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Immonen Eveliina. Äidin silmin. Lapsen sijoitus Perhetukikoti Kinnulaan äidin näkö-
kulmasta. Kevät 2013. s.47. 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan kou-
lutusohjelma, Sosionomi (AMK).  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten äidit, joiden lapsi on ollut sijoitettuna Per-
hetukikoti Kinnulaan, kokevat sijoituksen. Opinnäytetyössä käsitellään, millaisia tuntei-
ta sijoitus on äideissä herättänyt ja miten sijoitus on vaikuttanut äidin ja lapsen väliseen 
suhteeseen. Aihetta lähestytään kiintymyssuhdeteorian kautta. Työn tarkoituksena on 
tuottaa tietoa Perhetukikoti Kinnulaan toimivista toimintamalleista ja mahdollisista ke-
hittämiskohdista sekä saada ennen kaikkea äitien ääni kuuluviin.  
 
Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Varkauden kaupungin psykososiaalisten 
palveluiden lastensuojeluyksikkö, Perhetukikoti Kinnula, joka tarjoaa sijaishuoltoa pää-
asiassa 13–18-vuotiaille nuorille.  
 
Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin puolistrukturoituna 
teemahaastatteluna alkuvuodesta 2013. Kohderyhmänä olivat äidit, joiden lapsi on ollut 
sijoitettuna Perhetukikoti Kinnulaan. Haastatteluihin osallistui yhteensä viisi äitiä.  
 
Tutkimustulokset kuvasivat äitien ajatuksia kiintymyssuhteesta omaan äitiin sekä aja-
tuksia sijoitetun lapsen varhaislapsuudesta ja silloisesta kiintymyssuhteesta. Suhteen 
vaikutusta nuoruusikään mietittiin ja suhdetta käytiin läpi myös sijoitukseen verraten. 
Lisäksi mietittiin vaikuttiko sijoitus äidin ja lapsen suhteeseen ja kiinnitettiinkö suhtee-
seen tarpeeksi huomiota sijoituksen aikana. Äidin kokemat tunteet olivat suuressa mer-
kityksessä ja vaikuttivat myös siihen millaista tukea äiti koki saaneensa vanhemmuu-
teen.  
 
Äidit olivat kokeneet saamansa tuen vanhemmuuteen eri tavoin, mutta kaikki äidit piti-
vät saatua tukea merkityksekkäänä. Äitien saama tuki oli äidin oman jaksamisen tuke-
mista tai nuoren kehityksen edistämistä ja avun sekä tuen antamista kasvatukseen. Osa 
äideistä jäi kaipaamaan keskusteluja, joissa olisi käsitelty tunnetiloja, koko perheen 
keskusteluja sekä yleisesti tunteista juttelemista. Äitien läpikäymät tunteet olivat voi-
makkaita, kuten viha, suru sekä häpeä ja tämän vuoksi niiden käsittelemiseen olisi kai-
vattu enemmän tukea.  
 
Äidit kokivat haastattelutilanteen positiivisena asioiden läpikäymisprosessina ja toivoi-
vat jonkinlaista palautejärjestelmää, jonka avulla voisi tuoda omia ajatuksiaan ja tunte-
muksiaan esille sijoituksen päätyttyä tai sen jälkeen. 
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ABSTRACT  
  
  
Immonen Eveliina. Mother’s eyes. Children’s placement in Perhetukikoti Kinnula: 
mothers’ point of view. Spring 2013. p. 47. 3 appendices. Language: Finnish. Diaconia 
University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Bachelor of 
Social Services.  
  
The objective of this thesis was to find out how the mothers whose child has been 
placed in Perhetukikoti Kinnula experience the child's placement. This thesis deals with 
what kind of feelings mothers had had about placement and how placement affected the 
mother-child relationship. The subject is approached through attachment theory. The 
purpose is to provide information about the Perhetukikoti Kinnula approach and possi-
ble development points, and above all mothers get their voice heard.  
 
The partner of the thesis work is psycho-social services of the city of Varkaus child pro-
tection unit Perhetukikoti Kinnula which provides foster care mainly for young people 
13 to 18 years of age.  
  
In this study qualitative research methods were used and the material was collected by 
semi-structured theme interviews in beginning of the year 2013. The target group of the 
study was mothers whose child has been place in Perhetukikoti Kinnula. Interviews 
were conducted with a total of five mothers.  
  
The results of this study illustrate the mother’s thoughts about attachment to her own 
mother and thoughts about the placed child in early childhood and the time attachment. 
The importance of youth-age was talked about and the attachment was gone through the 
during placement.  
 
Did the placement affect the mother and child relationship and was the relationship paid 
enough attention to during placement? Mother's feelings were experienced in a large 
sense, and they also affected the type of support that they got for the parenthood. 
  
Mothers had experienced the support for parenting in different ways, but all the mothers 
thought that they received meaningful support. Support that mothers had received was 
mother's support for coping or to promote the development and assistance for adoles-
cent’s well-being and support for education. Some mothers did miss the conversations, 
which should be dealt with in emotions, family discussions, as well as just talking 
about feelings. Mothers sift through the emotions and they were strong, such as anger, 
sadness, and shame, and, therefore, for their treatment more support would be needed.  
  
Mothers felt that the interview situation as positive. In the interview things were sifted 
through. Mothers hope for some kind of feedback system, which allows bringing up 
their own ideas and to bring up knowledge raised about the placement at the end of after 
it.  
  
Keywords: parenting support, foster care, attachment theory, emotional experience, 
qualitative research 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lastensuojelua on tänä päivänä huomioitu paljon ja se on ollut monien keskustelujen 

aiheena, sillä huostaan otettujen ja perheen ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kas-

vaa Suomessa vuosi vuodelta. Vuonna 2011 huostassa oli 10 535 lasta ja kiireellisesti 

sijoitettiin 3 867 lasta. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 huostassa olleiden lasten määrä 

kasvoi vajaa 3 prosenttia ja kiireellisesti sijoitettuja oli 13 prosenttia enemmän. Kaikki-

aan kodin ulkopuolelle oli vuoden 2011 aikana sijoitettuna 17 409 lasta ja nuorta. Las-

tensuojelun avohuollon asiakkaina oli peräti 85 000 lasta ja nuorta. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2012a.)  

 

Lasten hyvinvointia rajoittavat perheen taloudelliset vaikeudet, vaihtuvat tai turvattomat 

ihmissuhteet, aikuiskeskeinen tai impulsiivinen elämäntyyli tai ylipäätään vaikeus vas-

tata lapsen tarpeisiin. Vanhempien neuvottomuuteen ja vanhemmuuden heikkenemiseen 

on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Vanhemmilla on vaikeuksia kasvattaa lapsi-

aan, ja nyky-yhteiskunta asettaa melkoisia paineita vanhemmille. Lastensuojelu vastaa 

vanhemmuuden haasteisiin ja tukee vanhempia lasten kasvatuksessa. Lapsen hyvinvoin-

tiin halutaan kiinnittää huomiota. Vanhempien tuntemukset lapsen kodin ulkopuolisesta 

sijoituksesta voivat jäädä taka-alalle alan ammattilaisten ja mahdollisen sosiaalisen ver-

koston keskittyessä lapsen hyvinvointiin. (Törrönen 1994, 57; Saarnio 2004, 241–243.)  

 

Tässä opinnäytetyössä haastattelen viittä äitiä, joiden lapsi on ollut sijoitettuna Perhetu-

kikoti Kinnulaan. Opinnäytetyössäni haluan tutkia äitien tuntemuksia lapsen sijoitukses-

ta, mitkä seikat ovat johtaneet sijoitukseen ja miten sijoitus on vaikuttanut äidin ja lap-

sen väliseen suhteeseen. Rajasin aiheeksi ainoastaan äidit, sillä Perhetukikoti Kinnulas-

sa työskennellessäni olen havainnut, että nimenomaan äidin ja lapsen välinen suhde on 

usein ollut hankala. Lisäksi työskennellessäni ei ole tullut lainkaan vastaan nuorta, joka 

asuisi isänsä kanssa, mutta puolestaan äitien kanssa asuvia on useampia. Äiti on usein 

myös se henkilö, johon lapsi muodostaa ensimmäisen suhteensa, johtuen jo osittain täy-

sin biologiasta (Sinkkonen 2004). En millään tavalla kuitenkaan väheksy isän roolia. Isä 

on useimmiten äidin lisäksi toinen vanhempi lapselle ja sen myötä myös omalta osal-

taan tärkeässä roolissa (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2012b). 
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Lähden liikkeelle tutkimuksessani kiintymyssuhteiden kautta ja haluan tarkastella lap-

sen varhaislapsuuden tapahtumia ja äidin omaa kiintymyssuhdetta. Tarkastelen äidin 

tunteita ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi käsittelen sitä, miten 

sijoitus on vaikuttanut äidin ja lapsen väliseen suhteeseen. Tavoitteena olisi tuottaa tie-

toa Perhetukikoti Kinnulan henkilökunnalle siitä, mitkä asiat äitien kanssa työskennel-

lessä toimivat ja missä olisi mahdollisesti kehitettävää.  

 

 

 

2 VANHEMMUUS 

 

 

Miten näillä eväillä kasvatetaan ihmistä?  
Itsekin olen nyt vajaa, etsin suuntaa, opastajaa.  
Voiko näillä eväillä vanhemmaksi ryhtyä? 
(Kaskinen 2006.) 

 

 

2.1 Vanhemmuus elämäntehtävänä ja sen eri roolit 

 

Vanhemmuus ajatellaan suhteena, joka rakentuu kiintymykselle ja vuorovaikutukselle. 

Kukaan ei ole syntyjään kykenevä vanhemmuuteen, vanhemmuuteen on kasvettava. 

Lisäksi vanhemmuus edellyttää omana itsenä kasvamista, ei vain lapsen kasvamista. 

Vanhemmuus on yksi suurimmista elämäntehtävistä ja siihen tulee panostaa. Vanhem-

man tulee tietää, mikä on lapselle parasta ja vanhemman tulee kyetä ottamaan vastuuta 

asioista. Vanhemmuus voi välillä olla myös raskasta ja tietynlaista vallankäyttöä. Valta 

tarkoittaa vanhemmuudessa vastuuta, jota tulee käyttää lapsen parhaaksi. Ihminen il-

mentää vanhemmuudessaan osaltaan myös omaa lapsuuttaan ja toimii sieltä saatujen 

oppien, kokemusten ja toimintamallien pohjalta. Lapsi aktivoi vanhemman muistot 

omasta lapsuudesta, ja vanhemmat tekevät valintoja toimiessaan samoin tai eri tavalla 

kuin omat vanhemmat. Osa näistä valinnoista on tietoisia, osa voi olla tiedostamattomia. 

(Eskelinen 2000, 98; Kaimola 2005, 14; Telemäki & Vahtokari 2008, 13–14.)  

 

Vanhemmuutta voi tarkastella monesta eri näkökulmasta ja vanhemmuuteen kuuluu 

monia erilaisia rooleja. Vanhempi toimii yhtä aikaa monissa eri rooleissa: rakkauden 
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antajana, elämän opettajana, ihmissuhde osaajana, rajojen asettajana sekä huoltajana. 

Huoltajuus on kaiken perusta, sillä lapsi tarvitsee ruoan antajaa, levon turvaajaa sekä 

monia muita tärkeitä asioita. Rakkauden antajan rooli on yhtä tärkeä kuin huoltajana 

oleminen, ja kiintymyssuhde lapsen ja vanhemman välillä kasvaa konkreettisesti hoita-

malla, koskettelemalla ja kantamalla lasta. Elämän opettajan rooli on arvojen ja taitojen 

siirtämistä lapselle, kun taas ihmissuhdeosaajan rooliin kuuluu näyttää lapselle, kuinka 

erilaisten ihmisten kanssa toimitaan. Viimeisimpänä näistä viidestä roolista on rajojen 

asettajan rooli, joka on erittäin tärkeä osa vanhemmuutta. Rajojen asettajana vanhempi 

huolehtii turvallisuudesta, sillä selvät säännöt, rutiinit ja toisto tuovat turvaa lapsen elä-

mään. (Ylitalo 2011, 9–13.)  

 

 

2.2 Vanhemmuus lapsen sijoituksen aikana 

 

Lapsen sijoituksen aikana tehtävä yhteistyö sijoituspaikan henkilöstön ja lapsen van-

hempien välillä on erityisen tärkeää. Toimiva yhteistyö edesauttaa lapsen tasapainoista 

kehitystä ja se on tärkeää lapsen huollon jatkuvuuden sekä sijoitusjakson onnistumisen 

kannalta. Sijoitus voi aiheuttaa voimakkaita tunnereaktioita ja kriisitilan vanhemmassa. 

Vanhemmuus ei pääty lapsen sijoitukseen ja vanhempaa tulisi tukea tässä tilanteessa 

hänen oman vanhemmuuden kanssa. Vanhemman kanssa tulisi käydä läpi hänen rooli-

aan sijoituksen aikana, mutta myös sijoituksen jälkeen, jotta hän voi toimia lapsen kas-

vun ja kehityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sijoitus on harvemmin rat-

kaisu tilanteeseen, vaan se mitä sijoituksen jälkeen tapahtuu (Sinkkonen 2001). Sijoi-

tuksen aikana vanhempi pysyy vanhempana, mutta kasvatusvastuu on pääsääntöisesti 

sijaishuoltopaikassa. Kuitenkin toimivan yhteistyön merkitys näkyy myös siinä, että 

lapsella on samanlaiset rajat ja sopimukset myös kotona mahdollisten kotilomien aika-

na. (Kujala 2006, 5, 10–13.) 

 

 

2.2 Riittävän hyvä vanhemmuus 

 

Riittävän hyvä vanhempi… 
…ei ole täydellinen 
…kestää kritiikin ja arvostelun 
…määrittelee roolinsa itse 



9 
 

…on aikuinen ja uskaltaa olla vanhempi 
…antaa turvaa ja luo rajoja 
…uskoo itseensä vanhempana 
…valvoo lapsensa tekemisiä ja antaa kasvaa rauhassa 
…antaa lapsen kokea itsensä ihanaksi ja ihmeelliseksi 
…kokee monenlaisia tunteita ja on vastuullinen. 
…hyväksyy ristiriidat osaksi normaalia elämää 
…on välillä täysin uupunut  
…arvostaa arkea 
…muuttuu lapsen kasvun mukana (Juvakka 2005, 21.) 

 

Hyvä vanhempi on perheen aikuinen, joka on vastuussa perheen hyvinvoinnista, hän ei 

ole lapsen kaveri. Hänen tulee turvata hyvää lapsuutta ja nuoruutta sekä hänen tulee 

huomioida lapsen tarpeet ja täyttää niitä mahdollisuuksien mukaan. Perusarjen ja siihen 

kuuluvien asioiden opettaminen lapselle on tärkeää. Lapsen on hyvä oppia ruoka-

aikoihin, kotiintuloaikoihin sekä harrastuksissa käymiseen ja niihin sitoutumiseen. Hy-

vää vanhempaa kiinnostaa, mitä lapsi tekee ja hän valvoo lapsen tekemisiä. Hän tukee ja 

kannustaa lastaan vastaan tulevissa tilanteissa ja on valmis käymään läpi tunteita niin 

iloisia kuin surullisiakin. Hyvä vanhempi voi myös joskus olla väsynyt, kenenkään ei 

tarvitse jaksaa aina. Hyvän vanhemmuuden taustalla on luovuutta, joustavuutta, erilai-

suuden sietämistä, avoimuutta ja yritystä ymmärtää lasta. (Juvakka 2005, 21–27; 

Schmitt 2002, 309.)  

 

Lapsen kasvaessa hänen vanhempansakin muuttuvat ja kasvavat. Lapsen kasvaessa nuo-

reksi on tärkeää, että vanhempi voi eläytyä lapseensa. Tämä on tärkeää nuoren kehitty-

vän minäkuvan ja itsetunnon kannalta. Vanhemman on kyettävä olemaan lastaan varten, 

myös itseään varteen, mutta ennen kaikkea lastaan varten. Nuoren itsenäistymispyrki-

mysten jälkeen nuori on vasta valmis tasavertaisempaan suhteeseen vanhempansa kans-

sa. Siihen asti vanhemman rooli on ensisijaisen tärkeä. Nuori tarvitsee tässä elämänvai-

heessa kokemuksen siitä, että hän on arvokas, vaikka vanhemmat eivät ymmärtäisikään 

hänen maailmaansa. Vanhempi ei koskaan ole valmis vanhempi vaan hän kasvaa lapsen 

mukana. (Juvakka, 2005, 27; Kaimola 2005, 16–19.)  

 

Riittävän hyvä vanhemmuus ei ole helppoa. Jokaiselle tulee vastaan tilanteita joissa 

tuntuu, etteivät omat taidot ja tiedot riitä. Lisäksi ristiriidat perheen sisällä ovat normaa-

lia ja kuuluvat perhe-elämän arkeen. Vanhempi saa kokea olevansa varsin riittämätön, 

se kuuluu asiaan. Jokainen vanhempi määrittää itse sen, mitä vanhemmuus hänen koh-
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dallaan pitää sisällään. On monia valmiita määreitä siitä, mitä on hyvä vanhemmuus, 

mutta vanhemman luodessa itse määritelmä omasta vanhemmuudestaan, hän voi elää 

hyvinvoivana ja onnellisena, vanhempana. Jokaisella vanhemmalla on joitakin vah-

vuuksia vanhemmuudessaan, joita hän voi hyödyntää. Näkökulman vanhemmuuden 

mahdollisuuksiin tulisi olla mahdollisimman positiivinen ja voimavarakeskeinen. Van-

hempi voi olla riittävän hyvä vanhempi, vaikka lapsi on sijoitettuna tai sijoituksen jäl-

keen, mikäli hän saa siihen tarvittavan tuen ja sitä kautta mahdollisuuden toimia riittä-

vän hyvänä vanhempana. (Juvakka 2005, 21–27, Kujala 2006, 14.)  

 

 

2.3 Vanhemmuuden haasteita 

 

2010-luvun Suomessa ei ole enää pelkästään perinteisiä ydinperheitä, vaan perhe-

elämää eletään modernimmissa uusperheissä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012b). 

Elämäntyylit ja vanhemmuuden muodot ovat moninaistuneet. Kouluttautumisen ja työ-

elämän tärkeyttä korostetaan paljon. Työelämä on yhä vaativampaa, jos pystyy edes 

olemaan työelämässä, sillä työttömyys on yksi yksilöitä ja perheitä kohtaava ongelma. 

Talouden taantumat, media ja internet sekä tietynlainen uskomus, että lapset olisivat 

tänä päivänä vaikeampia, kuin ennen, luovat mielestäni omat haasteensa myös van-

hemmuudelle. 

 

Vanhemmat kokevat hämmennystä lapsia kasvattaessaan, sillä maailman nopea muut-

tuminen on aiheuttanut sen, että vanhemmat eivät välttämättä saa tarpeeksi enää tukea 

omista lapsuuden kokemuksistaan omaan vanhemmuuteensa. Lapset eivät kuitenkaan 

ole muuttuneet, mutta maailma jossa lapset elävät, muuttuu. Lapset tarvitsevat täysin 

samoja asioita kuin vuosikymmeniä sitten: lohtua, läheisyyttä, turvaa ja ennakoitavia 

olosuhteita. (Sinkkonen 2002, 7–8.)  

 

Vanhemmuus sisältää lukuisia haasteita. Jo pelkkä lapsen syntymä on tietynlainen krii-

si, ja lapsuuden sekä nuoruuden aikana eteen tulee monia erilaisia haasteita. Lapsi koet-

telee rajoja ja kokee uhma- ja murrosiän. Lisäksi jokapäiväisessä arjessa on jo haasteita. 

Osa vanhemmista tarvitsee tukea ja apua vanhemmuuteensa. Tällöin konkreettinen apu 

on tärkeää, mutta myös emotionaalinen tuki on muistettava ottaa huomioon. Vanhem-

muuteen liittyy monia sellaisia haasteita, joihin ei pysty oikein valmistautumaan. Ras-
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kaaksi koettu aika ja siihen liittyvät tunteet voidaan kokea hämmentävinä, kiellettyinä 

tai häpeällisinä. Varsinkin juuri ne tunteet, jotka liittyvät jaksamiseen, riittämättömyy-

teen ja vanhemmuudesta selviämiseen. (Kaimola 2005, 14–15.)  

 

Sijoituksen aikana vanhemman tukeminen on lapsen etu (Kujala 2006,14) ja vanhem-

man kanssa tehtävä työ sijoituksen aikana edesauttaa nuoren kotiin paluuta. Vanhempi 

tarvitsee oman elämäntilanteen lisäksi myös paljon tukea vanhemmuuteen, sillä oma 

vanhemmuus voi olla hukassa lapsen sijoituksen aikana. Vanhemmalla voi myös olla 

ongelmia nuoren kanssa kotona, jolloin vanhempi tarvitsee neuvoja ja vahvistusta 

omaan vanhemmuuteensa. Vanhempi ei saa kokea itseään ulkopuoliseksi lapsensa kas-

vatuksessa ja sijaishuoltopaikan sekä vanhemman yhteistyön kautta lapsikin saa par-

haimman mahdollisen tuen. (Pitkänen 2011, 18–26.)  

 

 

2.4 Vanhemmuuteen liittyvät tunnekokemukset 

 

Tunteet eli emootiot ovat ihmisen subjektiivisia vasteita tilanteisiin, tapahtumiin ja asi-

oihin. Ne ovat lyhytkestoisia ja johtuvat ulkoisista tekijöistä. Elämän tapahtumat herät-

tävät jatkuvasti tunteita, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Tunteita ilmaistaan eri ta-

voin, ja niiden ilmaisemiseen ja kokemiseen vaikuttaa paljon sosiaalinen tilanne. Tun-

teet eroavat asenteista, havainnoista ja tottumuksista. Lapsuudessa opitaan tunteiden 

tilanteenmukainen säätely hillitsemällä tai voimistamalla tunnekokemusta. Tunnekoke-

muksissa autonominen hermosto kuitenkin viriää tunteen mukaisesti, vaikkei itse tun-

teeseen liittyvää käyttäytymistä näykään. Tunteita voi säädellä, mutta niiden tuntemista 

ei voi estää. Tunne on siis tietoinen vaikuttumisen kokemus, joka voidaan yhdistää sen 

syyhyn ja vaikutuksen kohteeseen. (Peltomaa ym. 2008, 328–329, 335.)  

 

Äiti kokee monia erilaisia tunteita liittyen lapseen. Äitiyden tunne kehittyy vain vauvan 

kanssa, äidin ja vauvan välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus puolestaan edel-

lyttää, että äiti kohtaa lapsen, ottaa huomioon lapsen tarpeet ja pystyy vastaamaan nii-

hin. Raskauden aikana äiti valmistautuu äitiyteen monin eri tavoin, toiminnan, ajatusten 

ja tunteiden tasolla. Tunteina pelko, ihmeellisyys ja rakkaus voivat tulla esiin raskauden 

aikana. Lapsen synnyttyä vauvan ja vanhemman välinen kommunikaatio on tunnekom-

munikaatiota. Intersubjektiivisuudella viitataan tähän prosessiin, jossa kummankin osa-
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puolen subjektiivinen kokemus vaikuttaa toisen kokemukseen. Kokemusten avulla lapsi 

pystyy säätelemään ja järjestelemään omia tunnetilojaan, ajatuksiaan, havaintojaan ja 

muistojaan. Vanhemman on kyettävä säätelemään omia tunteitaan, varsinkin negatiivi-

sia tunteita, jotta vauva oppisi myös säätelemään sitä kautta omia tunteitaan. Tunteisiin 

tulisi reagoida täydentävästi, iloon ilolla, hätään huolenpidolla. Positiivisia tunteita tulisi 

jakaa ja negatiivisia tunteita osaltaan vähentää. On kuitenkin tärkeää, että negatiivisia 

tunteita ei sivuuteta, vaan äiti saa tuntea esimerkiksi ärtymystä, surullisuutta tai väsy-

mystä. Varhaisen vuorovaikutuksen ja tunnekokemusten kautta syntyy lapsen ja äidin 

välinen kiintymyssuhde. (Hughes 2011, 25; Mäntymaa & Puura 2011, 19–21; Niemelä 

2003, 237–242, 248; Reenkola 2012, 104–106.)  

 

Lapsen tullessa nuoruusikään vuorovaikutus vanhemman kanssa muuttuu. Arki kotona 

voi muuttua vaikeammaksi, nuori alkaa irtaantua vanhemmasta ja hänen ajattelutapansa 

muuttuvat. Nuoruusiässä vuorovaikutuksen muodot muuttuvat, mutta vanhempi-lapsi- 

suhde pysyy samanlaisena. Äidille lapsen lapsuudesta luopuminen voi olla hankalaa. 

Äiti voi tuntea epätoivoa, voimattomuutta sekä toisaalta taas ilon ja helpotuksen tunteita 

lapsen kasvun vuoksi. Nuoruusikä voi koetella vanhempaa todella paljon. (Lehtikangas 

2012, 6-9, 16–18; Nurmi ym. 2006, 128–131, 145) Joskus vanhempien voimavarat tai 

keinot eivät vain riitä vastaamaan nuoren haasteisiin.  

 

Kurkinen (2012) on haastatellut kolmea äitiä opinnäytetyössään aiheenaan äitien koke-

ma kriisi ja tuntemukset lapsen huostaanotosta. Äitien haastatteluista tuli ilmi, että äidit 

haluavat olla mahdollisimman paljon mukana lastensa kasvatuksessa ja tehdä tiivistä 

yhteistyötä lastensuojelulaitoksen kanssa. Äidit toivoivat kunnioitusta ja huomioimista 

sekä henkilökunnan läheistä ja luontevaa suhtautumista. Äidit kokivat voimakkaita tun-

teita, kuten syyllisyyttä ja vihaa niin itseään kuin laitoksen henkilökuntaa kohtaan, ja 

huoli lapsesta lisäsi syyllisyyden tunnetta. Äitien tuntemukset olivat kovin ristiriitaisia. 

Toisaalta luottamus laitoksen henkilökuntaa kohtaan oli vahvaa ja toiminta koettiin hy-

väksi, mutta toisaalta äidit olisivat toivoneet enemmän tukea itselleen ja omaan van-

hemmuuteen. Vanhemmuuden ymmärtäminen oli äideille vaikeaa sen jälkeen kun lapsi 

oli huostaanotettu. (Kurkinen 2012, 27–37.)  

 

Lapsen sijoitukseen liittyy monenlaisia eri tunteita. Tunteet vaihtelevat ennen sijoitusta, 

sijoituspäätöksen aikaan, sijoituksen aikana ja sen jälkeen. Sijoitusaika tuo mukanaan 
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monia tunnekokemuksia, joita on käsiteltävä. Tunteita on vaikea kuvata, eikä ihminen 

välttämättä osaa ilmaista tunteitaan oikealla tavalla. Äidin tuntemukset lapsen kodin 

ulkopuolisesta sijoituksesta voivat jäädä taka-alalle alan ammattilaisten ja mahdollisen 

sosiaalisen verkoston keskittyessä lapsen hyvinvointiin. (Kurkinen 2012, 28). 

 

 

 

3 VARHAISLAPSUUDEN KIINTYMYSSUHTEET 

 

 

3.1 Kiintymys ja sen muodostuminen 

 

Kiintymyksellä tarkoitetaan suhdetta, joka lapsella on vanhempaansa, ei niinkään suh-

detta, joka vanhemmalla on lapseensa. Kun lapsi on turvallisesti kiintynyt vanhempaan-

sa, hän turvautuu vanhempaan turvaa ja tukea tarvitessaan, mutta aikuinen ei turvaudu 

lapseen vaan toiseen aikuiseen. (Hughes 2011, 25.) 

 

Varhaislapsuuden ensimmäinen kehitystehtävä on kiintymyssuhteen luominen lasta 

hoitavaan aikuiseen, yleensä äitiin. (Almqvist, Broberg & Tjus 2005, 52–54.) Varhais-

lapsuuden kiintymyssuhdetta kuvaavan teorian kehitti psykiatri ja psykoanalyytikko 

John Bowlby 1950-luvulla. Bowlbyn (1979) sanoin kiintymyssuhdeteoria on yritys kä-

sitteellistää ihmisen taipumusta muodostaa voimakkaita tunnesiteitä toisiin ihmisiin ja 

selittää niitä ahdistuksena, vihamielisyytenä, depressiona ja tunteiden eristämisenä il-

meneviä stressin muotoja, jotka aiheutuvat tahattomista erokokemuksista ja menetyksis-

tä. Lapsen kehitystä säätelevät lapsen turvallisuuden tarve ja pyrkimys pysytellä vaarati-

lanteissa mahdollisimman lähellä hoivaavaa aikuista. (Sinkkonen 2004.) 

 

Pieni lapsi pyrkii aktiivisesti kiinnittymään päivittäiseen hoitajaansa. Hän pyrkii pitä-

mään yllä fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä ja yhteyttä aikuiseen, esimerkiksi äitiinsä, 

erityisesti uhkaavissa tilanteissa. Bowlbyn mukaan lapsi säätelee aluksi sitä, millaista 

fyysistä etäisyyttä hän sietää, ja myöhemmin turvallisuuden tunteen kokemuksiaan suh-

teessa äitiinsä. Lapsi pyrkii jäsentämään kokemuksiaan ja luomaan niistä ennakoitavia 

syiden ja seurauksien ketjuja aistihavaintojensa ja muistinsa avulla. Lapsen kokemus 

siitä, onko äiti saatavilla silloin kun hän sitä eniten tarvitsee, vaikuttaa siihen, millaisek-
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si lapsen kiintymyssuhde muodostuu. Molempien vanhempien merkitystä lapsen sosiaa-

liselle kehitykselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille on tarkasteltu vasta vähän. (Kouvo & 

Silven 2010, 112; Sinkkonen 2004.) 

 

Mary S. Ainsworth kehitti kokeellisen asetelman, vierastilanteen, jonka avulla oli mah-

dollista tutkia pienten lasten kiintymyssuhdetta ja kiintymyssuhteiden yksilöllisiä eroja. 

Strange Situation Procedure eli SSP:n tarkoituksena oli tutkia millaisin odotuksin ja 

strategioin pieni lapsi pyrkii pitämään yllä ja turvaamaan kiintymyksen kohteen fyysi-

sen ja psyykkisen saatavilla olon silloin, kun kokee kasvavaa stressiä. Kiintymyssuhtei-

ta tämän asetelman avulla luotiin kolme erilaista, joista yksi on turvallinen ja kaksi tur-

vatonta. Lisäksi on tehty monia erilaisia tutkimuksia, joiden avulla on pyritty rakenta-

maan käsitystä siitä, millaisia ovat turvallisesti ja turvattomasti kiintyvät lapset. Noin 

kahdella kolmasosalla lapsista on turvallinen kiintymyssuhde ja puolestaan noin yhdellä 

kolmasosalla turvaton. (Rusanen, 2011, 62; Sinkkonen 2004.) 

 

Bowlbyn ja Ainsworthin mukaan kiintymykseen kuuluu kuusi osatekijää, joista viisi 

koskee myös muita läheisiä siteitä. Osatekijät ovat:  

1. suhde on pysyvä tai jatkuva, ei ohi menevä 

2. kohteena on tietty henkilö 

3. suhde on emotionaalisesti tärkeä 

4. tavoitteena on yhteyden ylläpitäminen toiseen ihmiseen 

5. vastentahtoinen erossa olo aiheuttaa ahdistusta 

6. tyypillistä on turvan, hyvänolon ja lohdun etsiminen 

(Hughes 2011, 20.) 

 

 

3.2 Turvallinen kiintymyssuhde 

 

Turvallinen kiintymyssuhde tukee lapsen kehitystä monella alueella. Turvallisesti kiin-

tynyt lapsi on elänyt ympäristössä, jossa aikuinen on onnistunut tehtävässään luoda lap-

seen turvallisen suhteen. Turvallisuus tässä suhteessa viittaa yleiseen turvallisuuden 

tunteeseen, eikä pelkästään fyysiseen turvallisuuteen. Turvallisuuden tunteen luominen 

ja ylläpitäminen on tärkein tehtävä lapsen kiintymyksen kohteelle. Turvallisesti kiinty-

nyt lapsi on saanut vastinetta kokiessaan hädän tunteita ja lasta on rauhoitettu tällöin 
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tilanteeseen sopivalla tavalla. Lapsi kykenee ottamaan helposti kontaktia vanhempaan ja 

hän kykenee hakemaan tukea stressitilanteessa. Turvallisesti kiintynyt lapsi kykenee 

tasapainoisempaan emotionaaliseen toimintaan, kuin turvattomasti kiintynyt lapsi. Täl-

laisessa ympäristössä elänyt lapsi omaa lisäksi hyvät sosiaaliset valmiudet ja hän kyke-

nee ratkaisemaan konfliktitilanteita monipuolisemmin. Lapsen oman minuuden kehit-

tyminen ja omanarvontunne kehittyvät normaalisti. Lapselle myös kehittyy itseluotta-

mus ja tietynlainen lannistumattomuus tilanteissa. (Hughes 2011, 27–28; Rusanen 2011, 

58, 63- 64.)  

 

 

3.3 Turvaton kiintymyssuhde ja sen eri muodot 

 

Kiintymysjärjestelmällä Bowlby tarkoitti lapsen turvallisuushakuisen käyttäytymisen ja 

aikuisen hoivakäyttäytymisen vastavuoroisuutta. Tällöin kyse on läheisyyden säätelystä, 

jossa molemmilla osapuolilla on tehtävänsä. Etäisyyden kasvaessa liian suureksi tulisi 

molempien osapuolten tavallisesti reagoida siihen. (Rusanen 2011, 59.) Turvattomassa 

kiintymyssuhteessa kiintymysjärjestelmä on häiriintynyt. Mikäli aikuinen ei vastaa lap-

sen hoivan tarpeeseen, alkaa lapsi etsiä uutta tapaa, jolla saisi aikuisen huomiota. Kaksi 

pisimpään tiedossa ollutta turvatonta kiintymyssuhdetta ovat välttelevä- ja ristiriitainen 

kiintymyssuhde. (Sinkkonen 2004.) 

 

Itku on ensimmäisiä lapsen hädän ilmaisun elementtejä. Lapsi voi alkaa käyttäytyä pas-

siivisesti, hiljaisesti, vetäytyä syrjään ja alkaa hoivata itse itseään, mikäli aikuinen tois-

tuvasti jättää lapsen itkun huomioimatta ja suhtautuu lapseen paheksuvasti. Vältteleväs-

sä kiintymysmallissa lapsi ilmaisee vähemmän hätää, vaikka hän saattaa olla jopa 

enemmän hädissään kuin turvallisesti kiintynyt lapsi. Aikuiselle on saattanut olla vaike-

aa ottaa lasta lähelle ja lapsi ei saa tarvitsemaansa katsekontaktia eikä fyysistä läheisyyt-

tä. Mikäli vanhemman on ollut vaikea säädellä omia kielteisiä tunteitaan, lapsi voi oppia 

pidättelemään tunteitaan, koska hän pelkää vanhemman reaktiota. Tällöin lapsen elimis-

tö kuitenkin reagoi ja esimerkiksi sydän lyö tiheästi, vaikka lapsi ei näytä ulospäin tun-

netilaansa. Tällaisesti kiintynyt lapsi pitää välimatkaa aikuiseen joko fyysisesti tai emo-

tionaalisesti. Hän minimoi vanhemman merkityksen ja yli korostaa vahvasti luottamus-

taan omiin kykyihinsä. Mikäli vanhempi on kokenut lapsen olleen vaikea, voi lapselle 

välittyä tunne, että hän tosiaan on vaikea. Lapsen tunneilmaisut ovat estyneitä ja vuoro-
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vaikutus vanhempiin on vähäistä, lapsi kätkee vihan ja surun sisälleen. Lapsen sisäisiin 

malleihin jää vaikutus siitä, että lapsen tulee selviytyä yksin. (Hughes 2011, 21; Rusa-

nen 2011, 65–66.) 

 

Ristiriitainen eli vastustava kiintymysmalli syntyy puolestaan siten, että lapsen hätään 

suhtaudutaan epäjohdonmukaisesti. Välillä lapsen hätään vastataan rauhoittavasti, mutta 

välillä taas ei. Ristiriitaisesti turvaton lapsi voi osoittaa suurta passiivisuutta tai toisaalta 

taas vastarintaa. Lapsi on oppinut sen, että vanhempien huomion saa oikeastaan ainoas-

taan konfliktien avulla. Lapsen energia kuluu vanhemman vastustamiseen, suremiseen 

eikä lapsi pysty hyödyntämään vanhempiaan turvallisuuden perustana. Ristiriitaisesti 

kiintynyt lapsi voi olla voimakkaasti riippuvainen aikuisesta ja hänellä voi olla vaikeuk-

sia itsenäistyä ja selvitä itsenäisesti. Lapsi yli kiihtyy herkästi ja hän hakee huomiota 

myös negatiivisella tavalla. Lapsi ei kuitenkaan välttämättä rauhoitu huomiota saades-

saan. Tällaisilla lapsilla on usein vaikeuksia selviytyä elämässä vastoinkäymisistä eivät-

kä he luota itseensä. (Hughes 2011, 21; Rusanen 2011, 67–68; Salo 2011, 16.) 

 

Muita turvattomia kiintymisen malleja ovat jäsentymätön, kontrolloiva sekä muulla ta-

voin turvaton lapsi. Jäsentymätön kiintymys kehittyy silloin, kun kiintymyksen kohde, 

aikuinen, on samalla aikaa pelottava sekä turvallinen. Aikuinen ei kykene vähentämään 

lapsen pelkoa ja hätää, koska hän on itse myös pelon tuottaja. Jäsentymättömästi kiinty-

nyt lapsi ei kykene luottamaan itseensä, mutta ei myöskään vanhempaansa. Tällä tavoin 

kiintynyt lapsi altistuu helpommin käyttäytymään ongelmallisesti ja reagoi stressiin 

ennustamattomasti. Jäsentymättömästi kiintyneille lapsille voi kehittyä erilaisia lapsuus- 

sekä aikuisiän psykologiasia ongelmia, kuten aggressiivisuutta, käytöshäiriöitä, masen-

nusta, yliaktiivisuutta ja ahdistuneisuutta. Jäsentymättömästi kiintynyt pyrkii hallitse-

maan elämäänsä tiukasti ja välttelemään stressitilanteita. Näin he luovat itselleen tietyn-

laisen turvallisuuden tunteen, koska he eivät luota omiin kykyihinsä. Kuitenkin Bowl-

byn mukaan nuoruusiässä jäsentymättömästi kiintyneen lapsen voi olla vaikea irrottau-

tua kotoa, vaikka kotiolot olisivat heikot. Kontrolloivasti turvattoman lapsen ja aikuisen 

roolit ovat kääntyneet päinvastaisiksi. Lapsi kontrolloi aikuista vihamielisellä tai huo-

miota hakevalla tavalla. Muulla tavoin turvaton lapsi taas poikkeaa kaikista näistä edellä 

mainituista kiintymysmalleista, vaan käyttäytyy ihan omalla tavallaan. (Hughes 2011, 

21–22; Rusanen 2011, 68–69.) 
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3.4 Sijoituksen vaikutus kiintymyssuhteeseen 

 

Sijoituksen vaikutus kiintymyssuhteeseen riippuu paljolti siitä minkä ikäinen lapsi on 

kun hänet sijoitetaan. Varhaislapsuudessa sijoitetun lapsen kiintymyssuhde voi olla vie-

lä kehitysvaiheessa ja tällöin olisi erityisen tärkeää, että lapsella olisi turvallinen kiin-

tymyksen kohde. Lapsi voi muodostaa kiintymyssuhteen häntä hoitaviin sijaisvanhem-

piin, joka olisi lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää. Kiintymyssuhteen muo-

dostamista edellyttää pitkä sijoitusjakso. Ei ole kuitenkaan tavatonta, että lasta siirretään 

sijaishuoltopaikasta toiseen vuosien varrella, jolloin lapsi menettää vähitellen kykynsä 

solmia kestäviä ihmissuhteita ja kiintymyssuhdehäiriön mahdollisuus kasvaa. Sijoituk-

sen kesto vaikuttaa myös omalta osaltaan siihen pystyykö lapsi muodostamaan kiinty-

myssuhdetta nuoruusiässä. Muutaman kuukauden kestävissä sijoitusjaksoissa ei ehdi 

muodostamaan kiintymyssuhdetta, mutta vuosia kestävissä sijoitusjaksoissa se on mah-

dollista. Nuoruusiässä sijoitettu lapsi voi muodostaa turvallisen suhteen johonkin hänen 

kanssaan työskentelevään aikuiseen. Sijoitetulla lapsella voi olla taustalla turvaton kiin-

tymyssuhde, jonka vuoksi hän pyrkii muodostamaan sijoituksen aikana turvallista suh-

detta johonkin turvalliseen aikuiseen. (Kujala 2006, 11; Sinkkonen 2004.) 

 

 

3.5 Kiintymyssuhteen vaikutus nuoruus- ja aikuisiässä 

 

Kaikissa turvattomissa kiintymysmalleissa on yhteneväisyyksiä. Tunteiden käsittely on 

vaikeampaa, vaikeus tehdä päätöksiä, avun odottaminen ulkopuolelta, mutta toisaalta 

vaikeus ottaa apua vastaan, häpeän ja syyllisyyden tunteet. Lisäksi luottamuksellisen 

suhteen rakentaminen toiseen ihmiseen on vaikeaa. Lasten kiintymyssuhteiden laadun 

on havaittu liittyvän ikätoverien hyväksyntään, ystävyyssuhteiden määrään ja laatuun, 

yksinäisyyteen sekä vuorovaikutukseen ystävien kanssa. Nuoruusiässä ja aikuisena tur-

vattomasti kiintyneet voivat olla epäluuloisia ja etäisiä ihmissuhteissaan. He voivat pys-

tyä ilmaisemaan tunteitaan, mutta pelkäävät hylätyksi tulemista. Toisaalta taas välttele-

västi kiintyneet voivat välttää negatiivisia tunneilmaisuja kun taas ristiriitaisesti kiinty-

nyt varmistaa hoivan voimakkain tunneilmaisuin, kuten kiukun kautta. Nämä ongelmat 

voivat johtaa esimerkiksi päihteiden käyttöön tai stressireaktioon. (Hughes 2011, 73; 

Rusanen 2011, 69; Salo 2011, 16.)  
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Vanhempi voi olla turvallinen kiintymyksen kohde omalle lapselleen, vaikka hänellä 

itsellään olisi taustalla turvaton kiintymyssuhde. Aikuinen ihminen voi ratkaista ne on-

gelmat, jotka liittyvät hänen omaan kiintymyshistoriaansa. Tällöin ne eivät ole esteenä 

oman lapsen kanssa. Edellytyksenä kuitenkin on, että aikuinen pystyy pohtimaan ja lä-

pikäymään tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Tunteita on myös pys-

tyttävä säätelemään. Tällöin aikuisen ei tarvitse enää vältellä tai vääristää mitään men-

neisyyteen kuuluvaa asiaa, vaan pystyy ymmärtämään ja hyväksymään tapahtumat. 

Oman kiintymyshistorian pohtiminen voi auttaa vanhempaa niissä tilanteissa, joissa 

lapsen käyttäytyminen herättää erityisiä muistoja vanhemman omasta lapsuudesta. 

Oman kiintymyshistorian läpikäymisen tarkoituksena on oppia ymmärtämään perheessä 

mahdollisesti koettua ahdistusta, ristiriitoja tai ratkaisemattomia kysymyksiä. Vain täl-

laisten asioiden läpikäymisen avulla voi ymmärtää kuinka ne ovat vaikuttaneen van-

hemman omaan kehitykseen. (Hughes 2011, 76–80.) 

 

 

 
4 LASTENSUOJELU 

 

 

Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain (3 §) mukaan alle 18-vuotista henkilöä ja nuorel-

la tarkoitetaan 18–20-vuotiasta henkilöä (Lastensuojelulaki 2007). Tutkimuksessani 

käsittelen 13–18-vuoden ikäisiä lapsia, joista käytän kuitenkin välillä nimitystä nuori. 

Perhetukikoti Kinnulan asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti juuri tämän ikäisistä lap-

sista ja nuorista.  

 

Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun 

on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia 

henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäise-

mään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongel-

miin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijai-

sesti otettava huomioon lapsen etu. Lastensuojelu voidaan jakaa ehkäisevään sekä lapsi- 

ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. (Lastensuojelulaki 2007.) 
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4.1 Ehkäisevä lastensuojelu 

 

Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on edistää ja turvata lasten ja nuorten kasvua, 

kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelutyötä teh-

dään kunnan peruspalveluissa, kuten äitiys- ja lastenneuvolassa, päivähoidossa, perhe-

keskuksissa ja nuorisotyössä. Lapsilta ja perheiltä ei tällöin edellytetä lastensuojelun 

asiakkuutta, vaan työtä tehdään osana lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuja palvelu-

ja. Perheille tulisi tarjota jo peruspalveluissa varhaista tukea lapsen kasvatukseen liitty-

vissä ongelmatilanteissa. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarvetta voidaan vä-

hentää havaitsemalla varhain lasten ja nuorten huolenpitoon ja kasvatukseen liittyvät 

ongelmatilanteet. Ehkäisevää lastensuojelutyötä on myös lasten huomioonottaminen 

aikuisille suunnatuissa palveluissa. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

voidaan arvioida, onko vanhemman kyky huolehtia lapsesta heikentynyt. Tällöin tulee 

selvittää lapsen hoidon ja tuen tarve. Ehkäisevän lastensuojelun palveluissa on tärkeää 

kirjata lapsen ja hänen perheensä kanssa tehty työ aina asiakirjoihin. Kirjaamisessa tuli-

si ottaa huomioon lapselle ja perheelle tehdyt tutkimukset sekä niiden tulokset, työnteki-

jälle nousseet huolenaiheet sekä mahdolliset toimenpiteet. Kirjaamisen avulla pysytään 

ajan tasalla perheen ja lapsen asioista sekä pystytään puuttumaan mahdollisiin epäkoh-

tiin ajoissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a; Sosiaaliportti 2012.) 

 

 

4.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

 

Ehkäisevän lastensuojelun lisäksi lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuo-

jelu, jota toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä 

järjestämällä avohuollon tukitoimia, tai mahdollisesti sijais- tai jälkihuoltoa. Lastensuo-

jeluasia tulee vireille hakemuksesta, tai siitä kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuoje-

lun työntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen tai pyynnön lastensuojelutar-

peen arvioimisesta. Lastensuojeluasia voi tulla myös vireille, mikäli työntekijä on saa-

nut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuo-

jeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän 

on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lapsen 

asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvitykses-

sä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasva-
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tuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja 

kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. (Lastensuojelulaki 2007.) 

 

Kun puhutaan sijoitetuista lapsista, tarkoitetaan sosiaalilautakunnan päätöksellä kodin 

ulkopuolelle joko avohuollon tukitoimena, kiireellisesti sijoitettuna, huostaan otettuna 

tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. Sijaishuolto tarkoittaa lapsen hoidon ja 

kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää per-

hehoitona tai laitoshuoltona taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitoshuolto 

merkitsee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä ammatillisessa perhekodissa, per-

heryhmäkodissa tai vastaavassa, lastenkodissa, nuorisokodissa, koulukodissa tai muussa 

näihin rinnastettavassa lastensuojelulaitoksessa. (Lastensuojelulaki 2007.) 

 

 
4.2.1. Avohuollon tukitoimen sijoitus  

 

Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla avohuollon tuki-

toimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa tai laitoshuoltoa yhdessä 

vanhemman tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. 

Lapsi voidaan myös sijoittaa yksin. Sijoituksen on oltava tarpeen tuen arvioimiseksi, 

lapsen kuntouttamiseksi tai lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti. Avohuol-

lon tukitoimen sijoitus perustuu aina vapaaehtoisuuteen, eikä sijoitusta voida tehdä mi-

käli lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi sitä vastustaa. Sijoituksen kestoa pitää 

arvioida vähintään kolmen kuukauden välein asiakassuunnitelmissa ja sijoituksen perus-

tuessa vapaaehtoisuuteen, se voidaan myös päättää lapsen huoltajan tai 12 vuotta täyttä-

neen lapsen tahdosta. Sijoituksen lisäksi muita avohuollon tukitoimia ovat muun muassa 

lapselle järjestettävä tukihenkilö, terapia tai perhetyö. (Lastensuojelulaki 2007; Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2012a.) 

 

 

4.2.2. Kiireellinen sijoitus  

 

Lapsen ollessa välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen tai sijaishuol-

lon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshuoltoon. Kii-

reellinen sijoitus on aina perusteltava ja päätöksessä tulee ilmetä välitön vaaratilanne tai 
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sijoitukseen vaikuttaneet välttämättömät syyt. Ennen kiireellistä sijoitusta tulee selvittää 

lapsen ja vanhempien mielipiteet sijoitukseen liittyen, jotta voidaan selvittää olisiko 

mahdollista tehdä avohuollon tukitoimen sijoitus, johon kaikki osapuolet suostuvat. 

Kiireellinen sijoitus puolestaan voidaan tehdä ilman lapsen tai vanhempien suostumus-

ta. Kiireellinen sijoitus tulee lopettaa, kun sille ei ole enää perusteita ja korkeintaan se 

voi kestää 30 vuorokautta. Kiireellinen sijoitus voi myös päättyä päätökseen huos-

taanotosta. Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta ja sen päättymisestä tekee sosiaalityön-

tekijä. (Lastensuojelulaki 2007; Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b.) Kiireellisen sijoi-

tuksen syynä voi olla esimerkiksi lapsen kaltoin kohtelu, heitteillejättö tai huoltajan 

päihtyneisyys. Kiireellisen sijoituksen syy voi myös johtua lapsen käytöksestä, kuten 

päihteiden käytöstä, jatkuvasta rikoksien tekemisestä tai itse tuhoisuudesta. (Sosiaali-

portti 2011.) 

 

 

4.2.3. Huostaanotto 

 

Lapsi on otettava huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto,  

1. jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteen uhkaavat vakavasti 

vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä 

2. lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, teke-

mällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastet-

tavalla käyttäytymisellään.  

 

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos sijais-

huollon arvioidaan olevan lastensuojelulain 4§:n mukaisesti lapsen edun mukaista ja jos 

muut lastensuojelun muodot eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttami-

seksi sopivia tai mahdollisia tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lapsen huol-

tajia tulisi kuunnella ja heille tulisi puhua selkeällä kielellä, jotta asiat ja huostaanotto-

prosessin eri vaiheet tulisivat ymmärretyksi. Ennen kaikkea asiakasta tulisi arvostaa ja 

pyrkiä yhteistyöhön lapsen huoltajien kanssa. Huostaanoton valmistelee kunnan lasten-

suojelun sosiaalityöntekijä ja päätöksen huostaanotosta tekee kunnan sosiaalihuollon 

johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä muu viranhaltija. Mikäli 12 vuotta täyttänyt 

lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa, silloin hallinto-oikeus ratkaisee 

huostaanottoasian. Huostassa pito lakkaa viimeistään, kun nuori täyttää 18 vuotta, mutta 
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mikäli sijaishuollon tarve loppuu aiemmin, voidaan huostaanoton lopettamisesta tehdä 

päätös. (Lastensuojelulaki 2007; Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b.) 

 

 

 

5 PERHETUKIKOTI KINNULA 
 

 

Perhetukikoti Kinnula on Varkauden kaupungin 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö, 

jonka asiakkaat ovat pääasiassa 13–18-vuotiaita nuoria. Perhetukikoti Kinnula tarjoaa 

asiakkaille ympärivuorokautista sekä tavoitteellista ja yksilöllistä ohjausta, hoitoa sekä 

huolenpitoa. Perhetukikoti Kinnulan tehtävänä on asiakkaiden tarpeista riippuen auttaa 

ja tukea heitä säännölliseen elämänhallintaan. Toiminnan päämääränä on vastata lasten-

suojelun asiakassuunnitelmien tavoitteisiin, parantaa asiakkaina olevien lasten ja nuor-

ten elämänlaatua ja lisätä heidän hyvinvointia, olla kriisitilanteissa tukena niin lapsille 

kuin aikuisillekin, tarjota tukea vanhemmuuteen ja toimia erilaisten verkostojen kanssa 

yhteistyössä. Kaikki tämä toiminta tapahtuu lainsäädännön mahdollistavissa puitteissa. 

(Perhetukikoti Kinnula 2012.) 

 

Perhetukikoti Kinnulaan voi tulla sosiaalityöntekijän päätöksellä joko avohuollon tuki-

toimenpiteenä, kiireellisellä sijoituksella tai huostaan otettuna. Sijoituksien pituus vaih-

telee nuoren tarpeen mukaan kuukaudesta vuoteen kestävään sijoitusjaksoon. Asiakkail-

la on usein koulunkäyntivaikeuksia ja muita erilaisia ongelmia, kuten päihteidenkäyttöä, 

turvaton elämäntilanne, vaikeuksia kotona, mielenterveysongelmia tai käytöshäiriöitä. 

Perhetukikoti Kinnulassa asetetaan rajoja, annetaan tukea ja turvaa sekä mahdollisuus 

luottamuksellisiin aikuiskontakteihin. (Perhetukikoti Kinnula 2012.) 

 

Perhetukikoti Kinnulan henkilökunnalla on vahva sosiaali-, terveydenhuollon- ja kasva-

tusalan koulutus sekä vankka ja monipuolinen työkokemus. Henkilökunta koostuu joh-

tajasta, perheterapeutista, kolmesta ohjaajasta, hoitajasta, kahdesta osa-aikaisesta työn-

tekijästä sekä kahdesta yöhoitajasta. Perheterapeutti työskentelee koko perheen kanssa 

tarvittaessa, sillä perheen kanssa tehtävä työ on suuri osa nuoren hoitoa ja kasvatusta. 

Perheterapeutin avustuksella nuoren ja vanhempien välejä pyritään hoitamaan sekä 

saamaan yhteisiä pelisääntöjä kotiin. Perheterapeutin kanssa vanhemmat voivat myös 
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käydä läpi lapsen kasvatusta sekä mahdollisia omia ongelmiaan, jotka vaikuttavat myös 

lapsen elämään. Perheiden lisäksi Perhetukikoti Kinnula tekee yhteistyötä niin koulujen, 

sosiaalityöntekijöiden, nuorisotoimen, päihdehuollon, poliisin sekä terveydenhuollon 

kanssa. (Perhetukikoti Kinnula 2012.) 

 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

6.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa Perhetukikoti Kinnulan työntekijöille niistä 

toimintamalleista, jotka äitien mielestä ovat toimivia ja mahdollisista kehittämiskohteis-

ta sekä ennen kaikkea saada äitien ääni kuuluviin.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millainen suhde äidillä ja lapsella on ja millä tavalla suhdetta on huomioitu si-

joituksen aikana? 

2. Millaisia tuntemuksia sijoitettujen lasten äidit ovat tunteneet? 

3. Miten sijoitus on vaikuttanut äidin ja lapsen väliseen suhteeseen? 

4. Millaisena äidit kokevat Perhetukikoti Kinnulan toiminnan? 

5. Millaisia ajatuksia haastattelutilanne herättää äideissä ja ovatko äidit pohtineet 

lapsen varhaislapsuutta ja omaa suhdetta lapseen? 

 

Tutkimustulosten avulla Perhetukikoti Kinnulan työntekijät voisivat mahdollisesti tule-

vaisuudessa vielä paremmin suhtautua äiteihin, ymmärtää heidän ajatuksiaan lapsensa 

sijoituksesta sekä käsitellä äitien kanssa sijoitukseen liittyviä asioita.  
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6.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jossa tutkimusai-

neiston määrää ei säätele koko vaan laatu. Kvalitatiivisen tutkimuksen kautta pystyn 

käsittelemään aihetta kokonaisvaltaisesti sekä tarkasti Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

käytetään usein ihmistä tiedon lähteenä ja se sopii hyvin toiminnan kehittämiseen ja eri 

vaihtoehtojen etsimiseen. Tutkimuksen avulla voidaan myös antaa virikkeitä mahdolli-

sille jatkotutkimuksille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.). 

 

Tutkimuksen haastattelut suoritettiin teemahaastatteluna eli puolistrukturoituna haastat-

teluna, jossa teema-alue on tiedossa, mutta kysymysten tarkka sisältö ja järjestys eivät 

ole määriteltynä. Haastattelu eteni yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tiettyjen kes-

keisten teemojen parissa. Haastattelua varten tein teemahaastattelu rungon (liite 2). 

Teemoja olivat kiintymyssuhdemallit, vanhemmuus sekä äidin tuntemukset. Koin tällai-

sen haastattelun parhaimmaksi vaihtoehdoksi, sillä äitien ääni tuli hyvin kuuluviin ja 

kasvokkain tapahtuva haastattelutilanne on erittäin antoisa. Teemahaastattelussa ajatel-

laan, että kaikkia haastateltavan kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan 

tutkia tällä menetelmällä ja haastateltavan asioille antamat merkitykset ovat tärkeitä. 

(Heikkilä 2008, 16; Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.)  

 

 

6.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimukseni kohderyhmä oli Perhetukikoti Kinnulaan sijoitettujen nuorten äidit. Sijoi-

tus on voinut olla avohuollon tukitoimen sijoitus, kiireellinen sijoitus tai huostaanotto. 

Nuorten sijoitusten kestot myös vaihtelivat ja osalla nuorista oli edelleen jonkinlainen 

yhteys Perhetukikoti Kinnulaan, kuten esimerkiksi tapaamisten muodossa. Sijoitukset 

vaihtelivat kuukaudesta lähes vuoden kestävään sijoitusjaksoon. Valitsin haastateltavak-

si määräksi viisi äitiä. Alustava arvio oli kuusi äitiä, mutta arvelin myös viiden olevan 

riittävä määrä. Äidit valikoituivat heidän elämäntilanteen ja oman jaksamisen pohjalta. 

Haastatteluissa käsiteltävät asiat eivät olleet kevyitä, joten tämä otettiin huomioon haas-

tateltavia valikoitaessa. Lisäksi valikoin sellaisia äitejä, kenen arvioin osaavan pohtia 

asioita ja kykenevän puhumaan niistä. Näin ajattelin saavani mahdollisimman paljon 

tietoa.   
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6.4 Aineiston keruu ja analysointi 

 

Osa haastatteluista suoritettiin äitien kotona, osa puolestaan Kinnulassa, sillä äidit saivat 

itse valita missä haastattelu tehdään. Haastattelut etenivät teemoittain ja keskusteluiden 

ääni nauhoitettiin, jotta tilanteista saatiin enemmän keskustelunomaisia. Haastattelut 

kestivät noin tunnin verran. Haastatteluiden ääninauhat litteroitiin aineiston analysointia 

varten.  Haastatteluista saadut aineistot analysoin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

avulla. Sisällönanalyysin tavoitteena on tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta 

aiheesta kerätyn aineiston eli haastatteluiden avulla. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissä haastattelut kuunnellaan ja kirjoitetaan auki sana sanalta. Tämän jälkeen haastatte-

luiden sisältöön perehdytään tarkasti ja etsitään pelkistettyjä ilmauksia. Aineistot luoki-

tellaan ensin osiin ja yhdistellään samankaltaiset osat. Tässä vaiheessa myös muodoste-

taan aineistosta alaluokkia. Alaluokkia yhdistellään ja niistä muodostetaan yläluokkia. 

Lopuksi aineisto tiivistetään kokonaisuudeksi, joka vastaa tutkimuksen tarkoitukseen.  

(Eskola & Suoranta 2003, 185; Seitamaa-Hakkarainen i.a., Tuomi & Sarajärvi 2009, 

108–113.) 

 

Aloitin haastatteluiden purkamisen järjestämällä ne ensin teemoittain. Tämän jälkeen 

aloitin varsinaisen analysoinnin ja perehdyin aineistoon useaan kertaan lukemalla sitä 

tarkasti läpi. Aineistoista nousseet mielenkiintoiset kohdat merkitsin muistiin ja aloin 

jäsennellä niitä. Tässä vaiheessa myös pystyi havainnoimaan tutkimukselle epäolennai-

sia asioita aineistosta ja puolestaan tärkeät kohdat alkoivat hahmottua. Aineistosta löytyi 

myös muutamia hyviä suoria lainauksia, joita pystyin hyödyntämään tätä opinnäytetyötä 

kirjoittaessani. Tein aineistolähtöisestä sisällönanalyysistäni taulukon, jossa sisältö on 

jaettu ylä- ja alaluokkiin (liite 3).  

 

 

6.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereitä on pohdittu paljon. Luotettavuuden ar-

vioinnissa olisi hyvä muistaa tutkimuksen tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana, aineis-

ton keruu, tutkimuksen tiedonantajat, kesto sekä aineiston analyysi. Edellä olevat asiat 

koostavat melkein koko tutkimuksen. Jokaisessa tutkimuksen vaiheessa tulisi tutkijana 

pohtia tiedon luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 138–139.) Koen, että olen itse 
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ollut erityisen kiinnostunut aiheesta ja voin itsekin hyötyä tutkimustuloksista tulevana 

sosiaalialan ammattilaisena. Tämä on edesauttanut halukkuutta etsiä luotettavia lähteitä 

ja perehtyä tutkimukseen syvällisesti. Opinnäytetyöni teoriapohja on monipuolinen eikä 

perustu vähäisiin lähteisiin, joka lisää luotettavuutta. Mielestäni on hyvä, että keräsin 

aineiston haastatteluiden avulla.  

 

Haastattelutilanteessa näkee haastateltavan kasvokkain ja pystyy havainnoimaan häntä 

muutenkin kuin pelkkää puhetta kuuntelemalla. Teemahaastattelu etenee keskustelun-

omaisesti tiettyjen teemojen parissa ja välillä tarkentavien kysymysten avulla. Pyrin 

kiinnittämään haastattelutilanteissa huomiota siihen, etten johdatellut haastateltavia mi-

tenkään kysymyksilläni. Luotan, että haastateltavat ovat puhuneet haastatteluissa totta ja 

pyrin luomaan haastattelutilanteesta sellaisen, että haastateltavan olisi ollut helppo kes-

kustella. Aihe oli melko arkaluontoinen, mutta kuitenkin kaikki äidit antoivat positiivis-

ta palautetta ja mainitsivat, että haastattelu oli hyvä tapa käydä sijoitukseen liittyviä 

tuntemuksia läpi ja pohtia lapsen varhaislapsuuden tapahtumia.  

 

 

6.6 Tutkimuksen eettisyys 

 

Opinnäytetyössäni pyrin noudattamaan Diakonia-ammattikorkeakoulun ohjeistusta 

opinnäytetyön eettisistä periaatteista. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 12.) Eetti-

nen näkökulma on ollut läsnä tutkimuksen kaikissa työskentelyvaiheissa, kuten tietoa 

hankittaessa sekä opinnäytetyö prosessia kirjoittaessa. Aluksi laadin tarvittavat sopi-

mukset ja anoin tutkimusluvan, jonka myönsi Varkauden kaupungin psykososiaalisten 

palveluiden päällikkö. Haastatteluja ennen Perhetukikoti Kinnulan työntekijä otti osaan 

haastateltavista yhteyttä ja kertoi opinnäytetyöstäni ja kysyi kiinnostusta tutkimustani 

kohtaan. Osaan haastateltavista otin itse yhteyttä. Kaikille haastateltaville kerrottiin etu-

käteen tutkimuksen sisällöstä. Haastattelut perustuivat täysin vapaaehtoisuuteen sekä 

luottamukseen ja haastateltaville kerrottiin tutkimuksen sisällöstä sekä etenemisestä. 

Haastateltavat pysyivät anonyymeinä ja haastatteluita hyödynsin tutkimuksessa niin, 

että haastateltavien henkilöllisyydet eivät paljastu. Haastatteluja ennen hain erikseen 

kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistuvilta, haastateltavilta äideiltä (liite 1).  
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Haastatteluaineistot hävitän asianmukaisella tavalla ja minua tulevana sosiaalialan am-

mattilaisena koskee salassapitovelvollisuus. Olen opinnäytetyötä tehdessäni reflektoinut 

itseäni ja omaa ammatillista kasvuani. Olen pyrkinyt olemaan oikeuden mukainen ja 

tasa-arvoinen tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Olen myös tutkimusta tehdessäni poh-

tinut mahdollisia puutteita sekä kehittämiskohtia. Eettisessä työskentelyssä on hyvä ot-

taa huomioon myös totuudenmukainen raportointi. Raportointi ei saa olla harhaanjohta-

vaa tai yleistävää ja tutkimuksen puutteet on myös tuotava esille. Lisäksi on osattava 

etsiä luotettavaa tietoa, luotettavista lähteistä. On erityisen tärkeää huomioida tutkimus-

ta tehdessä, että tutkimuksen taustalla käytettävät teorialähteet ovat ajantasaisia.. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 26.)  

 

 

 
7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimustulokset perustuvat Perhetukikoti Kinnulaan sijoitettujen lasten äitien haastat-

teluiden analysointiin. Haastateltavia oli viisi. Olen luokitellut tulokset neljään osaan: 

varhaislapsuuden suhteet, äidin omat tunteet, sijoituksen vaikutus elämään ja Perhetuki-

koti Kinnulan tuki vanhemmuuteen. Olen käyttänyt muutamia lyhyitä suoria lainauksia 

haastatteluista, mutta olen valinnut lainaukset niin, että haastateltavia ei pysty tunnista-

maan. Lainaukset on merkitty koodein (Ä1-Ä5) kuvaamaan eri äitejä. 

 

 

7.1 Varhaislapsuuden suhteet 

 

Kaikilla haastateltavilla on useampi lapsi, mutta haastattelussa perehdyimme eniten si-

joituksessa olleeseen lapseen. Äitien lapsista vain yksi on ollut sijoituksessa ja neljän 

äidin kohdalla tämä lapsi on ollut perheen kuopus. Kävin haastatteluissa äitien kanssa 

läpi kiintymyssuhdemalleja. Kiintymyssuhdemallit olivat kolmelle äidille tuttuja ja kah-

delle äidille puolestaan sellaisenaan tuntemattomia. Kaikki äidit arvelivat lapsensa kiin-

tymyssuhteen olevan turvallinen, mutta kaksi äideistä tiedosti lapsen varhaislapsuudessa 

olleen myös turvattomia piirteitä. Kaksi äitiä oli selvästi sitä mieltä, että lapsen varhais-
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lapsuus on ollut turvallinen ja lapsen tarpeisiin on vastattu. Heillä on ollut lapsen kanssa 

hyvä ja lämmin suhde.  

 

Mä oon vaan siis semmonen äiti. (Ä4) 
 

Yksi äideistä oli kokenut lapsen varhaislapsuuden erilaiseksi kuin muiden lasten kanssa, 

vaativaksi ja raskaaksi. Eräs toinen äideistä puolestaan arveli yksinhuoltajuuden vaikut-

taneen omaan jaksamiseen. Kolmas äideistä oli sairastanut synnytyksen jälkeistä ma-

sennusta. Haastatteluista nousi myös esille vanhempien erotilanne lapsen varhaislap-

suudessa sekä lapsen pitkäjaksoinen sairastelu, jolloin lapsesta on ollut jatkuvasti tietyn-

lainen huoli.  

 

Äitien omat kiintymyssuhteet vaihtelivat paljon. Kaksi äideistä arveli oman kiintymys-

suhteensa olleen turvallinen ja välien äidin kanssa olleen ”tavalliset hyvät välit”. Mui-

den äitien omasta lapsuudesta nousi esille alkoholismia, mielenterveysongelmia, iso 

perhe, etäinen äitisuhde sekä turvattomuutta ja luottamuksen puutetta. Haastatteluista 

nousi esille se, että turvattoman lapsuuden kokeneet äidit ovat pyrkineet toimimaan toi-

sella tavalla omien lastensa kanssa.  

 

Minun piti ensimmäisen lapsen kanssa opetella se, kun en ollut kokenut si-
tä itse miltä tuntui kun pidetään sylissä tai halataan. (Ä5) 
 
En koe, että miellä olisi ollut sellaista henkilökohtaista aikaa. (Ä2) 

 

 

7.2 Äidin omat tunteet 

 

Sijoitus koettiin kamalaksi, mutta kuitenkin välttämättömäksi ja hyväksi. Tarkastelles-

sani äitien antamia vastauksia, huomasin, että kaikki äidit kokivat syyllisyyttä lapsen 

sijoituksesta. Äitien vastauksista nousi esiin, että ennen sijoitusta äideillä oli turvaton 

olo, suuri hätä ja huoli lapsesta. Moni koki olevansa voimaton ja epäonnistunut van-

hempi. Huonommuuden tunne, häpeä sekä viha olivat myös tunteita, joita äidit olivat 

kokeneet ennen sijoitusta ja sijoituspäätöksen tullessa. Lisäksi äidit pelkäsivät lapsensa 

menettämistä ja luopumista lapsesta.  
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Minusta ei oo vanhemmaksi. (Ä1) 
 
Eikö kukaan voi tätä lasta pelastaa?(Ä3) 
 
Yökaudet valvot täällä, ravaat huoneesta toiseen puhelin kädessä, odotat, 
että joku ilmottais jotain, ilmottais edes onko se kuollut, vai onko se hen-
gissä. (Ä4) 

 

Sijoituspäätöksen jälkeen äidit kokivat ikävää, mutta myös helpotusta siitä, että lapsi 

sijoitettiin. Äideillä oli iloinen ja tyytyväinen olo siitä, että nuori pääsi niin pian sijoi-

tukseen. Toisaalta eräs äideistä koki hämmennystä, kun sijoitus toteutui niin äkkiä. Äi-

dit uskoivat siihen, että lapsi on turvassa ja pystyivät huokaisemaan hetkeksi. Lapsen 

kotoa poissaolo tuntui myös oudolta ja tyhjältä ja tunnetilana jopa suru nousi haastatte-

luista esille.  

 

Ei omat voimat oikeesti riittäny enää siihen oottamiseen, pelkäämiseen, 
rajojen asettamiseen. (Ä3) 
 
Mulla ei ollut tarjota muuta kuin minä vaan. (Ä5) 

 

 

7.3 Sijoituksen vaikutus elämään sekä äidin ja lapsen väliseen suhteeseen 

 

Ennen sijoitusta äidit kokivat, että kontaktit lapsen kanssa vähenivät tai puolestaan yh-

teenotot lisääntyivät ja riitatilanteet voimistuivat. Sijoitusaika koettiin kaikesta huoli-

matta hyväksi ja tarpeelliseksi. Äidit kokivat, että oli ihanaa, kun nuori sai olla ihmisten 

parissa ja sai Perhetukikoti Kinnulassa oloaikana hyviä kokemuksia. Kaikissa haastatte-

luissa nousi esille, että äiti oli tyytyväinen, kun nuori sai olla turvallisessa paikassa, tur-

vallisten aikuisten parissa ja hänellä oli perhettä ympärillä. Neljä äideistä koki, että nuo-

ri on tykästynyt ja osittain kiintynyt johonkin Perhetukikoti Kinnulan henkilökunnasta 

ja yksi äideistä koki, että nuori on vankasti kiintynyt henkilöstöön ja pystynyt rakenta-

maan luottamuksellisen suhteen. 

 

Kinnulanhan se on kokenut silleen perheeks. (Ä3) 
 
Oli sitä perhettä ympärillä. (Ä5) 
 
Uskalsi huokaista, olla niinku pelkäämättä. (Ä4) 
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Sijoituksen vaikutukset näkyvät kaikissa perheissä jollain tapaa. Erään äidin mielestä 

nuori on oppinut arvostamaan kotia enemmän, nuoresta tuli aktiivisempi ja nuoren mie-

lenkiinto äitiä kohtaan heräsi. Toinen äiti taas puolestaan kokee, että on oppinut ymmär-

tämään lastaan paremmin. Sijoitus on lähentänyt kolmen äidin ja heidän lastensa välistä 

suhdetta. Äidit kokevat, että on helpompi puhua lapsen kanssa ja, että he pystyvät jutte-

lemaan lastensa kanssa vaikeistakin asioista. Kaksi äitiä puolestaan kokee, että sijoitus 

ei ainakaan parantanut heidän ja lastensa välejä. Sijoituksen jälkeen melko pian kotona 

palattiin entiseen. Nämä äidit uskovat uuden sijoitusjakson olevan mahdollinen.  

 

Epäluulo, pelko, milloin se helvetti alkaa uudelleen. (Ä4) 
 

Kaikki äidit uskovat, että mikäli sijoitusta ei olisi toteutunut, niin tilanne voisi olla nyt 

paljon pahempi kuin mitä se oli ennen sijoitusta. Sijoituksen jälkeen perheissä on esiin-

tynyt tietynlaista epäluuloa, luottamuksen puutetta ja sen uudelleen rakentamista sekä 

lapsen suunnalta syyllistämistä ”laitokseen laittamisesta”. Sijoituksesta ja sen mukana 

tuomista tukiverkostoista on ollut suuri apu kaikille äideille.  

 

 

7.4 Perhetukikoti Kinnulan tuki vanhemmuuteen 

 

Kaikki äidit kokevat, että Perhetukikoti Kinnula ja sosiaalityöntekijät ovat vahvana tur-

vaverkkona. Tämä luo äideille sellaista turvaa, että he tietävät lapsella olevan aina jokin 

paikka minne mennä jos jotain sattuu. Äidit ovat myös oivaltaneet, että eivät ole yksin 

nuoren ja nuoren asioiden kanssa, vaan voivat aina soittaa Kinnulaan, jos tilanne menee 

pahemmaksi tai ei itse enää jaksa.  

 

Eräs äideistä koki, että Lasten ja nuorten keskus Nikula ja hoitosuhde sinne riittivät sy-

vällisemmässä vanhemmuuden tukemisessa. Perhetukikoti Kinnula on kuitenkin kulke-

nut hyvänä kakkosena rinnalla kokoajan. Tsemppaamista äideille on tullut niin Nikulan, 

Kinnulan kuin sosiaalityöntekijänkin taholta. Sijoitus auttoi äitien omaan jaksamiseen ja 

osa äideistä koki, että tuki vanhemmuuteen on heijastunut lapsen auttamisen kautta. 

 

Sain oikeesti joskus heittää irti ja huilata, kun tiesin, että nuori on turvas-
sa ja minun ei tarvii tänä päivänä huolehtia, joku muu tekee sen minun 
puolesta. (Ä5) 
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Perhetukikoti Kinnulassa keskityttiin enemmän käytännön asioiden järjestelyyn. Rajois-

ta puhuttiin äitien kanssa ja siitä miten kotona tulisi nuoren kanssa toimia. Osa äideistä 

myönsi, ettei se vain onnistu käytännössä tai ettei itse pysty pitämään rajoista kiinni.  

 

Kaikille äideille oli tarjottu mahdollisuutta keskustella Perhetukikoti Kinnulan perhete-

rapeutin kanssa. Kuitenkin osa äideistä jäi kaipaamaan keskusteluja. Eräs äiti toi esille, 

että olisi voinut olla sellaisia yhteiskeskusteluja, joissa olisi voitu keskustella tunteista 

äidin, nuoren ja perheterapeutin kesken. Toinen äiti puolestaan toi esille, että olisi voi-

nut olla perhekeskusteluja, joissa koko perhe otettaisiin huomioon. Äiti uskoi, että sy-

vällisemmät keskustelut olisivat voineet auttaa sijoitustilanteessa ja sen läpikäymisessä. 

Lisäksi tunteista puhuminen nousi muutenkin kuin keskustelujen muodossa haastatte-

luista esille. Osa äideistä koki, että tunteista puhuminen jää kaiken muun taustalle, eikä 

äideiltä ole kysytty, miltä nuoren tekemiset tai muut seikat tuntuvat.  

 

Voisi kysyä: Miltä sinusta tuntuu nuo lapsen raivonpurkaukset tai miltä 
sinusta tuntuu, kun lapsesi teki tuolla tavalla?(Ä3) 

 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

8.1 Äitiyden merkitys ja tunnekokemuksien huomioiminen 

 

Lapsen sijoitus koettiin pääasiassa positiiviseksi ja välttämättömäksi vaiheeksi elämäs-

sä. Äidit uskoivat, että mikäli sijoitus ei olisi toteutunut, tilanne voisi olla nyt paljon 

vaikeampi. Kukaan äideistä ei ollut sijoitusta vastaan vaan päinvastoin tyytyväinen sii-

hen, että lapsi saatiin sijoitukseen, vaikka ratkaisu herättikin muun muassa pettymyksen 

ja syyllisyyden tunteita. Äitiä tukee ajatus siitä, että äitiys ei lopu, vaikka lapsi onkin 

poissa. Äitiys on elinikäinen projekti ja näkökulman asettaminen pidemmälle tulevai-

suuteen auttaa äitiä ymmärtämään tilannetta. Yhteydenpidon merkityksen ymmärtämi-

nen on myös tärkeää, vaikka joissakin tilanteissa pienen välimatkan pitäminen voi olla 

hyväksi. (Kujala 2006, 10.)  
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Tutkimukseeni osallistuneista äideistä vain yhden lapsi on huostaan otettu ja muut olivat 

olleet sijoituksessa joko avohuollon tukitoimenpiteenä tai kiireellisesti sijoitettuna. Kui-

tenkin äitien haastatteluista nousi samanlaisia tuntemuksia ilmi kuin Kurkisen (2012) 

tekemässä tutkimuksessa huostaan otettujen lasten äideille. Äitien tunteet ja tunneko-

kemukset ennen sijoitusta, sijoituksen aikana sekä sijoituksen jälkeen nousivat suureen 

rooliin aineistoa tarkastellessa. Äitien negatiiviset tunteet, kuten syyllisyys, häpeä, suru 

ja epätoivo kohdistuivat lähinnä äitiin itseensä. Puolestaan positiivia tunteita äidit koki-

vat lapsen puolesta, omasta puolesta sekä Perhetukikoti Kinnulaa kohtaan. Äidit kokivat 

helpotusta, iloa lapsen puolesta sekä tyytyväisyyttä Kinnulan toiminnasta ja lapsen tur-

vassa olosta. Kaikki äidit kokivat, että sijoituksen aikana lapsi oli turvassa.  

 

Olisi tärkeää ymmärtää kysyä ja kuunnella miten äiti jaksaa ja selviää, kun lapsi sijoite-

taan laitokseen. Kurkisen (2012) tekemässä tutkimuksessa äidit olisivat toivoneet 

enemmän tukea itselleen ja omalle vanhemmuudelleen. Samat asiat tulivat myös esille 

tässä tutkimuksessa. Kaikki äidit kertoivat, että heille on tarjottu perheterapeutin tukea, 

mutta osa äideistä kuitenkin koki, että jonkinasteinen tuki jäi puuttumaan. Eräs äideistä 

koki, että koko perhettä olisi voinut huomioida sijoituksen aikana enemmän, kenties 

perhekeskusteluiden avulla tai muilla keinoilla. Toinen äiti puolestaan jäi kaipaamaan 

tunnetiloihin ja tunnekokemuksiin liittyviä keskusteluja, joiden kautta myös lapsi olisi 

oppinut tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan paremmin. Haastatteluista nousi myös 

esille se, että tunteista olisi voinut puhua enemmän. Tunteiden kysyminen vanhemmalta 

saattaa jäädä helposti ilmoitusasioiden ja nuoren kuulumisten varjoon. Miltä sinusta 

tuntuu, että lapsesi toimi tällä tavalla?  

 

 

8.2 Perhetukikoti Kinnula kasvatuskumppanina vanhemmalle 
 

Laakkosen (2010) tekemässä tutkimuksessa on selvitetty minkälaisia kokemuksia ja 

käsityksiä vanhemmilla on nykyisin vanhemmuudesta. Tutkimus tuloksista nousi esille, 

että vanhemmat ymmärtävät vanhemmuuden laaja-alaisen vastuun. Vastuu koettiin hy-

vin kokonaisvaltaiseksi osaksi vanhemmuutta. (Laakkonen 2010, 58–59.) Tutkimuksee-

ni osallistuneet äidit kokivat hyväksi sen, että Perhetukikoti Kinnula hoiti mahdollisim-

man paljon nuoren arkeen liittyviä käytännön asioita. Tällöin äidit olivat hieman si-
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vummalla lapsen arkiasioista, mutta äidit pidettiin kuitenkin jatkuvasti ajan tasalla ja he 

saivat itse päättää kuinka paljon osallistuivat näihin asioihin. Äidit kokivat voimatto-

muutta ja tämän vuoksi olivat tyytyväisiä tilanteeseen, jossa ei tarvinnut olla niin sano-

tusti vastuussa lapsesta. Perhetukikoti Kinnula huolehti nuoresta, joten äidin ei tarvinnut 

kantaa samalla tavalla vastuuta. Tämän äidit kokivat helpottavaksi.  

 

Neljä äitiä viidestä toi haastatteluissa esille, että ehkä äidin ja lapsen väliseen suhteeseen 

olisi voitu kiinnittää enemmän huomiota. Äidit eivät kuitenkaan osanneet arvioida sitä, 

olisivatko he osanneet vaatia tätä sijoituksen aikana. Näin jälkeenpäin mietittynä, sijoi-

tuksen jälkeen, äideistä tuntui siltä, että sijoituksen aikana olisi voinut pohtia enemmän 

äidin ja lapsen välistä suhdetta. Osa äideistä ajatteli, että se olisi saattanut auttaa paluuta 

arkeen ja olemista kotona sijoituksen jälkeen. Erittäin tärkeiden käytännön asioiden, 

rajojen asettamisen ja nuoren huolenpidon lisäksi pitäisi entistä enemmän huomioida 

äidin ja lapsen välistä suhdetta. Ovatko välit kunnossa? Onko kunnioitus molemmin-

puolista? Pystyvätkö äiti ja lapsi keskustelemaan tunteista? Olisiko hyvä yrittää kuiten-

kin järjestää jonkinlainen keskustelutilanne?  

 

Äitien mukaan kotiin tehtiin tietynlaisia pelisääntöjä, mutta niiden noudattamattomuus 

saattoi johtua äidin omasta voimattomuudesta. Näissä tilanteissa äidit olisivat toivoneet 

vielä vahvempaa tukea omaan vanhemmuuteensa. Lastensuojelun työntekijät ovat kas-

vatuskumppaneita lapsen tai nuoren vanhemmille. Kasvatuskumppanuuden kannalta 

keskeiset käsitykset liittyvät muun muassa kasvatukseen, kasvatuksen arvopäämääriin, 

hyvän kasvatuksen menetelmiin, hyvään lapsuuteen, vanhemmuuteen ja perheen tehtä-

viin. Kasvatuskumppanuuden erityisenä tavoitteena on tunnistaa lapsen tuen tarve ja 

sopia yhteiset toimintaperiaatteet lapsen auttamiseksi ja kehityksen tukemiseksi. (Karila 

2006, 95; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012c.) 

 

Lastensuojelussa lapsilähtöinen kasvatuskumppanuus vahvistaa vanhempien osallisuutta 

kasvatuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Lastensuojelun henkilöstö 

jakaa vanhempien kanssa kasvatusvastuuta lapsesta tilanteessa, jossa perheen omat 

voimavarat ja kodin olosuhteet eivät riitä lapsen tai nuoren terveen kasvun ja kehityksen 

turvaamiseen. Lastensuojelun henkilöstön tulee tukea vanhempia heidän kasvatustehtä-

vässään, jotta lapsen tai nuoren olisi turvallista palata jossain vaiheessa kotiin. Ehkäise-

vässä ja korjaavassa lastensuojelussa henkilöstö osallistuu arjessa vanhempien rinnalla 
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nuoren kasvatuksen järjestämiseen ja toteutukseen. (Karila 2006, 95; Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2012c.) Kuinka paljon Perhetukikoti Kinnula voi tukea vanhemmuutta 

sijoituksen jälkeen?  

 

Äidit kokivat erittäin hyväksi asiaksi sen, että Perhetukikoti Kinnula on turvaverkkona 

sijoituksen jälkeen. Joidenkin äitien kanssa perheterapeutilla on ollut säännöllisiä ta-

paamisia lapsen kotoutumisen jälkeen ja joitakin nuoria on käynyt tapaamassa jokin 

Kinnulan työntekijä. Tällaista tukea Perhetukikoti Kinnulalla on mahdollisuus tarjota. 

Lähes kaikki perheet ovat sijoituksen jälkeen olleet jonkinlaisessa kontaktissa Kinnu-

laan, joko äidin tai lapsen kautta. Kontaktien ollessa vähäisiä tai mikäli niitä ei enää ole 

ollenkaan, niin siitä huolimatta äidit kokivat Kinnulan tärkeäksi turvaverkoksi. Äideille 

on jäänyt kokemus siitä, että he voivat ottaa yhteyttä Kinnulaan, mikäli asiat kotona 

nuoren kanssa menevät huonompaan suuntaan tai mikäli äiti kokee oman jaksamisensa 

heikentyneen. Äidit ovat kokeneet lapsen oman sosiaalityöntekijän myös sellaiseksi 

ihmiseksi kenen puoleen voi kääntyä mahdollisten ongelmien kanssa. Sosiaalityönteki-

jät ja Perhetukikoti Kinnula on koettu pääsääntöisesti positiivisina tahoina.  

 

 

8.3 Kiintymyssuhteen merkitys paremmin ymmärrettäväksi 

 

Kaikki äidit arvelivat, että heidän lasten kiintymyssuhteet olisivat olleet turvallisia. Äi-

tien omat kiintymyssuhteet vaihtelivat, sillä kahdella äidillä oli omien ajatustensa mu-

kaan turvallinen kiintymyssuhde kun taas kolmella äidillä jollain tapaa turvaton. Tavan 

mieltää kiintymyssuhteita on havaittu vaikuttavan esimerkiksi siihen, kuinka vanhempi 

sitoutuu erilaisiin ohjelmiin, joiden tavoitteena on tukea vanhemmuutta. Lisäksi tämä 

vaikuttaa siihen, kuinka vanhempi hyötyy tarjottavasta avusta. Äiti pystyy olemaan tur-

vallisen kiintymyksen hahmo lapselleen, mikäli hän on itse käsitellyt omaa lapsuuttaan 

ja käynyt läpi turvattomuuteen liittyviä kokemuksia. (Kouvo & Silven 2010, 122–123; 

Ring 2008, 295–300.) 

 

Brittiläiset Steele ja Steele ovat käyttäneet kiintymyshaastattelua tutkimus- ja terapia-

työssä. Tarkat kysymykset suhteista omiin vanhempiin voivat olla vanhemmille viesti 

siitä, että varhaisilla kokemuksilla on vielä nykyäänkin merkitystä. Oman kiintymyssuh-

teen pohtiminen auttaa ratkaisemaan varhaiseen kiintymykseen liittyviä asioita ja mah-
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dollisia turvattomia muistoja. Kiintymyssuhteen pohtiminen on erittäin tärkeää oman 

vanhemmuuden kannalta. (Kouvo & Silven 2010, 124.) Tutkimukseni tuloksista nousi 

esille, että kaikki äidit pitivät haastattelutilannetta mielenkiintoisena ja positiivisena 

kokemuksena. Haastattelun kautta he pystyivät miettimään sijoitetun lapsen varhaislap-

suutta ja omaa vanhemmuuttaan, jota ei tavallisesti tulisi välttämättä mietittyä. Osalle 

äideistä avautui uusia näkökulmia nuoren käyttäytymiseen ja he oivalsivat varhaislap-

suuden merkityksen lapsen kehitykselle. Yksi äideistä pohti tarkemminkin sitä, että mi-

ten paljon asioita onkaan voinut jäädä lapselle mieleen.  

 

Nuoren itsenäistymistä ja tietynlaista irtautumista edistää, mikäli taustalla on turvallinen 

kiintymyssuhde. Ilman tällaista suhdetta nuoren sisäinen turvattomuus tai ahdistus voi 

aiheuttaa ongelmia nuoren vastatessa nuoruusiän haasteisiin. Turvallisen kiintymyssuh-

teen omaava ihminen voi elämässään muodostaa turvallisia ja luottamuksellisia ihmis-

suhteita. Lisäksi tällaisella ihmisellä on usein hyvä itseluottamus. Puolestaan turvatto-

masti kiintyneet nuoret tarvitsevat hoivaa ja yhteyden johonkin luottamukselliseen ja 

turvalliseen ihmiseen. Turvattomasti kiintyneet voivat olla kokeneet hylkäämiskoke-

muksia, turvattomuutta, pelkoa tai epävarmuutta. (Ring 2008, 295–297.)  

 

Tutkimustuloksistani selvisi, että yksi äideistä uskoi, että lapsi olisi kiintynyt johonkin 

Perhetukikoti Kinnulan henkilöstöön, mutta kuitenkin äiti uskoi, että lapsen kiintymys-

suhde äitiin olisi ollut turvallinen. Sijoitetun lapsen äidin tilanne on henkisesti vaativa, 

koska hän joutuu hyväksymään sen, mikäli lapsi kiintyy johonkin toiseen aikuiseen. 

Lapsen edun mukaista on, ettei äiti pyri estämään kiintymyksen syntymistä. Mikäli nuo-

ri on sijoitettuna laitoksessa pidempään hän voi luoda vankan siteen, kiintymyksen jo-

honkin työntekijään, kuten hänen omaan ohjaajaansa. Yksi sijaishuollon tehtävistä on-

kin mahdollistaa lapsille näitä korvaavia ja korjaavia kokemuksia. Sijoitetut nuoret ovat 

usein psyykkiseltä rakenteeltaan sekä kokemustaustaltaan vaurioituneita, minkä vuoksi 

he tarvitsevat uudenlaisen kokemuksen aikuisen ja nuoren välisestä suhteesta. Sijoitetul-

la nuorella voi olla kiintymyssuhdehäiriö, josta saattavat aiheutua käytöshäiriöt ja muut 

ongelmat. Sijoitukseen johtaneita tekijöitä on kuitenkin paljon, kuten elämässä kohdatut 

kriisit tai vanhemman oma jaksaminen, eikä kiintymyssuhteen muotoa pystytä helposti 

havainnoimaan. (Kujala 2006, 11; Tuovila 2001, 36, 60.)  
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8.4 Palautteen antaminen 

 

Haastatteluihin osallistuneet äidit kokivat haastattelutilanteen hyväksi ja sellaiseksi ti-

lanteeksi, joissa pystyi käymään sijoituksen herättämiä ajatuksia läpi. Äidit huomioivat 

siinä samalla, että ei heiltä oikeastaan ole kysytty ikinä palautetta Perhetukikoti Kinnu-

lan toiminnasta. Äidit kokivat, että ovat voineet tuoda omat mielipiteensä ilmi tarvitta-

essa, mutta laajemman palautteen antaminen voisi olla myös hyvä keino saada omat 

ajatukset kuuluviin. Kaksi äitiä toi ilmi, että lapsen kotiinlähtötilanne on ollut niin no-

pea, että siinä ei ole ehtinyt miettiä sen enempiä. Lisäksi asiakassuunnitelmapalaverit 

koettiin sellaisiksi tilanteiksi, joissa palautteen antaminen olisi vaikeaa. Neljä viidestä 

äidistä toivoikin Perhetukikoti Kinnulaan jonkinlaista palautejärjestelmää, jonka avulla 

voisi tuoda kokemuksiaan ja ajatuksiaan esille sijoituksen päättyessä tai sen jälkeen. 

Osa äideistä mietti, että ehkä palautteen antaminen jonkin ajan kuluttua sijoituksen jäl-

keen olisi helpompaa kuin heti sijoituksen päätyttyä. Tällöin olisi ehtinyt miettiä asioita 

ja käsitellä omia tunteita, joita sijoitus on herättänyt. Rakentavien palautteiden kautta 

Perhetukikoti Kinnulan toimintaa voitaisiin kehittää ja asiakkaiden mielipiteet tai kehit-

tämisideat voitaisiin huomioida.  

 

 

8.5 Keskeiset johtopäätökset tiivistettynä 

 

Tutkimukseni kautta toivon, että Perhetukikoti Kinnulaan kulkeutuu tietoa äitien ajatuk-

sista ja tuntemuksista. Tulevaisuudessa palautejärjestelmän luominen saattaa helpottaa 

Kinnulan toimintatapojen kehittämistä, mutta tässä vaiheessa toivon tutkimukseni paik-

kaavan tilannetta. Äidin ja tietenkin myös isän huomioiminen lapsen sijoituksen aikana 

on noussut tärkeäksi asiaksi tutkimustulosten kautta. Yhteistyö Kinnulan ja vanhemman 

välillä on toimivaa, mutta sitä voisi mahdollisuuksien mukaan syventää entisestään. 

Arkipäivän kontakteissa vanhemman huomioimisella, tukemalla ja olemalla läsnä työn-

tekijä voi luoda vanhemmalle entistä luottamuksellisemman tunteen. Vanhemmalle on 

myös tärkeää, että hän kokee itsensä kunnioitetuksi ja arvostetuksi ihmiseksi lapsensa 

elämässä. Tunteiden läpikäyminen voi edesauttaa ymmärrystä sijoitustilanteesta, sijoi-

tuksen merkityksestä sekä siihen johtavista asioista. Tunnetilojen tunnistaminen ja tun-

nustaminen voivat lisäksi auttaa äitiä sijoituksen jälkeisessä vanhemmuudessa.  
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9 POHDINTA 
 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin mielenkiintoinen, mieltä avartava ja opettava ko-

kemus. Aikatauluni oli tiukka ja koska tein työn yksin, jouduin itse vastaamaan aikatau-

lussa pysymisestä. Toisaalta tiukka aikataulu oli hyväksi, sillä työtä tuli edistää koko 

ajan, mutta toisaalta pidempijaksoinen työskentely olisi saattanut auttaa syvällisessä 

pohdinnassa. Opinnäytetyön tekeminen yksin oli oma valintani ja suoriuduin siitä mie-

lestäni hyvin, mutta kuitenkin toisen kanssa tehdessä vastuuta olisi voinut jakaa. Var-

muus työn merkittävyydestä on koko ajan lisääntynyt ja se on auttanut opinnäytetyön 

eteenpäin työstämisessä. Opinnäytetyötä tehdessä huomasi kuitenkin myös sen, mistä 

koulumme opettajat muistivat muistuttaa. Nimittäin opinnäytetyö on vain yksi kouluun 

liittyvä suoritus ja oppimiskokemus.  

 

Tutkimukseni on pieni tutkimus lukuisten tutkimusten joukossa, mutta toivon sen tuot-

tavan tietoa ja antavan mahdollisuuksia kehitykselle. Tutkimus on suunnattu Perhetuki-

koti Kinnulaan, mutta en näe estettä, etteivät sen tulokset soveltuisi muihin lastensuoje-

lulaitoksiin. Äidin ja lapsen välinen suhde on tärkeä osa-alue niin pienen lapsen kuin 

nuoruusiässä olevan lapsen sijoituksessa. Äidin tunnekokemukset ja niiden käsittelemi-

nen on myös tärkeää äidin itsensä, mutta myös lapsen hyvinvoinnin kannalta. Tutkimus-

tulosten kautta myös muut lastensuojelulaitokset voivat pohtia omia toimintamallejaan 

työskennellessään vanhempien kanssa. Tutkimuksen tavoitteita miettiessäni rajasin ja 

rajasin aihetta, mutta tutkimustuloksia tarkastellessa pohdin, että aihetta olisi voinut 

vielä enemmän rajata. Mielestäni jatkotutkimuksena voisi tehdä tutkimusta esimerkiksi 

pelkästään liittyen äitien tunnekokemuksiin. Tunnekokemuksia tutkimalla voisi selvittää 

vielä tarkemmin sitä, kuinka äitien kanssa voisi työskennellä sijoituksen eri vaiheissa. 

Toisaalta olisi myös mielenkiintoista tietää, kuinka sijoitus oikeasti näkyy perheen ar-

jessa heti sijoituksen jälkeen tai esimerkiksi puolen vuoden päästä. Aihetta vielä entises-

tään syventämällä voisi kehittää jatkotutkimuksia. 

 

Olen työskennellyt sijaisena Perhetukikoti Kinnulassa ja suorittanut kaksi opintoihin 

liittyvää työharjoittelua kyseisessä työyhteisössä. Tämän vuoksi oli mielenkiintoista ja 

miellyttävää suunnata opinnäytetyö Perhetukikoti Kinnulaan. Yhteistyö Kinnulan kans-

sa on toiminut erittäin hyvin ja olen ollut tyytyväinen heidän tarjoamastaan tuesta työtä-
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ni kohtaan. Tällaisen tutkimuksen tekeminen voisi olla myös mielenkiintoista, mikäli ei 

tuntisi työyhteisöä, mutta itse koin positiivisena asiana sen, että työyhteisö on minulle 

tuttu. Tunnen työyhteisön toimintatavat ja työskentelymallit ja tuntuu, että pääsin syväl-

lisempään ajatteluun tutun työyhteisön vuoksi. Tutkimusta tehdessäni olen pohtinut 

myös omaa työskentelyäni ja ammatillisuutta, johon olen kokenut myös saavani paljon 

eväitä tämän tutkimuksen kautta. Pohdin myös tutun työympäristön riskejä tutkimuksen 

tekemiselle. Tutkimusta tehdessä piti vankasti pitää mielessä mitä lähdin tutkimaan ja 

mitkä olivat tutkimuksen tavoitteet. Haastatteluista sain paljon mielenkiintoista tietoa, 

mutta joka ei kaikilta osin ollut kuitenkaan tutkimuksen kannalta oleellista. Oli tärkeää 

pitää mielessä tutkimuksen tavoitteet, jotta muu työn kannalta mielenkiintoinen tieto ei 

vallannut tilaa tutkimuksesta. 

 

Opinnäytetyön kautta olen itsekin oppinut paljon uutta asiaa lastensuojelutyöstä. Tule-

vana sosiaalialan ammattilaisena haluan entistä enemmän työskentelemään lastensuoje-

lun pariin. Lastensuojelun työkenttä on haastava, mutta mielenkiintoinen. Ehkäisevään 

lastensuojeluun tulisi panostaa paljon enemmän tulevaisuudessa, mutta vaikea tehtävä 

se tulee olemaan. Työntekijä voi vaikuttaa myös paljon lastensuojelutyön kehittämiseen. 

Koen, että olen kokenut ammatillista kasvua opinnäytetyöprosessin aikana. Teoriatieto 

on toiminut yhtenä pohjana ammatillisessa kasvussa. Opinnäytetyötä tehdessä on tullut 

tutustuttua suureen määrään kirjallisuutta ja ajankohtaisia lähteitä koskien lastensuoje-

lua, kiintymyssuhteita ja vanhemmuutta. Opinnäytetyötä tehdessä on myös kasvanut 

kriittisyys lähteitä kohtaan. Syvennyttyäni tällaiseen aiheeseen, koen, että osaan huomi-

oida tulevaisuudessa vanhemmuuden aivan eri tavalla. Osaan myös taas entistä parem-

min kohdata ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Opinnäytetyö on opettanut sy-

vällisempää ajattelua ja eri näkökulmien huomioimista. 

 

Kiintymyssuhteiden merkitys kasvoi entisestään tutkimusta tehdessäni. Varhaislapsuu-

den kokemukset heijastuvat todella koko elämänkaaren ajan, niin varhaislapsuuden jäl-

keen, nuoruudessa kuin aikuisuudessakin. Kiintymyssuhteen heijastukset vaikuttavat 

myös omaan vanhemmuuteen. Kuinka tärkeää lapselle onkaan hoivan ja turvallisuuden 

tunne. Mielestäni olisi myös erittäin tärkeää, että yhä useammat vanhemmat pohtisivat 

omaa kiintymyssuhdettaan ja oppisivat sitä kautta ymmärtämään paremmin myös omaa 

vanhemmuuttaan. Näin toimittaisiin lapsen parhaaksi, sillä lapsen etu on myös van-

hemman etu. 
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Oli erittäin antoisaa tehdä haastatteluja ja saada tietoon äitien tuntemuksia ja kokemuk-

sia nuoren varhaislapsuudesta tähän päivään. Itse haastattelutilanne jo toimi tietynlaise-

na oppimiskokemuksena, sillä en ollut ennen opinnäytetyön tekemistä tehnyt minkään-

laisia laajempia haastatteluja. Mielestäni saamani aineistot olivat erittäin arvokkaita 

tehdessäni tutkimusta. Haastatteluiden ja niistä saatujen aineistojen kautta pääsin syväl-

le äitien ajatuksiin, joita sijoitus on heissä herättänyt. Osan haastattelutilanteista koin 

vaikeammaksi kuin toiset, jonka arvelen johtuneen äitien puheliaisuudesta tai vaikeista 

kokemuksista. Jäin pohtimaan, että olisinko voinut valmistautua vielä paremmin haas-

tattelutilanteisiin ja kuinka olisin keksinyt juuri ne kysymykset, joiden avulla olisin saa-

nut entistä enemmän tietoa. Kaksi haastatteluihin osallistuneista äideistä oli sellaisia, 

joiden kanssa olen ollut jonkin verran yhteydessä työn kautta ja kolme äitiä oli niin sa-

notusti vieraampia. En kokenut näiden välillä minkäänlaista eroa haastattelutilanteissa.  

 

Vanhemmuuden haasteet jäivät mietityttämään itseäni, sillä nykypäivänä vanhemmat 

kokevat yhä uudenlaisia haasteita ja sellaisia asioita, joita heidän omassa lapsuudessaan 

ei ole ollut. Vanhemmuus ei ole pelkästään ruusuilla tanssimista ja varsinkaan mikäli 

vanhemmuutta hoitaa yksin. Vanhemmuuden ja äitiyden merkitys kasvoi tutkimusta 

tehdessäni. Osaan arvostaa vanhemmuutta entistä enemmän ja pohtia sitä entistä syväl-

lisemmästä näkökulmasta. Myös vanhempien mielipiteiden ja toimintamallien moninai-

suus herätti ajatuksia. Tutkimuksessani kaikki äidit toivat esille sen, että he ovat tulleet 

mielestään kuulluiksi lasta koskevissa asioissa. Sillä tavalla huomiointi on ainakin toi-

mivaa. Äiti on suuressa roolissa sijoituksen aikana ja hänet tulisi aina muistaa huomioi-

da. Äitiys ei katoa minnekään vaikka lapsi sijoitetaan. Äiti on aina lapsen äiti.  
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LIITE 1. Suostumuskaavake äideille 

 

 

Suostumuskaavake 

 

Suostumus haastattelun käyttämiseen opinnäytetyössä: 

 

Haastattelu on osa Sosionomi (AMK) opinnäytetyötäni. Sitoudun vaitiolovelvollisuu-

teen ja käytän haastattelun kautta saatua aineistoa ainoastaan opinnäytetyöhöni, jonka 

jälkeen hävitän aineiston. Lupaan tehdä opinnäytetyöni sosiaalityön eettisten ohjeiden 

mukaisesti. Haastateltavat pysyvät työssäni anonyymeinä. 

 

Suostun siihen, että haastatteluni kautta saatua aineistoa saa käyttää kyseiseen opinnäy-

tetyöhön. 

 

_____________________________________________________________________ 

Aika ja paikka 

 

_____________________________________________________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus 

 

_____________________________________________________________________ 

Haastattelija 
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LIITE 2. Teemahaastattelun runko 

 

 

Kiintymyssuhdeteoria 

• Kiintymyssuhdemallit 

• Äidin suhtautuminen kiintymyssuhteisiin ja millaisena hän ne näkee ja kokee 

• Äidin kokemus sijoitetun lapsen ja mahdollisten muiden lasten kiintymyssuh-

teesta 

• Äidin oma kiintymyssuhde – vaikutus äitiyteen 

• Lapsen kiintyminen sijoituksen aikana - kiintyminen äitiin vai myös henkilös-

töön 

• Onko suhteeseen kiinnitetty tarpeeksi huomiota sijoituksen aikana 

 

Vanhemmuus 

• Äidin tuntemukset vanhemmuudesta – isän rooli 

• Vanhemmuus ennen sijoitusta 

• Vanhemmuus sijoituksen aikana 

• Vanhemmuus sijoituksen jälkeen 

• Tuki vanhemmuuteen 

 

Äidin tunteet ja kokemukset 

• Onko päästy käytännön asioista ja järjestelyistä syvällisemmälle tasolle  

• Onko äiti saanut sellaista apua tai tukea, jota on kokenut tarvitsevansa – mitä tu-

kea 

• Tuliko äiti kuulluksi lapsen sijoituksen aikana 

• Sijoituksen mukanaan tuomat muutokset 

- äidin ja lapsen väleihin 

- kiintymyssuhteeseen 

- elämään yleisesti – millä tavalla 
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LIITE 3. Sisällönanalyysin runko 

 

Alkuperäinen ilmaisu Alaluokka Yläluokka 

lapsi on mulle kaikki kaikessa 

tänä päivänä olen ihan ylpeä siitä, 

että ollaan tänne asti selvitty 

parhaansa sitä aina varmaan yrittää 

 

 

Äidin tuntemukset  

vanhemmuudesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhemmuus 

olin aika finaalissa 

koin voimattomuutta 

epäonnistunut vanhempi 

 

Vanhemmuus ennen sijoitusta 

heräsi mielenkiinto siihen mitä toi-

selle kuuluu 

outouden tunne 

 

Vanhemmuus sijoituksen aikana 

ryöstäyty entiseen malliin 

en tunne sillä tavalla voimattomuut-

ta 

pystytty juttelemaan niistä vaikeista-

kin asioista 

olen tavallaan luovuttanut 

 

 

Vanhemmuus sijoituksen jälkeen 

huonommuuden tunteet 

suunnaton helpotus 

epäonnistunut vanhempi 

pelko, syyllisyys 

 

Äidin tunteet eri vaiheissa 

ei ainakaan parempaan suuntaan 

ole mennyt 

nyt neuvotellaan asioista 

toisaalta lähentänyt, toisaalta jättä-

nyt särön 

 

 

Sijoituksen vaikutus äidin ja lapsen 

väliseen suhteeseen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sijoitus 

se riitti vaan katkasemaan sen sys-

teemin 

se on tuonut luottamusta 

 

Sijoituksen mukanaan tuomat muutok-

set 

ehkä olis saanu enemmän kiinnittää 

huomiota niihin meidän väleihin 

pääsääntöisesti ollu sitä käytäntöjen 

puolta 

 

Syvällisempi työskentely 

joku taho aina ollut tsemppaamassa 

minun ei tänä päivänä tarvii huoleh-

tia 

auttoi siihen omaan jaksamiseen 

 

Lastensuojelun tuki vanhemmuuteen 
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kyllä on vastattu lapsen tarpeisiin 

sellanen huolilapsi 

aika paljon oltiin kahdestaan 

aika paljon pohdin syy seuraus suh-

teita 

 

 

Kiintymyssuhdemallit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiintymyssuhde 

on ollut semmosta turvattomuutta 

äitiin ei voinut luottaa 

en koe, että kovin läheinen suhde 

olisi ollut 

en oo lähtenyt toimimaan samalla 

tavalla kuin minua kohtaan on toi-

mittu  

 

 

 

Äidin oma kiintymyssuhde 

aika paljon on varmasti jäänyt siitä 

varhaislapsuudesta sille mieleen 

Kiintymyssuhteen heijastuminen nuo-

ruusikään 

ehkä olis voinu olla sellasia yhteis-

keskusteluja 

me ollaan se tuki ja apu saatu 

kyllähän mulle tarjottiin mahdolli-

suutta 

 

 

Suhteen huomioiminen 

tykästynyt kyllä 

on tullu kuitenki sellanen hyvin 

tärkeää, sellanen niinku oma aikui-

nen 

olisi mahdollisesti kehittynyt tällai-

nen suhde jos tämä henkilö olisi 

ollut töissä 

kyllä on kiintynyt, just huomaa ke-

nen kanssa on ollut paljon 

 

 

 

Lapsen kiintyminen henkilöstöön 
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