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1 JOHDANTO 

Lastensuojelun yksittäiset tapaukset ovat saaneet viime vuosina paljon 
huomiota mediassa ja siten nousseet julkiseen keskusteluun. Tästä esi-
merkkinä on vuonna 2012 tapahtunut Vilja Eerikan kuolema, joka asetti 
lastensuojelun toiminnan tarkastelun alle. Tässä opinnäytetyössä keskity-
tään siihen, miten lastensuojelu nousee esille alueellisessa päivälehdessä 
ja tutkitaan sitä, miten ihmiset kokevat mielikuvan lastensuojelusta muo-
dostuvan. 
 
Tutkimuksen hypoteesina median uskotaan vaikuttavan negatiivisesti mie-
likuviin lastensuojelusta. Eritoten he, joilla ei ole aiempaa kokemusta ai-
heesta, muodostavat näkemyksensä lähinnä median kautta. Lastensuoje-
lulla on negatiivinen stigma, joka johtuu enimmäkseen tietämättömyy-
destä. Onnistumisen tarinat jäävät usein kertomatta, koska lastensuojelun 
asiakkuus on yhä aiheena tabu. Traagisten tarinoiden uskotaan saavan 
enemmän lukijoita, mikä on osaltaan kaupallisen median tavoitteena.  
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, joka sisältää myös määrällisen 
tutkimuksen osatarkastelua. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat 
sosiaalityön arvot ja etiikka, lastensuojelua määrittävät lait, lastensuojelun 
prosessi, median toiminta sekä vihapuhe ja sananvapaus. Lastensuojelua 
ohjaavien lakien sekä sosiaalityön arvojen ja etiikan merkitys korostuu tut-
kimuksen teoreettisina lähtökohtina. Opinnäytetyö toteutetaan yhteis-
työssä Hämeen Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman 
kanssa, ja opinnäytetyötä on tarkoitus hyödyntää opetusmateriaalina.  
 
Opinnäytetyön tutkimustehtävinä on selvittää, miten lastensuojelu nou-
see mediassa esille ja miten se vaikuttaa lastensuojelua koskevien mieliku-
vien syntyyn. Tutkimuksessa selvitetään myös muita mielikuviin vaikutta-
via tekijöitä, vaikka pääpaino on median luomissa lastensuojelun merkityk-
sissä. Näihin tavoitteisiin pyritään saamaan vastaus seuraavan tutkimusky-
symyksen avulla: Miten media vaikuttaa mielikuviin lastensuojelusta? 
Tässä tutkimuksessa media-sana käsittää joukkoviestinnän muodot paine-
tuista julkaisuista audiovisuaalisiin viestimiin ja sosiaalisen median kana-
viin.  
 
Tutkimustehtäviin ja tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan kahden 
aineistonhankintamenetelmän avulla. Näitä ovat strukturoitu haastattelu 
ja Hämeen Sanomissa julkaistu aineisto. Hämeen Sanomien aineisto rajat-
tiin lastensuojelua keskeisesti käsitteleviin julkaisuihin aikaväliltä 1.1–
31.10.2016. Hämeen Sanomien aineisto analysoidaan diskurssianalyysiä 
mukaillen. Tutkimuksessa käytetyistä julkaisuista etsitään eri merkityksiä, 
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joilla lastensuojelua kuvataan. Strukturoitu haastattelu toteutettiin Hä-
meenlinnan kaupunkialueella lokakuussa 2016 haastattelemalla satunnai-
sia ohikulkijoita.  
 
Strukturoidulla haastattelulla saaduista tuloksista etsitään yhteneväisyyk-
siä ja niitä peilataan Hämeen Sanomien julkaisuihin.  Näiden aineistojen 
pohjalta tarkastellaan, miten media vaikuttaa ihmisten mielikuvien syn-
tyyn. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, vaan ne ovat sidoksissa 
toteutetun tutkimuksen kontekstiin. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Tämän tutkimuksen teoreettisina lähtökohtina ovat sosiaalityön arvot ja 
etiikka, lastensuojelua määrittävät lait, median toiminta sekä vihapuhe ja 
sananvapaus. Lastensuojelun prosessia avataan alaluvussa 2.3, jotta luki-
jalle muodostuu kokonaisvaltainen kuva lastensuojelun toiminnasta, työs-
kentelyn mahdollisuuksista sekä lastensuojelun tarkoituksesta. Teoreettis-
ten lähtökohtien tarkoituksena on avata tutkimuksen kannalta oleellisia 
käsitteitä ja luoda teoreettinen pohja tutkimukselle. 

2.1 Sosiaalityön arvot ja etiikka 

Eettisyys on olennaisessa roolissa sosiaalityössä toimiessa. Siihen liittyy ky-
symyksiä siitä, mitä minun tai meidän pitäisi tehdä tai miten pitäisi elää. 
(Laitinen & Väyrynen 2011, 163.) Sosiaalityöllä viitataan tässä tutkimuk-
sessa ammattialaan ja sen sisällä tehtävään ammatilliseen toimintaan, jota 
toteutetaan yhtenä sosiaalihuollon- ja palvelun työmuotona.  
 
Etiikalla viitataan tässä tutkimuksessa arvojen, normien ja toiminnan ana-
lysointiin. Se on pohdintaa oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Arjessa 
tehtävät ratkaisut muodostavat työn eettisyyden. Laajojen asiakokonai-
suuksien haltuunotto edellyttää kykyä pohtia, millainen toiminta palvelee 
kulloinkin parhaiten tilanteessa olevia. (Laitinen & Väyrynen 2011, 164–
165.)  
 
Sosiaalityön arvot ja etiikka pohjataan yleisesti hyväksyttyihin, modernin 
yhteiskunnan arvoihin. Näitä ovat muun muassa ihmisarvo, inhimilliset oi-
keudet, humaanius ja solidaarisuus. Nämä arvot myös oikeuttavat sosiaa-
lityötä. (Raunio 2011, 86.) Sosiaalityön lähtökohdiksi määriteltyjä arvoja ei 
kyseenalaisteta helposti ammattialan sisällä. Arvot ja etiikka antavat tiuk-
kojen säädösten sijaan periaatteita ja suuntaviivoja sosiaalityölle. Arvojen 
määritteleminen oikeaan ja väärään tapahtuu käytetyn arvojärjestelmän 
tai eettisen ohjeistuksen puitteissa. (Raunio 2011, 82–83.) Esimerkiksi 
Banks (2003), on määritellyt sosiaalityön ammattieettisen ohjeiston, jonka 
tarkoituksena on opastaa alan ammattilaisia eettisten päätösten tekemi-
sessä. Tehtävänä on myös suojata asiakasta ohjeistamalla, mitä ammatti-
laiselta voidaan odottaa. Eettisen ohjeiston luomat periaatteet ja suunta-
viivat mahdollistavat työntekijän oman eettisen harkinnan. Toimintaa ei 
voida rakentaa ainoastaan arvojen ja etiikan varaan, vaan sosiaalityö vaatii 
myös tietoa. (Raunio 2011, 85.)  
 
Eettisiä ongelmia sosiaalityössä ovat stereotyyppiset ja leimaavat tulkin-
nat, jotka ovat usein kohtaamisen esteenä. Ne estävät asiakkaan näkemi-
sen ihmisenä ja vaikeuttavat ihmisen erottamista teoistaan. Asiakkaiden 
teot ja ajatusmaailma eivät välttämättä kohtaa työntekijän arvomaailman 
kanssa. Työntekijät joutuvat pohtimaan omia tekemiään ratkaisuja ja tun-
nistamaan muiden arvomaailmoja ja eettisiä pohjia. Laitisen ja Väyrysen 
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mukaan luottamukselle ei jää sijaa, mikäli stereotyyppiset tulkinnat mää-
rittelevät työskentelyä. Se, miten asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja koh-
datuksi, määrittää luottamuksen muodostumisen asiakkaan ja työntekijän 
välille. (Laitinen & Väyrynen 2011, 169, 177, 180.) 
 
Lastensuojelun sosiaalityön eettinen lähtökohta on kyky tehdä lapsen 
edun mukaisia ja vanhempia kunnioittavia ratkaisuja. Oma arvomaailma 
vaikuttaa väistämättä työntekijän työskentelyyn ja työn eettisyys näyttäy-
tyy prosessinomaisessa työskentelyssä. Työntekijän tulee omaksua koko 
asiakasprosessi ja suunnitelmallinen työote. Erityisesti kriisiytyneissä tilan-
teissa työltä vaaditaan sensitiivisyyttä ja eettisyyttä. (Laitinen & Väyrynen 
2011, 174–175.)  
 
Työssä tehtävät ratkaisut ovat haasteellisia, koska lastensuojelun asiakas-
prosessit ovat usein moraalisesti kantaaottavia. Työyhteisön arvoristiriidat 
ilmentävät arvojen moninaisuutta sosiaalityössä ja luovat pohjaa kehittä-
välle keskustelulle ja arvojen kriittiselle tarkastelulle. Sosiaalityössä on 
mahdotonta etukäteen tietää, onko tehty ratkaisu oikea tai paras mahdol-
linen. Tämä tarkoittaa jatkuvaa eettistä pohdintaa omasta työstä. (Laitinen 
& Väyrynen 2011, 178, 184.)  

2.2 Laki ja lastensuojelu 

Lastensuojelua ohjaa lastensuojelulaki (LSL 2007/417). Lain tarkoituksena 
on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja kehitykseen (§ 
1). Tässä opinnäytetyössä käsitellään lapsi- ja perhekohtaista lastensuoje-
lua. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua on lastensuojelutarpeen selvi-
tys, asiakassuunnitelma, avohuollon tukitoimet, lapsen sijoitus ja huos-
taanotto sekä niihin liittyvä sijaishuollon järjestäminen ja lapselle järjestet-
tävä jälkihuolto (LSL 2010/88 § 3). 
 
Lastensuojelun on tuettava vanhempia tai muita lapsen hoidosta ja kasva-
tuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Las-
tensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä 
puuttumaan niihin riittävän varhain. (LSL 2007/417 § 4.) Lastensuojelua 
määrittää lastensuojelulain ohella myös laki lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, sekä 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus.  
 
Lastensuojelulaki (2010/88 § 25) velvoittaa tiettyjä viranomaistahoja salas-
sapitosäännösten estämättä tekemään lastensuojeluilmoituksen jos lap-
sen tilanne vaatii lastensuojelutarpeen selvitystä tai lapsi on vaarassa. 
Näitä tahoja ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päi-
vähoidon ja näiden palveluiden tuottajien, nuorisotoimen, poliisin, rikos-
seuraamuslaitoksen, palo- ja pelastustoimen, opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän, seurakunnan ja koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa tuot-
tavan yksikön työntekijät.  
 



5 
 

 
 

Lastensuojelulain (2007/417 § 33) mukaan kaikki lapsen tai nuoren lasten-
suojelutoimenpiteet tulee kirjata. Toimenpiteiden suunnittelun, toteutta-
misen ja seurannan kannalta tärkeät tiedot tulee olla dokumentoituna. 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812 § 14) 
määrittelee lastensuojelun asiakkaan asiakirjat salassa pidettäviksi. Salassa 
pidettävää asiakirjaa ei saa luovuttaa ulkopuolisille nähtäväksi tai käytet-
täväksi. 
 
Lastensuojelun työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus (AsiakasL 2000/812 
§ 15). Lastensuojelussa työskentelevä tai sen palveluksessa oleva henkilö 
ei saa paljastaa salassa pidettävää sisältöä.  Vaitiolovelvollisuus sitoo myös 
sen jälkeen, kun työskentely sosiaalihuollon piirissä on päättynyt. Tietoja 
saa luovuttaa salassapitovelvollisuuden estämättä, mikäli ne ovat välttä-
mättömiä asiakkaan hoidon, huollon, koulutuksen tai toimeentulon selvit-
tämiseksi. Näissä tapauksissa tietoja saa antaa toiselle sosiaalihuollon vi-
ranomaiselle, sen toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavalle 
henkilölle tai yhteisölle sekä muulle viranomaiselle (AsiakasL 2000/812 § 
17). 

2.3 Lastensuojelun prosessi 

Useimmiten lapsen tai nuoren lastensuojelutarpeen aiheuttaa vanhem-
pien mielenterveys- ja päihdeongelmat, erilaiset vuorovaikutus- ja tunne-
elämän ongelmat, koulunkäyntivaikeudet, psyykkiset ongelmat sekä nuor-
ten päihteiden käyttö. Lastensuojeluprosessissa on tärkeää hahmottaa 
koko perheen tilanne, voimavaroineen ja ongelmineen. Kriisit ja elämänti-
lanteet voivat muuttua äkillisesti, joten lastensuojelun on oltava valmis 
reagoimaan välittömästi. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 173.) 

2.3.1 Lastensuojeluilmoitus 

Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä 
puuttumaan niihin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa 
ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lap-
sen etu. Lastensuojeluilmoitus voi tulla monen eri tahon kautta, kuten 
oman yhteydenoton, lastensuojelun työntekijän ilmoituksen tai muiden 
etuuksien tai palveluiden yhteydessä. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuulu-
maton henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömästi. 
Lastensuojeluilmoituksessa tekijä ilmoittaa oman huolensa tilanteesta, 
joka vaatisi lastensuojelun palvelutarpeen arviointia. Lastensuojeluilmoi-
tuksen saatuaan lastensuojelun työntekijän on ryhdyttävä selvittämään, 
tuleeko asiasta aloittaa lastensuojelutarpeen selvitys ja syntyykö asiassa 
lastensuojelun asiakkuus. (Räty 2012, 191–194.)  
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2.3.2 Lastensuojeluasian vireille tulo ja asiakkuuden alkaminen 

Lastensuojeluasia tulee vireille sosiaalityöntekijän tai lastensuojelun työn-
tekijän vastaanotettua lastensuojeluilmoituksen tai saatuaan muutoin tie-
tää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuo-
jeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai lastensuojelun työn-
tekijän on ratkaistava välittömästi onko tarvetta kiireelliseen lastensuoje-
luun. (LSL 2014/1302 § 26.) 
 
Palvelutarpeen arviointi (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 § 36) tehdään tar-
vittaessa. Palvelutarpeen arvioinnin lastensuojelun tukitoimien ja palvelui-
den tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä. 
Lastensuojelutarpeen selvittämiseksi tulee pitää neuvotteluja (LSL 
2007/417 § 31), joihin osallistuvat lastensuojelun työntekijän arvion mu-
kaan tarvittaessa lapsi, vanhemmat ja huoltajat tai muut lapsen hoidosta 
ja kasvatuksesta vastaavat tai lapsen huolenpitoon keskeisesti osallistuvat 
henkilöt, sekä viranomais- ja muut yhteistyötahot. Sosiaalityöntekijä tekee 
lopullisen päätöksen lastensuojelutarpeesta.  
 
Tukitoimet ja palvelut määräytyvät lastensuojelulain mukaan. Sosiaali-
työntekijä arvioi lapsen tilannetta ottamalla huomioon kasvuolosuhteet 
sekä huoltajien ja muiden lapsen kasvatuksesta vastaavien henkilöiden 
mahdollisuudet huolehtia lapsesta.  Laki määrittää, että arvio on aloitet-
tava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on 
valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa (LSL 2014/1302 § 
26). 

2.3.3 Asiakassuunnitelma 

Asiakassuunnitelmaan kirjataan ne olosuhteet ja asiat, joihin pyritään vai-
kuttamaan. Näitä ovat lapsen ja perheen tuentarve, palvelut ja tukitoimet 
ja arvioitu aika, jonka puitteissa tavoitteisiin yritetään päästä. Asiakassuun-
nitelma pyritään laatimaan ja tarkastamaan yhdessä lapsen, huoltajien ja 
muiden oleellisesti asiaan kuuluvien henkilöiden kanssa. Asianomaisten 
eriävät näkemykset tuen tarpeesta, palveluista ja tukitoimista kirjataan 
ylös. Asiakassuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen vaatiessa, mutta vähintään 
kerran vuodessa. Asiakassuunnitelmaa voidaan täydentää erillisellä hoito- 
ja kasvatussuunnitelmalla. (LSL 2014/1302 § 30.) Asiakassuunnitelma aut-
taa työntekijöitä, lasta ja lapsen kasvatukseen osallistuvia henkilöitä tie-
dostamaan työskentelyn tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavutta-
miseksi. 

2.3.4 Avohuollon tukitoimet 

Avohuollon tukitoimilla pyritään edistämään ja tukemaan lapsen kehitystä 
ja vahvistamaan lapsen kasvatukseen osallistuvien henkilöiden kykyä lap-
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sen kasvatukseen liittyen. Sosiaalihuollon on aloitettava avohuollon tuki-
toimet viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tuki-
toimia järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja lapsen 
kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. (LSL 2014/1302 § 34.) Jos 
lastensuojelutarve johtuu riittämättömästä toimeentulosta tai asumis-
oloista, kunnan on järjestettävä riittävä taloudellinen tuki ja korjattava 
asumisolojen puutteet (LSL 2007/417 § 35). 
 
Lastensuojelutyössä on toimittava hienovaraisesti ja ensisijaisesti tulee 
käyttää avohuollon tukitoimia. Tukitoimet määrittyvät lapsiperheen tuen 
tarpeen mukaan. Jos lapsen etu vaatii sijaishuoltoa, se on järjestettävä vii-
vytyksettä. (LSL 2007/417 § 4.) 
 
Lapselle voidaan järjestää avohuollon tukitoimena tuen tarvetta arvioivaa 
tai kuntouttavaa perhehoitoa tai laitoshuoltoa yhdessä lapsen kasvatuk-
sestaan vastaavien henkilöiden kanssa. Jos lasta ei kuitenkaan voida sijoit-
taa lapsen edun mukaisesti yhdessä lapsen kasvatuksesta vastaavien hen-
kilöiden kanssa, voidaan lapsi sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikai-
sesti myös yksin. Avohuollon sijoitukseen vaaditaan lapsen huoltajan ja 12 
vuotta täyttäneen lapsen suostumus. (LSL 2010/88 § 37.) 

2.3.5 Kiireellinen sijoitus 

Jos lapsen henki tai terveys on uhattuna, voidaan lapsi sijoittaa kiireelli-
sesti. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä, ja sijoitus voi 
kestää korkeintaan 30 päivää. (LSL 2014/1302 § 38.) Kiireellinen sijoitus voi 
jatkua myös pidempään, mikäli sen aikana on tehty hakemus huostaan-
otosta hallinto-oikeudelle, välttämättömiä lisäselvityksiä lastensuojelutoi-
menpiteistä ei ole mahdollista saada määräajassa tai kiireellisen sijoituk-
sen jatkaminen on lapsen edun mukaista. (LSL 2014/1302 § 38a.) Lapsen 
äkillinen eroon joutuminen perheestään on aina vahingollista. Siksi pää-
töstä tehdessä on eettisesti pohdittava lapsen etua. (Kananoja, Lähteinen 
& Marjamäki 2011, 198.) 

2.3.6 Huostaanotto 

Jos lapsen tai nuoren kasvuolosuhteet tai oma toiminta vaarantavat hänen 
kehitystään tai terveyttään, voidaan lapsi tai nuori ottaa sosiaalihuollosta 
vastaavan toimielimen huostaan. Sijaishuoltoon voidaan ryhtyä vasta avo-
huollon tukitoimenpiteiden osoittauduttua riittämättömiksi tai tilantee-
seen sopimattomiksi. (LSL 2007/417 § 40.) Sijaishuollon tarkoituksena on 
tavoitella perheen jälleenyhdistämistä lapsen edun mukaisella tavalla (LSL 
2007/417 § 4).  
 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee huostaanottoa yh-
teistyössä muun lastensuojelun työntekijän kanssa. Valmistelussa tulee 
olla käytettävissä sekä oikeudellista että lastensuojelun toteuttamisessa 
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tarvittavaa asiantuntemusta ja lausuntoja. (LSL 2007/417 § 41.) Huostaan-
ottoa valmistellessa on selvitettävä lapsen tai nuoren oma mielipide ja an-
nettava hänelle mahdollisuus tulla kuulluksi. Myös lapsen huoltajaa tai vas-
taavaa henkilöä tulee kuulla mikäli mahdollista. Ellei kuulemista ei voida 
järjestää, tulee asia antaa tiedoksi lapsen tai nuoren huoltajalle tai hänen 
kasvatuksestaan vastaaville henkilöille. (LSL 2010/88 § 42.)  
 
Huostaanottopäätöksen jälkeen sijaishuolto on voimassa toistaiseksi. 
Huostassapito voidaan myös purkaa, mikäli se osoittautuu tarpeettomaksi, 
tai lapsi tai huoltaja hakee huostassapidon purkua ja sosiaalityöntekijä ar-
vioi sen olevan lapsen edun mukaista. Huostassapito lakkaa viimeistään 
kun nuori täyttää 18 vuotta. (LSL 2010/1380 § 47.) 

2.3.7 Jälkihuolto 

Nuorella, joka on ollut huostaanotettuna tai avohuollon tukitoimena sijoi-
tettuna yli puoli vuotta, on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollon on tuettava 
nuorta sekä hänen kasvatuksestaan vastaavia henkilöitä. Asiakassuunni-
telma määrittää jälkihuollon toteutusta. Jälkihuollon päättyessä sosiaali-
työntekijä laatii tarvittaessa nuoren kanssa suunnitelman, johon kirjataan 
nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet työskentelyn päätyttyä. 
Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori 
täyttää 21 vuotta. (LSL 2007/417 § 75–76.) 

2.4 Median toiminta 

Tässä luvussa käsitellään median toimintaa ja sitä, miten media valikoi 
esille nostettavat asiat. Tutkimuksen kannalta median ja sen toiminnan 
määrittely on tärkeää, sillä median toimintaa ohjaavat erilaiset oikeudet ja 
rajoitukset. Tässä tutkimuksessa käsitellään painettua mediaa ja sivutaan 
sosiaalisen median vaikutusta mielikuvien syntyyn.  
 
On kyse sitten painetusta mediasta, sosiaalisesta mediasta tai ihmisten vä-
lisestä kommunikaatiosta, viestintä on kahden tai useamman ihmisen vä-
listä sanomien vaihtoa. Viestinnän avulla ihmiset luovat ja jakavat yhteistä 
todellisuutta. (Seppänen & Väliverronen 2014, 21–22.) Tässä tutkimuk-
sessa media-sana käsittää joukkoviestinnän muodot painetuista julkai-
suista audiovisuaalisiin viestimiin ja sosiaalisen median kanaviin. Kehitty-
nyt tekniikka on mahdollistanut reaaliaikaiset nettipalvelut, joiden kautta 
kuka tahansa pystyy julkaisemaan halutessaan mitä vain nimettömänä.  
 
Sosiaalinen media käsittää muun muassa yhteisöpalveluita, video- ja ku-
vanjakopalveluita ja pikaviestisovelluksia. Sosiaalisessa mediassa sen käyt-
täjät luovat sisällöt monesti ilman kaupallista tarkoitusta. Palvelut auttavat 
verkostoitumaan ja luomaan yhteisöjä, jossa sisällön tuottamista ja vuoro-
vaikutusta on hankala erottaa toisistaan. Sosiaalinen media on vuorovai-
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kutuksessa painetun median kanssa kierrättämällä, kommentoimalla ja kri-
tisoimalla yleiseen keskusteluun nostettuja julkaisuja. (Seppänen & Väli-
verronen 2014, 37–38.) Media muokkaa ihmisten ajatuksia ja asenteita. 
Median ohella ihmisten mielipiteitä, asenteita ja käyttäytymistä ohjaavat 
muun muassa sosiaaliset suhteet, sosioekonominen asema ja aiemmat ko-
kemukset.  
 
Journalistin ohjeet (Suomen Journalistiliitto, 2014) ovat alan eettinen oh-
jeisto, johon kiteytyy kustantajien ja journalistien näkemys siitä, millaisten 
eettisesti kestävien periaatteiden mukaan suomalaisen median halutaan 
toimivan. Julkisen sanan neuvosto valvoo Journalistin ohjeiden noudatta-
mista, ja käsittelee niitä koskevat kantelut. Journalistin ohjeiden tavoit-
teena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä 
ja edistää ammattieettistä keskustelua. Journalistin ohjeet pohjautuvat pe-
rustuslakiin (PL 1999/731), jossa on turvattu jokaisen sananvapaus. Perus-
tuslain 12§:n mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy oikeus il-
maista, julkistaa ja vastaanottaa tietoa. Sananvapaus on yksi demokraatti-
sen yhteiskunnan peruspilareista. Journalistin ohjeissa mainitaan muun 
muassa journalistin mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristirii-
dassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa. Jour-
nalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen ja 
kriittiseen suhtautumiseen tietolähteissä. Journalistin tulee myös muistaa, 
ettei kaikki julkinen ei välttämättä julkaistavissa.  
 
Median toiminta on monesti lähtökohdiltaan hyvin ennalta arvaamatonta, 
koska julkiseen keskusteluun saatetaan nostaa mikä tahansa aihe.  Julkaisu 
voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja lopullinen julkaisu on aiheeseen 
perehtyneen toimittajan päätettävissä. (Kuutti 2008, 47.)  Tässä tutkimuk-
sessa julkisella keskustelulla tarkoitetaan keskustelua yhteiskunnallisista 
tai yhteisistä asioista, jota käydään median välityksellä joukkoviestimissä, 
eli televisiossa, sanomalehdissä, internetissä ja radiossa. 
 
Julkaisu saattaa nousta median tietoon monien eri väylien kautta, mikä vai-
kuttaa julkaisun näkökulmaan. Myös editoinnilla pystytään muuttamaan 
julkaisun sävyä. Yhdistelemällä eri lähteistä kerättyjä tietoja, karsimalla ja 
painottamalla pystytään vaikuttamaan julkaisun kokonaiskuvaan. Monesti 
media kärjistää esille nousseita asioita ja yksinkertaistaa tapahtumia, ilman 
tarkempaa erittelyä. Media on erityisen kiinnostunut ihmisten kokemuk-
sista, jolloin kosketuspinta lukijoiden arkeen on taattu. (Kuutti 2008, 71.) 
Käsiteltävässä asiassa itse julkaisun kohde saattaa jäädä ilman suunvuoroa. 
Medialla ja julkaisun objektilla on usein eri näkemykset siitä, mitkä käsitel-
tävistä asioista ovat tarpeellisia ja mitkä eivät. Käsiteltävän asian kannalta 
jo yhden lähteen puuttuminen saattaa muuttaa asiakokonaisuutta, ja vali-
tut lähteet saattavat edustaa vain yhtä näkökulmaa. (Kuutti 2008, 127.) 
 
Talentia, Lastensuojelun Keskusliitto, Viestinnän Keskusliitto, Suomen 
Journalistiliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2013) ovat yhteis-
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työssä julkaisseet oppaan avuksi median kohtaamiseen lastensuojelun am-
mattilaisille. Oppaassa annetaan ohjeita mediajulkisuuteen ja siihen, mi-
ten kertoa lastensuojelusta niin, etteivät asiakassuhteen luottamukselli-
suus ja salassapito vaarannu, mutta samalla yleisön tiedontarpeet tulevat 
täytetyiksi. Lastensuojelun asiakkaan yksilöasiat eivät työntekijän kerto-
mana kuulu julkisuuteen, mutta muutoin lastensuojelu toimintana on jul-
kista ja siihen kannustavat sosiaalialan ammattietiikka, lastensuojelulaki, 
kuntalaki ja viranomaistoiminnan julkisuusperiaate. Lastensuojelussa koe-
taan vallitsevan hiljaisuuden kulttuuri, joka tulisikin murtaa. Myös lasten-
suojelu tarvitsee julkisuutta. Tietämättömyys lastensuojelusta lisää pelkoja 
sitä kohtaan. Lastensuojelun toimien läpinäkyvyys lisää luottamusta palve-
luun ja edistää sen laatua.  

2.5 Vihapuhe ja sananvapaus 

Vihapuheen käsite on noussut esille viime vuosikymmenen aikana. Viha-
puheena voidaan pitää sellaista kielellistä tai symbolista ilmaisua, jonka 
tarkoituksena on kohdentaa vihaa tai halveksuntaa tiettyjä yksilöitä tai vä-
estöryhmiä kohtaan. Vihapuhetta käytettäessä on tavoitteena saada ai-
kaan reaktioita sekä vihapuheen kohteissa että kuulijoissa. (Neuvonen 
2015, 15.) Tässä tutkimuksessa halutaan nostaa vihapuhe tarkasteluun, 
sillä lastensuojelua koskevissa keskusteluissa sekä yksipuolisuus että tun-
nepitoisuus ovat suotuisaa maaperää vihapuheen synnylle. 
 
Vihapuhe on viime vuosina säännöllisesti noussut suomalaisen julkisen 
keskustelun aiheeksi. Julkista keskustelua mahdollistava uutismedia ja sen 
tuottama journalismi joutuukin pohtimaan, onko yhteiskunnallisen kes-
kustelun edistäminen ja keskusteluun osallistumisen mahdollistaminen 
eettisesti oikein, mikäli keskustelulla loukataan toisia henkilöitä tai ryhmiä. 
Julkisen keskustelun tuottaja joutuu entistä tarkemmin pohtimaan vihapu-
heen seurauksia sekä sen kohteille että tuottajille. Myös keskustelua viha-
puheen ja sananvapauden välisestä rajanvedosta käydään julkisen keskus-
telun kautta. Uutismedian lisäksi siihen ottavat osaa lukuisat muut toimi-
jat, joiden henkilökohtaiset kokemukset vihapuheen kohteena olosta vaih-
televat ainakin sen potentiaaliseksi tuottajaksi. Tämänkin keskustelun 
osalta uutismedian on pohdittava, kuinka paljon tilaa se keskustelulle an-
taa, millaista kantaa se julkisesti yleisölleen välittää ja millaisista mielipi-
teistä se irtisanoutuu. (Neuvonen 2015, 242.)  
 
Verkossa tapahtuvan viestinnän merkityksen yleinen kasvu ja verkkoleh-
tien lisääntyminen ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi sanomalehtien 
verkkosivuilla on aiempaa enemmän myös yleisön tuottamaa sisältöä. 
Tästä ilmeisimpänä esimerkkinä ovat verkkolehtien yhteyteen lisätyt kom-
menttiosiot ja keskustelupalstat, joihin verkkolehden käyttäjäkunta voi li-
sätä ajatuksiaan liittyen tiettyyn uutiseen tai toimituksen kannanottoon. 
(Neuvonen 2015, 106.) Hyödyntäessään esimerkiksi verkkokeskusteluita 
uutislähteenään, joutuu uutismedia harkitsemaan millaisena verkon sisäl-
löt otetaan osaksi julkista keskustelua. Etenkin muulla kuin uutismedian 
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omilla sivuilla käytävät keskustelut toimivat medialle julkaisun aiheina. 
Median on oltava yleisölleen kiinnostava, jonka vuoksi sillä on tarvetta uu-
tisoida niistä ajankohtaisista ilmiöistä, kuten vihapuheesta ja sitä tuotta-
vista ryhmistä, joita ihmiset kohtaavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 
(Neuvonen 2015, 250.) 
 
Nykyaikana vihapuheen merkittävä ilmenemispaikka on internet ja sosiaa-
linen media. Internet eroaa perinteisistä medioista matalammalla julkaisu-
kynnyksellä sekä helppoudella hakea ja levittää tietoja. Erityisesti sosiaali-
nen media tarjoaa suunnattomia mahdollisuuksia mielipiteiden kohtaami-
seen ja keskusteluun osallistumiseen. Laajentaessaan sananvapauden 
mahdollisuuksia, internet voi samalla kaventaa käyttäjiensä näkökulmia. 
Välineenä se rakentuu valikoinnille, sillä uutiset ja keskustelut on löydet-
tävä itse. Näin ihmiset hakeutuvat niiden aiheiden piiriin, joista he ovat jo 
valmiiksi kiinnostuneita. (Neuvonen 2015, 249.)  
 
Uutismedia toimii julkisen keskustelun näyttämönä, se tuo esille erilaisia 
mielipiteitä ja näkemyksiä sekä välittää tietoa yhteiskunnasta. Vihapuhe il-
miönä asettaa haasteita myös median sananvapaudelle ja sen käytölle. Uu-
tismedia joutuu mahdollisesti vihapuhetta sisältävien ilmaisujen kohdalla 
miettimään erityisen tarkasti, kuinka se vapauttaan käyttää ja kuinka se 
samalla kantaa yhteiskunnallista ja eettistä vastuutaan. (Neuvonen 2015, 
245.)  

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄT, RAJAUKSET JA PERUSTELUT 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten media vaikuttaa mielikuviin 
lastensuojelusta ja miten lastensuojelu nousee mediassa esille. Myös muut 
mielikuvaan vaikuttavat tekijät halutaan kartoittaa. Opinnäytetyön toi-
meksiantajana toimii Hämeen Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulu-
tusohjelma. Hämeen Ammattikorkeakoulu aikoo käyttää opinnäytetyötä 
opetusmateriaalinaan.  
 
Tällä tutkimuksella halutaan saada paikallista, uutta tietoa median vaiku-
tuksista lastensuojelun mielikuvien muodostumiseen. Tutkimuksen aineis-
tona käytetään Hämeen Sanomien lastensuojelua käsitteleviä julkaisuja ai-
kaväliltä 1.1–31.10.2016 ja selvitetään, miten lastensuojelu on ollut esillä 
alueellisessa päivälehdessä. Hämeen Sanomien aineiston lisäksi tutkimuk-
sessa haastatellaan strukturoidulla haastattelulla ennalta määrittelemät-
tömiä ja tutkijoille ennalta tuntemattomia henkilöitä. Tällä halutaan tavoit-
taa mahdollisimman kattava ja monipuolinen vastaajajoukko. Hämeen Sa-
nomien aineiston ja haastatteluiden lisäksi tarkastellaan lastensuojelun la-
keja ja kirjallisuutta sekä mediaa käsittelevää kirjallisuutta. Haastattelulo-
makkeilla saatuja tuloksia peilataan Hämeen Sanomissa julkaistuihin artik-
keleihin, ja pohditaan, miten media on vaikuttanut saatuihin vastauksiin. 
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3.1 Konteksti 

Sanojen yhteys lauseeseen on pienin asia, jota voidaan nimittää konteks-
tiksi (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 37). Kontekstin muodostumiseen 
vaikuttavat kaikki ne asiat, jotka mahdollistavat ja rajaavat aineiston tulkit-
semista. Tutkija voi erityisesti valita, mitä kontekstia hän tutkimuksessa 
tarkastelee. Analyysin syventämiseksi on tärkeä tunnistaa myös muut 
läsnä olevat kontekstit. Aineiston kontekstiin vaikuttaa se, miten ja mistä 
aineisto on hankittu ja mitä siitä on rajattu pois. (Mäntynen & Pietikäinen 
2009, 30–31.) 
 
Tutkimuksessa on käytetty kahta aineistoa. Toisen kontekstina ovat Hä-
meen Sanomat ja sen tuottama valmis aineisto. Aineisto on rajattu Hä-
meen Sanomiin muiden medioiden aineistojen jäädessä tutkimuksen ulko-
puolelle. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui alueellinen päivälehti, sillä 
haastattelulomakkeiden täyttö suoritetaan Hämeenlinnan kaupunkialu-
eella. Näin ollen varmin tapa peilata haastatteluiden vastauksia on käyttää 
aineistona paikallista sanomalehteä, jolla on suuri lukijakunta Hämeenlin-
nassa. Sosiaalinen media ja verkossa toimivat uutissivustot jätettiin tutki-
muksen ulkopuolelle, koska niiden luotettavuutta ei voida varmentaa. Tut-
kimuksen toisen aineistonhankintamenetelmän, haastattelulomakkeiden 
konteksti määräytyy anonyymien vastaajien mukaan. Vastaajat on tavoi-
tettu Hämeenlinnan kaupunkialueelta lokakuussa 2016. Haastattelulo-
make on ennalta määritelty kysymysten ja vastausvaihtoehtojen osalta.  
Haastattelulomakkeen kysymykset on suunniteltu vastaamaan tutkimuk-
sen tarkoitusperää, niiden antaessa mahdollisuuden myös itse tuotettuun 
tekstiin. Haastattelu ja sen toteuttaminen avataan tarkemmin alaluvussa 
4.4. Haastattelulomakkeen vastauksien tarkoitus on täydentää Hämeen 
Sanomista noussutta valmista aineistoa, sekä tuottaa uutta paikallista tut-
kimustietoa. 

3.2 Aiemmat tutkimukset 

Aiemmin Suomessa on tehty lastensuojelun mediakuvaa käsittelevästä ai-
heesta lähinnä pro gradu – tutkimuksia. Aiemmat tutkimukset käsittelevät 
lastensuojelusta nousseita kohuja ja niiden esiintymistä mediassa. Sosiaa-
lialan korkeakoulutettujen ammattiliitto Talentia myönsi etiikkapalkinnon 
vuonna 2016 Merja Degerlundin pro gradu – tutkimukselle Lastensuojelun 
mediavälitteinen julkisuuskuva (2015), jossa aihetta käsiteltiin Yleisradion 
ja Helsingin Sanomien kirjoituksien perusteella. Degerlundin tutkimus kes-
kittyy lastensuojelun uutisointiin ja siinä käytettyyn kieleen diskurssiana-
lyysin avulla. Degerlund kiteyttää lastensuojelun julkisen kuvan rakentu-
van siitä, miten sitä mediassa käsitellään. Tämä taas vaikuttaa siihen, mi-
ten ihmiset lastensuojelun mieltävät. Degerlundin tutkielman johtopää-
töksenä on, että lastensuojelun julkisuuskuva muodostuu pääsääntöisesti 
negatiiviseksi. Degerlund toteaa median käsittelevän lastensuojelua ongel-
makeskeisesti ja uutisoinnin negatiivisuuden horjuttavan työntekijöiden 
ammatti-identiteettiä.  
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Pätiälän (2016) pro gradu -tutkimuksessa Lastensuojelu mediassa – Sano-
malehden kirjoitusten rakentama julkisuuskuva vuosina 2014–2015 on tut-
kittu lastensuojelun julkisuuskuvan vaikutuksia sosiaalityöntekijöiden työ-
hön. Epäonnistuneet lastensuojelutapaukset saavat mediassa huomiota 
sosiaalityöntekijöiden äänen jäädessä vähemmälle. Tämän vuoksi lasten-
suojelun tapauksissa ei tule esiin koko totuus, vaan lastensuojeluun petty-
neen asiakkaan kokemus. Pätiälä toteaa, että lastensuojelu esiintyy medi-
assa myös neutraalissa ja myönteisessä valossa, joskin yleinen julkisuus-
kuva on kielteinen. Pätiälän tutkielmassa lastensuojelun kielteinen julki-
suuskuva muodostuu lastensuojelun epäonnistumisten, palvelurakenteen 
monimutkaisuuden ja byrokraattisuuden uutisoinnista. 
 
Tenkasen (2015) tutkimus Sosiaalisen median kohut lastensuojelun työn-
tekijöiden näkökulmasta keskittyy siihen, miten sosiaalityöntekijät ovat ko-
keneet sosiaalisen median mukaan tulon sosiaalityöhön ja mitä haasteita 
se on tuonut heidän työhönsä. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan so-
siaalisen median vaikeuttavan lastensuojelun perustehtävän toteutta-
mista sekä lisäävän etenkin lasten ennakkoluuloja ja pelkoja lastensuojelua 
kohtaan. Tenkasen tutkielmassa on nostettu esille sosiaalisen median 
rooli, jonka kautta asiakkaat jakavat vääryyden kokemuksiaan ja yllyttävät 
muita ihmisiä ääriajatteluun.  
 
Mäkelä (2015) on tehnyt pro gradu – tutkimuksen Lastensuojelun maine, 
jossa hän tarkastelee maineen muodostumista sosiaalityön opiskelijoiden, 
sosiaalityöntekijöiden ja toimittajien näkemysten pohjalta. Mäkelän mu-
kaan lastensuojelun tarpeellisuus, vastuullisuus ja korkea moraali tunnis-
tetaan. Vastaavasti lastensuojelun huonon maineen taustalla ovat resurs-
sipula, arvostuksen puute ja julkisuuskuva. Mäkelä toteaa ihmisten tietou-
den lastensuojelusta olevan puutteellinen.  Mäkelän johtopäätöksissä 
nousi esille huostaanottojen korostuminen toimittajien vastauksissa. Toi-
mittajien tietämys lastensuojelusta näytti perustuvan lähinnä huostaanot-
toihin.  

3.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyöstä on tarkoitus tehdä mahdollisimman luotettava. Tässä lu-
vussa käsitellään tutkimuksen eettisyyteen ja luotettavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä. Eettisyys ja luotettavuus sekä niiden toteutumisen tarkastelu 
ovat läsnä koko tutkimuksen ajan.  
 
Tutkijat ovat vastuussa tekemistään eettisistä ratkaisuista tutkimukses-
saan. Tyypillisiä esimerkkejä tutkimuseettisistä väärinkäytöksistä ovat pla-
giointi ja väärentäminen. (Kuula 2011, 29.) Laadullisessa tutkimuksessa 
luotettavuus on tutkijan arvioinnin ja näytön varassa. Laadullisessa tutki-
muksessa tutkija on tehnyt ratkaisun, ketä tutkitaan, mitä kysytään ja mi-
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ten aineisto analysoidaan. Luotettavuuden edellytyksenä on riittävä doku-
mentointi sekä valintojen ja ratkaisujen perustelu. (Kananen 2014, 150-
151.)  
 
Tutkijoiden toimintaa ohjaavat tutkimusetiikan normit, joita ovat muun 
muassa totuuden etsiminen, tiedon luotettavuuteen pyrkiminen ja toisten 
tutkijoiden töiden kunnioittaminen. Aineistonhankinta, analysointi ja asi-
anmukainen arkistointi ovat suorassa yhteydessä tiedon luotettavuuteen 
ja tarkistettavuuteen. Uuden tiedon tuottamisen lisäksi on pyrittävä riip-
pumattomuuteen ja itsenäisyyteen (Kuula 2011, 24–25).  
 
Tutkimuksen luotettavuutta lisätään hankkimalla aineistoa eri lähteistä. 
Hankittuja aineistoja voidaan verrata keskenään tutkijoiden näkemyksiin 
ja muihin tutkimuksiin. (Kananen 2014, 152.) Tässä tutkimuksessa tulosten 
vahvistettavuutta ja luotettavuutta on lisätty hankkimalla aineisto kahden 
aineistonhankintamenetelmän avulla, Analyysissä pohditaan tuottavatko 
eri tietolähteet toisiaan tukevia tuloksia. 
 
Haastattelutilanteessa tutkittaville tulee kuvata tutkimusaihe ja tarkoitus-
perät, jolloin tutkittavilla on riittävästi informaatiota tutkimuksen aiheesta 
ja vastauksien käytöstä tutkimuksessa. Vasta riittävästi informaatiota saa-
tuaan tutkittavat pystyvät tekemään päätöksen tutkimukseen osallistumi-
sesta. Haastateltaessa tavallisia kansalaisia yksityisyys on jollakin tavalla 
tutkimuksen kohteena. Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus kerätyn aineis-
ton osalta. Haastattelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Tutkittavalla on ol-
tava mahdollisuus valita omasta osallistumisestaan. (Kuula 2011, 75, 87, 
92, 99, 107.) Tutkijalla on myös velvoitteita muita tutkijoita kohtaan. Tie-
toja ja taitoja odotetaan siirrettävän muille tutkijoille käytettäväksi. (Pieta-
rinen 2002, 60.) Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden toteutumista 
pohditaan luvussa 7. 

4 LAADULLINEN TUTKIMUS JA AINEISTONHANKINTA 

Tässä luvussa käsitellään laadullista tutkimusta ja käytettyjä aineistonhan-
kintamenetelmiä. Alaluvuissa 4.1–4.2 kerrotaan laadullisesta tutkimuk-
sesta ja diskurssianalyysistä. Diskurssianalyysi on luonteeltaan kvalitatii-
vista eli laadullista tutkimusta, jossa pyritään ymmärtämään ihmisen toi-
mintaa ja merkitysmaailmaa (Mäntynen & Pietikäinen 2009, 139). Laadul-
lista tutkimusta ja diskurssianalyysiä avataan ennen aineistonhankintaa, 
sillä ne ohjaavat aineistonhankintamenetelmien valintaa. Tutkimuksessa 
halutaan selvittää median luomat, yleiset merkitykset lastensuojeluun liit-
tyen. Alaluvuissa 4.3–4.4 käsitellään tutkimuksen aineistonhankintaa teo-
rian ja käytännön avulla. Tutkimuksen aineistona on käytetty Hämeen Sa-
nomien valmiita julkaisuja ja strukturoitua haastattelua.  
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4.1 Laadullinen tutkimus 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusta, joka keskittyy ku-
vaamaan, tutkimaan ja selittämään tutkittavan ilmiön laatua (Mäntynen & 
Pietikäinen 2009, 139). Laadullinen tutkimus voi sisältää myös määrällisiä 
osatarkasteluja. Tarpeeksi usein toistuvia, samanlaisia vastauksia lomake-
aineistossa voidaan tarkastella määrällisesti. Merkitystulkintojen tekemi-
nen on kuitenkin laadullisen tutkimuksen ydin. (Alasuutari 1993, 44.) 
 
Laadullisella tutkimuksella tavoitellaan ilmiön hyvää kuvausta sanallisessa 
muodossa. Kuvauksen tulee olla ymmärrettävissä kokonaisvaltaisesti sekä 
tarkasti kuvattavissa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan 
asian välillä on suora konteksti. Tutkija kerää aineiston todellisessa tutki-
muksen kontekstissa haastattelemalla tai havainnoimalla. (Kananen 2014, 
17, 19.) 

4.2 Diskurssianalyysi 

Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnissa mukaillaan diskurssianalyysi-
menetelmää. Diskurssianalyysin ymmärtämisen kannalta keskeinen käsite 
on diskurssi. Diskurssilla tarkoitetaan lauseita ja rakenteita suurempia ko-
konaisuuksia, jotka ovat lauseen merkityksen kannalta oleellisia. Diskurssi 
on kontekstisidonnainen ja sen merkitys muuttuu eri vuorovaikutustilan-
teissa. Diskurssia voidaan kuvailla dynaamiseksi ja moniulotteiseksi ja tut-
kijan tehtävä on määritellä diskurssi omassa tutkimuksessaan. (Mäntynen 
& Pietikäinen 2009, 22.) 
 
Diskurssianalyysissä painopiste on siinä, miten erilaisia tapahtumia ja to-
dellisuuksia merkityksellistetään. Kieltä tulkittaessa tulee ottaa huomioon 
ympäröivä yhteiskunta sekä sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, joiden 
avulla voidaan löytää uusia merkityksiä yhteiskunnasta. Diskurssianalyy-
sissä kielenkäyttö ymmärretään toimintana. Keskustelut, sanat ja lauseet 
ovat tekoja. Kielenkäyttö edustaa kulttuurisia resursseja, instituution ra-
kentamisen tapoja, rooliasetelmia sekä retoriikan keinoja. (Jokinen ym. 
2016, 450.) Väliverrosen (1998, 18) mukaan sanat ja kuvat saavat eri mer-
kityksen kulttuurista riippuen. Sanat ja niiden sanoma edustavat eri merki-
tyksiä eri kuulijoille. Sanoman tai sanojen tuottajan lisäksi myös kuulija tul-
kitsee niitä uudelleen. 
 
Diskurssianalyysissä tutkittava aineisto on avainasemassa. Aineisto rajaa, 
suuntaa ja muuttaa tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, metodeja ja tutki-
muskysymyksiä. Aineiston valinnassa tärkeää on ratkaista se, millaisen ai-
neiston voi ajatella parhaiten tarjoavan näkökulmia ja ratkaisuja asetet-
tuun tutkimuskysymykseen. Aineistona voidaan käyttää aiempia julkaisuja, 
jotka on julkaistu mediassa ja verkkolehdissä. Aineistoja voidaan tuottaa 
myös tutkimusta varten esimerkiksi haastattelemalla. (Mäntynen & Pieti-
käinen 2009, 157-158.) Useamman aineistohankintamenetelmän valitse-
minen mahdollistaa tulosten soveltamisen eri tarkoituksiin (Mäntynen & 
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Pietikäinen 2009, 171). Diskurssianalyysissä tutkijan toiminta on vuorovai-
kutuksellista. Tutkija tarkastelee aineistoa ja on vuoropuhelussa muiden 
tutkijoiden kanssa heidän tutkimustensa kautta. (Jokinen ym. 2016, 411-
412.) 
 
Diskurssianalyysissä toinen keskeinen käsite on konteksti, mikä tarkoittaa 
sitä asiayhteyttä, vuorovaikutustilannetta, toimintaympäristöä tai yhteis-
kunnallista tilaa, jossa tutkimus toteutuu. Kun kielen rakenteen sijaan tar-
kastellaan kielenkäyttöä ja sen kontekstia, kyseessä on diskurssitutkimus. 
Kielen avulla pyritään vaikuttamaan muihin tai itseen. (Pietarinen & Pou-
tanen 2005, 17.) Diskurssia ei pysty määrittelemään vain yhdellä tavalla. 
Tutkijan tulee itse määritellä, mitä hän diskurssilla milloinkin tarkoittaa ja 
perustella valintansa. (Pynnönen 2013, 7.) Kontekstin huomioon ottami-
sella diskurssianalyysissä tarkoitetaan sitä, että asian tarkastelu tapahtuu 
tiettynä aikana tietyssä paikassa, ja tulkinta pyritään suhteuttamaan ana-
lysoitavaan aineistoon (Jokinen ym. 2016, 37).  

4.3 Hämeen Sanomat 

Tässä tutkimuksessa käytetään aineistona Hämeen Sanomien valmiita jul-
kaisuja. Hämeen Sanomat on sitoutumaton, seitsemänä päivänä viikossa 
julkaistava maakuntalehti.  Hämeen Sanomat ja hameensanomat.fi tavoit-
taa 74 000 kuluttajaa, joka on yli 80 prosenttia talousalueensa ihmisistä 
(2014). Hämeen Sanomat määrittelee toimintansa kiinnostavaa, laadu-
kasta ja monipuolista sisältöä tuottavana medialiiketoimintaa harjoitta-
vana yrityksenä. Vahvana osana toiminnassa on journalistinen osaaminen, 
monikanavaisuus ja vuorovaikutteisuus. (Hämeen Sanomat n.d.)  
 
Tutkimuksessa käytettävät julkaisut on haettu Hämeen Sanomien arkisto-
haulla, hakusanalla lastensuojelu. Tarkasteluajanjaksona on 1.1.2016–
31.10.2016 ja haulla löytyy 81 tulosta. Julkaisut ovat ilmestyneet joko Hä-
meen Sanomien painetussa lehdessä tai verkko-osoitteessa hameensano-
mat.fi. Tulosten suuri määrä johtuu osaksi siitä, että lapsiperheitä käsitte-
leviä julkaisuja oli runsaasti. Näissä julkaisuissa lastensuojelu ei ollut kes-
keisessä osassa, vaan se oli ainoastaan kertaalleen mainittuna. Lastensuo-
jelu sanana sisältyy jo Mannerheimin Lastensuojeluliiton nimeen, mikä 
osaltaan nostaa julkaisuiden määrää. Suurin osa valituista julkaisuista on 
uutisia, joiden lisäksi aineistoon sisältyy yksittäisiä artikkeleita, komment-
teja ja yleisönosastokirjoituksia. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui 21 las-
tensuojelua keskeisesti käsittelevää julkaisua. 

4.4 Haastattelulomakkeet 

Tässä tutkimuksessa toisena aineistonhankintamenetelmänä käytetään 
haastattelulomaketta eli strukturoitua haastattelua. Strukturoidulla haas-
tattelulla saadaan vertailukelpoisia tuloksia ja kerätyn aineiston tietojen-
käsittely on nopeaa. Strukturoitu haastattelu valittiin, koska haluttiin 
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saada tarkkoja vastauksia tutkimuksen kannalta oleellisiin kysymyksiin. 
Näitä ovat lastensuojelun esiintyminen mediassa ja ne tekijät, jotka vaikut-
tavat mielikuvan syntymiseen koskien lastensuojelua.  
 
Strukturoidulla haastattelulla halutaan taustoittaa ilmiötä kokonaisuudes-
saan (Kananen 2014, 75). Strukturoitu haastattelulomake ja sen sisältö on 
määritelty etukäteen, jolloin kysymykset ja niiden esiintymisjärjestys on 
kaikille vastaajille sama. Strukturoituun haastattelulomakkeeseen voidaan 
sisällyttää myös avoimia kysymyksiä, joita analysoidaan laadullisesti. (Hirs-
järvi & Hurme 2001, 44–45.)  
 
Laadullisessa tutkimuksessa saatuja vastauksia ei voi tai tule pitää sellaise-
naan tutkimuksen tuloksena, vaan niiden kautta päästään analyysiproses-
siin (Alasuutari 1993, 71). Lomakehaastatteluiden vastauksia ja niiden to-
denperäisyyttä ei voi varmentaa, vaan tutkimus ja analyysi keskittyvät ke-
rättyyn aineistoon (Mäntynen & Pietikäinen 2009, 166).  
 
Tutkimuksen haastattelulomakkeella (liite 1) haluttiin saada täydentävää 
tietoa tutkimuskysymyksen ratkaisuun. Haastattelulomakkeet täytettiin 
anonyymisti, ja vastaajilta kerättiin tiedot ainoastaan iästä ja sukupuo-
lesta. Tutkijat pyrkivät pitämään vastaajien ikä- ja sukupuolijakauman ta-
saisena, mikä osaltaan vaikutti vastaajien valikoitumiseen. Vastaajien suh-
tautumiseen ja käyttäytymiseen kohdeilmiössä voivat vaikuttaa ikä, suku-
puoli, koulutus, ammatti ja asema (Kananen 2014, 75). Huomattava osa 
vastaamaan pyydetyistä ei halunnut osallistua tutkimukseen.  
 
Haastattelulomakkeen ensimmäisellä kysymyksellä haluttiin selvittää ko-
kevatko vastaajat ylipäätään median vaikuttavan lastensuojelun mieliku-
vien muodostumiseen. Kysymystä laadittaessa kiinnitettiin huomiota sen 
muotoiluun ja kysymyksen asettelussa pyrittiin välttämään johdattelua. 
Kysymyksen asetteluksi muodostui: Vaikuttaako media omiin ajatuksiisi 
lastensuojelusta? Ensimmäisen kysymyksen asettelussa haluttiin osoittaa 
kysymys juuri haastattelua täyttävälle henkilölle. Kysymykseen oli valmiiksi 
määritellyt vastausvaihtoehdot, joita olivat kyllä ja ei. Vastaajan oli myös 
mahdollista täydentää myöntävää vastaustaan sanallisesti.  
 
Haastattelulomakkeen toisella kysymyksellä haluttiin saada tarkennusta 
ensimmäisen kysymyksen vastauksiin. Kysymyksen lopullinen muotoilu oli: 
Mitkä asiat vaikuttavat mielikuvaasi lastensuojelusta (voit valita useampia 
vaihtoehtoja)? Myös tässä kysymyksessä oli ennalta määritellyt vastaus-
vaihtoehdot, joita olivat painettu media (uutiset, artikkelit), sosiaalinen 
media, läheisen tai tuttavan kokemus ja omakohtainen kokemus. Vastaa-
jalla oli myös mahdollisuus valita vastausvaihtoehto: muu, mikä? Tätä vas-
tausvaihtoehtoa oli mahdollisuus täydentää sanallisesti.  
 
Haastattelut toteutettiin kahtena eri päivänä ja eri kellonaikoina. Ajankoh-
diksi valikoitui aamupäivä ja ilta. Kahdella eri haastatteluajankohdalla ha-
luttiin lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Kaikki haastattelut toteutettiin 
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viikonloppuna. Viikonloppu valikoitui ajankohdaksi, koska tavoiteltiin mah-
dollisimman laajaa vastaajajoukkoa. Haastattelu toteutettiin Hämeenlin-
nan kaupunkialueella pysäyttämällä satunnaisia ohikulkijoita. 

5 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI JA SEN TULOKSET 

Alaluvuissa 5.1–5.4 käsitellään Hämeen Sanomien julkaisuja diskurssiana-
lyysiä mukaillen. Hämeen Sanomien aineistoa käsitellessä julkaisut jaettiin 
diskursseihin julkaisujen merkitysten perusteella. Yksittäiset sanavalinnat, 
lausekokonaisuudet ja julkaisujen tyylilaji vaikuttivat diskurssien muodos-
tumiseen. Yhden julkaisun sisältä saattoi löytyä eri diskursseihin sopivia 
piirteitä.  Alaluvussa 5.5 analysoidaan haastattelulomakkeiden tuloksia ja 
peilataan niitä Hämeen Sanomien julkaisuihin.  
 
Degerlundin (2015) tutkimuksen lähtökohdat ovat hyvin lähellä tämän tut-
kimuksen tarkastelukulmaa. Degerlund on tutkimuksessaan määritellyt ai-
neistoista nousseet teemat kuuteen diskurssiin, joita ovat kaotisoiva, re-
gularisoiva, hasardoiva, defensoiva, respektoiva ja byrokratisoiva diskurssi. 
Degerlundin määrittelemä kaotisoiva diskurssi sopii myös tämän tutkimuk-
sen diskurssiksi. Lisäksi tässä tutkimuksessa aineiston perusteella määritel-
tyjä diskursseja ovat tunteisiin vetoava diskurssi, järjestelmää kuvaava dis-
kurssi ja informatiivinen diskurssi. Diskurssianalyysi ei kerro lastensuojelun 
todellista tilaa, vaan sen, miten asiat esitetään kielen avulla (Degerlund 
2015).  
 
Esitetyn asian vakuuttavuutta voidaan lisätä sellaisilla retorisilla keinoilla, 
jotka liittyvät väitteen esittäjään tai esitettyyn argumenttiin. Väitteen esit-
täjän nauttiessa yleistä luottamusta on esitetyn asian helpompi saada kan-
natusta. Esitettyyn argumenttiin liittyvät seikat taas liittyvät sellaisiin reto-
risiin keinoihin, joilla vahvistetaan ajettavaa asiaa tai yritetään tehdä siitä 
kannatettavaa ja totuudellista. (Jokinen ym. 2016, 344.) 
 
Käytetty kieli määräytyy tapahtumatilanteen mukaan. Tällaisesta määräy-
tymisestä voidaan käyttää käsitettä kulttuurinen konteksti. Analyysissa 
tällä tarkoitetaan sitä, että aineistosta pyritään löytämään sellaisiakin seik-
koja, joiden tulkinta edellyttää tutkijan omien kulttuuristen tapojen ja ste-
reotypioiden tunnistamista. (Jokinen ym. 2016, 39.) 
 
Kielelliset merkitykset ovat tilannesidonnaisia ja kielijärjestelmä määrittää 
sitä, mitä voidaan ylipäätään sanoa. Kielen käyttäjä pystyy vaikuttamaan 
siihen, miten hän järjestelmää käyttää. (Mäntynen & Pietikäinen  2009, 
14.) Kielijärjestelmä antaa resurssien puitteissa mahdollisuuden valita mitä 
sanoja käytetään, kuinka muodollista tai epävirallista kieltä käytetään, mi-
ten teksti rakentuu sekä miten asiat on linkitetty toisiinsa. Kielen pienten 
ja isojen merkitysten ymmärtäminen vaatii monialaista tietoa. (Mäntynen 
& Pietikäinen  2009, 17, 21.) 
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5.1 Kaotisoiva diskurssi 

Tässä tutkimuksessa kaotisoiva diskurssi määritellään samoin, kuin Deger-
lund (2015) on määritellyt sen omassa tutkimuksessaan. Lastensuojelu ku-
vataan ongelmakeskeisenä ja järjestäytymättömänä toimintana, joka on 
jatkuvassa muutoksessa oleva ja luotaantyöntävä ala. Tämän tutkimuksen 
aineistossa kaotisoiva diskurssi nousi esille muun muassa työntekijöiden 
epäpätevyyttä sekä määräaikojen venymistä käsittelevissä julkaisuissa. 
Kaotisoivassa diskurssissa toistuvat sanat vaihtuvuus, karttelu, pelko ja uh-
kailu. Nämä sanavalinnat vaikuttavat osaltaan tekstin luonteeseen. Seu-
raavissa katkelmissa havainnollistetaan diskurssin muodostumista. 
 
Seuraava katkelma käsittelyaikojen venymisestä luo epäluottamusta las-
tensuojelun palvelujärjestelmää kohtaan. Lastensuojelulaki (2014/1302 § 
26) määrittää, että arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arki-
päivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa. Vaikka laki määrittää lastensuojelun toimintaa, ei sitä 
täysin pystytä noudattamaan. Lastensuojelun työntekijöiden vaihtuvuus 
koetaan osatekijänä käsittelyaikojen venymisessä, mikä luo kuvaa järjes-
täytymättömästä toiminnasta.  
 

Ilmoitusten käsittelyssä ei pysytä määräaikojen sisäpuolella. 
[Hämeenlinnan lastensuojelun palvelupäällikön] mukaan ar-
viointia tekevät työntekijät ovat vaihtuneet parina viime 
vuonna usein. Osin tästä syystä käsittelyajatkin ovat veny-
neet. (Hämeen Sanomat 19.7.2016: Lastensuojelu sai avilta 
huomautuksen.) 

 
Epäpätevien työntekijöiden esille tuominen luo mielikuvaa siitä, että pää-
töksien takana on kouluttamatonta henkilökuntaa. Lastensuojelu on aina 
puuttumista ihmisten yksityisyyteen, ja työntekijä on sekä velvoitettu että 
oikeutettu tekemään päätöksiä (Kananoja ym. 2011, 174). Oletusarvona 
on, että päätösten takana ovat pätevät työntekijät.   
   

Vaativissa tehtävissä olevat epäpätevät työntekijät lisäävät 
pätevien työtekijöiden kuormaa.  (Hämeen Sanomat 
22.3.2016: Talentia: Lastensuojelun pätevät työntekijät ha-
keutuvat muihin töihin.) 

 
Tutkimuksen aineisto on kerätty vuoden 2016 julkaisuista, mutta silti esille 
nousee viittauksia Vilja Eerikan tapaukseen vuodelta 2012. Paljon puhutut-
tanut tapaus aiheuttaa lastensuojelun työntekijöissä edelleen epävar-
muutta sekä työtään että järjestelmää kohtaan. Seuraava katkelma havain-
nollistaa tapauksen vaikutuksia.  
 

Helsingissä pelätään uutta Vilja Eerika–tragediaa - - Vilja Ee-
rikan tapaus jää tuskin ainoaksi, pelkäävät Helsingin lasten-
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suojelua tarkkailevat sidosryhmäläiset - - kaupunki jätti vas-
tuun Vilja Eerikan tapauksesta yksittäisille lastensuojelun 
työntekijöille, osa sosiaalityöntekijöistä karttelee pahempia 
tapauksia - - ”Näkyy, ettei puututa vaikeisiin tapauksiin. - - 
Selkeästi osa työntekijöistä skippaa ja vetoaa, ettei kuulu mi-
nulle. Jopa asiakkaan kuullen sanotaan näin.” [julkaisun haas-
tateltava]. (Hämeen Sanomat 22.3.2016: Lastensuojelun pä-
tevät työntekijät hakeutuvat muihin töihin.) 

 
Katkelmasta välittyy pelko Vilja Eerikan tapauksen uusiutumisesta. Haas-
tattelun lähteet ovat halunneet pysyä nimettöminä. Anonyymi lähde on 
kertonut työntekijöiden karttelevan vaikeita tapauksia. Vilja Eerikan ta-
pauksessa työntekijät kokivat kaupungin jättäneen heidät yksin vastuu-
seen laiminlyönneistä. Aihe koetaan edelleen vaikeana, eikä sitä haluta 
kommentoida omalla nimellä.  
 
Kaotisoiva diskurssi esittää lastensuojelun epäluotettavassa valossa. Päte-
vien työntekijöiden puute ja suuri vaihtuvuus eivät lisää luottamusta pal-
velua kohtaan. Onnistuminen lastensuojelutyössä vaatii luottamusta. Epä-
luottamus voi vaikuttaa palvelun käyttäjien asenteisiin ja palveluiden pii-
riin hakeutumiseen.  

5.2 Tunteisiin vetoava diskurssi 

Tunteisiin vetoava diskurssi kuvaa lastensuojelua sekä positiivisessa että 
negatiivisessa valossa. Julkaisuissa on käytetty retorisia keinoja, joilla pyri-
tään vaikuttamaan lukijan tunteisiin. Julkaisuissa on havaittavissa yleistä-
mistä, kärjistämistä, velvoittavia ilmaisuja ja sanaleikkejä. Julkaisuiden ne-
gatiivinen kuva syntyy pääsääntöisesti yksittäisten ihmisten kertomuk-
sista. Omakohtainen tarina koskettaa lukijaa ja mahdollistaa samaistumi-
sen ihmisten tilanteisiin. Toisaalta lastensuojelua kuvataan perhettä tuke-
vana, lapsen ja perheiden etua ajavana sekä ammatillisuuden ohjaamana 
toimintana. Työn hyödyt ovat näkyvissä ja työn arvo tunnistetaan. Toi-
saalta lastensuojelun ongelmatapauksia nostetaan esille.  
 
Seuraavassa katkelmassa lastensuojelun työntekijä pyrkii purkamaan ih-
misten negatiivista kuvaa lastensuojelusta tuomalla esille lastensuojelun 
auttavaa näkökulmaa. Työntekijän mukaan lastensuojelun ajatellaan ole-
van jotain hirveää, eikä kyetä näkemään muuta kuin lapsen huostaanotto. 
Huostaanottoa tehtäessä tulee aina pohtia lapselle vähiten haittaa aiheut-
tava toimenpide. Lapsen erottaminen perheestään on aina vahingollista. 
Vasta muiden toimenpiteiden osoittauduttua riittämättömiksi voi huos-
taanotto tulla kyseeseen (LSL 2007/417 § 40). 
 

”Ihmisten mielikuvat lastensuojelusta saattavat edelleen olla 
kummallisia. Ajatellaan, että lastensuojelun läsnäolo jonkin 
perheen arjessa tarkoittaa jotain hirveää” [Hämeenlinnan 
kaupungin sosiaaliohjaaja] - - Lastensuojelu ei ole yhtä kuin 
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lasten ottaminen pois huoltajiltaan - - Negatiiviset asiat ovat 
vain jäävuoren huippu - - Palvelu räätälöidään tarkasti per-
heen tarpeiden mukaan - - Lastensuojelun ohjaajien saama 
palaute onkin pääosin positiivista. (Hämeen Sanomat 
14.8.2016: Ei pelkkää huostaanottoa.) 

 
Seuraava katkelma käsittelee tukiperheitä. Tukiperheiden toiminnan ko-
rostetaan pohjautuvan lapsen tarpeisiin ja lastensuojelun toteutuksessa 
tulee aina huomioida lapsen etu. Perheiden koventuneet olosuhteet lisää-
vät tukiperheiden tarvetta. Hämeenlinnan perhehoitoyksikön johtava so-
siaalityöntekijä kertoo tukiperheiksi kelpaavan ihan tavalliset perheet. Kat-
kelma tuo lastensuojelun avohuollon toimintaa näkyväksi. 
 

Perheiden olosuhteet ovat koventuneet. - - Sopiva perhe et-
sitään nimenomaan lapsen tarpeiden pohjalta. ”Tärkeintä on 
halu auttaa lapsia. Etsimme ihan tavallisia hämäläisiä per-
heitä (tukiperheiksi)” [Hämeenlinnan perhehoitoyksikön joh-
tava sosiaalityöntekijä]. (Hämeen Sanomat 7.9.2016: 160 
lasta vailla tukiperhettä Kanta-Hämeessä.) 

 
Seuraava katkelma Minnan kokemuksista on aineiston ainoa julkaisu, joka 
on kirjoitettu lapsen näkökulmasta. Mediaa kiinnostavat erityisesti ihmis-
ten kokemukset, jolloin kosketuspinta lukijoiden arkeen on taattu (Kuutti 
2008, 71). Julkaisussa kerrotaan lapsen pelosta siitä, että lastensuojelun 
työntekijät erottavat hänet äidistä. Lastensuojelulla oleva negatiivinen 
stigma välittyy katkelmasta. Siitä on ymmärrettävissä asenteiden ja ennak-
koluulojen siirtyvän myös lapsille. 
 

Eniten Minna pelkäsi, että lastensuojelu vie hänet pois kotoa, 
jos ihmiset ajattelevat, ettei hänen äitinsä pysty pitämään hä-
nestä huolta. ”Kuitenkin hän oli minulle maailman paras äiti, 
hänhän oli vain sairas.” [julkaisun haastateltava]. (Hämeen 
Sanomat 9.10.2016: Kysy uudestaan, kehottaa lapsiomai-
nen.) 

 
Seuraavassa katkelmassa huostaanottoa käsitellään isoäidin kokemuksien 
pohjalta. Huostaanotettujen lasten isoäiti kertoo julkaisussa laajasta tun-
neskaalasta, jonka hän kävi läpi lastensuojeluprosessin aikana. Katkel-
massa korostetaan huostaanoton vaikutuksia lapsen läheisiin ihmisiin. 
Huostaanotto koskettaa kokonaisvaltaisesti lapsen lähipiiriä ja isoäidin ko-
kemuksia tuodaan ilmi tunteisiin vetoavilla sanavalinnoilla. Isoäidin koke-
muksen mukaan lastensuojelun työntekijät puhuivat vierasta kieltä. Las-
tensuojelun ammattisanasto ja lastensuojelun prosessi voi olla aiheeseen 
perehtymättömälle haastavaa.  
 

Huostaanotto on läheisille kova paikka. - - Kukaan ei varmasti 
tee kevyin perustein ilmoitusta omasta lapsestaan. Isoäidin 
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tunnemyrsky oli valtava. - - Häpeä tapahtuneesta, pelko tule-
vasta, avuttomuus ja tunne epäonnistumisesta – [isoäiti] kävi 
ne kaikki läpi. - - ”Tuntui, että lastensuojelun viranomaiset 
puhuivat täysin vierasta kieltä.” [isoäiti] (Hämeen Sanomat 
15.5.2016: Häpeän tunteesta pitää päästä yli.)  

 
Tarkasteluajanjakson aineistossa kiistat Suomen ja Venäjän välillä nouse-
vat esiin eri julkaisuissa.  Suomen lastensuojelua on kommentoitu Venäjän 
medioissa ja Venäjän lapsiasiainvaltuutettu on nostanut yksittäisen ta-
pauksen julkiseen keskusteluun sosiaalisen median kautta. Kuten Suomen 
lapsiasiainvaltuutettu katkelmassa vastaa, sosiaalinen media ei ole oikea 
kanava lastensuojelutapausten kommentointiin. Sosiaalinen media on 
merkittävä vihapuheen ilmenemispaikka. Vihapuheella halutaan saada ai-
kaan reaktioita sekä vihapuheen kohteissa että kuulijoissa (Neuvonen 
2015, 15). Nostamalla yksittäistapauksen julkisuuteen, haluaa Venäjän lap-
siasiainvaltuutettu herättää lukijoissa tunteita. Julkaisu luo negatiivista ku-
vaa Suomen lastensuojelun toiminnasta, vaikka Suomen lapsiasiainvaltuu-
tettu on ottanut siihen kantaa. Seuraava katkelma on tyypillinen esimerkki 
Suomessa tehdyistä Venäjän kansalaisia koskevista huostaanottotapauk-
sista. 
 

Venäjän lapsiasiainvaltuutettu on ilmoittanut - - [huostaan-
otto-] kiistasta instagram-tilillään. ”Suomalaiset lastensuoje-
luviranomaiset ovat jälleen ottaneet lapsen Venäjän kansa-
laiselta.” [Venäjän lapsiasiamies] ”Tiedotusvälineisiin tuo-
daan voimallisesti yksittäisten lasten tilanteita. Tämä vaaran-
taa lapsen kasvua ja kehitystä sekä luo painetta koko per-
heelle. - - Tällainen toiminta on vastuutonta ja epäammatti-
maista. Lastensuojelua ei tehdä instagram – tilillä” [Suomen 
lapsiasiainvaltuutettu]. (Hämeen Sanomat 3.2.2016: Uusi 
huostaanottokiista muhii Venäjällä.) 

 
Lastensuojelun keskeisimpiä periaatteita on turvata lapsen kasvu ja kehitys 
(LSL 2007/417 § 1). Seuraavassa katkelmassa kerrotaan väkivallan ilmapii-
rin vaikuttavan aina lapsen kasvuolosuhteisiin. Hämeenlinnan ankkuritii-
min tarkoituksena on varhainen puuttuminen alaikäisten avun tarpeeseen 
moniammatillisen tiimin avulla. Hämeenlinnan ankkuritiimin sosiaalityön-
tekijä tunnistaa salailun kulttuurin perheen sisäisten ongelmien ympärillä. 
Salailun kulttuuri ja negatiivinen maine vaikeuttavat avun piiriin hakeutu-
mista ja avun tarpeen havaitsemista.  
 

”Jos lapsi elää väkivallan ilmapiirissä, se vaikuttaa aina lapsen 
kasvuun ja kehitykseen” [Hämeenlinnan ankkuritiimin sosi-
aalityöntekijä]. Väkivallankierre pitää katkaista. - - ”Salailun 
kulttuuri on ollut perinteisesti vahva. Ajatus siitä, että toisten 
asioihin ei saa puuttua on yhä yleinen” [Hämeenlinnan ank-
kuritiimin sosiaalityöntekijä]. (Hämeen Sanomat 10.4.2016: 
Perheväkivaltaa ei pääse pakoon Kanta-Hämeessä.) 



23 
 

 
 

 
Tunteisiin vetoavassa diskurssissa havaitaan tunnepitoisuuden ja omakoh-
taisen kokemuksen korostuvan. Tunteisiin vetoavassa diskurssissa on näh-
tävillä lastensuojelun näyttäytyminen sekä positiivisessa että negatiivi-
sessa valossa, mikä kertoo diskurssin laajuudesta. Tunteisiin vetoavan dis-
kurssin pääpaino on sanavalinnoissa ja yksittäisten henkilöiden kommen-
teissa ja kokemuksissa.   

5.3 Järjestelmää kuvaava diskurssi 

Järjestelmää kuvaavassa diskurssissa julkaisut käsittelevät lastensuojelun 
palvelujärjestelmää, sen puutteita ja vahvuuksia. Kaotisoivalla ja järjestel-
mää kuvaavalla diskurssilla on yhtäläisyyksiä, mutta järjestelmää kuvaava 
diskurssi keskittyy lastensuojelun toimenpiteiden sijasta kuvaamaan koko 
lastensuojelun palvelujärjestelmän toimintaa. Seuraavat katkelmat kuvas-
tavat tyypillisiä lastensuojelun palvelujärjestelmää käsitteleviä julkaisuja.  
 

Lastensuojelun avohuollossa on yhdeksän ohjaajaa. Resurssit 
eivät kuitenkaan riitä läheskään kaikkien tulijoiden hoitami-
seen. Iso osa tuen tarvitsijoista joudutaan ohjaamaan osto-
palveluihin. (Hämeen Sanomat 14.8.2016: Ei pelkkää huos-
taanottoa.) 

 
Resurssipulaa on käsitelty monissa järjestelmää kuvaavan diskurssin julkai-
suissa ja se näyttäytyy yhtenä lastensuojelun palvelujärjestelmän ongel-
mana. Resurssipula vaikeuttaa perustehtävän toteuttamista ja aiheuttaa 
painetta työntekijöille. Seuraavassa katkelmassa esille nostettu palvelun 
haavoittuvuus selittyy vähäisillä resursseilla, joka näyttäytyy myös päte-
vien sijaisten tarpeena. Myös Mäkelän (2015) mukaan lastensuojelun ne-
gatiivinen maine johtuu osittain resurssipulasta.  
 

Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys perustettiin turvaamaan 
lainmukainen akuutti sosiaalityö myös virka-ajan ulkopuo-
lella. - - ”Viikonloppuisin töissä on välillä kaksi työntekijää. 
Toivomme kuitenkin, että Päijät-Hämeen tapaan meidänkin 
yksikön arki-illoissa olisi työpari turvana” [Kanta-Hämeen so-
siaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä]. Puutteellisten 
resurssien vuoksi maakunnallinen sosiaalipäivystys on haa-
voittuva yksikkö. ”Pätevien sijaisten tarve on kova” [Kanta-
Hämeen sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä]. 
(Hämeen Sanomat 6.2.2016: Nuoret edellä vanhat perässä.) 

 
Seuraava katkelma käsittelee resurssipulan vaikutuksia asiakastyöhön. Jul-
kaisusta välittyy lastensuojelun työntekijöiden huoli lasten hyvinvoinnista 
ja organisaation järjestäytymättömyydestä. Sosiaalityöntekijöiden resurs-
sit eivät mahdollista kaikkien asiakkaiden henkilökohtaista tapaamista, jol-
loin päätösten kannalta tärkeitä asioita saattaa jäädä huomaamatta. Tik-
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kurilan avopalveluiden sosiaalityöntekijät tekivät kantelun omasta työpai-
kastaan aluehallintovirastolle. Julkaisuissa kerrotaan 200 lapsen olevan 
vailla omaa työntekijää, mikä johtuu pääasiassa työntekijöiden vähäisyy-
destä. Tämä aiheuttaa myös sen, ettei asiakassuunnitelmia pystytä laati-
maan tai päivittämään määräaikojen puitteissa.  
 

Lehdelle puhuneiden lastensuojelun työntekijöiden mukaan 
noin 200 lasta ei ole kenenkään työntekijän vastuulla. Sataa 
lasta näiden oma työntekijä taas ei ole tavannut kasvokkain 
vuoteen. - - Lisäksi parilta sadalta lapselta puuttuu työnteki-
jöiden mukaan lain vaatima asiakassuunnitelma tai se on 
vanhentunut. - - Vantaan Tikkurilan avopalveluiden sosiaali-
työntekijät kantelivat omasta työpaikastaan aluehallintovi-
rastoon. (Hämeen Sanomat 11.4.2016: HS: Vantaan lasten-
suojelussa 200 lasta ilman omaa työntekijää.) 

 
Tarkasteluajanjakson aineistosta löytyi yksi lastensuojelua käsittelevä ylei-
sönosastokirjoitus, jossa pohditaan palvelujärjestelmän selkeyttä. Vastuun 
jakautuminen esitetään epäselvänä eri toimijoiden välillä. Seuraavasta kat-
kelmasta huokuu palvelujärjestelmän epäselvyys asiakkaiden näkökul-
masta. 
 

Ankkuritiimi kertoo lapselle auttavansa kiusaamisasioissa, 
vaikka siinä toimivat lastensuojelu, poliisi, nuorisotyö, eivät 
kukaan ole juridisesti vastuussa koulukiusaamisesta. Koulu 
on. (Hämeen Sanomat, Tekstarit 10.09.2016: nimimerkki 
”Emmääseollu”.) 

 
Järjestelmää kuvaava diskurssi näyttäytyy tutkimuksen aineistossa vah-
vimpana diskurssina. Järjestelmää kuvaavia julkaisuja oli valikoidusta ai-
neistosta määrällisesti eniten. Lastensuojelun palvelujärjestelmän kuvaus 
on asiapitoista ja julkaisut keskittyvät kokemuksien sijasta palvelujärjestel-
män toimintaan.  

5.4 Informatiivinen diskurssi  

Hämeen Sanomien aineistossa neljää uutista ja yhtä artikkelia täydensi lu-
kijalle selkeä ja informatiivinen osio, joista muodostettiin informatiivinen 
diskurssi. Informatiivinen osio antaa lukijalle selkeää informaatiota ki-
teytetyssä muodossa ja täydentää julkaisun sanomaa. Niissä kerrotaan 
muun muassa yhteystietoja ja toimintaohjeita.  
 
Seuraavassa katkelmassa käytetään sanamuotona imperatiivia, jolla käs-
ketään tai kehotetaan. Julkaisun informatiivinen osio antaa lukijalle selkeät 
ohjeet, miten toimia haastavassa tilanteessa. Katkelman konteksti on si-
donnainen perheväkivaltaan ja vaikenemisen kulttuuriin. Informatiivisella 
osiolla halutaan madaltaa kynnystä avun hakemiseen ja tuoda toimintaoh-
jeet lähelle lukijaa.  



25 
 

 
 

 
Tee näin, jos epäilet väkivaltaa - - Etsi apua ongelmaan. Ota 
yhteyttä poliisiin, sosiaaliviranomaisiin, rikosuhripäivystyk-
seen, turvakotiin tai muuhun auttavaan tahoon - - Mieti itsel-
lesi turvasuunnitelma. (Hämeen Sanomat 10.4.2016: Perhe-
väkivaltaa ei pääse pakoon Kanta-Hämeessä.) 

 
Seuraavan, tukiperheitä käsittelevän julkaisun lopussa on tyyliltään erilai-
nen informatiivinen osio, jossa annetaan lukijalle tietoa mitä tukiperheellä 
tarkoitetaan, mitä tukiperheeltä odotetaan ja minkälaiset perheet soveltu-
vat tukiperheeksi. Julkaisun otsikko 160 lasta vailla tukiperhettä Kanta-Hä-
meessä, viittaa tukiperheiden riittämättömään määrään. Julkaisulla halu-
taan lisätä tietoa tukiperhetoiminnasta, jotta potentiaalisia tukiperheitä 
löytyisi.   
 

Tukiperhe tarjoaa lapselle aikuisen hoivaa ja huolenpitoa. 
Perheelle laaditaan yhteinen suunnitelma, jossa määritellään 
tuen tarve, kesto ja tavoitteet sekä sovitaan yhteistyökäytän-
nöt. - - Useimmiten lapsi viettää tukiperheessä yhden viikon-
lopun kuukaudessa, joskus pidemmänkin jakson. - - Sijaisper-
heeksi sopii koti, jonka kaikki jäsenet ovat valmiita ottamaan 
sijoitetun lapsen tasavertaiseksi perheenjäsenekseen. (Hä-
meen Sanomat 7.9.2016: 160 lasta vailla tukiperhettä Kanta-
Hämeessä.) 

 
Seuraavassa katkelmassa käsitellään Aluehallintavirastolta saatua huo-
mautusta Hämeenlinnan lastensuojelun määräaikoja koskien. Julkaisun si-
sältä löytyy informatiivisia elementtejä, ja julkaisun loppuun on kerätty 
erillinen osio, josta lukija löytää etsimänsä tiedon helposti. Julkaisu käsit-
telee paikallista lastensuojelun tilaa. Hämeenlinnan lastensuojelun koros-
tetaan olevan ainoa, joka sai huomautuksen valvontatoimenpiteiden koh-
teina olleista 11 kunnasta.  
 

Hämeenlinnassa tehtiin viime vuonna lähes 1700 lastensuo-
jeluilmoitusta. - - Tänä keväänä valvontatoimenpiteiden koh-
teina oli 11 kuntaa, joista Hämeenlinna sai ainoana huomau-
tuksen - - Lastensuojeluilmoituksista 10-20 prosenttia johtaa 
Hämeenlinnassa pitkäaikaiseen asiakkuuteen. (Hämeen Sa-
nomat 19.7.2016: Lastensuojelu sai avilta huomautuksen.) 

 
Informatiivisen diskurssin sisältävät julkaisut olivat harvassa, mutta se ha-
luttiin nostaa yhdeksi tutkimuksen diskurssiksi. Sillä lisätään tietoutta sosi-
aalialan palveluista, ja annetaan myös selkeitä toimintaohjeita. Tämä koe-
taan hyvänä journalismina ja tietoutta edistävänä toimintana. 
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5.5 Haastattelulomakkeiden analyysi 

Tässä alaluvussa analysoidaan haastattelulomakkeella (liite 1) saatuja tu-
loksia. Haastattelulomakkeessa oli kaksi ennalta määriteltyä kysymystä, 
joita analysoidaan sekä yhdessä että erikseen. Tuloksia analysoidaan mää-
rällisesti, huomioiden vastausten laadulliset elementit. Haastattelut tuot-
tivat 31 vastausta. Vastaajista 13 oli miehiä ja 18 naisia. Haastateltavien 
keski-ikä oli 36,2 vuotta. Haastateltavista nuorin oli 19 vuotta ja vanhin 74 
vuotta.  
 
Haastattelulomakkeen ensimmäinen kysymys oli: Vaikuttaako media 
omiin ajatuksiisi lastensuojelusta? Haastateltavista 21 vastasi median vai-
kuttavan mielikuvien muodostumiseen. Vastaavasti 10 haastateltavaa vas-
tasi, ettei media vaikuta. Ensimmäistä kysymystä oli täydennetty sanalli-
sesti 14 vastauksessa. Seuraavat lainaukset kuvastavat sitä tapaa, miten 
ensimmäisen kysymyksen vastauksia oli täydennetty. 
 

Media luo negatiivista kuvaa. Ei voi enää luottaa, mikä on 
totta ja mikä ei.   

Mies, 28 
 

Tapauksia lietsotaan. Vika on systeemissä, ei työntekijöissä.   
Nainen, 24 

 
Somessa näkyy tarinoita ”turhista” huostaanotoista.  

Mies, 31 
  
Sanallisesti täydennettyjä vastauksia yhdisti kriittinen suhtautuminen me-
dian esiin nostamiin lastensuojelutapauksiin. Sanallisesti täydennetyistä 
vastauksista vain kahdessa todettiin, ettei lastensuojelu ole esillä medi-
assa. Myös sosiaalisen median rooli näkyi vastauksissa. Sosiaalinen media 
on vuorovaikutuksessa painetun median kanssa kierrättämällä, kommen-
toimalla ja kritisoimalla yleiseen keskusteluun nostettuja julkaisuja (Seppä-
nen, Väliverronen 2014, 37). Sosiaalisen median roolia ei voida täysin si-
vuuttaa puhuttaessa median vaikutuksista mielikuviin.  
 
Medialla on vastuu tuottamastaan julkisesta keskustelusta. Sen on pohdit-
tava, millaista kantaa se julkisesti yleisölleen välittää ja millaisista mielipi-
teistä se irtisanoutuu. (Neuvonen 2015, 242.) Journalistin velvollisuutena 
on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen ja kriittiseen suhtautumi-
seen tietolähteissä (Kuutti 2008, 47). Koska media näyttäytyy vaikuttavana 
tekijänä mielikuvien muodostumisessa, median on tärkeää tuottaa moni-
puolista ja totuudenmukaista tietoa. 
 

Totta kai se vaikuttaa, mitä uutisissa on. Kun ei ole omakoh-
taista kokemusta, pitää luottaa mediaan. 

   Mies, 57 
 



27 
 

 
 

Haastattelulomakkeen toinen kysymys oli: Mitkä asiat vaikuttavat mieliku-
vaasi lastensuojelusta (voit valita useampia vaihtoehtoja)? Kysymyksessä 
oli ennalta määritellyt vastausvaihtoehdot, ja sitä oli mahdollisuus täyden-
tää myös sanallisesti. Valmiiksi määriteltyjä vastausvaihtoehtoja oli viisi, 
minkä vuoksi vastausten pohjalta tehtiin taulukko havainnollistamaan saa-
tuja tuloksia.  

Taulukko 1. Mitkä asiat vaikuttavat mielikuvaasi lastensuojelusta? 

 

Haastateltavista 22 vastasi painetun median vaikuttavan mielikuvien muo-
dostumiseen ja 21 vastasi läheisen tai tuttavan kokemuksen vaikuttavan. 
Vastausten perusteella merkittävimmät tekijät lastensuojelun mielikuvien 
muodostumisen kannalta olivat painettu media ja läheisen tai tuttavan ko-
kemus. Sosiaalisen median vastattiin vaikuttavan mielikuvien muodostu-
miseen 17 haastattelulomakkeessa. Kahdeksassa haastattelulomakkeessa 
vastattiin omakohtaisen kokemuksen vaikuttavan mielikuviin. Omakoh-
taista kokemusta perusteltiin työelämän tai koulutuksen kautta saadulla 
tiedolla. Lastensuojelu on läsnä monien eri ammattiryhmien toiminnassa, 
vaikka työ itsessään ei olisi lastensuojelutyötä. Työskennellessä ilmoitus-
velvollisuuden piiriin kuuluvassa ammatissa, työntekijät ovat tietoisia las-
tensuojelun toimista. Lastensuojelulaissa (2010/88 § 25) määritellään il-
moitusvelvollisuuden koskevan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuol-
toa, lasten päivähoitoa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotta-
via yksiköitä.  

Kuusi vastaaja valitsi vastausvaihtoehtoon muu, mikä, jota täydennettiin 
sanallisesti harvoin. Haastattelulomake oli suunniteltu niin, että muu, mikä 
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Painettu media
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-vastausvaihtoehdossa oleva sanallinen täydennys tuottaisi uutta, tutki-
muksen kannalta tärkeää tietoa. Tästä huolimatta suurin osa sanallisista 
vastauksista oli täydennystä muihin vastausvaihtoehtoihin. Seuraavat lai-
naukset ovat tyypillisiä sanallisia vastauksia toiseen kysymykseen. 
 

Kavereita ollut laitoksessa. 
   Nainen, 20 

 
Kuullut myös paljon hyvää lastensuojelutyöstä. 

          Mies, 66 
 
Haastateltavat nostivat muu, mikä -kohtaan uutena television vaikutuksen 
mielikuvien muodostumiseen. Televisiota ei ollut määritelty omaksi vas-
tausvaihtoehdokseen, vaan se nousi esille vuorovaikutuksessa haastatel-
tavien kanssa. Tutkijoiden läsnäolo mahdollisti tarkentavien kysymysten 
esittämisen haastattelutilanteessa. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako media mieli-
kuviin lastensuojelusta. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa muut lasten-
suojelun mielikuvaan vaikuttavat tekijät ja se, miten lastensuojelu nousee 
mediassa esille. Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia peilaten 
niitä aiempiin tutkimuksiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tutkimuksen tu-
loksia ei voida yleistää, vaan ne ovat sidoksissa tämän tutkimuksen kon-
tekstiin. Tämän tutkimuksen kontekstina on Hämeen Sanomissa julkaistu 
aineisto ja Hämeenlinnan kaupunkialueelta kerätty haastatteluaineisto.  
 
Lastensuojelun eettinen lähtökohta on kyky tehdä lapsen edun mukaisia ja 
vanhempia kunnioittavia ratkaisuja (Laitinen & Väyrynen, 2011, 175). Las-
tensuojelutyön eettiset lähtökohdat ovat nähtävillä tarkasteluajanjakson 
aineistossa, viranomaistahojen kommenteissa. Lapsen etu on tuotu esille 
toiminnan perustana. Lastensuojelun arvot ja etiikka ei näyttäydy Hämeen 
Sanomien aineistossa esiintyvissä yksittäisissä lastensuojelun asiakkaiden 
kokemuksissa tai tutkimukseen kerätyssä haastatteluaineistossa. Sosiaali-
työn arvojen ja etiikan ymmärtäminen antaa mahdollisuuden lastensuoje-
lutyön ymmärtämiseen.  
   
Tutkimuksen diskurssit muodostettiin tarkasteluajanjakson aineistosta dis-
kurssianalyysimenetelmää mukaillen. Aineistosta poimittiin merkityksen 
kannalta tärkeitä sanoja ja lauseita suurempia kokonaisuuksia. Diskurssi-
analyysin avulla muodostui neljä diskurssia, joita olivat kaotisoiva diskurssi, 
tunteisiin vetoava diskurssi, järjestelmää kuvaava diskurssi ja informatiivi-
nen diskurssi. Diskurssit kuvastavat sitä tapaa, miten lastensuojelu on ollut 
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esillä mediassa tarkasteluajanjakson aikana. Diskurssit on tässä tutkimuk-
sessa nimetty niiden sisällön mukaisesti, ja ne kertovat millaisia merkityk-
siä lastensuojelua käsittelevistä julkaisuista löytyy.  
 
Aineistosta nousseet diskurssit näyttäytyvät eri vahvuisina ja julkaisujen si-
sältä löytyy elementtejä eri diskursseista. Tässä tutkimuksessa järjestel-
mää kuvaava diskurssi näyttäytyy vahvimpana. Useimmissa lastensuojelua 
käsittelevissä julkaisuissa keskitytään palvelujärjestelmän kuvaamiseen. 
Järjestelmää kuvaava diskurssi ei esitä lastensuojelua negatiivisessa va-
lossa, vaan neutraalisti ja tuoden esille sen vahvuudet ja heikkoudet. 
 
Kaotisoivan diskurssin ydinajatus on kuvata lastensuojelun ongelmia ja 
epäkohtia. Diskurssista välittyy lastensuojelun palvelujärjestelmää vai-
vaava resurssipula ja työntekijöihin kohdistuva paine havaita akuuteimmat 
tapaukset suurten asiakasmäärien joukosta. Tutkimusaineiston pohjalta 
voidaan todeta Vilja Eerikan tapauksen edelleen vaikuttavan lastensuoje-
lutyöhön.  
 
Tunteisiin vetoava diskurssi tuo esille yksittäisten ihmisten kokemukset ja 
lastensuojelun työntekijöiden äänen. Sen tavoitteena on nostaa lastensuo-
jelu julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa jo olemassa oleviin mielipiteisiin. 
Tunteisiin vetoavassa diskurssissa lastensuojelun viranomaistahot kom-
mentoivat lastensuojelua rakentavalla tavalla, kun taas yksittäisten ihmis-
ten kokemukset välittävät kuvaa lastensuojelun toimien kohteena olosta 
ja prosessiin liittyvästä tunnepitoisuudesta.  
 
Aiempien tutkimusten mukaan lastensuojelun negatiivinen julkisuuskuva 
johtuu pitkälti tietämättömyydestä. Tässä tutkimuksessa informatiivinen 
diskurssi vastaa tähän tarjoamalla selkeää ja kiteytettyä tietoa lastensuo-
jelun toimista. Informatiivinen diskurssi täydentää julkaisun sanomaa ja on 
osaltaan luomassa laadukasta journalismia.  
 
Haastattelulomakkeen tuloksista voidaan todeta median vaikuttavan ih-
misten mielikuviin lastensuojelusta. Sanallisesti täydennetyistä vastauk-
sista näkyy kriittinen suhtautuminen lastensuojelua kohtaan ja sosiaalisen 
median rooli negatiivisen mielikuvan synnyssä. Vastaajat, jotka kielsivät 
median vaikuttavan, olivat kuitenkin vastanneet haastattelulomakkeen 
toiseen kysymykseen painetun median ja sosiaalisen median vaikuttavan 
lastensuojelun mielikuvan syntyyn.  
 
Merkittävimpiä vaikuttajia mielikuvan synnyssä vastattiin olevan painettu 
media, sosiaalinen media ja läheisen tai tuttavan kokemus. Selkeästi vähi-
ten vastauksia saivat vaihtoehdot omakohtainen kokemus ja muu, mikä. 
Haastateltavat, jotka vastasivat omakohtaisen kokemuksen vaikuttavan, 
tarkensivat vastaustaan työn tai opintojen kautta saaduilla kokemuksilla. 
Yhdestäkään haastattelusta ei käynyt ilmi kokemusta lastensuojelun asiak-
kaana olosta.   
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Haastatteluaineistosta nousi esille sosiaalisen median rooli mielikuvien 
muokkaajana. Haastateltavat kokivat sosiaalisessa mediassa nostettavan 
esille muun muassa ”turhia” huostaanottoja (mies, 31). Sosiaalisen median 
käyttäjä hakeutuu itseään kiinnostavan aiheen pariin, jolloin näkökulmat 
saattavat kaventua (Neuvonen 2015, 249). Sosiaalisessa mediassa yksit-
täisten ihmisten negatiiviset kokemukset lastensuojelun toiminnasta kos-
kettavat lukijoita ja keräävät nopeasti huomiota. Sosiaalinen media kier-
rättää, kommentoi ja kritisoi painetussa mediassa yleiseen keskusteluun 
nostettuja julkaisuja (Seppänen & Väliverronen 2012, 37). Aiheiden kier-
rättäminen myös sosiaalisesta mediasta uutismediaan on mahdollista.  
 
Tenkasen (2015) tutkimus keskittyy sosiaalisen median kohuihin ja siihen, 
miten lastensuojelun työntekijät ne kokevat. Tutkimuksen johtopäätök-
sissä todetaan sosiaalisen median vaikeuttavan lastensuojelun perusteh-
tävän toteuttamista ja lisäävän varsinkin lasten pelkoja lastensuojelua koh-
taan. Tenkasen tutkimuksessa nousi esille myös ääriajatteluun yllyttämi-
nen ja vääryyden kokemuksien jakaminen sosiaalisessa mediassa. Myös tä-
män tutkimuksen haastatteluissa oli huomioitavaa haastateltavien koke-
mukset sosiaalisessa mediassa esiintyvistä, kärjistetyistä lastensuojeluta-
pauksista. Vihapuheen yksi ilmenemispaikka onkin internet ja sosiaalinen 
media (Neuvonen 2015, 249). Internet, sosiaalinen media ja vihapuhe ovat 
linkittyneitä toisiinsa, joten niitä ei ole mahdollista erottaa toisistaan.  
 
Tässä tutkimuksessa lastensuojelun mielikuvaa tutkittiin Hämeen Sano-
mien julkaisujen pohjalta, toisin kuin Mäkelä (2015), joka tutki lastensuo-
jelun mainetta sosiaalityön opiskelijoiden, sosiaalityöntekijöiden ja toimit-
tajien näkemysten pohjalta. Mäkelä on tutkinut haastattelun avulla toimit-
tajien mielipiteitä lastensuojelusta, kun taas tässä tutkimuksessa keskity-
tään siihen aineistoon, mitä toimittajat ovat julkaisseet. Kuten myös Mä-
kelän tutkimuksen johtopäätöksissä, myös tässä opinnäytetyössä resurssi-
pula, alaa koskeva arvostuksen puute ja negatiivinen julkisuuskuva vaikut-
tavat lastensuojelun huonoon maineeseen. Mäkelän tutkimuksen johto-
päätöksissä on esillä myös lastensuojelun tarpeellisuus, vastuullisuus ja 
korkea moraali. Tässä tutkimuksessa lastensuojelun oikeutus tulee ilmi vi-
ranomaistahojen kommenteissa. 
 
Huostaanotto nousi esille Mäkelän (2015) tutkimuksessa erityisesti toimit-
tajien haastatteluissa. Mäkelä on todennut toimittajien tietopohjan pai-
kantuvan pitkälti huostaanottoon, mikä on osaltaan nähtävissä myös tä-
män tutkimuksen aineistossa, huostaanottoa käsittelevien julkaisuiden 
määrässä. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu käsittää huostaanoton li-
säksi myös lastensuojelutarpeen selvityksen, asiakassuunnitelman, avo-
huollon tukitoimet ja jälkihuollon (LSL 2010/88 § 3). Lastensuojelu ei ole 
vain huostaanottoja, minkä tulisi näkyä myös uutisoinnissa.   
 
Degerlundin (2015) tutkimuksen lähtökohdat ovat hyvin lähellä tätä opin-
näytetyötä. Degerlund lähestyy lastensuojelun mediakuvaa aineistolähtöi-
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sesti diskurssianalyysiä käyttäen. Johtopäätöksissä Degerlund toteaa dis-
kurssiensa puitteissa lastensuojelun julkisuuskuvan olevan pääsääntöisesti 
negatiivinen. Myös positiivisia elementtejä löytyy, mutta määrällisesti tar-
kasteltuna lastensuojelua negatiivisesti kuvaavia julkaisuja on enemmän. 
Tämän opinnäytetyön aineistossa, kuten myös Degerlundin tutkielmassa, 
negatiivissävytteisiä julkaisuja on määrällisesti enemmän. Hämeen Sano-
mien tarkasteluajanjakson julkaisuista suurin osa, jos ei suorastaan kritisoi, 
vähintään tuo lastensuojelun epäkohtia esille.  
 
Pätiälän (2016) tutkimuksessa päästään tuloksiin, että lastensuojelun epä-
onnistumiset ja niiden painottaminen vahingoittaa lastensuojelun mai-
netta. Vaikka Pätiälä toteaa lastensuojelusta esiintyvän myös neutraaleja 
tai myönteisiä julkaisuja, pysyy uutisoinnin painopiste silti negatiivisena. 
Degerlundin ja Pätiälän tutkimuksissa todetaan lastensuojelun julkisuusku-
van olevan pääsääntöisesti kielteinen, kuten myös tämän opinnäytetyön 
tuloksista on havaittavissa. 
 
Yhteenvetona tämän tutkimuksen johtopäätöksistä voidaan todeta lasten-
suojelun esiintyvän valittuna ajanjaksona Hämeen Sanomissa keskittyen 
lastensuojelun palvelujärjestelmän ongelmiin. Yleiskuvaltaan uutisointi 
lastensuojelusta on negatiivista, painottuen kuitenkin järjestelmään eikä 
yksittäisten tapausten esille nostamiseen. Yksittäiset lastensuojelutapauk-
set tavoittavat lukijat sosiaalisen median kautta, joka on nähtävillä haas-
tattelulomakkeiden vastauksista.  

7 POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön prosessin sujuvuutta ja tarkastel-
laan sen aikana nousseita ajatuksia. Lisäksi pohditaan, saatiinko tutkimus-
kysymykseen vastausta. Tutkimuskysymyksenä oli selvittää miten media 
vaikuttaa mielikuviin lastensuojelusta. Lisäksi tässä luvussa esitellään opin-
näytetyölle mahdolliset ehdotukset jatkotutkimuksiin. 
 
Tutkijat olettivat median vaikuttavan negatiivisesti mielikuviin lastensuo-
jelusta ja eniten palstatilaa mediassa saavan yksittäisten ihmisten tarinat, 
jolloin kokonaiskuva jää hahmottumatta. Lastensuojelulla on negatiivinen 
stigma, joka johtuu enimmäkseen tietämättömyydestä. Onnistumisen ta-
rinat jäävät usein kertomatta, koska lastensuojelun asiakkuus on yhä ai-
heena tabu. Traagiset tarinat saavat enemmän lukijoita, joka on osaltaan 
kaupallisen median tavoitteena. Ne ihmiset, jotka kokevat lastensuojelun 
toiminnan vääryytenä, tuovat asiaa hanakasti esille. Näiden oletusten to-
teutumista ja niiden vaikutusta tutkimuksen etenemiseen seurattiin koko 
prosessin ajan, mutta niiden ei annettu vaikuttaa tutkimuksen toteutuk-
seen. 
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Tutkimus toteutettiin kokonaisuudessaan syksyllä 2016. Tutkimuksen en-
simmäisessä vaiheessa käytiin läpi Hämeen Sanomien valmista aineistoa 
tarkasteluajanjaksolta. Aineistoksi valikoituivat lastensuojelua oleellisesti 
käsittelevät julkaisut, ja tutkimuksen ulkopuolelle rajautui lastensuojelua 
vain sivuavat julkaisut. Hämeen Sanomista valikoitu aineisto onnistuttiin 
rajaamaan tutkimuksen kannalta oleellisiin julkaisuihin. Tämän jälkeen to-
teutettiin strukturoidut haastattelut, joiden avulla haluttiin haastatella tut-
kijoille ennalta määrittelemätöntä ihmisryhmää. Haastattelulla saatuja 
vastauksia peilattiin Hämeen Sanomien julkaisuihin. Hämeen Sanomien 
valikoitu aineisto ja haastattelulomakkeet antoivat mahdollisuuden selvit-
tää aineistojen yhteneväisyyksiä. Lopuksi aineistoja analysoitiin ja etsittiin 
niiden yhteisiä merkityksiä.  
 
Opinnäytetyön tuloksena voidaan todeta median vaikuttavan mielikuviin 
lastensuojelusta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten lastensuojelu nousee 
mediassa esille ja mitkä muut tekijät vaikuttavat mielikuvan muodostumi-
seen. Tutkimuskysymykseen haettiin vastauksia Hämeen Sanomien val-
miista aineistosta ja strukturoidun haastattelun avulla. Tutkimuksessa käy-
tettiin kahta eri aineistonhankintamenetelmää, koska sillä haluttiin lisätä 
tutkimuksen luotettavuutta. Strukturoidun haastattelun vastauksilla halut-
tiin ensisijaisesti täydentää tutkimuksessa käytettävää aineistoa. Struktu-
roidun haastattelulomakkeen kysymykset oli muotoiltu vastaamaan suo-
raan tutkimuskysymykseen. Valituilla aineistonhankintamenetelmillä 
päästiin toivottuun lopputulokseen ja tutkimuskysymykseen pystyttiin vas-
taamaan. 
  
Hämeen Sanomien aineistoa läpikäydessä etsittiin lastensuojelua käsitte-
levien julkaisujen merkityksiä ja niistä muodostettiin tutkimuksessa käytet-
tävät diskurssit. Tutkijat nimesivät diskurssit sisällön merkityksen mukai-
sesti, ja niistä haluttiin saada helposti ymmärrettävät. Diskurssit vastasivat 
aineistosta nousseita merkityksiä, ja tutkijat ovat niihin tyytyväisiä. Tutki-
muksen aineiston analyysissä mukailtiin diskurssianalyysin periaatteita. Ai-
neistosta etsittiin lauseita ja rakenteita suurempia merkityksiä, ja tarkas-
teltiin sitä, miten lastensuojelua merkityksellistetään. Diskurssianalyysi va-
littiin, koska haluttiin selvittää, miten lastensuojelua kuvataan ja tähän tar-
koitukseen diskurssianalyysi pystyi vastaamaan. 
 
Haastatteluita toteutettiin lopulta 31 kappaletta. Huomattava osa pyyde-
tyistä ei halunnut osallistua tutkimukseen, mikä saattaa selittyä nyky-yh-
teiskunnan hektisyydellä. Tutkimuksen analysointivaiheessa pohdittiin, 
oliko haastatteluiden määrä riittävä. Suuremmalla määrällä haastatteluja 
olisi saatu vielä laajempi yleiskuva lastensuojelua koskevista mielikuvista. 
Haastattelulomakkeella saavutettiin haluttu tavoite, eli saatiin uutta pai-
kallista tietoa lastensuojelua koskevien mielikuvien taustoista.  
 
Haastattelulomakkeen kysymysten muotoilu osoittautui haastattelutilan-
teissa riittämättömäksi. Haastateltaessa ilmeni, että vastausvaihtoeh-
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doista puuttui televisio. Puute huomattiin useamman haastateltavan kysy-
essä, mihin vaihtoehdoista televisio lukeutuu. Tutkijat neuvoivat täydentä-
mään puuttuvan vaihtoehdon avoimeen kohtaan.  
 
Haastattelulomakkeen kysymysten asettelussa ja muotoilussa haluttiin 
osoittaa kysymys juuri haastattelua täyttävälle henkilölle. Haastattelulo-
makkeen selkeyttä pohdittiin jälkikäteen. Vastaajista huomattava osa oli 
vastannut ensimmäiseen kysymykseen, ettei media vaikuta mielikuviin las-
tensuojelusta. Tästä huolimatta he olivat vastanneet toiseen kysymykseen 
painetun median ja sosiaalisen median vaikuttavan mielikuvien muodos-
tumiseen. Tämä sai pohtimaan, olisiko haastattelulomakkeen kysymykset 
pitänyt muotoilla eri tavalla. Eri asettelulla saadut vastaukset olisivat olleet 
johdonmukaisempia.  
 
Tutkimuksen eettisyys on ollut koko prosessin ajan tarkastelun kohteena. 
Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, on tutkimuksen luotettavuus tut-
kijoiden arvioinnin ja näytön varassa (Kananen 2014, 150.) Haastattelulo-
makkeen vastaajien anonymiteetti haluttiin turvata, ja vastaajilta kysyttiin 
vain sukupuoli ja ikä. Se, että tutkijat olivat läsnä haastattelutilanteissa, 
vaikutti osaltaan haastateltavien valikoitumiseen. Haastattelulomakkeen 
vastausvaihtoehtojen osoittautuessa puutteellisiksi, tutkijoiden läsnäolo 
mahdollisti tarkentavien kysymysten esittämisen. Tutkijat pyrkivät ole-
maan puolueettomia jokaisessa prosessin vaiheessa, eivätkä antaneet 
omien oletustensa vaikuttaa tutkimukseen. Tutkimuksen analysointivai-
heeseen nostettiin suoria lainauksia sekä Hämeen Sanomien että haastat-
telulomakkeiden aineistosta, joita käyttämällä haluttiin vähentää tulkin-
nanvaraisuutta.  
 
Tutkimuksella saatiin uutta paikallista tietoa ihmisten mielikuvista koskien 
lastensuojelua, ja siitä, miten lastensuojelu näyttäytyy maakuntalehdessä. 
Lastensuojelun mediakuva, sen vaikutukset ja ilmenemismuodot ovat 
ajankohtaisia, koska lastensuojelun kohut viime vuosilta ovat edelleen ih-
misten muistissa ja vaikuttavat lastensuojelussa tehtävään työhön. Lasten-
suojelulle tulee olemaan aina tarvetta, kuten Hämeenlinnan lastensuoje-
lun palvelupäällikkö toteaa, lastensuojelutyö on päättymätön savotta. 
”Niin sen kuuluukin olla. Jos joku kuvittelee, että elämme joskus paratii-
sissa, jossa ei lastensuojelua tarvita, hän elää harhamaailmassa” (Hämeen 
Sanomat 23.3.2016: Avohuollon asiakasmäärät laskussa lastensuojelussa.)  
 
Opinnäytetyö toteutettiin Hämeen Ammattikorkeakoulun sosiaalialan 
koulutusohjelman opetusmateriaaliksi. Tutkijat uskovat, että paikallisena 
toimijana Hämeen Ammattikorkeakoulu hyötyy Hämeenlinnan alueella 
tehdystä tutkimuksesta. Opinnäytetyön uskotaan hyödyttävän varsinkin 
lastensuojelun opintoja. Tulevien alan ammattilaisten tulee tietää, miten 
lastensuojelu esitetään mediassa ja miten lastensuojelun työntekijöiden 
tulisi työtään kommentoida. Lastensuojelu tarvitsee julkisuutta lisätäkseen 
avoimuutta ja luottamusta tehtävää työtä kohtaan.  
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Jatkotutkimuksena ehdotetaan lastensuojelun asiakkaiden ja työntekijöi-
den kokemuksien kartoittamista median vaikutuksista. Tutkimuksen lähtö-
kohtana voisi olla lastensuojelun asiakkaan kokemus siitä, miten lasten-
suojelun näkyvyys mediassa vaikuttaa asiakkaana oloon ja leimaavuuteen. 
Myös lastensuojelun työntekijöiden kokemukset median vaikutuksista las-
tensuojelutyöhön olisivat tutkimisen arvoisia. 
 
Tutkijat ovat tyytyväisiä opinnäytetyön prosessiin ja tutkimuksen lopputu-
lokseen. Opinnäytetyöllä vastattiin tutkimuskysymykseen ja saavutettiin 
halutut päämäärät. Tutkijat uskovat opinnäytetyön olevan hyödyllinen so-
siaalialan opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.   
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Liite 1 
Opinnäytetyö 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Katriina Kuortti & Jessica Salminen 
Syksy 2016 

 
 
Haastattelulomake 

 
Vastaaja  
 

 Nainen 

 Mies 
 
Ikä ____________ 
 
Vaikuttaako media omiin ajatuksiisi lastensuojelusta?  

 Ei 

 Kyllä, miten? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Mitkä asiat vaikuttavat mielikuvaasi lastensuojelusta?  
(voit valita useampia vaihtoehtoja)  
 

 Painettu media (uutiset, artikkelit) 

 Sosiaalinen media 

 Läheisen tai tuttavan kokemus 

 Omakohtainen kokemus 

 Muu, mikä? 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
 

Kiitos vastauksista!  

 
 


