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1. Johdanto 
 

Idea tutkimukselle syntyy aina jostakin. Mielenkiinto herää ja syntyy halu tietää asiasta 

enemmän tai saada vastauksia jonkin aiheen mielessä herättämiin kysymyksiin, niin myös 

tässä tapauksessa. Reilut kuusi vuotta sitten aloitin työskentelyn lastensuojelun sosiaali-

työntekijän tehtävässä. Aiempi tietämys tästä sosiaalityön osa-alueesta liittyi melkein yk-

sistään siihen, mitä lastensuojelusta opintojen parissa oli opetettu.  Työpaikallani ensim-

mäisiä kontaktipintoja alaan, edelliseltä työntekijältä perityn asiakaslistan lisäksi, olivat 

viikoittain työpaikan tiimipalavereissa käsiteltävät lastensuojeluilmoitukset. Ilmoituksia 

tuli useilta eri viranomaistahoilta ja sen lisäksi myös yksityishenkilöiltä. Niissä kirjoitet-

tiin lapsista ja nuorista sekä heidän vanhemmistaan.  Ilmoitusten tekijät olivat tuoneet 

lastensuojeluilmoituksen muodossa esiin sen huolen, joka liittyi lapsiin ja nuoriin.  Il-

moittajille oli siis muodostunut riittävän suuri huoli, joka nyt ilmaistiin ilmoituksen muo-

dossa. Sisällöllisesti ilmoitukset näyttivät kirjavilta, huoli ei ollut yksiselitteisesti määrit-

tyvää eikä kirjoitusasu yhtenevää. Riippumatta ilmoittajan taustasta tai asiasta, oli ilmoi-

tuksista luettavissa useita muuttuvia tekijöitä ja toisaalta taas samankin taustan, esimer-

kiksi ammattinsa puolesta, omaavilla ilmoittajilla teksteissä saattoi olla eroja sen suhteen, 

miten huoli oli kerrottu ilmoitukseen. Ilmoitusten pituus vaihteli, käytetyt termit vaihte-

livat ja jopa samasta aiheesta tehtyjen ilmoitusten kohdalla huoli oli kerrottu eri tavoin, 

esimerkiksi koulupoissaolojen perusteella ei näkyviin tullut jotakin tiettyä tuntimäärää, 

jonka perusteella ilmoitus oli tehty. Ja vastaavasti käytöksen perusteella ei voinut selke-

ästi päätellä rajoja ilmoituksen tekemiseen.  

Ilmoitukset saivat siis miettimään sitä, miksi lapsista ja nuorista ollaan niin huolissaan, 

että ilmoitus on tehty ja missä kulkee huolestumisen raja, onko se lainkaan määriteltä-

vissä. Ja miten eri tavoin eri ilmoittajatahot painottivat perusteluissa huolen sisältöä eli 

sitä, mihin huoli oli kohdistunut.  Kaikki nämä ihmettelevät kysymykset nostivat esiin 

ajatuksen siitä, että ilmoituksilla on monenlaisia ja –suuntaisia vaikutuksia. Ne asettavat 

ilmoittajat, lastensuojelun ja kohteensa eri asemiin. Vaikutusten osalta olen erityisen kiin-

nostunut siitä, millaisia vaikutuksia niillä on näistä viimeiseen, eli kohdejoukkoonsa. Tar-

koituksena on vaikuttaa suoraan jonkun lapsen tai nuoren olemiseen ja tekemiseen. Toi-

saalta ilmoituksilla pyritään luomaan rajanvetoa yleisemmin sen suhteen, mikä on ilmoit-

tajan tai ilmoittajien mielestä sallittua olemista ja tekemistä. Ne siis ovat siis normittavia 

ja näin ollen yhdenlainen tapa valvoa lasten ja nuorten elämää. Lisäksi niiden kirjoittajana 

on yleensä virkansa puolesta ilmoitusta tekevä jonkin ammattialan edustaja. Eri ammatit 
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ovat eri tavoin painottuneita näissä ilmoituksia tekevien joukossa ja perusteluissa käyte-

tään enemmän tiettyjen ammattialojen taustalla olevia teoreettisia tai muita perusteluun 

vaikuttavia yhteiskunnassa laajemmin tai paikallisesti kulloinkin esiintyviä painotuksia. 

Ilmoitukset kertovat myös siitä, millaiseksi lastensuojelun toiminta koetaan ja mitkä asiat 

kulloinkin katsotaan liittyviksi lastensuojelun piiriin. Ilmoituksilla pyritään vaikuttamaan 

ja vaikutetaan siis yksityiselämään, mutta myös siihen millainen on lastensuojelun insti-

tutionaalinen rooli, miten sitä määritellään ilmoitusten kautta instituutiona. Lisäksi ilmoi-

tukset ovat osa lasten suojelemisen kulttuuria, sen määrittelyä. Niiden avulla voidaan 

saada esille sitä, mitkä asiat ja arvot ovat kulloinkin hallitsevia, kun puhutaan lasten suo-

jelusta. Ja myös sitä, missä määrin yksityiselämään voidaan puuttua ja keillä on valtaa 

puuttua siihen.   

Ymmärsin siis sen, että tiimipalavereihin tulee tutkimusaineistoksi sopivaa aineistoa vii-

koittain. Se on tuotettu yhtä tarkoitusta varten ja sen kautta ilmoittajat pyytävät apua lap-

sen tai nuoren auttamiseksi. Esiin nousseisiin kysymyksiin olisi mahdollista saada vas-

tauksia ottamalla ilmoitukset lähemmän tarkastelun kohteeksi. Oman mielenkiintonsa ni-

menomaan ilmoitusten ottamiseen tutkittavaksi aineistoksi toi se oivallus, että ilmoitusten 

rooli institutionalisoidun lastensuojelun piirissä on merkittävä. Ne ovat ensimmäinen 

kontaktipinta mahdollisille lastensuojelun toimenpiteille, portti on avattu, portinvartijoita 

ovat ilmoitusten tekijät. Lisäksi kiinnostuin siitä, millaisia varsinaisten tekstien ylittäviä 

ja taas teksteihin palaavia merkityksiä niissä lapsista ja nuorista tuotetaan. Lasten suojelu 

ei ole pelkästään lastensuojelun asia, kyseessä on kokonainen kulttuuri ja lastensuojeluil-

moitukset ovat vain yksi paikka pysähtyä tarkastelemaan tähän kulttuuriin liittyviä mer-

kityksiä ja merkityksellistämisiä. Ilmoitusten merkityksen tuottamisen pisteet muokkaa-

vat myös jatkuvasti käsityksiä siitä, mitä on normaali lapsuus ja mitä vastaavasti on sen 

vastapari epänormaali. Nämä puolestaan vaikuttavat siihen, millaisia subjektipositioita 

lapsille ja nuorille tarjoutuu tai jää näiden, yleensä aikuisten tekemien, määrittelyiden 

kautta. Niillä vaikutetaan nykyisen olemisen ja tekemisen mahdollisuuksien lisäksi tule-

vaisuuteen.  

Lastensuojeluilmoituksia tai muuta lastensuojelun parissa tuotettua aineistoa on tutkittu 

vähän ja tutkimus sekä tiedontuotanto alan tutkimuksista on pirstaleista. Kun lastensuo-

jelu kuitenkin muodostaa vahvan kannanoton lasten ja perheiden yksityiseen elämään, 

tulisi taustalta löytyä riittävästi tutkittua tietoa. Ja samalla lastensuojelutyön rakenteiden 

ja toiminnan kannalta on ongelmallista se, ettei tätä tutkimustietoa ole riittävästi saata-
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villa. Moraalisesti olisi tärkeää, ettei lastensuojelun tarvitsisi perustua mielipiteisiin, ta-

poihin, tunteisiin tai epämääräisiin käsityksiin lastensuojelun toimenpiteiden seurauk-

sista. (Pekkarinen ym. 2013, 337.)  

Tässä tutkielmassa tuota tietoa lisätään tarkastelemalla lastensuojeluilmoitusten huoli-

teksteistä luettavissa olevia diskursseja. Diskursseilla tarkoitan tässä kohden sitä, millä 

tavalla asiat on esitetty huoliteksteissä, millaiseksi todellisuus määrittyy ilmoittajan mie-

lestä ja millaista kieltä käytetään kuvaamaan tätä hetkellistä ja paikallista huolta. (Ks. 

Jokinen ym. 1993, 24-26.) Tutkielmassa tarkasteltava aineisto on rajautunut sekä ajalli-

sesti että paikallisesti, mutta se on kuitenkin osa lapsia ja nuoria koskevaa lasten suojelun 

yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Paikallisiin diskursiivisiin käytänteisiin valuneet 

käsitykset ja määritelmät ovat kytkettävissä laajemmin koko yhteiskunnassa juuri tässä 

ajassa vallalla oleviin käsityksiin siitä, millaista lasten suojeleminen pitää olla. Kyse on 

siitä, miten kulttuurisesti eri tasoilla tehdään jatkuvasti tällaista määrittelyä, diskurssit 

muotoutuvat kulttuurien jatkuvasti muodostuvilla kehillä, niiden eri tasoilla. (Ks. Juhila 

1999, 160-198.) Tämän vuoksi on myös tärkeää tarkastella sitä, miten nämä käsitykset ja 

määritelmät ovat ”valuneet” näinkin lähelle yksittäisiä ihmisiä, tässä tapauksessa lasten 

ja nuorten elämää määritteleviksi tekijöiksi. Ja millaisia vaikutuksia niillä saattaa olla ja 

on lasten ja nuorten elämän kannalta. Kyse on kulttuurisista kehistä, yhteiskunnallisista 

ehdoista sen suhteen, miten mikrotason diskursseja ei olisi ilman laajempaa kontekstoin-

tia. Intertekstuaalisuus välittyy monelle tasolle lasten suojelemisenkin kontekstissa. (Ks. 

Fairclough 1997, 101-105.)  

Tutkielma on aineistolähtöinen siinä mielessä, että aineiston alkuluennan jälkeen muo-

dostuneiden huolidiskurssien nimeämisen ja tässä yhteydessä tehtyjen havaintojen poh-

jalta päädyin etsimään tutkielman tueksi aiemmin tehtyjen tutkimusten joukosta niitä, joi-

den avulla varsinaisen mikrotason diskursseja oli mahdollista verrata laajemmassa kon-

tekstissa. Tutkielman varsinaisen aineiston lisäksi olen siis etsinyt tueksi niitä aiemmin 

tehtyjä tutkimuksia, joiden olen nähnyt parhaiten tuottavan näkemystä siitä, miten lasten 

suojelun huolta tai lastensuojelun tehtävää (viitaten siihen, että kirjoittajalla on aina jon-

kinlainen näkemys siitä, mihin huolen ilmausta on tekemässä) laajemmilla tai ylemmillä 

tasoilla liittyen kulttuurisiin kerrostumiin on käsitelty.  
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On kuitenkin muistettava, että kerrostumien en osalta ei päästä täydellisyyteen. Niidenkin 

sisältö muuttuu alati sekä ajallisesti että paikantumisensa osalta. Eli tässä kohden teke-

mäni valinnat vaikuttavat siihen, mistä näkökulmista käsin vertaan aineistoani suhteessa 

laajempaan lasten suojelun kulttuuriseen diskursiiviseen kenttään. Suurimmaksi osaksi 

viranomaisten tekemistä huoli-ilmoituksista koostuva aineisto ei ole neutraalia. Sen sijaan 

se on kielellisesti erilaisten luokitusten ja käsitteiden avulla normittamista sekä kantaaot-

tavaa. (Ks. Pohjola 2010, 40.) Tämä puolestaan vaikuttaa nimenomaan tässä tutkielmassa 

siihen, millaisia asioita pidetään lasten ja nuorten kohdalla normaaleina ja mitä ei.  

Diskursiiviset käytänteet ovat edellä kuvatun mukaisesti sosiaalisia konstruktioita. Kielen 

avulla konstruoidaan ilmiö tai asia, tietyssä kontekstissa, tiettynä aikakautena. (Ks. Joki-

nen, Juhila, Suoninen 1999, 10.) Ei ole kuitenkaan sattumanvaraista, miten tämä tapahtuu. 

Ilmoitusten osalta tärkeää on huomata se, että jokaisella huolen ilmaisijalla on valtaa vai-

kuttaa siihen, millainen lapsuus tai nuoruus nähdään esimerkiksi normaalina tai oikean-

laisena. Tällainen määrittelyvalta ei ole jakautunut tasaisesti. Tietyt puhetavat ja käsityk-

set asioista muodostuvat hegemonisiksi diskursseiksi suhteessa toisiin, riippumatta ta-

sosta jolla niitä tarkastellaan. (Ks. Harrikari 2008, 208; ks. myös Butler 2006, Foucault 

2005.) Tämä näkyy paikallisissa huoliteksteissä niin, että esimerkiksi tietynlaista kieltä ja 

sanomistapoja käytetään enemmän, mikä taas johtaa lapsuuden ja nuoruuden osalta sel-

laisiin määritelmiin, joissa ei tavoiteta niiden kokonaisvaltaista luonnetta. Toisaalta näin 

ei tavoiteta myöskään sitä, mitä asioiden sanominen tietyllä tavalla tarkoittaa. Kyse on 

lapsuuden ja nuoruuden ”normalisoinnin” lisäksi siitä, miten huolitekstien ilmaisutapoja 

pidetään normaaleina. Tutkielmassa etsitään siis ilmoitusten huolidiskurssin sisäisiä yh-

täläisyyksiä, mutta myös poikkeamia ja eroja.  

Teoreettisena viitekehyksenä kuljetan mukana Michel Foucaultin käsitystä tiedon muo-

dostumisesta ja sitä kautta vallan historiallisluonteisuudesta. Foucaultin ihmistä koskevan 

tiedon ja yhteiskunnallisen vallan yhteyksiä koskevat kysymykset voidaan rinnastaa tie-

donsosiologian ja ideologiateorioiden ydinongelmiin. Hänen genealogiansa eroaa näistä 

kuitenkin siinä, ettei se ole yhteiskunta- tai valtateoriaa vaan valta-analytiikkaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että hän pyrkii hahmottamaan vallan ja tiedon konkreettisten, historialli-

sesti erityisten valtasuhteiden ja –tekniikoiden, tilanteiden ja asetelmien analyysin kautta. 

Valta näyttäytyy Foucaultille strategioina, joissa voimasuhteet tulevat vaikuttaviksi ja joi-

den yleinen suunnitelma tai institutionaalinen kiteymä ruumiillistuu valtiokoneistossa, 
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lain muotoilemisessa ja yhteiskunnallisissa hegemonioissa. Valta ei ole Foucaultille hie-

rarkkisena, pysyvänä rakenteena tai institutionaalisena järjestyksenä näyttäytyvää. (Helén 

2000, 275-276.)  

Foucaultin valtakäsityksessä olennaista on se, ettei valtaa voida paikantaa yhteen kohtaan, 

vaan se näyttäytyy aina hetken siinä pisteessä, jossa sitä kulloinkin tarkastellaan. Samalla 

sen luonne näkyy myös siinä, miten sitä käytetään ja miten se saa ihmisiä toimimaan. 

Pyrkimys on vaikuttaa toiseen tai toisiin ihmisiin hetkessä, jossa tämä on mahdollista. 

Valta liikkuu ja muuntuu, muuttaa tai ylläpitää kutakin tilannetta ja ihmisten suhteita ja 

ihmisenä olemisen ehtoja. Vallan vaikuttavuuden kohdalla nimenomaan sen luonne ih-

misiä subjektivoivana tai siihen pyrkivänä voimana perustuu siihen, ettei valtaa pysty 

paikantamaan johonkin pisteeseen, mutta siitä ollaan ja tullaan tietoisiksi. Tämä tietoisuus 

saa ihmiset käyttäytymään sen edellyttämällä tavalla tai ainakin pyrkimään käyttäyty-

mään niin. Tällainen valtasuhde on tehokas juuri sen vuoksi, että vallan alaisena olemisen 

tietoisuus, havainnot valvonnasta tai sen mahdollisuudesta vaikuttavat ihmisen olemiseen 

ja tekemiseen ja tekee niin muodoin hänestä itsestään sen kantajan. Muotoutuva valtasuh-

teiden kudos on riippumaton siitä, mitkä kulloinkin ovat tarkkailijan motiivit. (Alasuutari 

2001, 21.)  

Huolen tuottamisen hetkinä valta voidaan hetkeksi paikantaa huolen tuottajaan, vallan-

käytön kohteena on huoli-ilmauksen kohteena oleva lapsi tai nuori, jonka käytöstä pyri-

tään näin muuttamaan ilmoittajan haluamaan suuntaan. Huolen tuottaja on kuitenkin si-

dottuna niihin kulttuurisiin määritelmiin ja sanontatapoihin, joiden keskeltä hän huolta 

tuottaa. Tässä mielessä myös tämä hetkellinen valtasuhde on nähtävä osana isompaa hal-

linnan pyrkimysten kokonaisuutta kokonaisella lasten ja nuorten hallintaan tähtäävällä 

yhteiskunnallisella areenalla.  

Foucaultia tukemaan olen myös ottanut teoreettiseen viitekehykseen Judith Butlerin 

(2006) tavan ymmärtää sukukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisena näyttäytyvän, 

diskursiivisesti luonnollistetun olemuksen. (Mt., 30-32.) Aineiston alustava luenta vaati 

tällaisen näkökulman esiin ottamista, sukupuolella ja seksuaalisuudella on merkitystä sen 

suhteen, mihin ja millä tavoin ilmoittajat ovat kiinnittäneet huomiota. Butlerin mukaan 

sukupuolesta ei voida puhua jonakin pysyvänä ja olevana, vaan se tehdään teoissa ja pu-

heissa toistamalla, niin että sukupuolen tietyistä esittämisen ja puhumisen tavoista tulee 

lopulta normi, joka pitää sisällään luonnollistettuja oletuksia oikein tekemisestä ja olemi-



8 
 
sesta. Sukupuolta ei siis voida tarkastella minkään lähtökohtaisesti biologisen sukupuo-

linäkemyksen kautta, vaan se rakentuu sosiaalisesti, hegemonisten diskurssien hallitessa 

sitä, mikä kulloinkin nähdään luonnollisena, normaalina. (Mt., 234-235.)  

Sukupuolten merkitysten rakentumiseen kytkeytyy valta määritellä subjektien kohda-

tessa, ja kun on kyse kirjattujen ilmoitusten lukemisesta, kuten tässä tutkielmassa, voi-

daan tarkastella sitä, miten nimenomaan kieli rakentaa erilaisia sukupuolisuuden luokkia 

ja järjestyksiä. (Butler 1990, 2006; ks. Ylitapio-Mäntylä Outi, 72.) Kieli tuottaa myös 

toimintaa, kielellisillä ilmauksilla pyritään tietynlaisen toiminnan ylläpitämiseen tai 

muuttamiseen. Näin ollen kieli ja sanontatavat eivät koskaan ole neutraaleja, vaan luon-

nollistettuja kulttuurisia tapoja ilmaista jokin asia.  

Butlerilla se kulttuurisen käsitettävyyden kehikko, jossa kehot, sukupuolet ja halut luon-

nollistetaan, hegemonisen diskursiivisepisteemisen sukupuolen ymmärtämisen mallina, 

on nimetty heteroseksuaaliseksi matriisiksi. Siinä on tehty luonnolliseksi näkemys, jonka 

mukaan kehojen eheys ja käsitettävyys edellyttää pysyviä biologisia (nimenomaan kahta) 

sukupuolia, joita puolestaan ilmaisevat sosiaaliset sukupuolet, niin että maskuliinisuus 

ilmaisee miespuolisuutta ja feminiinisyys naispuolisuutta. Olennaista tässä on huomata 

se, että heteroseksuaalinen matriisi määrittelee sukupuolet toisilleen vastakkaisiksi sekä 

keskenään hierarkkisiksi heteroseksuaalisen pakollisen käytännön välityksellä. (Butler 

2006, 251.) Tämän diskursiivisen, kulttuurisidonnaisenkin luonnollistamisen kautta muo-

dostuvat ne stereotyyppiset sukupuoliroolit, jotka ovat läsnä kaikkialla yhteiskunnassa. 

Eli tällaiset sukupuoliroolit ruokkivat ajan myötä itse itseään, ne tulevat stereotyyppisiksi 

käsityksiksi sen suhteen, mitä ihmisiltä odotetaan, millaista käyttäytymistä ja olemista. 

(Juvonen 2016, 44.) Tässä tutkielmassa heteroseksuaalinen matriisi sukupuolirooleineen 

näkyy esimerkiksi siinä, miten erilaista käytöksen kuvausta tytöistä ja pojista tuotetaan ja 

toisaalta siinä, miten nimenomaan poikien käytös (teot) suhteessa tyttöihin on väkival-

taista. Ensimmäinen viittaa siihen, miten ilmoittajat odottavat esimerkiksi tyttöjen olevan 

julkisissa tiloissa ja jälkimmäinen siihen, että poikien kohdalla väkivaltatekoja on yksin-

kertaisesti paljon.  

Tutkielmassa etsin vastausta siihen, miten huoli-ilmauksilla vaikutetaan lasten ja nuorten 

elämään. Toisaalta pohdin sitä, ketkä pääsevät vaikuttamaan, miksi ja miten paikallisissa 

ja tietyssä ajassa tuotetut tekstit peilautuvat suhteessa laajempaan kontekstiin ja diskurs-

seihin.  
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Tutkimuskysymys on, miten huolta määritellään lastensuojeluilmoitusten huoliteksteissä 

ja miksi määrittelyt ovat muotoutuneet juuri tällaisiksi.  

Diskurssiluvuissa vastaan tähän kysymykseen lähtemällä liikkeelle huolen määrittäjistä 

ja etsin erilaisia mikrotason diskursiivisia käytänteitä. Kuvaan tekstin rakennetta. Toi-

sessa osassa mikrotason diskurssit kiedotaan ympäröivään kulttuuriinsa, katsotaan mil-

laisia valumia paikalliselle tasolle on sitä myötä syntynyt ja mitkä diskursiiviset puhetavat 

ja sitä myötä käsitykset ovat saaneet hegemonisen aseman suhteissa muihin.  

Kolmanneksi palaan tekstien kanssa takaisin paikalliselle tasolle tarkastelemaan sitä, mil-

laisia käytännön vaikutuksia hegemonisilla diskursseilla on suhteessa kohteisiinsa, eli 

lapsiin ja nuoriin.   

Tutkielman rakenne on seuraava: luvussa kaksi käyn lävitse sekä lapsuuden, lasten suo-

jelun ja lastensuojelun sekä sosiaalityön rakentumista sellaiseksi kuin niiden ajatellaan 

tänä päivänä olevan. Lisäksi esittelen tämän tutkielman kannalta olennaisia käsitteitä ja 

omana kohtanaan esittelen lopuksi varsinaisen aineiston tukena käytettävää aiempaa tut-

kimusta, sekä viimeisenä tutkimuskysymykset. Luvussa kolme esittelen tutkielman teo-

reettisen viitekehyksen ja analyyttisen kehikon. Lisäksi käsittelen tässä luvussa myös tut-

kielman tekoon liittyviä yleisiä eettisiä huomioonotettavia asioita ja nimenomaan tämän 

tutkielman kannalta isoimpia eettisiä haasteita. Luku neljä on varattu tutkimusaineiston 

käsittelylle ja aineiston luonteen kuvaukselle. Luku viisi sisältää varsinaisen diskurssi-

analyysin sekä kriittisen diskurssianalyysin vaiheittain etenevänä prosessina. Tämän lu-

vun kohdassa 5.4 kokoan yhteen tutkimustulokset. Luvussa kuusi sisältää pohdintaa tut-

kimuksesta ja ideoita jatkotutkimuksille.  
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2. Lapsuus ja huoli 
 

2.1 Lapset, lasten suojelu ja lastensuojelu 
 

Tutkielman tarkoituksena on keskittyä lasten suojelun ja erityisesti lastensuojelun parissa 

ilmenevään huoleen lapsista. Ja tarkennettuna nimenomaan siihen huoleen, joka kohdis-

tuu lapsen tai nuoren omaan käytökseen ja olemiseen. Aineistosta on siis valittu mukaan 

vain ne ilmoitukset, joissa on kirjoitettu näistä. Tarkoitus ei ole tutkia käytökseen tai ole-

miseen liittyviä, taustalla vaikuttavia asioita. Tällä tarkoitan sitä, että en ole tässä kohden 

kiinnostunut niinkään siitä, löytyykö taustalta esimerkiksi vanhempien toimintaan liitty-

viä syitä. Tältä osin voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi huostaanottojen taustalla 

olevia syitä tutkittaessa on havaittu, että vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyson-

gelmat ja perheväkivalta ovat suurimmat syyt huostaanottoihin. (Puustinen-Korhonen 

2006, Myllärniemi 2005, Heino 2007; ks. Heino 2009, 42-43.) Lastensuojelun avohuollon 

asiakkuuden taustaa tarkastellessa korostui vanhempien osalta jaksamattomuus, riittämät-

tömäksi arvioitu vanhemmuus sekä vanhempien avuttomuus ja osaamattomuus. (Heino 

2009, 89-90.) Avohuollon tai huostaanoton asiakastilastoja ei täysin voida samaistaa 

oman tutkielmani aineistoon, jossa ovat mukana myös ne ilmoitukset, jotka eivät ole joh-

taneet kumpaankaan. Aineistoni kohdalla kyse onkin enemmän siitä, miten ympäristö 

reagoi käytökseen tai olemiseen, niin että ilmoituksen tekemisen huolikynnys ylittyy. Tä-

män jälkeen lastensuojeluviranomaisten tehtävä on tehdä arvio jatkotoimenpiteistä tai to-

deta arvioinnin jälkeen, ettei lapsi tai nuori ole lastensuojelun parista saatavan tuen tar-

peessa. Aineistosta ei voi päätellä, minkä verran ilmoituksista johtaa asiakkuuteen, eikä 

sillä tarkastelukulman valinnan vuoksi ole merkitystä. Ilmoitukset ovat kuitenkin koko-

naisuudessaan tekemässä rajoja sen suhteen, mitä paikallisesti pidetään hyväksyttävänä 

olemisena ja tekemisenä tai poikkeamana niistä. 

Lastensuojeluilmoitukset ovat huolenilmaisun muotona osa lapsia ja nuoria ympäröivää 

ja heihin kohdistuvaa käyttäytymisen ja olemisen kontrollointia. Jotta voi ymmärtää tätä 

nykypäivän järjestäytynyttä huolenilmaisun muotoa, on lähdettävä liikkeelle menneestä 

ja kuljettava läpi lapsuuden lähihistorian, kohti lastensuojelua ja sitä kontekstia, jossa tut-

kielma kulkee. Tässä luvussa tutkielma kontekstoidaan asemaansa, aihepiirin, historian 
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ja käsitteiden sekä aiemmin tehdyn, tämän tutkielman kannalta merkittävän tutkimuskir-

jallisuuden kautta. Tämän tyyppinen kontekstointi on tarpeen, koska nykypäivän teks-

teillä on aina suhde historiaan. Näin tuotetaan ymmärrystä siitä, miksi tekstit ovat tänä 

päivänä sellaisia kuin ovat. Tämä ymmärrys on tarpeen, kun tutkielma nojaa Michel Fou-

caultin diskurssin ja genealogian käsitteiden mukaiseen ajatteluun, jossa sitä miten asioita 

on eri aikoina ja eri paikossa käsitelty, pidetään merkityksellisenä. Eli historialla on mer-

kitystä myös, kun tarkastellaan huolitekstien muotoutumista ja sisältöjä sekä merkityksiä. 

Historiallinen, käsitteellinen ja aihepiirin mukainen paikantaminen nojaa tässä muiden 

tekemiin tutkimuksiin, niiden esiin tuomiin, mielestäni olennaisiin asioihin kontekstoin-

nin kannalta. (Ks. Vuori 2001, 20.)  

Modernin lapsuuden rakennelman voi nähdä vähittäisesti muodostuneen sadan vuoden 

”lastenpelastusprojektin” tuloksena. Tarkoituksena on ollut kattavasti muodostaa sellai-

nen lapsiin ja lapsuuteen liittyvä verkko, joka kattaa kaiken lapsiin ja lapsuuteen liittyvän 

elämismaailman, alkaen sosiaalisista laitoksista. Näitä ovat esimerkiksi perhe, koulu, päi-

vähoitojärjestelmä sekä muut lasten sosiaaliset ja kulttuuriset palvelujärjestelmät. Se kat-

taa myös lapsuuden asiantuntijajoukot ja näiden lapsen kehitystä koskevat tiedot ja osaa-

miset, samoin kuin lasten kohtelua yhteiskunnassa säätelevät lait ja lopulta myös lapsia 

ja lapsuutta koskevan tutkimuksen. Lapsuus on opittu ymmärtämään sellaiseksi elämän-

vaiheeksi, jossa lapset ensin perheen ja myöhemmin päivähoidon ja koulun suojissa, ke-

hitystarpeitaan vastaavan suojelun, kasvatuksen ja koulutuksen turvin vähitellen siirtyvät 

kohti aikuisuutta. Lapset ovat tänä aikana muiden kasvatuksen, suojelun ja kontrollin 

kohteena. Lapsille järjestetty matka läpi eri instituutioiden on yhdenmukaistanut heidän 

tarpeitaan, toiveitaan, kokemuksiaan ja etujaan. Hyvä lapsuus on näin normitettu. (Key 

1900; ks. Alanen 2001, 163-164.)  

Vaikka käsitys hyvästä tai oikeanlaisesta lapsuudesta on sadan vuoden aikana muuttunut 

ja laajentunut, on lapsuus edelleen erityisen kontrolloitua aikaa ihmisen elämässä. Las-

tensuojeluilmoitus edustaa tämän kontrollin yhtä laitaa, se tehdään kun muut kontrolloi-

vat ja normittavat käytännöt eivät riitä ohjaamaan lapsuutta siihen suuntaan, mihin toivo-

taan. Toisaalta lapsuudesta ei voida edes puhua ilman sen määrittelyä, biologinen ikä on 

yksi tapa määritellä, onko kyseessä lapsi (tai nuori):   
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”Lastensuojelulain mukaan lapsi on henkilö, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta, ja nuori henkilö sellainen, joka 
on täyttänyt 16,vaan ei 18 vuotta.” 

(Toivola 1957, 83.) 

Kuudenkymmenen vuoden takainen määritelmä on tässä osoittamassa lapsuuden ja nuo-

ruuden rajan määrittelyn monimutkaisuutta, sekä biologisesti että sen suhteen, millaisia 

termejä eri-ikäisistä ihmisistä on ollut käytössä eri aikakausina. Vielä 60 vuotta sitten 

lapsena pidettiin siis 16 –vuotiaitakin, nykykäsityksen mukaan tuo raja on toisissa mää-

ritelmissä vajonnut alemmas, joissakin pysynyt suurin piirtein samana. Biologinen ikä on 

siis yksi tapa rajata lapsuutta ja nuoruutta, etenkin lasten ja nuorten kohdalla juuri sen 

kautta määritellään varsin vahvasti sallittua olemista ja tekemistä, etenkin nyt käsillä ole-

van tutkielman kontekstissa. Nimensä mukaisesti lastensuojelu rajautuu biologisen iän 

mukaisesti. Esimerkiksi 16 –vuotiaasta voi tulla ilmoitus, jonka mukaan hänet on tavattu 

kaupungilla päihteiden vaikutuksen alaisena, mutta vastaavaa huolenilmaisua ei tule yli 

18 –vuotiaasta, koska tuo ikäpyykki on rajana lastensuojelun ja aikuisuuden välillä. Lap-

sia ja nuoria rajataan katsomalla nimenomaan biologista ikää, alkoholinkäytön osalta raja 

on Suomessa lakipykälin rajattu yli 18 –vuotiaiden oikeudeksi ja alle 18 –vuotiaan alko-

holinkäyttö on näin ollen ilmoittajalle suhteellisen selkeä rajapyykki ilmoituksen teke-

miseksi. Tämä ei kuitenkaan tee ilmoitusperusteista yksiselitteisiä. Biologisiin ikäluok-

kiin sisältyy aina kulttuurisesti neuvoteltuja määritelmiä sen suhteen, mikä katsotaan nor-

maaliksi tai epänormaaliksi olemiseksi ja käytökseksi kussakin ikävaiheessa, erityisesti 

lapsuuden ja nuoruuden aikana.  

Kokonaisuudessaan lapsuus ja nuoruus ”päättyy” tässä tutkielmassa 18 ikävuoteen. Sen 

jälkeen lastensuojeluilmoituksia ei tehdä, vaikka lastensuojelun asiakkuus voi jatkua 21:n 

ikävuoteen saakka, jälkihuollon muodossa.  Lastensuojelulain 6 § mukaan lapsena pide-

tään alle 18-vuotiasta ja nuorena 18–20-vuotiasta (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). 

Yleisesti ottaen lapsuuden ja nuoruuden raja sekä suhde aikuisuuteen ei ole yksiselittei-

sesti määriteltävissä. Yhdistyneillä kansakunnilla (YK) on oma määritelmänsä.  

”YK:n viitekehyksessä nuoret määritellään tavanomaisesti iän mukaan. Tämän määritelmän mukaan kaikki 

15–24-vuotiaat ihmiset ovat nuoria. Määritelmä ei ole kuitenkaan ongelmaton, sillä nuoruus voidaan 

nähdä siirtymäaikana lapsuuden ja aikuisuuden tai koulutuksen ja työelämän välillä. Toisaalta YK:n lapsen 

oikeuksien sopimus (1989) määrittelee alle 18-vuotiaat ensisijaisesti lapsiksi. YK:ssa jäsenvaltioilla ja eri 

YK-elimillä voi siis olla keskenään varsin erilaisia määritelmiä nuorista.”  

(Yhdistyneet kansakunnat, 2017.) 
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Lastensuojelussa lapsia ovat siis kaikki lastensuojelulain mukaan alle 18 –vuotiaat. Las-

tensuojeluilmoitusten osalta ikäraja päättyy nimenomaan tuohon ikävuoteen. Lapsuus 

voidaan kuitenkin määritellä usealla tavalla, biologisesta iästä riippumatta. Ikä ylipäätään 

voidaan nimetä kronologisesti, biologisesti, psykologisesti, kehityksellisesti, sosiaali-

sesti, institutionaalisesti, juridisesti, toiminnallisesti, persoonallisesti, subjektiivisesti, 

ruumiillisesti ja symbolisesti. (Rantamaa 2001, 51-52.) Eli määritelmät vaihtelevat ajasta, 

paikasta ja yhteydestä sekä sanojasta riippuen.   

Yhtenä perusjakona iän tarkastelussa voi pitää eron tekemistä yhtäältä kulttuurisesti, yh-

teiskunnallisesti ja sosiaalisesti määräytyneiden ikäkäsitysten sekä toisaalta yksilöllisen, 

henkilökohtaisen ja kokemuksellisen iän välille (Kangas 1998, 142, ks. Rantamaa 2001, 

52.). Samalla tavalla lapsuus voidaan jakaa yksilölliseksi tai yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. 

Yksilöllinen se on henkilökohtaisten suhteiden ja tapahtumien kautta muodostuvana ko-

kemuksena. Suhteet itseen, toisiin ihmisiin ja maailmaan kokonaisuudessaan rakentuvat 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsuus on lasten todellista elämää. Yhteiskun-

nallisen siitä tekee lapsuuden määrittely suhteessa johonkin, esimerkiksi aikuisuuteen. 

Rajat voivat olla liukuvia tai jyrkkiä ja eri aikoina, eri kulttuureissa lapsuuden kesto on 

vaihdellut. Lapsuutta määritellään yhteisöllisin normein ja riitein, sukupuoli ja sosiaali-

nen asema määrittelevät lasten mahdollisia todellisuuksia, eri tavoin riippuen siitä, missä 

lapsi asuu. Myös muuten käsitykset lapsuudesta ja arvosta vaihtelevat kulttuurista ja ai-

kakaudesta riippuen. Käsityksiin vaikuttavat kulloinkin yhteiskunnassa vaikuttavat arvot 

ja tarpeet. (Ks. Bardy 2013, 50.)  

On hyvä huomata, että tällainen elämänvaiheisiin liittyvä määrittely on myös vallankäyt-

töä. Lapsella tai nuorella on harvoin mahdollisuutta päättää itse lapsuutensa/nuoruutensa 

sisällöstä ja kulusta. Näistä käydään jatkuvasti julkista keskustelua. Keskusteluun osallis-

tujia on paljon: poliitikoista ja eri alojen asiantuntijoista lasten ja nuorten vanhempiin. 

Harvoin äänessä ovat lapset ja nuoret itse, vaikka keskustelussa käsitellään, arvioidaan ja 

arvotetaan heidän elämistään ja asioitaan. (Ks. Alanen 2001, 161.) Eli edes aikuisista kai-

killa ei ole pääsyä määrittelyjen ytimeen, eikä siis määrittelemään normaalin lapsuuden 

ja nuoruuden sisältöjä.  

Kuljetan tutkielmassa lapsuuden (ja nuoruuden) osalta sellaista määritelmää, joka on läh-

töisin ilmoituksia kirjoittaneilta aikuisilta. Ilmoitukset puolestaan aineistona muokkaavat 

jo lähtökohtaisesti tarkastelun pikemminkin epänormaalin lapsuuden ja nuoruuden mää-

ritelmien suuntaan, huoliteksteissä ei kirjoteta näkyviin niitä asioita, jotka ovat hyvin. 
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Toisaalta normaalia ”peilaa” tutkielmassa se, miten mahdolliset huolestumisen rajat esiin-

tyvät aineistossa. Se mistä ei puhuta, on siis kertomusta normaalista lapsuudesta ja nuo-

ruudesta. Samalla koko normaalin lapsuuden ja nuoruuden käsitys on kuitenkin koetuk-

sella, pyrin aiheeseen liittyvän aiemman tutkimuksen avulla avaamaan niitä diskursiivisia 

muodostelmia, jotka ovat vaikuttamassa tämän huoliaineiston sisällä näyttäytyviin mää-

ritelmiin. Lapsuutta ja nuoruutta on käsitelty ja käsitellään jatkuvasti erilaisilla yhteiskun-

nallisilla areenoilla. Siitä kirjoitetaan eri alojen asiantuntijoiden toimesta, lehtien pals-

toilla ja keskustellaan esimerkiksi lakimuutoksia koskevien eduskuntakäsittelyiden yh-

teydessä. (Ks. Vuori 2001; Harrikari 2008.) Näissä keskusteluissa määrittyvät lasten ja 

nuorten toimimisen ja olemisen rajat siltä osin, kuin ne ovat määriteltävissä. Niissä mää-

rittyvät myös ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä muiden toimijoiden asemat ja vai-

kutusmahdollisuudet lapsuuden ja nuoruuden määrittelyn suhteen. Ja samalla määrittyvät 

lasten ja nuorten paikat.  

Lastensuojelu taas viittaa nimenomaan lastensuojeluun instituutiona. On tärkeä ymmär-

tää, että lasten suojelu ja lastensuojelu ovat kaksi eri asiaa. Institutionalisoidun lastensuo-

jelun historia kytkeytyy tiiviisti yhteen lapsuuden historian kanssa. Ja samalla lastensuo-

jelu sosiaalityön osana kytkeytyy yhteen sosiaalityön yleisemmän historian kanssa. Ilman 

lapsuuden käsitteellistämistä, ongelmallistamista ja normittavaa kontrollia ei lastensuoje-

lulle instituutiona ja käytäntönä olisi tarvetta. Hyvinvointivaltioon ja hyvinvoinnin toteut-

tamiseen liittyvät ideologiset näkemykset vaikuttavat siihen, millaisena lastensuojeluteh-

tävä nähdään ja miten sitä organisoidaan. Ja vastaavasti lastensuojelun arkeen, vaikutta-

vat yhteiskunnan poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset ehdot (Hurtig 2003, 13-15).  

Lastensuojelu on muotoutunut historiansa myötä ja myös sen kautta sellaiseksi, mitä se 

on nykyisin. Eli ymmärtääkseen lastensuojelun nykyisyyttä osana yhteiskuntaa ja sosiaa-

lityön kenttää, on oltava tietoinen menneen vaikutuksesta nykyiseen tilaan. Historian ku-

vauksen voi tehdä monella tavalla. Voidaan kuvata rakenteellista kehitystä, käytäntöjä, 

taustalla kulloisenakin aikana olleita ideologisia tai kulttuurisia käsityksiä. Seuraavassa 

esimerkkejä siitä, millä tavalla tätä historiaa sosiaalityön ja lastensuojelun historiaa on 

kuvattu.   

Anneli Pohjola (2010) on purkanut asiakkuus –käsitteen kautta sosiaalityön historiaa nos-

tamalla esiin sekä asiakas –käsiteen, että siihen kytköksissä olevien sosiaalityön histori-

assa olleiden muiden käsitteiden leimaavuuden. Vaikka esimerkiksi enää ei puhuta huu-

tolaisista, ruotiukoista, irtolaisista tai käytetä muita sosiaalityön historiaan kytkeytyviä 
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”vanhanaikaisia” termejä, elää niiden henki edelleen sosiaalityön asiakkaan mukana. 

Asiakas on jollakin tavalla erityinen, leimautunut toiseuteen. Toinen mielenkiintoinen 

historiasta nykypäivään asti kumpuava sosiaalityötä hallitseva ajatus on se, miten asiak-

kaita ajatellaan passiiviseksi ja holhoamisen tarpeessa olevina. Tällainen ajatus oli ole-

massa jo 200 vuotta sitten. Yhteiskunnan normaliteetin rajaa luotiin vielä 1852 ja 1879 

vaivaishoitoasetusten myötä. Vaivainen oli työkyvytön, työtön tai muuten työmarkkinoi-

den ulkopuolella oleva sairas, vammainen, vanhus tai lapsi. Määrittäminen perustui yh-

teiskunnassa rakentuneeseen köyhyyden, kerjäläisyyden ja irtolaisuuden sosiaaliseen ky-

symykseen sekä huono-osaisuutta koskeviin vallitseviin asenteisiin. Vaivaishoitoasetuk-

silla haluttiin rajata sosiaalihuollon laajuutta, mutta samalla kyse oli ihmisten hallinnasta, 

holhoamisesta. Vuoden 1922 köyhäinhoitolaissa oli tavoitteena poistaa vaivaishoitoon 

liittynyt kielteinen leima. Laki sisälsi kuitenkin säädökset avunsaajan rajoitteista ja vel-

vollisuuksista, hän oli velvollinen alistumaan hallinnoivan lautakunnan valvontaan. Val-

vonnan käytännöt kytkivät avun saamisen kontrollin ja moraalin instituutioihin. Huollet-

tavan käsite tuli käyttöön vuonna1956, kun lakitekstit ja –kieli uusittiin Huoltoapulakiin. 

(Pohjola 2010, 22-24.) Näistä huolimatta historia on tuottanut nykypäivään asti ulottuvan 

negatiivissävyisen leiman, myös lastensuojeluun. Toki täytyy korostaa, ettei leima ole 

syntynyt yksistään historiassa vallinneista ideologioista ja niihin kytkeytyvistä lakimuu-

toksista. Historia ei aina leimaa näin voimakkaasti kaikkea nykypäivään kytkeytyvää. 

Kyse on myös siitä, miten asioita käsitellään eri aikoina useissa diskursseissa ja diskurs-

sien sisällä. Niissä diskurssia hallitsevat toimijat määrittelevät asioista kertomisten sisäl-

töjä ja näkökulmia, jotka siirtyvät eteenpäin. Ainakin lastensuojelun osalta historian si-

jaan isompi taakka on se, ettei julkisessa keskustelussa ole juurikaan tilaa sellaiselle kes-

kustelulle, jossa lastensuojelua käsiteltäisiin sen hyvää tarkoittavan ydinolemuksen 

kautta.  

Riippumatta siitä, mistä näkökulmasta lastensuojelua tarkastellaan, ytimessä ovat aina 

kysymykset lasten hyvinvoinnista ja suojelusta. Eron tekee se, että nämä voivat määrittyä 

eri tavoin. Suojeluun pyrkivä lastensuojelu korostaa todettujen riskien ja ongelmatilan-

teiden poistamista lapsen elämästä ja hyvinvointia painottavan tavoitteena on laajemmin 

lapsen hyvinvoinnin edistäminen. Jaottelu löytyy myös lastensuojelun historiallisista tar-

kasteluista. Vanhemmissa lastensuojelun periaatteissa korostettiin suojelua, lapsia suojel-

tiin vanhempien huollon ja kasvatuksen puutteilta ja pahoinpiteleviltä vanhemmilta. Eri-

tyisesti huomio kohdistui orpoihin ja hylättyihin lapsiin. Myöhemmin painopiste on siir-
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tynyt enemmän hyvinvointia painottavaan suuntaan, joskaan suojelua ei siinäkään ole pe-

riaatteena hylätty. Eniten eroa tuottaa tämän päivän länsimaisen lastensuojelun näkökul-

masta se, ettei lapsia enää tarvitse suojella niinkään vanhempien kuolemalta, vaan tilalle 

on tullut monimutkaisempia ja vaihtelevampia ongelmia. (Ks. Pösö 2007, 72.)  

Näistä historiassa tapahtuneista käänteistä on tehnyt tutkimusta myös Timo Harrikari 

(2008). Hänen mukaansa hyvinvointipainotteisesta lasten suojelemisen kulttuurista on 

siirrytty riskejä kontrolloimaan pyrkivään suuntaan. Lapsuuden kontrollointi on ideolo-

gisesti ehdollistunutta, sisältäen vahvan puuttumisen eetoksen sekä yhteiskunnan ylem-

miltä tasoilta alemmille ja myös päinvastoin, alemmilta ylöspäin suuntautuneena. Lap-

suuden riskejä kontrolloidaan samanaikaisesti monilla pinnoilla, huoli ja käsitys riskilap-

suudesta välittyy myös diskursiivisesti hegemonisena puhumisen tapana yhteiskunnan eri 

tasoille ja paikkoihin. (Mt., 2008, 258-267.) Tässä tutkielmassa lapsuuden kontrolloinnin 

tarkastelu tapahtuu huolikirjoitusten kautta, eri alojen ammattilaisten tuottamien paino-

tusten ja taustaideologioiden myötä kirjoitukset ovat muodostuneet juuri sellaisiksi kuin 

ovat.  

Lastensuojelun sosiaalityötä ja koko sosiaalityön kenttää voi myös lähestyä historialli-

sesti tarkastelemalla sitä, millaista teoriapohjaa sosiaalityö on kantanut mukanaan histo-

riansa aikana. Karen Healyn (2005) mukaan sosiaalityön historiassa on painotuksellisia 

eroja sen suhteen, mitkä teoreettiset ja tieteenalakohtaiset suuntaukset ovat olleet tärkeitä 

sosiaalityön kehittymisen ja toiminnan kannalta. Erot eri maiden osalta selittyvät tieten-

kin resurssien määrästä ja työskentelykenttien jaoista. Yleisesti ottaen ensin sosiaalityön 

teoria sisälsi psykologiasta ja psykiatriasta tuttua teoretisointia. Monet ongelmista ajatel-

tiin olevan yksilöntasolla ratkaistavia. 1920-1950 luvulla psykodynaamiset teoriat domi-

noivat kenttää. 1950 –luvulta lähtien sosiaalityöhön alkoi kuitenkin tulla enemmän vai-

kutteita myös sosiologian ja muiden sosiaalitieteiden aloilta. Sosiologian antina sosiaali-

työhön oli se, että näin saatiin mukaan myös rakenteet ja käytännöt, jotka aiheuttavat 

ihmisille ongelmia. Erityisesti valta-aspektit tulivat sosiologian myötä esille. (Mt., 2005, 

47-60.)  

Tämän päivän lastensuojelun voidaan katsoa syntyneen niiden keskeisten vaikuttimien 

mukaan, jotka ovat voimakkaimmin muotoilleet sosiaalityön kehystä ja käytäntöjä ja 

jotka näkyvät tätä tutkielmaa ajatellen erityisesti sosiaalityön lastensuojelun arjen työs-

kentely-ympäristössä. Samat vaikuttimet, tai pikemminkin tutkielman luonteen mukai-
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sesti tarkennettuna diskurssit ovat mukana, kun tarkastelen myöhemmin tutkielman ai-

neistoa teoreettiseettisen viitekehyksen puitteissa. Sosiaalityöntekijät tekevät yleensä työ-

tään ympäristössä, missä muut ammatit muokkaavat tai ainakin pyrkivät muokkaamaan 

myös sosiaalityön roolia. Sosiaalityön toteuttaminen ei määrity vain oman alan sisältä tai 

ole syntynyt tyhjiössä, vaan kytkeytyy sen sijaan sitä ympäröiviin diskursseihin. Ne tuot-

tavat lastensuojeluunkin, esimerkiksi lastensuojeluilmoituksiin ja niiden huoli-ilmaisui-

hin, normeja ja ajatusta siitä millaista on normaali lapsuus ja rajaavat näin lastensuojelun 

tehtävää oleellisella tavalla. Ne rajaavat ymmärrystä siitä, millainen toiminta ja oleminen 

on sallittua, miten lapsuutta ylipäätään voidaan käsitellä.  Karen Healy (2005) on nostanut 

esiin kolme dominoivaa diskurssia, joilla on jonkinlainen suhde sosiaalityön muokkautu-

miseen ja toimintaan nykypäivänä. Healy mainitsee diskurssien lisäksi sen, että tämän 

päivän sosiaalityössä myös psykologian ja sosiologian teoriat vaikuttavat siihen mitä teh-

dään ja miksi. Ja mainitsee vähemmän vaikuttavana koulutusdiskurssin, jolla on edellisiin 

diskursseihin verrattuna pienempi painoarvo. Toisaalta kolme dominoivaa diskurssia voi-

vat myös asettua keskenään eri asemaan, riippuen siitä, mitä sosiaalityön sektoria tarkoi-

tetaan. (Mt., 2005,17.) 

Ensimmäinen on lääketieteen saralla vahvimmin vaikuttava ja ihmisen biologiaan ja kes-

kittyvä biolääketieteellinen diskurssi. Se näyttäytyy itsestään selvänä ja normaalina lää-

käreille ja muille lääketieteen alalla työskenteleville, nousee muita diskursseja hallitse-

vaksi. Tällöin saattaa unohtua, että on myös muita näkökulmia ihmisen toiminnan ja ole-

misen tarkasteluun, esimerkiksi rakenteelliset tekijät. Tämä diskurssi pyrkii siis luonnol-

listamaan sen, että pitäisi keskittyä vain sen mukaiseen käsitykseen ihmisestä. Ihminen 

on kuitenkin myös ympäristönsä tuote, ei pelkästään sairas elin. (Mt., 2005, 20-26.)   

Toisena Healy mainitsee talousdiskurssin muotoutumisen suuntaan, jonka ihmiskäsitys 

ei sosiaalityön perinteiden näkökulmasta ainakaan ole kovin kestävä. Sen mukaan valtion 

roolin tulisi olla minimaalinen suhteessa ihmisen toimintaan ja ihmiset nähdään herkästi 

taakkana, mikäli tarvitsevat sosiaalipalveluita. Tuottamaton ihminen ei tarvitse oikeuksia, 

palvelut eivät perustu julkiseen vastuuseen ja ihmiskäsityksen mukaan ihmiset osaavat 

aina toimia rationaalisesti. Sosiaalityön kannalta tämä tarkoittaa sosiaalityön toiminta-

mahdollisuuksien vähenemistä ja ulkoistamista. (Mt., 2005, 29-34.) Kontrolloimattomuu-

den tarve ei kuitenkaan ulotu lapsiin. lapset nähdään investointina tulevaisuuteen, joka 

merkitsee sitä, että ollakseen tulevaisuuden kannalta tuottava investointi, tulee lasta kont-

rolloida riittävästi oikeaan suuntaan. (Ks. Harrikari 2008, 29.) 
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Kolmantena Healyn diskursseista on lakidiskurssi. Sen painoarvo on lastensuojelussakin 

merkittävä. Periaatteessa lakidiskurssi on niin sosiaalityöntekijän, kuin asiakkaankin kan-

nalta nähtävissä hyvänä asiana. Se tuo järjestystä ja luottamusta. Se näyttäytyy Healyn 

mukaan kuitenkin persoonattomalta, eikä ota huomioon kontekstia, se pelkistää asioita ja 

jättää huomioimatta ihmisten taustat ja yksilöllisyyden. Lakidiskurssi voi myös olla muu-

ten syrjivä, esimerkiksi olemalla liiaksi eurosentrinen ja normittamalla näin jotakin kei-

notekoista. (Healy 2005, s. 35-41.)  

Healyn tekemä jako auttaa hahmottamaan lastensuojeluun vaikuttavia diskursseja. Tämä 

on tärkeää, jotta eri tilanteissa ymmärretään, millaisia voimia ja vallankäyttöä pelkästään 

lastensuojelussa liikkuu. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, millaisena ihmisenä lapsi tai 

nuori kulloinkin lastensuojelussa nähdään ja koetaan. Omassa tutkielmassani aineistosta 

on noussut esiin kaikista edellä kuvatuista diskursseista eri asteisia viittauksia. Hegemo-

nisina diskursseina lastensuojelun paikallisen huoliaineiston puitteissa muodostuivat psy-

kososiaaliset ja lasten suojelullistamiseen viittaavat diskurssit. Niiden tarkastelun tueksi 

olen etsinyt tutkimuksia, joissa käsitellään näitä diskursseja ja niiden muotoutumishisto-

riaa yhteiskunnan eri tasoilla. Näitä tutkimuksia esittelen paremmin luvussa 2.4.  

 

2.2 Huoli 
 

Koko tutkielmaa ajatellen käsitteellinen määrittely on myös tärkeää. Käsitteet eivät vain 

leiju ilmassa, niillä on monella tavalla syvempi merkitys. On eri asia puhua syrjäytymi-

sestä tai käyttää sanaparia normaali/epänormaali, kuin vaikka sanaa huoli.  

Sana huoli ei sinällään kytkeydy mihinkään erityiseen aiheeseen, ihmiseen tai ihmisryh-

mään. Huoli voi kohdistua lähes mihin vain, auton kunnosta ja rahatilanteesta siihen, pi-

tääkö olla huolissaan siitä mitä kärpäset tekevät jäädessään yksin päiväksi asuntoon, ku-

ten suomalaisen MTV 3:n televisiokanavan viihdeohjelmassa yhtenä huolen aiheena oli. 

(Ks. Pitääkö olla huolissaan. MTV3, 2017.) Yleisesti voidaan sanoa, että huoli kohdistuu 

itselle tärkeinä pidettyihin asioihin ja huolen tasoja on monia. Jos huolesta ajatellaan näin, 

määrittelee ihminen itse sen, mikä huoli on vakavampi ja mikä vähäisempi. Pitääkö olla 

huolissaan –ohjelma (2017) on hyvä esimerkki siitä, miten huoleen voidaan suhtautua ja 

siitä voidaan puhua viihteellistämällä se. Toisaalta sama ohjelma on tässä esimerkkinä 

sen vuoksi, että se ei pakota ketään olemaan huolissaan, ihmiset ovat saaneet vapaaehtoi-
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sesti lähettää huolen aiheita tarkasteltaviksi. Myös kysymyksiin vastaajien joukko on va-

littu tai valikoitunut muiden, kuin eri asioiden asiantuntijoiden parista. Ja katsojajoukko 

on valikoitunut yhtä sattumanvaraisella tavalla. Tarkoitus on ollut tehdä huolesta viih-

dettä, ottamatta kantaa asioiden todelliseen luonteeseen. Tässä tutkielmassa huolta tar-

kastellaan lastensuojeluun saapuneiden lastensuojeluilmoitusten huolitekstien kautta.  

Huolta voidaan käsitteenä ja sisällöllisesti lähteä tarkastelemaan kahdesta eri suunnasta 

käsin. Ensimmäisessä huoli voidaan kytkeä laajemmin yhteiskunnallisten ja kulttuuristen 

arvojen sekä lain tuomien velvoitteiden yhdistelmiin. Huolen suuret linjat määritellään 

lastensuojeluilmoituksen ja siihen huoltaan kirjoittavan ihmisen ympäröimässä yhteis-

kunnassa. Sen luonne on erilainen riippuen siitä, missä aihepiirissä, missä ajassa ja pai-

kassa sitä tarkastellaan. Kun huoli kytketään esimerkiksi lapsiin ja nuoriin, on löydettä-

vissä monenlaisia kannanottoja ja tutkimuksia, joissa huoli muuttuukin vakavampaan 

suuntaan. Huolta kartoitetaan, tuotetaan ja siitä puhutaan, rajatummin. 

Julkisuudessa lapsiin liittyvää keskustelua on hallinnut puhe suomalaisten lasten pahoin-

voinnista. Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö, väkivaltaisuus, mielenterveysongelmat ja 

yleinen turvattomuus ovat olleet julkisessa lapsia koskevassa keskusteluissa korostuneita 

teemoja. (Hurtig 2003, 8.) Eli yleisesti sanoen on oltu huolissaan lasten ja nuorten kas-

vusta ja kehityksestä näiden teemojen kautta. Huoli voi olla tutkimustulosten kautta pe-

rusteltua tai sen takana voi olla muita, kuten poliittisia vaikuttimia. Huolta tuodaan siis 

esiin eri kanavien kautta. Kyse on yhteiskunnan huolesta, jokaisella aikakaudella tämä 

huoli on muotoutunut omankaltaisekseen. Timo Harrikari (2008) toteaa käsityksen lap-

suuden luonteesta, hyvään ja normaaliin lapsuuteen liitettyjen piirteiden tai epänormaa-

lien ilmiöiden määrittelyn olevan aikaan ja paikkaan sidottuja kulttuurisidonnaisia käy-

täntöjä. Niissä erilaiset lapsikäsitykset, tietoparadigmat, ammattikunnat ja kulttuuriset 

traditiot kilpailevat hegemonisten tulkintojen ja sovellusten asemasta. (Mt., 2008, 17.) 

Huolesta on puhuttu siinä määrin, että lastensuojelun asiakkuuksien määrää tarkastelta-

essa, on sen kasvun ajateltu olevan osittain seurausta huolipuheen lisääntymisestä sekä 

katseen suuntautumisesta lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvuun ja hukassa olevaan 

vanhemmuuteen (Forsberg & Ritala-Koskinen 2012, 155).  

Lastensuojelullistettu huoli taas viittaa siihen, miten huoli uusista riskeistä on laajentanut 

lastensuojeluksi nimettyä toimintaa ja intensivoitumista. Suojeluperiaate ulottuu sen mu-

kaan muihin näkökulmiin, kuten osallisuuteen ja osallistumiseen nähdään, lastensuoje-

lusta on tehty kaikkien asia ja jokainen lapsi nähdään suojelun kohteena. Lisäksi huolta 



20 
 
kontrolloidaan lain tasolta aina siihen, miten erilaiset viranomaistoimijat ja professionaa-

liset kentät kytkeytyvät tähän huolen valvontaan. Esimerkiksi lääketieteen, päivähoidon 

ja koulujen sekä muiden viranomaisten verkosto pitää huolen siitä, että lastensuojelullis-

taminen hallintakoneistona kattaa mahdollisimman laajan osan lapsuuden ja nuoruuden 

aikaista elämää. (Harrikari 2012,76-85.)  

Lastensuojeluilmoitusten ja asiakkuuksien entistä tarkempi ja säännönmukaisempi tilas-

tointi ovat myös voineet vaikuttaa asiakasmääriin (Forsberg & Ritala-Koskinen 2012, 

157). Lastensuojelu on vuosituhannen alun jälkeen tullut median kiinnostuksen ja toi-

saalta sosiaalityöntekijöiden aktivoitumisen kautta kaikkien ainakin jollain lailla tunte-

maksi asiaksi. Lastensuojeluilmoituksista on puhuttu enemmän julkisuudessa, tietoisuus 

lastensuojeluilmoituksen tekomahdollisuudesta ja lastensuojelun sosiaalityön toiminta-

malleista on levinnyt. (Heinonen ym. 2012, 4.) Voidaan ajatella, että tällaisen näkyvyy-

den myötä myös ilmoitusten määrässä ja etenkin tätä tutkielmaa ajatellen sisällössä, on 

näkyvyyden myötä tapahtunut muutosta. Tietoisuuden lastensuojelusta pitäisi ainakin 

vaikuttaa siihen, millaista huolta lastensuojeluun ilmoitusten muodossa tulee.  

Historiallisesti tarkasteltuna valtioilla on ollut monenlaisia lapsiväestöä koskevia tavoit-

teita, joiden perustelut ovat olleet niin utilitaristisia kuin eettisiäkin. Utilitariset argumen-

tit ovat liittyneet muun muassa valtioiden fyysisen voiman ja taloudellisen kilpailukyvyn 

vahvistamiseen kansainvälisessä kentässä. Eettiset perustelut voimistuivat 1900 –luvun 

viimeisinä vuosikymmeninä, jolloin lapsia alettiin yhä enemmän tarkastella yksilöinä ja 

oikeudellisina subjekteina. (Harrikari 2008, 18.) Harrikarin mukaan Suomessakin on la-

man jälkeen tapahtunut käänne, jossa huolen taustalla on ajatus erilaisten riskien hallin-

nasta. Lama jätti jälkeensä epävarmuuden tunteen, jota pyritään hallitsemaan minimoi-

malla riskejä. Lasten ja nuorten toiminnan kontrollointi on osa tätä riskien hallitsemista. 

(Mt., 2008, 21.) 

Toisaalta huolta voi lähestyä huolitekstin kirjoittajan tuottaman näkemyksen kautta. Täl-

löin päästään yhdestä pisteestä käsin tarkastelemaan sitä, miten huoli määritellään yksit-

täisen ihmisen näkökulmasta käsin. Eli siitä pisteestä, jossa yhteiskunnalliset näkemykset 

ulottuvat käytännön työskentelyyn, arkipäivään ja aina ilmoituksen kohteena olevaan ih-

miseen. Ilmoitukset tehneet henkilöt ovat tuottaneet kirjalliseen muotoon sen huolen, joka 

heidän mielestään ja esimerkiksi virka-asemastaan käsin katsottuna ylittää lapsen tai nuo-

ren normaalin olemisen ja elämisen rajan. Tuon rajan tavoittaminen ei ole yksiselitteistä. 

Huoli on subjektiivinen, asiakassuhteessa syntynyt näkemys. Jokaisella ammattialalla on 
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omat tarkastelupisteensä, jokaisessa aikakaudessa ja paikassa ne voivat muokkaantua eri-

laisiksi, tuottaa näin ollen erilaista käsitystä huolesta. Yleisen määritelmän mukaan huoli 

voidaan esittää seuraavanlaiseksi, huolen havaitsijan näkökulmasta:  

”Huolen lähtökohtana on lapsen tai perheen jokin pulma. Huoli syntyy kontaktissa ja tuntuu työntekijässä. 

Huoli kohdistuu yhtäaikaa kahteen asiaan: lapsen selviämiseen ja omiin toimintamahdollisuuksiin. Asian 

voi ilmaista myös siten, että huoli kohdistuu suhteeseen: työntekijän, lapsen ja muiden merkityksellisten 

henkilöiden suhteeseen. Huoli koskee aina tulevaisuutta -  joko seuraavaa hetkeä tai seuraavaa vuotta -  ja 

se on luonteeltaan subjektiivinen ennakointi suhteiden kehittymisestä ja omista toimintamahdollisuuksista. 

Huolen taustalla on työntekijän intuitiivinen kuva sekä lapsen tai nuoren tilanteesta että omista ja tiedossa 

olevan verkoston oletetuista voimavaroista. Tämä kuva rakentuu tiedosta, tunteista ja velvotteista. Huoli 

herää työntekijän lapsen/nuoren tilanteesta tekemien havaintojen pohjalta. Näitä havaintoja hän tarkaste-

lee suhteessa aikaisemmin oppimaansa, kokemuksiinsa ja tietoihinsa. Tämä herättää kokonaisvaltaisen nä-

kemyksen tilanteesta, joka voi ilmetä eriasteisena huolena. Tunteiden laatu ja voimakkuus määrittävät huo-

len asteen. Perinteisesti arvostetaan kovasti tietoa ja yleisempää tuntumaa tilanteesta pidetään petollisena. 

Tuntumassa on kuitenkin kyse tärkeästä työvälineestä. Se on työntekijän koulutuksen, työ- ja elämänkoke-

muksen tuottama intuitiivinen kuva, jonka pohjalta kiinnitämme huomiota tiettyihin asioihin ja annamme 

niille tietynlaisia merkityksiä. Siitä voisi puhua ns. hiljaisena tietona tai äänettömänä ammattitaitona. Mo-

raali (ammattietiikka) vaikuttaa siihen, kokeeko työntekijä lapsen tilanteen velvoittavan häntä tekemään 

jotakin.”  

(Esa Eriksson ja Tom Erik Arnkill  2012, 21.) 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että huoli ei ole koskaan irrallaan yhteiskunnasta, ammat-

tilaisellakin on oman tarkastelukulmansa lisäksi ”rasitteenaan” niin oman ammattikun-

tansa, kuin laajemminkin yhteiskunnassa vallitsevien oikein tekemisen kulttuuristen ta-

pojen taakka.  

Molempia edellä mainittuja tarkastelusuuntia yhdistää siis se, että niiden avulla tuotetaan 

ja uudelleen tuotetaan kulttuurissa vallitsevia näkemyksiä siitä, mikä on normaalia ja 

mikä ei. Mikä, tai pikemminkin kuka, joutuu epänormaalin muottiin, marginaaliin. Jo 

pelkkä tarkastelun kohteeksi joutuminen lastensuojeluilmoituksen kautta saattaa tuottaa 

kokemuksen epänormaalina olosta. Kun tekstiä tuotetaan, ei sitä tuoteta ikinä vailla kyt-

köksiä johonkin aiempaan tai tyhjiössä vailla kosketusta esimerkiksi paikalliskulttuuriin 

tai tietyn ammattialan sisällä vallitsevaan senhetkiseen kulttuuriin. Toisaalta teksti muok-

kaa myös sen kohteena olevaa henkilöä, ajatuksia itsestä. Huolitekstien rooli ei siis ole 

”huoletonta” siinäkään mielessä, miltä ne myöhemmin näyttävät niiden kohteena olleiden 

ihmisten lukiessa tai kuunnellessa niiden sisältöä. Kyse on siitä, ettei ole olemassa takuu-
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varmaa huolen mittaristoa. Viranomaisasemassakin ilmoittanut on joutunut itse rakenta-

maan sen rajan, jossa kokee huolen kasvaneen niin suureksi, että on päätynyt tekemään 

ilmoituksen. Toisaalta on esimerkiksi tilanteita, joissa oman alan palvelujärjestelmä on 

jossakin suhteessa riittämätön ja huolen ilmaisu voidaan tehdä, jotta saadaan riittävästi 

tukea huolen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Huolen tuottamisen taustalla voi siis olla 

monenlaisia syitä, mitkä voivat muokata huolen rajoja monimutkaisiksi. (Satka 2009, 17-

32.)  

 

2.3 Huolen rajoja ja normaalin määrittelyjä 
 

Huoli muodostuu aina suhteessa johonkin. Huolen esittäjällä on mielessään tietyt rajat 

sen suhteen, mikä on normaalia ja mikä ei. Rajat ovat kuitenkin suhteellisia siinä mie-

lessä, että samastakin huolen aiheesta on löydettävissä erilaisia määritelmiä. Käyttämäs-

säni aineistossa koulupoissaolot ovat hyvä esimerkki tästä. Ei ole nähtävissä selkeää tun-

timäärää, jonka perusteella koulupoissaoloista oltaisiin huolissaan.   

Tuula Helne (2002) on tarkastelut syrjäytymisdiskurssin ristiriitaista suhdetta rajoihin. 

Syrjäytymisen käsite konstruoi rajoja, mutta ei siltikään kykene tuottamaan vain yhden-

mukaista kulttuurista näkemystä siitä, mikä on syrjäytymistä. Toisaalta joitakin syrjäyty-

misen leima saattaa löytyä joistakin kohden kulttuuria, kuten esimerkiksi silloin kun vaik-

kapa maahanmuuttajuus nähdään lähtökohtaisesti ongelmaksi. Tällöin rajan häivyttämi-

nen voi olla kovan työn takana. (Mt., 2002, 20-23.)  

Huolen raja määrittäytyy yksilöllisesti jokaisessa huolenilmauksen hetkessä uudelleen ja 

taas uudelleen. Toisissa tapauksissa raja on selkeämmin muodostettavissa. Tällaisia rajoja 

tarjoaa esimerkiksi laki, silloin kun nuori on puhallutettu poliisin toimesta ja on todettu 

että alaikäinen on päihtynyt. Toisaalta epäselvää huolta on esimerkiksi kaikenlainen 

”käyttäytymisestä” puhuminen: miten määrittyy esimerkiksi ”aggressiivinen käyttäyty-

minen”? Eli mikä oikeastaan onkaan normaalia käytöstä ja mikä ei.  

Kun mietitään sitä, millaisia merkityksiä huolen tuottamiseen ja lukemiseen liittyy, ei 

voida sivuuttaa ajatusta siitä, missä kontekstissa tässä tutkielmassa liikutaan. Eikä sitä, 

millaisia vaikutuksia lastensuojeluilmoituksella on yksittäisten ihmisten elämään. Pelkäs-
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tään kirjaamalla ylös huoli, puututaan usein varsin yksityisiksi koettuihin asioihin ja ase-

tetaan ihminen tiettyyn asemaan. Huoli on kuitenkin aina poikkeus jostakin, joka koetaan 

normaaliksi.  

Normaalin vastapariksi muodostuu aina jonkinlainen epänormaali. Epänormaalia toimin-

taa ja olemista määritellään kulttuurisesti, ilmoittajilla on käsitys siitä, mitkä asiat ovat 

normaalia ja mitkä eivät. Valta määritellä tämä raja taas vaikuttaa ilmoituksen kohteena 

olevaan ihmiseen. Tässä tapauksessa aikuiset määrittelevät normaalia lapsuutta ja nuo-

ruutta. Tällä on monenlaisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Palaan teorialuvussa 

laajemmin siihen, mitä tällainen valta tarkoittaa lapsen ja nuorten elämässä, millä tavoin 

se tulisi ymmärtää. Kyse on kuitenkin aina yksilöön vaikuttavasta rajanvedosta, siitä mil-

laisia mahdollisuuksia ja rajoituksia rajanveto tuo tullessaan.   

Huoli-ilmauksilla vaikutetaan niiden kohteena oleviin ihmisiin. Vaikuttaminen tapahtuu 

erityisesti lapsista ja nuorista puhuttaessa puuttumalla kehittyvään identiteettiin, käsityk-

seen minästä ja paikasta maailmassa. Identiteetti rakentuu monesta osatekijästä, mutta 

olennaista on se, miten identiteettiä rakennetaan aina suhteessa muihin eli esimerkiksi 

sitä, mikä on normaalia ja mikä epänormaalia tai mikä on hyvää ja mikä huonoa. Identi-

teetissä on aina kyse kuulumisesta johonkin ja sitä peilataan siihen, mihin ei kuuluta. Kyse 

on eronteoista. (ks. Hall 1999, 122-123.) 

Nykypäivän maailmassa identiteetit ovat pirstoutuneita, mutta muodostuvat aina erilai-

sista toisiaan risteilevistä ja toisilleen vastakkaisista diskursseista, käytännöistä ja posi-

tioista. Identiteetit liittyvät siihen, kuinka historian, kielen ja kulttuurin tarjoamia resurs-

seja käytetään tultaessa joiksikin. Kyse on siis siitä, keitä meistä voi tulla, kuinka meidät 

on esitetty ja mikä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka mahdollisesti esitämme itsemme. Iden-

titeetit muodostuvat esittämisen eli representaation sisällä, eivät sen ulkopuolella. Juuri 

siksi, että identiteetit rakennetaan diskurssin sisällä eikä sen ulkopuolella, meidän on tar-

kasteltava niitä tietyissä erityisissä historiallisissa ja institutionaalisissa paikoissa, tietty-

jen erityisten diskursiivisten muodostumien ja käytäntöjen sisällä. Identiteetit nousevat 

esiin erityisten vallan muotojen leikeissä, minkä vuoksi ne ovat eron merkitsemisen ja 

poissulkemisen tuotteita. Ne rakennetaan eron sisällä, ei sen ulkopuolella. Identiteetit 

ovat pisteitä, joissa kiinnitymme tilapäisesti niihin subjektiasemiin, joita diskursiiviset 

käytänteet meille rakentavat. (Hall 1999, 250-253.)  
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Elina Virokannas (2002) on tarkastellut tutkimuksessaan huumehoitoyksikön nuorten 

ajatuksia normaalista ja normaalin suhteesta heihin itseensä. Nuoret ovat puheessaan ra-

kentaneet konstruktioita ja määritelmiä elämästään ja toiminnastaan suhteessa normaa-

liin.  Virokannaksen tutkimuksessa nuorten identiteetti ei ole jähmettynyt rakennelma, 

vaan dialogissa ympäröivän yhteiskunnan ja tarjolla olevien eri identiteettien kanssa Se 

rakentuu vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Virokan-

naksen haastatteluissa nuoret ovat tuottaneet toistuvasti määritelmiä normaalista, ilman 

että siitä oli kysytty. Hänen mukaansa määritelmiä suhteessa normaaliin esiintyy run-

saasti siksi, että se näyttää näille nuorille olevan yksi keskeinen identiteetin rakentamis-

tapa. Virokannas löysi nuorten puheesta runsaasti olemista ja tekemistä koskevia luokit-

teluja, jotka sijoittuivat suhteessa johonkin, jonka nuoret nimesivät normaaliksi. Muiden 

normaali, johon nuoret omaa olemistaan ja identiteettinsä muodostumista suhteuttivat, 

koostui valtaväestölle tavanomaisista ja yleisesti hyvänä elämänä pidetyistä olemisen ta-

voista. Nuorten puheissa tulee näkyväksi nuorten oma normaali ja ne tavat, joiden kautta 

nuoret rakentavat suhdettaan ”meidän normaaliin” (Mt., 2002, 128-142).  

Virokannaksen tutkimuksessa nuoret tuottivat määritelmiä nuorten normaalista, tässä tut-

kielmassa tarkastellaan sitä, miten aikuiset niitä tuottavat.  Nuoret nimesivät normaalin 

eri sisältöjä (kuten selvinpäin oleskelu kaverin kanssa, työnteko, masentava ja mielen-

kiinnoton oleminen ilman päihteitä) ja niitä mitä pitivät normaalin merkityksen vastak-

kaisina olotiloina (esimerkiksi juhliminen, poliisien pakoilu, totaalinen ulkopuolisuus 

valtaväestön harjoittamasta elämäntavasta). (Ks. Virokannas 2002, 140.) Vastaavalla ta-

valla voidaan tarkastella myös lastensuojelun huolitekstejä. Vaikka lapset ja nuoret eivät 

itse nimeä tässä tutkimuksessa normaalia tai epänormaalia, tekevät he asioita joita muut 

luokittelevat joko normaaliksi tai epänormaaliksi.  

Lastensuojelun tarvetta määrittelevä yhteisö lapsen elinpiirissä vaihtelee, määritelmät 

vaihtelevat jo pelkästään tämänkin vuoksi. Normaali lapsuus on vaikeasti tavoiteltavaa, 

eri tahojen tuottaessa erilaista tietoa. Rajojen asettuminen riippuukin erityisesti siitä, mil-

lainen on lapsen elinympäristö ja ketkä ovat lähinnä suorittamassa hyvän lapsuuden val-

vomistehtävää. Lapsen määrittymiseen poikkeavaksi vaikuttavat kontekstisidonnaiset ja 

monesti täysin sattumanvaraisetkin tekijät ja erityisesti se, ketkä pääsevät tekemään mää-

ritelmää normaalista ja epänormaalista kunkin lapsen kohdalla. Ei siis voida esittää täysin 

yksiselitteistä määritelmää siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. (Kataja 2012, 179.) Nor-

maalia määritellään kulttuurin eri tasoilla, aina kokonaisesta kansallisesta kulttuurista läh-
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tien. Kansallinen kulttuuri muodostuu ”suurista” tarinoista ja tuottaa olevaksi valtion ni-

meltä Suomi. Kansallisella kulttuurilla tarinoineen tehdään eroa meihin ja muihin, tari-

noiden merkitys perustuu toistoon, joilla ne tehdään luonnollisiksi. Tarinat eivät ole syn-

tyneet sattumalta, ja ne asettavat ihmisiä erilaisiin asemiin. Esimerkiksi sukupuolen mu-

kaan tarkasteltuna naiset kiinnitetään paikalleen kansakunnan maskuliinisten tulkintojen 

ja vaateiden palvelukseen, ei toimijuuteen. (Gordon 2002, 34-41.) Ongelmallista näissä 

tarinoissa on se, että samalla kun ”kansaa” luodaan, vaatii se yhtenäistämistä ja tämä puo-

lestaan karsii pois kaikenlaiset erot ihmisten välillä. Samalla tässä tarinoiden kudoksessa 

siis määrittyy myös normaalin ja epänormaalin kansalaisena olemisen muodot. Nämä ta-

rinat kuitenkin valuvat suurta tarinoiden kudosta noudattaen alemmille kulttuurien ta-

soille, esimerkiksi ilmoitusten tekijöiden käsityksiin.  

Ilmoitusten tekijöillä on ollut tieto siitä, mihin ilmoitukset menevät. Heillä on siis väistä-

mättä olemassa jonkinlainen käsitys lastensuojelun kentällä tehtävästä sosiaalityön roo-

lista. Tai he ovat muotoilemassa sitä, kun tekevät ilmoituksen. Huoli puretaan ilmoitusten 

muodossa sille viranomaiselle, jonka ajatellaan voivan olla avuksi. Huoliteksteissä pu-

reudutaan siis määrittämään normaalia, mutta myös lastensuojelun sosiaalityön merkityk-

siä, roolia yhteiskunnassa.  

Kirsi Juhilan (2002) mukaan sosiaalityön perinteisessä ammatillisessa missiossa korostuu 

yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten puolelle asettuva ja heidän asemansa pa-

rantamiseen pyrkivä työote. Toisaalta sosiaalityö on perinteisesti kytketty osaksi hyvin-

vointivaltion universaalisuusperiaatteen vahvistamispolitiikkaan, mikä tarkoittaa sitä, 

että ihmisten ja heidän tarpeidensa oletetaan olevan samanlaisia. Tällöin kontrollia on 

pitänyt ulottaa niihin, jotka eivät sovi tähän samanlaisuuden määritelmään. (Mt., 2002, 

11-12.) Sosiaalityön oma arvopohja on ristiriidassa sen kanssa, mitä siltä monesti odote-

taan ja vaarana on, että sosiaalityötä ajetaan entistä enemmän ulkoapäin kontrolloiduksi 

marginaalityöksi.  

Juhila näkee syyksi tähän kehityssuuntaan esimerkiksi individualistisen kuluttajuusdis-

kurssin, joka on hänen mukaansa saavuttanut hegemonisen aseman suhteessa kollektiivi-

siin arvoihin ja sosiaalisia oikeutuksia korostavien näkemysten kustannuksella. Tämä joh-

taa siihen, että marginaalissa elävät ihmiset nähdään negatiivisessa sävyssä. Kuluttajuu-

den epätasa-arvoiset mahdollisuudet ajavat väistämättä osan ihmisistä marginaaliin. (Mt., 

2002,12-13.) Toisaalta Juhila näkee sosiaalityön olevan myös marginaaleja tuottava ja 

vahvistava käytäntö. Sosiaalityön paikka voi olla normittavana keskuksena, marginaaleja 
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kontrolloivaa toimintaa ja myös marginaaleissa elävien ihmisten kumppani. Nämä posi-

tiot ovat vaihdelleet sosiaalityön historian aikana, eri aikakausien diskursiiviset ilmastot 

ovat kuitenkin suosineet jotakin toisten kustannuksella. Olennaista on kuitenkin se, mil-

lainen suhde marginaaleihin kulloinkin rakentuu. Se vaikuttaa juuri marginaaleissa elä-

vien tai sinne itsensä kuuluviksi tuntevien ihmisten elämään. (Mt., 2002, 15-18.) 

Sosiaalityö ei siis läheskään aina pääse määrittämään omaa rooliaan itsenäisesti. Määrit-

telyä tehdään useilla eri tasoilla ja areenoilla samanaikaisesti. Yksi taso tulee vastaan tut-

kimieni ilmoitusten kautta. Jokaisella ilmoittajalla on jonkinlainen käsitys sosiaalityön 

tehtävästä, siitä millä tavalla lasten ja nuorten kohdalla tulisi toimia.  

 

2.4 Aiemmat tutkimukset ja niiden erityisestä merkityksestä  

 

Lastensuojeluilmoitukset muodostavat tämän tutkielman aineiston. Sosiaalityöhön liitty-

vissä tutkimuksissa on käytetty tutkimusaineistona erilaisia sosiaalityön parissa tuotettuja 

asiakirjoja, mutta lastensuojeluilmoituksia on aineistona vain hyvin harvoissa tutkimuk-

sissa. Etsiessäni tietoa aiemmista tutkimuksista päädyin siihen tulokseen, että vaikka las-

tensuojelua on eri näkökulmista tutkittu, on tältä osin havaittavissa selkeä puute aineisto-

jen käytön osalta. Tuija Eronen (2007) on tarkastellut 2000 –luvulla Suomessa lastensuo-

jelusta tehtyjä tutkimuksia. Tarkastelun aikaväli on ollut vuosien 2000-2007 välinen aika, 

eikä tässä joukossa ole lainkaan tutkimuksia, joissa olisi käytetty lastensuojeluilmoituksia 

tutkimusaineistona. (Mt., 2007.) Tilastotietoa ilmoitusten määristä esimerkiksi kuntakoh-

taisesti on olemassa, mutta varsinainen sisältöön keskittyvä tutkimus loistaa suurimmaksi 

osaksi poissaolollaan, poikkeuksena esimerkiksi pro gradu –tutkielma ”Onko viimesijai-

sesta tulossa ensisijaista? Huoli, riski ja puuttuminen lastensuojeluilmoituksissa.” (Kata-

jamäki Riitta, 2010.) 

Toisaalta lastensuojelun asiakirjoja on käytetty kyllä muiden asiakirjojen osalta. Huos-

taanottoasiakirjoja (esim. Kataja Kati, 2012) ja asiakasasiakirjoja (esim. Vierula Tarja, 

2017) on tutkittu, joten on kysyttävä, miksei lastensuojeluilmoituksia ole. Ne ovat kui-

tenkin tietynlainen rajapinta tarkasteltaessa lasten suojelemisen kenttää. Ilman ilmoituk-

sia lastensuojelun tietoon ei tulisi mahdollisesti suojelun tarpeessa olevia lapsia.  
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Alustavan aineistonluennan yhteydessä tehtyjen teoreettisten oivallusten vuoksi päädyin 

ottamaan tutkielman varsinaisen aineiston tueksi etenkin sellaisia aiempia tutkimuksia, 

joiden koen tuovan olennaista vertailupintaa varsinaisen aineiston analysointia varten. 

Erityisesti valinnassa kiinnitin huomiota siihen, millä tavalla ne pystyvät keskustelemaan 

vahvimmin aineistosta nousevien kulttuuristen ja historiallisten aiheiden kanssa. Toi-

saalta etsin sellaista aineistoa, jossa on käytetty aineistona aiheisiin liittyviä monenlaisia 

yhteiskunnallisia keskusteluita ja kirjoituksia. Tai niitä, joissa on muuten viitattu aihee-

seen ja aineistosta löytyneisiin diskursseihin sekä tukemaan konkreettisen ja paikallisen 

aineiston tarkastelupinnan tarkastelua laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa.  

Tutkielmani aiheen ja käytetyn teoreettisen sekä aineiston analyysimenetelmän vuoksi 

valitsin tähän joukkoon Jaana Vuoren (2001) väitöskirjan Äidit, isät ja ammattilaiset. Su-

kupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa. Väitöstutkimuksessa ana-

lysoidaan asiantuntijoiden lähinnä ammattilaisille ja toisille asiantuntijoille suunnattuja, 

lapsiperheiden äideistä ja isistä kirjoittamia kirjoja. Asiantuntijoiden kirjoitusten kautta 

on mahdollista pohtia ammattilaisten ja asiantuntijoiden pääosin muodostamien perhettä 

ohjaavien instituutioiden merkitystä. Ammatit rakentuvat eri tieteenalojen ja ajattelupe-

rinteiden pohjalle, eikä ole yhdentekevää, millaista tietoa eri ammattialoihin kuuluvat ih-

miset kantavat mukanaan toimiessaan perheitä kohtaavissa instituutioissa, kohdatessaan 

lapsia ja heidän vanhempiaan. Vuori erittelee väitöskirjassaan ennen kaikkea sitä, miten 

asiantuntijat sukupuolistavat vanhemmuutta lasten hoidosta kasvatukseen ja vanhempana 

olemiseen, millaisia sukupuolistuneita suhteita teksteissä tehdään. Aineistoa luetaan ky-

symällä erityisesti sitä, mitä teksteillä tullaan tehneeksi, miten niillä luodaan sosiaalisia 

suhteita. Vuoren tutkimus on mielenkiintoinen myös siksi, että siinä luodaan sellaista his-

toriallista kontekstia, jota tarvitsen myös oman aineistoni tueksi. Lisäksi mielenkiintoa 

herättää hänen psykososiaaliseksi diskursiiviseksi muodostelmaksi nimeämä lapsuuden 

ja vanhemmuuden ymmärrystä hallitseva diskurssi, jossa keskeisessä roolissa on psyko-

logiset ja erityisesti kehityspsykogiset näkemykset lapsuudesta ja sen hallitsevasta roo-

lista suhteessa siihen, mitä tytöistä, pojista, äideistä, isistä ja lapsista ajatellaan. Se jäsen-

tää kasvatusta, terveydenhuoltoa, sosiaalityötä ja muitakin lapsuuteen sekä vanhemmuu-

teen kytkeytyviä ammattialoja, sekä niiden piirissä olevia ihmisiä. Se mahdollistaa ja ra-

joittaa puheenaiheita, auttaa kiinnittämään huomion joihinkin seikkoihin ja saa kiertä-

mään toisia asioita. (Vuori 2001,13-36.)  

Toisena näistä tutkimuksista nostan esiin Timo Harrikarin väitöskirjan Riskillä merkityt. 

Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa (2008). Hän on tutkinut lapsuuden ja 
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nuoruuden hallintaa, muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä pidemmällä aikaperspek-

tiivillä. Harrikari luo myös omaa tutkimustani ajatellen hyvän historiallisen näkemyksen 

siitä, millä tavalla lasten ja nuorten yhteiskunnallinen rooli on hallinnallisessa mielessä 

muuttunut, erityisesti 1990 –luvulta lähtien nähtävillä olleen laajamittaisen yhteiskunnal-

lisen murroksen taustaa vasten. Lapsista ja nuorista käydyt julkiset keskustelut on nähty 

itseään toistavina. Samat perusolettamukset, sanastot ja näkemisen tavat ovat toistuneet 

keskusteluissa yhä uudelleen. Tutkimuksessa on tarkasteltu aihetta kahdeksan eri empii-

risen analyysin avulla ja siinä on huolen, riskin (riskillä merkityt), poikkeavuuden, tole-

ranssin ja hallinnan käsitteiden kautta kuvattu muutoksia lapsuuden ja nuoruuden hallin-

nassa. (Harrikari 2008, 8.)  

Kiinnostuksen kohteena Harrikarilla (2008) on ollut lapsia ja nuoria koskevan yhteiskun-

nallisen ilmapiirin, kiinnostuksen ja toleranssin muutokset. Historian ajan pinnalla hän 

on kiinnittänyt huomiota sanastojen, asemointien, diskurssien, tematiikkojen, taktiikko-

jen, tekniikoiden ja oikeutettujen puhujien muutoksiin. Näiden kautta hän on muodosta-

nut riskipolitiikan regiimiksi nimeämänsä historiallisen muodostelman, joka vaikuttaa 

monella tavalla lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä elämään. Vaikutuksena on esi-

merkiksi se, että lasten ja nuorten elämä nähdään riskeille alttiina, sellaisena johon tulee 

ja pitää puuttua, kontrolloida mahdollisimman laajasti. Kyseessä on ideologisesti, diskur-

siivisesti ehdollistettu kontrollin muoto. Puuttumiseetos leviää ja vakiintuu Harrikarin 

mukaan lapsia ja nuoria hallinnoivissa arkipäivän instituutioissa ideoiden, diskurssien, 

oppien ja poliitikkojen seurauksena ilman, että merkittäviä institutionaalisia tai lainsää-

dännöllisiä muutoksia tarvitsee tehdä. Vahvoja toimijoita tässä riskipolitiikan alueella 

ovat konservatiivikansanedustajat, poliisi ja iltapäivälehdistö. Harrikari on todennut tut-

kimuksessaan, että tällaisen puuttumiseetoksen ideologiamaista läpäisevyyttä (joka on 

läsnä kaikkialla) voi ainakin osaltaan selittää yhteiskunnallisilla muutoksilla, jotka ovat 

aiheuttaneet kilpailun kiristymistä, tuottaneet putoamisen pelkoa ja täten halua erottautua 

”riskiperheistä”.  (Mt., 256-264.) Laajemman historiallisen perspektiivin lisäksi Harrika-

rin tutkimuksessa mielenkiinnon herätti erityisesti se, miten asiantuntijuuden muutok-

sesta puhutaan, erityisesti poliisin aseman vahvistuminen suhteessa muihin toimijoihin 

näyttäytyy sopivana juuri tällaisessa riskipolitiikan aikakaudessa. (Ks. Harrikari 2008, s. 

12-16.) Oma aineistoni vahvistaa ainakin poliisin roolia, jo poliisin tekemien huoli-ilmoi-

tusten runsas määrä kertoo tästä.  
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Kati Kataja (2012) on tarkastellut tutkimuksessaan sitä, millä tavalla lasten huostaanotto 

vetää rajaa poikkeavan ja normaalin kasvuyhteisön sekä poikkeavan ja normaalin lapsuu-

den välille. Erityisen mielenkiintoisen Katajan tutkimuksesta tekee se, huolimatta aineis-

ton eroista suhteessa omaan aineistooni, miten Kataja jäljittää hetkeä, jossa normaalin 

lapsuuden määrittelyn kohteeksi päätyy lapsen kasvuympäristön sijasta itse lapsi ja hänen 

käyttäytymisensä. Lisäksi Kataja on nimennyt institutionaalisia toimijoita, jotka osallis-

tuvat normaalin ja poikkeavan lapsuuden määrittelyprosessiin. (Mt.,9.)  

 

Aineistona on huostaanottoasiakirjoja, joten kyseessä on tältä osin rajattu aineisto. 

Omassa aineistossani on luultavasti asioita ja tekemisiä, jotka saattavat jossakin vaiheessa 

johtaa huostaanottoon, mutta mukana on myös ilmoituksia jotka eivät johda asiakkuuteen 

ja kaikkea siltä väliltä. Mielenkiintoista Katajan tutkimuksessa ovat viittaukset rajoihin 

ja määrittelyihin, joita hänen aineistossaan on avohuollon asiakkuuden alkamisen yhtey-

dessä. Analyysisissään Kataja toteaa, etteivät lastensuojeluongelmat näyttäydy selvära-

jaisina, esimerkiksi lapselle haitalliset elinolot on vaikeasti konkretisoitavissa. Toisaalta 

ongelmaksi muodostuvat asiat vasta, kun niihin reagoidaan. Normaalin ja poikkeavuuden 

määrittelyä tehdään reagoimalla, ja eri toimijoiden tekemät havainnot riippuvat siitä, mil-

laisissa tilanteissa havaintoja on tehty. Tästä muodostuu erilaista tietoa, joka johtaa siihen, 

että normaali lapsuus muodostuu vaikeasti tavoiteltavaksi. (Ks. Kataja 2012, 9.) 

 

Mirja Satka on artikkelissaan Varhainen puuttuminen, moraalinen käänne ja sosiaalisen 

asiantuntijat (2009) nostanut esiin muutoksia, joita on tapahtunut sen suhteen, miten las-

ten suojelemiseen suhtaudutaan. Hän käyttää käsitettä moraalinen käänne, jonka avulla 

artikkelissa kuvataan paikallistasolle ulottuneita muutoksia suhteessa huoleen. Lisäksi ar-

tikkelissa on kuvattu laajemmin valtakunnalliselle tasolle ulottuneita muutoksia sen suh-

teen, millaisena ikävaiheena lapsuus alettiin nähdä. Syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaaliset 

ongelmat ymmärrettiin koko yhteiskuntaa käsittävänä turvallisuuskysymyksenä. Tällöin 

myös ongelmien hallinnan logiikka on erilainen suhteessa tilanteeseen, jolloin ongelmien 

nähdään kuuluvan yhteisen vastuun piiriin kuuluviksi sosiaalisiksi kysymyksiksi ja niiden 

ehkäisemisen nähdään kuuluvan valtiojohtoiselle sosiaali- lapsi-, nuoriso-, ja –perhepoli-

tiikan tehtäviksi. (Mt,17- 34.)  

Muita lapsiin ja nuoriin kohdistuvia tutkimuksia on tietenkin paljon. Poimin seuraavaan 

lasten ja nuorten, erityisesti lastensuojelun parissa, tehdyistä tutkimuksista niitä, joilla 
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olen kokenut olevan merkitystä jäljempänä toteuttamani ja paikalliseen aineistoon koh-

distuneen kriittisen diskurssianalyysin kannalta.  

Harriet Strandell, Ilse Julkunen ja Katri Lamminen (2002) ovat tarkastelleet artikkelis-

saan lastensuojelunuorten näkemyksiä normaalista elämästä. Tutkimus on toteutettu 

haastattelemalla nuoria ja ajatuksena on tarkastella, millainen on se ”normaali” elämän-

kulku, jonka nuoret konstruoivat kertomustensa puitteiksi ja johon suhteuttavat koke-

maansa. Lastensuojelunuoret katsovat artikkelin kirjoittajien mukaan ”normaalia” margi-

naalista käsin. He tekevät näkyväksi normaalin ”rikkojina” sen, miltä normaali näyttää. 

Nuorina heihin kohdistuu siirtymävaiheen normalisoivia representaatioita. Yksilöltä 

edellytetään ikämääräytyneitä tehtäviä, joiden toteuttamisen puolestaan ajatellaan edel-

lyttävän tiettyjä ominaisuuksia, taitoja, valmiuksia. (Mt. 2002, 111-113.) 

Elina Virokannaksen (2002) artikkelissa puolestaan tarkastellaan sitä, millaisiin normaa-

liuden tai normaalin vaihtoehtojen määrittelyihin nuoret puheessaan identifioituvat ja 

kuinka päihteiden käyttö näkyy osana identiteetin sijoittumista normaaliin (Mt., 127.)  

Normaalin lisäksi tutkimuksissa nojataan myös marginaalin käsitteeseen. Esimerkiksi 

Kirsi Juhila (2002) on tarkastellut artikkelissaan ”Sosiaalityö marginaalissa” sitä, että las-

tensuojelun asiakkuuden ”kriteerit” eivät ole yhtä selvärajaisia kuin esimerkiksi sosiaali-

työn yleisemmät kriteerit. Juhila on artikkelissaan tarkastellut marginaalissa olemisen ja 

sinne päätymisen aiheita, toiseutta tuottavana. (Mt. 2002, 11-19.)  

Juhilan mukaan sosiaalityön tehtävänä osana hyvinvointivaltiota kuuluu toimiminen vii-

mesijaisena auttamisjärjestelmänä tai suojaverkkona niille, jotka putoavat ”normaalin” 

palkkatyöhön tai vakuuksiin perustuvan toimeentulon ja yleisten palvelujen ulkopuolelle 

(mt. 2002, 11). Hyvinvointivaltio nojaa universalismin periaatteeseen, johon on upotettu 

oletus ihmisten ja heidän tarpeidensa samanlaisuudesta, jolloin tästä samanlaisuudesta 

poikkeavat ihmiset helposti ajautuvat marginaaliin ja erityisten (kontrolli)toimenpiteiden 

kohteiksi. (Leonard 1997, 18-22. ks. Juhila 2002, 11.)  

Johanna Hurtig (2003) on todennut lasten asemasta ja lapsiin asetetuista merkityksistä, 

että vaikka suurimmalla osalla lapsista ei ole vaikeuksia arjessaan, heidän elämäänsä kuu-

luu joku läheinen ihminen ja he voivat muodostaa myönteisen käsityksen itsestään ja 

mahdollisuuksistaan. Tästä huolimatta julkinen lapsiin liittyvä keskustelu on ollut hallit-

sevasti lasten ja nuorten pahoinvointiin keskittyvää. Keskusteluiden teemoissa korostuvat 
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lasten ja nuorten päihteidenkäyttö, väkivaltaisuus, mielenterveysongelmat ja yleinen tur-

vallisuus. (Mt.,8.)  

Hurtig (2003) on tutkinut lapsen asemaa tilanteessa, jossa aikuiset, yleensä ammattilaiset 

ja vanhemmat keskenään ovat arvioimassa lapsen tilannetta. Ammattilaisten ei tarvitse 

perustella yhteydenottoaan vetoamalla lapseen kohdistuneeseen väkivaltaan tai vakavaan 

laiminlyöntiin. Lastensuojelun ammattilaisilla on yhteiskunnan myöntämä oikeus lähes-

tyä perhettä epäselvän ja suhteellisen lievänkin huolen perusteella. Tällainen asetelma on 

ongelmallinen siksi, että lapsi ei kovinkaan usein pääse osalliseksi määrittelemään itseään 

koskevan tiedon tuottamista ja käsittelyä. Lastensuojelulaki antaa oikeutuksen tällaisille 

puuttumisille, mutta samalla se jättää nimenomaan tilaa ammattilaisten tulkinnoille ja ti-

lannekohtaisille arvioille. (Mt., 2003, 69-72.)  

Ylläolevien tutkimusten osalta totean, ettei pyrkimyksenä ole ollut etsiä kaikkea niiden 

aihepiireihin kuuluvia tutkimuksia. Olen yrittänyt pysytellä oman tutkielmani aihepiirin 

kannalta olennaisimmissa tutkimuksissa. Erityisesti painottaen sitä, että valikoituneiden 

tutkimusten avulla on riittävissä määrin mahdollista verrata omaa paikallista aineistoani 

laajemmassa kontekstissa ja saada näin muodostettua käsitystä siitä, miksi aineistoni on 

muotoutunut sellaiseksi kuin on ja mitä siitä seuraa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 
 

3. Teoreettinen viitekehys ja eettiset lähtökohdat 
 

3.1 Todellisuuskäsityksestä 
 

Huolitekstit perustuvat kirjoittajiensa muodostamiin käsityksiin todellisuudesta ja ne 

myös rajaavat käsitystä siitä, pyrkivät osaltaan joko säilyttämään tai muokkaamaan tätä 

todellisuuden muotoutumista. Sekä kirjoittajien, että myös lukijoiden (tässä tapauksessa 

sekä asiakkaat että nyt tutkija) osalta todellisuutta muodostetaan myös uudestaan ja uu-

destaan. Asiat (tässä: huolen aiheet) ja ilmiöt (tässä: huoli) nimetään kulloisenkin ymmär-

ryksen varassa tietynlaisiksi. Todellisuus rakentuu siis sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

ja sen sisäisissä merkityksellistämisten prosesseissa. Tällainen tutkimuksen toteuttajan 

käsitys todellisuudesta voidaan nimetä sosiaaliseksi konstruktionismiksi. Sosiaalisen 

konstruktionismin mukaan meillä ei ole mahdollisuutta kohdata tutkimaamme todelli-

suutta ´puhtaana´, vaan aina jostakin näkökulmasta merkityksellistettynä (Gergen 1994, 

72; Burr 1995, 1-8; Ks. Jokinen 1999, 39).  

Sosiaalinen konstruktionismi tässä tutkielmassa tarkoittaa sitä, että todellisuuden nähdään 

muodostuvan niissä kulttuurin eri tasoilla olevissa diskursseissa, joissa huolta tai siihen 

liittyviä termejä ja asioita käsitellään ja on käsitelty. Viime kädessä todellisuus muotoutuu 

aina uudelleen, jokaisessa diskursiivisessa muodostelmassa. Sosiaalinen konstruktio-

nismi tarkoittaa siis sitä, että ”todellisuus” paikallistuu hetkeksi kulttuurisiin ja historial-

lisiin raameihinsa. Ja näkyy diskursiivisina muodostelmina ja niiden tuottamien merki-

tysten ja subjektien kautta. (Ks. Gergen 1999, 93.)  

Paikalliset huolitekstit ovat oma osa-alueensa ja paikka muotoilla hetkeksi huolta ja sen 

sisältöön liittyviä asioita, se todellisuuden tulkintapiste, jossa huoli konstruoituu oman-

laiseksi todellisuuden osaksi. Myöhemmin tässä luvussa kytken tämän pelkistetyn ku-

vauksen sosiaalisesta konstruktionismista siihen, millä tavalla sitä tulisi Michel Foucaul-

tin mukaan ymmärtää. Kyse on kuitenkin vain yhdestä sosiaalisen konstruktionismin 

suuntauksesta, joka on nimetty poststrukturalistiseksi (ranskalaiseksi) sosiaaliseksi kon-

struktionismiksi ja jota nimenomaan Michel Foucault edustaa. (Ks. Jokinen 1999, 51.)  

Toisaalta liitän tällaisen todellisuuden käsityksen siihen, millaista huolen aiheuttajaa pai-

kallisen kertomuksen ohella alati muuttuva ympäröivä kulttuuri tuottaa. Todellisuus mer-

kityksineen ei rakennu pelkästään mikrotasolla tapahtuvissa sosiaalisissa diskursiivisissa 



33 
 
käytännöissä. Varsinaisen aineiston lisäksi ymmärrän siihen kytkeytyvän ikään kuin va-

lumina todellisuuskäsityksiä kulttuurin eri kerrostumista, niistä diskursiivisista käytän-

nöistä, joissa samaa aihetta on käsitelty ja käsitellään jatkuvasti. Mikrotason diskurssia 

voidaan siis verrata näihin muihin, eri paikoissa ja tasoilla oleviin diskursseihin. Kyse on 

episteemisestä konstruktionismista, johon liittyy intersituationaalisuus, eli se miten mer-

kitykset liikkuvat tilanteista toisiin, mutta realisoituvat kuitenkin aina omalla ainutlaatui-

sella tavallaan. Tällaista ajattelumallia todellisuudesta voidaan kutsua kulttuurin jatku-

vasti rakentuviksi kehiksi. (Jokinen & 1996; ks. Juhila 1999, 161-163.) Intersituationaa-

lisuuden sijasta voidaan käyttää myös termiä intertekstuaalisuus, joka sitoo tutkimusta 

enemmän tekstien välisen vertailun suuntaan, eli siihen miten tekstit ovat sidoksissa toi-

siinsa ja elävät toistensa olemassaolosta. Ne myös syntyvät keskelle tekstien jatkumoa ja 

avautuvat sekä taakse, että eteenpäin. (Ks. Vuori 2001, 17.) Tässä tutkielmassa tarkaste-

lun kohteena ovat tekstit, mutta myös niiden taustalla olevat teot ja etenkin vaikuttavuus 

lasten ja nuorten tekemisiin ja olemisiin. 

Tällä tavoin käsitettynä jokainen huolen ilmaus on siis kirjoittajansa ja myös lukijansa 

mielessä subjektiivinen käsitys todellisuudesta, kuitenkin niin että huolta voi suhteuttaa 

tai verrata muihin teksteihin, löytää esimerkiksi jatkuvuutta tavoissa, joilla huolesta tai 

sen sisällöstä puhutaan. (Vrt. Juhila 1999, 175.) Tutkijalle tämä mahdollistaa sen, että 

paikallisistakin puheista voidaan vertailun avulla löytää koko huolen kulttuuristen il-

mausten tarkastelun kautta vakiintuneita sisäisen maailman ymmärrys- ja puhetapoja, 

mikä taas mahdollistaa näiden käsitysten purkamisen. Toisin sanoen on mahdollista avata 

niitä itsestäänselvyyksiä ja samankaltaisuuksia, joita eri kulttuuristen tasojen teksteillä 

on. Tämän vuoksi aineistoa tarkastellaan ottamalla avuksi aiemmin tehtyjä tutkimuksia, 

niiden tuottamaa tietoa siitä, miten kulttuurinen huoli lapsista rakentuu eri paikoissa ja eri 

diskursiivisissa yhteyksissä. Todellisuus ei siis ole syntynyt tyhjästä, sillä on kulttuurisia 

ja (kulttuuri)historiallisia ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat nykyisiin käsityksiin. Kyse on 

sekä paikallisesta kontekstista että paikallista ylittävän laajemman yhteiskunnan ja sen 

sisällään pitävän lasten suojelemisen kulttuurisesta kontekstista. (Vrt. Fairclough 1997, 

84-85.)  
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3.2 Tieto ja valta 
 

Sana tieto on johdettu verbistä tietää. Yhden etymologisen teorian mukaan verbi on joh-

dettu sanasta tie, joka taas on alkuaan merkinnyt tielle opastamista ja tien löytämistä (Suo-

men kirjallisuuden seura 2001; ks. Ylinen 2008, 44). Tiedon olemusta ja merkitystä voi-

daan tarkastella useasta eri ulottuvuudesta ja tasoilta käsin. Nyt keskityn ainoastaan siihen 

tiedon määritelmään, joka on tämän tutkielman perustana.  

Ymmärrän tiedon tässä tutkimuksessa rakentuvan sosiaalisesti konstruoituna ja olevan 

mikro- ja makrotasoilla muotoutuvaa, kulttuurinsa näköisen tietokäsityksen muovaamaa. 

Tiedon syntyyn vaikuttavat kahden erisuuntaisen perspektiivin kohtaamiset. Ensinnäkin 

tietoa voidaan tarkastella vertikaalisena, sen syntyyn ja muovautumiseen vaikuttaa se, 

mitä asiasta on aiemmin todettu ja missä yhteyksissä. Ketkä ovat päässeet toteamaan, eri 

aikakausina. Toisena tämä kohtaa sen nykyisyyden, jossa vastaavasti voidaan löytää tie-

donmuodostuksen kannalta erilaisia ja eritasoisia kulttuurisia pisteitä. Näin ollen tiedon 

syntyyn vaikuttavat siis aiemmat ja nykyiset keskustelujen kehät. Tieto on sekä histori-

ansa että nykyisyytensä ympäröimää ja voidaan paikantaa hetkeksi osana jotain keskus-

telua. (Ks. Jokinen & 1996; ks. Juhila 1999, 161-163.)   

Lisäksi tiedon olennaiseen luonteeseen kuuluu se, ettei tieto ole milloinkaan vallankäy-

töstä vapaata. Kulloinkin vallalla olevat näkemykset asioista rakentuvat juuri historiansa 

ja kulttuurinsa ympäröiminä. Kyse on valtasuhteista, siitä miten ja ketkä ovat sekä makro- 

että mikrotasolla päässeet määrittelemään asioiden kulloistakin vallalla olevaa luonnetta 

eli olleet hegemonisessa asemassa suhteessa toisiin. Nämä hallitsevassa asemassa olevien 

määrittelyt taipuvat kulttuurisiksi tavoiksi luokitella ja järjestää todellisuutta. (Ks. Lehto-

nen 2000, 223-25.)  

Tässä tutkielmassa tiedon ja vallan suhdetta etsitään lastensuojeluun saapuneiden huoli-

tekstien kontekstissa. Tekstien kieli on tällöin avainasemassa. Kielellisillä valinnoilla kir-

joittajat todellistavat valtasuhteita, vahvistavat omaa asemaansa sekä välittävät tietoja ja 

arvoja. Voidaan kysyä, kuka on oikeutettu puhumaan tiettyä kieltä ja missä tilanteissa ja 

paikoissa hänellä on oikeus puhua kyseistä kieltä? Lisäksi voidaan kysyä, kuinka hän 

kielellään luokittelee todellisuutta ”normaaliksi” ja ”epänormaaliksi”, ”hyväksyttäväksi” 

ja torjuttavaksi”? (Foucault 1972, 1980; ks. Lehtonen 2000, 50-51.)  
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Ranskalaisen filosofin ja sosiologin Michel Foucaultin (1926-1984) yhtenä suurena kiin-

nostuksen kohteena on ollut se, miten tieto ja vallankäyttö ovat kietoutuneet yhteen. 

Omaa tutkimusaihettani ja –asetelmaani ajatellen erityisen kiinnostavaa Foucaultin tuo-

tannossa on se, miten hän ottaa osaksi kulloistakin tutkimusongelmaansa ne käsitykset ja 

puhetavat, joiden kautta tutkittavaa ilmiötä on tieteessä ja yleisessä tietoisuudessa aiem-

min käsitelty. (Ks. Alasuutari 2001, 98-99.) Tiedolla on siis oma arkeologinen luonteensa. 

Foucaultille tämä ”historia” ei kuitenkaan ole sitä, että yritetään paikantaa asioiden syn-

nyn alkupiste tai yritetään seurata systemaattisesti alkupisteestä tähän päivään seuran-

nutta ”kehitystä”, siten kuin historiantutkijat ovat perinteisesti tehneet. Foucault on to-

dennut, että (tiedon) arkeologisen kuvauksen tasolla alkuperäisyyden ja banaaliuden vas-

takohtaisuus ei ole olennainen: (tiedon) arkeologinen kuvaus ei pystytä mitään arvo-

hierarkiaa ensimmäisen muotoilun ja sen vuosia tai vuosisatoja myöhemmin enemmän 

tai vähemmän tarkasti toistaneen lauseen välille, se ei tee jyrkkää eroa. Foucaultille his-

toria eli tiedon arkeologia on sitä, ettei etsitä keksintöjä, niiden alkuperäistä ideaa, vaan 

tuodaan päivänvaloon diskursiivisen käytännön säännönmukaisuus. Säännönmukaisuus 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pyrittäisiin yhdenmukaistavaan jaksottamiseen. Arkeolo-

gia kuvaa lausumallista homogeenisyyttä, jolla on ajalliset rajansa ja joka ei tuo muka-

naan kaikkia muita kielestä paikannettavia identiteetin ja erojen muotoja. Se vakiinnuttaa 

järjestelyn ja hierarkioita, se vakiinnuttaa kokonaisen ryppään, joka sulkee pois hahmot-

toman, muodottoman ja kertakaikkisesti kaikkialla pätevän synkronian. Kovin epäsel-

vistä ”aikakausista” kutsutuista yksiköistä se nostaa esiin erityisiä ”lausumallisia ajanjak-

soja”, jotka nivoutuvat käsitteiden aikaan, teoreettisiin vaiheisiin, formalisoinnin asteit-

taisiin ja kielellisen kehityksen vaiheisiin. Ne eivät kuitenkaan sekoitu niihin. (Foucault 

2005,187-194.)  

Foucaultin ajatuksia mukaillen on siis tärkeää löytää historian jatkumosta lasten ja nuor-

ten huolipuheen kannalta niitä diskursiivisia ”polttopisteitä”, joilla on ollut merkitystä 

nykyisessä pisteessä. Tällä Foucault tarkoittaa ensinnäkin sitä, että asioita jotka ovat ta-

pahtuneet tai joita on muotoiltu menneisyydessä, jotka on siis lausuttu jossakin kohden 

historian kulkua, ei pidä alkaa tulkita nykypäivän kehyksestä käsin. Eikä niitä toisaalta 

voida käyttää sellaisenaan perustelemaan tämän hetken tulkintaa.  Hän huomauttaa, ettei 

esimerkiksi nykyisillä tieteen tai yhteiskunnan tietoa hallitsemaan pyrkivillä kategorioilla 

ole välttämättä mitään tekemistä menneen maailman kategorioiden kanssa. Sen sijaan ny-

kyistä varten on löydettävä historiasta niitä diskursiivisia käänteitä ja kategorioita, jotka 

ovat tehneet lastensuojelusta ja lapsiin kohdistuvasta huolipuheesta sellaista kuin se on 
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tänä päivänä. Lapsia on kyllä suojeltu ja lapsista on huolehdittu pidempään moderneissa 

yhteiskuntajärjestyksen tiloissa, mutta ei samoin painotuksin tai taustaideologioin kuin 

nykyään. Jaot, joita käytämme tänä päivänä esimerkiksi tieteenalojen välillä tai vaikkapa 

käsitämme politiikan kentäksi, eivät olleet samanlaisia kuin esimerkiksi 1600- tai 1700 

luvulla. On ymmärrettävä, että jaot – on kyse sitten omista jaoistamme tai tutkittujen dis-

kurssien aikaisista jaoista -  ovat aina reflektiivisiä kategorioita, luokittelun periaatteita, 

normatiivisia sääntöjä ja institutionalisoituja tyyppejä. Samalla nekin ovat puolestaan dis-

kurssin tosiasioita, jotka ansaitsevat tulla eritellyiksi muiden rinnalla. Mutta vaikka niiden 

keskinäiset suhteet ovat monimutkaisia, kyse ei ole kuitenkaan niiden sisäisistä, sisäsyn-

tyisistä ja universaalisti tunnistettavista piirteistä.  (Ks. Foucault 2005, 34-35.) Eli lasten-

suojelun huolitekstejäkään ei voida näin ollen seurata lineaarisesti menneeseen, kuvitte-

lemalla että näin löytyisi suora ketju nykypäivän käsitysten tai lastensuojeludiskurssien 

maailman selittämiseksi. Sen sijaan on ymmärrettävä, että jokainen diskursiivinen muo-

dostelma, tässä tapauksessa lastensuojelun huoli paikallisena ja sen vertaaminen laajem-

massa kontekstissa, vaatii omanlaisensa tarkastelukehyksen rakentamisen uskallusta. 

Kyse on siitä, että kykenee etsimään historian ja laajemman kuin paikallisen puhetapojen 

kirjosta niitä, jotka ovat kyenneet säilymään ja säilyttämään asemaansa niin, että ne ovat 

edelleen muotoilemassa hegemonisia diskursiivisia tapoja puhua huolesta lastensuojeluil-

moituksissa.  

Valtaa esiintyy eri pisteissä sekä sosiaalityössä että lastensuojelun sosiaalityössä, on aina 

esiintynyt. Se, miten valta on näkynyt eri aikakausina ja miten sitä on käytetty, on vaih-

dellut. Vertaan tätä tapaa tarkastella historiaa siihen, millä tavalla Michel Foucault on 

lähestynyt toisenlaisia institutionaalista valtaa käyttäviä yhteiskunnan osia ja toimijoita, 

niiden rakentumista historian kautta nykypäivään, niissä esiintyneiden diskurssien, valta-

asetelmien ja subjektivoitumisen käsitteen kautta. Foucaultin mukaan historia on tiedon 

muotona myös vallanmuoto, hänelle historian läpikäyminen ei ole vain toteamista ja näin 

nykyisen vahvistamista. Tavanomaisessa historiantutkimuksessa tutkija ei kyseenalaista 

eikä epäile itseään historian luojana kirjoittaessaan historiaa uudestaan ja tätä Foucault ei 

tutkijana hyväksy. Sen sijaan hän purkaa yhteiskunnallisten käytäntöjen ja ajattelujen al-

kuperää, syntyä ja kehitystä, jonka hän on nimennyt genealogiaksi. Foucault on siis pyr-

kinyt kirjoittamaan ”parantavaa” historiaa. (Husa 1995, 45.) 

Lähden avaamaan edellä esiteltyä Foucaultin historiaan kytkeytyvää tiedonmuodostusta 

seuraavan esimerkin avulla: vuoden 1965 Sosiologia –lehden ensimmäisen numeron yh-
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dessä artikkelissa käsitellään lastensuojelun koulukoteihin sijoittamia tyttöjä. Kettil Bruu-

nin (1965) kirjoittaman artikkelin nimi on ”Koulukotijärjestelmämme ja sukupuolisesti 

hairahtuneet tytöt”. Varsinaisesta tekstistä löytyy kuvausta lastensuojelun toimista tuona 

aikana ja sen lisäksi kuvausta tyttöihin kohdistuneista lääkärinlausunnoista. Artikkelissa 

käytetään esimerkiksi seuraavia termejä ja kuvauksia:  

”suojelukasvatustyön pyrkimyksenä on auttaa lapsia kasvatuksellisin toimenpitein ja 

päättyy kun kasvatustavoitteet katsotaan saavutetuiksi” (kuvaus tarkoituksesta ja sijoituk-

sen pituudesta), ”työtä vieroksuva, kuljeksiva ja epäsiveellistä elämäntapaa harjoittava” , 

”luisunut irtolaismaiseen elämäntyyliin”, ”viettää huonoa elämää, maalaa itseään, ei 

hoida kotia, käyttää miehiä” (huostaanoton ja sijoituksen syyt), ”lahjakas psykopaattinen 

henkilö, joka kenties on vielä korjattavissa”, ”käytöksessä ilmenevät poikkeavuudet” 

(lääkärinlausunnot liitteenä huostaanottoasiakirjoissa). (Bruun 1965, 3-13.) 

Tänä päivänä näitä määritelmiä ja lausuntoja lukiessa, artikkelin nimeä myöten, voi huo-

mata etenkin sen kielellisen muutoksen, jota on tapahtunut lastensuojelunkin kentällä rei-

lun 50 vuoden aikana. Esimerkissä käytetään termiä suojelukasvatustyö ja lausunnon te-

kijänä on lääkäri. Esimerkissä raamitetaan varsin vahvasti tuon ajan käsitystä siitä, mil-

laista on normaali ja epänormaali nuoren naisen elämä, raamittajakaan ei ole sattumalta 

valikoitunut. Esimerkissä puhutaan hyvin konkreettisesti yhden ihmisen epäonnistumi-

sista verrattuna aikakauden yleiseen normaaliin. Toisella aikakaudella ja eri tasoilla sa-

maa normittamista tehdään edelleen, vaikka konteksti, kieli, perustelut ja perustelija voi-

vat vaihtua.   

Suurimmalla osalla lapsista ei ole vakavia vaikeuksia arjessaan. Lasten elämään kuuluu 

joku läheinen ihminen ja he ovat voineet muodostaa myönteisen käsityksen itsestään. Silti 

julkisuudessa lapsiin liittyvää keskustelua on hallinnut puhe suomalaisten lasten pahoin-

voinnista. Julkista keskustelua hallitsevina teemoina ovat korostuneet päihteet, väkival-

taisuus, mielenterveysongelmat ja yleinen turvattomuus. (Hurtig 2003, 8.) Lapset ja eten-

kin nuoret niputetaan yhdeksi ryhmäksi, jota pitää valvoa. Aiheet joiden perusteella val-

vontaa tehdään, näyttäytyvät omassakin aineistossani samoina.  

Lapsuutta ajatellaan riskialttiina elämänvaiheena. Lapsi nähdään siinä sekä haavoittuvana 

että suojelun tarpeessa olevana, kuitenkin korostaen luonnollista taipumusta tehdä pahaa. 

Yhteiskunnan eri tasoilla tapahtuneet muutokset, epävarmuus tulevasta, aiheuttaa herkästi 

sen, että lapsia ja nuoria pyritään kontrolloimaan ja valvomaan hyvinkin tiukasti. (Satka 

2010, 212-213.)  
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Lapset ja nuoret eivät ole ainoita, joita pyritään valvomaan tai kontrolloimaan. Anneli 

Pohjola on todennut, että esimerkiksi yhteisöjen kautta tarkasteltuna sen jäsenten hyväk-

symisen ehdot ovat usein jäsenille erilaisia. Perinteisesti kontrolloidussa asemassa ovat 

olleet esimerkiksi vammaiset, seksuaalisesti eri tavoin suuntautuvat tai yksinhuoltajat tai 

yksinäiset naiset. Pohjolan mukaan samat yhteisöihin kohdistuvat rajojenvedot pätevät 

esimerkiksi koululuokkaan, vaikka mittakaavat vaihtelevat. Aikakauden mukaan yhtei-

söjen normit ja normitetut ryhmät voivat vaihdella, mutta hyväksymisen ja torjumisen 

mekanismit säilyvät. (Pohjola 2015, 27.) Huolitekstien tuottaminen on yksi tapa tehdä 

kontrollia näkyväksi, sen vuoksi niiden tarkasteleminen mahdollistaa myös näiden yhtei-

söllisten normien avaamisen eli sen, mitä merkitystä kulloisillakin (ajallisesti, paikalli-

sesti) normeilla on lasten ja nuorten kannalta. Kun tähän paikalliseen ulottuvuuteen pääs-

tään lisäämään laajempaa kontekstia, on mahdollista ymmärtää koko lasten suojelemisen 

ja tässä kohden erityisesti huolen muotojen esiintymisen tapoja hallitsevia voimia.  

Lasten suojeleminen on universaalia. Lapsuuden ja nuoruuden ongelmallistuminen liittyy 

laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka luovat paineita kansallisvaltioille. Lapsuus 

on alettu esittää korostuneen riskialttiina ja suojelua vaativana elämänvaiheena. Kansal-

lisvaltioiden epävarmoissa riskipeleissä lapset ja nuoret näyttäytyvät valtion finanssipo-

liittisina pelinappuloina; joko he ovat kansallisvaltion resurssi ja tulevaisuuden toivo tai 

potentiaalinen Suomen uskottavuuden kustannustaakka, ”syrjäytymisriski” (Harrikari 

2012, 84-85).  

Lapsuuden hallinnan pyrkimys ei ole sattumanvaraista yhteiskunnallista toimintaa. Sa-

manlaista pyrkimystä hallita ihmisten elämää tehdään myös muihin elämänvaiheisiin tai 

osa-alueisiin liittyen.  Hallinnan pyrkitystä voidaan lähestyä Michel Foucaultin hallinta-

mentaliteetin käsitteen kautta. Siitä on eri tutkimuksissa käytetty hieman erilaisia sana-

muotoja (hallintamentaliteetti, hallintateoria, hallinnan analyysi, hallinnallistumisen ten-

denssi). Hallinnallistumisessa on kuitenkin Foucaultin mukaan kyse niistä monimutkais-

ten toimien verkostoista, jossa tieto kietoutuu valtaan. Esimerkkinä tästä neuvolassa ta-

pahtuva tiedon tuottaminen: esimerkiksi asiakirjojen kirjaamiseen asiakaspapereihin ja 

tiedon välittämiseen, liittyy vallan käyttöä, jota perustellaan elämän ylläpitämisellä ja vä-

eston terveyden takaamisella. Valta on hallinnallistumisen tendenssissä hajautunut ja ak-

tualisoituu asiantuntijoiden käyttämissä diskursseissa ja ammattilaisten, kuten esimer-

kiksi neuvolan henkilökunnan, kohdatessa asiakkaitaan. (Foucault 1991, 102-103 ks.  

Kuosmanen 2007, 172-173). Juuri hajautumisen vuoksi tällainen vallan muotoutumisen 

ja toimimisen verkosto pystyy toimimaan tehokkaasti.  
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Timo Harrikari (2012) on käynyt läpi lastensuojelun taustoja, niitä poliittisia käänteitä ja 

keskusteluita, jotka valottavat eri aikakausien lapsikäsitystä ja kunkin aikakauden ideo-

logista maaperää suhteessa lastensuojelun kenttään. Tässä tarkastelussa on käytetty teo-

reettisena lähestymistapana Michel Foucaultin monikeskeistä valtakäsitystä, hallintateo-

reettisesta näkökulmasta käsin. Tällainen lähestymistapa on kiinnostunut erityisesti siitä, 

miten hallintamentaliteetille muodostuu keskusta, joka verkostomaisen etätoiminnan 

kautta pyrkii säätelemään jopa muodollisesti riippumattomien tahojen toimintaa. Tällaiset 

tahot ja voimat voidaan kietoa hallinnan verkostoon siinä määrin, kuin ne kykenevät 

kääntämään toisten arvot ja päämäärät omalle kielelleen. (Harrikari 2012, s. 60-61.)  

Michel Foucault (2014) kuvaa vallan kaikkialle asettuvaa läsnäoloa ja sen keskusten 

muuttumista näkymättömiksi purkamalla panopticon –periaatteen sisältänyttä arkkitehto-

nista valvonnan ihannemallia, jonka avulla voitiin sen kehittäneen filosofi Jeremy Bent-

hamin mukaan tarkkailla ihmistä, yksilöä ja luoda tunne persoonattomasta kaikkialla ja 

jokaista liikettä vahtivasta valvojasta. (Foucault 2014, 266-212.) Panopticon on pyöreä 

valvontatorni, josta näkee joka suuntaan ja jota kiertää rengasmainen sektoreittain sellei-

hin jaettu rakennus. Jokaisessa sellissä on kaksi ikkunaa, toinen keskustorniin ja toinen 

ulospäin avautuva, niin että valo pääsee sellin läpi. Valvontatornista näkee siis selliin, 

mutta niistä ei valoisuuseron vuoksi erota valvojaa. (Alasuutari, 2001 21).  

Panopticon kuvastaa tämänkin ajan vallan ja valtasuhteiden toimintaa ja niiden vaikutusta 

yksilöihin. Alunperin vankilarakennelmaksi suunniteltu rakennelma tuotti vangille tietoi-

sen ja jatkuvan näkyvyyden tilan, joka takasi automaattisesti vallan toiminnan. Toisaalta 

se häivytti vallankäyttäjän, joka saattoi olla kuka tahansa ja millä tahansa motiivilla va-

rustettu henkilö. Foucault kuvaa myös tämän mallin siirtymistä vankilan muurien ulko-

puolelle, erilaisten instituutioiden muodostamiin lohkoihin, joissa valvojaa ei pystytä pai-

kantamaan, valvonta on samalla tavalla kasvotonta ja valvottavasta tulee itsensä valvoja. 

(Foucault 2014, 274-277.)  Foucault muistuttaa, että tällainen panopticon –kuvaus ei ole 

ainoastaan haavekuvarakennelma, vaan ihanteelliseen muotoonsa pelkistetty vallan ihan-

nemalli, siitä on poistettu kaikenlainen vastustus ja kitka. Foucaultin kuvauksissa käydään 

historiallisin kääntein lävitse tällaisen vallankäytön ja itsevalvonnan leviämistä, maini-

taan sovellutuksina vankien ojentaminen, sairaiden hoitaminen, työläisten valvonta sekä 

kerjäläisten ja joutilaiden ojentaminen. Periaate näissä kaikissa on sama, kussakin sovel-

lutuksessa vallankäyttäjä jää kasvottomaksi ja vallan alaisena oleva tiedostaa valvonta-

koneiston ympärillään ja alkaa itse valvoa itseään. (Mt., 2014, 280-281).  
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Foucaultille tällainen ”kasvottoman” vallan ominaisuus on nimenomaan siinä, ettei sitä 

voida paikantaa tai muuten rajata jonkin tietyn instituution rakenteisiin tai yksittäisiin 

toimijoihin. Valta on olemassa niissä kohtaamisissa, joissa merkityksiä asioista muodos-

tetaan. Foucault käyttää tällaisesta vallan tarkastelumuodosta nimitystä dispositiivi. Eli 

valta siis on olemassa ihmisten välisissä kohtaamisissa, asioiden olemus muotoutuu niissä 

kulloinkin omanlaisekseen. Dispositiivi on kamppailujen, kiistojen, vallankäytön ja val-

tapyrkimysten tilanne ja verkosto. Foucaultille tieto, sen hallinta ja pyrkimys tietää, oli 

dispositiivin välttämätön ulottuvuus. Tämä tieto on diskursiivista, tuotettuine määrityksi-

neen ja merkityksineen, mutta samalla tieto on käytönnöissä subjektiasetelmineen, toi-

mintamahdollisuuksissa ja ihmisten välisissä suhteissa. Oleellista tässä dispositiivin luon-

teessa on kuitenkin se, miten se on olemassa vain subjektien toimiessa, ne luovat toisiaan 

ja luovat samalla sitä tietoa ja merkityksiä, joita käsittelevät. Näin ollen se ei sinällään ole 

ymmärrettävissä yhteiskunnallisena vallan teoriana, vaan analyyttisenä työkaluna, jonka 

avulla voidaan tarkastella vallan ilmentymistä kulloisenakin hetkenä, valta- ja totuuspelin 

risteyksissä. (Foucault 1998, Ks. Helén 1998, 500-501.) Dispositiivi voi olla esimerkiksi 

ydinperhe. Katja Yesilova (2007) on tutkimuksessaan tarkastellut perhekasvatusta ja 

käyttänyt ydinperhettä dispositiivina. Tällöin voidaan tarkastella sitä, miten ydinperhe on 

asetelma ja mekanismi, luonnollistettu. Perheen mieltäminen nimenomaan ydinperheeksi 

asettaa ihmisiä tiettyihin positioihin ja yhteiskuntaa tarvitaan huolehtimaan siitä, ettei 

perhe katoa. Perheaktiiveiksi Yesilovan tutkimuksessa nimeämä joukko (esimerkiksi asi-

antuntijoita eri ammattikunnista ja asemista) muotoili perheen ydinongelmat, perhekas-

vatuksen sisällön ja suomalaisen perhekasvatuksen instituution. Taustalla oli huoli siitä, 

että perhe katoaa ja tarvittiin yhteiskunnan väliintuloa tämän estämiseksi. Aiemmin huo-

len kohteina olivat olleet koti, äitiys, kasvatus tai avioliitto. Nyt taisteltiin ulkoisia nyky-

ajan muutoksia vastaan, jotta perhelaji ei häviäisi. (Yesilova 2007, 39-64.) 

Valta on Foucaultin (1998) mukaan myös biovaltaa, se on tekniikoita, joilla ihmisen koko 

olemista kontrolloidaan. Ja nimenomaan niin, että se toimii jakelemalla normeja. Bioval-

lalla Foucault tarkoitti sitä, miten ihmisen elämää pyrittiin hallitsemaan keräämällä kai-

ken kattavaa tietoa ihmisten elämästä. Biovalta on siis myös biopoliittista vallankäyttöä. 

(Foucault 1998, 102-103.) Foucaultille biovalta on siis hallintakäytäntöjä, kohteena vä-

estö ja yksilön ruumis. Tätä valtaa voi analysoida ainoastaan pienten ja paikallisten käy-

täntöjen yhteydessä. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella sitä, miten ne kuitenkin 

näkyvät yleisemmin yhteiskunnassa vaikuttavina. (Helén 1998, 500.) Esimerkiksi Paula 
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Kuosmanen on biovallan ja subjektiksi tulemisen käsitteiden avulla analysoinut sitä, mi-

ten riskien hallinta ja normalisointi ovat osa neuvolan toimintaa ja sitä, miten nämä kie-

toutuvat asiakastilanteissa tiedon keräämisen ja jakamisen kautta äitisubjektiksi tulemi-

sen prosessiin. (Kuosmanen 2007, 168-204.) Samat elementit löytyvät myös huolitekstien 

ytimestä.  

Eli valta merkitsee myös pyrkimystä hallita jotakin tai joitakin. Sillä pyritään vaikutta-

maan ihmisten toimintamahdollisuuksiin tai käsitykseen itsestä ja toiminnan mahdolli-

suuksista sekä rajoitteista. Tarkoitus on vaikuttaa ihmisten subjektiuden muotoihin tai 

toiminnan mahdollisuuksiin (Eräranta 2007, 85). Jaana Vuori (2010) nostaa subjektikes-

kusteluun vielä erään olennaisen tekijän liittyen niihin lapsiin ja nuoriin, jotka ovat tämän 

tutkielman tarkastelun keskiössä. Hänen mukaansa yhteiskunnallisen hallinnan ja hallin-

nallisuuden toimintaperiaatteen analyysi unohtaa ja liikkuu yleensä sellaisella tasolla, 

jossa erilaisten ja eri asemissa olevien toimijoiden maailma uhkaa kadota analyysistä. 

Hallinnallisuuden tarkastelu unohtaa subjektien ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden, eri-

tyisesti naisten toimijuuden esittäminen unohdetaan, huolimatta siitä, että tarkastelun kes-

kiössä olisi se, miten yksilöitä ja heidän subjektiuttaan tuotetaan ja rajoitetaan. (mt., 2010, 

53-54.) Omassa tutkielmassani sukupuoli (ja jossakin määrin myös seksuaalisuus) on ol-

lut kahdella tavalla merkittävässä roolissa. Aineiston käsittelyvaiheessa olen jakanut il-

moitukset kahden sukupuolen mukaan ja analysointia tehdessäni olen huomannut nimen-

omaan sukupuolen merkityksen sen suhteen, millaista subjektiutta ilmoituksissa kuvataan 

ja ilmoituksen kohteena olevilta odotetaan. Tämäkin tapa jakaa sukupuoli vain tyttöihin 

ja poikiin voi tahtomattaan tuottaa mielikuvia siitä, että mitään muuta tapaa ajatella su-

kupuolia ei olisi. Mutta jako perustuu tässä vain siihen, että aineistonkäsittelyohjelma ei 

tunne muunlaista jakomahdollisuutta, eikä huolikirjoitusten kohteena olleilta voinut 

päästä kysymään heidän todellisia kokemuksiaan siitä, mitä he ajattelevat omasta suku-

puolestaan. Huolen ilmaisijat eivät myöskään tuoneet esiin muunlaista jakoa, olettamus 

kahdesta sukupuolesta elää siis vahvasti myös lastensuojelun asiakirjoissa, ainakin ilmoi-

tuksissa. Toisaalta jako näytti myöhemmin sen, että tällä kahtiajaolla on merkittävä rooli 

sen suhteen, mitä pidetään normaalina tai epänormaalina kunkin lapsen ja etenkin nuoren 

kohdalla. Se näkyy sekä lasten ja nuorten käytöksessä, että ilmoittajien tavassa kirjoittaa 

huolesta.  

Vuori (2010) toteaa, että sukupuoli rakentuu niin ruumiimme kuin kielemme ja ajatte-

lumme kautta, se on syvällä siinä mitä me tiedämme, tunnemme ja miten asetumme suh-

teeseen toisiin ihmisiin. Ja se rakentuu käytäntöihin ja kiteytyy instituutioihin. Samalla 
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tavalla myös seksuaalisuus osana olemistamme joko rajaa tai mahdollistaa sekä tulkintoja 

että olemista. Vuoren mukaan seksuaalisuus on hallintakeskusteluissa jäänyt pitkälti poh-

timatta, mikä on johtanut reflektoimattomaan heteroseksuaalisuuden oletuksiin.   

Judith Butlerille (2006) sukupuoli rakentuu lähtökohtaisesti nimenomaan niin, ettei su-

kupuolta ole biologisesti eikä sosiaalisesti olemassa ilman kulttuurista genealogista mää-

rittelyjen kamppailuja. Hän kyseenalaistaa ensin biologisen sukupuolen itsestäänselvyy-

den kysymällä, millä keinoin sitäkään tulisi nähdä vain ”annettuna” käsityksenä sukupuo-

lesta, kun se on pikemminkin historian kautta tieteellisissä diskursseissa muotoiltu käsite. 

Sosiaalista sukupuoltakaan ei näin ollen voida määritellä biologisen sukupuolen kulttuu-

riseksi tulkinnaksi. (Mt., 2006, 54-56).   

Subjektiivisuuden kannalta katsottuna Butler (2006) tulee siis todenneeksi, että ilman dis-

kurssin olemassaoloa ei sukupuoltakaan olisi olemassa. Sukupuoli tehdään toistamalla, 

performatiivisesti ja samalla myös diskursiivisesti. Sukupuoli on myös normi, johon ar-

kinen yhteisö uskoo ja jonka se itse esittää uskomuksena. Ne, jotka eivät onnistu toista-

maan oikein, saavat sanktioita muodossa tai toisessa. Sukupuolen ylläpitäminen jatku-

vasti toistuvilla sosiaalisilla esityksillä luonnollistaa toistoillaan tietyt tavat tehdä suku-

puolta ja seksuaalisuutta oikein.  (Mt., 2006, 234–236). Tässä mielessä se subjekti, joka 

tästä yhtälöstä syntyy, on diskursiivisten määrittelyidensä vanki, alistettu monesta suun-

nasta tulevalle vallalle ja vartioinnille. Hallitsevat diskurssit muodostuvat toistojen 

kautta, ne luonnollistetaan niin, ettei niitä ole helppoa havaita.  

Lastensuojeluilmoitusten kannalta katsottuna tällainen vallan käsittämistapa tarkoittaa 

sitä, että lapset ja nuoret ovat monesta suunnasta tulevan katseen kohteina, katse on kult-

tuurisesti rajautunut, niihin pisteisiin joissa lapset ja nuoret tulevat kohdatuiksi. Lasten-

suojeluilmoitusten avulla voidaan siis tarkastella lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa vallan 

verkoston yhtä pistettä. Ilmoitukset ”pysäyttävät” ajan hetkeksi ja kertovat, mitä ja miten 

lapsia ja nuoria pyritään ohjaamaan, subjektivoimaan kohti normaalia. Kyse on hallinnan 

verkoston pisteestä, jossa yleiset tämän ajan huolidiskurssit kohtaavat käytännön puheta-

vat. Huolidiskurssi kohdistuu tässä tapauksessa lapsiin ja nuoriin. Ja erityisesti siihen, että 

huolen esiin tuojalla on jonkinlainen käsitys siitä, että kyse on normaalin rajat ylittävästä 

olemisesta tai tekemisestä. Lapsuus/nuoruus voidaan nähdä dispositiivina, eri ammatti-

laisryhmien tai yksityishenkilöiden kirjaama huoli taas biovaltana, jolla pyritään ohjaa-

maan lapsia ja nuoria oikeaan suuntaan ja vähentämään näin sitä huolta, joka ilmoittaja-
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joukolla on. Biovallan olemus näkyy siis käytännössä, mutta se on myös nähtävä laajem-

min, tekstien lukemisen kautta voidaan löytää jälkiä sinne, missä määritelmät kenties ovat 

rakentuneet. Samalla korostuu nimenomaan se, että paikalliset tekstit kohdistuvat hyvin-

kin konkreettisesti aina ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön, näin pyritään siis konk-

reettisesti subjektivoimaan lasta tai nuorta. Yhteiskunnallinen hallinnan pyrkimys näh-

dään konkreettisesti paikallisen tason ilmoituksissa ja niiden vaikutusyrityksinä tai –mah-

dollisuuksina ja etenkin siinä, millä tavalla ne vaikuttavat kohteisiinsa eli lapsiin ja nuo-

riin. Tässä tutkielmassa viimeistä tasoa ei tietenkään tavoiteta, mutta pohtimalla rajojen 

muodostumista ja etenkin niiden tekemistä tekstien tasolla, voidaan tavallaan yltää myös 

lasten ja nuorten elämismaailman tasolle. Omaa kieltään tästä kertovat myös nykyiset 

ilmoitukset, niiden kautta piirtyy kuva siitä, millaista Raaseporin alueen lasten ja nuorten 

elämä ainakin osittain on (valtaosa ei ilmoituksiin päädy), millaisia odotuksia heidän osal-

leen asetetaan ja miten he siihen vastaavat. Oikein olemisen ja tekemisen odotukset mää-

rittyvät jatkuvasti uudelleen ja nämä odotukset vaikuttavat siihen, millaiseksi elämä alu-

eella alaikäisten silmin näyttää, mitä mahdollistaa ja normittaa, millä tavoin. Kun aikuiset 

määrittelevät lapsuuteen ja nuoruuteen liitettävää käytöstä ja olemista, liittyy määrittely-

valtaan myös mahdollisuus kontrolloida näitä asioita ja näin ollen mahdollisuus kontrol-

loida lapsuutta ja nuoruutta. Eli toisin sanoen sitä mahdollista elämisen maailmaa, jossa 

lapset ja nuoret voivat liikkua ja olla.  

 

3.3 Diskurssianalyysi ja kriittinen diskurssianalyysi 
 

Yleisellä tasolla tarkasteltuna diskurssianalyysi on varsin laajasti ymmärrettävä tekstien 

ja keskusteluiden analysointimenetelmä. Periaatteessa diskurssianalyysi tarkastelee kaik-

kea kielenkäyttöä tekemisenä. Ihmisen katsotaan olevan aina kieltä käyttäessään osalli-

sina sitä kulttuurin virtaa, jonka tarjoamilla välineillä kunakin aikakautena ilmiöitä teh-

dään ymmärrettäväksi. (Suoninen 1999, 19.) Lastensuojelun huolitekstit ovat yksi tällai-

nen kulttuurisen virran osa, yhden tarkasteluvuoden valitsemalla virta on pysäytetty het-

keksi. 

Diskurssianalyysin kentän voidaan nähdä jakautuvan kahteen osaan: ensiksikin ranska-

laiseen, muun muassa strukturalismista ja semiotiikasta vaikutteita saaneeseen diskurssi-

analyysiin ja toiseksi perinteisestä lingvistiikasta vaikutteita saaneeseen anglosaksiseen 

diskurssianalyysiin. Diskurssien tutkimukseen liittyvän metodin eli diskurssianalyysin 
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perusajatus on se, että kieli tai teksti ei heijasta sosiaalista todellisuutta neutraalisti. (Husa 

1995, 43.)  Ne kuvailevat, tulkitsevat ja rakentavat sosiaalista todellisuutta. Diskurssiana-

lyysissa mielenkiinnon kohteena on nimensä mukaisesti diskurssi, se mitä sillä tehdään 

ja mikä on sen tehtävä.  

Diskurssianalyysi vaatii alustakseen tietyn tyyppisen aineiston. Jos teksteistä on löydet-

tävissä tutkittavina olevista kiteytyneitä ajattelu- ja toimintatapoja, on diskurssin käsite 

käyttökelpoinen (Vuori 2001, 83).  Diskurssianalyysia käytetään paljon, kun analysoi-

daan perhettä tai kasvatusta normatiivisesti jäsentäviä tekstejä (Jallinoja 2006, 24). Las-

tensuojeluun saapuvia lastensuojeluilmoitusten huolikirjoituksia voidaan pitää osana laa-

jaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa huolen tai vaikkapa hallinnan diskurssia. Kirjoitukset 

voi nimetä diskurssin mielessä toisinkin, mutta olennaista on ymmärtää, että ne ovat mo-

nella tavalla kiinni tässä ajassa ja yhteiskunnassa. Tällä tarkoitan sitä, että ilmoituksiin 

tuotettu huoli on osa sitä keskustelua, jota käydään liittyen lapsiin ja nuoriin. Yleisesti 

näissä keskusteluissa pyritään rajaamaan tai pohtimaan sitä, millaista tämän ikäisten kan-

salaisten elämä pitäisi olla. Alaikäisten osalta voidaan todeta, että tämä hyvän elämän 

määritelmiä tekevä keskustelukenttä on laaja. Keskustelua käydään hyvinkin monella ta-

solla, on käyty läpi historian sekä esimerkiksi yhteiskunnan eri tasoilla. Ilmoitusten huo-

lipuhe on siis palautettavissa osaksi isompaa ja monisyisempää kokonaisuutta ja ne ovat 

normittavia, sisältäen tähän aikakauteen ja kulttuuriin kytkeytyviä ajattelu- ja toimintata-

poja.  

Ilmoitusten huolipuhe voidaan nähdä merkittävänä osana edellä kuvattua keskustelun 

kenttää. Lapsuuden instituutioihin on aikaa myöten syntynyt erityisaloilla toimivia am-

mattikuntia, jotka osallistuvat ”hyvän lapsuuden” tuottamiseen (Harrikari 2008,18). Täl-

laiseksi vahvasti institutionaaliseksi ammattikunnaksi, on luettava lastensuojelu. Toi-

saalta huolen lähtökohtaista syntymää tai paikannusta juuri osaksi jotakin instituutiota ei 

ole mahdollista tehdä, lastensuojeluilmoitustenkin kohdalla on kyse siitä, että kenellä ta-

hansa on mahdollisuus ilmaista huolensa ja osoittaa se sitten lastensuojeluviranomaiselle. 

Eri viranomaistahoilta tai yksityishenkilöiltä tulevat lastensuojeluilmoitukset pyrkivät 

osallistumaan hyvän lapsuuden määrittelyyn huolikirjoitusten muodossa. Ne luovat osal-

taan rajoja ja mahdollisuuksia, kuvaavat senhetkistä todellista elämää ja pyrkivät vaikut-

tamaan asioiden tai elämäntilanteiden muutokseen. Kyse ei siis ole vain viattomilta näyt-

tävistä huoliteksteistä. Esimerkiksi viranomaisilla on tekstien tuottamisessa erityinen 

asema, sillä viranomaisteksteillä tuotetaan ja ylläpidetään jo sellaisenaan erilaisia yhteis-
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kunnallisia prosesseja. Teksteillä vaikutetaan ihmisten arkeen, perhe-elämän järjestyk-

siin, etuuksiin ja palveluihin (Kääriäinen 2015, 4.) Kyse on siis tässä mielessä siitä, minkä 

Foucault on nimennyt biovallaksi, ihmisistä kerätään tietoa, jonka kautta pyritään vaikut-

tamaan heidän elämäänsä ja olemiseensa.   

Menetelmänä diskurssianalyysi ei ole kovinkaan yksiselitteinen, pelkästään sana dis-

kurssi voidaan purkaa monella tavalla ymmärrettäväksi. Sari Husa (1995) on todennut 

ranskan kielen sanan discours tarkoittavan mm. puhetta, esitelmää, tutkielmaa, juttelua ja 

jaarittelua. Vastaavasti latinankielinen versio diskursus on käännettävissä ympäriinsä 

juoksenteluksi. Tältä osin käsitän itse diskurssin viittaavan ranskan kielen mukaiseen 

määritelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että lastensuojeluilmoituksista koostuva huolipuhe 

muodostaa oman diskurssinsa lukuisine näkemyksineen huolen suhteen. Ja näkemysten 

takana on erilaisia käsityksiä siitä, millainen tieto on tärkeää lapsia ja nuoria kasvatetta-

essa, mitkä asiat korostuvat ja millä tavalla. (Mt., 1995, 42.)   

Husa (1995)) toteaa että yleisimmällä tasolla diskurssi voidaan määritellä tunnistettavaksi 

ja organisoiduksi tavaksi siirtää tietoa. Tällä tavoin esiteltynä diskurssin käsite jää vielä 

varsin tyhjäksi, eikä siinä näy kontekstisidonnaisuutta tai muuta, kuten esimerkiksi yh-

teiskunta- tai aikakausisidonnaisuutta. (Mt., 43.)  

Diskurssit voidaan vastaavasti käsittää yhteiskunnassa esiintyviksi käytännöiksi. Ne 

muokkaavat käsiteltävien asioiden ohella niin puhujia kuin kuuntelijoitakin. Diskurssit 

eivät synny tyhjästä, niillä on suhde sekä toisiin diskursseihin, että instituutioihin ja muu-

hun ympäröivään maailmaan (Väliverronen 1993, 31-32; ks. Husa 1995, 42). Esimerk-

kinä lastensuojeluilmoituksista voi tältä osin mainita eri viranomaistahoilta tulevat ilmoi-

tukset, joissa keskitytään kertomaan huolta oman ammattikunnan sisällä vallitsevin kä-

sittein ja keskittyen ilmoittajan ammatin tai työpaikan osaamisalueen mukaiseen kuvai-

luun. Toisaalta niissä voi näkyä paikallisuus, ajan mukaiset yleiset käsitykset asioista ja 

monet muut asiat, joihin palaan myöhemmin Michel Foucaultin diskurssianalyysiajatte-

lua käsittelevässä luvussa.  

Toisen diskurssianalyysia kuvaavan määritelmän mukaan se voidaan palauttaa kielen-

käyttöön liittyvään toiminnan tutkimukseen:  

”Diskurssianalyysi on kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa analysoidaan 

yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.” 

(Jokinen ym. 1993, 9-10.) 



46 
 
Lastensuojeluilmoitusten huolipuhe tulee tämän mukaan ymmärretyksi niin, että ne ovat 

kuvausta sosiaalisesta todellisuudesta. Määritelmä on lyhyt ja tyhjä, ilman sen kytkentää 

kulttuurin (esimerkiksi toimintakulttuuri, viranomaiskulttuuri, nuorisokulttuuri) käsittee-

seen.  

Yhteistä eri tavoille ymmärtää diskurssianalyysi on se, että keskiössä on kielenkäyttö ja 

sitä kautta syntyvät asioiden merkityksellistämiset. Diskurssianalyysissa kielenkäyttöä 

tarkastellaan tekemisenä, ei yksittäisten sanojen tai sanaparien kautta. Kielenkäyttöä tar-

kastellaan selontekoina maailmasta ja samalla myös toisinpäin, niiden avulla luodaan 

maailmaa. (Suoninen 1999, 18-21.) 

Diskurssit on nähtävä elävinä ja muuttuvina aikalaiskuvauksina sen hetkisistä asioiden 

tiloista. Huolidiskurssi ei ole poikkeus tästä. Se pitää sisällään kulttuurisia (esimerkiksi 

viranomaiskulttuurin kielenkäytön mukaista ja toisaalta ympäröivän yhteiskunnan) ai-

kaan sidottuja näkemyksiä asioista. Diskurssianalyysin kannalta on kuitenkin tärkeää 

tehdä se huomio, että kulttuuri muotoutuu yhä uudelleen jokaisena hetkenä ja tilanteessa. 

Sitä voidaan pyrkiä kuitenkin jähmettämään ja jähmettäjinä ovat ne, joille nämä määri-

telmät tarjoavat parhaat asemat ”kulttuurissaan”. (Ks. Hammar-Suutari 2009, 56-57.)  

Toisaalta diskurssianalyysi voi johtaa pohtimaan myös yleisesti sitä kaikkea, mitä ihmiset 

tuottavat joko tahallisesti tai tahattomasti eri diskurssien sisälle ja niiden välillä. Esimer-

kiksi Mikko Lehtonen ja Olli Löytty (2003) paikantavat diskurssin merkityksen siihen, 

miten diskursiivisesti ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tuotetaan yhteisöihin kuulumi-

sen tunnetta ja ihmisten asemia (mt., 2003, 13). Tätä tehdään lastensuojeluilmoituksissa-

kin, korostamalla esimerkiksi tiettyjä perhemuotoja positiivisesti ja toisia negatiivisesti 

sekä kuvaamalla tyttöjen kohtaamisia eri tavoin kuin poikien.  

Foucaultilainen diskurssianalyysi ei ole sivuutettavissa tämän tutkielman diskurssi-

analyyttisessä kehyksessä. Esittelin laajemmin Foucaultin tiedon muodostukseen liitty-

vää teoreettista taustaa tämän tutkielman teoriaa käsittelevässä luvussa 3.2, vaikka Fou-

caultin käsitystä diskurssianalyysista on todellisuudessa lähes mahdotonta kuvata ilman 

viittauksia teoriataustaan. Foucaultin teoreettinen ajatuskuvio, etenkin niin kuin se tässä 

tutkielmassa ymmärretään, liittää todellisuudessa diskurssit osaksi teoriaa. Siinä mielessä 

tämä nyt tehty jako on keinotekoinen. Mainitsen tarpeellisia teoreettisia lähtökohtia tässä 

luvussa vain pintapuolisesti, ne ovat saaneet syvyytensä teorialuvussa.  
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Foucault kutsuu diskursseiksi sellaisia asenteita ja mielipiteitä, jotka muodostavat sellai-

sia tiedon rakenteita, joiden kautta ihmiset toimivat (Husa 1995, 43). Foucaultin (2015) 

mukaan ei ole olemassa vallasta vapaata keskustelukenttää, eikä viatonta tietoa. Hän on 

todennut, että diskurssi ei ole vain pinta, jolle voimasuhteet kirjautuvat, vaan myös voi-

masuhteiden luoja ja että se on joukko pakotettuja ja pakottavia merkityksiä, jotka lä-

päisevät yhteiskunnalliset suhteet. Edelleen hänen mukaansa diskurssi on strateginen 

kenttä, jossa elementit, taktiikat ja aseet siirtyvät jatkuvasti puolelta toiselle, vaihtuvat 

vastaparien välillä ja kääntyvät käyttäjiä vastaan. Sikäli kuin diskurssi on yhteinen, siitä 

voi tulla sekä taistelun kenttä, että taistelun väline. (Mt., 2015, 152-153.)  

Jotta ymmärtää sen syvemmän olemuksen, mitä Foucault tarkoittaa tarkastellessaan dis-

kurssia tai diskursseja, on nostettava esiin hänen määritelmänsä diskurssien luonteesta. 

Hän itse käyttää arkisto –sanaa esimerkinomaisesti selittäessään käsitystään diskursseista, 

huolimatta siitä että alun perin taustalla oli sana arkeologia (teoksessa Tiedon arkeologia). 

Arkisto on nimestään huolimatta todellisten diskurssien joukko, joka puolestaan on tar-

kasteltavissa joukkona tapahtumia. Hän ei kuitenkaan ajattele, etteikö niillä olisi merki-

tystä myöhemmin tapahtuneen kanssa. Päinvastoin, arkisto kuvaa nimenomaan sitä, mi-

ten nämä menneet diskurssit jatkavat toimintaansa ja muuttuvat historian myötä. Niiden 

seurauksena mahdollistuu myös myöhempien diskurssien ilmestyminen. Foucault ei kui-

tenkaan koe tarpeelliseksi lähteä kaivamaan sitä hetkeä, jolloin jokin asia tai ajatus on 

saanut alkunsa, mainittu jollakin tavalla ensimmäisen kerran. Hänelle tärkeintä on pysyä 

diskurssin ”pinnalla”, yrittää käsittää diskurssi sen ilmeisessä olemisen tavassa, sääntöjen 

mukaisena käytäntönä. (mt., 2015, 74-75.) Tällä arkistokuvauksella hän tekee eroa tie-

donarkeologian ja aatehistorian välille. Tällainen diskursiivinen muodostelma sisältää jo 

itsessään kaiken merkityksellisen, eikä tekstiä käytetä pelkkänä lähteenä. (Husa Sari 

1995,43.)  

Foucault kuvaa myös diskursiivista käytäntöä pisteenä, jossa määrittyy se mitä, miten ja 

millä oikeutuksella joku voi sanoa jotakin. Tähän kytkeytyy vahva vallan ja tiedon yhteys. 

(Husa 1995, 43.) Foucaultille diskurssit tulevat näkyviksi tietyssä ajassa ja paikassa, 

mutta etenkin siinä miten ne objektivoivat ja subjektivoivat ihmisiä. Lastensuojelun huo-

likirjoituksissa tästä esimerkkinä on vaikkapa se, miten viranomaistahot omasta virka-

asemastaan käsin (esimerkiksi lääkäri, opettaja, poliisi) virkavelvollisuuden ohjaamina 

kirjoittavat analyysia lapseen kohdistuvasta huolesta. Heillä on tietoa siitä, miksi lapsesta 

on syntynyt huoli ja he kertovat sen kukin omalla tavallaan, omaan tietämykseensä noja-

ten. Taustalla on pyrkimys vaikuttaa kirjoituksen kohteena olevaan ihmiseen. Kyse on 
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asiantuntijavallasta, joka perustuu muun muassa mahdollisuuteen määritellä hyvän elä-

män tavoite, jota kohti asiakkaan tulisi vaeltaa (Raitakari 2002, 47).  

Yleisesti voidaan vielä todeta se, ettei diskurssianalyysissa voida ikinä tavoittaa sitä ko-

konaisuutta, mikä diskurssien maailmassa olisi tarjolla. Diskurssianalyysi on tekstien ja 

puheiden tulkintaa siinä viitekehyksessä, mikä kulloinkin on tarjolla. Kyse on tiettyyn 

aikaan ja paikkaan sitoutuneista sosiaalisesti tuotetuista teksteistä. Diskurssianalyytikko 

ei tutkimuksessaan tavoittele tulkinnoilleen universaalin faktan statusta. (Juhila & Suoni-

nen 1999, 234.)  

Sen sijaan diskurssianalyysissa vakuuttavuutta voidaan saada aikaan erilaisten keinojen 

kautta, yhtenä näistä pidetään sitä, miten tulkintoja suhteutetaan aiempiin havaintoihin eli 

erityisesti aiempiin saman aihepiirin ja/tai teoreettiselta orientaatioltaan verrannollisten 

tutkimusten kesken. Toiseksi voidaan analysoida tekstissä tai puheessa ilmeneviä poik-

keuksia eli kielenkäytön säännönmukaisuuksien sisällä tapahtuvia eroja, joiden avulla 

saadaan esille kulttuurisia tai vuorovaikutuksellisia itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita. 

(Juhila ja Suoninen 1999, 234 – 236.) Tässä tutkielmassa on tukeuduttu näihin kahteen 

vakuuttavuutta tekevään osaan, aiempia tutkimuksia peilataan omiin tutkimustuloksiin ja 

erojen avulla nostetaan esiin niitä asioita, joista on teksteissä muodostunut itsestäänsel-

vyyksiä. Tästä syntyi tutkielmani diskurssien kriittinen analyysiosa.  

Kriittisen diskurssianalyysin avulla voidaan paljastaa diskursiivisissa muodostelmissa, 

jollainen mikrotasolla on tämän tutkielman aineisto, olevia luonnollistettuja sanomisen 

tapoja ja merkityksiä. Luonnollistetut merkitykset ja tavat kätkevät sisäänsä erilaisia ideo-

logioita, jotka siis ovat muuttuneet teksteissä niin jokapäiväisiksi sanomisen tavoiksi, että 

niitä voi olla mahdotonta havaita. (Fairclough 1995, 28-31.) Luonnollistaminen ei ole 

tapahtunut hetkessä, mikrotasolle valuneet käsitykset ovat rakentuneet laajemmissa dis-

kursiivisissa aihetta koskevissa keskusteluissa. Niiden vakiintuminen (edes hetkeksi) on 

taannut keskusteluihin osallisiksi päässeille tahoille määrittelyvallan ja siten rakentanut 

tietynlaisen sosiaalisen järjestyksen, jota valtaa pitävät pyrkivät ylläpitämään. Tällainen 

sosiaalinen järjestys vahvistaa niiden toimijoiden asemaa, jotka kuuluvat määrittelyvallan 

ytimeen. (Ks., mt. 1995, 36-39.)  

Hegemonisella diskurssimuodostelmalla on useita hengissä säilymisen strategioita. 

Luonnolliselta näyttävää asioiden käsittämisen tapaa ylläpitävät puheen ja tekstien koh-

teina olevat, media, oppikirjat ja jopa tutkimukset. Ylläpitämistä tukevat myös osaltaan 
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lait ja erilaiset instituutiot toimijoineen, toisin sanoen kaikki ne tahot, jotka hyötyvät täl-

laisesta valta-asetelmasta. Kyse on samanaikaisesti sosiaalisesta, poliittisesta ja kulttuu-

risesta hallinnasta. (Ks. van Dijk 1993, 249-283.) Hegemonisen diskurssimuodostelman 

osalta sen jalkautuminen kulttuurin eri kerroksiin voi vaihdella ja näyttäytyä eri tavoin 

erityisesti paikallisella tasolla, riippuen esimerkiksi siitä, millaisia toimijoita resurssei-

neen paikallistasolta löytyy. Itse olen pitkään ollut kiinnostunut nimenomaan siitä, miten 

nämä tietynlaisiksi muotoutuneet laajemmat (valta-)kulttuuriset diskurssit näkyvät ja sa-

malla pyrkivät normittamaan paikallistasolla. Nyt tarkastelun kohteena on eteläsuomalai-

nen pieni kaupunki, myöhemmin voisi olla mielenkiintoista verrata sitä esimerkiksi poh-

joissuomalaiseen kuntaan tai kaupunkiin.    

Tutkimus voi olla monella tavalla otteeltaan kriittinen. Tässä tutkielmassa kriittinen tar-

koittaa sitä, että tekstejä on ensin tulkittu analyyttisestä näkökulmasta, tuomalla esiin mitä 

teksteissä sanotaan ja miksi niissä merkityksellistetään asioita niin kuin tehdään. Näissä 

vaiheissa tarkastelukulma ei siis varsinaisesti ole vielä kriittinen, tarkoitus on ollut tuottaa 

teksteistä kokonaiskuva ja niihin liittyvät laajemmat kulttuuriset yhteydet. Kriittinen ja 

analyyttinen näkökulma eivät kuitenkaan tutkimuksessa välttämättä sulje pois molempien 

näkökulmien käyttämistä. (Jokinen & Juhila 1999, 86-87.)  

Aineiston analyysin alkuvaiheessa totesin, että se mistä piti tulla alun perin pelkästään 

analyyttinen tulkintakehys, muuntuikin kriittiseksi löydettyäni teksteistä sellaisia pisteitä 

joihin en voinut olla tarttumatta. Anu Pynnösen (2013) mukaan kriittisen diskurssiana-

lyysin vaiheeseen voidaan edetä, kun tulkitsevassa analyysissa tulee esiin havaintoja siitä, 

että joku tai jotkut representaatiot hallitsevat niin vahvasti diskurssia, ettei toisenlaisille 

tulkinnoille tai vaihtoehdoille jää juurikaan mahdollisuuksia. Kriittisen diskurssianalyy-

sin mahdollisuutena on siis nostaa esiin vaikenevia ääniä ja yleensäkin avata sitä, miksi 

diskurssissa tietyt asiat ovat muodostuneet itsestään selviksi (mt., 2013, 33).  

Alkuvaihe sisälsi aineiston jaottelun jälkeen sen, että muodostin aiheiden perusteella mik-

rodiskurssit, joiden perusteella olen kuvannut aineiston sisältöä. Toisessa vaiheessa olen 

verrannut näitä mikrodiskursseja laajemmassa kulttuurisessa kontekstissa, etsinyt aiem-

min tehtyjen tutkimusten avulla sitä, miksi mikrodiskurssit ovat muotoutuneet sellaisiksi 

kuin ovat. Tämän seurauksena taustalta löytyi hegemoniseen asemaan kohonneita diskur-

siivisia muodostelmia. Ne vaikuttavat siihen mitä paikallisissakin huoliteksteissä lukee ja 

miten tällä taas vaikutetaan ilmoituksen kohteina olevien ihmisten elämään. 



50 
 
Kolmannessa eli kriittisessä vaiheessa pohdin kahden edellä esitellyn kautta syntyneitä 

havaintoja ja sitä, mitä havainnot merkitsevät lasten ja nuorten kannalta. Millä tavalla 

heidän elämisen maailmaansa rajataan sekä hyvällä että osittain jopa erikoisilla tavoilla. 

Miksi ja mitkä asiat ovat vaikuttamassa rajauksiin, jotka eivät ole mitenkään selkeitä. 

Huolen ilmaisut eivät ole vain viatonta tekstimassaa, ne vaikuttavat niihinkin lapsiin ja 

nuoriin, joita ilmoituksissa ei käsitellä. Kyse on lasten ja nuorten toiminnan sekä olemisen 

mahdollisuuksiin vaikuttamisesta, tavalla jota he eivät itse pääse määrittelemään.  

 

3.4 Eettisyys yleisesti sekä tässä tutkielmassa 
 

Yleisesti määriteltynä hyvän tutkimuksenteon periaatteina pitäisi aina olla se, että koko 

tutkimuksenteon kaareen kuuluu läpikulkevana eettisten arvojen pohtiminen ja toteutta-

minen. Suomessa tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK, 2013) on laatinut laajan lis-

tan eri pisteistä, joihin tutkimusta tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota, jotta tutkimus olisi 

eettisten lähtökohtien mukaan toteutettu. (Mt., 2013, 6-7.) 

Eettisyys merkitsee siis sitä, että sen tulee kulkea ohjenuorana lävitse koko tutkimuksen-

teon prosessin ajan. Eettisyyden tulee näkyä aiheen valinnassa, koko tutkimusprosessissa 

ja tuloksissa, niiden vaikuttavuuden arviontiin saakka. (Kuula 2011, 11.) Jo tutkimusai-

heen valinnalla on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Se on ensimmäinen piste, joka 

määrittää tutkimuksen suuntaa ja sitä, mihin tutkimuksella kenties voidaan vaikuttaa tai 

tuoda lisätietoa. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2006, 26.) 

Tutkimusetiikkaa voidaan myös tarkastella normittavana. Tutkimusetiikan normit voi-

daan jakaa kolmeen pääryhmään, totuuden etsimistä ja tiedon luotettavuutta ilmentäviin 

normeihin, tutkittavien ihmisarvoa ilmentäviin normeihin sekä tutkijoiden keskinäisiä 

suhteita ilmentäviin normeihin Lisäksi tutkimusetiikkaa voidaan jäsentää myös sen mu-

kaan, mitkä ovat ne toiminta-alueet tai kohteet, joita kulloinkin tarkastellaan. Tutkimus-

etiikan voidaan katsoa olevan aineiston hankintaan ja tutkittavien suojaan liittyviä kysy-

myksiä (tutkittavat), tieteellisen tiedon soveltamista, käyttöä ja vaikutuksia koskevia ky-

symyksiä (yhteiskunta), tieteen sisäisiä asioita (tiedeyhteisö). (Kuula 2011, 24-25.)  

Eettisen pohdinnan ja toteutuksen osalta voidaan todeta, että pro gradu –tutkielmia kos-

kevat samat säännöt, kuin muitakin tutkimuksia. Vaikka niiden lukijamäärät saattavat 

jäädä varsin alhaisiksi, on niitä tehtäessä otettava kuitenkin huomioon niiden mahdolliset 
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vaikutukset, vaikuttavuutta tapahtuu jo ensimmäisen lukijan kohdalla. Korostan kuiten-

kin erityisesti sitä, että pro gradu –tutkielmat pitää nähdä nimenomaan sitä taustaa vasten, 

joka niillä on osana yliopistollista koulutusta, yksi tarkoitus on osoittaa tutkimuksenteon 

hallintaa myös eettisessä mielessä ja tuottaa lisää tutkimustietoa oman tieteenalan kent-

tään. Ei siis tule väheksyä sen pohtimista, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vuo-

rovaikutusketjuja yksittäinenkin pro gradu voi tuottaa, vaikutusmahdollisuuksia on aina-

kin teoreettisessa mielessä ajateltava. (Vrt. Alasuutari 2005, 24–25.) Tämän tutkielman 

osalta eettisesti haastavia pisteitä on ollut useita. Eettisten kysymysten huomioiminen oi-

keasti tarkoittaa koko tutkimusprosessin eri vaiheiden, aiheen valinnasta raportointiin, 

syvällisempää pohdintaa ja analysointia (Pohjola 2003, 7). Seuraavassa lähestyn eettisiä 

kysymyksiä painottaen erityisesti niitä kohtia, jotka ovat asettaneet erityisiä haasteita eet-

tisessä mielessä.  

Ensimmäinen eettinen haaste oli se, miten lastensuojelun asiakasasiakirjoja voi käyttää 

tutkimuksen aineistona. Käytännössä tämä tarkoitti tutkimusluvan (liite 1.) pyytämistä 

Raaseporin kaupungilta, jonka hallinnassa aineisto on. Aineiston käyttölupapyynnössä 

(liite 2.) oli eriteltynä se, millä tavalla aineistoa käytetään, miten säilytetään ja hävitetään 

ja millä tavalla anonymisointi tapahtuu. Tutkimusluvan saantiin ei vaadittu jokaisen ai-

neistossa esiintyvän henkilön erityistä suostumusta. (Ks. Kuula 2011, 84-85.) Kiinnostus 

on kohdistunut ilmoituksia kirjoittaneiden tuottamiin asioiden kuvailutapoihin ja niistä 

muodostuneisiin käsityksiin tekemisistä ja olemisista. Kiinnostuksen kohteena on ollut 

myös kuvaustapojen normittavuus.  

Aineistona lastensuojeluilmoitukset vaativat tutkimuksen edetessä sen, että olen joutunut 

varsin kovalla kädellä anonymisoimaan aineistoa, johtuen aiheesta ja paikkakunnan pie-

nuudesta. Tämän olen toteuttanut keskittymällä jaottelemaan aineistoa eri luokkiin ja te-

kemällä esimerkiksi esimerkkikuvaukset niin, ettei niissä näy varsinaista tapahtumapaik-

kaa tai kerrota henkilöistä sellaisia piirteitä, joiden kautta hänet voisi tunnistaa. Käytän-

nössä tämä on merkinnyt esimerkiksi sitä, etten ole voinut käyttää esimerkiksi pitkiä ja/tai 

paljon yksityiskohtia sisältäviä ilmoituksia, niissä olisi liian paljon tunnistamisen mah-

dollistavia kohtia, vaikka joitakin sanoja peitettäisiinkin. (Ks. Kuula 2011, 214-218.) Tut-

kimuksen vakuuttavuutta on tämän erittäin tärkeän eettiseen arviontiin perustuvan ano-

nymisointiprosessin seurauksena jouduttu hakemaan lyhyiden esimerkkien ja hyvän ai-

neiston kuvailun sekä aineiston käsittelykuvauksen kautta. Diskurssianalyysissa käyte-

tään usein paljon esimerkkejä tai suoria sitaatteja, mutta niiden esittäminen ei ole miten-

kään välttämätöntä. (esim. Jokinen & Juhila 1991; ks., Eskola & Suoranta 2014, 200.) 
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Aiheen ja aineiston valikoituminen tähän tutkielmaan riippui täysin siitä, millaisia koke-

muksia itselleni on näihin suhteutettuna syntynyt lastensuojelun sosiaalityöntekijän teh-

tävää hoitaessani, olen työssäni käsitellyt vastaavaa ”aineistoa” viimeisen vajaan kuuden 

vuoden ajan. Kun kyseessä on kuitenkin ajallisesti rajattu aineisto, on pysyttäytyminen 

nimenomaan 2014 vuoden aineiston rajoissa ollut vaativaa, aineiston käsittely- ja analyy-

sivaiheessa tämä tarkoitti käytännössä sitä, että olen lukenut aineistoa eri jakoperustein 

lukemattomia kertoja, tehden merkintöjä nimenomaan tästä aineistosta, jotta en ole aja-

tuksissani sekoittanut tätä nimenomaista aineistoa päivittäin työssäni läpikäymään, myö-

hemmin saapuneeseen ”aineistoon”. Toisaalta aineistoa lukiessani pyrin heti häivyttä-

mään siitä ne piirteet, jotka olisivat johtaneet ajattelemaan sitä, mitä ilmoituksen kohteena 

olleelle on tapahtunut ilmoituksen saapumisen jälkeen. Näin pystyin keskittymään pel-

kästään siihen, mikä on ollut tarkoituskin, yhden vuoden aikana saapuneisiin lastensuo-

jeluilmoituksiin. Toisaalta aihe on tuottanut tutkimuksellisessa mielessä haasteen sen suh-

teen, että olen joutunut pohtimaan, miten paljon mitäkin ulottuvuutta lastensuojelun 

osalta pitäisi käsitellä, miten syvälle mennä. Aiheen näkökulmasta työntekijä-tutkija –

asetelma on vaatinut itsensä etäännyttämistä työstä, mikä on lähes mahdotonta ja on ai-

heuttanut erityisesti huolta siitä, olenko avannut aineiston kuvauksissa ja esimerkeissä 

riittävästi sitä, mitä olen ollut tutkimassa.   

Aiheena huoli näyttäytyy viattomana, ollaan huolissaan lapsesta tai nuoresta. Sitä se läh-

tökohtaisesti onkin, mutta riippumatta ilmoittajan intentiosta, se on myös varsin vahvasti 

normittava tapa puuttua lasten ja nuorten elämään. Lisäksi lasten suojelun ja tässä kohden 

erityisesti lastensuojelun huoleen sisältyy aina vallankäyttöä, ainoastaan alle 18 –vuotiai-

siin lapsiin ja nuoriin kohdistuvana ilmaisuna, huoli tarjoaa mahdollisuuden positiiviseen 

ja negatiiviseen vallankäyttöön. Samalla tavalla huoli suhteutuu myös tutkimuksellisessa 

mielessä, olisin voinut pysyttäytyä turvallisesti pisteessä, jossa kerrotaan paikallisen huo-

len muotoilijoista ja huolen sisällöistä. Päädyin kuitenkin valitsemaan näkökulman, jossa 

lähtökohtana on se, miten huoli –ilmauksilla vaikutetaan ja pyritään vaikuttamaan lasten 

ja nuorten elämään ja normittamaan sitä tietynlaiseksi.  

 

Tarkoituksena on siis purkaa huolta kulttuurisessa mielessä, etsiä sellaisiakin luonnolli-

tettuja käsityksiä, jotka leimaavat turhaan lapsia ja nuoria. Esimerkkinä tällaisesta käyvät 

ne huolen kuvaukset, joissa nuoren käytöksen lisäksi on mainittu vanhemman (erityisesti 

äidin) olevan yksinhuoltaja, joita löytyi erityisesti poikia koskevista ilmoituksista. (Vrt. 
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Vuori 2001, 330-333.) Tällöin voidaan esimerkiksi pohtia sitä, leimaako vanhemman yk-

sinhuoltajuus jo sellaisenaan nuoren elämää, voidaanko se aina nähdä automaattisesti 

huonona asiana vai onko kyse ennemminkin siitä, että yksinhuoltajuus, erityisesti äidin, 

nähdään kulttuurisesti luonnollistettuna huonompana perhemuotona, jolloin siihen tulee 

kiinnittää ilmoituksessa huomiota, vaikkei sillä käytännössä olisi tekemistä nuoren elä-

män ongelmien kanssa? Ja pitääkö siihen erityisesti kiinnittää huomiota, jos pojan äiti on 

yksinhuoltaja? Eri perhekäsitysten ja sukupuoliroolien merkitysten luonnollistettu parem-

muus voi toisaalta vaikuttaa nuoren käytökseen siten, että nuori voi olla oppinut ajattele-

maan olevansa ”huonommasta” perheestä, yksinhuoltajuuden vuoksi, joka taas voi sellai-

senaan vaikuttaa olemiseen ja tekemiseen. Toisaalta erityisesti poikien kohdalla äidin yk-

sinhuoltajuuden problematisointi perustuu käsitykseen siitä, miten kulttuurisesti luonnol-

listetuttuna perhemallina, sisältäen tarkan sukupuolijärjestyksen, pidetään edelleen naisen 

ja miehen sekä lasten kolmiota tarkasti eriytyneine sukupuolirooleineen. Taustalta löytyy 

kuitenkin psykoanalyyttisen tradition keskeinen sija kehityspsykologiassa, joka taas vai-

kuttaa hallitsevana eli luonnollistuneena diskurssina ja näkyy huoli –ilmaisujenkin koh-

dalla äidin yksinhuoltajuuden problematisointina etenkin silloin, jos ilmoituksen koh-

teena on ollut poika. (Ks. Vuori 2001, 206-257.) 

 

Eettisesti ajateltuna on tärkeää pyrkiä purkamaan esimerkin kaltaisia luonnollistettuja 

kulttuurisia merkityksiä, joilla on merkitystä lapsen ja nuoren elämään sekä nyt että myö-

hemmin. Lapsena ja nuorena opitut kulttuuriset luonnollistetut merkitykset kulkevat usein 

sellaisenaan mukana aikuisenakin, ellei niiden luonnollistamisprosesseja ole ikinä avattu 

tai kyseenalaistettu.  

 

Omassa tutkielmassani lähteiden käyttöä on muokannut ensisijaisesti aineisto. Ensim-

mäisten alustavien lukukertojen jälkeen, päädyin valitsemaan primääriaineiston tueksi 

aiempaa tutkimusta tukemaan diskurssianalyysin ulottamista varsinaisen aineiston kon-

tekstin ulkopuolelle. Tällä perusteella mukaan valikoitui erityisesti niitä tutkimuksia, 

joissa havaitsin olevan oman tutkimukseni aihealuetta tukevaa diskursiivista vertailua. 

Tutkimuksessa on kuitenkin mahdotonta tavoittaa kaikkea sitä diskursiivista kenttää, joka 

varsinaista mikrodiskurssia ympäröi. Aiemmista tutkimuksista mukaan valikoitui niitä, 

joiden katsoin parhaiten tuovan syvyyttä aineistosta nousseiden hallitsevien diskurssien 

tarkasteluun.  
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Aiempia tutkimuksia on käytetty historiallisen kattavuuden luomisen osana. Niitä ei ole 

käytetty varsinaisen aineiston analyysin tai tutkimustulosten muodostamisessa. Totean 

kuitenkin, että olen lukenut tutkimuksia kokonaisina, eli myös niiltä osin, joissa etenkin 

historiallista perspektiiviä on luotu aiempiin tutkimuksiin viitaten. Tällainen tapa tuottaa 

tietenkin sellaista historiakäsitystä, jonka nämä tutkijat ovat luoneet kokoamalla historiaa 

aiemmista tutkimuksista. Tässä tapauksessa on kuitenkin kyse siitä, ettei historiaa sinäl-

lään pyritä luomaan uusiksi tai esittelemään täydellisesti, mikä olisikin mahdotonta. Sen 

sijaan aiemmat tutkimukset tuottavat tämän tutkielman kannalta olennaista historiatietoa 

ja mahdollistavat samalla vertailun huolen keskeisten, hallitsevien diskursiivisten teemo-

jen osalta. Aiemman tutkimusaineiston kaikkia lähteitä ei tämän vuoksi ole tarvinnut etsiä 

alkuperäisinä.  (Ks. esim. Hirsjärvi ym. 2006, 102; Vuori 2001, 20.) 

 

Teoria- ja menetelmävalinnoilla vaikutetaan siihen, millä tavalla aihepiiriin suhtaudutaan. 

Samalla tavalla vaikutusta on sillä, millaisen tarkastelunäkökulman tutkimukseen valit-

see. On esimerkiksi eri asia käsitellä aineistoa lähtökohtaisesti niin, että etsii siitä sään-

nönmukaisuuksia eikä poikkeamia. Toisaalta tutkimus voi olla yhdistelmä molempia. 

Teoreettisilla valinnoilla tehdään myös tutkimuksen suuntaa, riippumatta siitä, onko ky-

seessä teorialähtöinen vai aineistolähtöinen tutkimus tai jotakin näiden välistä. Huolen 

diskurssissa olisin voinut päätyä etsimään ainoastaan sitä, mitä tämä diskurssi pitää sisäl-

lään mikrotasolla tarkasteltuna. Tutkijalla on kuitenkin positiivisessa mielessä vastuunsa 

nimenomaan tällaisenkin aineiston parissa: kun kyse on lapsiin ja nuoriin vaikuttamaan 

pyrkivästä tekstimassasta, on nimenomaan mielenkiintoista aineiston luettuaan huomata 

se, miten epämääräisestä ja samalla kuitenkin normittamaan pyrkivästä aineistosta on 

kyse. Näitä huomioita ei voinut sivuuttaa. Olisi ollut hedelmätöntä valita sellainen teo-

reettinen viitekehys, josta käsin näitä havaintoja ei olisi voinut tarkastella. Teksteillä on 

historialliset kehittymisraaminsa ja niillä vaikutetaan lasten ja nuorten subjektina olemi-

sen muotoihin (Butler 2006, 238-241). Oli siis luontevaa valita näiden tarkastelun lähtö-

kohdaksi sellainen teoreettinen kehys, jonka avulla pystyin purkamaan huolitekstien 

luonnollistettuja puhetapoja. Mielestäni oli oleellisen tärkeää pystyä nostamaan esiin huo-

litekstien mahdollistamat vallankäyttöön liittyvät elementit, koska tutkimuksessa on läh-

tökohtaisesti kyse siitä, miten aikuiset ovat määrittävässä asemassa suhteessa lapsiin ja 

nuoriin. Tällä tavalla pystytään antamaan edes hieman ”ääntä” juuri lapsille ja nuorille.  
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Analyysin osalta varsinaista aineiston analyysimenetelmää ohjasivat alustavien luku- ja 

jaottelukertojen havainnot. Huolen sukupuolittunut luonne oli merkittävimpiä näistä ha-

vainnoista, lisäksi myös muut huomiot (esimerkiksi ilmoittajatahojen määrälliset ja laa-

dulliset erot, ”puuttuvat” ilmoitukset eli miksei esimerkiksi pienistä lapsista juurikaan 

tule ilmoituksia ja muut ihmettelevät kysymykset aineistonluennassa) saivat aikaiseksi 

sen, että analyysin tueksi oli löydettävä keino niiden kertomiseksi. Diskurssianalyysi pel-

kistettynä ei mielestäni olisi mahdollistanut näiden luonnollistettujen puhetapojen merki-

tysten avaamista, tueksi tarvittiin kriittisempi ote. Kriittinen diskurssi-analyysi mahdol-

listi vallan ja vaikuttavuuden perspektiivin esiin tuomisen. (Vrt. Pynnönen 2013, 33.)  

 

Käytän omassa tutkielmassani paljon käsitteitä, joilla on omat latautuneet merkityksensä.  

Esimerkiksi normaali tai sukupuoli ovat tällä tavoin ymmärrettynä hyvinkin yksinkertais-

tavia tapoja ymmärtää niiden piiriin sisältyvää elämisen maailmaa. Sen sijaan eettisesti 

tarkasteltuna ne pitävät sisällään latautuneisuutta, joka tarkoittaa sitä, että käsitteet tulee 

avata jokaisessa tutkimuksessa erikseen, mitä niillä tarkoitetaan ja millä tavalla niitä käy-

tetään. Esimerkiksi normaalin merkitys on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, lisäksi ai-

heesta riippuen sillä voidaan tarkoittaa tyystin eri asioita. Sukupuolen kohdalla voidaan 

todeta, että se on hyvä esimerkki nimenomaan käsitteen vanhenemisesta, sukupuolta ei 

välttämättä voida jakaa kahteen eri yksikköön, kuten se käsitteenä helposti edelleen ym-

märretään, etenkin suomenkielessä, sukupuoli -sanayhdistelmän vuoksi. Sukupuoli ja 

seksuaalisuus ovat tutkielmassa hallitsevia termejä, aineiston luonteen vuoksi. Niitä ei 

kuitenkaan saa käyttää sellaisenaan, ilman avaamista. Mikäli niitä ei lähestyisi kriittisesti, 

tulisi tutkijan uusintaneeksi niiden sisällöllistä keinotekoista luonnollisuutta.  

 

Judith Butlerille (2006) sukupuoli –sanassa ja sen tuottamissa luonnollistetuissa merki-

tyksissä on kyse heteroseksuaalisesta hegemoniasta. Sukupuoli näyttäytyy tällöin biolo-

gisen sukupuolikäsityksen mukaisena ja pitää sisällään ajatuksen siitä, että biologiset 

miehet ovat maskuliinisia ja naiset taas feminiinisiä. Ja tässä ajattelutavassa biologiset ja 

maskuliiniset miehet ovat kiinnostuneita biologisista ja feminiinisistä naisista. (Mt., 55.) 

Tällainen luonnollistettu käsitys ja sen tuottamat subjektipositiot näkyvät myös lasten ja 

nuorten olemisen ja tekemisen tavoissa. Kyse on sukupuolen merkitysten luonnolliste-
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tuista vaikutuksista, siitä miten hegemoninen diskurssi näkyy käytännössä. Butlerin ajat-

teluun nojaten voidaan todeta, että (subjektin omaksuma malli) käytös tekee sukupuolen, 

normittaa sen tekemistä oikein tai väärin, kuten lastensuojeluilmoituksistakin nousee 

esiin. Sukupuoli on siis sosiaalinen konstruktio, niin puheissa kuin teoissa.  

 

Butlerille (2006) nämä luonnolliset käsitykset ovat historiallisesti muotoutuneita ja tar-

kastelun kohteena tulisikin olla se, millaiset valtasuhteet taustalla vaikuttavat ja ohjaavat 

sukupuoleen liittyviä käsityksiä ja normeja. Hänen mukaansa sukupuoli ei ole annettu 

eikä itsestään selvä, vaan se on kriittisesti analysoitavissa ja historiallisesti muotoutunut. 

Sukupuoli –termiä käytän siis omassa tutkielmassani siten, että en itse määrittele, mitä 

sukupuolella tai sukupuolilla sisällöllisesti tarkoitetaan. Lähtökohtana on ainoastaan se, 

että sukupuolta tuotetaan diskursseissa ja tällä on merkitystä lasten ja nuorten toimimisen 

ja olemisen kannalta. Ilmoitusten sisällöissä on havaittavissa monenlaisia ja kummalli-

siakin eroja sen mukaan, onko ilmoituksen huolen kohteena ollut tyttö vai poika. Tarkas-

telen siis niitä määritelmiä ja etenkin eroja, joita ilmoitusten tekijät ovat tehneet kirjoitta-

essaan tyttöön tai poikaan kohdistuvasta huolesta. Sukupuolen kahtiajaon kannalta olen-

naista on kysyä sitä, miten se on diskursiivisesti tehty uskottavaksi, luonnollistettu ja nor-

mittaa lasten ja nuorten elämää. (Ks. Butler 2006, 90.) Sukupuoli kahtiajakonsa kanssa 

kaventaa lasten ja nuorten elämisen maailmoja.  

 

Käsitteiden eettisyydestä tulee pyrkiä pitämään kiinni koko tutkimuksen kaaren ajan. 

Tässä tutkielmassa ei esimerkiksi lähtökohtaisesti kategorisoida nuoria tai lapsia ongelma 

– tai riski –viittausten alle, sen sijaan niitä käytetään analysoitaessa aineistoa toisella ta-

valla, tuomalla esiin huolen ilmausten tekijöiden näkemyksiä normaalista tai riskeistä. 

Tarkoituksena ei ole tyypitellä ihmisiä näiden käsitteiden avulla, sen sijaan kyse on huo-

len tutkimisesta ilmiönä. (Vrt. Leppiman 2010, 130.) Samalla tavalla pyritään myös pur-

kamaan huolen normatiivista luonnetta. Näkemään niitä syitä, jotka kertovat lapsista ja 

nuorista siten kuin tekevät.  

 

Toisaalta on kuitenkin muistettava, että tutkija ei kuitenkaan aina voi valita sitä, vaikut-

taako edes jollakin tavoin siihen, miten tutkimusaineistossa kohteena olevat kokevat il-

maisujen käytön tai sen, että aihetta ylipäätään käsitellään. Asiakirja –aineiston kohdalla 
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voidaan todeta, että ne on tuotettu jo lähtökohtaisesti rajattuun ympäristöön, tiettyä mer-

kitystä varten ja ne muokkaavat tai pyrkivät muokkaamaan niiden kohteita tietynlaisiksi. 

(Ks. Vierula Tarja 2013, 273.)  
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4. Tutkimusaineisto ja sen jaottelu 
 

4.1 Aineistona lastensuojeluilmoitukset 
 

Tässä tutkielmassa eri ilmoitusmuodoista tarkastelun kohteeksi on rajattu lastensuojeluil-

moitukset. Lapsi tai nuori tulee yleensä lastensuojelussa ”kohdatuksi” ensimmäisen ker-

ran lastensuojeluilmoituksen kautta.  Muita vaihtoehtoja ovat ennakollinen lastensuoje-

luilmoitus, pyyntö palvelutarpeen arvioinnista sekä muu yhteydenotto. Ilmoitukset ovat 

siis viranomaisten tai yksityishenkilöiden tiettyä tarkoitusta varten tuottamia asiakirjoja. 

Tässä tapauksessa kyse on avun hakemisesta tilanteessa, jossa huoli lapsen tai nuoren 

osalta on herännyt.  

Ilmoittajat ovat olleet joko viranomaisia ja siten ilmoitusvelvollisia tai yksityishenkilöitä. 

Lastensuojelulain 25 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat seuraavat tahot:   

”1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon; 2) opetustoimen; 3) nuorisotoimen;       4) polii-

sitoimen; 5) Rikosseuraamuslaitoksen; 6) palo- ja pelastustoimen; 7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoi-

don tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan; 8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän; 9) seurakunnan 

tai muun uskonnollisen yhdyskunnan; 10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 

(746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen; 11) hätäkeskustoimintaa har-

joittavan yksikön; 12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön; 13) Tullin; 14) raja-

vartiolaitoksen; taikka 15) ulosottoviranomaisen palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai 

vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä 

kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä il-

moittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää 

lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edel-

lyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muilla ihmisillä on saman pykälän mukaan 

oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus. Tällöin ilmoituksen tekijä voi itse päättää, tekeekö ilmoituksen ja te-

keekö sen omalla nimellään vai nimettömänä.”  

(Lastensuojelulaki, 25 § (12.2.2010/88), ilmoitusvelvollisuus.)  

Ilmoituksia voidaan tehdä erilaisin kaavakkein tai vapaamuotoisesti muotoiltuna, riip-

puen tekijätahosta. Niitä voidaan laatia nimettöminä, kuitenkin vain silloin kun kyseessä 

on yksityishenkilön vapaaehtoisuuteen perustuva ilmoitus. Toisaalta nimen saa myös täl-

löin liittää ilmoitukseen, mikäli niin haluaa. Vuoden 2007 lastensuojelulaissa, joka tuli 
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voimaan 1.1.2008, madallettiin ilmoituskynnystä huomattavasti. Viranomaiset ovat vel-

vollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuol-

losta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoi-

don ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edel-

lyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä (LsL 417/2007, § 25). Samalla kun ilmoitus-

kynnystä madallettiin, myös ilmoitusvelvollisten määrää lisättiin (Heinonen ym. 2012, 

4). 

Lastensuojelun parissa työskenteleville viranomaisille ilmoitukset kertovat siitä, että il-

moittajalle on syntynyt huoli lapsen voinnista. Ilmoituksen tekijän näkökulmasta lasten-

suojeluilmoitus voi näyttää huomattavasti monimutkaisemmalta asioiden esiin tuomisen 

tapana. Esimerkiksi kouluasiaa.fi sivulla ilmoituksen teon kriteereistä todetaan seuraavaa:  

”Ilmoituksen voi tehdä silloin kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lasten-

suojelun tarve on syytä selvittää. Kyseessä on siis henkilön oma arvio tarpeesta selvittää lapsen lastensuo-

jelun tarve. Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä lastensuojeluilmoitus, voi kysyä neu-

voa kunnan lastensuojeluviranomaiselta ilmaisematta lapsen henkilöllisyyttä.... Lastensuojeluilmoituksen 

voi tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että on tarpeen selvittää, voiko joku lapsi huonosti.”  

(Emma & Elias –avustusohjelman tietopankki 2017.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lastensuojelun käsikirja muotoilee asian seu-

raavasti:  

”Ilmoituksen voi tehdä silloin kun havaitsee tai saa tietää sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lasten-

suojelun tarve on syytä selvittää. Kyseessä on siis henkilön oma arvio tarpeesta selvittää lapsen lastensuo-

jelun tarve. Tietyillä henkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus...Ilmoituksen tekemisen ja lastensuojelutar-

peen selvittämisen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja, jotka liittyvät lapsen hoidon ja huolenpidon 

tarpeeseen, kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.”  

(Lastensuojelun käsikirja, 2017.) 

Molemmissa esimerkeissä käytetään, huolimatta siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen määritelmässä on lisäksi yksilöity ylläolevan lisäksi eri huolen osa-alueita, juuri 

niin epämääräisesti määriteltävissä olevia ilmaisuja ilmoituksen tekemisen perusteeksi, 

mitä ilmoitusvelvollisuus tai vapaaehtoinen ilmoituksen teko käytännössä onkin. Lasten-

suojelulain määritelmä on yhtälailla epämääräinen:  

”... jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaaran-

tavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä” 
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(Lastensuojelulaki, 25 § (12.2.2010/88), ilmoitusvelvollisuus.)  

Ei ole olemassa yksiselitteisiä lasten ja nuorten käyttäytymisen tai olemisen malleja, joi-

den kautta automaattisesti olisi toimittava ja tehtävä lastensuojeluilmoitus. Ilmoittajan pi-

tää tehdä oman senhetkisen tietotaitonsa pohjalta arvio, onko kyseessä sen kaltainen 

huoli, että ilmoitus on tehtävä. Lastensuojelulaissa (LsL 25§) on erikseen mainittu ilmoi-

tusvelvolliset ammattialoittain, lisäksi on mainittu se, että myös muut kuin edelliseen 

joukkoon luetellut voivat tehdä ilmoituksen. Heillä ei ole kuitenkaan samaa lain tuotta-

maa velvollisuutta tehdä ilmoitusta, eivätkä ilmoituksen tekemättä jättämisestä mahdol-

lisesti tulevat seuraukset koske heitä. Ilmoitusvelvollisilla laiminlyönti voi johtaa virka-

velvollisuuden laiminlyöntiin. Ilmoitusvelvollisuuden esteenä ei myöskään ole se, että 

lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa tai kieltää ilmoituksen teon. Ilmoituksen tekemiseen 

tai tekemättä jättämiseen eivät myöskään vaikuta ilmoitusvelvollista koskevat mahdolli-

set salassapitosäädökset tai esimerkiksi luottamuksellinen asiakassuhde ilmoitusvelvolli-

sen ja lapsen tai lapsesta huolta pitävän henkilön välillä. (Räty 2015, 220.) 

Lastensuojeluilmoituksen tekemisessä olennaisena asiana on ilmoitusta tekevän tahon, 

ilmoitusvelvollisen tai muun, subjektiivisesta arviosta lapsen tilanteesta, jolloin arviointi 

perustuu yleiseen käsitykseen lapsen kasvatuksesta ja lasten hyvinvoinnista. Lastensuo-

jeluilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla täyttä varmuutta siitä, että lapsi on lastensuojelun 

tarpeessa. Lastensuojeluilmoitusten tekemiselle voidaan nimetä monenlaisia syitä, lapsen 

tarpeiden laiminlyönnistä, lapsen heitteillejättöön. Tässä kohden voi mainita syiksi myös 

lapsen hoidossa tai huolenpidossa havaitut puutteet, jotka vaarantavat tai voivat vaarantaa 

lapsen hyvinvointia tai kehitystä. Lisäksi kyseeseen voi tulla myös lapsen fyysinen tai 

henkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Lastensuo-

jeluilmoitus tulee myös tehdä silloin, kun voidaan perustellusti epäillä hoidosta vastaavan 

tahon kykyä vastata lapsen tai lasten hoidosta. Ilmoituksen perusteet jakautuvat kodin ja 

vanhemman tai muun aikuisen kykenemättömyyteen huolehtia lapsesta ja toisaalta taas 

lapsen omaan käyttäytymiseen liittyviin syihin.  Näitä ovat esimerkiksi päihteiden käyttö 

tai lapsen hoitamattomat mielenterveysongelmat. Lapsi voi syyllistyä myös rikoksiin, 

käyttäytyä itsetuhoisesti tai lapsella voi olla vääristynyt seksuaalinen identiteetti, lapsi 

esimerkiksi myy itseään. (Räty 2015, 224-225.) 

Kuten huomataan, erilaisia syitä ilmoituksen tekemiseen on kyllä luetteloitavissa, mutta 

mitä näillä syillä tarkoitetaan? Miten ne määrittyvät sisällöllisesti? Ne pyrkivät kuitenkin 

osaltaan normittamaan sitä, mikä on normaalia ja mikä epänormaalia. Sisällöllisesti ne 
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ovat kuitenkin sellaisenaan vielä onttoja. Ilmoitusten huolitekstejä lukemalla, ne saavat 

kaivattua sisältöä. Huoliteksteissä määrittyvät esimerkiksi ”lapsen oma käyttäytyminen”, 

joka on pääosassa nyt tekeillä olevassa tutkielmassa.  

Lastensuojeluilmoitus on periaatteessa muodoltaan varsin vapaa. Yleisimmin lastensuo-

jeluilmoitus tehdään jonkinlaisella kaavakkeella. Esimerkiksi kuntien ja kaupunkien so-

siaalityön lastensuojeluyksikön internetsivuilta on usein löydettävissä valmiita ilmoitus-

pohjia. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet –sivuilta on ladattavissa oma 

lomakepohja. Lastensuojeluilmoitukseen kirjataan ylös lapsen tai nuoren henkilötiedot, 

huoltajan tai huoltajien yhteystiedot, ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot (mikäli il-

moitusta ei ole tehty nimettömänä). Lisäksi kaavakkeessa kysytään se, onko ilmoituksen 

tekemisestä kerrottu lapselle ja erikseen onko siitä kerrottu huoltajille. Nämä perusasiat 

löytyvät useimmista kaavakemuodoista. Lisäksi voi olla kohta, jossa ilmoittaja voi rastit-

taa isosta valikoimasta erilaisia huolen muotoja sen tai ne kohdat, jotka sopivat ilmoituk-

sen kohteena olevaan lapseen tai nuoreen. Kaupunkien ja kuntien kohdalla lastensuojelun 

tekoa koskevat neuvot voivat kuitenkin olla varsin kirjavia, kuten seuraavat esimerkit 

osoittavat.  

Tämän tutkielman kannalta  tärkein osa, eli varsinaisen huolen sisältävä kohta on esimer-

kiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomakkeessa on nimetty seuraavasti:   

”Lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaa omin sanoin)”   

(THL, lastensuojeluilmoitus.) 

Vastaavasti Poliisiviranomaisen käyttämässä lomakkeessa huoli on tuotettu ”Tapahtuma-

aika ja –paikka, havainnot, kertomukset” –otsikon alle. Muitakin variaatioita löytyy, 

mutta huolimatta siitä, millaista otsikkoa on käytetty, on huolelle olemassa vapaan kuvai-

lun mahdollistava kohta ja kyseessä on lomake, jonka otsikosta käy ilmi, että kyseessä on 

lastensuojeluilmoitus tai ilmoitus lapsen suojelun tarpeesta. 

 

4.2 Tutkielmassa käytetty aineisto  
 

Varsinainen aineisto koostuu Raaseporin kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden yksikköön 

vuonna 2014 saapuneista lastensuojeluilmoituksista, vuosi oli viimeinen kokonainen 

vuosi tätä tutkielmaa aloitettaessa.  Ilmoituksia saapui kyseisenä vuonna yhteensä 432 
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kappaletta. Ilmoitusten käyttäminen tutkimustarkoitukseen on mahdollistunut pyytämällä 

tutkimuslupa (Liitteet 1. ja 2.) Raaseporin kaupungin sosiaalipalvelupäälliköltä. Tutki-

musluvan mukaisesti aineistona ovat ainoastaan lastensuojeluilmoitukset, ei mitään 

muuta materiaalia ilmoitusten kohteena olleista alaikäisistä. En siis käy lävitse sitä, mitä 

ilmoituksille on tehty saapumisen jälkeen, en tiedä onko niistä seurannut millaisia toi-

menpiteitä tai onko ilmoitus lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen rauennut vai johta-

nut asiakkuuteen. Tutkielman mielenkiinto on siis kohdistettu pelkästään ilmoitusten si-

sältämään huolipuheeseen.  

Ilmoitukset olen koonnut asiakasrekisteristä. Lastensuojelulain viidennessä luvussa sää-

detään velvollisuudesta pitää yllä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista sekä niiden sisäl-

löstä 25 b § (30.12.2014/1302). Raaseporin kaupungin sosiaalitoimen lapsi- ja perhepal-

veluiden yksikössä ilmoitukset on saapumisen jälkeen kirjattu lapsi- ja perhepalveluiden 

yksikön käyttämään Pro Consona -sosiaaliohjelmaan. josta aineisto on sellaisenaan tulos-

tettu käytettäväksi tähän tutkielmaan. Ilmoituksissa lukee sen tehneen henkilön nimi ja 

yhteystiedot, mikäli ilmoittaja ei ole ollut sellainen yksityishenkilö, joka on halunnut 

tehdä ilmoituksen tuntemattomana.  Lisäksi ilmoituksissa lukee, kuka sen on vastaanot-

tanut yksikössä, milloin ilmoitus on otettu vastaan ja käsittelypäivämäärät. Ilmoituksissa 

ollut teksti on kirjattu sellaisenaan "lastensuojeluilmoituksen sisältö" -kohtaan. 

Ilmoitukset ovat joko lastensuojeluilmoituksia tai tiedonsaanteja lastensuojelun tarpeesta. 

Vuoden 2014 aikana yksikköön on saapunut myös ennakollisia lastensuojeluilmoituksia, 

joiden tarkoituksena on tarjota tukea tuleville vanhemmille jo ennen lapsen syntymää, 

mutta näitä ilmoituksia ei ole valittu aineistoon, koska niiden sisällöstä ei olisi ilmennyt 

nimenomaan lapsen käytökseen tai olemiseen liittyviä kohtia. Tutkielmassa olen rajannut 

tarkasteltavaksi ainoastaan ne ilmoitukset, joissa huoli-ilmaisu on tehty ensisijaisesti lap-

sen tai nuoren oman käytöksen tai olemisen vuoksi. Tämä rajaus pudotti kokonaisaineis-

tosta pois ne ilmoitukset, jotka on tehty vanhempien tai muiden aikuisten tekemisten ja 

olemisten vuoksi. Toki aineistossa viitataan jonkin verran myös vanhempiin ja muihin 

lapsille ja nuorille tärkeisiin henkilöihin, mutta eroa on tehty nimenomaan niin, ettei en-

sisijainen ilmoituksen tekemisen syy ole ollut vanhempien käytös tai oleminen. Tarkas-

telun kohteeksi jäi tämän rajauksen jälkeen 181 ilmoitusta, joista jatkossa puhun. Ilmoi-

tuksista 167 oli tullut ilmoitusvelvollisilta ja loput 14 yksityishenkilöiltä joko nimettö-

mänä tai nimen kanssa. Tutkielmassa tarkasteltavan aineiston ulkopuolelle jääneitä ilmoi-

tuksia käytän ainoastaan tutkielman loppupuolella kuvaamaan varsinaisesta aineistosta 

tehtyjä huolestuttaviakin havaintoja.  
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Suurin osa ilmoituksista oli tullut Raaseporin alueella toimivilta viranomaisilta, näiden 

lisäksi joukossa oli joitakin muualta tulleita. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsesta tai nuoresta 

voidaan tehdä ilmoitus myös kotipaikkakunnan ulkopuolelta, mutta ilmoitus päätyy kui-

tenkin siihen kaupunkiin, jossa lapsi tai nuori on kirjoilla. Valtakunnallisella tasolla il-

moituksen tekee useimmiten viranomainen tai palveluntuottaja. (Heino 2009, 89.) Viran-

omaisilla pitää olla tai ainakin pitäisi olla tiedossa se, että he ovat ilmoitusvelvollisia, 

mikä voi osin selittää viranomaisten tekemien ilmoitusten määrää suhteessa yksityisiin 

ilmoittajiin. Ilmoituksia ovat tehneet seuraavat tahot (suluissa lukumäärä, sukupuoli ty-

töt/pojat): poliisi (75, 22/53), oppilaitokset (52, 14/38 ), sosiaalipäivystys/terveydenhuol-

lon päivystys (19, 12/7), yksityiset ilmoittajat (14, 7/7), mielenterveyspalvelut (13, 4/9), 

päivähoito (7, 2/5) sekä neuvola (1, 1/0). Määrällisesti tarkasteltuna tämä aineisto on ko-

konaisuudessaan riittävä. Ongelmia tuottaa ainoastaan se, että näin ilmoittavien tahojen 

perusteella eriteltynä osa joukoista jää todella pieniksi, mitä voi sinällään ihmetellä. Tulen 

kuitenkin myöhemmin käyttämään varsinaisen diskurssianalyysin tekovaiheessa erilaista 

jakoperustetta. Siinä tarkastelun kohteena ovat huolta kuvaavat aihealueet, joiden kautta 

analyysia rakennetaan. Sama ilmoitus voi sisältää useanlaista huolta, riippumatta siitä, 

mistä ilmoitus on tullut.  

Aineiston paikallinen rajaus aiheuttaa myös tarkasteluun sen rajauksen, että en tule mai-

nitsemaan vähiten esille nousseita aiheita kuin pintapuolisesti. Niitä ei voida myöskään 

käyttää myöhemmin esiteltävissä tekstiesimerkeissä. Tämä rajaus on pakollinen, tunnis-

tettavuuden riskin vuoksi. Laadullisessa tutkimuksessa määrä ei kuitenkaan ole ensisijai-

nen kattavuuden kertoja, sen sijaan kattavuutta voidaan tehdä toisella tavalla. Yleisesti 

ottaen aineiston koolla ei ole merkitystä, tarkoitus on rakentaa käsitteellistä ymmärrystä 

huolen luonteen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, sekä käyttää paikallisen aineiston tukena 

aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia. (ks. Eskola & Suoranta 2014, 62-65, 83.)  

Ilmoitukset ovat kahdella kielellä tuotettuja, Raasepori on kaksikielinen kaupunki. Ruot-

sia äidinkielenään käyttää 65,4% ja suomea 31,4% väestöstä. (Raaseporin kaupunki –

internetsivu.) Ilmoitusten kielivalinnat johtuvat joko siitä, että huolen kohteena olevan 

henkilön äidinkieli on valittu ilmoituksen kirjoituskieleksi tai ilmoittaja on tehnyt ilmoi-

tuksen sillä kielellä, joka on hänen äidinkielensä. Tältä osin aineiston osalta ei voida olla 

varmoja, onko huolen kohteena olevan äidinkieli se, jolla ilmoitus on tehty. Ilmoituksen 

kohteena olevan lapsen tai nuoren oman äidinkielen tarkistaminen olisi vaatinut laajem-

paa tutkimuslupaa aineistonhaun suhteen, ilmoituksista ei käy selville äidinkieltä. En tule 

tämän vuoksi vertaamaan sitä, onko kielellä ja sitä myötä mahdollisilla kieleen liittyvillä 
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kulttuurisilla eroilla tekemistä sen suhteen, mitä ilmoituksissa lukee ja miten ne on kir-

joitettu.  

Ilmoitusten sisältämät huolen ilmaisut ovat eri mittaisia, vaihdellen muutamasta sanasta 

usean sivun mittaisiin kuvauksiin lapsen tai nuoren tilanteesta.  Lisäksi kokonaisuudes-

saan aineisto on hyvin kirjavaa, kun sitä tarkastellaan ilmoitussyiden perusteella. Yhtä 

yhteistä muotoakaan teksteillä ei ole, niiden kuvaukset vaihtelevat riippuen ilmoittajata-

hosta. Yleensä ilmoitukset tehdään valmiilla ilmoituskaavakkeella, jossa huolen ilmai-

suun on varattu ”lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaa omin sanoin)” –kohta. Tämä 

mahdollistaa jo sellaisenaan monipuoliset kuvaukset. Seuraavassa eriteltynä aineisto si-

sällön osalta, jakoperusteena ilmoittajataho: 

Poliisiviranomaiselta tulleet ilmoitukset: Aineistossa on yhteensä 75 kappaletta näitä il-

moituksia. Poliisiviranomainen on siis koko aineiston määrän huomioon ottaen hyvin pe-

rillä siitä, milloin lastensuojeluilmoituksia tulee tehdä. Kielen osalta nämä ilmoitukset 

ovat lähes aina selkeää viranomaiskieltä, sisältäen esimerkiksi promillemäärät alaikäisten 

osalta, kuvauksen kiinniottotilanteesta, näpistystapahtuman kulun ja näihin liittyneet ih-

miset niin, että esillä ovat vain ne henkilöt, joiden käytökseen tai toimiin poliisi on jou-

tunut puuttumaan tai jotka muuten liittyvät tapahtumiin. Kieli ei eroa tässä mielessä sen 

suhteen, onko ilmoitukset tehty suomeksi vai ruotsiksi.  

Varsinainen tekstiosio ei yleensä ole kovin pitkä ja kirjoitustapa pyrkii olemaan neutraali, 

ottaa yleensä kantaa vain lapsen, nuoren tai aikuisen tekoihin. Ei sisällä ehdotuksia siitä, 

mitä lastensuojeluviranomaisen tulisi tehdä tai mihin johtopäätöksiin poliisin sisällä ol-

laan päädytty tapauksen osalta. Tämä on ymmärrettävää, sillä kyseessä on yleensä siinä 

vaiheessa tehty ilmoitus, kun tapahtuma on varsin tuore. Ja toisaalta siksi, että tässä vai-

heessa asiaa ei ole akuuttia tarvetta lukuun ottamatta ratkaistu muuten. Kolmanneksi il-

moittava poliisiviranomainen ei jaa tuomioita, sen aika on myöhemmin. Poikkeuksen 

tässä kohden tuottavat ne ilmoitukset, joissa on kuvattu nuoren toimintaa kiinniottotilan-

teessa tai tarkastettaessa. Niissä voi olla mainintaa sanoin ”nuori käyttäytyi agressiivi-

sesti” tai ”nuori käyttäytyi vihamielisesti” sekä ”oli epäilyttävässä seurassa”. Muuten ih-

misten tuntemuksia tai käytöstä ei kuvata kovinkaan monisanaisesti. Palaan näihin poik-

keuksiin diskurssianalyysin myöhemmässä vaiheessa.  

Kouluilta ja päivähoitopalveluista tulleet ilmoitukset: Verrattuna poliisiviranomaisten il-

moituksiin, on tässä joukossa merkittävää se, että ilmoittajien joukko on huomattavasti 
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monipuolisempi. Näitä ilmoituksia aineistossa on yhteensä 59. Aineisto jakautui ilmoi-

tustahon perusteella automaattisesti kahteen osaan. Ensimmäinen näistä koostuu päivä-

hoitopalveluista tulleista ilmoituksista eli joukkoon kuuluvat alle kouluikäiset lapset, näi-

den ilmoitusten määrä on kuitenkin alhainen, vain seitsemän ilmoitusta oli tehty päivä-

hoidon parista, ilmoittajana päiväkodin johtaja tai lastentarhanopettaja. Päivähoidon il-

moitusten sisältöä en kuvaa kovin tarkasti alhaisen määrän vuoksi. Niiden sisällössä huo-

mio painottui kuitenkin perushoivaan liittyviin puutteisiin tai vanhempien käytökseen, ei 

lapsen käytökseen.    

Kouluilta tulleissa ilmoituksissa ilmoittajajoukko on päivähoidon osaa laajempi. Ilmoi-

tusten tekijöinä ovat opettajat, rehtorit, kuraattorit ja koulupsykologit sekä kouluilla työs-

kentelevät terveydenhoitajat. Tässä joukossa ovat myös ammattikouluista tulleet ilmoi-

tukset.  

Kouluilta tulevien ilmoitusten pituus vaihteli paljon. Osassa oli lyhyesti esimerkiksi pois-

saolotuntien lukumäärä ja siitä noussut huoli. Toisissa kuvattiin poissaolotuntimäärän 

esiin nostamisen lisäksi sitä, mistä tämän arveltiin johtuvan. Ja ilmoituksissa oli myös 

niitä, joissa kuvattiin muita ongelmia ja vielä niitä, joissa kerrottiin mitä koululla oli yri-

tetty tehdä asian korjaamiseksi. Koulujen väliset erot olivat suurehkoja niin ilmoitusten 

saapumismäärän, kuin sisällön ja huolen rajan suhteen. Toisissa kouluissa esimerkiksi 

ilmoitus saapui pienemmän poissaolotuntimäärän jälkeen, kun toisissa niitä oli saattanut 

kertyä paljon enemmän. Joiltakin kouluilta ei tullut lainkaan ilmoituksia.  

Kielen osalta oli lyhyitä poissaoloilmoituksia lukuun ottamatta havaittavissa vaihtelua ta-

vassa kuvata lapseen tai nuoreen kohdistuvaa huolta. Tämän selittää se, että ilmoittajien 

joukko on ammattitaustaltaan kirjavaa. Kuvaukset olivat kuitenkin pidempiä verrattuna 

poliisien tekemiin ilmoituksiin ja niiden kieli erilaista. Kieli oli selkeämpää yleiskieltä, 

vailla joissakin ryhmissä havaittavia ammattiryhmille ominaisia erityisiä ammatti-il-

mauksia.  Kielellisessä kuvauksessa oli kuitenkin huomattavissa, minkä instituution pa-

rissa ilmoittaja työskentelee. Yleensä huomio oli keskittynyt nimenomaan koulussa ta-

pahtuneisiin asioihin, mutta poikkeuksiakin oli. Lisäksi ilmoituksissa otettiin useasti kan-

taa oppilaan tilanteeseen pidemmällä aikavälillä ja niissä oli taustaa jo olemassa olevista 

tukitoimista ja ehdotuksia lastensuojelun parista kaivattaville tukitoimille. Niissä oli 

myös pohdintaa lapsen kokonaistilanteesta, erityisesti kotitilanteesta.  

Sairaanhoidon ja mielenterveyspalveluiden ilmoitukset: Tähän joukkoon kuuluvat yleis- 

ja erityissairaanhoidon parista tulleet ilmoitukset sekä mielenterveyspalveluiden puolelta 
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lasten- ja nuorten psykiatrian palveluista tulleet ilmoitukset. Yhteensä näitä oli 15 kappa-

letta, joista ainoastaan muutama oli sairaanhoidon puolelta, nekin päivystystehtävien yh-

teydessä tehtyjä.  

Lasten ja nuorten psykiatrian hoitoyksiköt ovat siis tässä kategoriassa suurin ilmoittaja-

ryhmä. Ilmoituksen tekijöinä on lääkäreitä, psykologeja, sairaanhoitajia ja sosiaalityön-

tekijöitä. Ilmoituksissa painottuivat, sairaalan päivystysilmoituksia lukuun ottamatta, pi-

dempiaikaisten elämäntilanteiden kuvaamiset. Niissä kuvattiin yleensä lasten ja nuorten 

voinnin lisäksi kokonaisvaltaisemmin heidän elämäänsä vaikuttaviksi ajateltuja tekijöitä, 

kuten perhesuhteita ja henkilöhistoriaa sekä taloudellista tilannetta ja kehitykseen liittyviä 

asioita. Pääpaino oli nuoren käytöksen tai olemisen sekä perhesuhteiden kuvaamisessa, 

myös tehdyistä tai suunnitteilla olevista hoitotoimenpiteistä kerrottiin. Mukana oli toisi-

naan myös ajatuksia siitä, mitä lastensuojelulta erityisesti kaivataan lapsen tai nuoren ti-

lanteen kohentamisen tueksi. Pituudeltaan saapuneet tekstit ovat pääsääntöisesti puolesta 

sivusta useamman sivun kuvauksiin.  

Sosiaalipäivystys oli myös ilmoittajien joukossa, ilmoituksia saapui siellä toimivilta so-

siaalityöntekijöiltä 17 kappaletta. Niissä korostui etenkin se, että ilmoitusten sisältö ku-

vasi pienen episodin lapsen tai nuoren elämästä. Sosiaalipäivystykseen oli otettu yhteyttä 

lapsen tai nuoren tilanteen selvittämiseksi. Ilmoituksissa oli kokonaisuudessaan hyvin ku-

vausta siitä, mikä oli ollut avun tarve ja mitä sille oli päivystyksen osalta tehty.  

Viimeisenä ilmoittajien joukkona olivat yksityishenkilöt. Ilmoituksia oli tehty 14 kappa-

letta. Niissä kuvaukset vaihtelivat puolen sivun mittaisista useampaan sivuun. Kuvaukset 

keskittyivät kaikista ilmoituksista eniten yksityisissä tiloissa tapahtuneisiin havaintoihin 

lapsen ja nuoren tai yhdistelmänä lapsen ja nuoren sekä vanhemman/vanhempien tilan-

teeseen. Kuvaustapa oli kirjavaa, ilmoituksista näki, että huomioita oli tehty monenlai-

sista asemista käsin. Osassa ilmoituksia ilmoittajat tuntuivat olevan hyvin perillä siitä, 

millaista apua lapsi/nuori tai perhe kaipasi. Toisissa taas pitäydyttiin huolen kertomisesta 

ja toivottiin vain, että apua tulisi. Suurin osa yksityishenkilöiden ilmoituksista oli tehty 

nimettömänä, yksityishenkilöt voivat valita haluavatko esiintyä omalla nimellään vai ei-

vät.  
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4.3 Tekstien luonne ja merkitys osana yhteiskuntaa  
 

Lastensuojeluilmoitusten analysoinnin osalta on tärkeää ymmärtää niiden kontekstisidon-

naisuus. Eli ne ovat sidoksissa ympäröivään kulttuuriin ja siihen nimenomaiseen konteks-

tiin, johon ne on tuotettu. Asioiden, puheen, tekojen, esineiden merkitys syntyy aina jos-

sakin tietyssä kontekstissa tai suhteessa, asia- tai merkitysyhteydessä. Yhteydessä tai suh-

teessa olemisesta syntyy asioiden merkitys (Eskola & Suoranta 2014, 50).  

Konteksteihin kuuluvat kaikki sellaiset tekijät, joita kirjoittajat ja lukijat tuovat merkityk-

senmuodostamisprosessiin, erityisesti heidän diskursiiviset arviointi- ja arvotuskehik-

konsa (Lehtonen 2000, 164). Kontekstit ovat erilaisia ja vaihtelevia kulttuurisia resurs-

seja, joiden avulla lukijat tuottavat merkityksiä teksteihin. Diskurssit puolestaan toimivat 

kulttuurisina resurssijoukkoina, jotka rajaavat sitä mitä voidaan sanoa ja miten sanottu 

voidaan ymmärtää. (Mt., 2000, 165.)  

Konteksti tuottaa siis asioille juuri sen merkityksen, joka on muistettava aineistoa analy-

soitaessa. Kontekstilla on kuitenkin monenlaisia tasoja. Ilmoituksia tarkasteltaessa kon-

teksti tarkoittaa ensisijaisesti lastensuojeluinstituutioon tiettynä aikana tuotettuja kuvauk-

sia lasten ja nuorten tilanteista. Laajemmassa merkityksessä kyse on siitä kulttuurisesta 

ilmapiiristä, joka kattaa kulttuurisen ymmärryksen lasten ja nuorten elämän merkityk-

sistä. Kulttuurilla tässä tarkoitan paikalliskulttuuria ja laajemmin kansallista kulttuurista 

merkityksellistämisen areenaa. Nämä kaksi kulttuurin tasoa löytävät hetkellisen pysäy-

tyspisteensä tämän tutkielman kohdalla lastensuojeluilmoitusten teksteissä, kun näitä 

tekstejä tarkastellaan tutkimuksessa. Tekstien ilmaukset ja sanat saavat merkityksensä 

näissä kulttuurin kerrostumissa. Tekstit kertovat siis ilmoittajan kokemasta huolesta, 

mutta peilaantuvat niin ajallisesti kuin paikankin osalta laajempaan kontekstiin. Toisin 

sanoen kyse on siitä, miten tilanteisiin kytkeytyneitä merkityksiä voidaan suhteuttaa kult-

tuuriseen jatkumoon. (Juhila 1999, 160.) 

Ilmoitusten lukumäärässä on myös nähtävissä se, mitkä toimijat (erityisesti alueella toi-

mivat viranomaiset) ovat palveluita tuottamassa. Ilmoituksia ei tule, elleivät kaupungissa 

asuvat ihmiset kohtaa tiettyjä viranomaisia ja päinvastoin, ilmoituksia tulee, kun palve-

luita on tarjolla. Lapsia ja nuoria tarkasteltaessa ei ole yllättävää, että eniten ilmoituksia 

tulee kouluilta, poliisilta ja psykiatrian alan yksiköiltä. Sen sijaan yllätys on se, etteivät 

neuvolat tai päiväkodit ole enemmän edustettuna aineistossa. Kun mietitään lasten ja 

nuorten päivittäistä elämismaailmaa, näiden osuus jää siihen nähden pieneksi.   
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Raija Lindqvist (2009, 62-65) on tarkastellut sosiaalityöntekijän roolia suhteessa työs-

kentely-ympäristöön, maaseudun sosiaalityössä ja toteaa, että paikallisen kulttuurin tun-

teminen on tärkeä osa työskentelyä. Arvot, normit, historia, perinteiset tavat, kulttuuriset 

piirteet eroavat Suomenkin kokoisen maan sisällä merkittävästi paikasta toiseen siirryttä-

essä. Kulttuurikompetenssin merkitys ongelmien tunnistamisessa ja työskentelyn eri vai-

heissa on käsitettävä myös niin, että samanlaista paikallisten kulttuuristen piirteiden tun-

nistamista edellytetään myös muissa ammateissa toimivilta. Tässä tutkimuksessa huomio 

kohdistuu tältä osin ilmoitusten tekijöihin. Millaista käyttäytymistä tai olemista he lap-

silta ja nuorilta odottavat, sekä ammattinsa edustajina että oman ja ympäröivän kulttuurin 

muokkaamina? (Mt., 62-65.)  

Ilmoitusten kieli on sosiaalisen todellisuuden tuote samalla kun se itse tuottaa tätä todel-

lisuutta. Kieltä käytetään eri tavoin pyrittäessä saavuttamaan erilaisia päämääriä. Tekstit 

eivät ainoastaan kuvaile tapahtumia vaan ne samalla rakentavat sosiaalista elämää. Ne 

eivät siis kuvaile pelkästään kohdettaan, vaan aktiivisesti muodostavat jonkin version asi-

oista. Aineistojen lukeminen kulttuurituotteina edellyttää myös tieteenfilosofisesti uuden-

laista asennoitumista tietoon ja todellisuuteen. Intressi yhteen totuuteen unohdetaan ja sen 

sijaan etsitään episodien erilaisia totuuksia ja mahdollisia merkityksiä  (Ks. Eskola & 

Suoranta 2014, 141).  

Erilaisia totuuksia ja mahdollisia merkityksiä löytyy aineistosta monia. Ne kaikki kuvaa-

vat kuitenkin huolta, huolen erilaisia merkityksiä ja lastensuojelun kontekstiin tuotettuja 

ajateltuja totuuksia siitä. Tällöin on myös ymmärrettävä, että aineiston yhdenmukaisuus 

tulee ymmärtää niin, että ne on tuotettu jotain tiettyä tarkoitusta varten, ei sinällään ku-

vailun yhdenmukaisuutena. Ja ettei aineistossa käsiteltäviä sanoja tai lauseita voida sel-

laisenaan siirtää mihin tahansa. Ne kuuluvat tulkinnallisessa mielessä nimenomaan lasten 

suojelun ja lastensuojelun kontekstiin. (Ks. Eskola & Suoranta 2014, 200). Näiden erona 

on se, että lastensuojelun kontekstilla tarkoitan professionaalista lasten suojelemiseen täh-

täävää toimintaa ja puheita, lasten suojelulla taas sitä kaikkea puhetta, joka on ollut ja on 

rakentamassa edellä mainittua professiota ja myös huolitekstien syntyä.  

Diskurssit kuitenkin purkavat tekstin ja kontekstin rajaa. Diskurssit näyttävät ikään kuin 

kuuluvan tekstin ulkopuolelle, mutta koska ne määrittelevät sanomisen ja ymmärtämisen 

mahdollisuuksia, ne ovat kuitenkin omalla tavallaan asettuneet tekstin sisälle. (Ks. Leh-

tonen 2000, 166.) Tämä on tärkeä ymmärtää tämänkin tutkimuksen kohdalla, ilman kä-

sitteitä ja niihin liitettäviä merkityksiä ei olisi mahdollista edes nostaa esiin lastensuojelun 
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sisäistä ja sitä ulkopuoleltakin määrittävää tehtäväkenttää. Eikä yhtenä osana käydä läpi 

huolen monimutkaista merkityksellisyyttä lastensuojeluilmoitusten kontekstissa. Toisin 

sanoen tekstit eivät elä omaa elämäänsä vailla kosketusta muuhun maailmaan, diskurssit 

elävät tekstien lomassa ja tuovat langattoman verkon tavoin teksteihin lisää ominaisuuk-

sia ja sävyjä, jotka näkyvät niissä hetkissä, joissa huoli tässä tutkielmassa esiintyy. Las-

tensuojelun huolitekstejä tulee siis tarkastella suhteessa muuhun lasten suojeluun liittyvää 

keskustelua, osana sitä. Kyse on tällä tavoin ymmärrettynä siitä, että näitä tekstejä luen 

osana ympäröivää maailmaa, tekstit ovat luettavissa intertekstuaalisina, suhteessa niitä 

ympäröiviin teksteihin ja keskusteluihin. Tällä tarkoitetaan sitä, että nyt käytössä olevat 

käsitteet ja merkitysten muodostamisen tavat eivät tule keksityiksi tässä huolitekstien yh-

teydessä, vaan ne ovat mahdollistaneet tekstien kirjoittamisen. Toisaalta ne viittaavat tiet-

tyyn kirjoittajan kokemaan tai lukemaan elämismaailmaan. (Mt., 2000, 180-181.)  

Lisäksi lastensuojelutekstejä voidaan luonnehtia kuuluviksi omaan genreensä. (Ks. Leh-

tonen 2000, s.182-183.) Huolitekstit ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ovat, koska kir-

joittaja tietää, mihin niitä kirjoittaa. Ne ovat kerronnaltaan omalaatuisella tavalla järjes-

täytyneitä, pitävät sisällään tietyt lastensuojeluilmoitustyyppiset asiat, kuten sen että pu-

hutaan alaikäisistä ja kerrotaan huolesta, vaikkakin käyttäen tiettyä kirjoittajan näkökul-

masta tärkeää painotusta. Niissä siis puhutaan rajatusti huolesta sen kohteena olevista 

lapsista. Lastensuojelun huolitekstejä rajaa jo lähtökohtaisesti ajatus siitä, mihin ne on 

kirjoitettu. Ei ole tilannetta, jossa olisi ensin puhdas teksti, joka sitten asettuisi erilaisiin 

konteksteihin. Huolitekstit ovatkin sisällöltään pääosin olemassaolevien ”mallien” mu-

kaisesti kirjoitettuja, diskurssienkin tasolla niissä vertaillaan, rinnastetaan ja erotetaan pe-

rustuen valtaosin kyseisen kulttuurin jo käytössä olevaan symbolisten konventioiden va-

rantoon. (Mt., 2000,185.)  
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5. Tulokset 
 

5.1 Diskurssit ilmoitusperustein jaoteltuna 
 

Koko aineisto kuvaa sitä huolta, mitä ilmoittajilla on niistä lapsista ja nuorista, joista il-

moitus on päädytty tekemään. Yleisesti ottaen tekstit ovat lähtökohdiltaan luokiteltavissa 

ongelmateksteiksi, sillä niissä keskitytään kertomaan pääsääntöisesti huolesta. Tämä 

huoli on paikallista ja rajaavana tekijänä on myös sen kertominen lastensuojelun konteks-

tissa. Lisäksi aineisto on myös ajallisesti rajattua. Ja esimerkiksi eri ammattilaisten tuot-

tama huoli on sekä ammattilaisnäkökulmansa, mutta myös muun inhimillisen ajattelu-

maailman tuotos. Kaikilla tekstin tuottamiseen, sisältöön ja käyttämiseen liittyvillä hen-

kilöillä on kullakin oma kokemustodellisuutensa, jonka varassa he tekevät tulkintoja (Ks. 

Kääriäinen 2015, 379). näin ollen myös tulkinnoista tehdyt kirjoitukset ja niiden lukemi-

set (myös tutkijan oma lukutapa luetaan näihin) vaihtelevat. Kukin kirjoittamalla esiin 

tuotu huoli on kuitenkin myös osa laajempaa lapsista ja nuorista huolehtimisen diskursii-

vista verkostoa, niin hyvässä kuin pahassa. Tällä tarkoitan nimenomaan sitä, miten huoli 

lapsuudesta ja nuoruudesta ei ikinä ole puhtaan viatonta, irrallaan muusta maailmasta ole-

vaa ”huolestumista”. (Ks., Harrikari 2008) Tässä ensimmäisessä diskurssianalyysin 

osassa pidättäydytään kuitenkin vielä kuvailevalla tasolla.  

Luin aineistoa ensin yhtenä kokonaisuutena, jonka jälkeen jaoin sen ilmoitusperusteen 

mukaisesti omiksi osa-alueikseen, näin sain samasta aiheesta kertovat huolenaiheet yh-

teen. Tein myös jakoa pienempiin yksiköihin iän ja sukupuolen mukaan, mutta pitäen 

mielessä ilmoitusperusteet näitäkin jakoja tehdessäni. Kysymys, joka tässä vaiheessa vei 

eteenpäin, oli muotoiltu seuraavasti: mitä huolta ilmoitukset käsittelivät ja miten huolesta 

puhutaan.  

Ilmoitusperusteinen jako tuntui luontevalta tavalta muodostaa tällaiset paikallisen tason 

mikrodiskurssit, eli suoraan käytännön huolesta esiin nousseiksi aihealueiden mukaisiksi 

diskursseiksi. Mukana ovat kaikki sekä lukumäärän että puhetavan mukaan merkittäviksi 

nousseet ilmoitusperusteet. Nimesin ne seuraavasti: päihdediskurssi, rikosdiskurssi, vä-

kivaltadiskurssi, koulunkäyntidiskurssi ja terveysdiskurssi. Nimitykset kuvastavat suun-

taa antavasti niitä sisältöjä, joita seuraavassa yksilöllisemmin esittelen. Esimerkiksi ter-
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veysdiskurssi sisältää sekä psyykkisen, että fyysisen terveyden alueille osuvia huolenil-

maisuja. Lisäksi huomautan, että samassa ilmoituksessa on voinut olla näistä aiheperus-

taisista diskursseista edustettuna useampia tai huoli on koskenut vain yhtä aihetta.  

Koska aineisto on rajatulla alueella kerättyä ja ei lain mukaisten salassapitomääräysten 

mukaan mahdollista nimien tai suorien lainauksien laittamista esimerkeiksi, olen kehittä-

nyt esimerkkejä kokoamalla yhteen kustakin diskurssista yleisimmät tavat kertoa huo-

lesta, en mainitse paikkoja tai ikää, enkä voi kertoa erityisimmistä tapauksista. Nämä esi-

merkit eivät välttämättä vastaa pituudeltaan oikeita ilmoitusten pituuksia. Ilmoituskieli 

on ollut suomi tai ruotsi, mutta esimerkeissä käytän molemmista koottuja suomenkielisiä 

versioita, tutkielman kirjoitusta vastaavan kielivalinnan mukaisesti. Käytän huolen koh-

teena olleesta lapsesta tai nuoresta merkintää ”xx”, ja useammasta henkilöstä ”xx ja yy” 

sekä paikoista tai muista tekstissä olevista suojausta vaativista asioista merkintää ##. Sa-

masta suojaamisen tarpeesta johtuen kaikkia muuten mahdollisesti diskurssiin syvem-

mälle meneviä analyyseja ei ole mahdollista tehdä tällaisen aineiston puitteissa. Se olisi 

vaatinut huomattavasti laajemmalta alueelta kerätyn ja lukumäärältään isomman aineis-

ton. En ole kuitenkaan edes lähtökohtaisesti rakentanut sellaista tutkimusasetelmaa, eikä 

tämä olisi tarpeenkaan. Lisäksi vahvistan paikallista aineistoa jäljempänä pyöräyttäen 

määritelmiä ja keskeisiä diskursseja laajemmassa kulttuurisessa kontekstissa. Toisaalta 

tutkimuskysymys on rajattu niin, ettei sen vuoksi ole tarvetta mennä siinä määrin lingvis-

tiseen suuntaan tai muuten kysytä asioita, jotka olisivat vaatineet tämän tyyppistä asioiden 

esiin nostamista. Aiheiden perusteella seuraavat diskurssit ovat kuitenkin paikallisesti 

hallitsevia, ne ovat saaneet lastensuojeluilmoituksissa eniten huomiota.   

 

Päihdediskurssi on nimensä mukaisesti joko alkoholin, huumeiden tai muiden huumaa-

vien aineiden käyttöön tai käyttöepäilyyn kytkeytyvästä huolesta kertova diskurssi. Val-

taosa tähän huolenaiheeseen kytkeytyvistä ilmoituksista on ollut poliisiviranomaisen te-

kemiä. Diskurssissa päähuomion vievät puhallutetut promillemäärät, jotka on ilmoituk-

sessa kerrottu, lisäksi kerrotaan, missä nuori on tavattu ja miten nuori on saatu huoltajan 

hoiviin tapauksen jälkeen. Sanamäärältään ilmoitukset ovat yleensä lyhyitä, joissakin 

niistä on mainittu, että nuori on käyttäytynyt asiallisesti tai vastaavasti epäasiallisesti, ag-

gressiivisesti tai ollut yhteistyökyvytön. Osassa on pohdittu myös sitä, millaisessa seu-

rassa nuori on ollut, kun hänet on tavattu päihtyneenä, oltu huolissaan seurasta. 
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”xx tavattu päihtyneen oloisena keskustassa. Puhaltaa # -promillea. Vanhemmat tavoitettu, hakivat xx:n 

kotiin.”   

”xx ollut ## -paikassa hallussaan ##. Ei ole halunnut kertoa henkilötietojaan. Käyttäytynyt epäasiallisesti. 

Huolestuttavassa seurassa tavattaessa.” 

 

Rikosdiskurssissa tekijänä oli lapsi tai nuori. Ilmoituksissa oli kuvattu itse teko, teko-

paikka, tekijä tai tekijät sekä tekoon johtaneita syitä, mahdollisia seuraamuksia tai jo tie-

dossa olevia seuraamuksia. Näissäkin suurin huolen ilmoittajaryhmä oli poliisiviranomai-

nen. Kertomukset olivat aikaperspektiiviltään joko aktuaalisia tilannekuvauksia, kun 

nuori on saatu kiinni teosta tai jälkikäteen tehtyjä tutkintakertomuksia.  

”XX anastanut ##:n. Jäi kiinni ## paikassa poliisin toimesta. Vanhemmat kutsuttu paikalle. Sovittu tuotteen 

korvaamisesta. XX kertonut että YY yllyttänyt varastamaan. ” 

Rikosdiskurssissa on myös esimerkkiä pidempiä kertomuksia, puhutaan mahdollisista 

taustoista tekoon liittyen ja seuraamuksista sekä siitä, millainen lapsi tai nuori on luon-

teeltaan, miten käyttäytynyt kiinni otettaessa tai muussa yhteydessä. Rikosdiskurssissakin 

pääosan ilmoituksista on tehnyt poliisiviranomainen.  

 

Väkivaltadiskurssissa kuvataan lapsen tai nuoren väkivaltaisuuteen liittyviä tekoja tai sa-

nomisia. Väkivalta on fyysistä, kuvauksissa muun muassa potkitaan, lyödään, läpsitään, 

tönitään, kaadetaan maahan, purraan ja otetaan lujaa kiinni. Väkivalta on myös psyyk-

kistä, jolloin kuvauksissa uhkaillaan, ollaan aggressiivisen oloisia, vihaisia, aggressiivisia 

ja ollaan uhkaavia, uhataan toista. Toisaalta väkivalta on myös epäilyä sekä fyysisestä 

että psyykkisestä väkivallasta. Väkivallan kohteena voi olla toinen lapsi tai nuori, sekä 

vanhempi tai vanhemmat. Myös viranomaisia kohtaan voidaan olla väkivaltaisia. Tyypil-

lisesti on kuvattu itse teko, se miten asiaa on selvitetty ja joissakin tapauksissa myös seu-

raamukset tai pohdintaa mahdollisista seuraamuksista. Toisaalta ilmoitus voi olla lyhyt, 

eikä siinä ole kuvattu muuta kuin varsinainen teko. Väkivaltadiskurssi sisälsi myös ku-

vauksia siitä, mitä ilmoittaja pitää väkivallan syynä. Lisäksi väkivallasta käytetään erilai-

sia kuvailun tapoja tekijän sukupuolesta riippuen.  

”Paikassa ##: XX lyönyt YY:tä. YY loukannut itseään.” 

”XX:n käytös on uhkaavaa, aggressiivista muita kohtaan. Herättää huolen XX:n voinnista.”  
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”XX käyttäytyi uhmakkaasti…” 

 

Kouludiskurssissa pääosa huolesta kohdistuu joko heikkoon koulumenestykseen tai pois-

saoloihin. Poissaolomäärä vaihtelee ilmoituksissa, selkeää rajaa ei ole. Samalla tavalla 

koulumenestyksen heikentymisen kohdalla huoli on erilainen eri ilmoituksissa. Konkreet-

tisesti ilmoituksissa kerrotaan poissaoloihin liittyvä tuntimäärä, joka vaihtelee ilmoituk-

sesta riippuen. Lisäksi kuvataan lapsen tai nuoren koulunkäyntiin suhtautumista: ollaan 

ja suhtaudutaan koulunkäyntiin välinpitämättömästi. Häiritään tunneilla ja välitunneilla, 

myöhästytään, vaarannetaan oppivelvollisuus, tarvitaan tukea koulunkäyntiin.  

”Ei edisty oppimisen suhteen. Läksyt usein tekemättä. Arvosanat laskeneet. Ei koulukuntoinen.” 

”Runsaat koulupoissaolot. Yhteensä ### tuntia. Ei koulumotivaatiota, tukitoimina ollut mm. ####. Lisäksi 

tarjottu ## tukitoimea. Huolestuttava määrä eri tyyppisiä merkintöjä” 

 

Yleensä kouludiskurssissa näkyy se, että lapset ja nuoret on tunnettu pidemmällä aikavä-

lillä, koulunkäyntiin liittyviä ongelmia kuvataan moniulotteisesti ja lukuun ottamatta pel-

kistettyjä koulupoissaoloja osoittavan tuntimäärän sisältäviä ilmoituksia, on pohdittu 

myös, miten ongelmia voitaisiin ratkaista ja kerrottu, miten niitä on yritetty jo ratkaista ja 

mitä tahoja koulun omien voimavarojen lisäksi on ollut mukana näissä yrityksissä. Kou-

ludiskurssissa huoltajat mainitaan usein, heidän rooliaan lapsen tai nuoren koulukuntoi-

suuden parantamiseksi pohditaan.  

Terveysdiskurssissa lasta tai nuorta tarkastellaan joko psyykkisen tai fyysisen terveyden-

tilan kehyksessä. Lapsi tai nuori on epätasapainoinen, aggressiivinen, vihainen, surulli-

nen, itsetuhoinen. Mikään ei kiinnosta, sosiaalisia taitoja ei ole, vointi on huono. On jol-

lain osa-alueella jäänyt jälkeen kehityksestä, joutuu ottamaan liikaa vastuuta. Lapsi tai 

nuori syö myös liikaa tai liian vähän ja epäsäännöllisesti. Kuvaukset ovat yleensä pitkiä. 

Niissä pohditaan, ollaan huolissaan ja on mietitty ratkaisuja asioihin. Niissä on myös ku-

vausta jo toteutetuista tukitoimenpiteistä terveydenhuollon eri toimijoiden osalta ja ku-

vauksia siitä, miten esimerkiksi huoltajien kanssa on pyritty työskentelemään. Lisäksi 

mukana saattaa olla toive lastensuojelun tukitoimille.  

”XX on ollut pitkään asiakkaana. On diagnoosina ##. Ei ole nyt tullut käynneille sovitusti, huoli voinnista. 

Arki haastavaa. Hyötyisi miespuolisesta tukihenkilöstä.”  
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Kuvauskielen osalta terveysdiskurssi on varovaista, ilmaisut voivat olla epämääräisiä ja 

lääketieteellistä sanastoa (esimerkiksi diagnoosit) käytetään selittämään tilaa. Terveys-

diskurssissa pohditaan eniten ympäristön ja läheisten ihmisten merkitystä huolen koh-

teena olevan lapsen tai nuoren vointiin. Etenkin perhesuhteita nostetaan esiin vointia se-

littävinä tekijöinä.  

 

5.2 Huolen kulttuuriset muodostelmat 
 

Ensimmäinen osa diskurssianalyysia keskittyi mikrodiskursiiviseen maailmaan. Diskurs-

seja tulkitaan kuitenkin siinä kontekstissa, johon ne on tuotettu. Ne syntyvät tiettyyn ti-

lanteeseen, niiden kieli on syntyhetken aikakauden ja paikan mukaista. Historia on muo-

kannut niistä sellaisia, kuin minä ne esiintyvät nyt huolen paikantamisen tehtävässään. 

(Ks. Kääriäinen 2015, 40.) Historiaa ei tavoita, ellei etsi teksteistä viittauksia siihen, mil-

laista yhteiskunnallista puhetapaa niihin liittyy ja ilman historiaa ymmärrys teksteistä jäisi 

tavoittamatta. Historia on muokannut nykypäivän toiminnan ja siitä kertomisen sel-

laiseksi, kuin se ilmoituksissakin näyttäytyy. Se, mihin ilmoittaja on kiinnittänyt ilmoi-

tusta tehdessä huomiota, riippuu ilmoittajan positiosta suhteessa lapseen. Positiolla tar-

koitetaan kaikessa laajuudessaan sitä elämisen maailmaa, joissa sekä lapsi että ilmoittaja 

elävät ja toimivat. Tämä sanelee koko ilmoitusten tuottamaa paikallista, mutta samalla 

laajempaakin maailmankuvaa, sitä kuvaa mitä lapsista ja nuorista ilmoituksissa luodaan. 

Ilmoittajat kuvaavat ilmoituksissa sen siivun tai episodin, joka on koskenut lapsen tai 

nuoren ja ilmoittajan kohtaamista. Kuvauksessa merkittävää on se, millaisista lähtökoh-

dista käsin ilmoittaja, millä taustatietämyksellä ja mihin asioihin nojaten, on kuvannut 

hetkellisen tilanteen tai lapsesta tehdyn kokonaisarvion pidemmältä aikaväliltä. Huoli on 

ympärillä olevan kulttuurin muovaamaa.  

Tässä toisessa osassa olen siis tätä tarkastelua varten liikkunut mikrodiskursiivisesta maa-

ilmasta eli varsinaisesta oman aineistoni sisältäneistä teksteistä kohti laajempaa konteks-

tia. Tarkoitus on laajentaa tekstien ymmärrystä tulkitsemalla niitä mikrodiskurssit ylittä-

västi. Tämä tapahtuu yhdistelemällä ensimmäisen vaiheen mikrodiskursseja huolen kult-

tuuriseksi kontekstikehäksi. Kulttuurinen kontekstikehä kuvaillaan tässä osassa, yhdis-

täen sen kautta eriteltyjä huolen osa-alueita laajempaan kontekstiin.   
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ammatillinen huoli 

huoli lainsäädännön tukemana                                             sukupuolittunut huoli 

                                                        ilmoitusten huoli 

huoli normittajana                                                                 huoli lastensuojelua kuvaamassa 

                                                           huolen tilat 

 

Huolen kulttuurinen kontekstikehä. (Vrt. Juhila 1999, 194.) 

 

Kulttuurisella kontekstikehällä tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä aineistosta esiin tul-

leita huolen puuttumisen pisteitä, joissa näkyy parhaiten paikallisten tekstien kytkeyty-

minen laajempaan kulttuuriseen kontekstiin. Kulttuurilla ei siis tässä viitata johonkin yh-

tenäisenä esiintyvään kulttuuriin, vaan kyse on etenkin ilmoittajien itsensä muodosta-

mista kulttuurisista käsityksistä. Ilmoittajien ammatti ja muut taustalla vaikuttavat tekijät 

vaikuttavat siihen, millaista kulttuurista käsitystä teksteihin välittyy. En ole pyrkinyt löy-

tämään kaikkia mahdollisia kytkeytymisiä, vaan olen keskittynyt niihin huoli –ilmausten 

kohtiin jotka olen aineiston ykkösvaiheen analyysin yhteydessä tehtyjen havaintojen pe-

rusteella näyttäytyneet voimakkaimmin muokkaavan tekstejä juuri sellaiseksi, kuin ne 

ovat muodostuneet. Kaikkea paikallisia tekstejä ympäröivää laajaa kulttuurimassaa olisi 

mahdotonta käsitellä tässä tutkielmassa tai muutenkaan, kulttuurinen diskurssimassa on 

loputon ja jatkuvasti muuntuva. (Ks. Juhila1999,160-200.) Tätä aihetta on käsitellyt myös 

Jaana Vuori (2001) toteamalla tällaisen diskurssimassan, jonka hän nimeää diskursii-

viseksi muodostelmaksi, olevan ylemmän tason diskurssi ja jonka hän käsittää mahdol-

listavan kokonaisille aikakausille ominaisten diskursiivisten prosessien tarkastelun (mt., 

84.) Samalla hän toteaa, ettei tällaisen diskursiivisen muodostelman voida sanoa ”löyty-

neen” aineistotekstistä, hänellä psykososiaalinen diskursiivinen muodostelma on ollut yh-

distävä tekijä tekstianalyysin kytkemisessä keskusteluun perheasiantuntijuudesta, am-

mattilaisista, vanhemmista ja kasvatuksesta. Hän viittaa psykososiaalisella diskursiivi-

sella muodostelmalla psykologisen, yksilökeskeisen ja vuorovaikutuksellisen vivahteen 

saaneeseen ymmärrykseen sosiaalisista suhteista ja aivan erityisesti sotien jälkeisellä ai-

kakaudella vakiintuneeseen käsitykseen perheestä. Samalla hän kuitenkin viittaa tämän 
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tarkastelutavan tarpeellisuuteen, tekstit eivät ”elä” tai ole mahdollisia ilman tällaista in-

tertekstuaalista suhdetta, sen tarkastelua. (Mt., 374-375.)  

Tässä nyt meneillään olevassa tarkastelussa kulttuurilla tarkoitetaan monelta tasolta mak-

rokulttuurin maailmasta löytyviä diskursiivisia ”valumia” alaspäin, kohti varsinaista pri-

määriaineistoa. Tästä voidaan myös käyttää nimitystä vertikaalinen intertekstuaalisuus. 

(Lehtonen 2000, 181.) Näillä voidaan saada paremmin ymmärrystä siitä, miksi tekstit 

ovat sellaisia kuin ovat. Tekstit termeineen ja kuvailutapoineen eivät ole syntyneet tyh-

jästä, vaan niissä on käytetty sellaisia sanontatapoja ja perusteluita, joiden voi nähdä viit-

taavan laajempiin diskursiivisiin yhteyksiin. Olen tässä kohden rajannut tarkastelua näi-

den mikro- ja makrotason diskurssien suhteissa nostamalla esiin nimenomaan niitä kult-

tuurisesti mielenkiintoisia, huolen kontekstissa esiintyviä painotuksia ja perustelutapoja, 

joita teksteissä esiintyy useimmiten tai jotka kertovat myös aineistossa olevista erikoisilta 

tuntuneista painotuksista, niistä jotka kertovat huolen tarinaa toisin ja ovat herättäneet 

mielenkiinnon ja samalla kysymyksen siitä, miksi näin tapahtuu. Miksi –kysymys viittaa 

siihen, mihin kenties näillä painotuksilla voidaan viitata, mistä niiden voidaan katsoa tul-

leen teksteihin. Samalla tavalla miksi –kysymys viittaa myös yleisimpien kirjoitustapojen 

kohdalla siihen, miten näillä pyritään vahvistamaan ja luonnollistamaan tiettyjä kulttuu-

risesti hyväksyttyjä puhetapoja eli olemaan osa laajempaa diskursiivista muodostelmaa 

ja sen tuottamaa kuvaa maailmasta, tavoista olla normaalisti ja siitä eroavasti. Korostan 

vielä, ettei seuraavaksi esittelemilläni huolen kulttuurisilla kontekstikehän osilla ole niin-

kään pyritty tekemään jakoa sen suhteen, mitkä niistä ovat laajempia tai esimerkiksi lä-

hempänä paikallista huolta. Ne ovat valikoituneet tähän huolta hallitsevina kulttuurisina 

diskursiivisina käytänteinä, tasosta riippumatta.     

Ammatillinen huoli viittaa kaikkiin niihin erilaisiin tapoihin tuottaa huolta, ammattilaisten 

tekemänä. Suurin osa ilmoittajista on ilmoitusvelvollisia viranomaisia, joten tämä kohta 

viittaa ainoastaan heihin. Yksityishenkilöiden ammatillisuutta olisi ollut vaikea todentaa, 

suurin osa yksityishenkilöistä on tehnyt ilmoituksensa nimettömänä. Teksteissä on eroja 

sen suhteen, miltä viranomaiselta ilmoitus on tullut. Erot ovat monenlaisia, tekstien pituus 

vaihtelee, huolen aiheet vaihtelevat ja tapa, miten lapsesta tai nuoresta kirjoitetaan. Eri 

ammattiryhmien väliset erot selittyvät tietenkin tehtävänkuvalla, mutta myös sillä mil-

laista taustakoulutusta ja ammattikulttuuria ilmoittaja edustaa. Kun on tiedossa, että pää-

osa ilmoituksen tehneistä ammattilaisista edustaa lainvartiointitehtäviin kuuluvia (suurin 

osa poliiseja) tai opetustoimessa sekä erilaisissa psykologisia tehtäväkuvia tekeviä vir-

kansa puolesta ilmoituksen tehneitä henkilöitä, ymmärtää tietenkin paremmin sen, että 
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huolen painopisteet muokkautuvat tiettyyn suuntaan. Ammatit rakentuvat eri tieteenalo-

jen ja ajatteluperinteiden pohjalle, taustalla vaikuttavat ammattilaisten opintojen ja uransa 

aikana lukemat ammatilliset tekstit, ammatilliset käytännöt ja ammattilaisten toiminta-

kulttuurit (Vuori 2001, 14). Ammattilaiset kuljettavat huoliteksteihin mukanaan käsityk-

siä, sanomisen tapoja ja huomion kiinnittämisen muotoja, jotka tekevät huolesta sellaista, 

kuin se kulloinkin on. Tämä puolestaan välittyy käytäntöön tuottamalla lapsille ja nuorille 

tiettyjä subjektipositioita sen mukaan, ketkä ammattilaiset ja millaisin huolen painotuksin 

ovat esiin tuoneet. Ammattilaiset ovat lisäksi käytännön toiminnan osalta ainakin hetken 

asiantuntijoiden asemassa, välittämässä sitä tietoa ja ymmärrystä maailmasta, joka heille 

on asemansa ja tietonsa puolesta muodostunut. Ammattilaisten huolenmuodostuksissa on 

siis samanaikaisesti läsnä sekä mikro- että makrotason ammatillista tietoa. (Ks. Vuori 

2001, 14.) Samalla tavalla ammattilaiset kantavat mukanaan ammattihistorian tuottamaa 

näkemystä, ammattialasta riippumatta asemaan ei ole pääsyä, ellei ole hankkinut oman 

ammattialansa teoreettista tietämystä.  

 

Huoli lainsäädännön tukemana tarkoittaa sitä, miten teksteissä tuotetaan huolta nojautuen 

nimenomaan niihin lakeihin, jotka koskettavat lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan 

ja joita ilmoittaja käyttää kuvaamaan lapsen tai nuoren tilannetta. Poliisilta tulleet ilmoi-

tukset ovat selkein osoitus tästä.  

” xx puhalsi 2 promillea.”  

”yy varasti kaupasta…otettiin kiinni, tuotteet saatiin palautettua kauppaan vahingoittumattomina.” 

Poliisilta tulleissa ilmoituksissa ei erikseen kerrota, mihin lakiin poliisi kulloinkin viittaa. 

Kun poliisi on tehtävää tehdessään puhalluttanut nuoren tai ottanut kiinni, pitää siis olet-

taa, että poliisi on toiminut oman virka-asemansa mukaisten toimialavaltuuksien puit-

teissa, eikä erillisiä viittauksia lakeihin tarvita. Alaikäinen päihtyneenä tai varastamassa 

riittää ilmaisemaan poliisin huolen, poliisi on ollut syystä tai toisesta paikalla ja kokee 

virkavelvollisuudekseen tehdä lastensuojeluilmoituksen. Poliisi voi myös viitata lakiin 

käänteisesti, rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan ei joudu alle 15 –vuotiaana, sen si-

jaan vahingonkorvausvelvollisuus ulottuu myös alle 15 –vuotiaisiin. (Rikoslaki 3. luku, 

4§; Vahingonkorvauslaki 1.luku, 2§.)  
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Toisaalta myös esimerkiksi koulujen ilmoituksissa esiintyy lainsäädännöllisiä perusteita. 

Toisin kuin poliisilta tulleissa ilmoituksissa, ne on kuitenkin muotoiltu yleensä eri tavoin. 

Niissä on nähtävissä selkeämmin sanamuotojen kautta, mitä lakia käytetään perusteluna. 

”ollut poissa 403 tuntia….oppivelvollisuus vaarantuu”  

Oppivelvollisuudesta puhuminen viittaa perusopetuslakiin (21.8.1998/628). Koulujen il-

moituksissa ei aina suoraan mainita oppivelvollisuutta, mutta tuntimäärää käytettäneen 

myös perustelemaan samaa asiaa. Se mainitaan usein ilmoitusten yhteydessä. Tosin tun-

timäärä voi olla eri suuruinen, selkeää rajaa sille ei tämän aineiston puitteissa näyttänyt 

olevan. 

Kolmanneksi lakia käytetään perusteena ilmoitusta tehtäessä silloin, kun koetaan etteivät 

oman viranhoitoyksikön keinot riitä tai koetaan muuten, että lisätuki on tarpeen. Poliisin 

tekemät ilmoitukset ovat myös näitä. Tällaisia ilmoituksia ovat yleisesti ottaen kaikki las-

tensuojelulain (Lsl 25§) mukaan ilmoitusvelvollisten tekemät ilmoitukset. Ilmoitusten 

osalta tähän viittaaminen vaihtelee seuraavasti:  

” Ilmoitus tehtiin yhdessä vanhemman kanssa” 

”Vanhempi itse toivoo saavansa tukea lastensuojelusta” 

”xx ei saapunut paikalle, päädyttiin tekemään lastensuojeluilmoitus” 

”xx:llä on ollut eri tukimuotoja (lueteltu ilmoituksessa), ne on todettu riittämättömiksi. Pyydetään tukea 

lastensuojelulta” 

Esimerkit viittaavat siis siihen, että lastensuojeluilmoitusta käytetään välineenä avun saa-

misen varmistamiseksi ja että ilmoittaja ilmaisee selkeästi ymmärtävänsä lastensuojeluil-

moituksen tekemisen velvollisuuden. Suoria lakiviittauksia ei koulujen huoliteksteissä 

juurikaan ole, poikkeuksena nimenomaan ne kouluilta tulleet ilmoitukset, joissa puhutaan 

oppivelvollisuudesta.  

 

Huoli toimii myös normittajana. Huolen avulla vedetään monenlaisia, joskin usein epä-

selviä, rajoja normaalin ja epänormaalin olemisen ja käyttäytymisen välille:  

”…xx käyttäytyi aggressiivisesti, vastaili epäasiallisesti ja valehteli henkilötietonsa…” 
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Tämä poliisilta tullut huolenilmaisu normittaa sitä, millaista nuoren käytös pitäisi olla. 

Sanavalinnat pyrkivät osoittamaan, että poliisin mielestä käyttäytymisen normeja on yli-

tetty.  

”…on levoton, harmissaan kaikesta. Häiritsee, ei pysty keskittymään…” 

Ylläolevassa koululta tulleessa ilmoituksessa taas kerrotaan siitä, että koulun käyttäyty-

misnormit on ylitetty. Käyttäytymisen normittamisessa käytetään runsaasti erilaisia ku-

vailevia sanamuotoja, esimerkiksi seuraavia: uhmakas, aggressiivinen, ei ollut yhteistyö-

kykyinen, häiritsevä tai asiallinen vastauksissa. Ongelmana kuvailevissa sanoissa on nii-

den epämääräisyys, mitä niillä kulloinkin tarkoitetaan. 

Normittamista tehdään myös toisin. Lasta koskevassa ilmoituksessa saattaa huolikerto-

mus alkaa sillä, että todetaan vanhemman (äidin) olevan yksinhuoltaja. Tai että lapselle 

(pojalle) toivotaan miespuolista tukihenkilöä. Tällöin tietty perhekäsitys tai sukupuoleen 

liittyvä oleminen tai tekeminen on normitettu sopivaksi tai epäsopivaksi.  

Huolella on siis myös sukupuoli. Tarkennan alkuun, että en ole itse määritellyt kenenkään 

ilmoituksen kohteena olevan oikeaa sukupuolta, vaan olen jakanut alussa aineiston huo-

len kohteina olleiden lapset ja nuoret etunimien perusteella kahteen luokkaan. Voidaan 

siis todeta, ettei sukupuolen määrittely ole tapahtunut lasten tai nuorten omien koke-

miensa sukupuolten kautta ja kahtiajako on näin ollen keinotekoinen. Tässä tutkielmassa 

sukupuolta tarkastellaan juuri tässä huolen diskurssissa muotoutuneena, sellaisena kuin 

se näyttäytyy tekstien valossa. (Ks. Butler 2006, 54-56.) Ulospäin näyttäytyvä sukupuoli 

on kuitenkin se, mikä monesti tuottaa tietynlaista kohtelua yhteiskunnan eri toiminta-

areenoilla. Ilmoituksissa näin ymmärretty sukupuoli näytti monella tavalla eroja sen suh-

teen, mitä lapsesta tai nuoresta sanottiin ja mihin oli kiinnitetty huomiota.  

Ilmoitusten kieli-ilmaisut tekevät tässä ensimmäisen eron nimenomaan tyttöjen ja poikien 

kohdalla. Poikien kohdalla ongelmakäyttäytymiseksi luokiteltavaa käytöstä kuvataan 

yleisimmin aggressiiviseksi ja toisaalta väkivaltatilanteissa saatetaan käyttää erikoisia 

kiertoilmauksia, kuten ”jakelivat toisilleen nyrkiniskuja”. Lisäksi se, mihin kiinnitetään 

huomiota, vaihtelee tyttöjen ja poikien välillä. Kun poika pysäytetään kaupungilla, huo-

mio kiinnittyy hänen tekemisiinsä. Ainoastaan tyttöjen kohdalla useammassa ilmoituk-

sessa oltiin myös huolissaan seurasta, jossa tyttö oli. Tämänkaltaisia havaintoja on tehty 

muissakin tutkimuksissa. Esimerkiksi etsivän nuorisotyön työntekijät näkivät nuoriin liit-
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tyvien riskitekijöiden, joiden perusteella nuoria sitten lähestytään, joukossa päihtymysti-

lan, iän ja sukupuolen. Tyttöjen kohdalla suojattomuus oli asia, jota kontrolloitiin osana 

muuta riskitekijöiden mittaristoa. (Juvonen 2015, 82-83.)  

Tyttöjä kontrolloidaan muidenkin tutkimusten perusteella enemmän, etenkin ulkona liik-

kuessaan. Anu Isotalon (2015) mukaan huonon maineen voi saada, jos tyttö tekee suku-

puoltaan toisin, ympäröivän kulttuurin odotusten vastaisesti. Tyttöjen mainetta kontrol-

loidaan poikia enemmän. Samoja havaintoja ovat tehneet myös suomalaistyttöjen mai-

netta tutkineet tutkijat. (Esim. Aaltonen 2006; Saarikoski 2001; Tolonen 2001; Ks. Isotalo 

2015, 295-296.) Lisäksi pelkästään käytettyä kieltä tarkasteltaessa on huolikuvauksissa 

selkeät erot sen suhteen, millä tavalla käytöstä kuvataan. Tytöt ovat uhmakkaita ja yhteis-

työkyvyttömiä, eivät aggressiivisia (kuten poikien kohdalla useimmiten todetaan).  

Huoli jakautuu myös tilallisesti eri tavoin. Tältä osin voidaan puhua tilan valtaajista ja 

poissaolevista, sekä yksityisen ja julkisen tilan eroista. Tilan valtaajia ovat periaatteessa 

kaikki ne, jotka saavat huomiota lastensuojeluilmoituksissa. Tässä tarkoitan tilan valtaa-

misella kuitenkin eniten sitä, millä tavalla erilaisia ja etenkin fyysisiä tiloja on ilmoitusten 

mukaan vallattu. Ilmoitusten perusteella totean, että kaupunkitilaa ja yleensäkin yleisiä 

paikkoja hallitsevat nuoret, pääosin pojat. Pienempien lasten kohdalla huolen tiloja ovat 

päiväkodit ja kodit. Tälle tilajaolle on tietenkin olemassa luonnollinen selitys, vanhem-

pana lapset alkavat liikkua itsekseen enemmän, ovat kavereidensa kanssa kaupungilla ja 

muissakin paikoissa.  

Tilan osalta on myös todettava se, että tiloihin tuotetut merkitykset vaihtelevat myös su-

kupuolen mukaan. Pojat ajavat viritetyillä mopoilla ja tappelevat sekä ovat enemmän 

päihteiden vaikutuksen alaisina, ollessaan vapaa-ajallaan ulkona. Määrällisesti etenkin 

poliisilta ja oppilaitoksiltakin tuli runsaasti näitä poikia koskevia ilmoituksia. Tytöt eivät 

tappele, heihin kyllä kohdistuu väkivaltaa, yleensä yksityisissä tiloissa.  

Huoli lastensuojelua kuvaamassa tarkoittaa sitä, miten ilmoituksista on luettavissa aja-

tuksia siitä, mitä lastensuojelun professiona voidaan ajatella voivan tehdä huolen vähen-

tämiseksi tai poistamiseksi. Toisaalta se pitää sisällään ajatuksia siitä, mistä kokonaisuu-

dessaan ajatellaan lasten ja nuorten hyvän elämän muodostuvan ja mistä ei. Ilmoittajat 

ottavat yhteyttä lastensuojeluun, kun lapsen tai nuoren tilanne nähdään sellaiseksi, ettei 

niihin nähdä saatavan ratkaisua ilman lisätukea. Kolmanneksi lastensuojelu nähdään li-

säresurssina ammattilaisten omien toimenpiteiden tai resurssien riittämättömyyden 

vuoksi. Lastensuojelu professiona tulee teksteissä suoraan vastaan esimerkiksi silloin, 
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kun ilmoittajat esittävät toiveita siitä, mitä huolen kohteena olevan lapsen tai nuoren koh-

dalla pitäisi tehdä (esimerkiksi ”tarvitsee tukihenkilön”). Toisaalta toiveita esitetään vä-

lillisesti, ilmaisemalla huoli rikollisesta teosta, päihteiden käytöstä tai mistä tahansa 

muusta aiheesta. Kolmas lastensuojeluun kohdistuva huolen ilmaisun muoto kertoo sekä 

siitä, millä paikallisilla toimijoilla on resursseja, mutta toisaalta ei kuitenkaan ole. Suu-

rimmat ilmoittajaryhmät ovat poliisiviranomaiset, koulujen opetus- ja terveydenhuolto-

henkilökunta sekä lasten ja nuorten psykiatrian yksiköt (Ks., Kataja 2012, 161-162.) Re-

sursseja on siinä mielessä, että on tavattu riittävästi lasta tai nuorta, jotta huolta on ehtinyt 

muodostua, mutta toisaalta lastensuojelun puoleen kääntymistä perustellaan toisinaan 

myös omien resurssien vähäisyydellä. Lastensuojelun parissa työskentelevänä olen kui-

tenkin eniten huolissani siitä, miten hiljaista huolen ilmaisu on osassa paikallisia toimi-

joita. Päiväkodit, osa kouluista ja neuvolat kuuluvat näihin. Tältä osin voi pohtia, joh-

tuuko ilmoitusten vähyys resurssipulasta vai kenties jostakin muusta (kuten koulutus) asi-

asta.  

Lastensuojeluilmoitusten huolen kulttuurisista kehistä valuu paikalliseen huolen esityk-

siin niitä asioita, joita kulttuurisesti ei pidetä hyväksyttyinä. Lasten ja nuorten kanssa te-

kemisissä olevat ammattilaiset (suurin ilmoittajajoukko) toimivat välittäjinä paikalliselle 

tasolle. ”Ammattierityisten” kulttuuristen näkemysten lisäksi taustalta valuu laajempaa, 

luonnollistettua näkemystä oikeanlaisesta kulttuurisesta kasvamisesta, olemisineen ja te-

kemisineen.  

 

5.3 Kriittistä diskurssianalyysia huolesta 
 

Huolen kulttuurinen kontekstikehä avaa ymmärrystä siitä, miten tietyt ideologiat ja am-

mattikuntakohtaiset diskurssit ovat saaneet paikallisessa huoliaineistossa hegemonisen 

aseman, joka näkyy huolen sisällössä. Tässä kohden tulkintani nojaa aiempiin tutkimuk-

siin, joiden kautta olen hakenut aineistosta löytämieni diskurssien yhteyttä laajempaan 

kontekstiin. Seuraavassa nimetyt hegemoniset diskursiiviset muodostelmat eivät siis ole 

itse nimeämiäni, ne ovat kuitenkin sisällöllisesti sellaisia, jotka hallitsivat myös omaa 

aineistoani.   

Lapsia ja nuoria hallitaan erityisesti seuraavien kahden kulttuurisen hegemonisen diskur-

siivisen muodostelman kautta. Ensimmäinen näistä on se, jonka Timo Harrikari (2012) 

on nimennyt lastensuojelullistamiseksi tai diskurssina suojeludiskurssiksi (mt., 71-79). 
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Toinen taas on Jaana Vuoren psykososiaalinen diskurssi (mt., 84). Diskurssit ovat tässä 

tutkielmassa nimetty erillisiksi, mutta molemmat näkyvät omalla tavallaan korostuneesti 

ja limittäin aineistossa. Huoli-ilmauksissa ja täten myös laajemmin ajatellen lasten suo-

jelemisen kontekstissa, ne saavat vahvan sijan sen suhteen, millaisia asioita huolipuheessa 

nostetaan esiin ja miten niitä käsitellään. Harrikari ja Vuori tuovat tutkimuksissaan näky-

viin lapsia ja perheitä koskevien keskustelujen historiallista ulottuvuutta ja ideologista 

ulottuvuutta. Tutkimuksissa käydään lävitse viime vuosikymmenien aikana tapahtuneita 

muutoksia sen suhteen, ketkä pääsevät sanomaan ja mitä, koskien lapsia ja perheitä. Ja 

millaista normatiivisuutta suhteessa lapsiin ja perheisiin näin kohdistetaan, määritelmiä 

hallitsevien ammattiryhmien ja muiden huolidiskurssiin päässeiden toimijoiden taholta. 

Tällainen lapsiin ja perheisiin keskittyneen, oman tutkielmani paikallisuuden ylittävän 

tarkastelukulman kautta voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miksi ja miten paikallisessakin 

aineistossa on havaittavissa niitä hallitsevia diskursseja, joita olen löytänyt ja miksi muu-

tama ammattiryhmä hallitsee tätä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa normittamista.  

Ja näin ollen myös siihen, miten tällainen hegemoninen diskursiivinen muodostelma on 

vaikuttanut aineistossa nähtäviin asioihin eli lasten ja nuorten käyttäytymisen ja olemisen 

kuvauksiin sekä niiden kontrollointiin, normittaviin ilmaisutapoihin ja ylipäätään huolen 

muotoutumiseen sellaiseksi kuin se on.   

Tällaisen riskiajattelun pohjana on Harrikarin (2012) mukaan se, miten julkisen huolen 

lisääntyminen johti lapsia ja nuoria koskevan ajattelun muodostumaan riskikeskeiseksi. 

Tämän hetken hyvinvointipoliittiselle näkemykselle ominaista on se, että lapsia ja nuoria 

ajatellaan lähtökohtaisesti riskiryhmänä, haittana yhteiskunnalle. Taustalla ovat sellaiset 

sosioekonomiset määritelmät, joiden kautta pyritään hallitsemaan tämän riskiryhmän toi-

mintaa. (Harrikari, 115-120.) Rajoja tekemiselle ja olemiselle luodaan ja puuttumisen 

kynnys on viime vuosikymmeninä madaltunut. (Mt., 122.) 

Näitä rajoja taas määritellään monella eri yhteiskunnan tasolla, riippuen siitä mitkä tahot 

pääsevät määrittävään asemaan. Toisaalta paikallisesti eroja voi olla, riippuen esimerkiksi 

siitä, mitkä ammattiryhmät ovat muotoutuneet aktiivisiksi toimijoiksi. Harrikarin (2012) 

mukaan riskien hallintaan ja sitä myötä rajojen määrittelijöiden joukko on viime vuosi-

kymmeninä muuttunut, etenkin niin että poliisit, poliitikot ja iltapäivälehdet ovat vahvis-

taneet asemiaan lapsiin ja nuoriin liittyvissä riskien hallintakeskusteluissa. Keskustelut 

puolestaan synnyttävät kulttuurisia normeja, joissa muodostuvat kulloinkin vallalla olevat 

näkemykset siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. Valta määritellä riippuu siis siitä, mitkä 

tahot ovat päässeet hegemoniseen asemaan normaalin rajoja määriteltäessä.  (Mt., 127-
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131, 179-187, 252). Kulttuuriset normit esiintyvät eri tasoilla kulttuurissa ja voivat vaih-

della alueittain. Lasten ja nuorten asema tässä määrittelyssä tuottaa heille jo lähtökohtai-

sesti aseman, jossa he eivät itse pääse tekemään määrittelyä. Lapsuus ja nuoruus nähdään 

korostuneesti elämänvaiheena, johon tarvitaan kontrollitoimia aikuisten taholta. (Mt.,17-

32,267-268.) Lisäksi lapset ja nuoret ovat myös toisella tavalla määrittelyvallan ulottu-

mattomissa: lapsia ja nuoria tarkkaillaan etäännyttävän auktoriteetin varassa, palvelun 

tarjoaja tai asiantuntija on asemansa puolesta asemassa, joka tuottaa epätasa-arvoisen 

valta-asetelman. (Raitakari 2002, 48-49.)  

Jälkimmäisellä eli psykososiaalisella hegemonisella diskurssilla viittaan tarkemmin sisäl-

löistä löytyviin määritelmiin ja niiden tekijöihin. Psykososiaalinen on terminä ja sisällöl-

lisesti varsin laaja, mutta en ole pyrkinyt määrittelemään sitä kaikessa siinä laajuudessa, 

mitä termillä voidaan eri tutkimuksissa tarkoittaa. Määritelmän olen sen sijaan tiivistänyt 

siihen käsitykseen, joka on näkyvissä tämän tutkielman aineistossa tapahtuvissa määri-

telmissä ja etenkin siten, mitä Jaana Vuori (2001) on nostanut esiin koskien psykososiaa-

lisen tiedon sisällön hallitsevana piirteenä. Hänen mukaansa psykologisilla kehitysteori-

oilla on vahva jalansija psykososiaalisen tiedon määrittelyn diskursiivisella kentällä. Sa-

maan viittaa myös Marko Raitanen (2001, 191-196), joka on tarkastellut kehityspsykolo-

gian ja elämänkulun mallien merkitystä nuorten kasvua ohjaavina tekijöinä. Hänen mu-

kaansa kehitystehtäväteorian ja ylipäätään kehityspsykologian läsnäolo nuoria koskevissa 

keskusteluissa perustuu siihen, että eri ikäkaudet ja niihin liittyvät siirtymävaiheet on hel-

pompi sisäistää ja ymmärtää kehitystehtäväluetteloiden kautta. (Mt., 191-196.) Kyse on 

siis erityisesti siitä, miten tällaiset kehitystehtäväteoriat ja psykologiset teoriat ovat valu-

neet juuri lapsia ja nuoria koskevan huolidiskurssin sisään, hallitseviksi tekijöiksi.  

Jaana Vuoren (2001) mukaan keskeinen psykososiaalinen diskurssi on peräisin moniam-

matillisista instituutioista, joissa työskentelevät sosiaalityöntekijät, psykiatrit, lääkärit, 

opettajat ja muut kasvattajat. Psykososiaalinen on diskursiivinen muodostelma, joka ulot-

tuu edellä kuvatuille aloille ja vaikuttaa siihen, mitä nykyisin voidaan lapsista ja vanhem-

mistaan sanoa. Se mahdollistaa ja rajoittaa sanomisia, keskittää huomion joihinkin asioi-

hin ja karttaa toisia. Vuori toteaa, että psykososiaalinen diskursiivinen muodostelma on 

myös muokannut sen, minkä ajatellaan olevan normaali perhe. Siihen kuuluu kodistaan 

huolehtiva äiti, lapset ja isä, joka on vastuussa toimeentulosta. Tästä mallista poikkeavien 

perheiden elämään puuttuivat ammattilaiset. Perheongelmat nähtiin perheen sisäisinä on-

gelmina, joihin pitää puuttua psykoterapian tai muun samankaltaisen avun muodossa. 

Aiemmin ne olivat olleet pikemminkin yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisena, jolloin 
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kontrolli ulottui erilaisin muodoin perheeseenkin, esimerkiksi taloudellisen avun kieltä-

misellä. (Mt., 33-36.) 
 

Marko Raitasen (2001) mukaan kehityspsykologisissa teorioissa pääpaino on edelleen 

yksilöpainotteinen ja tuottaa normittavia kehitystehtäviä ja sitä myötä rooliodotuksia, 

vaikka niihin on tehty hieman laajennuksia sosiaalisen ympäristön suuntaan. Niissä 

määritellään mikä on tietynikäiselle sallittua ja mikä kiellettyä. Raitanen huomauttaa, 

että kehitysteoriat ovat siinäkin mielessä ongelmallisia, että ne olettavat kaikki lapset ja 

nuoret samanlaisiksi, ja kehittelyvaiheessaankin ne on tehty tiettyyn aikaan ja kulttuu-

riin ”sopiviksi”. (Mt., 194-197.) 

 

Samalla tavalla Judith Butler kritisoi sitä, miten subjektiuden muotoutumiseen on klassi-

sessa psykoanalyysissa liitetty perustavaa laatua olevalla tavalla sukupuolen omaksumi-

nen, jossa lapsi identifioituu samaa sukupuolta olevaan vanhempaansa, ottaa halunsa koh-

teeksi toista sukupuolta olevan vanhempansa kaltaisen eli toista sukupuolta edustavan 

henkilön ja muodostuu tällä ja ainoastaan tällä tavalla ylipäänsä toimivaksi subjektiksi. 

Kaikki muu tämän ulkopuolella on klassisessa psykoanalyysissa epänormaalia. Tällainen 

vallitseva psykoanalyyttinen näkemys johtaa siihen, mistä Butler puhuu heteroseksuaali-

sen hegemonia –käsitteen alla, se puolestaan toimii sukupuolista ”luonnollistettua” todel-

lisuutta muokkaavana. (Pulkkinen 2000, 54-55.) Heteroseksuaalisen hegemonian tuot-

tama järjestys hautaa alleen kaikenlaisen erilaisuuden.   

Aineiston perusteella voidaan todeta, että lapsia ja nuoria hallitaan sen mukaan, mil-

laiseksi normaali elämänkaari ikämääräytyneine tehtävineen kulloinkin ajatellaan. (Ks. 

Strandell ym. 2002, 113.) Siihen kuuluu esimerkiksi koulunkäyntivelvollisuuden täyttä-

minen, rikollisen käytöksen välttäminen, oleminen oikein eri tiloissa ja kuuluminen sekä 

näkyminen niin, ettei erotuta joukosta. Kyse ei kuitenkaan ole vain siitä, että kontrolli 

rajautuisi lapsuuden ja nuoruuden käsittäviin elämänvaiheisiin. Huolen kontrolli keskit-

tyy kuitenkin lapsiin ja nuoriin, pääpaino on kehitysteorioiden ja suojeluideologian mu-

kaisissa huolen näkemyksissä. Joukosta erottautumista sanktioidaan tekemällä lastensuo-

jeluilmoitus.  

Aino Kääriäinen (2015) on todennut, että viranomaisteksteillä vaikutetaan ihmisten ar-

keen, perhe-elämän järjestyksiin, etuuksiin ja palveluihin (mt., 379). Lasten ja nuorten 

olemisiin ja tekemisiin puuttuminen ja etenkin tähän tutkielman tarkastelun kohteena ole-
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van huolidiskurssin perusteella totean, että lasten ja nuorten normittavuuden lisäksi pyri-

tään vaikuttamaan yhtä vahvasti heidän perheidensä normien mukaiseen olemiseen ja te-

kemiseen. Kun poliisi puuttuu tytön ”huonossa seurassa” olemiseen, eikä kiinnitä poikien 

kohdalla samalla tavalla huomiota seuraan tai kun äidille lääkärin lasta koskevassa huo-

lenilmauksessa asetetaan paikka kodin seinien sisäpuolella, isälle tehtäväksi (tai isän 

puuttuessa miespuoliselle tukihenkilölle) viedä poikaa kodista ulos, rakennetaan vahvasti 

lasten ja nuorten olemisen rajoja, mutta samalla oikeanlaisen perheen ja siinä vallitsevien 

työnjakojen normeja. Tätä tehdään erityisesti sukupuolittamalla toimintaa ja olemista 

kahteen ääripäähän ja jähmettämällä perhejärjestys heteronormatiivisen luonnollistetun 

näkemyksen mukaiseksi. (Ks. mm. Eräranta 2007, 86-92; Kuosmanen 2007,175-191; 

Yesilova 2007, 40-43; Vuori 2001; Butler 2006.) 

Ilmoitusten kohdalla tällainen diskursiivisesti järjestynyt sukupuoli- ja perhemalli näkyy 

ilmoituksissa myös siten, että etenkin nuorten tekoja ja olemista tarkasteltaessa sekä niitä 

kuvaileva kieli, että pelkät teot ovat sukupuolittuneesti jakautuneita. Olen aiemmin tuonut 

esiin sen, että väkivaltaisuus (etenkin fyysinen, mutta myös kuvaukset kuten ”aggressii-

vinen” ja ”uhkaava”) keskittyy poikien kohdalle, ilmoituksissa ei ollut yhtään tytön teke-

mää väkivallantekoa.  

 

5.4 Huolidiskurssin määrittelemä lapsuus ja nuoruus 
 

Olen aiemmin todennut löytäneeni huolidiskurssista myös kaksi sitä vahvasti ohjaavaa 

laajemmasta (historiallinen ja kulttuurinen laajuus) kontekstista valunutta hegemonista 

diskurssia, lastensuojelullistamis/suojeludiskurssin ja psykososiaalisen diskurssin. En-

simmäisessä on kyse siitä, miten ja ketkä pääsevät määrittelemään suojelun sisältöä ja 

tarkoituksia.  Psykososiaalista diskurssia taas hallitsevat enimmäkseen psykologiset elä-

mänkaariteoriat/kehitysteoriat (Vuori 2001, 33-44; Raitanen 2001, 191-199.) Nämä siis 

muodostavat myös lastensuojelun kehykseen tuotettujen lastensuojeluilmoitusten huoli-

diskurssin.      

Huolidiskurssissa lapsuus ja nuoruus sekä perhe voidaan nähdä dispositiiveina, nimen-

omaan niin, että ne ovat enemmänkin mekanismeja tai asetelmia, jotka tulee ymmärtää 

luonnollistettuina, historiansa (diskurssien) rakentamina hallinnan keinoina. (Vrt. Fou-

cault 1999, 59-95; Yesilova 2007, 41-43.) Huolidiskurssissa pitäydytään varsin hete-
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ronormatiivisessa lapsuus- ja perhekäsityksessä. Sukupuoli jakautuu kahteen, normaa-

liksi perheeksi otetaan naisen ja miehen muodostelma, tehtävänjaot sekä perheessä että 

sen ulkopuolella ovat selkeän erilaiset. (Ks. Vuori 2001.) Tämä heijastuu myös lapsiin ja 

nuoriin. Lasten, nuorten (sekä myös perheen) olemisiin ja tekemisiin tämä huolidiskurs-

siin luonnollistettu asetelma tuottaa sellaisia subjektiasetelmia, joiden mukaan oleminen 

ja tekeminen on normaalia tai ei. (Ks. Butler 2006, 241-243.) Diskurssit tuottavat suku-

puolta (ja perhettä) sosiaalisena ja yhteiskunnallisena suhteena. Samalla subjektit osallis-

tuvat itsekin itsensä tai sukupuolen tuottamiseen toimimalla diskurssien ohjaamalla ta-

valla tai kertomalla itsensä tiettyjä diskursiivisia normeja noudattaviksi toimijoiksi. (Pet-

relius 2002, 189.) Foucaultin mukaan dispositiivit pyrkivät ihmisten normalisoivaan hal-

lintaan, diskursiivisten käytäntöjen kautta.  

Ilmoitusten osalta kodin ulkopuolella tapahtuva väkivalta ja rikollisuus ovat selkeästi poi-

kien hallitsemaa areenaa. Tämä voidaan ilmiönä kytkeä siihen, millaisessa kulttuurissa 

poikien kasvu tapahtuu, millaista poikuutta esikuvineen sekä perheissä, että muualla on 

tarjolla. Eli minkä kautta tällainen väkivaltainen maskuliinisuuden muoto tuntuu (ilmoi-

tuksen kohteena olleista) pojista tavoiteltavalta asialta? Tähän toimintaan toisaalta puu-

tutaan, mutta toisin kuin väkivallattomassa tilanteessa samankaltaisessa tilassa olleiden 

tyttöjen kohdalla, poikien kohdalla ei olla edes väkivaltatilanteen keskellä huolissaan 

”seurasta, jossa oli”.  Tutkimukset osoittavat, että erilaiset julkiset tilat ja instituutiot (esi-

merkiksi koulu, vastaavasti myös ammattilaiset jotka työskentelevät erilaisissa institutio-

naalisissa tiloissa) asettavat lapset ja nuoret erilaisiin positioihin sen suhteen, ovatko he 

tulleet määritellyiksi tytöiksi vai pojiksi. Näitä erottelevia positioita tekevät myös nuoret 

itse. (Ks. esim. Tolonen 2002; Isotalo 2015.) Lapset ja nuoret subjektivoituvat niihin 

luonnollistettuihin sukupuolitettuihin asetelmiin, joita ilmoituksissakin tuotetaan.   

Lapsuus ja nuoruus näyttäytyy myös, edelleen liittyen käsityksiin sukupuolista ja seksu-

aalisuudesta, perheiden kontrollointina. Tämän tutkielman viitekehyksessä heteronorma-

tiivisen perheen, jossa isän ja äidin paikat on osoitettu hyvinkin erillisinä, voidaan myös 

nähdä vaikuttavan siihen, millaista olemista ja tekemistä ilmoitusten teksteillä luonnol-

listetaan lasten ja nuorten toiminnan ja olemisen kannalta. Kun pojalle toivotaan lasten-

suojeluilmoituksessa miespuolista tukihenkilöä (äidin ollessa yksihuoltaja) tai ylipäätään 

se, että yksinhuoltajuus mainitaan ilmoituksessa, tuotetaan yksinhuoltajuudesta epänor-

maalia perhemuotoa ja samalla suoraan psykososiaalisen asiantuntijuuden tuottamaa mie-

likuvaa siitä, mitkä tehtävät kuuluvat perheissä äideille, mitkä isille. (Ks. Vuori 2001.) 

Nimenomaan poikien kohdalla nostettiin esiin yksinhuoltajuus (äidin) käytöstä tai vointia 
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selittävänä tekijänä, mitä voi verrata siihen, ettei vanhempien yhdessä olemista käytetä 

samassa tarkoituksessa. Eli vaikka pojat saattoivat olla saman ensisijaisen syyn vuoksi 

huolen ilmauksen kohteena, mainitaan yksinhuoltajuus, ei vanhempien yhdessäoloa.  

Ilmoitusten huolidiskurssi kertoo siis myös siitä, että huolidiskurssi on siihen vaikuttavien 

hegemonisten lasten suojelua koskettavien diskurssien ideologioiden vanki. Suojeludis-

kurssi ja riskien korostaminen sen sisällä sekä psykososiaalinen diskurssi omine histori-

assa muotoutuneine toimijoineen, että sisältöineen, tuottaa varsin konservatiivista lap-

suus- ja nuoruuskäsitystä. Riskien korostuminen ja erityisesti vahva puuttumisen eetos on 

tyypillistä aikakaudelle, jolla muuten koetaan olevan paljon epävarmuustekijöitä. (Vrt. 

Harrikari 2008.) Psykososiaalinen diskurssi puolestaan sisältää kehitysteorioita, joiden 

sisältö voidaan paikantaa menneille vuosikymmenille ja aivan eri kontekstiin, kuin tämän 

päivän tutkimustiedon pariin. (Vrt. Raitanen 2001, 194-196.) Nämä diskursiiviset muo-

dostelmat kuitenkin hallitsevat lasten ja nuorten suojeluun lastensuojelun huolitekstejä.  

Huolidiskurssi on panopticonmaista vallan ja hallinnan tuottamaa tekstiä. (Foucault 2014, 

274-281.) Lapset ja nuoret eivät voi selkeästi tietää, milloin huolen ilmaisu tehdään las-

tensuojeluun tai kuka sen tekee ja mitä siihen kirjoittaa. Aineisto kertoo tältä osin siitä, 

että ainakaan alueellisesti tarkasteltuna kasvottoman vallan idea ei toimi sillä tavoin, kuin 

pitäisi koska osa kouluista, neuvola ja päiväkodit sekä yksityisellä sektorilla toimivat am-

mattilaiset eivät ilmoituksia juurikaan tee. Toisaalta huoli on suhteellista, esimerkiksi-

kouluilta tulleissa poissaolomääriin perustuvissa ilmoituksissa ei ole selkeää tuntimäärää 

sen suhteen, milloin ilmoitus tehdään. Lasten ja nuorten osalta korostuu tällöin eriarvoi-

suus, mutta panopticonmainen tehokkuus saattaa silti säilyä. Kun valtaa ei voida paikan-

taa tai muuten rajata, alkaa vallan alaisena oleva itse valvoa itseään. Eikä huolidiskurssin 

kontekstissa kyse ole vain valvojien näkymättömyydestä, vaan siitä miten ideologisia nä-

kemyksiä on onnistuttu luonnollistamaan niin, että ne voivat näyttää ainoilta oikeilta toi-

mimisen ja olemisen mahdollisuuksiksi. Ideologiat jatkavat elämäänsä luonnollistetuissa 

merkityksissä.  

Olen aiemmin todennut, että tämän päivän lastensuojeluilmoituksien seurauksia lasten ja 

nuorten tekemisiin ja olemisiin ei voi vielä tietää. Tämän päivän diskursiiviset käytännöt 

kulttuurin eri tasoilla tuottavat huomispäivän tekemisen ja olemisen mahdollisuuksia. Sen 

sijaan huolidiskurssilla ja sen paikallisella kohdentumisella voidaan joko vahvistaa tai 

muuttaa vallitsevia näkemyksiä normaalista ja epänormaalista tekemisestä tai olemisesta. 

Huolen ilmaisun kohteeksi joutuminen saattaa kuitenkin vaikuttaa lapseen, nuoreen ja 
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perheeseen leimaavasti. Leimaavuuden aiheuttamat seuraukset voivat olla positiivisia tai 

negatiivisia, riippumatta siitä onko huolen ilmaisu perusteluineen ollut aiheellinen vai ei. 

Hyödyllistä huolen ilmaisu on silloin, jos se esimerkiksi puuttuu selkeisiin väkivallante-

koihin. Hyödyllisyys taas häviää epämääräisen leiman alle, kun yksinhuoltajuutta käyte-

tään ilman sen laajempaa selitystä perusteluna tilanteelle.  

 

5.5 Pois karsitut ja näkymättömät 

Olen käyttänyt tässä tutkielmassa aineistona niitä lastensuojeluilmoituksia, joissa kuvail-

laan huolta lapsesta tai nuoresta, joko jonkin teon tai olemisen kautta. Tämä tarkoitti siis 

alkuvaiheessa sitä, että karsin joukosta pois kaikki ne ilmoitukset, jotka olivat tulleet 

muun syyn vuoksi. Koko aineistosta karsiutui pois puolet näiden syiden vuoksi. Kirjasin 

karsimisvaiheessa kuitenkin ylös kaikki ne syyt, joiden vuoksi ilmoituksia oli tullut. Pois-

karsiutuneiden ilmoitusten aiheena olivat useimmiten vanhempien tai muiden lapselle tai 

nuorelle läheisten henkilöiden sellaiset tekemiset, joissa lapsi oli yleensä ollut läsnä. Suu-

rimmassa osassa näitä ilmoituksia syynä ilmoituksen tekemiseen oli vanhempien tai mui-

den läheisten päihteidenkäyttö ja sen mukanaan tuomat ongelmat tai väkivalta eri muo-

doissaan tai näiden yhdistelmä. Koska lastensuojeluilmoitus tehdään näissäkin tapauk-

sessa lapsesta tai nuoresta, pystyin vertaamaan näitä karsiutuneita ilmoituksia suhteessa 

siihen, minkä verran ja minkä ikäisistä lapsista oli tehty ilmoituksia varsinaisessa aineis-

tossa. Vertaamiseen johti se, että usein karsitun aineiston ilmoituksissa etenkin väkival-

tatilanteissa pieni lapsi oli ollut esimerkiksi samassa huoneistossa, missä väkivalta oli 

tapahtunut. Hän oli joko nähnyt tai kokenut väkivaltaa. Varsinaisessa aineistossa pienten 

lasten käytökseen tai olemiseen liittyviä ilmoituksia oli kuitenkin todella vähän. Kysymys 

kuuluukin, eikö kotona tapahtunut väkivalta näy millään tavalla lapsen käytöksessä, eikö 

sitä tunnisteta riittävän hyvin päiväkodeissa ja neuvoloissa? Näistä paikoista tulleita il-

moituksia oli varsinaisessa aineistossa niukasti suhteessa kodissa tapahtuneisiin, yleensä 

poliisin kautta tulleisiin ilmoituksiin.  

Syitä tunnistamattomuudelle voi olla monia. Lapsi saattaa ajatella, ettei voi kertoa tapah-

tumista, väkivalta kotona on niin tavallista ettei se enää näy käytöksessä, ammattilaiset 

eivät osaa tunnistaa väkivaltakokemuksen uhriksi joutunutta lasta tai lapsen käytös tulki-

taan jonkin muun selityksen kautta ongelmallisena, mahdollista väkivaltakokemusta ei 

oteta huomioon. Riippumatta syystä tämä on ongelmallista. Perheväkivaltaa kokeneet 

lapset jäävät usein palvelujärjestelmässä huomiotta erityisesti siksi, että vain pieni osa 
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tapauksista tulee lastensuojelun tietoon. (ks. Eskonen 2005, 16-26.) Tässä tapauksessa 

suurin ongelma on kuitenkin siinä, että ellei poliisia ole hälytetty paikalle kotona tapah-

tuvan väkivaltatilanteen selvittelyyn, ei ilmoitusta väkivaltaa jossakin muodossa koke-

vasta lapsesta tule muuta kautta. Lapsi jää siis jo lähtökohtaisesti auttamisjärjestelmän 

ulkopuolelle.  

Edellä kuvasin sitä, miten perheväkivallan osalta osa tapauksista jää näkymättömiin lasten 

ja nuorten käytöstä ja olemista ilmaisevissa lastensuojeluilmoituksissa. Toisena koko-

naisvaltaisempana poissaolevana ovat ylipäätään kaikki ne havainnot ja huolen muodos-

tumisen pisteet, joita ei ilmoitusten muodossa koskaan tule käsiteltäviksi. Tai ne teot ja 

olemisen muodot, joita ei ole sanoitettu ilmoitusten sisällöissä. Ensinnäkin näihin voidaan 

lukea sellaiset ilmoitukset, jotka tulevat eri viranomaisilta. Näistä kukin edustaa omaa 

eriytynyttä ammattikuntaansa ja kieli sekä havaintojen teko tapahtuu näin ollen pääosin 

ammattikunnan sisäisten koodien kautta. Havainnoissa korostuvat ne piirteet, joihin työs-

kentelyssä lasten ja nuorten kanssa keskitytään. (Ks. Pohjola 2010, 40-42.) Edellä olen 

kuvaillut sitä, miten esille nostamani lastensuojelun huoli-ilmoituksissa esiintyvät dis-

kurssit hallitsevat huolen muotoutumista ja suuntaavat sitä tiettyihin näkökulmiin, ongel-

maksi muodostuu juuri tiettyjen alojen ylikorostuneisuus suhteessa siihen, mitä kaikkea 

lasten ja nuorten elämä pitää sisällään. Elämän osa-alueista ei voida tehdä kokonaisval-

taista huolen kartoitusta. Voidaan todeta, että lapsiin ja nuoriin liittyvät palvelut on jär-

jestetty niin, että rakenteet eivät aina vastaa todellista elämismaailmaa. Kun yllä pohdin 

sitä, miten neuvolat ja päiväkodit ovat ainakin jollakin tavalla määrällisesti aliedustet-

tuina ilmoitusten tekijöiden joukossa, kyse voi olla siitä, ettei huolen havaitsemiseen ole 

koulutuksen sisällöissä panostettu. Tai siitä, että neuvola- ja päivähoitopalveluiden jär-

jestämisen osalta, niin mikro- kuin makrotasollakin, ei ole sellaisia rakenteita, jotka mah-

dollistaisivat esimerkiksi riittävästi aikaa jokaiselle kohdattavalle lapselle. Tällöin palve-

lujärjestelmää ei ole rakennettu niin, että se mahdollistaisi lasten ja nuorten elämän tar-

peita vastaavien palveluiden saamisen. (Ks. Hammar-Suutari 2009, 59.) Palvelujärjestel-

män määrittelevänä tekijänä ovat olleet muut, kuin asiakkaiden todelliset tarpeet. Lasten 

ja nuorten oikeudet yhdenvertaiseen suojeluun eivät näin ollen toteudu.   

Toisena aliedustettuna ilmoittajajoukkona voidaan pitää kaikkia yksityisiä palveluntarjo-

ajia. Esimerkkeinä tästä ovat yksityiset terveydenhoitopalvelut. Ilmoittajien joukossa ei 

ole esimerkiksi yksityisiä terveyspalveluiden toimijoita, vaikka ilmoitusvelvollisuus ulot-

tuu myös heihin. Tämä havainto sai pohtimaan sitä, mitä lastensuojelun huolenpidon ver-
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kosto pitää tulevaisuudessa sisällään, mikäli nyt käsittelyssä oleva sosiaali- ja terveyden-

huollon muutos toteutuu. Onko sitä, kuka ottaa vastuun, jos palveluita yksityistetään lisää. 

Käytännössä tämä voi merkitä useamman lapsen putoamista huolen hyvää tarkoittavan 

valvomiskoneiston ulkopuolelle.  
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6 Pohdinta ja jatkotutkimusideoita 
 

Tutkielman aineisto on paikallisesti ja ajallisesti erittäin rajautunut. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että vastaavan aineiston kerääminen toiselta paikkakunnalta tai alueelta 

edes Suomen rajojen sisällä voi tuottaa eri suuntaisia tuloksia. Vaikka olen aiemmin to-

dennut, että aineisto on ilmoittajatahojen ja aiheiden perusteella samansuuntaista, kuin 

muualta saadut tutkimustulokset, ei paikallisen kontekstin ja sen tuottamien kulttuuristen 

erityispiirteiden merkitysten vaikutusta aineiston sisältöön voida ohittaa. Yhtäältä kyse 

on siis tapaustutkimuksesta, toisaalta esimerkiksi tiettyjen ammattikuntien vahva painot-

tuneisuus sekä määrällisesti että laadullisesti tuottaa tekstikokonaisuuteen laajempia kult-

tuurisia merkityksiä.  

Tässä tutkielmassa tällainen paikallinen näkemys on kuitenkin ollut onnistunut tapa pur-

kaa auki luonnollistetuiksi käsityksiksi muodostuneita näkemyksiä ja kertoa, millaista 

diskursiivista vallankäyttöä lapsiin ja nuoriin kohdistuu, millaista elämää heiltä odotetaan 

ja mitä luonnollistetaan oikeaksi tavaksi olla ja tehdä. Voidaankin todeta, että tutkimuk-

sen empiirinen huomio on aineiston kautta kohdistunut onnistuneesti mikrokulttuurisiin 

käytäntöihin, joiden kautta saadaan näkyviin juuri sitä elämisen maailmaa, jossa ammat-

tilaiset työskentelevät ja jossa lapset ja nuoret elävät päivittäin. Tällainen kontekstuaali-

nen herkkyys, jossa yhdistyvät alueelliset, rakenteelliset ja kulttuuriset sekä yksilölliset 

toimintatavat avaavat hyvin huolen monimutkaista ja ongelmallistakin merkitystä suh-

teessa lasten ja nuorten elämään. (Ks. Pohjola 2010,62-63.) 

Ensisijalla on siis ollut paikallinen aineisto, jota olen ”tukenut” aiheesta aiemmin tehdyllä 

tutkimuksella. Etenkin kulttuurisilla kehillä liikkumisen vuoksi tällaisten tutkimusten 

mukaan ottaminen on ollut tärkeää. Tärkeintä on ollut saada esiin erityisesti sitä, millä 

tavalla pystytään tuottamaan näkyväksi (Foucault, Butler) käsitys vallasta, sen merkityk-

sestä suhteessa subjektiviteetteihin ja luonnollistettuihin oletuksiin.  Tässä mielessä olen 

tyytyväinen siihen, että käytössäni oli paikallisesti ja ajallisesti erityisen rajautunut ai-

neisto. Arto Selkälä (2015) on todennut tältä osin, etenkin Foucaultiin liittyen, että on 

tärkeää pohtia erityisesti sitä, mihin huomionsa erityisesti kohdistaa, jos halutaan saada 

näkyväksi identiteettien kautta toimiva valta (mt., 198). 

Lastensuojeluilmoitusten tekstit ovat kokonaisuudessaan mielenkiintoisia siinä mielessä, 

että ne eivät lähtökohtaisesti peittele kirjoittajan intressiä pyrkiä kontrolloimaan jollakin 
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tavalla lasten ja nuorten elämää, samalla täyttäen oman osansa yhteiskunnan lapsiin ja 

nuoriin kohdistuvan hallinnallistamisen osana. Tätä ei kuitenkaan tule nähdä lähtökohtai-

sesti negatiivisesti latautuneena vallankäytön pisteenä, tarkoitus on yleensä hyvä. Lap-

sesta tai nuoresta on herännyt huoli, johon pyydetään apua lastensuojelun kautta. Ilmoi-

tukset on tuotettu institutionalisoitunutta lasten suojelemisen kontekstia varten. Ilmoittaja 

on tietoinen, minne on ilmoituksensa tehnyt. Näin ollen lähtökohta on selvä ja hyvinkin 

avoin. Ilmoituksen tekijä on avannut ilmoitukseen huolensa lapsesta tai nuoresta, tuonut 

esiin tapahtuman tai elämänkohdan lapsen elämässä, jonka ratkaisemiseen toivoo lapsen 

saavan apua.  

Ongelmallista on kuitenkin se, että ilmoittajat voivat itsekin olla sokeita luonnollistetuille 

olettamuksille esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalisuuskäsitysten osalta. Tästä seuraa se, 

että lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään normitetaan aiheettomasti epänormaalin pii-

riin kuuluviksi. Tällainen normittaminen syyllistää turhaan ilmoitusten kohteina olevia ja 

se voi vaikuttaa käytökseen ja olemiseen negatiivisesti. Tällainen luonnollistettu kulttuu-

rinen normitus on siis valunut myös lastensuojeluilmoitusten huolitekstien osaksi. Tämän 

vuoksi on ollut tärkeää kyetä avaamaan näitä luonnollistettuja olettamuksia tutkimuksel-

lisin keinoin.  

Tutkielma tuotti monenlaisia ideoita jatkotutkimusta ajatellen. Ensimmäinen koskettaa jo 

hieman käsiteltyä aineiston osaa eli niitä ilmoituksia, jotka nimesin ”poisjätetyt” –koh-

taan. Toisena aineisto avaa mahdollisuuden pohtia sitä, millä tavalla ammattilaiset itse 

kuvailisivat ilmoitusten taustoilla olevia vaikuttimia, eli omaa ammatillista rooliaan liit-

tyen lasten suojelemiseen. Kolmas ajatus voisi olla tehdä vertailevaa tutkimusta, joko si-

ten että vertailisi eri alueilta saatuja tuloksia toisiinsa. Suomi on pitkä maa, oletan että 

eroja alueellisesti löytyy. Vertailua voisi toteuttaa myös ajallisessa ulottuvuudessa, huo-

len sisältö ja toimijat sen tuottamisessa ovat vaihdelleet, samoin lasten ja nuorten tekemi-

set. Viimeisenä jatkotutkimusajatuksena on rakenteiden tasolle kurkistaminen, huolen 

muotoutumiseen vaikuttaa se, millaisia palveluita alueella on tarjolla ja ketkä ovat niiden 

toteuttajina.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Aineiston käyttölupapyyntö tieteelliseen tutkimukseen 

Haen oikeutta käyttää Raaseporin kaupungin lapsi- ja perhetyön yksikön hallussa olevia 

ja Pro Consona -sosiaaliohjelman alaisuudesta löytyviä lastensuojeluilmoituksia tutki-

muskäyttöön. Pyyntö koskee vuosien 2013-2014 aikana saapuneita lastensuojeluilmoi-

tuksia. 

Käyttölupapyyntö rajautuu pelkästään lastensuojeluilmoituksiin, ei muihin asiakastietoi-

hin. Tietoja tullaan käsittelemään tutkimusta ohjaavien kysymysten mukaisesti, josta 

alempana enemmän tietoa. Eettisesti tärkeää on se, että ilmoitusten tietojen suojaami-

sesta, yksittäisten henkilötietojen suojaamisesta huolehditaan asianmukaisella tavalla. 

Näin ollen aineistosta ei tulla nostamaan esiin piirteitä, joista kävisi ilmi yksittäisten ih-

misten henkilötietoja. Lisäksi aineistoa käsitellään ainoastaan lapsi- ja perhetyön yksikön 

tiloissa, eikä näytetä ulkopuolisille. 

Käyttölupapyyntö liittyy tekeillä olevaan pro gradu -tutkielmaani. Perinteisesti käyttölu-

papyynnössä on mukana valmis tutkimussuunnitelma, mutta mikäli tutkimusta ei voida 

toteuttaa aineiston puuttumisen vuoksi, ei tutkimussuunnitelmaa hyödytä laatia kovin-

kaan perinpohjaisesti. Eli kun kyseessä on valmis aineisto, on ensimmäiseksi voitava var-

mistaa, onko aineisto käytettävissä. Seuraavassa esittelen kuitenkin, mitä tulen aineiston 

kohdalla tekemään, mikäli saan sen käyttööni. 

Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen sitä, millaista huolipuhetta ilmoituksissa yleisesti ot-

taen tuotetaan. Millaiset rajat määrittyvät riittävän suureksi huoleksi ilmoituksen tekemi-

seen ja etenkin siitä, onko ilmoituksissa eroja kun ilmoitusaineistoa tarkastellaan suku-

puolten mukaan jaoteltuna. Eroilla tarkoitan tässä sitä, millaisia huolen aihealueiden mu-

kaisia eroja on nähtävillä sekä sitä, painottuvatko tietyn tyyppiset ilmoitukset sukupuolten 

mukaan jaettuna. Lajittelen aineistoa sukupuolen lisäksi myös iän, ilmoitusaiheen ja il-

moittajatahojen mukaan, Näin ollen nykyinen työskentelypaikkani (lapsi- ja perhetyön 

yksikkö, Raaseporin kaupunki) hyötyy tästä tutkimuksesta saamalla yksilöityä tietoa il-

moitusperusteista ja ilmoittajista. 
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Lajittelusta huolimatta kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, keskeinen tarkoitus on saat-

taa näkyviin, onko ilmoitusten huolipuhe sukupuolittunutta vai neutraalia. Mielenkiin-

toista aineistosta tekee myös se, tekeekö kieli eroja eli onko kerronta erilaista riippuen 

kirjoittajan äidinkielestä. 

Pro gradu -työn ollessa vielä näin alkuvaiheessa työskentelyä ohjaa pro gradu -seminaarin 

ohjaaja Tarja Juvonen. Hänen tehtävänään on seuraavaksi hyväksyä varsinainen tutki-

mussuunnitelma, jonka laadin heti kun saan tiedon, että aineisto on käytettävissä. 

 

Tammisaaressa 16.10.2015 Marianne Hyvärinen 
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Liite 2. Tutkimuslupapäätös 

RASEBORG                                                                           TJÄNSTEINNEHAVAR BESLUT/ 
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Sakägare 
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Myönnetään tutkimuslupa anomuksen mukaisesti 

För kännedom 
Tiedoksi 

Marianne Hyvärinen, yksikönjohtaja 

Delgivning 

Tiedoksianto 

16.10.201 5 

Marianne Hyvärinen 

 

Underteckning 

Allekirjoitus 

 
Eivor Österlund-Holmqvist 

Chef för socialservice 

Sosiaalipalvelupäällikkö 

Ändringssökande 
Muutoksenhaku 

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Av omprövningsbegä-
ran skall framgå yrkandena och vad de grundar sig på. Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar 
från delfåendet av beslutet. 
Myndighet hos vilken omprövning begärs: grundtrygghetsnämnden i Raseborg, PB 58, 1061 1 RASEBORG. Tfn 
019 289 2000. 

Päätökseen tyytymätön tai se, johon päätäs on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kulu-
essa Päätöksen tiedoksisaannista, 
Oikaisuviranomainen: Raaseporin kaupungin perusturvalautakunta, PL 58, 1061 1 RAASEPORI. Puh. 
019 289 2000. 
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