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1 Johdanto 

Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama 

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA -verkostohankkeessa (2010–2015) tehdään 

työtä huostaan otettujen lasten vanhempien tukemiseksi ja auttamiseksi. Hanke on jatkoa vuonna 

2006 alkaneelle VOI KUKKIA -hankkeelle ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Huostaan 

otetuille lapsille ja sijaisvanhemmille on tarjolla erilaisia ryhmiä, tukea ja verkostoja avuksi, mutta 

biologiset vanhemmat jäävät usein yksin omien tunteidensa kanssa lapsen huostaanoton yhteydessä. 

Näin siitäkin huolimatta, että huostaanoton jälkeisen biologisen vanhemmuuden tukemisen 

tarpeellisuus on kirjattu vuonna 2008 voimaan tulleessa lastensuojelulaissa (LSL 6.luku 30 § 

Asiakassuunnitelma). Tähän tarpeeseen VOIKUKKIA-verkostohankkeessa halutaan vastata. 

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmissä huostaan otettujen lasten vanhempien kanssa keskusteltaessa on 

tullut ilmi, että usein perheissä joko lapsella tai vanhemmalla itsellään tai heillä molemmilla on 

joitakin neurologisen oireyhtymän piiriin laskettavaksi kuuluvia käyttäytymisen ongelmia. 

Vanhempien kertomusten mukaan lapsilla esiintyy usein ylivilkkautta, keskittymiskyvyttömyyttä 

koulussa, aggressiivisuutta, masentuneisuutta, tai muita samantyyppisiä häiriöitä ja murrosiässä 

usein myös ongelmia erilaisten päihteiden käyttöön liittyen. Vanhemmat itse käyttävät lapsistaan 

nimitystä Nepsy-lapsi, millä kuvataan erilaisista neurologisista oireyhtymistä kärsivää lasta. Osalla 

lapsista ja nuorista oireet on diagnosoitu, osalla ei.  

Tampereella kehitettiin vuosien 2009–2011 aikana erityinen hoitopolku Nepsy-lapsille Nepsy 

hankkeessa, joka oli osa valtakunnallista Kasteohjelmaa. Tampereen kaupungin, Sastamalan 

perusturvakuntayhtymän ja Lempäälän kunnan yhteisen hankkeen tavoitteena oli neuropsykiatrisen 

tiedon ja kuntoutuksen siirtäminen erikoissairaanhoidosta aikaisempaa laajemmaksi osaksi 

perustasoa. Hankkeessa tuettiin autismikirjon, ADHD/ADD sekä Tourette lasten ja nuorten 

kehitystä ja kehitysympäristöjä, joista keskeisimpiä olivat koti, päivähoito, koulu ja harrastukset. 

Hanke pyrki lisäämään poikkihallinnollista yhteistyötä lasten ja nuorten edun mukaisesti kehittäen 

jatkuvasti palvelujaan asiakkailtaan ja ammattilaisilta saadun palautteen mukaisesti.  (Kaljunen. 

2011.) 

Tästä hankkeesta mainitsi myös tämän tutkimuksen haastateltu ammattilainen, jonka mielestä 

tällaisten hoitopolkujen luominen, juurruttaminen ja käyttöönotto myös lastensuojelun piirissä 

olisivat ensiarvoisen tärkeitä. Vanhempien kertoman mukaan he ovat usein kokeneet lapsensa jo 
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pienestä pitäen ”vaativiksi” ja vuosien varrella erilaisia huolestuneita viestejä on tullut sekä 

päiväkodin että koulun henkilökunnalta. Toisaalta vanhemmat kertovat myös siitä, että heidän 

hätäänsä ja huoltaan lapsen käyttäytymisestä ei ole otettu kyllin vakavasti ja tosissaan 

päivähoidossa tai koulussa. Tämä ilmeinen ristiriita lapsen ja nuoren käyttäytymisen 

huomioimisessa on lähtökohtana tämän tutkimuksen tekemiseen. 

Lapsilla ja nuorilla, joilla on neuropsykiatrinen häiriö, on riski syrjäytyä yhteiskunnassa ja saada 

liitännäisongelmina esimerkiksi mielenterveyshäiriöitä. Nämä tulevaisuuden uhkakuvat voidaan 

ehkäistä, jos näiden lasten ja nuorten ongelmiin puututtaisiin oikealla tavalla ja riittävässä määrin 

heti, kun ne on havaittu. Varhainen puuttuminen vähentää ongelmien eskaloitumista ja ehkäisee 

neuropsykiatrisesti oirehtivien lasten ja nuorten syrjäytymiskehitystä. Arjen sujumista kotona, 

päivähoidossa ja koulussa helpottavat apuvälineet ovat useimmiten yksikertaisia, esimerkiksi kuvia 

ja stressipalloja, mutta niiden avulla voidaan tuottaa helpotusta koko perheelle ja kasvuympäristölle. 

(Kaljunen. 2011.)  

Tässä pro seminaari -tutkimuksessa halutaan valotta neurologisten poikkeavuuksien esiintymistä 

huostaan otettujen lasten parissa ja miten nämä poikkeavuudet ilmenevät. Lisäksi halutaan selvittää, 

miten poikkeavuudet voisi ja tulisi huomioida lastensuojeluprosessin eri vaiheissa ja minkälaisia 

merkityksiä neurologisilla poikkeavuuksilla on lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmista. 
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2 Neurologiset poikkeavuudet ja huostaanotot Suomessa  

Neurologiset vaikeudet voivat olla kehityksellisiä, jolloin niiden taustalla ajatellaan olevan 

hermoston esimerkiksi geneettisistä syistä kehittyvää erilaisuutta tai varhaisia perinataalisia 

riskitekijöitä. Toisaalta myös erilaiset neurologiset sairaudet ja vammat ilmenevät lapsen 

kehityksessä oppimisvaikeuksina. MBD (Minimal brain dysfunctions, lievät aivotoiminnan häiriöt) 

oli käsite, joka raivasi tilaa näkemyksille, joiden mukaan uudella neuropsykologisella ja 

neurokognitiivisella tiedolla voisi olla annettavaa tarkasteltaessa oppimisvaikeuksien ja 

kehityksellisten häiriöiden diagnostiikkaa ja diagnostisen tiedon hyödyntämistä kuntoutuksen 

suunnittelussa. Kuitenkin käsitteen vähänkin kriittisempi tarkastelu toi vähitellen ilmi myös siihen 

liittyviä ongelmia. Näistä ehkä keskeisin oli syndroomaan liittynyt vahva etiologinen 

(perinnöllinen) taustaoletus. MBD:llä tarkoitettiin oireyhtymää, jossa keskeisinä piirteinä ovat 

vaikeudet tarkkaavaisuudessa, motoriikassa ja hahmottamisessa ja/tai oppimisessa. Näiden 

vaikeuksien taustalla oletettiin olevan behavioraalisten (käyttäytymisen) havaintojen perusteella 

päätellyn aivotoiminnan häiriön, vaikka selvää neurologista näyttöä tästä ei olisikaan. (Ahonen, 

Korhonen, Riita, Korkman, Lyytinen. 1997.) 

Lapsen laaja-alaisia kehityshäiriöitä, joihin kuuluvat muun muassa autismi ja Aspergerin 

syndrooma on alettu nimittää myös autismin kirjoksi (Volkmar & al. 2007). Tähän laajaan 

käsitteeseen kuuluu joukko kehityshäiriöitä, joihin liitetään poikkeavuutta esimerkiksi sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, joustavuudessa ja viestinnässä. 

Autistisilla lapsilla on runsaasti käytöshäiriöitä. Heidän kehittymisensä kannalta on kuitenkin 

tärkeää, että he voivat sosiaalisessa ympäristössään ja kontakteissaan saada malleja ikätovereiltaan. 

Normaaliympäristön vaatimustaso on tärkeää sen vuoksi, että näin autistiset lapset ja nuoret 

joutuvat ponnistelemaan, eikä heidän kehitystasonsa laske vaikeasti korjattavaan suuntaan. 

Tuoreimmat asiaa käsittelevät meta-analyysit vahvistavat  havaintoa, jonka mukaan autistiset lapset 

oppivat parhaiten tavallisilla luokilla (Bellini, Peters, Benner & Hopf. 2007). 

Nuoruusiän käytöshäiriöt ovat yleisiä, ja pahimmillaan ne vaarantavat vakavasti nuoren sosiaalisia 

suhteita, koulunkäyntiä ja terveyttä. Osa nuoruusiässä alkaneista käytöshäiriöistä rajoittuu 

nuoruuteen, mutta osa käytöshäiriöistä on alkanut jo lapsuudessa ja niistä vakavimmilla on 

taipumus jatkua vielä aikuisuudessa. Käytöshäiriöihin liittyy usein myös muita mielenterveyden 

ongelmia ja ne lisäävät rikosten, päihteiden käytön ja epäsosiaalisen persoonallisuuden 

kehittymisen riskiä. (Ebeling, Hokkanen, Tuominen, Kataja, Henttonen & Marttunen. 2004;120 

(1):33-42.) 
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Suomessa käytössä oleva ICD-10-tautiluokitus erottaa neljä käytöshäiriön alatyyppiä, 

perheensisäisen, epäsosiaalisen ja sosiaalisen käytöshäiriön sekä uhmakkuushäiriön. Aktiivisuuden 

ja tarkkaavuuden häiriö (attention deficit and hyperactivity disorder, ADHD) on yleisimmin 

käytöshäiriön kanssa esiintyvä häiriö, joka alkaa ennen kouluikää ja on näin altistamassa 

käytöshäiriölle. Valtaosa nuorten ADHD:tä koskevista tutkimuksista käsittelee sekä lapsia että 

nuoria, ja kliinisissä aineistoissa 65–90 %:lla käytöshäiriöisistä on tässä ikäryhmässä ADHD. 

ADHD:llä ja käytöshäiriöllä on todettu yhteisiä geneettisiä taustatekijöitä, mutta käytöshäiriöön 

näyttävät vaikuttavat selvemmin myös ympäristötekijät, kuten sosiaaliset ja perheeseen liittyvät 

ongelmat, jotka eivät vaikuta ADHD:hen. (Ebeling, Hokkanen, Tuominen, Kataja, Henttonen &  

Marttunen. 2004;120 (1):33-42.) 

On tärkeää, että kehityspoikkeavuudet havaitaan riittävän varhain. Mikäli kuntoutus viivästyy, 

poikkeava kehityssuunta yleensä vahvistuu ja samalla menetetään kehityksen kannalta herkkää 

aikaa. On myös tärkeää, että vanhemmilla olisi mahdollisuus ymmärtää ja hyväksyä lapsensa 

kehitykselliset tarpeet realistisesti. Lapselle on erityisen tärkeää kokea tulevansa ymmärretyksi 

sellaisena kuin hän on. Lapset, joilla on kehityksellisiä ongelmia, ovat usein herkkiä haavoittumaan 

myös psyykkiseltä kehitykseltään. Terveen vuorovaikutussuhteen rakentaminen vanhemman ja 

lapsen välille on tällöin vaikeampaa. Diagnoosin viivästyessä voi psykososiaalisten ongelmien 

vuoksi olla jo vaikea löytää perusongelmaa. (Hermanson. 2012.)  

Oppimisen ongelmat olisi tärkeää havaita jo ennen kouluikää. Aikaisemmin laajimmat tutkimukset 

tehtiin neuvolassa viisivuotiaille, mutta nykyään ymmärretään, että selvät oppimisen ongelmat ovat 

havaittavissa jo 4-vuotiailla. Tästä syystä laaja terveystarkastus tehdään nykyisin jo nelivuotiaana. 

(Hermanson. 2012.)  

 

2.1 Huostaanotot Suomessa 

”Jos kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon 

tukitoimet ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi on otettava huostaan. Huostaanotto voidaan 

kuitenkin toteuttaa vain, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Ennen lapsen 

sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa 

lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen”. (STM. 2012.) 

Vuonna 2013 sijoitettiin kiireellisesti 4 202 lasta. Määrä kasvoi 6,6 prosenttia vuodesta 2012. 

Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2005 lähtien. Huostassa 



 

 
5 

olleiden lasten määrä 10 735 pysyi edellisen vuoden tasolla. Kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli 

vuoden 2013 aikana sijoitettuna 18 022 lasta ja nuorta. Lukumäärä kasvoi vajaan prosentin. 

Sijoitetuista lapsista 52 prosenttia oli poikia. Sijaisperheisiin oli sijoitettuna vuoden 2013 lopussa 

yli puolet huostassa olleista lapsista. Sijaisperheisiin sijoitetuista lapsista 12 prosenttia (579) oli 

sijoitettu sukulais- tai läheisperheisiin. (Kuoppala, Säkkinen. 2013.) 

Lastensuojeluilmoitukset koskivat kaikkiaan 64 471 lasta. Yhtä lasta kohden tehtiin 1,7 

lastensuojeluilmoitusta vuonna 2013. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 88 795 lasta ja 

nuorta, joista uusien asiakkaiden osuus oli 43,3 prosenttia (38 477). Lastensuojelun avohuollon 

asiakasmäärä kasvoi 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattaessa. (Kuoppala, Säkkinen. 2013.) 

Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sekä niistä huostassa olleet ja kiireellisesti 

sijoitetut lapset vuosina 1991–2013* 

 
*Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisesti sijoitettuihin että huostassa olleiden lukumääriin. 

Kuvio 1. THL 

 

2.2 Vanhemmuuden käsite ja biologisten vanhempien asema lapsen huostaanoton 

yhteydessä 

Vanhemmuuden erilaisia käsitteitä ovat muun muassa biologinen vanhemmuus, sosiaalinen 

vanhemmuus, psykologinen vanhemmuus, etävanhemmuus, lapsen omat vanhemmat, jaettu 

vanhemmuus, rinnakkainen vanhemmuus, syntymävanhemmuus. Sijoitettujen lasten vanhemmat 

kuulevat useimmiten itseään kutsuttavan biologisina vanhempina. Biologinen tai 
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syntymävanhemmuus on asia, joka pysyy eikä sitä voi ottaa vanhemmalta koskaan pois. Biologinen 

vanhemmuus ei kuitenkaan kovin hyvin kuvaa sijoitettujen lasten vanhempien vanhemmuuden 

roolia. Ennemminkin roolia kuvaavat käsitteet etävanhemmuus, rinnakkainen vanhemmuus tai 

jaettu vanhemmuus. (Kujala, Kivinen, Hägglund, Söderholm. 2012.) 

Huostaanottoon ja lapsen sijoitukseen on yhtä monia syitä kuin on perheitäkin. Yhteistä on 

kuitenkin kiintymyksen ja rakkauden tunne lasta kohtaan sekä huoli lapsesta, vaikka hänet olisikin 

sijoitettu muualle. Vanhempien tilanne on kuormittava, kun he yrittävät tasapainoilla lapsen 

tapaamiseen liittyvien asioiden, sijaisvanhempien ja viranomaisten kanssa sekä samaan aikaan 

työskennellä omien tunteidensa tai mahdollisten muiden elämän haasteidensa ja oman 

kuntoutumisensa kanssa. Vanhempi tarvitsee lapsen ja sijaisvanhempien tavoin tukea. Tuen tarve ei 

välttämättä poistu, vaikka lapsen sijoituksesta olisi kulunut jo pitempikin aika. (Kujala, Kivinen, 

Hägglund, Söderholm. 2012.) 

Sijoitetun lapsen vanhemmissa vanhemmuuden roolien tarkastelu nostaa helposti pinnalle 

syyllisyyden tunteita. Vanhemmat myös ajattelevat herkästi, ettei heillä ole mitään mahdollisuutta 

toteuttaa vanhemmuuttaan ja he ovat ulkopuolella oman lapsensa elämästä.  

Leeni Ikonen (2012) suomii Suomen sosiaalilainsäädäntöä, hallinto-oikeuden työtapoja sekä 

kuntatason ratkaisuja huostaanottotapauksissa kirjassaan Salassa pidettävä. Hän kirjoittaa YK:n 

lapsen oikeuksien komiteankin kiinnittäneen huomiota Suomen sisällä eri tavalla toteutuviin 

kuntapalveluihin, mikä hänen mukaansa saattaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Ikosen (2012) 

mielestä lastensuojeluperheiden oikeusturva Suomessa on vakavasti uhattuna. Perheiden on 

hallinto-oikeudessa hänen mukaansa osoitettava syyttömyytensä silloinkin, kun heitä vastaan 

kohdistetaan jopa perättömiä syytöksiä. 

Vanhempien tehtävänä on huolehtia lastensa kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Lainsäädännössä 

korostetaan vanhempien kasvatustyön tukemista sekä vanhempien näkemysten kunnioittamista 

lastensa asioiden asiantuntijoina. Perheen ja sen jäsenten hyvinvoinnin katsotaan vaikuttavan koko 

yhteiskuntaan. Vanhempien tukeminen edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä ja samalla se 

edistää lapsen oikeutta kunnioittaa vanhempiaan.  (Ikonen. 2012, 51.) 

Lasten ja heidän vanhempiensa välillä on erityinen sidos, jota halutaan suojata lakien ja 

ihmisoikeuksien avulla. Perhe-elämään kuuluu oikeus ja velvollisuus siirtää oman perheen ja suvun 

perinteitä seuraavalle sukupolvelle, oikeus tehdä valintoja tai olla siirtämättä näitä perinteitä. 

Lapsella on oikeus tuntea yhteyttä omaan sukuunsa osana sukupolvien ketjua. (Ikonen. 2012, 51.) 
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Suomi on hyväksynyt YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja tällöin tunnustanut perheen 

yhteiskunnan perusryhmäksi ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lapsen hyvinvoinnin ja kasvun 

perheessä hänen luonnollisena ympäristönään (LOS SopS 60/1991). Lapsella on näin perustava 

oikeus säilyttää sukulaissuhteensa. Perheellä on myös oikeus saada tarvittavaa suojelua ja apua, 

jotta se pystyy hoitamaan velvollisuutensa yhteiskunnassa. (Ikonen. 2012, 51.) 

Sonja Vanhasen (2014) SOS-Lapsikylälle tekemässään raportissa hän kertoo haastatellessaan 

lapsikyliin sijoitettuja lapsia ja heidän biologisia vanhempiaan selvinneen, että lapset toivat vahvasti 

esiin lapsikylävanhemman olevan läheinen, arjessa tärkeä ja arvostettu henkilö. Omat vanhemmat 

olivat kuitenkin ne ”oikeat” vanhemmat, joihin side oli hyvin tunnepitoinen. Haasteeksi näyttäytyi 

vanhemman paikan löytyminen lapsen arjessa. Ristiriita vanhemman suuren merkityksen ja pienen 

käytännön roolin välillä oli ilmeinen. Vanhemmat kokivat jääneensä oman lapsensa elämän 

reunalle, eikä heillä omien sanojensa mukaan ollut paikkaa lapsensa arjessa. (Vanhanen. 2014, 12.) 

Biologinen vanhemmuus on vanhemmuuden tyypeistä pysyvintä. Lapsen kehityksen kannalta sillä 

on myös suurin merkitys, oli suhde vanhemman ja lapsen välillä minkälainen tahansa. Lasta 

ensimmäisenä hoitaneen vanhemman merkitys on keskeinen lapsen identiteetin kehitykselle sekä 

sille, miten lapsi sisäistää vanhemman osaksi itseään. Tämä ensimmäisenä muodostunut 

kiintymyssuhde myös jatkuu, vaikka ulkoinen suhde katkeaisikin. (Vanhanen. 2014, 18.) 

Hämäläinen (2012) viittaa Hurtigin (2003) ajatukseen lasten näkemisenä pakastearkkuna 

puhuessaan sijoitettujen lasten ja sosiaalityöntekijöiden välisen kontaktin muodostumisen esteistä. 

Tässä ajattelumallissa lapsen katsotaan säilyttävän, jäädyttävän ja eristävän asiat sisäänsä. Näin 

ajateltuna työntekijän ei tarvitsisi puuttua lapsen säilömiin asioihin, esimerkiksi huoleen 

vanhemmasta ja näin työntekijä saa lisää aikaa. Lapsi voidaan nähdä myös riiviönä ja näin 

työntekijän auttamishalu suuntautuukin vanhempiin. Lapsi koetaan mahdottomaksi ja työntekijältä 

jää huomaamatta, että juuri vanhemman käytös on saanut aikaan lapsen ongelmallisen käytöksen. 

 

2.3 Neurologisten ongelmien ilmeneminen lastensuojelun asiakkaina olevilla lapsilla 

Lastensuojelun asiakkaiksi tuleva lapset ja nuoret kärsivät usein eriasteisista mielenterveyden 

ongelmista. Kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla on selvästi enemmän psykiatrisia häiriöitä kuin 

omien vanhempiensa kanssa asuvilla nuorilla. Nämä nuoret kärsivät erityisesti vakavasta 

masennuksesta ja usein myös muista mielenterveyden häiriöistä. Tämän katsottiin heijastelevan 
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nuorten ongelmien kompleksisuutta. Myös ongelmakäyttäytyminen on kodin ulkopuolelle 

sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla yleisempää. (Gissler, Heino, Kestilä, Paananen, Väisänen. 2012.) 

Entisillä lastensuojelun asiakkailla ja erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitetuilla, on myös 

aikuisuudessa kohonnut psykiatrisen sairastavuuden riski. Kaikkein rajuimmat riskit nähtiin pitkään 

sijoitettuina olleilla. Biologisten vanhempien psykiatristen tai päihteisiin liittyvien sairaalahoitojen 

vakioiminen vähensi riskiä noin 3–4-kertaiseksi teini-iässä ja 2–3-kertaiseksi aikuisuudessa. 

(Gissler, Heino, Kestilä, Paananen, Väisänen. 2012.)  

Hanna Heinonen ja Johanna Hiitola (2012) toteavat raportissaan, että suurimmat yksittäiset hallinto-

oikeuksien asiakirjoissa mainitut syyt huostaanottojen taustalla olivat lasten ja/tai vanhempien 

päihteidenkäyttö (63 %), väkivaltaisuus tai väkivallan kokemus (63 %) ja mielenterveysongelmat 

(57 %). Valitettavan usein vanhempien ja huostaan otetuiksi päätyneiden nuorten välit olivat erittäin 

tulehtuneet. Varsin usein heidän välillään oli myös nuoren vanhemmalleen tekemää väkivaltaa. 

(Heinonen & Hiitola. 2012.)  

Heinosen & al. (2012) raportin mukaan hallinto-oikeuksien päätöksissä yleisintä oli viitata lapsen 

mielenterveysongelmiin, jotka yleisimmin olivat masennus ja ahdistusoireet. Myös aggressiivisia 

käyttäytymishäiriöitä, jota usein päätöksissä kuvattiin myös rajattomana käyttäytymisenä, oli 

kuvattu mielenterveysongelmina. Toisaalta rajattoman käytöksen kuvauksia ei kuitenkaan laskettu 

mielenterveysongelmiksi, jos mielenterveyttä ei ollut erityisesti mainittu. Mielenterveysongelmista 

mainittiin usein myös lapsen itsetuhoisen käytöksen yhteydessä. Mainintoja lapsen itsetuhoisesta 

käytöksestä oli yhteensä hakemuksissa ja perusteluissa jopa viidesosassa asiakirjoja. 0–6-vuotiaiden 

lasten mielenterveysongelmista puhuminen oli harvinaista, mutta kouluikäisten lasten 

huostaanottoasiakirjoissa käytettiin mielenterveyden ongelmia perusteena jo yli kolmasosalla. 

Eniten mielenterveysongelmilla perusteltiin yli 12-vuotiaiden lasten huostaanottoja, mainintoja 

esiintyi lähes puolessa 13–18-vuotiaiden lasten asiakirjoja (45 %). (Heinonen & al. 2012.) 
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3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusmenetelmänä on tässä tutkimuksessa käytetty kvalitatiivista holistic case studya, jonka 

avulla on tarkoitus tutkia ilmiötä, ryhmää tai pientä yhteisöä.  Tavoitteena on ollut löytää 

yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisistä tapauksista tai pienestä joukosta toisiinsa 

suhteessa olevista tapauksista. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2000.) 

Empiirisessä eli kokemusperäisessä tutkimuksessa käytännön esimerkit sitovat teoreettisen 

tarkastelun todellisuuteen ja aiheen teoreettinen tarkastelu puolestaan vahvistaa empiirisen aineiston 

käyttökelpoisuutta. Tapaustutkimuksessa kohde on useimmiten tapahtumakulku tai jokin ilmiö, 

jossa tarkastellaan pientä joukkoa tapauksia, usein vain yhtä tiettyä tapausta. (Laine, Bamberg, 

Jokinen. 2007,9.) 

Tapaustutkimus sisältää lähtökohtaisesti useita tutkimusmenetelmiä. Siksi onkin perusteltua sanoa, 

että tapaustutkimus ei ole pelkkä metodi vaan pikemmin tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka 

sisällä voidaan käyttää erilaisia aineistoja ja menetelmiä. Tapaustutkimuksessa ei saada samassa 

mielessä edustavaa otosta kuin esimerkiksi määrällisessä tutkimuksessa, sillä vaikka tyypillisiä 

tapauksia löytyykin, keskimääräistä tapausta ei ole olemassa. (Laine & al. 2009, 9-12.)  

VOIKUKKIA -verkostohankkeessa on sen toimintavuosien aikana kerätty paljon tutkimusaineistoa, 

jota soveltuvin osin käytetään myös tässä tutkimuksessa. Vertaistukiryhmän käyneiltä vanhemmilta 

kerätään aina ryhmän päätyttyä kirjallinen palaute samanmuotoisella lomakkeella. Lomakkeen 

avulla kartoitetaan osallistujan taustatietoja (sukupuoli, maakunta jossa kävi ryhmän, mistä/keneltä 

sai tiedon ryhmästä ja vertaisohjaajan osallistumisesta ryhmään). Lisäksi kysytään tietoja 

ryhmäkokemuksesta, ryhmänohjauksesta, osallistujan elämäntilanteesta nyt sekä ajatuksia 

tulevaisuudennäkymistä. Vastauslomakkeessa on jokaisen osa-alueen lopussa tilaa, johon 

osallistujat voivat halutessaan antaa vapaamuotoista palautetta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä tuloksia luetaan yleensä sillä mielellä, että löytyyköhän siitä 

jotakin sellaista, jonka voisi itsekin allekirjoittaa. Joistakin tutkimuksista päällimmäiseksi jää 

mieleen elämän maku ja todellisuuden tuntu. Toiset taas saavat aikaan epämiellyttävän tunteen siitä, 

onkohan asia noin kuin tutkija väittää? Miksi joissakin tutkimuksissa raportoidut havainnot tuntuvat 

todellisemmilta kuin toisissa? Yksi vastaus voi olla siinä, että tutkimuksessa kerrotut tapahtumat 

ovat omakohtaisesti koettuja ja ne on voitu vahvistaa. (Eskola, Suoranta. 1997, 209-211.) 

Tässä tutkimuksessa tämä omakohtaisuus pyritään tuomaan esiin sekä haastatellun asiantuntijan 

kertomuksen välityksellä, että vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen välittämänä. 
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Tutkija on itse keskustellut useiden vertaistukiryhmän käyneen vanhemman kanssa. Näissä 

keskusteluissa vanhemmat ovat kertoneet ajatuksiaan ja pohdintojaan lapsensa huostaanottoon 

johtaneista syistä ja tilanteista. Hyvin usein vanhemmat ovat myös avoimesti kertoneet huostaan 

otetun lapsensa poikkeavan käyttäytymisen aiheuttamista ristiriidoista perheessä sekä lapsen 

saamasta diagnoosista. Näiden keskustelujen sisältöjä on käytetty tämän tutkimuksen yhtenä osana. 

Nämä vanhempien kanssa käydyt keskustelut perustuvat täydelliseen luottamuksellisuuteen ja 

anonymiteetin varmistamiseksi on tehty kaikki se, mitä yleensä voidaan tehdä. Vanhempien 

vertaistukiryhmistä antama kirjallinen palaute on myös käsitelty siten, ettei siitä voi mitenkään 

tunnistaa yhtä tiettyä vanhempaa, lasta tai perhettä. 

Hankepalautteen, vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen ja haastattelemalla yhtä informantiksi 

lupautunutta VOIKUKKIA -ohjaajakoulutuksen käynyttä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, 

tutkija uskoo saavansa kuvan neurologisten poikkeavuuksien esiintymisen ilmiöstä huostaan 

otettujen lasten perheissä. Tutkimuksen informantti on ohjannut useita vanhempien VOIKUKKIA -

vertaistukiryhmiä ja kuullut vanhempien kertomuksia lasten haasteista perheessä, päivähoidossa, 

koulussa ja muissa sosiaalisissa konteksteissa. Sarajärven ja Tuomen (2013) mukaan haastattelun 

etuna voidaan pitää sitä, että haastateltaviksi voidaan valita sellaisia ihmisiä, joilla on kokemusta 

tutkittavasta ilmiöstä (Sarajärvi, Tuomi. 2013, 76).  Tutkimuksen tavoitteena ei ole kaikenkattavan 

ja laaja-alaisen tuloksen toteutus, vaan pikemminkin ilmiön esille nostaminen ja tutkiminen.   

Metsämuurosen (2009, 245) mukaan haastattelu tutkimuksen osana on Hirsjärven ja Hurmeen 

kuvaamana (1985,27) vuorovaikutustilan, jolle on luonteenomaista se, että haastattelu on ennalta 

suunniteltu, johdettu, motivoitu, siinä toteutuu tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutteisuus ja 

luottamuksellisuus. Haastattelututkimus sopii erityisen hyvin aineiston hankkimisen metodiksi 

esimerkiksi silloin, kun tutkitaan intiimejä tai emotionaalisia asioita tai kartoitetaan tutkittavaa 

aluetta. (Metsämuuronen 2009, 245.) 

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, joka on avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa aihepiiri eli teema-alue on tiedossa, mutta kysymysten järjestys ja tarkka 

muoto puuttuvat. Teemahaastattelu vastaa hyvin monia kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia, 

joten sitä käytetään paljon sekä kasvatus- että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara. 2000.)  

Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin aihepiireihin ja sille on ominaista se, että 

haastateltavilla on kokemuksia samankaltaisista tilanteista. Haastattelu on eräänlaista keskustelua, 
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joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. Haastattelijan tehtävänä on 

varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta 

niiden laajuus ja järjestys voivat vaihdella. Haastattelijalla on tukilista käsiteltävistä asioista, ei 

valmiita kysymyksiä. (Eskola, Suoranta. 1997, 85-87.) 

Teemahaastattelu toimii hyvin myös kvantitatiivisesti painottuneessa tutkimuksessa ja sen avulla 

tuloksia voidaan analysoida ja tulkita monin tavoin (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2000). Tässä 

tutkimuksessa haastateltavia ja haastattelukertoja oli vain yksi ja sen aikana kyseessä olevaan 

ilmiöön pureuduttiin useamman tunnin kestävän haastattelun avulla. 

Ammattilaista haastattelemalla on tarkoituksena saada mahdollisimman todenperäinen kuva 

huostaan otettujen lasten neurologisista poikkeavuuksista ja niiden esiintymisestä, ilmenemisestä, 

huomioimisesta ja merkityksestä huostaanottoprosessin eri vaiheissa. Useita VOIKUKKIA -

vertaistukiryhmiä ohjannut ammattilainen on kuullut, nähnyt ja joutunut tunnetasolla käsittelemään 

vanhempien kertomuksia lapsiensa erilaisista neurologisista poikkeavuuksista ja niiden todellisista 

tai kuvitelluista vaikutuksista perheen dynamiikkaan. 

 

3.1 VOIKUKKIA – vertaistukiryhmät tutkimusympäristönä 

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä on sijoitettujen lasten vanhemmille tarkoitettu ja suunnattu 

kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä. 

Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset 

tarvitsevat apua ja ymmärrystä kriisistä selviämiseen ja elämänhallinnan palauttamiseen. Liian moni 

vanhempi jää kuitenkin yhä edelleen lapsen sijoituksen jälkeen ilman tukea. Vanhempien 

tukeminen ja auttaminen kriisin yli on ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhempien kuntouttaminen auttaa 

suoraan myös sijoitettua lasta toipumaan. Vanhempien toipuminen ehkäisee inhimillisen 

kärsimyksen lisäksi myös muita yhteiskunnalle lankeavia kuluja. Lastensuojelun kulut ovat aina osa 

suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta ja perheiden toipumiseen annetut panokset saadaan aina 

takaisin muiden kerrannaiskulujen, niin rahallisten kuin inhimillisten, vähentymisenä. (Kujala & al. 

2012.) 

Yksi tapa tukea ja kuntouttaa sijoitettujen lasten vanhempia ovat vanhemmille suunnatut, testatut ja 

toimiviksi havaitut VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät. Vertaistuen voimana on omien kokemusten 

jakaminen toisten samaa kokeneiden kanssa – kuulluksi tuleminen, muiden kokemuksista 
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oppiminen, tuki ja kannustus vertaisilta. Ryhmä on aina enemmän kuin osiensa summa. 

Vertaistukiryhmään osallistuminen ja sen tarjoaminen sijoitettujen lasten vanhemmille on 

kuntoutuksen muotona myös vanhemman lakisääteinen oikeus, joka jokaisen kunnan tulee 

Suomessa vanhemmalle mahdollistaa. (Kujala & al. 2012.) 

Vanhemmilta kerätään palautetta aina ryhmän päätyttyä. Ohjaajat keräävät palautteen ja toimittavat 

sen VOIKUKKIA-verkostohankkeen työntekijöille. Vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmästä 

ovat muun muassa seuraavat suorat lainaukset palautteista:  

”Tuli kuulluksi ilman, että oli syyllinen olo, oli helpompi puhua samaa kokeneille”.  

”Tajusin, että en ole ihan täysin huono äiti”.  

”Ymmärrän paremmin oman tilanteeni ja muiden osapuolten näkökulman”. 

 ”Hei, me ollaan ihan tavallisia ihmisiä eikä friikkejä”.  

Vertaistukiryhmän voima on siinä, että huostaanotosta ja omasta ja lapsen tilanteesta saa keskustella 

sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet saman. Toisten kokemuksista oppii ja muita 

kuuntelemalla ja tukemalla löytää myös itse uusia voimia.  

 

3.2 Tutkimustehtävä 

Tässä tutkimuksessa tehtävänä on tarkastella neurologisia poikkeavuuksia ja niiden ilmenemistä, 

huomioimista ja merkityksiä lasten huostaanottoprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksessa 

tutkimuskohdetta tarkastellaan kokonaisuutena, eikä osioiden kautta, niin sanottuna holistic case 

studyna, jolloin empiiristä, havaintoihin ja aineistoon perustuvaa tutkimusta tutkitaan ilmiönä 

todellisen elämän tilanteessa ja jolloin ilmiön ja sen kontekstin väliset rajat eivät ole selviä (Yin. 

1994). 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 Miten neurologiset poikkeavuudet näkyvät huostaanottoprosessin eri vaiheissa? 

 Miten neurologiset poikkeavuudet tulisi huomioida huostaanottoprosessin eri vaiheissa? 

 Mitä merkitystä neurologisilla poikkeavuuksilla on lapsen/vanhemman/perheen/ työntekijän 

näkökulmista? 



 

 
13 

Vertaistukiryhmissä tulee joka kerta esille vanhempien pohdintaa lapsiensa käyttäytymisestä ja siinä 

ilmenneistä ongelmista. Lapsilla on ollut erilaisia oppimisen ongelmia, miten ne ovat tehneet 

lapsista levottoman ja aggressiivisen tai vanhemmat kertovat lapsen uniongelmista ja 

impulssikontrollin puutteesta. Osa lapsista on käynyt monenlaisissa tutkimuksissa ja he ovat saaneet 

diagnoosiksi esimerkiksi adhd:n, aspergerin syndrooman, luki-ongelman, kehitysvamma diagnoosin 

tai jonkun muun, osalla ei ole diagnoosia. 

Sosiaalinen konstruktionismi tulee tässä tutkimuksessa esiin ajatuksena siitä, miten tietynlaiset 

”todellisuuden” ja ”tiedon” kerrostumat kytkeytyvät tietynlaisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Tiedon 

sosiologiassa tarkastellaan paitsi ihmisyhteisöjen välistä ”tiedon” vaihtelua, myös niitä prosesseja, 

joiden kautta tietokokonaisuudesta voi tulla sosiaalisesti hyväksyttyä ”todellisuutta”. (Hacking. 

2009, 16–21.) Eroaako siis huostaan otetun vanhemman todellisuus lapsen neurologisista 

ongelmista sosiaalialan ammattilaisen tiedosta huostaan otettujen lasten neurologisten 

poikkeavuuksien ilmentymisestä? 

Sosiaalisessa konstruktionismissa nähdään todellisuuden rakentuvan esimerkiksi kielen kautta 

annetuin merkityksin osaksi sosiaalista todellisuutta. Sosiaalisessa konstruktionismissa tapa 

ymmärtää todellisuutta on sosiaalisesti rakentunutta. Tieteessä sosiaalisen konstruktionismin 

tavoitteena tulisi kuitenkin olla tietoisuuden lisääminen tiettyjen asioiden välisistä suhteista. On 

vältettävä liiallista relativismia, jossa tilaa ei enää jää sortavien ideoiden kritiikille. (Hacking. 2009, 

16–21.) Sosiaalisessa konstruktionismissä tulee kiinnittää huomiota tapaan, jolla ihmiset ajattelevat 

ja kommunikoivat maailmasta ja tämä nähdään mahdollisuutena vaikuttaa suoraan sosiaaliseen 

maailmaan (Elder-Vass 2012,4).  

Pohdittava on myös sitä, mistä puhutaan konstruktionismin narratiivisessa versiossa (Furman, 

2010), jossa ihmisen kokemukset, menneisyys ja elämäkerta ymmärretään tarinana, "jolle täytyy 

löytää hyödyllinen kerronta" pikemminkin kuin faktojen sarjana, joka täytyisi analysoida ja selittää. 

Yksilön itsellisestä selviytymisestä puhuminen ei vapauta meitä sosiaalisesta vastuusta eikä 

velvollisuudesta taistella kaikille paremman maailman puolesta. 

 

3.3 Tutkimuksen analysointi ja luotettavuus 

Tapaustutkimuksen aineisto on Metsämuurosen (2009) mukaan paradoksaalisesti voimakkaasti 

totta, mutta vaikeasti organisoitavissa. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että tapaustutkimus on 



 

 
14 

jalat-maassa-tutkimusta, joka perustuu tutkittavan omiin kokemuksiin. Tapaustutkimus myös sallii 

yleistykset. (Metsämuuronen, 2009, 179-180.) 

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriasidonnaisesti (Eskola 

& Suoranta 1998; Sarajärvi & Tuomi 2013). Tämä tutkimuksen analyysiprosessi on jossain määrin 

aineistolähtöisen ja teoriasidonnaisen analyysin yhdistelmä. Teoriasidonnaisessa analyysissa 

tutkijan ajatteluprosessia ohjaavat sekä aineistolähtöisyys että valmiit mallit, joita tutkija pyrkii 

yhdistelemään. Teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä ja analyysiyksiköt valitaan 

aineistosta. Aikaisemman tiedon merkitys ei kuitenkaan ole teoriaa testaavaa vaan pikemminkin 

uusia ajatusuria aukovaa. Teoriasidonnaisessa analyysissä päättely on abduktiivista ja 

analyysiprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. (Sarajärvi & Tuomi 2013.)  

Tässä tutkimuksessa tutkija on pyrkinyt etenemään analyysissa aineistolähtöisesti, mutta kuitenkin 

teorian ja yhteiskunnallisen keskustelun kanssa vuoropuhelussa.  

Aineisto on teemoiteltu aineistolähtöisesti ensiksi teemoihin: lasten neurologiset poikkeavuudet, 

poikkeavuuksien näkyminen kotona, päivähoidossa ja koulussa sekä yhteistyö eri tahojen 

asiantuntijoiden välillä.   Teoriasidonnaisuutta analyysiprosessiini tuo se, että aineistosta luokiteltiin 

ensin löydetyt teemat ja niiden alle jäävät asiat uudelleen. Tutkimuksen kulussa analyysi ja tulkinta 

vuorottelevat ja kietoutuvat toisiinsa. Analyysi paljastaa aineistossa esiintyvän ”kuvion” tai 

”mallin” ja tulkinta tuo tutkijan näkemykset ja teoriataustan mukaan tutkimukseen. Tulkinta 

paljastaa merkityksen ja selittää sen mitä aineistosta ilmenee. Koko analyysin keskeisenä 

näkökulmana on erilaisten neurologisten poikkeavuuksien näkyminen ja merkitys huostaanotto 

prosessissa. 

Metodina sisällönanalyysillä tehdään aineistoon sisällölliset luokittelut, tiivistykset, analyysi ja 

lopulta tulkinta. Tutkimustehtävän kannalta kiinnostavat asiat poimitaan aineistosta ja kerätään 

yhteen ja erotetaan muusta aineistosta. Nämä asiat luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään. 

Analysointi on näin ollen aineiston lähilukua, erittelyä, jäsentelyä ja tarkastelua. Ennen kuin 

aineistoa voidaan tulkita, täytyy aineistosta erotella tutkimuksen kannalta oleellinen. Tässä 

tutkimuksessa se tarkoittaa sitä, että litteroidusta aineistosta redusoitiin eri väreillä tutkimustehtävän 

kannalta olennaiset osa-alueet teemoiksi. Teemahaastattelun ollessa tutkimusmenetelmänä eivät 

sisällönanalyysissa syntyvät teemat ole samoja kuin teemahaastattelun runko. Teema voidaan nähdä 

eräänlaisena kontekstina, jossa yksilön puhe varioi. 

Eräs laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyvä näkökulma on yleistettävyys tai siirrettävyys: 

ovatko tutkimuksen tulokset yleistettävissä tai siirrettävissä myös muihin kohteisiin tai tilanteisiin. 
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Tämän tutkimuksen aineisto on melko suppea, yhden ammattilaisen haastattelun ja vanhempien 

kanssa käytyjen vapaamuotoisten keskustelujen perusteella on saatu aikaan jonkinlainen näkemys 

ilmiöstä huostaan otettujen lasten neurologisista poikkeavuuksista ja niiden vaikutuksista ja 

merkityksistä huostaanottoprosessissa.  

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus lähteä siitä, että onnistunut tapaustutkimus tarjoaa 

mahdollisuuden yleistämiselle. Tällöin tilanteen toimiva analyysi on enemmän kuin yksittäinen 

ilmiö ja siitä muodostuu kokonaisnäkemys, josta nousee esiin yleisesti tärkeitä teemoja ja 

uudenlaisia tarkastelukulmia. Tavoitteena on ymmärtää inhimillistä tai ihmisyhteisöjen toimintaa 

yleisemmällä tasolla. (Laine, Bamberg & Jokinen toim. 2007. Leino H. 214.) Näin päätellen 

tutkimuksen luotettavuus toteutuu tutkittavaan ilmiöön nähden. 
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4 Neurologisten ongelmien ilmeneminen ja merkitys huostaan otettujen lasten 

perheissä 

VOIKUKKIA- vertaistukiryhmissä käsitellään aina lasten huostaanotto- ja sijoituskertomukset 

vanhemman kokemana ja käytetään aikaa myös nykytilanteen läpikäymiseen. Jokaisella 

vanhemmalla on mahdollisuus ryhmässä kertoa oma tarinansa ja jakaa se toisten ryhmäläisten 

kanssa. (Kujala & al 2012.)  Näiden kertomusten yhteydessä monet vanhemmat pohtivat lastensa 

käyttäytymisen säätelyyn liittyviä asioita ja ongelmia sekä sitä, miten ne ovat vaikuttaneet perheen 

dynamiikkaan, toimintatapoihin ja lopulta lapsen huostaanottoon. VOIKUKKIA -vanhempien 

kertomuksista ryhmissä on tullut esille ADHD ja muut neurologiset ongelmat. Miten lapsen 

käyttäytyminen on aiheuttanut huolta vanhemmissa, he ovat tunteneet itsensä voimattomiksi ja 

lapsen tarpeineen vaativaksi. Monesti vanhemmat ovat myös kertoneet hakeneensa itse apua 

lastensuojelusta. Lapsi on saatettu sijoittaa laitokseen, jossa vanhempien mielestä puuttuu ymmärrys 

ja osaaminen erilaisista käyttäytymishäiriöistä, jolloin tilanne johtaa helposti ristiriitoihin laitoksen 

ja biologisten vanhempien välillä. Yhteisten pelisääntöjen puuttuminen tuottaa myös 

väärinymmärryksiä, virheellisiä tulkintoja ja epätietoisuutta lapsen ja nuoren kanssa toimimisesta.  

Kaikki ihmiset haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä ja kunnioittavalla tavalla. Kannustava 

vuorovaikutus on yksi tapa toteuttaa YK:n ihmisoikeuksien ja erityisesti lapsen oikeuksien 

sopimuksen mukaisia pyrkimyksiä kohti humaanimpaa maailmaa. Jokaisella ihmisellä on 

voimavaroja ja resursseja, joita voi vahvistaa. Läheisissä ja luottamuksellisissa ihmissuhteissa me 

voimme löytää omat voimavaramme. Kunnioittavassa vuorovaikutuksessa voimme lisätä 

kykyämme ymmärtää ja kunnioittaa toisiamme kehittämällä sensitiivisyyttämme/herkkyyttämme ja 

empatiaamme muita kohtaan. (Nelsen, J., Lott, L. & Glenn, H.S. 1997.) 

VOIKUKKIA- vertaistukiryhmistä on tullut hyvää palautetta siitä, että vanhemmat pääsevät 

jakamaan kokemuksiaan saman kokeneiden kanssa. Vanhemmille on tärkeää huomata, etteivät he 

ole yksin asian kanssa. Samassa vaiheessa ja samantyyppiset ihmiset lisäävät yhteisymmärrystä 

lapsen huostaanotosta ja siihen liittyvistä asioista. Ryhmässä vanhemman kriisin pohdintojen 

yhteydessä tulee erityisesti esiin myös lasten ongelmat. Vanhemmat käyvät ryhmissä lisäksi läpi 

omaa prosessiaan. Yleensä aina ryhmässä tulee esiin kysymys ”Mitä minussa on vikana kun lapseni 

huostaan otettiin?” Vanhemmat pohtivat myös sitä, mitä he ovat tehneet väärin. Erityislapsen 

ongelmia pohditan ja mietitään, miksi näin tapahtui, mikä tähän johti?  

Myös haastateltu ammattilainen nosti esille sen, kuinka vanhemmat ryhmissä pohtivat lastensa  

neurologisten ongelmien merkitystä huostaanoton yhteydessä sekä sitä, miten lapsen diagnoosi 
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huomioidaan. Mitä lapsen saama diagnoosi tarkoittaa arjessa ja arjessa elämisessä? Usein 

keskustellaan siitä, miten käyttäytymisen ongelmat korostuvat erityisesti murrosiässä, kun mieli on 

vielä lapsen mutta fysiikka aikuisen. Haastateltu otti esille myös lapsen ja nuoren epäsosiaalisen 

käyttäytymisen ja kuinka tärkeää on käydä sijaisvanhempien kanssa tarkasti läpi lapsen 

diagnostiikka ja tarvittavat apuvälineet. Sijaisvanhempien kanssa täytyisi keskustella myös siitä, 

kehen voi olla yhteydessä apua tarvittaessa. VOIKUKKIA-ryhmissä vanhemmat jakavat usein omia 

hyviä kokemuksiaan lasten ongelmien suhteen ja mistä itse kukin on saanut apua. 

Haastatellun lastensuojelun ammattilaisen kokemuksen mukaan haasteita vanhempien 

ryhmädynamiikalle tuo se, jos ryhmässä on kovin eritasoisia henkisiltä ominaisuuksiltaan olevia 

vanhempia. Erityisesti lievästikin kehitysvammaisten vanhempien mukanaolo ryhmässä on 

haasteellista. Tällöin lapsen huostaanoton perusteena on useimmiten ollut lapsen hyvinvoinnin 

varmistaminen, koska vanhemmat eivät kykene vastaamaan lapsen tarpeisiin. Kehitysvammaiset 

vanhemmat todennäköisesti kokevat muiden vanhempien puheet liian rajuina ja saattavat ahdistua, 

sillä heidän oma prosessinsa on aivan eri vaiheessa.  

 

4.1 Yhteistyö vanhempien, sijaisvanhempien ja ammattilaisten välillä 

Yhteistyö ja sen sujuminen nousi merkittävään rooliin haastatellun lastensuojelun ammattilaisen 

kertomuksessa. Hänen mukaansa vanhempien avunhakua usein vähätellään, apua ei saada tai siitä ei 

ole ollut hyötyä. Apu on myös vanhempien taholta koettu usein vääränlaiseksi. Vanhempien 

mukaan usein pelkät avohuollon palvelut riittäisivät ja perhetyön kotiin saaminen takaisi sen, että 

vältyttäisiin huostaanotolta. Haastatellun kokemuksen mukaan suurin osa vanhemmista kyllä ottaa 

avun vastaan, kun se vastaa vanhempien mielestä heidän tarpeitaan.  Parhaiten otetaan vastaan 

lapsen kanssa toimimiseen liittyvä apu, erilaiset vinkit ja kasvatusohjeet. Vanhemman omaan 

toimintaan puuttuminen, jyrkkien kieltojen ja ohjeiden antaminen yleensä torjutaan. Et osaa tai 

sinun pitää tyyppiset ohjeistukset ja määräykset eivät yleensä toimi.  

Jokainen lapsi on sosiaalinen persoona ja hakee ympäristönsä hyväksyntää toiminnalleen. Mikäli 

hän jää ilman kaipaamaansa huomiota, tai huomio on pääsääntöisesti negatiivista, lapsi reagoi 

itselleen tyypillisellä tavalla – hän vetäytyy tai muuttuu aggressiiviseksi. Ympäristön merkitys 

lapsen sosiaaliseksi kasvamisessa ja moraalin kehittymisessä on ensiarvoisen tärkeä. Se, miten lapsi 

huomioidaan ja miten hänen tarpeisiinsa vastataan muokkaa hänen persoonaansa. (Meadows. 2010, 

289.) 
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Perhetyön tavoitteena on tukea perhettä saavuttamaan riittävän hyvän vanhemmuuden mitta, jolle 

on kuitenkin vaikea löytää täsmällistä määritelmää. Perhetyö pitäisikin aina aloittaa kysymyksellä 

”Minkälaista tukea sinä haluaisit?” Pelkkä lastensuojelun työntekijän määritelmä tarvittavasta 

kuntoutuksesta, tuesta ja avusta ei riitä, vaan tukitoimenpiteet pitää aina määritellä yhdessä 

asiakkaan ja työntekijän yhteistyössä. (Ikonen. 2013, 131-145.) 

Myös hallinto-oikeuden päätösten (Heinonen & al 2012) liitteinä olevien selvitysten mukaan 

vanhemmat usein esittivät, etteivät avohuollon tukitoimet olleet tarkoituksenmukaisia heidän 

perheensä tilanteeseen. Päätöstekstissä saatettiin esimerkiksi todeta, että vanhemmat kieltäytyivät 

tukitoimista, sillä he eivät osallistuneet perhekuntoutukseen. Vanhemmille kuntoutukseen 

osallistuminen saattoi kuitenkin olla heidän kertomustensa mukaisesti mahdotonta esimerkiksi 

kotieläinten hoidon järjestämisen vaikeuksien vuoksi tai muista perheen tilanteista johtuen. 

Joukossa oli myös vanhempia, jotka kertoivat, että heidän oli täysin mahdotonta saada 

perhekuntoutusjakson vaatimaa vapaata töistään. Lisäksi vanhemmat mainitsivat usein perhetyöstä, 

ettei se palvellut heidän tarpeitaan, joiksi vanhemmat määrittelivät erityisen usein avuntarpeen 

siivoamisessa ja pyykinpesussa sekä muissa arkisissa askareissa – tarve oli siis tarjotun perhetyön 

sijaan kotipalvelu. Vanhemmat kokivat, että perhetyöntekijät eivät tulleet kotiin auttamaan arjen 

sujumisessa, vaan tarkkailemaan ja neuvomaan yksityistä perhe-elämää koskevissa asioissa. Tämä 

vanhempien esittämä kritiikki nosti esiin sen, kuinka usein kotipalvelua haluaville vanhemmille 

tarjottiin ohjaavaa perhetyötä. Vaikka perhetyö on tärkeä työmuoto, se ei kuitenkaan voi korvata 

kotipalvelun arjen apua. Vanhempien kertomuksista kuvastui, että perhetyön ja kotipalvelun välistä 

eroa ei aina ymmärretty. Hallinto-oikeuden teksteistä välittyi kuva, että haluttuun tukitoimeen, 

kotipalveluun, vanhempienkin olisi ollut helpompi sitoutua. (Heinonen & Hiitola. 2012.) 

Lastensuojelun sosiaalityön ammattilaisilla on varsin vaikea paikka tuen ja kontrollin 

välimaastossa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ei välttämättä ole osaamista tunnistaa 

kehityshäiriöitä ja niinpä terveydenhoitohenkilöstön kanssa tarvitaankin tiivistä yhteistyötä. Mikäli 

lapsella tai nuorella on diagnosoitu kehitysvamma, niin vammaispalveluissa on silloin tarvittava 

asiantuntijuus. Lastensuojelu asiakas, jolla on jokin kehitysvammadiagnoosi, siirretään 

kehitysvammapuolelle. Näin esimerkiksi erilaiset kustannukset siirtyvät vammaispalveluiden 

puolelta maksettavaksi.  

Haastateltu lastensuojelun asiantuntija korostaa, että myös näissä tapauksissa kuntouttamisen polku 

on mietittävä yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa. Erityisesti yhteistyö vanhempien kanssa on 

erittäin tärkeää, sillä vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten. Mikäli vanhemmat itse ovat 
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heikkolahjaisia ongelmat yleensä kumuloituvat. Perheet tarvitsevat tukea kotiin, mutta sen 

järjestäminen ei aina ole helppoa. Hänen mielestään tarvittaisiinkin enemmän ehkäisevää 

lastensuojelutyötä sekä arviointia siitä onko vanhemmilla vahvuutta ja taitoa toimia kasvattajana.  

 

4.2 Haasteet päivähoidossa, koulussa ja laitoksessa 

Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on edistää ja turvata lasten ja nuorten kasvu, kehitys ja 

hyvinvointi sekä tukea vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan kunnan palveluissa 

kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja 

nuorisotyössä. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole 

lastensuojelun asiakkaana. (Finlex, LsL 3 a §.) 

Ehkäisevän lastensuojelun palveluissa on tärkeää kirjata lapsen ja hänen perheensä kanssa tehtyä 

työtä asiakirjoihin. Kirjaamisessa on tärkeää tuoda esiin perustietojen lisäksi lapselle ja perheelle 

tehdyt tutkimukset sekä niiden tulokset ja tulkinnat. Tämän lisäksi on tärkeää kirjata työntekijälle 

nousseet huolen aiheet sekä toimenpiteet, joilla huoleen on tartuttu. (Lastensuojelun käsikirja THL.) 

Tähän tutkimukseen haastatellun lastensuojelun asiantuntija näkemyksen mukaan neuvolan rooli 

nousee merkittävään asemaan ehkäisevän työn näkökulmasta. Mikäli terveydenhoitajan työparina 

työskentelisi sosionomi lasten ja perheiden huolta herättäviin tilanteisiin voitaisiin hänen mukaansa 

todennäköisesti tarttua aiemmin ja nopeammin. Tutkijoiden Heinonen & Hiitola (2012) mukaan 

lastensuojeluilmoituksia tehdään neuvolasta vähän ja samaan tulokseen on päätynyt myös 

haastateltu asiantuntija omien kokemustensa perusteella. Myös päivähoidosta lastensuojelu 

ilmoituksia tehdään vähän, vaikka Heinosen ja Hiitolan (2012) raportissa koulu ja päivähoito 

nousevatkin korkealle ilmoitusten teossa. Päätöksistä, joissa ilmoituksen tekijä mainittiin, viidennes 

liittyi koulun taikka päivähoidon ilmoitukseen. Vaikka koulu ja päivähoito on tässä liitetty samaksi 

luokakseen, havaintona oli, että nimenomaan koulusta tehtiin paljon ilmoituksia. (Heinonen & 

Hiitola. 2012.) Päivähoidon rooli lastensuojeluilmoitusten teossa jää näin hämmästyttävän 

alhaiseksi. Asiantuntijoissa tämä herättää ihmetystä, sillä juuri päivähoidossahan lapsi ja perhe 

nähdään päivittäin ja mahdollisuudet asioiden käsittelyyn perheiden kanssa ovat huomattavasti 

paremmat kuin monien muiden instanssien. 

Sini-Tuisku Löhönen (2013) totesi pro gradu-tutkimuksessaan, kuinka sijoitetut lapset ja nuoret 

saavat usein muita oppilaita heikompia arvosanoja ja heillä on myös muita heikommat akateemiset 

perustaidot. Monet sijoitetut lapset alisuoriutuvat koulussa kognitiiviseen kapasiteettiinsa nähden. 
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Lisäksi useat lapset ja nuoret kohtaavat koulutyössään keskeytyksiä, ja he näyttävät olevan muita 

useammin kurinpidollisten toimien kohteena. Sijaishuollon piirissä olevat lapset saavat 

erityisopetusta jopa viisi kertaa muita todennäköisemmin, ja heidän joukossaan oppimisvaikeudet 

ovat yleisiä. Kaiken kukkuraksi sijoitetut nuoret jäävät muita todennäköisemmin pelkän 

peruskoulutuksen varaan. Sosiaalitoimen, koulun ja sijoituspaikan säännölliselle yhteistyölle tulisi 

varata aikaa ja resursseja. Hänen mielestään suomalaisen tutkimuksen kentällä tulisi entistä 

enemmän herätä tarkastelemaan sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin ongelmia esimerkiksi 

sijoituspaikan, koulun ja sosiaalitoimen yhteistyön parantamisen näkökulmasta. (Löhönen. 2013.) 

Lapset ovat hyvin tarkkoja siitä, että vanhemmat kohtelevat heitä sisarusjoukossa tasapuolisesti ja 

oikeudenmukaisesti. Vanhemmat yleensä kertovat pyrkivänsä tähän, mutta erityisesti sijaiserheissä 

tilanne voi näyttää sijoitettujen lasten, perheen omien lasten ja vanhempien silmissä erilaiselta. 

Mikäli joku lapsista kokee, että häntä kohdellaan eri tavalla kuin muita sisaruksia tai häntä koskevat 

erilaiset säännöt, tilanne johtaa helposti erimielisyyksiin ja perheen sisäisiin ristiriitoihin. 

(Meadows. 2010, 167.) 

Tähän tutkimukseen haastateltu asiantuntija oli huolissaan siitä, ettei lastensuojelulaitoksissa 

välttämättä löydy ammatillista osaamista neurologisten haasteiden kohtaamiseen. 

Lastensuojelulaitokset ovat rankkoja paikkoja lapselle ja lastenkotilapsilla on hyvin usein joku 

diagnosoitu käyttäytymisen häiriö, adhd, autismi tai dysfasia. Haastattelussa hän pohti sitä, miten 

lapsen tai nuoren erityisvaikeudet huomioidaan tai miten dysfaattinen lapsi tai nuori ymmärtää 

puheen, ohjeet ja neuvot. Dysfasia on puheen ymmärtämisen vaikeus, vaikka verbaalisesti olisikin 

lahjakas omassa puheessa. Dysfasian vaikein taso lähenee jo kehitysvammaisuutta. Lapsella ja 

nuorella voi olla laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, jonka lisänä voi olla myös 

kehitysvammadiagnoosi.  

Myöskään sijaisperheillä ei välttämättä ole osaamista käsitellä lapsen erityistarpeita mutta myös he 

tarvitsisivat tukea erityisen paljon. Yhtenä hyvänä vaihtoehtona haastateltu asiantuntija pohti Nepsy 

-valmentajien saamista sijaisperheisiin. Näin saataisiin konsultatiivista työtä sijaiskodin käyttöön. 

Nepsy –valmentajat voisivat esimerkiksi opettaa ja tukea sijaisperhettä kuvien käytössä kotona ja 

päiväjärjestyksen ja struktuurien oppimista. Yksinkertaisten arjen ohjaamisen välineillä voitaisiin 

helposti tukea sekä lasta, perhettä että sijaisperhettä. Haastateltu asiantuntijan tiesi, että joissakin 

kunnissa tällaisia valmentajia on jo käytettävissä. Sosiaalipalveluiden nepsy –valmentajat ovat 

sosionomi – lähihoitaja työpareja, jotka jalkautuvat kotiin. He välittävät konkreettista tietoa siitä, 

miten neurologisesti poikkeavan lapsen kanssa toimitaan arjessa. Hänen mukaansa työ vaatii 



 

 
21 

kuitenkin vielä paljon kehittämistä. Behavioraalisiakaan menetelmiä ei kannata hylätä, sillä niiden 

avulla on saatu kaikkein parhaimmat tulokset autististen lasten ja nuorten opetuksessa ja 

käyttäytymisongelmien ehkäisyssä (Campbell, 2003). 

 

4.3 Asiakassuunnitelman laatimisen yhteydessä esiintyvät haasteet 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoitus on edistää 

asiakaslähtöisyyttä, luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hyvään kohteluun ja palveluun 

sosiaalihuollossa. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen 

yksityisyyttään ja vakaumustaan kunnioitetaan ja ne huomioidaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 

otettava huomioon asiakkaan mielipide, toivomukset, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen 

äidinkielensä että kulttuuritaustansa. (Finlex ShL 4 §.) 

Lastensuojelutyön yksi tärkeimmistä laadunmittareista on lapselle ja perheelle laadittu 

asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmat ja valituskelpoiset päätökset ovat lastensuojelun 

tärkeimpiä asiakirjoja, joiden puuttuminen uhkaa vakavasti lastensuojeluasiakkaan oikeusturvaa. 

(Ikonen. 2012, 136.) 

Huostaan otetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen 

asiakassuunnitelma. Suunnitelma laaditaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja vanhemman kanssa 

yhteistyössä ja tarvittaessa mukana voi olla muita sosiaali- ja terveydenhuollon, esimerkiksi päihde- 

tai mielenterveyshuollon, työntekijöitä. (Finlex LsL 30 §.) 

Lastensuojelun ammattilaiset korostavat asiakassuunnitelman (lastensuojelulaki 30 §) merkitystä 

asiakkaan arkeen liittyvien sääntöjen ja niiden määrittelyjen yhteydessä. Usein kuitenkin tapahtuu 

niin, että sosiaalityöntekijä yhdessä sijaisvanhempien kanssa määrittelee mitä lapsi tarvitsee ja 

biologiset vanhemmat sivuutetaan. Yhteistyön merkitystä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, 

biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien välillä korosti myös haastateltu lastensuojelun 

ammattilainen. Asiakassuunnitelmaan tehtävät kirjaukset kaikkien osapuolten velvollisuuksista ja 

vastuista tulee kirjata yhteistyössä yhteisessä palaverissa. Asiakassuunnitelmaan tulee määritellä 

kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä se, miten yhteistyötä rakennetaan.  

Yhden lapsen /nuoren ympärillä pyörii usein suuri joukko erilaisia asiantuntijoita, jotka 

määrittelevät lapsen tarpeita. Mikä on lapsen /nuoren paikka tällaisessa tilanteessa? Tulevatko 

lapsen tarpeet etusijalla ja tarpeeksi huomioiduiksi? Haastatellun asiantuntijan mukaan tämä on 
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haave, mutta ei monestikaan toimi. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on avainasemassa ja 

useimmiten juuri hän määrittelee sen mitä kukin osapuoli saa. Voisi sanoa, että sosiaalityöntekijä 

koordinoi koko palettia ja hänellä on suuri valta virkamiehenä lapsen ja perheen asioissa. Tästä 

vallasta kirjoittavat myös varatuomari Leeni Ikonen (2013) ja kirjailija-toimittaja Maria Syvälä 

(2013), jotka molemmat omissa teoksissaan pohtivat lastensuojelun sosiaalityöntekijän valtaa 

suhteessa asiakkaisiinsa. Ikonen (2013) väittää, että hänen lakimiehen pöydälleen päätyneissä 

tapauksissa on nähtävissä, että asiakassuunnitelmat laaditaan viranomaislähtöisesti ilman, että perhe 

pääsee vaikuttamaan lapsen asiaan (Ikonen. 2013, 145). Syvälä taas pohtii sitä, kuinka työntekijän 

huoli on fakta, jota vastaan lastensuojelun asiakkaana olevan vanhemman on vaikea, jollei 

mahdotonta, vaikuttaa (Syvälä. 2013, 33). 

Lastensuojelun tehtävistä ja menettelyistä on säädetty Suomen lastensuojelulaissa. Tämä laki 

määrittää sen, milloin viranomaisten tulee puuttua perheiden yksityisyyteen ja miten he voivat 

tämän tehdä. Lastensuojelulaki siis määrittelee sosiaaliviranomaisten vallankäytön päämäärät ja 

keinot. Lakia on syytä eritellä lähemmin, kun arvioidaan lastensuojelun vallankäytön oikeutusta. 

(Alhanen. 2014, 19.) 

Sosiaalityöntekijän valta tulee esiin siinäkin, että erilaiset palveluiden maksusitoumukset vaativat 

sosiaalityöntekijän hyväksynnän. Kunnalliset palvelut ovat periaatteessa kaikkien saatavilla, mutta 

niihinkin tarvitaan työntekijän lupa ja hyväksyntä. Kuntien välinen yhteistyö esimerkiksi tilanteissa, 

joissa pienessä kunnassa ei tuoteta palveluita itse, korostuu. Taas vaaditaan maksusitoumusta ja 

valta kulminoituu sosiaalityöntekijälle. Valistuneet vanhemmat osaavat vaatia palveluita lapselleen, 

mutta heikommalle jäävät ne, jotka eivät jaksa tai osaa hakea ja vaatia apua. Yleensä tällaisissa 

tilanteissa se, että vanhemmat hyväksyvät lastensuojelun puuttumisen lapsen asioihin helpottaa 

niiden eteenpäin menoa.  

VOIKUKKIA -vertaistukiryhmissä herää usein oivalluksia vanhempien välisissä keskusteluissa 

vapaasti tai valvotusti tapahtuvista lapsen tapaamisista. ”Mun sossu ei anna” kommenteissa 

verrataan palveluiden laatua ja saatavuutta. Toisten vanhempien kertomusten kuuleminen auttaa 

ymmärtämään ja oivaltamaan, miksi jokin asian on tapahtunut ja minkä vuoksi. On myös tärkeää 

kuulla sosiaalityöntekijöiden erilaisista toimintatavoista ja päätöksistä ja verrata niitä oman perheen 

ja lapsen saamaan palveluun. Usein nämä keskustelut myös auttavat ymmärtämään oman 

sosiaalityöntekijän ratkaisuja ja päätöksiä. Vanhemman ryhmän käyminen voi myös herättää 

sosiaalityöntekijässä positiivisia tunteita, kun työntekijä huomaa vanhemman tosissaan yrittävän 

vaikuttaa lapsen asioihin parantavasti.  Tämä yleensä myös vaikuttaa yhteistyön laatuun 
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positiivisesti. Sosiaalityöntekijän luottamus vanhempaa kohtaan lisääntyy ja sitoutunut vanhempi 

koetaan parempana yhteistyökumppanina. 

Tähän tutkimukseen haastatellun lastensuojelun ammattilaisen mukaan asiakassuunnitelmaan ja sen 

tekemiseen tarvitaan parannuksia. Myös vanhemmalle pitäisi tehdä asiakassuunnitelma, mutta näin 

ei valitettavasti aina tapahdu. Asiakassuunnitelmaan sisältyvänä yhtenä kysymyksenä on kysymys 

lapsen tuen tarpeesta. Mikäli erityistä tukea ei tarvita, kyseisen kohdan voi hypätä yli. Lapsen tai 

nuoren erityistarpeita käsittelevän kysymyksen jatkokysymyksenä pitää olla myös kysymys, keneltä 

ja miltä taholta tähän voi saada apua tai tukea. Mikäli asiantuntijoilla on eriävät mielipiteet asiasta, 

senkin voi kirjata lapsen ja vanhemman asiakassuunnitelmaan. Asiakassuunnitelman 

seurantapalaveri taas pitäisi asiantuntijan mukaan toteuttaa verkostopalaverina, jossa käytäisiin 

perheiden kanssa lapsen tukitoimenpiteet, terapiat yms. yhdessä läpi ja samalla voidaan tarkistaa 

niiden ajantasaisuus. 

Lastensuojelun asiakassuunnitelman teossa korostuvat yhteistyön tärkeys, osaamisen 

hyödyntäminen ja seuranta. Parhaimmillaan asiakassuunnitelman avulla pystytään määrittelemään 

lapsen tarvitsemat palvelut ja huomioida erityisen tuen tarve realistisesti. Lain mukaan 

asiakassuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa (LsL 30§ 2 

mom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 

5 Johtopäätökset 

Lapsen neurologisiin ongelmiin pitäisi pystyä tarttumaan mahdollisimman varhain. Mitä 

myöhemmin ongelmiin tartutaan, olipa ongelma sitten neurologinen tai ei, sitä huonompi on 

ennuste. Ja mitä huonompi on ennuste, sitä varmemmin hoitamatta jäänyt ongelma aiheuttaa 

ongelmia lapsen myöhemmässä elämässä aina nuoruudesta aikuisuuteen asti. Eli lasku 

yhteiskunnalle ja lapselle hoitamatta jääneistä ongelmista on pahin mahdollinen. 

Toinen iso ongelma on neurologisen hoidon, ja yhä useammin myös lapsen perustarpeiden, 

korvaaminen psykiatrisella hoidolla. Perustarpeilla tarkoitetaan hoivaa ja ongelmien ratkaisua 

aikuisen läsnäololla lapsen elämässä. Neurologisista ongelmista kärsivät lapset eivät välttämättä 

tarvitse psykiatrista hoitoa, vaan neurologista kuntoutusta. Joissakin tapauksissa psykiatriset 

hoitomenetelmät saattavat jopa pahentaa lasten tilaa. Ne ovat vääriä hoitomenetelmiä, joita voi 

tulkita jopa hoitovirheinä. Kuitenkin neurologisista ongelmista kärsiviä lapsia hoidetaan Suomessa 

pääsääntöisesti psykiatrisissa laitoksissa. Johtuuko tämä ehkä kustannussyistä? ( Palosaari. 2012.) 

Vanhempien kokemuksien mukaan voi myös käydä niin, ettei lasten psykiatriselta puolelta saa 

tarpeeksi tukea. Myös vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden erilaiset näkemykset lapsen tarpeista 

saattavat erota toisistaan ja aiheuttaa yhteistyön tekemiselle vaikeuksia. Ammattilaisten tulisikin 

pitää mielessään, että tuki perheille tulisi miettiä vanhempien jaksamisen kannalta. Yhteistyötä pitää 

tehdä myös biologisten vanhempien kanssa. Vanhempien valta sijaisperheissä on suuri ja 

biologisten ja sijaisvanhempien valtataistelu lapsesta vaikeuttaa yhteistyötä.  

On aikuisten vastuulla tarjota hyvä lapsuus lapselle. Aikuisen tehtävä on antaa hoivaa, rakkautta ja 

tukea lapselle. Näitä vaille jäänyt lapsi voidaan kokea "hankalana". Asenteissa olisi paljon 

korjattavaa. Viranomaisasemassa olevat monta kertaa arvostavat kasvatustehtävän "suorittamista". 

Kuitenkin hyvään kasvatukseen ja lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen kuuluu myös riittävän 

hoivan ja rakkauden välittäminen lapselle. Tätä viranomaisten pitäisi oppia arvostamaan 

kasvatuksen suorittamisen ja arkirutiinien hyvän hoitamisen rinnalla. ( Palosaari. 2012.) 

Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä, neuvola, päivähoito, koulu ja sosiaalityö, nousee 

tärkeään asemaan. Samoin ehkäisevän lastensuojelutyön merkitystä tulee nostaa ja korostaa. 

Lastensuojelun avohuollon palvelut täytyy tehdä perheille tutuksi ja tarjota niitä jo ennalta ennen 

kuin tilanne perheessä on mennyt liian pitkälle. Esimerkiksi Vantaalla on toiminut syksystä 2014 

alkaen esiopetuksen kuraattori, jonka tehtävänä on tukea ja helpottaa lapsen kasvua ja kehitystä 

sosiaalityön keinoin (Salmi, 2014). Lyhyestä kokemuksesta huolimatta työ on koettu merkittäväksi 
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ja sen avulla odotetaan saavutettavan hyviä tuloksia muun muassa huostaan ottojen vähentymiseen. 

Lapsen käytöshäiriöihin ja perheen sisäisiin ongelmiin päästään tarttumaan nopeammin ja yhteistyö 

eri tahojen kanssa pääsee ajoissa alkuun. 

Vanhempien kertomuksissa tulee usein esille se, kuinka lapsen huostaanotto leimaa sekä 

vanhemmat että lapsen. Vanhemmat puhuvat ”häpeän leimasta otsassa”, joka heidän mukaansa 

näkyy heidän olemuksessaan jatkuvasti. Tämän leiman häviämisessä auttaa monesti 

vertaistukiryhmään pääseminen ja siellä asian jakaminen muiden saman kokeneiden kanssa.  Onkin 

tärkeää, että  VOIKUKKIA -vertaistukiryhmän alkuhaastattelun yhteydessä kartoitetaan 

vanhemman kapasiteettia osallistua ryhmään. Haastattelun avulla arvioidaan sitä, missä vaiheessa 

vanhempi on tunteittensa kanssa ja miten hän tulee hyötymään ryhmästä. Joka ryhmässä on myös 

ollut vanhempia, jonka lapsella on jokin neurologinen ongelma. 

Kunnan sosiaalityöntekijöiden tulee olla aktiivisia ja selvittää yhteistyössä vanhempien kanssa 

lapsen erityistuentarpeet. Tärkeää on myös yhteistyössä miettiä mitä mahdollisuuksia ja 

apuvälineitä esimerkiksi päivähoidossa tai koulussa on tarjolla vaikka ADHD-lapsille. 

Mitä aikaisemmin lapsen ongelmat huomataan ja mitä varhemmin niihin puututaan sitä parempi. 

Joskus käy niin, että nuori diagnosoidaan vasta ammattikoulussa, kun peruskoulussa ei ole 

huomattu mitään. Saattaa myös olla, että vanhemmat ovat kieltäytyneet lapsensa tutkimuksista ja 

näin estävät tukitoimien parasta mahdollista hyödyntämistä. Medioituneessa 

lastensuojelukeskustelussa kontrollivaltuuksilla tehtävä työ on saanut negatiivisen sävyn, ja se 

liitetään usein vallan väärinkäyttöön. Väitettä onkin syytä tutkia tarkemmin ja myös siitä 

näkökulmasta, mitä lasten elämässä saadaan aikaan valtaa käyttämällä. Lakisääteiseen 

vallankäyttöön perustuva interventio tuottaa myös myönteisiä vaikutuksia, esimerkiksi sen että lapsi 

pääsee pois häntä vakavasti kaltoinkohdelleesta perheestä. (Alhanen. 2014.) 

Vanhempien kieltäytyessä lapseensa kohdistuvista interventiosta viranomaiset joutuvat arvioimaan 

onko kyse tällaisesta kaltoinkohtelusta lasta kohtaan. Lastensuojelun palvelut on tuotava kiinteään 

yhteyteen psykiatristen palveluiden, perheneuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. 

Yhdistämisen johtoajatuksena ei saa olla vain välittömät taloudelliset säästöt, eikä se saa johtaa 

suurempiin hallinnollisiin yksiköihin. Sen sijaan päämääräksi pitää asettaa asiakkaiden ja 

työntekijöiden toimintakykyjen turvaaminen ja maksimointi. Näille yksikölle on taattava 

kunnolliset resurssit, jotta ne kykenevät lasten ja heidän läheistensä tukemiseen jo ongelmien 

ilmaantuessa. Tuen on kuitenkin oltava tarvittaessa pitkäjänteistä. Lisäksi tukea on annettava 

ensisijaisesti sinne, missä lapset ja nuoret elävät arkeaan: koteihin, päiväkoteihin ja kouluihin. 



 

 
26 

Palveluiden yhdistämisen rinnalla on jatkuvasti kehitettävä moniammatillisen yhteistyön ja 

johtamisen taitoja. 
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen avulla on pyritty nostamaan esiin huostaan otettujen ja kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen lasten syntymävanhempien näkemyksiä lastensa neurologisista poikkeavuuksista ja 

niiden merkityksestä huostaanottoprosessissa. Tutkimuksen aineisto on ollut näiden vanhempien ja 

heidän kertomuksiaan hyvin tuntevan asiantuntijan puhuttua kieltä ja se edustaa juuri heidän 

näkemyksiään. Palvelujärjestelmä lapsen huostaanottoon liittyen voi sisältää päällekkäisyyksiä ja 

olla osin ristiriitainenkin. Näkemykset lapsen huostaanotosta ja siihen johtaneista syistä voivat  

poiketa palvelujärjestelmänkin sisällä. Myös lapsensa huostaanoton kokeneiden vanhempien 

näkemykset ovat erilaisia suhteessa vallitsevaan mielipideilmastoon ja lapsensa huostaanoton 

kokeneen ihmisen todellisuus saattaa erota valtaväestön todellisuudesta. Lapsen huostaanottoon 

liittyy yhteiskunnassa negatiivisia mielipiteitä ja sitä pidetään poikkeavuutena sekä useimmiten itse 

aiheutettuna. Erityisesti päihteitä jossain vaiheessa runsaasti käyttäneet vanhemmat elävät monilta 

osin yleisesti hyväksytyn normiston ulkopuolella, mikä asettaa haasteita pyrkimyksille tarjota heille 

heidän omiin tarpeisiinsa pohjautuvaa tukea.  

Tutkijan rooliin heittäytyen, pohdin tässä niitä asioita, joita olen VOIKUKKIA-vanhempien kuullut 

kertoneen matkan varrella lapsensa/lapsiensa neurologisista poikkeavuuksista ja niiden 

ilmenemisestä, huomioimisesta ja merkityksestä huostaanottoprosessissa.   Ensimmäisenä tulee 

esiin suru ja huoli, usein myös viha siitä, ettei vanhemman huoleen lapsen poikkeavasta 

käyttäytymisestä oteta tosissaan. Useat vanhemmat ovat kertoneet, kuinka heidän huoltaan on 

vähätelty päivähoidossa ja koulussa sanoen, että kyllä se ohi menee, kunhan lapsi kasvaa. Tai 

toisena ääripäänä lapsen poikkeavaan käytökseen on tartuttu terrierin purennan lailla ja massiiviset 

hoitojärjestelmät on laitettu liikkeelle vanhempien vastusteluista huolimatta. Usein vanhemmista 

tuntuu olevan niin, että palvelujärjestelmä toimii omilla ehdoillaan piittaamatta sen kyydissä 

olevista asiakkaista ja heidän toiveistaan. 

Ehkäisevän työn tehostaminen ja sitä kautta myös yhteiskunnan kulujen säästäminen sekä tietysti 

inhimillisen hädän vähentäminen, on keino, jota toivotaan käytettävän. Oikea aikainen, oikein 

kohdistettu ja asiakkaan kanssa yhdessä mietitty palvelu perheille on tehokas tapa vähentää 

kustannuksia ja lisätä hyvinvointia. Ehkäisevän työn tulokset eivät ehkä näy välittömästi, mutta 

pitkällä aikavälillä säästöjä syntyy ja lasten ja perheiden hyvinvointi kasvaa. (Heinonen, Hipp, 

Väisänen. 2014.) 

Monissa vanhempien kertomuksissa on tullut esille myös se, kuinka yksi sosiaalityössä, 

päivähoidossa tai koulussa toimiva ammattilainen, joka oikeasti kuuntelee vanhempia ja tuntee 
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lapsen hyvin, voi vaikuttaa positiivisesti perheen elämään. Yhteistyön merkitys vanhempien, 

sosiaalityön, päivähoidon ja koulun välillä nousee merkittävään rooliin sekä vanhempien että 

asiantuntijan kertomuksissa. Lapsen huolta herättävään käyttäytymiseen, hänen ongelmiinsa 

puuttuminen oikea aikaisesti ja oikealla tavalla on äärimmäisen tärkeää. Vanhemman huoli lapsesta 

on otettava todesta ja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa etsittävä yhdessä ne tahot ja 

mekanismit, jotka tukevat lasta. Lapsen kuulemisen tärkeys eri lastensuojeluprosessien vaiheissa on 

todettu useissa viimeaikaisissa selvityksissä. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikaa. Sosiaalityöntekijän 

on kuultava lasta yksin, ajan kanssa ja eri tapaamispuitteita yhdistäen. Lastensuojelun pitäisi 

priorisoida ajan mahdollistamista lasten, nuorten ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamiselle. 

Kohtaamismahdollisuus lastensuojelun työntekijän kanssa pitää turvata silloinkin, kun 

sosiaalityöntekijä ei ehdi, pysty tai osaa kohdata lasta tai nuorta. Tällöin on järjestettävä 

mahdollisuus kohdata esimerkiksi sosiaalityöntekijän työpari. (Hoikkala, Kivistö. 2014.) 

Ammattilaisten osaamisen ja asiakkaan tarpeiden yksilöllisen huomioimisen lisäksi vanhempien 

kertomuksissa nousee usein esille myös työntekijöiden vaihtuvuuden mukanaan tuomat haasteet. 

Mikäli työntekijät eri tahoilla vaihtuvat usein, pitkäjänteisyys työstä puuttuu. On rasittavaa aina 

uudelleen aloittaa oman tarinansa ja hoitopolun kertominen. Tähän asiaan on tietysti liki 

mahdotonta puuttua, sillä ihmisillä on toki oikeus vaihtaa työpaikkaa, mutta tällöin asiaa voi paikata 

huolellisesti ja yhdessä kirjattu asiakassuunnitelma. Parhaimmillaan asiakassuunnitelmasta on 

helppo tarkistaa mitä, milloin ja keiden toimesta esimerkiksi lapsen terapioista ja niiden 

toteuttavista tahoista on sovittu. Pahin mahdollinen skenaario on se, jos biologiset vanhemmat 

saavat lapsensa asiakassuunnitelman nähtäväksi vasta vuosien jälkeen lapsensa huostaanotosta. 

Valitettavasti näinkin on joissakin tapauksissa käynyt. 

Vanhemman hätä, huoli ja rakkaus lasta kohtaan ei häviä mihinkään lapsen huostaanoton 

yhteydessä. Lapsen huostaanotto on aina myös vanhemmalle kriisi, jonka käsittely vaatii paljon 

aikaa ja energiaa. Huoli lapsen pärjäämisestä ja erityistarpeiden tarkoituksenmukaisesta 

huomioimisesta kulkee vanhemman ajatuksissa aiheuttaen syyllisyyttä, huonommuuden tunteita ja 

jopa itseinhoa omaa puutteellista vanhemmuutta kohtaan.  

Vanhempien kertomuksista tulee esille, kuinka lasten neurologiset ongelmat ja käytöshäiriöt ovat 

iso ja tällä hetkellä koko ajan kasvava diagnoosiluokka lapsilla. Ja yhä useammin ne ovat myös 

huostaanoton syy kouluvaikeuksien rinnalla.  

Demokratialiitto ry:n puheenjohtaja Anu Palosaari (2014) pohtii Uusi Suomi – lehden kolumnissaan 

kuinka lastensuojelu perheissä nykyisin tyypillinen tilanne on neurologisiin ongelmiin tai 
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käytöshäiriöihin apua tarvitseva lapsi. Hän pohtii sitä, mistä tutkimukseen haastateltu 

asiantuntijakin puhui kuinka esimerkiksi Tampereen seudulla on neurologisista poikkevuuksista 

kärsiville lapsille kehitetty toimiva hoito- ja diagnoosimenetelmä, Nepsy-lapsihanke, niin tähän 

hoito-ohjelmaan eivät kaikki apua tarvitsevat lapset pääse. Hänen mukaansa lapset, jotka eivät tähän 

hoito-ohjelmaan pääse, joutuvat useimmiten sijoitetuksi kodin ulkopuolelle. Näitä lapsia ei apu 

hänen mukaansa tavoita viranomaisen, yleensä lastensuojelutyöntekijän, päätöksestä johtuen.  

Palosaari (2014) pohtii sitä, valikoivatko kunnat rahapulassa hoidettaviaan ja jätetäänkö 

huonommalla ennusteella oleva tai vaikeahoitoisempi lapsi kuntouttamatta? Jääkö osa apua 

tarvitsevista lapsista kokonaan avun ulkopuolelle, koska sitä ei ole antaa? Näissä tapauksissa 

huostaanotto tulee ilmeisesti kunnille edullisemmaksi tavaksi hoitaa asia kuntoon. Tämä ei ole 

kuitenkaan moraalinen tai lain mukainen menettelytapa, ja rikkoo räikeästi muun muassa Suomen 

allekirjoittamaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta, muista ihmisoikeussopimuksista 

puhumattakaan, ja on vastoin demokratian toteutumista Suomessa. ( Palosaari. 2014.) 

VOIKUKKIA -verkostohankkeessa aktiivisesti toimiville vanhemmille on noussut 

voimaannuttavaksi kokemukseksi seuraava Ben Furmanin runo. Vanhemmat halusivat liittää sen 

myös huostaan otettujen lasten vanhemmille tarkoitettuun VanhemmanOppaaseen muistuttamaan 

kaikille huostaan otettujen lasten vanhemmille toivon merkityksestä. 

”Arvosta sitä, miten olet selviytynyt 

elämäsi vaikeuksista. 

Näe kohtaamasi vaikeudet koettelemuksina, 

jotka ovat kasvattaneet sinua ihmisenä. 

Huomaa sisäiset ja ulkopuolellasi 

olevat voimavarat, 

sillä niitä on enemmän kuin arvaatkaan. 

Arvosta edistystäsi ja onnistumisiasi 

ja kiinnitä huomiota niihin merkkeihin, 

jotka puhuvat sen puolesta, että olet 

oikealla tiellä. 

Ole tietoinen siitä, mitä elämältä 

haluat ja tulevaisuudelta toivot. 

Toiveilla on taipumus toteutua, 

mutta mikään tuuli ei ole otollinen laivalle, 

 jolla ei ole päämäärää. 

Usko, että ansaitset hyvän tulevaisuuden. 

Ja mitä raskaampi menneisyytesi on ollut,  

sitä paremmalla syyllä. 

Ole armollinen itsellesi ja muista että et ole yksin:  

sinapinsiemeniä kannattaa etsiä, 

 vaikkei niitä löydäkään”. 
-Ben Furman- 
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