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Tiivistelmä:  

 

Tämä tutkimus käsitteli lapsen kodin käsitettä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Teo-

reettisena viitekehyksenä toimi sosiaalisen konstruktionismin ja elämänkulun teoriat. Tutki-

musmetodina käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, jonka avulla löydettiin 13 alkupe-

räistutkimusta analysoitavaksi. Kaksi näistä tutkimuksista oli lisensiaatintöitä ja loput väitös-

kirjoja. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millaisena lapsen koti rakentuu suomalaisessa sosiaa-

lityön tutkimuksessa? sekä 2) Missä ympäristöissä lapsen koti sijaitsee suomalaisessa sosiaali-

työn tutkimuksessa? Tutkimuksella haluttiin luoda kokonaiskuvaa suomalaisen sosiaalityön 

tutkimuksen lapsen kodin määrittelyistä. 

Tutkimustulosten mukaan lapsen koti rakentuu karkeasti jaoteltuna yksityisen ja julkisen pii-

rissä. Yksityisessä piirissä lapsen koti saa kolmenlaisia merkityksiä: 1) lapsen ideaalikoti, 2) 

lapsen turvaton koti ja 3) lapsen monet kodit. Ideaalikodilla viitataan lapsen mielestä tavoitel-

tavaan kotiin. Lapsen turvaton koti on lapselle turvaton jollain kodin osa-alueella. Lapsen mo-

net kodit tarkoittaa lapselle liikkumista eri kotien välillä. Julkisessa piirissä lapsen koti raken-

tuu laitoksen ympäristössä, mikä tarkoittaa sitä, että lapsen kodin fyysinen, sosiaalinen ja hen-

kinen osa-alue eroavat merkittävästi lapsen yksityisen kodin vastaavista. Laitoksessa lapsen 

kodin alue voi olla fyysisesti hyvin rajattu. Laitoksessa lapsen koti sosiaalisessa ja henkisessä 

kontekstissa ei välttämättä ole yhtä pysyvä kuin yksityisessä kodissa.     

Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että lapsen koti rakentuu monessa eri paikassa sekä 

fyysisesti että ajallisesti. Lapsen kodille on ominaista sen alttius muutoksille sekä sen aikuis-

johtoisuus. Lapsi voi elämänsä aikana asua useissa eri kodeissa. Nämä kotikokemukset voivat 

vaikuttaa lapseen myöhemmässä elämänkulussa. Lapsen oma valta kotinsa suhteen on rajalli-

nen. Lapselle tärkeintä kodissa ovat vakaat ja turvalliset sosiaaliset suhteet aikuisiin ja muihin 

lapsiin. Lisäksi lapselle on tärkeää saada pitää tiettyä paikkaa kodissa omanaan.  

 

Avainsanat: koti, lapsuus, perhe, elämänkulku, sosiaalinen konstruktionismi, systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus, lastensuojelu, lastensuojelulaitos 
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1 Johdanto 

 

Kiinnostukseni kotia ja toisaalta myös kodittomuutta kohtaan nousi alun perin kandidaa-

tintutkielmastani. Aiheenani oli asunnottomuuden riskitekijät nuorilla miehillä, jonka yh-

teydessä sivusin myös kodin teemaa. Huomasin jo tuolloin kodin erityisyyden. Kodin 

tarkastelu jäi tuolloin hyvin vajaaksi, mikä kirvoitti halun tutkia aihetta laajemman tut-

kielman yhteydessä. Lisäksi työkokemukseni lastensuojelun parissa on saanut minut kiin-

nostumaan enemmän kodista ja sen monitahoisista merkityksistä lapsen elämässä. Työ-

kokemukseni lasten parissa on saanut minut samalla kiinnostumaan nimenomaan lapsen 

kodista ja sen erityisyydestä. Työhöni liittyen olen kokenut samalla tärkeäksi nostaa esiin 

lapsen ajatukset kodin suhteen. Tutkiessani lapsen kodin paikkoja ja niille annettuja mer-

kityksiä pyrin siis pitämään lapsen keskiössä tutkimukseni joka vaiheessa. 

Melkein jokaisella meistä on koti tai ainakin tunnistamme jonkin tietyn paikan kodin-

omaiseksi. Kodin yhteydessä yksilön subjektiivinen kokemus on ensisijainen. Kotia on 

hankalaa tai mahdotontakin määritellä ulkopuolelta käsin. Tässä mielessä myös koditto-

muus on yksilön sisäinen kokemus ja vain yksilö itse voi määritellä itsensä kodittomaksi 

(Granfelt 1998, 105). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tutkimuskohteeni vaikuttaa varsin 

haastavalta. Miten tutkia jotain niin subjektiivista, jota ulkopuolisen voi olla mahdotonta 

havaita? Mielestäni nimenomaan tässä piilee kodin tutkimuksen kiehtovuus. Lopullisia 

vastauksia kysymyksiin kodin paikoista ja merkityksistä ei välttämättä koskaan tulla saa-

vuttamaan, mutta jokainen tutkimus tuo jotain uutta tietoa tutkimuksen kentälle.   

Tutkimukseni ei rajaudu tarkasti mihinkään tiettyyn sosiaalityön osa-alueeseen, esimer-

kiksi lastensuojeluun. Lapsen koti on nimittäin tarkastelun kohteena siellä missä lastakin 

tarkastellaan. Lastensuojelun lisäksi tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi koulu, päivä-

koti, Kela, neuvola sekä tuomioistuimet. Näiden julkisten instituutioiden lisäksi lapsen 

kodista neuvotellaan myös yksityisessä elämänpiirissä esimerkiksi perheen sisällä. Tämä 

ulottuvuus korostuu vanhempien erotilanteissa, kun pohditaan missä lapsi tulee asumaan 

tulevaisuudessa. Jokainen taho tarkastelee lapsen kotia kuitenkin vain omasta näkökul-

mastaan käsin. Koska tutkimukseni pääpaino on sosiaalityön tutkimuksessa, en voi kui-

tenkaan luoda kokonaisvaltaista kuvaa suomalaisen lapsen kodista. Sosiaalityön tutki-

muksen kautta tarkasteltuna lapsen koti voi näyttäytyä korostuneen turvattomana tai on-

gelmien sävyttämänä. Pyrin tutkimuksessani olemaan avoin myös erilaisille näkökulmille 

lapsen kotia koskien. 



2 
 

 

Tutkimukseni sijoittuu kotitutkimuksen, perhetutkimuksen sekä lapsitutkimuksen muo-

dostamaan kolmioon. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani ovat koti, lapsuus, elämän-

kulku sekä laitos. Pyrin tutkimuksessani huomioimaan perheiden ja yksilöiden moninai-

suuden, jotta en sivuuttaisi vähemmistössä olevia kotimuotoja. Toisaalta nykyperhettä on 

paikoin jopa mahdotonta määritellä yksiselitteisesti, koska niin sanottu ‘’jääkaappimeta-

fora’’ eli se, että perheenjäsenet syövät samasta jääkaapista ja perheenjäseniä sitoo toi-

siinsa sukulaisuussuhde, ei pidä läheskään kaikkien perheiden kohdalla paikkaansa (Te-

rävä & Böök 2018, 89). Biologiset siteet tai viralliset suhdestatukset eivät kerro koko 

totuutta perheeseen kuulumisesta (mt.).     

Tutkin kodin käsitettä sosiaalisen konstruktionismin teorian avulla. Tarkoituksenani on 

luoda mahdollisimman laaja kuva suomalaisen lapsen kodista sosiaalityön linssien läpi 

tarkasteltuna. Lähden liikkeelle siitä ajatuksesta, että koti on perusluonteeltaan sosiaali-

nen konstruktio. Näin ollen sosiaalisen konstruktionismin teoria soveltuu hyvin käytettä-

väksi tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä. Olen päätynyt rajaamaan tutkimukseni 

suomalaiseen kontekstiin, sillä mielestäni on mielenkiintoista, mutta myös tärkeää tehdä 

kokoavaa tutkimusta nimenomaan suomalaisesta lapsen kodista. 

Tutkimukseni on metodiltaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tämä tarkoittaa sitä, 

että aineistonani toimii aiempi tieteellinen tutkimus. Olen rajannut tutkimusaineistoni so-

siaalityön akateemiseen tutkimukseen. Tutkimusaineiston tarkempi esittely tapahtuu lu-

vussa 2.2. Kirjallisuuskatsauksen avulla saadaan laaja katsaus aiemmasta tutkimuksesta. 

On hyvä pysähtyä välillä pohtimaan mitä on jo tutkittu ja mitä voisi tutkia tulevaisuu-

dessa. Tutkimuksen olisi voinut toteuttaa myös monilla muilla metodeilla, esimerkiksi 

haastattelujen tai kirjoitusten avulla. Kirjallisuuskatsauksen valitseminen tutkimusmeto-

diksi on minulle tutkijana tietoinen valinta, jota perustelen tarkemmin seuraavissa lu-

vuissa.  

Olen jakanut tutkimukseni kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa keskityn tutkittavan il-

miön taustoitukseen. Lähden liikkeelle tutkimuskysymysten asettelulla sekä tutkimusme-

netelmien esittelyllä. Näistä siirryn kodin yleiseen määrittelyyn, sosiaalisen konstruktio-

nismin haltuunottoon sekä elämänkulun ja lapsuuden käsitteiden avaamiseen. Toinen osa 

käsittää varsinaiset aineiston käsittelyluvut. Olen jakanut ne kahteen pääosioon eli lukui-

hin 4 ja 5. Luvussa 4 käsittelen lapsen kotia yksityisen piirissä. Luvussa 5 taas keskityn 

lapsen kotiin julkisessa ympäristössä. Viimeisessä osassa teen yhteenvetoa tutkimuksesta 

etsien samalla vastauksia tutkimuskysymyksiini. 
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Jako yksityisen ja julkisen alueelle nousee osaltaan tutkimusaineistostani sekä taustoitta-

vasta kirjallisuudesta. Osaltaan tämä jako perustuu sosiaalisen konstruktionismin teorian 

soveltamiseen lapsen kodin käsittelyn yhteydessä. Jako on hyvin karkea ja tunnistan sen, 

että siinä on havaittavissa tiettyjä päällekkäisyyksiä. Jako on kuitenkin mielestäni perus-

teltu jo itse tutkimuksen selkeyden vuoksi, mutta se on saanut myös vaikutteita työkoke-

muksestani lapsen kodin parissa. En silti väitä, että tämä jako olisi ainoa tapa tarkastella 

lapsen kotia sosiaalityössä. 
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OSA 1: TAUSTOITUS 

 

 

2 Tutkimuksen toteutus 

 

 

2.1 Tutkimustehtävä ja analyysi 

 

Tutkimustehtävänäni on tutkia kodin käsitettä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. 

Olen rajannut tutkimukseni koskemaan lapsia eli millainen lapsen koti suomalaisen sosi-

aalityön kontekstissa on. Valitsin tutkimusmetodikseni lopulta systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen. Päädyin tähän osin käytännön syistä, koska tutkittavien lasten saaminen 

mukaan tutkimukseen alkoi näyttäytyä haasteellisena. Alun perin idea kirjallisuuskat-

sauksen tekemiseen tuli ohjaajaltani, mutta innostuin ideasta nopeasti. Koen, että kirjal-

lisuuskatsauksen avulla saan laajemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Pääasiallisena ai-

neistona käytän suomalaisia väitöskirjoja. Lisäksi muut kotimaiset sekä ulkomaiset kir-

jallisuuslähteet taustoittavat tutkimusaihettani.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Millaisena lapsen koti rakentuu suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa? 

2) Missä ympäristöissä lapsen koti sijaitsee suomalaisessa sosiaalityön tutkimuk-

sessa? 

Ajattelen, että lapsen koti rakentuu kolmessa paikassa: 1) lapsen vanhempien tai ainakin 

toisen vanhemman kodissa, 2) sijaiskodissa, joka voi olla sijaisperheen koti tai lapsen 

sukulaisen koti sekä 3) laitoksessa eli esimerkiksi lastensuojelulaitoksessa. 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Pertti Alasuutari (2011, 26) pitää 

tiukkaa jakoa laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmetodeihin keinotekoisena ja epätotuu-

denmukaisena. Tällainen jako tuottaa samalla turhaa vastakkainasettelua. Kaikessa tie-

teellisessä toiminnassa on samoja perusperiaatteita, joiden mukaan tutkimusta tehdään. 

Näitä ovat esimerkiksi objektiivisuus ja looginen päättely sekä subjektiivisten olettamus-

ten välttely. Lisäksi laadullista ja määrällistä analyysia voidaan käyttää saman aineiston 

analyysissä ja jopa saman tutkimuksen puitteissa. (Mt., 26.) 
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Alasuutari jakaa laadullisen analyysin kahteen vaiheeseen, joita ovat havaintojen pelkis-

täminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Havaintojen pelkistäminen lähtee liikkeelle aineis-

ton tarkastelusta tietyn teoreettis-metodologisen näkökulman kautta. Näin saadaan aineis-

tosta esiin ’’raakahavaintoja’’, joita yhdistellään hallittavammaksi joukoksi. Yhdistämi-

nen tehdään etsimällä havainnoista samankaltaisia piirteitä. Tarkoituksena ei ole kuiten-

kaan löytää aineistosta keskivertoyksilöitä tai laskea keskiarvoja kuten määrällisessä tut-

kimuksessa. Samalla on kuitenkin varottava, ettei keskity liikaa havaintojen moninaisuu-

teen ja yksilöllisyyteen, vaikka sitäkin aineistosta varmasti löytyy. Arvoituksen ratkaise-

misella Alasuutari viittaa tutkimuksen tulosten tulkintaan yhdistämällä tutkimuksen 

’’johtolankoja’’ uudeksi merkitystulkinnaksi. Johtolankoja voivat olla esimerkiksi aiempi 

tutkimuskirjallisuus ja tilastot. (Mt., 31-36.)   

Analysoin tutkimusaineistoni teoriaohjaavan analyysin keinoin. Tuomen ja Sarajärven 

(2018, 109) mukaan tällainen analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan, mutta teoria vaikut-

taa silti analyysin taustalla. Teoria ennemminkin ohjaa analyysia oikeaan suuntaan eikä 

tarkoituksena ole esimerkiksi testata tietyn teorian paikkaansa pitävyyttä suhteessa tutki-

musaineistoon (mt.). Päädyin valitsemaan teoriaohjaavan analyysin, koska olin perehty-

nyt kodin teoriaan ennen kuin valitsin varsinaisen tutkimusaineiston. Näin ollen lähesty-

mistapani oli jo alusta alkaen teoriaohjautunut. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 104) hahmottelema yleinen kuvaus analyysin toteuttami-

sesta lähtee liikkeelle sen päättämisestä mikä on juuri tässä aineistossa kiinnostavaa. Seu-

raavaksi käydään läpi aineisto samalla merkiten kiinnostavat teemat. Muu mahdollisesti 

mielenkiintoinenkin materiaali jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Kiinnostavat ja merki-

tyt asiat kerätään yhteen ja erotetaan muusta aineistosta. Seuraavaksi tapahtuu luokittelu, 

teemoittelu tai tyypittely. Viimeinen analyysin vaihe on yhteenvedon kirjoittaminen. 

Tuomi ja Sarajärvi pitävät laadullisen analyysin kriittisimpänä vaiheena mielenkiintois-

ten asioiden esille tuloa kesken prosessin. Erityisesti aloitteleva tutkija voi mennä hämil-

leen ja haluta ottaa kaikki kiinnostavat asiat mukaan tutkimukseen. Tärkeää on kuitenkin 

muistaa pysyä tiukasti tutkimuskysymyksen rajaamassa aiheessa ja jättää muut teemat 

seuraavaan tutkimukseen. (Mt., 104-107.) 

Olen lukenut aineistoani siten, että olen poiminut sieltä lapsen kotia koskevat tutkimus-

tulokset. Analyysini olen aloittanut siten, että olen luokitellut lapsen kotia koskevan tut-

kimustiedon kuuluvaksi joko yksityisen tai julkisen alueelle. Näiden luokkien sisälle olen 

rakentanut tarkentavia alaluokkia. Luokitteluni ei perustu siihen missä tutkimuksessa 
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tietty tutkimustulos on julkaistu. Olen esimerkiksi käyttänyt saman tutkimuksen tuloksia 

sekä julkisen että yksityisen kodin yhteydessä.  

 

 

2.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto    

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on luonteeltaan teoreettista tutkimusta, joka ei siis no-

jaudu empiiriseen aineistoon. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 26-27) näkevät selkeän eron teo-

reettisen ja empiirisen analyysin välillä. Empiirinen analyysi on ennen kaikkea aineiston 

keräämisen ja analyysin kuvaamista, joka antaa mahdollisuuden arvioida tutkimuksen 

luotettavuutta. Teoreettinen analyysi on tätä vastoin muodoltaan vapaampi, joskin siinä-

kin on omat erityispiirteensä. Teoreettinen tutkimus kulminoituu lähdeviitteiden hallitse-

miseen sekä vakuuttavaan argumentointiin. Tärkeää on tunnistaa kuka on esittänyt väit-

teen, milloin ja mitä väite sisältää. Päinvastoin kuin empiirisessä tutkimuksessa, jossa 

yksittäiset henkilöt naamioidaan tunnistamattomiksi, täytyy teoreettisessa tutkimuksessa 

nimenomaan pystyä tunnistamaan väitteet ja niiden esittäjät tarkasti. (Mt.)   

Ari Salminen (2011, 5) pitää kirjallisuuskatsauksen (englanniksi review, literature re-

view, research literature review) nimeä itsessään hieman harhaanjohtavana. Arkikielessä 

katsaukseksi voidaan mieltää lyhyt tiivistelmä tai yhteenveto. Kuitenkin ‘’review’’ viittaa 

samalla arviointiin, joka on kriittisempää kuin pelkkä katsaus. Salminen (2011, 3) viittaa 

Baumeisteriin ja Learyyn (1997) esitellessään syitä kirjallisuuskatsauksen tekemiselle. 

Niitä ovat 1) olemassa olevan teorian arviointi sekä uuden rakentaminen, 2) kokonaisku-

van rakentaminen tietystä asiakokonaisuudesta, 3) pyrkimys tunnistaa ongelmia sekä 4) 

tietyn teorian historiallisen kehityksen kuvaus (mt.). Näistä motiiveista omaan tutkimuk-

seeni sekä tutkimuskysymyksiini soveltuu parhaiten kokonaiskuvan rakentaminen tie-

tystä asiakokonaisuudesta eli oman tutkimukseni puitteissa lapsen kodista. 

Arlene Fink (2010, 3) määrittelee kirjallisuuskatsauksen systemaattiseksi, täsmälliseksi 

sekä toistettavaksi metodiksi, jonka tarkoituksena on syntetisoida, arvioida ja tunnistaa 

olemassa olevaa tieteellistä tutkimusta. Fink näkee kirjallisuuskatsauksen tuloksien pe-

rustuvan muiden tutkijoiden alkuperäistutkimukseen. Fink jatkaa, että kirjallisuuskat-

sauksen tekijän on keskityttävä korkeatasoiseen alkuperäistutkimukseen siitä tehtyjen tul-

kintojen sijaan. Tällä tavoin toimimalla kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat tarkkoja sekä 

katsauksen tekijän käsissä. 
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Salminen (2011, 39) ymmärtää kirjallisuuskatsauksen itsenäisenä tutkimusmetodina, 

vaikka sitä voidaan käyttää myös eräänlaisena apumetodina muun tutkimuksen yhtey-

dessä. Tällä viitataan siihen, kun tutkimuksen alussa tehdään lyhyt katsaus aikaisempaan 

tutkimukseen tutkittavasta aiheesta. Salminen luokittelee tällaisen katsauksen kuvaile-

vaksi katsaukseksi, jossa valintakriteerit ovat epämääräiset eikä katsausta ole tarkasteltu 

riittävän kriittisesti. Tällainen katsaus on luonteeltaan tekninen eikä sitä voi verrata tutki-

mukseen, joka toteutetaan kokonaisuudessaan kirjallisuuskatsauksena (Mt.). Oma tutki-

mukseni ei tietenkään ole pelkästään kuvaileva katsaus, vaan systemaattinen katsaus ai-

kaisempaan tutkimukseen. Salminen (mt.) pitää kirjallisuuskatsauksen ominaisena luon-

teena ajatusta ‘’tutkimuksen tutkimuksesta’’. Tarkoituksena on siis koota yhteen aiempia 

tutkimustuloksia ja synnyttää niistä uutta tietoa. Kirjallisuuskatsauksen, etenkin syste-

maattisen sellaisen, keskeinen piirre on kriittisyys, mikä näkyy esimerkiksi tutkimusten 

keskinäisenä vertailuna. Vertailuksi eivät riitä suppeat kirja-arvostelut tai lähdeluettelot 

kommenteilla. Salminen pitää kirjallisuuskatsauksen nimeä itsessään hieman epäonnistu-

neena ja ehdottaakin vaihtoehtoiseksi nimeksi ‘’tutkimuskirjallisuuden meta-analyysiä’’ 

(Mt., 4-5, 39.). Meta viitannee tässä yhteydessä eri tutkimusten tulosten yhdistelyyn ja 

niiden syvempään ymmärtämiseen. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ei voi olla pelkkää 

referoimista, vaan sen pitäisi pystyä tuottamaan aidosti uutta tietoa. Uutta tietoa ei kirjal-

lisuuskatsauksen tapauksessa synny uusista haastatteluista tai kyselyistä, vaan vanhojen 

tutkimusten tulosten analysoimisesta uudella tavalla. Tämä on mahdollista, koska tutki-

jalla on käytössään laaja valikoima erilaisia tutkimuksia mielellään eri aikakausilta, jos 

tutkimusta haluaa arvioida ajallisella perspektiivillä.   

Fink (2010, 15-16) pitää onnistuneen kirjallisuuskatsauksen neljänä piirteenä systemaat-

tisuutta, täsmällisyyttä, kokonaisvaltaisuutta ja toistettavuutta. Kirjallisuuskatsausta teh-

täessä sen tekijän täytyy systemaattisesti tutkia kaikki lähteet sekä selittää ja perustella 

tehdyt päätökset. Näin ollen joku toinen voi toistaa tutkimuksen samoin metodein ja var-

mistaa tulosten hyväksyttävyyden objektiivisesti. Jotta kirjallisuuskatsaus täyttää jokai-

sen Finkin edellä mainitseman piirteen, täytyy sen tekijän määrittää tarkasti se mitä hän 

haluaa katsauksen avulla saada tietoonsa. Tähän liittyy myös tiedon lähteiden määrittä-

minen. Tärkeää on myös tunnistaa laadukas tutkimus, joka voidaan sisällyttää kirjalli-

suuskatsaukseen. Lopuksi katsauksen tekijän täytyy pystyä syntetisoimaan tulokset jär-

keväksi kokonaisuudeksi. (Mt.)  

Fink (2010, 4-5) on hahmotellut systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimusprosessia 

seuraavasti: 
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1. tutkimuskysymysten tarkka määrittely 

2. tietokantojen valinta 

3. hakusanojen valinta 

4. tutkimusaineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerien määrittely 

5. tutkimusaineiston laadun arviointi 

6. tiedon kerääminen/katsauksen tekeminen 

7. tulosten esittäminen ja analyysi 

 

Valitsin tutkittavat tutkimukset seuraavin kriteerein: 

1. Tutkimus on saatavilla suomeksi tai englanniksi 

2. Tutkimus on saatavilla Lapin yliopiston kirjastosta, Oulun yliopiston kirjastosta 

tai internetistä 

3. Tutkimus on väitöskirja tai lisensiaatintyö 

4. Tutkimus on julkaistu vuosina 1990-2022 

 

Jätin tarkoituksella tutkimukseni ulkopuolelle tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistut ar-

tikkelit sekä toimitetuissa teoksissa julkaistut tekstit. Tein muutamia koehakuja näihin 

aineistoihin, jolloin havaitsin että osa artikkeleista on peräisin samalta tekijältä käsitellen 

samaa aihetta kuin tutkimukseeni valitsemani alkuperäisjulkaisut. Osa artikkeleista olisi 

voinut tulla osaksi tutkimusaineistoani, mutta päätin selkeyden vuoksi rajata ne sen ulko-

puolelle. Sen sijaan käytän niitä luvussa 3.1 taustoittaessani tutkimusaihettani. 

Hain aluksi Lapin yliopiston Luc-Finna –tietokannasta hakusanoilla ‘’lapsi’’ ja ‘’koti’’. 

Tein lisäksi yllä mainitut rajaukset. Hakutuloksia tuli yhteensä 174. Tuloksissa oli tutki-

muksia tasaisesti kaikilta vuosikymmeniltä. Tuloksissa oli paljon päiväkotia ja varhais-

kasvatusta koskevaa tutkimusta. Tämä johtui siitä, että päiväkoti -sanassa esiintyy koti –

sana. Hain myös hakusanoilla ’’lapsi’’ ja ’’perhe’’ samoilla rajauksilla. Hakutuloksia tuli 

tällöin yhteensä 204. Oulun yliopiston Oula-Finna -tietokannasta hakutuloksia tuli ensim-

mäisellä yhdistelmällä yhteensä 246 ja toisella 351. Hakuja tehdessäni huomasin, että 

lapsen kotia on käsitelty jonkin verran myös kasvatustieteiden tutkimuksissa sekä osittain 

samoilla kysymyksenasetteluilla kuin sosiaalityön tutkimuksissa (esim. Reinikainen 

2009; Lähteenmäki 2013).  
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Tutkimukseni aineistoksi valikoitui lopulta yhteensä 13 tutkimusta, jotka ovat kaikki väi-

töskirjoja lukuun ottamatta kahta tutkimusta, jotka ovat lisensiaatintöitä. Ajallisesti tutki-

mukset sijoittuvat tasaisesti valitsemalleni aikajanalle. Vanhin tutkimuksista on julkaistu 

vuonna 1993 ja uusin vuonna 2020. Olen koonnut tutkimusaineistoni taulukkoon aikajär-

jestyksessä vanhimmasta uusimpaan, joka on tämän tutkimuksen liitteenä (Liite 1). Seu-

raavaksi esittelen lyhyesti tutkimukseeni valitsemani tutkimukset. Aloitan tutkimuksista, 

jotka tulkintani mukaan sijoittavat lapsen kodin pääsääntöisesti yksityisen alueelle.  

Aino Ritala-Koskinen (2001) on väitöskirjassaan tutkinut lasten uusperhesuhteita sekä 

lasten kokemuksia uusperheessä elämisestä. Tutkimustaan varten Ritala-Koskinen on 

haastatellut 20 perheneuvonnan työntekijää sekä 15 lasta, jotka olivat iältään 6-16 –vuo-

tiaita. Haastateltavat lapset hän löysi osin perheneuvolan kautta ja osin tuttavien kautta. 

Kukaan lapsista ei kuitenkaan ollut hänelle aikaisemmin tuttu, jotta se ei vaikuttaisi itse 

tutkimukseen.  

Johanna Hurtigin (2003) väitöskirja käsittelee lastensuojelun perhetyön asiakastilanteita 

ja lapsen paikan rakentumista niissä. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta osasta, joista 

ensimmäinen on perhetyöntekijöiden ryhmäkeskusteluista koottu keskusteluaineisto. 

Toinen osa on etnografinen havainnointiaineisto, joka on kerätty perhetyön ja perhekun-

toutuksen asiakastyöstä. Havainnot Hurtig on kirjannut muistiinpanoina joko suoraan itse 

tilanteessa tai kotikäyntien tapauksessa vasta käyntien jälkeen. 

Merja Laitinen (2004) on tutkinut perheen sisäistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä uh-

rien näkökulmasta käsin. Laitisen mielenkiinto kohdistuu hyväksikäytön sijoittumiseen 

yksilön elämänkulussa sekä uhrin identiteettiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 21 ih-

mistä, joista valtaosa oli naisia. Seksuaalisen väkivallan tekijöistä suurin osa oli miehiä. 

Ensisijaisena tutkimusmenetelmänä Laitinen käyttää syvähaastattelua feministisin ja te-

rapeuttisin piirtein. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös kirjallista aineistoa tutkijalle lä-

hetettyjen kirjeiden ja sähköpostien sekä tutkittavien päiväkirjamerkintöjen muodossa. 

Näiden lisäksi Laitinen osallistui tutkimuksen teon aikana seksuaalisen hyväksikäytön 

uhrien vertaistukiryhmiin ollen niissä lähinnä sivustaseuraajan asemassa muistiinpanoja 

tehden.    

Kirsi Nousiaisen (2004) väitöskirjan aiheena on naisen identiteetin rakentuminen äitinä 

erityisesti silloin, kun äiti asuu erillään lapsistaan. Aineistonaan Nousiainen on käyttänyt 

18 naisen haastatteluja sekä kolmen naisen kirjoituksia. Haastattelut ja kirjoitukset sisäl-
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tävät naisten elämänkertomuksia ja muistoja liittyen äitiyteen. Nousiainen sijoittaa tutki-

muksensa feministisen tutkimuksen kentälle. Hän näkee yhtenä tutkimuksensa tarkoituk-

sena olevan emansipatorisuuden sekä lapsistaan erillään asuvien äitien marginaalisuuden 

esille tuomisen. 

Riitta Hyytinen (2007, 83) on tutkinut lapsen paikan rakentumista huumeperheen kuntou-

tusprosessissa. Hyytinen on valinnut tutkimuksensa kiintopisteiksi lapsen kokemukset ja 

tarpeet huumeperheen arjessa. Hyytinen kuitenkin huomauttaa, että hänen tutkimuksensa 

koski vain yhtä perhettä eikä sitä voi yleistää koskemaan kaikkia huumeperheitä. Hyyti-

nen painottaa, että jokaisella huumeperheen lapsella on kerrottavanaan omanlaisensa nä-

kökulma vanhempien huumeiden käyttöön. Olisikin tärkeää nostaa esiin lapsen näkö-

kulma perheen kokonaistilanteesta. 

Kati Hämäläinen (2012) on tutkinut väitöskirjassaan perhehoitoon sijoitettuja lapsia. Hä-

mäläinen on haastatellut yhteensä 20 lasta iältään 8-12 ikävuoden väliltä. Tutkimuksen 

pääasiallinen tutkimusmenetelmä on teemahaastattelu. Toinen tutkimusmenetelmä on 

verkostokartta omenapuun muodossa, johon lapsi kirjoittaa ensin oman nimensä ja sen 

jälkeen puu täytetään lapselle tärkeiden ihmisten nimillä. Kolmas tutkimusmenetelmä on 

päiväkirja, jota jokainen lapsi suostui kirjoittamaan. Päiväkirjassa on valmiit kysymykset, 

mutta päivän viimeinen kysymys on avoimempi lapsen omille ajatuksille. Lasten vas-

taukset päiväkirjoihin vaihtelivat paljon, mikä kertoo ehkä päiväkirjasta yleisesti tutki-

musmenetelmänä etenkin lasten kohdalla. 

Elina Kauhanen (2017) on lisensiaatintyössään tutkinut Suomeen yksintulleiden turva-

paikanhakijalasten yksityismajoitusjärjestelmää ammattilaisten näkemysten kautta tar-

kasteltuna. Yksintullut turvapaikanhakija tarkoittaa Euroopan unionissa kolmannen maan 

kansalaista tai kansalaisuudetonta, alle 18-vuotiasta henkilöä, joka saapuu Euroopan 

unioniin ilman aikuista. Kauhanen tarkastelee aihettaan lapsen oikeuksien kautta, joihin 

hän liittää syrjimättömyyden, lapsen edun ensisijaisuuden sekä lapsen oikeuden erityiseen 

suojeluun. Kauhasen tutkima aihe sijoittuu lastensuojelun ja pakolaistyön leikkauspistee-

seen. Kauhanen pitää Suomeen yksintulleita turvapaikanhakijalapsia erityisenä ryhmänä 

siinä mielessä, että ne haastavat pohtimaan lasten toimijuutta ja asemaa suomalaisessa 

palvelujärjestelmässä uudella tavalla. Kauhanen myöntää, että yksin hänen tutkimuksensa 

perusteella ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä yksityismajoituksen soveltu-

vuudesta yksintulleille turvapaikanhakijalapsille. 
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Tiina Lehto-Lundén (2020) on väitöskirjassaan tutkinut lastensuojelun tukiperhetoimin-

taa lasten kokemusten kautta. Tutkittavat lapset Lehto-Lundén on löytänyt suuren kau-

pungin lastensuojelun asiakaslasten keskuudesta. Lapsilla on ollut tukiperhe Pelastakaa 

Lapset ry:n kautta vähintään vuoden ajan. Yhteensä tutkimukseen osallistui 11 lasta, iäl-

tään 3-15 vuotiaita. Lapsista kuusi oli tyttöjä ja viisi poikia. Osalla lapsista oli kokemuk-

sia useista tukiperhesuhteista. Tutkimuksen aineisto koostuu lasten haastatteluista, jotka 

on nauhoitettu ja videoitu. Lisäksi lapset ovat itse kuvanneet ja videoineet materiaalia 

tukiperheisiin liittyen. 

Seija Siivolan (2020) väitöskirjan tutkimusaiheina ovat kotimaisesti adoptoitujen koke-

mukset adoptiosta, heidän läheissuhteilleen antamat merkitykset sekä heidän suhteensa 

adoptioon kulttuurisena kertomuksena osana heidän omaa sisäistä tarinaansa adoptiosta. 

Siivolan tutkimusaineisto käsittää yhteensä viisitoista adoptoitua, joista yksitoista on kir-

joittanut kertomuksensa kirjalliseen muotoon ja joista kuutta Siivola on haastatellut. Tut-

kittujen ikä vaihtelee 19-65 vuoden välillä sekä kaikki tutkitut ovat etnisesti suomalaisia. 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti tutkimukset, joiden keskiössä ovat kodit, jotka sijoittuvat 

julkisen alueelle. Aloitan Tarja Pösön (1993) väitöskirjasta, joka on samalla vanhin tut-

kimusaineistooni valikoitunut tutkimus. Pösö on väitöskirjassaan tutkinut kolmea valtion 

koulukotia eri puolilla Suomea. Pösö on valikoinut tutkimansa koulukodit ensin tutustu-

malla melkein kaikkiin Suomen koulukoteihin valiten lopulta pitkään toiminnassa olleet 

sekä tulkintansa mukaan mahdollisimman tavanomaiset koulukodit tutkimuskohteikseen. 

Pösö on halunnut lisäksi eritellä koulukodit sukupuolen mukaan. Yksi koulukodeista on 

pelkästään tytöille, yksi pelkästään pojille ja yksi sekä tytöille että pojille. Pösön tutkimus 

on metodiltaan etnografinen ja hän viettikin edellä mainituissa laitoksissa yhteensä 86 

päivää vuosina 1988-1990. Pösö osallistui kenttätyönsä aikana eniten erinäisiin neuvot-

teluihin, keskusteluihin sekä laitokseen tulo- ja lähtötilanteisiin. Osallistuminen on ollut 

havainnointia, haastattelua sekä dokumentteihin tutustumista. Vähemmälle huomiolle 

hän jätti koulukotien erilaiset tukitoiminnot ja koulun opetuksen. Opetuksen poisjättä-

mistä hän on perustellut sillä, että sen tutkiminen liittyy enemmän koulumaailmaan kuin 

itse koulukotiin. Pösö käyttää tutkimuksessaan termiä pahantapainen lapsi, jolla hän viit-

taa 1800-luvulla syntyneeseen näkemykseen koskien lasten ja nuorten rikollisuutta sekä 

sen yhteiskunnallista kontrollia. Koulukodit ovat tämän näkemyksen eräs ilmentymä. 

Maritta Törrönen (1999) on väitöskirjassaan tutkinut sairaalan lastenosastoa sekä lasten-

kotia elämistilan käsitteen avulla. Elämistila merkitsee tietyssä tilassa elettyä ja elettävää 
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elämää. Tutkimuksellaan Törrönen on halunnut samalla purkaa laitoksiin helposti liitet-

tyä negatiivisuuden leimaa. Tutkimusmetodina Törrönen on käyttänyt reflektiivistä etno-

grafiaa, jossa perinteisen etnografisen osallistumisen ja havainnoinnin lisäksi tutkittavat 

ovat saaneet aktiivisesti osallistua tutkimusaineiston tuottamiseen. Törrösen tutkimusai-

neisto on moninainen sisältäen esimerkiksi ryhmähaastatteluja, havaintomuistiinpanoja, 

valokuvia, esitteitä ja asiakirjoja.   

Riitta Laakson (2009) väitöskirjan tutkimusaiheena on arkinen lastenkotityö työntutki-

muksen kautta tarkasteltuna. Laakso on ollut kiinnostunut lastenkodin arjesta, rutiineista 

ja työntekijöistä. Tutkimusmetodinaan Laakso on käyttänyt etnografiaa, tarkemmin etno-

metodologista metodia. Etnografiassa on kyse tutkijan konkreettisesta osallistumisesta 

tutkittavan kohteen arkeen sekä tutkimuskohteen havainnointi tästä asemasta käsin. 

Tuija Erosen (2012a) väitöskirja on tyypiltään artikkeliväitöskirja. Tämän vuoksi viittaan 

sekä alkuperäisjulkaisuihin että väitöskirjan yhteenveto-osuuteen. Erosen tutkimustehtä-

vänä on ollut hahmottaa lastenkodissa asuminen osana yksilön elämäntarinaa muisteltuna 

ja kerrottuna. Eronen ei siis ole tutkinut lastenkodissa tällä hetkellä asuvia, vaan jo ai-

kuistuneita, jotka ovat jossain elämänvaiheessaan asuneet lastenkodissa. Erosen aineisto 

koostuu kirjoitetuista kertomuksista ja haastatteluista. Kirjoituksia hän sai käyttöönsä 24 

vuonna 2000 julkaistusta Stakesin Huostaanottoprojektin loppuraportista. Näiden lisäksi 

hän sai kirjoituspyynnöillä kasaan neljä kirjoitusta. Kirjoitusten lisäksi Eronen haastatteli 

yhteensä kuutta lastenkodissa asunutta, joista osa oli nuoria aikuisia ja osa jo eläkeiässä.  

 

 

2.3 Tutkimuksen eettiset kysymykset ja tutkijan paikka 

  

Olen edellisissä luvuissa esitellyt tutkimusaiheeni ja käyttämäni tutkimusmetodin. Tässä 

luvussa käsittelen tutkimukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä samalla paikannan it-

seni tutkijana suhteessa tutkimukseeni. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on 

ohjeistanut suomalaisia tieteentekijöitä 1990-luvulta saakka. Se on julkaissut yleispäteviä 

ohjeita kaikille tieteellistä tutkimusta tekeville. Sen tavoitteena on ehkäistä tutkimusvilp-
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piä ja herättää keskustelua tutkimuksen etiikasta. Vuonna 2012 päivitetyssä hyvän tieteel-

lisen käytännön ohjeessa esitellään yhdeksän hyvän tieteellisen käytännön perusohjetta. 

Näistä ensimmäiset neljä ovat oman tutkimukseni kannalta tärkeimmät:  

‘’1) Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehelli-

syyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esit-

tämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.  

2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kes-

täviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tie-

teellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuk-

sen tuloksia julkaistaessa.  

3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomi-

oon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän jul-

kaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan ar-

von ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.  

4. Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoai-

neistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten  

edellyttämällä tavalla.’’ (TENK 2012, 6)  

Jokainen edellä mainituista ohjeista nivoutuu jollain tapaa käyttämääni tutkimusmetodiin. 

Ensimmäisen ohjeen mukaan en voi esimerkiksi jättää jotain tutkimukseni kannalta rele-

vanttia tutkimusta käsittelemättä, vaikka kyseinen tutkimus ei jostain syystä minua itseäni 

miellyttäisi. Tulkitsen ohjetta myös niin, että erityisesti näin loppuvaiheessa opintoja mi-

nulla pitäisi olla jonkinlainen käsitys siitä mikä on hyväksyttävää tieteellistä toimintaa ja 

mitkä ovat yleensäkin ne periaatteet, joiden mukaan tiedettä harjoitetaan. Pro gradu –

tutkielma on ikään kuin lopullinen osoitus näiden periaatteiden hallitsemisesta.  

Toinen ohje on sekin tärkeä oman tutkimukseni kannalta. Jotta tutkimukseni voitaisiin 

hyväksyä osaksi tieteellistä tiedontuotantoa, täytyy sen täyttää tietyt tieteelliset kriteerit. 

En voi siis ottaa täydellistä vapautta sen suhteen, miten tutkimusta teen tai miten esitän 

sen lopputuloksen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suoraan kopioisin edeltävien 

tutkijoiden työtä, vaan korkeintaan inspiroidun heidän työstään. Toivo Salonen (2007, 

65) kirjoittaa ideoiden keksimistavasta ja esitystavasta. Keksimistapa on tutkijalle va-

paampi tila, jossa ideoiden annetaan muotoutua ilman tiukkoja rajoja niiden muodon suh-

teen. Vasta esitystavassa ideat muokataan esityskelpoiseen muotoon. Opinnäytetyöt ovat 

tästä hyvä esimerkki. Niissä pyritään loogiseen täydellisyyteen ja selkeään järjestykseen. 
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Esitystavassa voivat näkyä monenlaiset intressit, esimerkiksi esteettiset tai tutkijan hen-

kilökohtaiset. Tärkeää olisi kuitenkin pitää mielessä eettiset periaatteet myös tutkimuksen 

tässä vaiheessa, sillä julkaistut tutkimustulokset ovat lopulta esillä myös laajalle yleisölle. 

(Mt.)  

Kolmas ohje on ehkä keskeisin omassa tutkimuksessani, kun otetaan huomioon valitse-

mani tutkimusmetodi. Kirjallisuuskatsaus ei ole minkään arvoinen, jos siinä ei viitata tar-

kasti ja totuudenmukaisesti aikaisempaan tutkimukseen. Oikea viittauskäytäntö antaa sa-

malla arvostuksen alkuperäisille tutkijoille. Neljäs ohje koskee tutkimuksen teon yhden-

mukaisuutta sen kaikissa vaiheissa.   

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 149-150) huomauttavat, että eettisesti kestävä tutkimus ei ole 

pelkkää pintapuolista tarkistuslistojen täyttämistä, vaan eettisyys muodostaa tutkimuksen 

luotettavuuden toisen puolen. Eettisyys vaikuttaa samalla myös tutkimuksen laatuun 

(mt.). Ajattelen tämän niin, että eettisesti puutteellinen tai arveluttava tutkimus herättää 

epäilyksen koko tutkimuksen laadusta. Vastaavasti perusteellisesti pohditut eettiset näkö-

kulmat nostavat tutkimuksen tasoa.  

Laadullisen tutkimuksen piirissä on erilaisia tapoja suhtautua tutkimuksen eettisyyteen. 

Osa suhtautuu tutkimusetiikkaan lähinnä teknisluontoisesti keskittyen tutkimuksen käy-

tännön toteutuksen pulmiin. Näitä ovat esimerkiksi tutkimukseen osallistuvien anonymi-

teetti ja tutkimuksen tulosten esittämistapa. Aivan toisenlainen suhtautuminen etiikkaan 

on heillä, jotka näkevät tutkimuksen eettisyyden metodologisena asiana. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaikki tutkimuksen aikana tehdyt valinnat nähdään moraalisina valintoina. Nämä 

erilaiset ajatustavat kertovat moraalin ja eettisten näkökantojen moninaisuudesta, mikä 

näkyy myös tieteen parissa. (Mt., 153.)  

Oma tutkimusmetodini ei perustu tiedon keräämiseen suoraan ihmisiltä, vaan tiedon ke-

ruu tapahtuu korkeintaan epäsuorasti hyödyntämällä muiden tutkijoiden tutkimustulok-

sia. Näin ollen tutkimukseni eettiset kysymykset ovat hieman erilaisia verrattuna sellai-

siin tutkimuksiin, joissa esimerkiksi haastatellaan ihmisiä. Minun ei tarvitse pohtia sitä 

aiheutanko tutkimuksen teolla enemmän harmia tutkittavalle suhteessa tutkimuksella saa-

vutettavaan hyötyyn. Sen sijaan joudun pohtimaan sitä, miten esitän toisten tutkijoiden 

tutkimustulokset niin, että en vääristele tai plagioi niitä. Tämä vaatii kehittynyttä luku- ja 

kirjoitustaitoa. Samalla haluan pitää lapsen tutkimukseni keskiössä. Koenkin, että koko 

tutkimusprosessin ajan olen tasapainotellut näiden kahden tärkeän painopisteen välillä.   
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Ajattelen, että lapset ovat olleet historiallisesti marginaalissa heitä koskevan tutkimuksen 

sekä yleisesti yhteiskunnassa vaikuttamisen suhteen. Näin ollen koen tärkeäksi korostaa 

tutkimuksessani lasten asemaa ja lasten toimijuuden tärkeyttä suhteessa lasten elämään. 

En halua ainakaan toisintaa niitä virheitä, joita aiemmin on tehty, kun lapsia on esimer-

kiksi tutkittu epäsuorasti kuuntelematta itse lapsia. Toinen kysymys on se, miten voin 

kirjallisuuskatsauksessa huomioida lasten omat ajatukset. Painotanko esimerkiksi sellai-

sia tutkimuksia, joissa lapsia on haastateltu, havainnoitu tai muuten oltu suorassa kontak-

tissa heihin? Haaste ilmenee siinä, jos toisenlainen, lapsia epäsuorasti tutkiva tutkimus 

sisältäisi tutkimukseni kannalta paljon relevanttia tietoa. Tutkijana koen, etten voisi tässä 

tapauksessa jättää tuota tutkimusta huomiotta, sillä muuten tulokseni olisi vääristelty ja 

vajavainen. Sen sijaan voin tuoda selkeästi esiin tutkimusten toteutustavat sekä sen miten 

niissä on huomioitu lapsen henkilökohtainen kuuleminen. Tätä periaatetta olen toteutta-

nut edellä luvussa 2.2. esitellessäni tutkimusaineistoni.  

Tutkijan paikan käsitän tutkijan paikantumista suhteessa tutkimuskohteeseen. Paikantu-

miseen vaikuttavat muun muassa tutkijan omat kiinnostuksen kohteet, aikaisempi tutki-

mustyö, tutkijan kokemukset henkilökohtaisessa elämässä ja tutkimusaiheen sensitiivi-

syys. Sensitiivistä voi olla itse tutkittava aihe tai ihmisryhmä, jota tutkitaan. Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka (2006) pitävät myös lapsia sellaisena erityisryhmänä tutkimuk-

sen suhteen, jonka kohdalla tutkimuseettisiä kysymyksiä on pohdittava tarkemmin. Näin 

ollen myös minun on tarkkaan pohdittava paikkaani suhteessa tutkittavaan aiheeseen. 

Merkitystä on ainakin sillä, miten kirjoitan aiheesta. En esimerkiksi halua toisintaa mar-

ginalisoivaa puhetta tai vähätellä kenenkään kokemuksia. Sen sijaan haluan tutkimukseni 

avulla luoda uudenlaisia näkökulmia asioihin, joita on totuttu pitämään itsestäänselvyyk-

sinä. Koti on mielestäni malliesimerkki tästä. Toki Suomestakin löytyy ihmisiä, joille koti 

ei ole itsestäänselvyys ja sen saamiseksi joutuu tekemään paljon töitä. Lapsen koti on 

tässä suhteessa hieman erilainen konsepti, koska lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on 

jonkinlainen koti tai vähintään kotia muistuttava paikka. Lapsen asuminen on turvattu 

ensisijaisesti lapsen vanhempien taholta, mutta viimesijaisesti viranomaisilla on vastuu 

lapsesta johtuen kansainvälisistä sopimuksista ja kansallisesta lainsäädännöstä, jotka tar-

joavat erityistä suojelua nimenomaan lapsille. Suomessakin on tosin jonkin verran lapsi-

perheasunnottomuutta, mutta tällöinkin lastensuojelun on lain velvoittamana viipymättä 

järjestettävä perheelle asunto.  

Koska tutkimukseni konteksti on nimenomaan suomalainen, vaikuttaa se väistämättä pai-

kantumiseeni tutkijana. Tiedostan sen, että erityisesti länsimaiden ulkopuolella koti ei ole 
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itsestäänselvyys edes lasten kohdalla. En kuitenkaan koe, että oma tutkimusaiheeni olisi 

mitenkään vähäpätöisempi tämän takia. Korkeintaan se asettaa asiat perspektiiviin. Koska 

tutkin pelkästään suomalaisia tutkimuksia, en voisikaan olla paikantunut muuhun kuin 

suomalaiseen näkökulmaan.    

Samalla kun olen työstänyt tutkielmaani olen ollut suurimman osan ajasta töissä lasten-

suojelussa. Tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta tutkimukseeni. En usko, että työni on 

ainakaan rajoittanut tutkimustani esimerkiksi keskittämällä huomioni vain tietynlaisiin 

koteihin. Toisaalta olen vasta urani alussa, joten tällaisia lukkiutuneita käsityksiä kodin 

suhteen minulle ei ole vielä päässyt syntymään.  
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3 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

 

 

3.1 Kodin määrittely 

 

Koti yleisesti 

 

Koti on toisaalta itsestään selvä asia, mutta toisaalta se on samalla myös hyvin monimer-

kityksinen ilmiö. Koti esiintyy sanana monessa eri merkityksessä, kuten esimerkiksi päi-

väkoti, vanhainkoti, lastenkoti, koti-ikävä, kodinomainen ja lapsuuden koti. Televisiossa 

esitetään useita kotiin liittyviä ohjelmia, joissa kotia sisustetaan, remontoidaan tai vaih-

detaan. Joissain ohjelmissa joko tavalliset ihmiset tai julkisuuden henkilöt avaavat kotinsa 

ovet kameroille ja esittelevät kotiaan ja arkeaan yleisölle. Tällaiset ohjelmat osaltaan rik-

kovat kodin ajatusta tiukasti yksityisenä elämänalueena. Samoin julkinen valta voi lain-

säädännön puitteissa astua kodin sisälle, mutta tällöin perusteiden täytyy olla hyvin vah-

vat. Esimerkiksi poliisi voi tehdä kotietsinnän rikostutkinnan edistämiseksi tai lastensuo-

jeluviranomaiset voivat sijoittaa lapsen kiireellisesti kodin ulkopuolelle, jos lapsen ter-

veys tai turvallisuus on akuutisti uhattuna.   

Koti määritellään julkisen alueen ulkopuolelle eli yksityisen alueelle. Raja on yleensä 

selkeä. Kotia määrittelee henkilökohtaisuus sekä intiimiys. Koti voi olla myös julkisen 

alueen sisällä, jolloin raja julkisen ja yksityisen välillä konkretisoituu. Jos ihmisen koti 

on julkisessa tilassa, on tällaisessa tilanteessa tärkeää saada edes pieni yksityisyyden alue 

itselleen. Esimerkiksi laitoksissa ja palvelutaloissa tällainen ‘’julkisen yksityisen tilan’’ 

kontrollointiyritys voi olla vaikkapa lukollinen kaappi tai itselleen tärkeä esine. (Granfelt 

1998, 107.)  

Kotiin liitetään helposti romantisoituja tai ihannoivia ajatuksia. Voidaan esimerkiksi sa-

noa, että ’’Koti on siellä missä sydän on’’ viitaten kodin emotionaaliseen luonteeseen. 

Koti halutaan tuoda myös paikkoihin, jotka eivät ensisijaisesti näyttäydy kotina. Esimer-

kiksi laitoksia saatetaan sisustaa kodinomaisesti, vaikka läheskään jokainen laitos ei ole 

suunniteltu pitkäaikaiseen asumiseen. Kodinomaisuudella voidaan tavoitella asukkaiden 

viihtyvyyden tai mielentilan parantamista. Toisaalta tällaisia pyrkimyksiä harvoin vastus-

tetaan, vaan pikemminkin laitosten kolkkoutta ja epäviihtyisyyttä parjataan. Koti pyritään 
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aina rakentamaan sinne missä se nähdään tarpeelliseksi rakentaa. Kodilla on siis erityinen 

paikka ihmisten ajatuksissa ja elämässä. 

Kodista säädetään myös lainsäädännössä kotirauhan muodossa, joka on Suomessa sää-

detty jo perustuslakiin. Kotirauha liittyy tarkemmin yksityiselämän suojaan eikä sitä 

voida rajoittaa muuten kuin tarvittaessa rikosten selvittämiseksi tai toisten perusoikeuk-

sien toteutumisen turvaamiseksi. (Suomen perustuslaki 731/1999.) Koti saa siis jo lain-

säädännön kautta erityisen ja turvatun aseman. Suomessa kotirauhan piiri on varsin laaja 

kattaen varsinaisen asuintilan lisäksi muun muassa pihapiirin, loma-asunnon, porraskäy-

tävät ja teltat. 

Granfelt (1998, 103) erottaa toisistaan käsitteet asunto ja koti. Asunto on fyysinen tila, 

johon ei liity tunteita tai mielikuvia. Koti sen sijaan on eletty ja koettu tila, mutta myös 

mielikuvien ja tunteiden herättäjä. Tämän vuoksi asunnottomaksi luokiteltu voi tuntea 

olonsa kotoisaksi metsämajassaan tai asuntovaunussaan. Tiettyyn tilaan täytyy ensin 

muodostaa emotionaalinen side ennen kuin sitä voi kutsua kodiksi. Koti voi olla myös 

osa asunnosta, esimerkiksi tietty huone. (Mt., 103–104.)  

Vilkko tunnistaa kolme kodin ulottuvuutta: paikallisen, ajallisen ja sosiaalisen. Mahdol-

lista on myös käyttää fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kodin käsitteitä. Koti voi-

daan ajatella myös psykofyysisenä tunteena ja intiiminä olemassaolon paikkana. Koti 

määrittyy olemisen kiintopisteenä, jota vasten maailmaan sijoittumista voidaan suhteut-

taa. Yksityinen, turvallinen ja tuttu ovat kodin yleisiä piirteitä. Ajallisesti kotia pidetään 

jatkuvana, mutta nykyisenkaltaisessa, nopeasti muuttuvassa maailmassa myös kodin täy-

tyy pysyä mukana elämän murroksissa. (Vilkko 2000, 214; Vilkko 2010b, 13-14.). 

Autonen-Vaaraniemi (2009, 96) on havainnut, että osa kodeista tuntuu vahvasti kodeilta, 

kun taas osa kodeista on ‘’melkein koteja’’. Vahvoja koteja luonnehtii jatkuvuus sekä 

pysyvyys elämisen paikkoina. Melkein kodeissa esiintyy yksittäisiä kodinomaisia piir-

teitä, mutta ne eivät näyttäydy jatkuvina arjen rakentamisen paikkoina. (Mt., 96.) Erilaiset 

laitokset voidaan nähdä kuuluvan tähän kategoriaan. Autosen-Vaaraniemen (2009, 85) 

tutkimuksessa kaksi miestä kuvasi päihdehoitolaitosta ‘’melkein kotina’’ tai ‘’vähän ko-

tina’’. Laitosta ei sijoitettu nykykodin veroiseksi, vaikka siihen liitettiinkin kodinomaisia 

piirteitä. Laitoksessa vietetty aika oli sidoksissa kodin kokemukseen eli mitä pidempään 

laitoksessa oli ollut, sitä enemmän kodilta se tuntui. (Mt., 85.) Vilkon (2000, 227) mukaan 

kodin tuntu ’’horjahtaa sijoiltaan’’, kun kotia koskettaa jokin vieras ja uhkaava asia kuten 
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homevaurio tai murtovaras. Kodin tuntu on hauras juuri siksi, että koti itsessään on ladattu 

vahvoilla tunteilla (mt.). 

Kotia voidaan määritellä myös toistuvien rutiinien ja arkipäiväisyyden kautta. Koti muo-

dostuu asettumisen ja asumisen tuotteena. Jokapäiväinen toiminta on mahdollista kodin 

ansiosta, vaikka päälle päin koti voi vaikuttaa passiiviselta ja itsestään selvältä. Kodin 

tehtävänä on myös tukea ja kannatella asujiaan, mutta samalla koti vaatii toistuvaa pon-

nistelua ja työtä sen asujilta, jotta ‘’kodin tuntu’’ pysyy. (Korvela 2003; Vilkko 2010a, 

51.) Granfelt (1998, 107) tuo esiin kodin myös identiteetin symbolina. Kotona siis tuntee 

tapansa elää ja sitä kautta myös itsensä. ‘’Koti on läpikotaisin tuttu, siinä on menneisyy-

den jatkuvuutta, eikä se tule koskaan valmiiksi’’. (Granfelt 1998, 107.) 

Kodin kokemuksellisuus ja kodin tuntu viittaavat siihen tunnesiteeseen, jonka yksilö 

muodostaa tiettyyn tilaan. Koti voidaankin pelkistetysti määritellä ihmisen ja hänen 

elinympäristönsä väliseksi suhteeksi. Tähän suhteeseen vaikuttavat kokemukset kodista 

sosiaalisena ja emotionaalisena tilana. (Vilkko 2000, 214.) Suhde kotiin voi ilmetä myös 

koti-ikävänä ja nostalgiana. Mainitut tunteet nousevat pinnalle ainoastaan silloin, jos 

suhde kotiin on tarpeeksi vahva. (Sallinen 2004.) Koti voidaan ajatella myös sisäkkäisinä 

ja laajentuvina kehinä. Sisimmässä kehässä on itse koti ja sen välitön ympäristö. Sen jäl-

keen se laajenee kotiseudun ja kaupungin tasolle. Tätä laajemmalla tasolla koti voidaan 

nähdä maakunnan ja sukujuurten paikkoina. Lopulta kotimaa tai jopa maapallo muodos-

tavat kodin uloimman kehän. (Eräsaari 1995, 152; Autonen-Vaaraniemi 2009, 96.) Ah-

ponen (2001, 103) kirjoittaa yhteisestä kotipesästä, jota puolustetaan yhtenäisenä kansa-

kuntana kansallisen kulttuuri-identiteetin avulla. Puolustamiseen liittyy myös rajojen 

asettaminen toisiin ryhmiin nähden. Nämä rajat muodostuvat geopoliittisista ja kielelli-

sistä rajoista. Ahponen mainitsee myös maailmankodin käsitteen, jolla hän viittaa samoin 

ajattelevien ihmisten kokemaan keskinäiseen yhteisymmärrykseen ja sympatiaan. (Mt.) 

Kotia voi myös määritellä sen kautta mitä kodin puuttuminen eli kodittomuus tarkoittaa. 

Ahposen (2001, 107) mukaan kodin ideaalin vastakohta on kodittomuus ja sen mukanaan 

tuoma vieraus, välinpitämättömyys ja jopa väkivalta. Kodittomuutta kuvaa hänen mu-

kaansa myös rakkaudettomuus sekä läheisyyden ja huolenpidon puute. Ahponen jopa ky-

syy onko elämä täysin kodittomana edes mahdollista. Ahposen edellä mainittu koditto-

muuden marginaalisuus kuvastaa tilannetta, jossa yksilöllä on vieressään kodin ideaali ja 

toisella puolella kodin puuttuminen sekä syrjäytyminen yhä ulommas marginaaliin. Tässä 

tilanteessa yksilö on ikään kuin kodin kynnyksellä, josta on mahdollista astua tai tulla 
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tönäistyksi jompaankumpaan suuntaan. (Mt., 107–108.) Vilkon (2000, 226) mukaan ko-

dittomuus määrittyy ei-normatiiviseksi tilaksi ja kodin menettäminen kriisiksi elämänku-

lussa, josta yksilön pitää pyrkiä pois arvokkuutensa ja hyväksyttävyytensä säilyttä-

miseksi.  

Kotia lähellä on myös perhe, vuorovaikutus perheenjäsenten välillä sekä toisista välittä-

minen. Koti on paikka tavata sukulaisia ja ystäviä, minkä lisäksi koti on myös juhlien 

viettopaikka. Toisaalta pitää muistaa, että perhe-elämä ei ole edellytys kodille, sillä myös 

yksinasuvalla voi olla koti. (Klemola 2006, 22–23.) Puhuttaessa perheen merkityksestä 

kodille täytyy samalla pitää mielessä kodin sisälleen kätkemät ikävät asiat kuten esimer-

kiksi lähisuhdeväkivalta. Husso ym. (2021) ovat havainneet, että vuonna 2020 alkanut 

koronapandemia on vaikeuttanut lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden avun saamista. Am-

mattilaisilla on herännyt huoli koteihinsa eristäytyneistä perheistä, joiden pelätään jäävän 

yhteiskunnan tuen ulkopuolelle (mt.). Havainnossa on jotain samaa Vesan ym. (2017) 

tutkimuksen kanssa, joka koski ikääntyviä päihdeongelmaisia naisia. Näille naisille ko-

dista tulee ikään kuin vankila, josta he eivät erinäisistä syistä johtuen pääse ulos vaikka 

haluaisivat. Kotiin eristäytyminen vain pahentaa entisiä ongelmia. (Mt., 25-26.) On mie-

lenkiintoista huomata, miten kodista muodostuu joissain tilanteissa pelon ja ikävän 

paikka, mikä näyttäytyy täydellisenä vastakohtana kodin yhteiskunnalliselle ideaalille. 

Vaikuttaa myös siltä, että liiallinen eristäytyminen kodin piiriin voi joissain tilanteissa 

saada negatiivisia merkityksiä.  

Maritta Itäpuiston (2005, 84) mukaan koti ja perhe ovat osittain päällekkäiset käsitteet 

johtuen perheen sijoittumisesta kodin piiriin. Samoin kodin sisällä tapahtuva on useim-

miten perheen tekemistä. Omassa tutkimuksessaan koskien lasten kokemuksia alkoholis-

tiperheessä elämisestä Itäpuisto viittaa perheellä ihmissuhteisiin ja kodilla fyysiseen paik-

kaan erityisesti suhteessa kodin ulkopuoliseen maailmaan. Kotiin liittyvä vahva yksityi-

syys estää kodin ulkopuolisia näkemästä mitä perheessä tapahtuu. Usein tässä yhteydessä 

puhutaan alkoholistiperheen ylläpitämistä ’’kulisseista’’. (Mt., 84.) 

Susanna Helavirta (2011, 437) näkee lapsen kodin ennen kaikkea moraalisena aiheena. 

Helavirta perustelee väitettään sillä, että lapselle hyvään kotiin liittyy niin paljon erilaisia 

näkökantoja ja mielipiteitä, jotka kuitenkin ovat usein aikuiskeskeisiä. Helavirta haluaa 

lähestyä lapsen kotia lapsen näkökulmasta eli millaisen kodin lapsi näkee tavoiteltavana 

ja hyvinvointiaan tukevana. Helavirta näkee lapset kyvykkäinä ja tärkeinä informantteina 

koskien heidän omaa elämäänsä. (Mt.) 
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Rautio ym. (2015, 103) toteavat, että koti mielletään helposti lapsille ja nuorille parhaaksi 

paikaksi asua. Vaikka vanhempien koti ei olisikaan turvallisin vaihtoehto lapselle tai nuo-

relle, pyritään kodinomaisuus silti säilyttämään lastenkodin tai sijaiskodin muodossa 

(mt.). Myös Forsberg (2018, 31) tunnistaa kulttuurisesti vahvan ajatuksen, jonka mukaan 

pysyvä koti ja perhe merkitsevät lapselle juuria ja vakaata identiteettiä. Tämä ajatus poh-

jautuu kehityspsykologiselle perinteelle, jossa lapsen identiteetti rakentuu kodin ja van-

hemmuuden piirissä muodostuvien kiintymyssuhteiden varaan (mt.). 

Nostaisin tähän väliin esiin oman huomioni koskien lapsia ja koteja. Ainakin suomalai-

sessa kontekstissa pidetään itsestään selvänä, että lapsi ei asu kodissa koskaan yksin, vaan 

hänen kanssaan asuu ainakin yksi aikuinen. Toisaalta tämä ei pidä aina paikkaansa, jos 

kyseessä on lähellä täysi-ikäistymistä olevat nuoret, jotka asuvat esimerkiksi opiskelujen 

takia omassa asunnossa tai koulun asuntolassa. Tosin nämä nuoret voivat ainakin osittain 

paikantaa oman kotinsa lapsuudenkotiin tai siihen kotiin, josta he ovat maailmalle lähte-

neet. Lapsen kodin läheinen kytkös perheeseen ja lasta ympäröiviin ihmisiin tarkoittaa 

sitä, että en voi tutkimuksessani kokonaan sivuuttaa perheen tarkastelua. 

Ritala-Koskinen (2018) on tutkinut lastensuojelun avohuollon asiakkaiden arkikokemuk-

sia koskien asuinpaikkojen vaihdoksia. Tutkimuksen yksi tulos on se, että vaikka lasten-

suojelun avohuollon asiakkaina olevat lapset asuvat kotona ainakin yhden vanhemman 

kanssa, heillä on kohonnut riski joutua vaihtamaan asuinpaikkaansa useammin kuin lap-

silla, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Voi myös olla, että lapsella on jo takanaan 

lukuisia muuttoja ennen lastensuojelun asiakkuutta. Toisaalta pitää muistaa, että muutto-

jen syyt voivat olla samoja riippumatta siitä onko lapsi lastensuojelun asiakas vai ei. Esi-

merkiksi tilantarpeiden muutokset ja vanhempien muuttaminen työn perässä ovat yleisiä 

syitä lasten muutoille. Kuitenkin lastensuojelun asiakkaana lapsi voi kokea erityisen 

muuttotilanteen, jos hänet joudutaan sijoittamaan väliaikaisesti kodin ulkopuolelle joko 

kiireellisesti tai suunnitelmallisesti. Joskus tällainen väliaikaiseksi tarkoitettu sijoitus voi 

päätyä myös lapsen pitkäaikaiseen sijoitukseen huostaanoton muodossa. Lastensuojelun 

asiakaslapsella voi olla tukimuotonaan myös tukiperhe, jossa hän viettää esimerkiksi yh-

den viikonlopun kuukaudessa. (Mt., 77-79.) 

Hieman yleistäen voidaan todeta, että mitä nuorempi lapsi on sitä enemmän hän viettää 

aikaa kodissa tai sen välittömässä läheisyydessä. Ritala Koskinen (2018, 93) on havain-

nut, että kodin fyysisten olosuhteiden osalta lapset nostavat erityisesti esiin oman huoneen 

merkityksen. Oma huone merkitsee lapselle yksityisyyttä ja pysyvyyttä. Kodin lähiym-
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päristö on eräänlainen kodin jatke, jota lapsi käyttää joko itsenäisesti tai vanhemman seu-

rassa. Tällaista ympäristöä on esimerkiksi kotipiha, puistot ja naapurusto. Lähiympäristö 

voi olla lapselle tuttu myös rinnakkaisissa asuinpaikoissa. Kiintymys tiettyyn ympäris-

töön syntyy mieluisan tekemisen ja positiivisten kokemusten kautta. Toisaalta paikkoihin 

voi liittyä myös surua ja pakotettua luopumista, jotka ovat myös osa lapsen elämänkulkua. 

(Mt., 93-98.)     

Lasten kotia ja asumista on mahdollista tarkastella myös vanhempien eron näkökulmasta 

(Forsberg ym. 2019). Kuntien tehtävänä on laatia oikeuden pyynnöstä olosuhdeselvitys 

tilanteessa, jossa vanhemmat ovat eronneet ja eivät pääse sopuun lapsen asumisesta, huol-

losta ja tapaamisoikeudesta. Erimielisyydet voivat ilmetä jo eron ensihetkillä tai myö-

hemmin, jos toinen vanhemmista ei ole tyytyväinen aiempaan ratkaisuun. Asuminen vai-

kuttaa keskeisesti lapsen hyvinvointiin, mutta samalla siitä on tullut yleinen riitelyn aihe 

vanhempien eron yhteydessä. Olosuhdeselvitykset perustuvat osaltaan molempien van-

hempien luokse tehtäviin kotikäynteihin. Selvityksissä kotikäyntihavainnot näyttäytyvät 

kulttuurisina merkityksinä esimerkiksi kodin koon ja sijainnin suhteen. Kodin siisteys tu-

lee esiin jollain tavalla suurimmassa osassa selvityksiä. Lisäksi nukkumisjärjestelyitä kä-

sitellään selvityksissä usein kuitenkaan ilman erityisiä selityksiä tai kommentteja. Voi-

daan päätellä, että nukkumisjärjestys kuvaa lapsen oman tilan laajuutta. Lapsella voi olla 

käytössään esimerkiksi oma huone tai lapsi voi nukkua samassa sängyssä vanhemman 

vieressä. Näihin kulttuurillisiin merkityksenantoihin ei kuitenkaan juuri palata sosiaali-

työntekijöiden yhteenvedoissa paitsi silloin, jos asuinolosuhteet herättävät erityistä huolta 

tai niissä on suuria puutteita. (Mt.)    

 

Kodin tutkimus 

 

Suikkanen ja Kunnari (2010, 78) väittävät perinteisen sosiologisen tutkimuksen jättäneen 

kodin tarkastelun toissijaiseksi ja erittelemättömäksi. Kotia on sivuttu esimerkiksi per-

heen, asumisen ja työn tarkastelemisen kautta. Kotia on tarkasteltu konkreettisena tilana, 

asuntona. Kotia ei ymmärretä omana erityisenä paikkanaan eikä kodin tuntua tunnisteta. 

Kodin ja työn tarkastelu perustuu niiden oletetulle vastakohtaisuudelle. (Mt., 78–79.) Ai-

kaisempina vuosikymmeninä suomalainen tutkimus oli erityisen kiinnostunut työn pe-

rässä maalta kaupungin lähiöihin muuttaneista ihmisistä ja heidän sopeutumisestaan uu-
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teen ympäristöön. Kotia on tutkittu myös omistamisen näkökulmasta. Tätä kautta tarkas-

teltuna koti näyttäytyy asumisen hallintamuotona. Tämäntyyppinen tutkimus paljastaa 

erot väestöryhmien välillä kodin omistamisen suhteen. (Autonen-Vaaraniemi 2009, 28–

29.)     

Yhteiskuntatieteiden parissa kodin tutkimus on saanut väistyä asumisen ja perheen tutki-

muksen tieltä. Kotia on pidetty epämääräisenä ja tunteilla ladattuna käsitteenä, joten sitä 

ei ole aina mielletty tieteen piiriin kuuluvaksi. Toisaalta kun kotia on tutkittu, on se voitu 

määritellä yksinkertaistaen ja idealisoiden. Voidaan puhua jopa kodin romantisoinnista. 

Vilkon mukaan on luotu ajatus turvallisesta, pysyvästä ja yksityisestä elämän keskuk-

sesta. Kodin sisälleen kätkemät negatiiviset, ristiriitaiset ja tuhoavat asiat ovat kuitenkin 

myös osa kotia. Vilkon mukaan tämän kodin kaksinapaisuuden esiin tuominen ei yksi-

nään riitä, vaan kotia pitäisi tutkia konkreettisemmin sekä käsitteitä avaten ja uudelleen 

paikantaen. (Vilkko 2010b, 12–13.) Unto Matinlompolon (2002, 19) mielestä sosiaali-

työssä on vallalla suuntaus, joka pyrkii löytämään vain myönteisiä puolia perheistä, yk-

silöistä ja muista systeemeistä. Tämän suuntauksen taustalla vaikuttavat käsitykset myön-

teisyyden voimasta ja mahdollisuuksien tukemisesta. Pahojen ja kielteisten asioiden ole-

massaolo joudutaan kuitenkin myöntämään tai muuten niitä ei ole mahdollista työs-

tääkään. Joskus niitä on suorastaan etsittävä esimerkiksi äitiydestä tai ‘’hyvän’’ perheen 

kasvatustavoista. (Mt., 19.) 

Autonen-Vaaraniemi (2009, 28-30) on havainnut, että kotia on tutkittu hyvin paljon ja 

tutkimuksellisesti monipuolisesti. Hän tunnistaa kodin tutkimuksessa kaksi erillistä suun-

tausta. Ensimmäinen on koti elinympäristönä, asumismuotona ja esinekulttuurina. Koti 

on nähty osana laajoja kokonaisuuksia, historiallisia kehityskulkuja ja yhteiskunnallisia 

rakenteita. Muutos ja sen vaikutus kotiin on ollut vahvasti läsnä kodin tutkimuksessa. 

Kotia on tutkittu myös lähempää, kun on tarkasteltu perheen arkea. Tutkimuksen koh-

teena on ollut esimerkiksi kokemukset erilaisista asumismuodoista tai kotitalouksien ku-

lutustottumukset. Kotia on tutkittu myös arkkitehtuurin ja asuntojen tilallisen suunnitte-

lun kautta. Kodin esinemaailmaan kytkeytyvä tutkimus on ollut vahvaa erityisesti antro-

pologian piirissä. Esineet ovat paljastaneet kulttuurin ja elämäntavan muutoksia ja toi-

saalta ne ovat myös hahmotelleet tulevaisuuden kotia. Kodin esinemaailmaan liittyy 

myös kodintekniikan kehitys ja sen tuoma muutos arkeen ja kotitöihin. (Mt., 28–30.) 

Toinen Autosen-Vaaraniemen tunnistama kodin tutkimuksen suuntaus on koti sosiaalis-

ten suhteiden paikkana. Kodin sosiaalisia suhteita on erityisesti tutkittu identiteetin ja ko-

kemuksen käsitteiden avulla. Esimerkkeinä mainittakoon perhesuhteet, maahanmuuttajat, 
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laitoksissa asuvat ihmiset sekä kodittomat. Perhesuhteissa kotia on tarkasteltu hoivan, 

huolenpidon ja kasvattamisen kautta. Kotia ei ole välttämättä tuotu erikseen eriteltynä 

tarkasteluun perhesuhteita tutkittaessa, vaan se on kietoutunut yhteen perhesuhteiden 

kanssa. Tällaisissa tutkimuksissa koti on nähty erityisesti lasten ja nuorten kotina. Toi-

saalta on havaittu, että perhesuhteissa ja kodissa voi olla myös turvattomuuden piirteitä. 

(Mt., 30.) Esimerkiksi Laitinen (2004) on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja tutkiessaan 

havainnut kodin ja sen lähiympäristön olevan yleinen paikka lapsen seksuaaliselle hyväk-

sikäytölle. 

Myös Hurtig (2013, 180) on tutkimuksessaan käsitellyt lasten kokeman seksuaalisen vä-

kivallan paikkoja. Hurtig näkee tärkeänä ymmärtää väkivallan sidoksellisuus tiloihin ja 

sijoittumisen lapsen arkiseen ympäristöön. Koti ja kodin lähiympäristö ovat Hurtigin tut-

kimuksessa yleisimpiä väkivallan paikkoja. Myös suvun ja naapuruston tutut paikat nou-

sevat esiin. Kodin yleisyys väkivallan paikkana selittyy osaksi sillä, että enemmistö vä-

kivallan tekijöistä oli Hurtigin tutkimuksessa uhreille tuttuja ja läheisiä ihmisiä. Kodissa 

ja sen lähiympäristössä tapahtuva väkivalta haavoittaa lasta erityisellä tavalla, koska se 

tekee lähtökohtaisesti turvallisesta ympäristöstä turvattoman. Pelko tulee osaksi lapsen 

arkea. (Mt.)   

 

Julkinen koti 

 

Julkista kotia voi lähestyä vertaamalla keskenään julkista ja yksityistä tilaa. Normaalisti 

nämä tilat eroavat toisistaan esimerkiksi esinemaailmaltaan ja käytösnormeiltaan. Julki-

sessa tilassa ei esimerkiksi yleensä ole esillä kenenkään henkilökohtaisia valokuvia eikä 

niissä oteta kenkiä pois sisään astuttaessa. Lastensuojelulaitoksissa nämä normaalisti ko-

tiin liitettävät piirteet ovat läsnä, mikä havainnollistaa niiden asemaa julkisen ja yksityi-

sen rajalla. Toisaalta laitokseen muuttaessaan lapsi muuttaa jonkun toisen sisustamaan 

tilaan. Tämä taasen erottaa sen kodista, joka yleensä sisustetaan itse. (Laakso 2018, 104–

105.)  

Erving Goffman (1997, 5) määrittelee sosiaaliset laitokset tai instituutiot hyvin laveasti. 

Hän näkee ne säännöllisen ja tietynlaisen toiminnan paikkoina. Niiden avoimuus tosin 

vaihtelee julkisista rakennuksista aina yksityisiin koteihin asti. Goffman ei kuitenkaan 

itse tarkastele näitä laitoksia, vaan häntä kiinnostavat niin kutsutut totaaliset laitokset. 
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Totaalisen laitoksen erottaa fyysisesti ja sosiaalisesti muusta yhteiskunnasta muurit, luki-

tut ovet ja luonnon esteet. Goffmanin esimerkkejä totaalisista laitoksista ovat muun mu-

assa vanhainkodit, mielisairaalat, vankilat, keskitysleirit, kasarmit, laivat sekä luostarit. 

(Mt., 5–6.) 

Totaalisessa laitoksessa yksilön elämän eri ulottuvuudet tapahtuvat kaikki samassa pai-

kassa yhden auktoriteetin alaisena. Toiseksi päivittäiset rutiinit suoritetaan samalla tapaa 

ja saman ryhmän osana. Kolmas totaalisen laitoksen piirre on rutiinien tiukka aikataulu 

ja toistuvuus. Neljänneksi kaikki laitoksen pakottamat toimet noudattavat ennalta päätet-

tyä suunnitelmaa, jonka ajatellaan toteuttavan laitoksen virallisia päämääriä. (Goffman 

1997, 7.) 

Juhila (2018, 120) näkee laitosmaiset ympäristöt eli laitokset niin sanottuina 24/7-paik-

koina, jolla hän viittaa laitosten ympärivuorokautiseen luonteeseen. Laitoksessa on aina 

läsnä henkilökuntaa, minkä lisäksi se on laitoksen asukkaiden arkisen toiminnan keskus. 

Ympärivuorokautisuus (24/7) tarkoittaa toisaalta myös sitä, että asiakkaiden tarpeet ovat 

sentyyppisiä, että ne vaativat koko ajan tarjolla olevaa hoivaa ja huolenpitoa. Muilta osin 

laitosmaiset ympäristöt eroavat toisistaan sen suhteen, millaisille asiakasryhmille ne on 

suunnattu. Laitoksissa asuu esimerkiksi lapsia lastensuojelulain perusteella, vanhuksia 

toimintakyvyn puutteiden perusteella sekä vankeja suorittamassa vankeusrangaistustaan. 

(Mt., 120-121.) 

Kodilta odotetaan paitsi varsinaista turvallisuutta myös emotionaalista turvallisuuden 

tunnetta. Koti mielletään paikaksi, jonka pitäisi edustaa kodissa asuvan persoonaa eli olla 

asujansa näköinen. Erilaisilla instituutioilla ja laitoksilla on kuitenkin omanlainen ole-

muksensa ja erityiset piirteensä, joihin asukkaat itse eivät juurikaan voi vaikuttaa. Niin 

kutsuttu laitosmaisuus tulee esiin fyysisesti rakennusten suunnittelussa mutta myös lai-

toksen henkilökunnan käytänteissä ja asenteissa. Laitosmaisuudella voi olla vaikutusta 

myös ihmisen persoonan rakentumiseen. (Stefánsdóttir 2018, 168.)     

Juhila (2018, 122) kuvaa laitoksia niiden arkkitehtuurin kautta, jossa asiakkaiden huoneet 

ovat pitkien käytävien varrella. Lisäksi laitoksissa on yhteisiä tiloja, esimerkiksi oleske-

luhuoneita, ruokasaleja ja harrastetiloja. Laitosten päivät rakentuvat ajallisesti toistuvien 

rutiinien varaan. Näitä ovat heräämiset, ruokailut ja nukkumaan menemiset. Lisäksi lai-

toksesta riippuen voi asiakkailla olla työtoimintaa, yhteisökokouksia tai asiakas-työnte-
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kijätapaamisia. Sekä asiakkaat että myös työntekijät toimivat samojen rutiinien ohjasta-

mina. Laitokset eroavat toisistaan siinä kuinka vapaasti laitosten asukkaat voivat laitok-

sen sisällä liikkua ja miten omaiset ja ystävät voivat vierailla niissä. (Mt., 122–123.) 

Sijaishuolto on osa lastensuojelun palvelujärjestelmää, tarkemmin sanottuna osa huos-

taanottoa. Huostaanotto voidaan ymmärtää interventiona sekä hallinnollisena päätöksenä, 

jolla pyritään turvaamaan lapselle turvallinen kasvuympäristö sekä riittävä hoito ja kas-

vatus. Huostaanoton taustalla on ajatus turvata lapsen oikeuksien toteutuminen, mikä vaa-

tii vanhempien oikeuksien samanaikaista rajoittamista. Huostaanotto vaikuttaa merkittä-

västi lapsen perhesuhteisiin. Käytännössä lapsen arkielämä siirretään aiemmasta kodista 

sijaishuollon niin kutsuttuun julkiseen kotiin. (Pösö 2016, 11–12.) Samalla kun huostaan-

otolla pyritään turvaamaan lapsen oikeuksien toteutuminen, pyritään sillä saamaan posi-

tiivista muutosta lapsen elämään. Sijaishuollon ei siis pitäisi tarjota pelkästään kotia, vaan 

pyrkiä aktiivisesti parantamaan lapsen elämänlaatua. Julkinen koti tarkoittaa tässä yhtey-

dessä tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, johon kuuluu myös kirjallinen doku-

mentointi. (Enroos 2016, 246.) 

Sijaishuoltopaikka ei ole pelkästään sinne sijoitettujen lasten koti, vaan sille on osoitettu 

hoidettavaksi julkisia tehtäviä. Tehtävät ovat julkisia, vaikka nykyään suurin osa sijais-

huoltopaikoista on yritysten ja järjestöjen ylläpitämiä. Sijaishuoltoa raamittavat lainsää-

däntö, yhteiskuntapolitiikka sekä palvelun tuottamiselle asetetut tarkemmat kriteerit. Si-

joitetun lapsen näkökulmasta sijaishuoltopaikan ajatellaan olevan hänen kotinsa, jossa 

hän saa tarvitsemansa huolenpidon. (Enroos 2016, 227, 229–230.) Tämä koti on kuitenkin 

erityinen, sillä siellä ’’asuvat’’ aikuiset eivät ole lapsen omia vanhempia, vaan sijoituksen 

alussa täysin tuntemattomia aikuisia. Tämän lisäksi julkisen vallan kontrolli ja sääntely 

tuovat omanlaisen lisämausteensa tälle omalaatuiselle kodille. (Bengtsson & Luckow 

2020, 115.)   

Lastensuojelulaitoksissa on aina läsnä henkilökuntaa. Siksi henkilökuntaa ja sen roolia 

lapsen kotikokemuksen rakentumisessa ei voi sivuuttaa. Söderqvist ym. (2016, 595) ha-

vaitsivat miten henkilökunta käsittää kodin aluksi turvalliseksi paikaksi, jossa laitokseen 

sijoitetut lapset saavat perustarpeensa täytettyä. Syvempi tarkastelu paljastaa, miten hen-

kilökunnan käsitys kodista pohjautuu kodin ideaaliin, johon henkilökunta viittaa ‘’ruot-

salaisena kotina’’. Käsitykset tästä kodista nojaavat henkilökunnan henkilökohtaisiin ko-

kemuksiin heidän yksityiselämässään. Henkilökunta esimerkiksi pohtii eri tilanteissa mi-

ten he käyttäytyisivät, jos lapsi olisi heidän oma perheenjäsenensä. (Mt., 595.) 
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Kotia koskeva kansainvälinen tutkimus 

 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti kotia koskevaa kansainvälistä tutkimusta keskittyen erityi-

sesti lapsen kotiin. Peter Somerville (1992) määrittelee kodin osa-alueet seuraavasti: 1) 

koti suojapaikkana, 2) koti tunnetilana ja turvallisuuden tunteena, 3) koti yksityisyyden 

alueena, 4) koti identiteetin lähteenä, 5) koti asumuksena (engl. abode) ja 6) koti paratii-

sina. Suojapaikkana koti merkitsee fyysisiä rakenteita, jotka tarjoavat suojaa kodin asuk-

kaille. Koti tunnetilana viittaa kodin lämpöön ja mukavuuteen, jotka kutsuvat asukasta 

rentoutumaan ja tuntemaan olonsa kotoisaksi. Turvallisuuden tunne on tähän läheisesti 

liittyvä käsite, joka tarkoittaa turvallista ja vakaata kotia erityisesti emotionaalisessa mie-

lessä. Koti yksityisenä alueena viittaa kodin rajojen kontrolliin sekä mahdollisuuteen 

päättää kodin alueelle tulijoista. Identiteetin lähteenä koti tarkoittaa yksilön juurtumista 

ja paikantumista maailmaan. Koti on yksilön kiintopiste, josta käsin hän kiinnittyy laa-

jempiin verkostoihin. Koti asumuksena typistää kodin tilaksi, jossa ihminen kulloinkin 

sijaitsee ja jota hän voi kutsua kodikseen. Koti voi siis sijaita missä tahansa palatsin ja 

puiston penkin välillä. (Mt., 532-533.) 

Myös Somerville vertaa kotia kodittomuuteen samoin kuin edellä Ahponen (2001). So-

mervillen mukaan kodilla on symbolinen statusarvo. Kotiin voidaan liittää erilaisia omi-

naisuuksia esimerkiksi elämänlaadun, yksityisyyden ja omistuksien muodossa. Näitä 

ominaisuuksia voidaan myös verrata toisiin koteihin ja tällä tavoin nostaa oman kodin 

arvoa. Tässä yhteydessä kodittomuus näyttäytyy alhaisena sosiaalisena statuksena, näky-

mättömyytenä sekä torjuntana yhteiskunnan taholta. Kodin omistamisella tai vuokraami-

sella ei vaikuta olevan suurta merkityseroa, kun vertailukohteena on kodittomuus. (Mt., 

534.)   

Zufferey ym. (2020) näkevät aiemman sosiaalityöllisen tutkimuksen sijoittaneen kodin 

neljään eri kontekstiin: 1) laitosmaiset ympäristöt, 2) kotikäynnit, 3) valtio sekä 4) tämän-

hetkiset elinympäristöt. Myös sosiaaliset ympäristöt, kuten esimerkiksi perhe, sijais-

huolto ja lapsuudenkoti ovat sosiaalityölle tuttuja kodin tarkastelun suhteen. He kuitenkin 

pitävät sosiaalityön kotiin liittyvää tutkimusta vähäisenä. Omassa australialaisessa tutki-

muksessaan he havaitsivat, että heidän haastattelemansa ihmiset arvostavat kodissa sen 

sijoittumista ’’hyvään naapurustoon’’, jossa on pääsy laadukkaisiin palveluihin. Myös 

kodin omistaminen nousee esiin tärkeänä teemana. Toisaalta haastatellut voivat luopua 
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kodin omistamisesta, jos se mahdollistaa panostamisen muihin tärkeinä pidettyihin asioi-

hin. Kodin ei siis tarvitse määrittyä omistamisen kautta, vaan koti vaatii tunnesiteen muo-

dostamista ja työstämistä tiettyyn paikkaan tietyssä ajassa. Tämä voi näkyä esimerkiksi 

siten, että kodiksi määrittyy siirrettävä koti (engl. mobile home), jonka voi siirtää uuteen 

paikkaan työpaikan vaihtuessa. (Mt., 1096-1097, 1101-1104.) Tämä havainto mukailee 

edellä mainitun Somervillen (1992) ajatusta siitä, että kodin hallinnan muodolla ei ole 

niinkään merkitystä, vaan sillä että on olemassa kodiksi kutsuttava paikka. 

Joyce Linin ja Stephanie M. Reichin (2016, 715) mukaan kodin olosuhteilla on merkittävä 

vaikutus lapseen ja lapsen kehitykseen. Lapsi tarvitsee stimuloivat, vuorovaikutukselliset 

ja oppimista tukevat kotiolosuhteet. Lasta ei pitäisi kurittaa fyysisesti, vaan vanhemman 

ja lapsen pitäisi kommunikoida välittävästi ja positiivisesti. Lapsen elinympäristön pitäisi 

tarjota virikkeitä lapselle esimerkiksi lelujen muodossa, minkä lisäksi lapsi tarvitsee sel-

keän rytmityksen arkeensa. Lapsen korkeatasoiset kodin olosuhteet heijastuvat myöhem-

min esimerkiksi hyvänä koulumenestyksenä, pärjäämisenä sosiaalisissa tilanteissa ja jopa 

käytöshäiriöiden vähyytenä. Vastaavasti huonommat kodin olosuhteet näkyvät negatiivi-

sesti kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Lin ja Reich näkevät, että äideillä on erityinen 

asema kodin olosuhteiden muokkaajina. Tämä selittyy ainakin osin sillä, että äidit viettä-

vät eniten aikaa pienten lasten kanssa. Lin ja Reich ovat tutkimuksessaan verranneet naa-

puruston vaikutusta kodin olosuhteisiin ja erityisesti sitä miten naapuruston olosuhteet 

vaikuttavat äidin kykyyn luoda lapselle suotuisat kodin olosuhteet. He huomasivat, että 

suurin vaikutus on sillä, millainen henkilökohtainen käsitys äideillä on naapurustostaan. 

On tosin huomioitava se, että nämä käsitykset eivät välttämättä vastaa todellista tilan-

netta. (Mt.) Edellä mainittu tutkimus on psykologian alalta, mutta tarjoaa mielestäni mie-

lenkiintoisen näkökulman lapsen kotiin ja kodin välittömään lähiympäristöön.  

Shiluvanen ym. (2012) tutkimus koskien eteläafrikkalaisia katulapsia on esimerkki kan-

sainvälisestä tutkimuksesta, jonka aihealue itsessään on suomalaiselle tutkimukselle vie-

ras. Suomessa perusoletuksena on se, että jokaisella lapsella on koti jossain, oli se sitten 

väliaikainen tai pysyvä. Katulapset ovat olleet suomalaisia Etelä-Afrikkaa paljon lähem-

pänä, itse asiassa aivan Suomen naapurissa Venäjällä, kun 1990-luvulla Neuvostoliiton 

romahdettua Pietarin katulapset tulivat suomalaisten tietoisuuteen median ja aktiivisten 

seurakuntalaisten kautta (esim. Hurri 1998). Tuolloin kertomukset kaduille jäätyvistä ja 

raiskatuista katulapsista saivat sosiaalipornomaisia piirteitä. Vastareaktiona nousi aito 

halu auttaa hädänalaisia lapsia sekä ihmettely siitä, miten tällaista on mahdollista tapahtua 

aivan Suomen lähistöllä.  
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Tanskalaiset Bengtsson ja Luckow (2020) ovat tutkineet sijaishuollossa asuvien lasten 

kokemuksia perheeseen kuulumisesta ja perhesuhteista lasten itsensä kuvaamien video-

päiväkirjojen avulla. Tarkoituksena on ollut myös kiinnittää huomiota lasten monipaik-

kaisiin koteihin ja perheisiin. Tällä tarkoitetaan sijaishuollossa asuvien lasten ‘’navigoin-

tia’’ biologisen perheen ja sijaisperheen välillä, mikä luo sijaishuollossa asuvalle lapselle 

omaperäisen kasvuympäristön. Samalla tämä tarkoittaa lapsille kodin ja perheen itses-

täänselvyyden hälvenemistä. Bengtsson ja Luckow (2020, 111) ovat sijaisperheeseen si-

joitettuja lapsia tutkiessaan huomanneet, miten tärkeän roolin sijaisvanhemmat voivat 

lapsen elämässä saada. Tämä voi tapahtua siitä huolimatta, että suhteet biologisiin van-

hempiin olisivat hyvät. Lapsi voi silti tiedostaa, että hänen perhe-elämänsä eroaa muiden 

lasten perhekokemuksista. (Mt., 111.) 

Harry Ferguson (2018) ja Laura L. Cook (2020) ovat tutkineet sosiaalityöntekijöiden suo-

rittamia kotikäyntejä lastensuojelun kontekstissa. Ferguson on havainnut, että kotikäyn-

neille ei ole olemassa mitään tiettyä kaavaa, jonka mukaan käynnit pitäisi tehdä. Sen si-

jaan käyntejä tehdään perustuen aikaisempaan tietoon, intuitioon ja tiettyihin rituaaleihin. 

Sosiaalityöntekijän pitää aktiivisesti pyrkiä rakentamaan kotikäynnin olosuhteita sellai-

siksi, että ne mahdollistavat mielekkään työskentelyn lapsen ja vanhemman kanssa. Jos-

kus tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kotiin raivataan istumatilaa ja yksityisyyttä sen 

verran, että työntekijä voi keskustella hetkisen ajan lapsen kanssa. Tämä esimerkki kuvaa 

hyvin sitä miten kotikäynnit eroavat muusta sosiaalityöstä, jota tehdään useimmiten toi-

mistolla tietokoneen ääressä. Kotikäynnillä työntekijä työskentelee kehonsa avulla aistien 

kodin ympärillään. Aistimista tapahtuu niin perinteisten aistien avulla kuin myös kodin 

yleisen ilmapiirin aistimista vasten työntekijän aiempaa kokemusta ja tietoa. Kotikäynti 

alkaa jo ennen kotiovelle saapumista. Ennen kotikäyntiä täytyy kartoittaa mahdolliset ris-

kitekijät käyntiin liittyen. Kaikkia riskejä ei voi ennalta tietää, joten kotikäynteihin liittyy 

aina yllätyksellisyyden elementti. Matkalla kotikäynnille työntekijä asennoituu tulevaan 

käyntiin aistimalla naapuruston tunnelmia. Itse käynnillä työntekijän huomio kiinnittyy 

yleensä makuuhuoneisiin ja keittiöihin. Makuuhuoneet ovat kulttuurillisesti hyvin intii-

mejä paikkoja, mutta lastenhuoneet nähdään paikkoina, joissa lapset voivat kertoa myös 

aroista asioista. Kotikäynnillä yksityisyys ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys vanhempien 

läsnäolon takia. Lapset voivat myös kokea kodin ilmapiirin uhkaavaksi, joten he eivät 

välttämättä ota esiin mieltä painavia asioita työntekijän kanssa. (Ferguson 2018, 68, 70-

78.) 
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Cookin (2020) mukaan sosiaalityöntekijät kokevat monenlaisia tunteita ennen kotikäyn-

tiä. Tunteet liittyvät ennen kaikkea tuntemattoman pelkoon ja huoleen lapsen hyvinvoin-

nista. Samoin kuin Fergusonin (2018) tutkimuksessa, on myös Cook havainnut sosiaali-

työntekijöiden työstävän kotikäyntiä mielessään jo hyvissä ajoin ennen varsinaista käyn-

tiä. Mielenkiintoista Cookin tutkimuksessa on se, miten työntekijät tuovat esiin kotikäyn-

tien tunkeilevaa luonnetta. Kotikäynnillä työntekijät käyvät läpi kodin asukkaiden intii-

mejä tiloja, esimerkiksi makuuhuoneita, ja kysyvät samalla hyvin henkilökohtaisiakin ky-

symyksiä. Kotikäynti ei ole tavanomainen kyläily toisen kodissa eikä sitä varten ole ole-

massa valmista sosiaalista etikettiä. Työntekijät perustelevat tätä tunkeilua itselleen lap-

sen edun näkökulmalla. Työntekijä myös mielellään antaa vanhemman tai lapsen mennä 

ensin huoneeseen ja astua vasta tämän jälkeen huoneeseen ikään kuin kutsuttuna. Työn-

tekijän pelon tunteet eivät välttämättä hälvene käynnin aikana, vaan ne voivat voimistua 

tai tulla esiin vasta käynnin jälkeen. Pelon tunteet liittyvät sekä työntekijään kohdistuvaan 

uhkaan sekä perheenjäseniin ja lapsiin kohdistuvaan uhkaan. Työntekijä voi pelätä, että 

hänen käyntinsä jollain tapaa lisää perheen jännitteitä esimerkiksi jos perhe on jo val-

miiksi kriisissä. Työntekijään itseensä kohdistuva uhka liittyy sekä fyysisen että henkisen 

väkivallan mahdollisuuteen kotikäynneillä. Uhkaa lisää se, että Cookin tutkimuksen mu-

kaan suurin osa käynneistä tehdään yksin parityöskentelyn sijaan. Kotikäynnit tuottavat 

silti arvokasta tietoa työntekijälle kodin ilmapiiristä ja mahdollisista uhkatekijöistä. Työn-

tekijän vastuulla on aistia kodin ilmapiiriä, ottaa vastaan vihjeitä siitä ja tarvittaessa puut-

tua epäkohtiin. Toisaalta yksi työntekijän tuntuman perusteella onnistunut kotikäynti, 

joka ei herätä työntekijässä isompaa huolta, ei välttämättä kerro koko totuutta perheen 

tilanteesta. (Cook 2020, 20-24.) 

Edellä esitellyt kaksi tutkimusta tarjoavat ensinnäkin kansainvälisen näkökulman kodin 

tutkimukseen, mutta samalla ne tekevät ymmärrettäväksi kodin tärkeyden lapsen elämän 

kiintopisteenä. Vaikka kotikäyntejä tekevät sosiaalityöntekijät kokevat käynnit välillä 

epämukavina tai jopa uhkaavina, eivät työntekijät jätä niitä tekemättä näiden tunteiden 

vuoksi. Koti, sen ilmapiiri ja yleinen kunto nähdään lapselle tärkeinä asioina, joiden var-

mistamisen vuoksi nähdään perusteltuna julkisen vallan tulo yksityisen kodin alueelle ko-

tikäynnin muodossa. Koti usein paljastaa asukkaistaan jotain, mikä oikeuttaa työntekijän 

tarkistamaan kodin intiimeimmätkin tilat. Mielenkiintoisena yksityiskohtana nostaisin 

esiin sen, että ainakin Cookin tutkimuksen mukaan työntekijät tekevät kotikäyntejä paljon 

yksin, mikä on oman kokemukseni perusteella harvinaista Suomessa. Olen työskennellyt 
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kahden suomalaisen kaupungin lastensuojelussa, ja molemmissa on painotettu kotikäyn-

tien tekemistä aina parityönä turvallisuussyihin vedoten.   

Lopuksi totean, että koti on ennen kaikkea sosiaalinen ja emotionaalinen rakennelma. 

Toisaalta ei voida sivuuttaa kotia fyysisenä ympäristönä. Mutta etenkin lapsen kodissa 

sosiaaliset ja henkiset merkitykset korostuvat, koska lapsi ei voi asua kodissa ilman ai-

kuista. Tällöin lapsi on aina jollain tapaa riippuvainen aikuisesta ja tämän valinnoista ko-

din suhteen. Lisäksi viranomaisilla on erityistä valtaa lapsen kotia koskien. Lapsi voidaan 

viranomaispäätöksellä sijoittaa kotinsa ulkopuolelle, mikä aikuisen kohdalla tulisi kysee-

seen lähinnä vakavien psyykkisten sairauksien, vankilatuomion tai kehitysvammaisuuden 

perusteella. Aikuisella on siis huomattavasti enemmän valtaa kotinsa suhteen, kun taas 

lapsella valta rajoittuu kodin seinien sisäpuolelle. Tällä tarkoitan sitä, että lapsi voi vai-

kuttaa niihin kodin ihmissuhteisiin, joissa hän on osallisena. Lapsi voi myös sisustaa ko-

tiaan mieluisilla esineillä. Näin lapsi voi muokata kotiaan mieleisekseen, mutta toisaalta 

aikuinen on aina asettamassa ne raamit, joiden sisällä lapsi voi kodissaan toimia. Lapsi ei 

voi esimerkiksi vaikuttaa siihen onko hänellä omaa huonetta kodissa tai kenen kanssa 

vanhempi muuttaa lapsen kanssa yhteen asumaan.     

 

 

3.2 Sosiaalinen konstruktionismi 

 

Kodin määrittyessä tietynlaiseksi itsestäänselvyydeksi täytyy sitä koskevan tutkimuksen 

purkaa tämä itsestäänselvyyden kehikko. Yksi väline siihen on sosiaalinen konstruktio-

nismi. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) määrittelevät sosiaalisen konstruktio-

nismin laajemmaksi tutkimukselliseksi viitekehykseksi, jossa keskeistä on todellisuuden 

sosiaalinen rakentuminen kielellisen vuorovaikutuksen kautta. Todellisuus ei siis rakennu 

yhden totuuden varaan, vaan kyse on erilaisista tulkinnoista ja kertomuksista. Sosiaalinen 

konstruktionismi voidaan tiivistää neljään teemaan: 1) kriittisyys itsestäänselvyyksiä 

kohtaan, 2) käsitysten historiallinen ja kulttuurinen relatiivisuus, 3) tiedon muodostumi-

nen sosiaalisissa prosesseissa sekä 4) tiedon ja sosiaalisen toiminnan yhteenkuuluminen. 

(Mt.) 

Kaikki nämä teemat liittyvät jollain tapaa kotiin ja sen käsitteellistämiseen. Kodin itses-

täänselvyys tai arjesta irtoamattomuus tulevat näkyviksi vain elämänkulun taitekohdissa 

tai kun arjen perustat kyseenalaistuvat (Vilkko 2000, 214). Tässä suhteessa sosiaalisen 
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konstruktionismin kriittisyys itsestäänselvyyksiä kohtaan nousee tärkeäksi elementiksi. 

Myös kodin historiallinen ja kulttuurinen ulottuvuus on tärkeää huomioida esimerkiksi 

tutkimuksen tulosten tulkitsemisessa. Historiallisuus voi näyttäytyä myös yksilötasolla 

siten, että ihmisen aiemmassa elämänkulussa esiintyvät kodit vaikuttavat nykyhetkessä 

(Autonen-Vaaraniemi 2009, 95). Nykyhetken ja aiemman elämänkulun kodin paikat eivät 

kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne limittyvät toisiinsa. Ajatus kodista muodostuu ker-

roksittain muistojen, elämänhistorian ja ajan kulumisen kautta. On puhuttu myös moni-

kotisuudesta, kun on haluttu korostaa kodin käsitysten moninaisuutta. (Mt., 95.)   

Kolmas ja neljäs sosiaalisen konstruktionismin näkökulma avaavat kodin muodostumisen 

sosiaalisia prosesseja. Mielenkiintoni on nimenomaan siinä, miten yksilö muodostaa it-

selleen kodin paikassa, jossa kotia voi olla hankala nähdä. Millaista toimintaa se vaatii? 

Ian Hacking (2009) pitää sosiaalisen konstruktionismin tärkeimpänä päämääränä tietoi-

suuden lisäämistä. Sosiaalinen konstruktionismi lähtee siitä oletuksesta, että ainakin suu-

rin osa kokemuksistamme ja asuttamastamme maailmasta on sosiaalisesti rakentunut. 

Toinen sosiaalisen konstruktionismin ulottuvuus on esittää rajattuja väitteitä asiasta X. 

Näiden väitteiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tietystä, rajatusta aiheesta. Rajattu-

jen väitteiden ei tarvitse olla riippuvaisia toisistaan. Joidenkin asioiden suhteen voi siis 

olla sosiaalinen konstruktionisti, mutta silti on mahdollista myöntää esimerkiksi asunnot-

tomuuden konkreettisuus. (Mt., 20.) 

Koti on mielestäni luontevaa nähdä sosiaalisesti rakentuneena merkitysjärjestelmänä. 

Pentti Moilanen ja Pekka Räihä (2018) kirjoittavat merkitysten tutkimisesta. Merkitykset 

ovat olennainen osa kulttuuria ja jotka opitaan tiettyyn kulttuuriin kasvamisen yhtey-

dessä. Vieraan kulttuurin antamat merkitykset sinänsä samoille asioille voivat olla aivan 

päinvastaisia kuin oman kulttuurin merkitykset. Toisaalta on täysin eri asia kirjoittaako 

toisen ihmisen nimen tarkoituksena väärentää se vai jossain muussa tarkoituksessa. Mer-

kityksissä on kyse asioiden tulkinnasta ja näiden tulkintojen välittämisestä ja vertailusta 

keskenään. Vertailukohtana voidaan käyttää ihmisten välistä arkista viestintää, jossa ta-

pahtuu helposti väärinymmärryksiä johtuen ihmisten erilaisista tulkintatavoista. Merki-

tykset ovat siis henkilökohtaisia ja inhimillinen todellisuus monimerkityksistä. (Mt.)  

Merkityksiä tutkittaessa rakennetaan tulkintoja inhimillisistä ilmiöistä. Alkuun tutkittava 

kohde voi vaikuttaa epäselvältä ja tuntemattomaltakin. Ilmiöitä voidaan lähestyä läheltä 

tai kaukaa riippuen tutkijan mielenkiinnosta. Voidaan esimerkiksi tutkia lapsen pelaa-

mista osana kulttuurisia merkityksiä tai osana lapsen henkilökohtaista kokemusmaailmaa. 
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Näkökulma tutkittavaan kohteeseen riippuu myös tutkijasta ja tämän ennakko-oletuksista 

ilmiön suhteen. Nämä ennakko-oletukset olisi tutkijan hyvä tiedostaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa tutkimusta. Toisaalta tutkija löytää uusia näkökulmia aiheeseen sy-

ventymällä siihen ja samalla aineisto antaa vihiä siitä mitä merkityksiä se mahdollisesti 

pitää sisällään. (Mt.) Omaan tutkimukseeni merkitykset sointuvat luontevasti, koska yk-

silöiden antamat merkitykset kodilleen muodostavat samalla kuvaa kodista. Toisaalta mi-

nulla on erilaisia ennakko-oletuksia lapsen kodista esimerkiksi työni kautta, jotka väistä-

mättä vaikuttavat tutkimuksen tekoon. Tiedän esimerkiksi mitkä asiat tekevät kodista lap-

selle turvattoman paikan. Kuitenkin samalla minun pitää olla avoin yllättävillekin tulok-

sille. Juuri noissa yllätyksissä on mielestäni tutkimuksen tekemisen paras anti. Olisi ehkä 

jopa hieman tylsää tehdä tutkimusta, jonka tuloksen tietää jo etukäteen.   

Hacking (2009, 20) jatkaa sosiaalisen konstruktionismin esittelyä seuraavasti: ’’X:n ei 

tarvitsisi olla olemassa, tai sen ei tarvitse olla lainkaan sellainen kuin se on. X, tai X sel-

laisena kuin se on nyt, ei ole välttämätöntä seurausta asioiden luonteesta; X ei ole väistä-

mätön.’’ Hackingin mukaan monet sosiaaliset konstruktionistit väittävät lisäksi X:n ole-

van nykyisellään paha asia sekä pyrkivän X:stä eroon pääsemiseen tai sen muuttamiseen 

radikaalisti. Tämä ei ole mikään automaatio, vaan voidaan pitäytyä ensimmäisen väitteen 

argumentissa, jonka mukaan X on historian tapahtumien tuotos. Sen olemassaolo tai omi-

naisuudet eivät siis ole väistämättömiä tai ennalta päätettyjä. Jälkimmäiset väitteet sopi-

vat tilanteisiin, joissa X:ä halutaan kritisoida. Hackingin mukaan tämä on yleisin tilanne, 

jossa ideaa sosiaalisesta rakentumisesta käytetään. Esimerkkinä hän mainitsee sukupuo-

len sosiaalisen rakentumisen. (Mt., 21.) 

Ensimmäinen väite voidaan helposti liittää osaksi kodin tarkastelua. Sen sijaan kodin nä-

keminen pahana asiana tai sen poistaminen kokonaan on outo ajatus. Uskaltaisin väittää, 

että jokainen haluaa jonkinlaisen kodin itselleen. Poikkeuksena ehkä nomadielämää viet-

tävät, joilla ei ole varsinaista kotia tai he näkevät koko maailman kotinaan. Vähintäänkin 

jokaisella on luultavasti edes jonkinlainen käsitys kodista, vaikka omaa kotia ei olisikaan. 

Pekka Kuuselan (2000, 17) mukaan sosiaalisella konstruktionismilla voidaan viitata hy-

vinkin erilaisiin ajattelutapoihin, mutta niissä kaikissa on jollain tapaa kyse todellisuuden 

kielellisestä rakentumisesta sekä kulttuurin ja historiallisuuden korostamisesta. Sosiolo-

gian ja psykologian piirissä sosiaalisella konstruktionismilla on vakiintunut asemansa, 

mutta alkujuuret tälle suuntaukselle ovat molempien kohdalla omanlaisensa. Yhteisiäkin 

piirteitä eri suuntauksilla kuitenkin on. Moni niistä liittyy kieleen eli käsitykseen siitä, 

että ihmiset ymmärtävät ympäröivää maailmaansa ensisijaisesti kielen välityksellä. Sanat 
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eivät siis pelkästään kopioi maailmaa, vaan niiden läpi aktiivisesti havaitaan ympäristöä. 

Asiat ovat siis aina riippuvaisia siitä kieliyhteisöstä, jonka piirissä ne ovat syntyneet. Tätä 

kautta tulee ymmärrettäväksi myös todellisuuden historiallinen ja kulttuurinen kerrostu-

neisuus.    

Tieteen tapauksessa sosiaalinen konstruktionismi on tuottanut uudenlaista tieteellistä 

kieltä ja tapaa havainnoida maailmaa. Se ei välttämättä korvaa aikaisempia tapoja, mutta 

tarjoaa silti uuden näkökulman. Perusajatus on se, että universaaleina ja objektiivisina 

pidettyjä ilmiöitä tarkastellaan kontekstisidonnaisina ja sosiaalisessa kanssakäymisessä 

rakentuneina. Tämä ajatus haastaa vanhoja ajattelutapoja, kuten esimerkiksi empirismiä, 

jotka näkevät todellisuuden rakentuvan samanlaisena riippumatta havainnoijasta. (Mt., 

29.)  

Valitsin sosiaalisen konstruktionismin jo varsin varhaisessa vaiheessa tutkimusta. Minua 

kiinnosti kyseisen suuntauksen tapa nähdä maailma sosiaalisesti rakentuneena ja sitä 

kautta myös muuttuvana. Maailma ei voi niin sanotusti olla koskaan täysin valmis. Ni-

menomaan tämä vapauttava ajatus maailman sosiaalisesta rakentumisesta on vedonnut 

moneen (Hacking 2009, 14). Esimerkiksi käsitykset äitiydestä eivät ole kiinnittyneitä syn-

nyttämiseen ja lastenkasvatukseen, vaan taustalla vaikuttavat historia, yhteiskunnalliset 

tekijät sekä ideologioiden vaikutus. Välttämättä sosiaalinen konstruktionismi ei aina va-

pauta ihmisiä, kuten Hacking osoittaa vertauksella anorektisiin teini-ikäisiin. Vaikka ano-

reksia nähtäisiinkin sosiaalisesti rakentuneena ilmiönä, ei se poista sitä tosiasiaa, että sa-

maan aikaan se on mielenterveysongelma, jolla on usein myös fyysisiä seurauksia. Sosi-

aalinen konstruktionismi toimii siinä tapauksessa, jos ihminen on valmis pohtimaan asi-

oita uudesta näkökulmasta tai on jo aloittanut oman ajatteluprosessinsa (Mt., 14–15.).     

Sosiaalisessa konstruktionismissa minua kiehtoo myös se ajatus, että maailma ei näyt-

täydy samanlaisena kaikille maailman ihmisille. Pitkään oli tieteessäkin vallalla ajatus 

eurooppalaisesta ihmisestä ylivertaisena ihmistyyppinä tai ainakin ‘’yleismittarina’’, jo-

hon muita ihmisiä aina verrattiin. Tämä ihminen oli lisäksi lähes poikkeuksetta aina mies-

puolinen. Tämä ajattelutapa jätti ulkopuolelleen valtavan määrän ihmisiä. Sosiaalinen 

konstruktionismi mahdollistaa uusien ajattelutapojen syntymisen ja sellaisten ihmisryh-

mien huomioimisen, joiden ääni on jäänyt aiemmin kuulematta. Lapset ovat hyvä esi-

merkki tällaisesta ryhmästä. Leena Alanen (2001, 166–167) näkee, että perinteinen so-

siologinen tutkimus on jättänyt lapset marginaaliin. Lapsia on tutkittu korkeintaan osana 

perheyhteisöä eikä niinkään itsenäisinä toimijoina. Lapsilta on harvoin itseltään kysytty 

heidän kokemuksistaan tai ajatuksistaan heidän elämäänsä koskien, vaan niitä on tutkittu 
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muuta kautta. Tähän tarpeeseen syntyi 1980-luvulta alkaen niin sanottu lapsuuden sosio-

logia, joka haastaa yhteiskunnallisen tutkimuksen aikuiskeskeisyyden ja suoranaisen syr-

jinnän lapsia kohtaan (Mt.). Myös oman tutkimukseni voi liittää osaksi tätä perinnettä, 

vaikka en tutkijana henkilökohtaisesti mene haastattelemaan lapsia. Kuitenkin jo sen tie-

dostaminen, että lapsia tutkittaessa olisi tärkeää saada heidän oma äänensä kuuluviin, on 

mielestäni askel oikeaan suuntaan.     

 

 

3.3 Elämänkulku ja lapsuus elämänvaiheena 

 

Tässä luvussa käsittelen lapsuutta ja erityisesti sitä, miten lapsuuteen ja lapsiin suhtaudu-

taan yhteiskunnassamme. Sivuan myös elämänkulun ja sukupolven käsitteitä, joiden 

avulla pyrin asemoimaan lapsuuden erityisenä elämänvaiheena osana yksilön kehityskul-

kua. 

Gitterman ja Germain (2008, 72) lähestyvät yksilön elämänkulkua nivelvaiheiden ja stres-

sitekijöiden kautta. Nivelvaiheet liittyvät biologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin yksilön 

asemassa suhteessa ympäristöönsä. Nivelvaiheiden lisäksi yksilö kohtaa elämänsä var-

rella yllättäviä ja traumaattisia elämäntapahtumia kuten esimerkiksi läheisen kuoleman, 

seksuaalisen hyväksikäytön tai kodin menettämisen. Stressitekijät kumpuavat yleensä 

ympäristöstä, joka voi viitata sekä fyysiseen että sosiaaliseen ympäristöön. Sosiaalisesti 

yksilö voi jäädä organisaatioiden tai sosiaalisten verkostojen avun ulkopuolelle. Lisäksi 

fyysinen asuinympäristö voi olla vailla yksilön tarvitsemia palveluja. Yksi stressitekijä ei 

välttämättä vielä romahduta yksilön elämää kokonaan, mutta useiden tekijöiden yhtäai-

kainen olemassaolo voi olla kohtalokasta. (Mt., 72-73.)   

Hutchison (2019) käyttää käännekohdan (engl. turning point) ja elämäntapahtuman 

(engl. life event) käsitteitä elämänkulun yhteydessä. Käännekohdalla hän viittaa yksilön 

elämänkulussa tapahtuvaan suureen muutokseen, jolla on pysyviä vaikutuksia myöhem-

pään elämänkulkuun. Yksilön lisäksi käännekohta voi tapahtua perheessä, organisaa-

tiossa tai kokonaisessa kulttuurissa. Elämäntapahtuma on sekin merkittävä ilmiö elämän-

kulussa, mutta ei yhtä merkitsevä kuin käännekohta. Usein huomio kiinnittyy negatiivi-

siin elämäntapahtumiin, vaikka ne voivat olla luonteeltaan myös positiivisia.  
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Juhila (2018, 22) tunnistaa jokaisen ihmisen yksilöllisen elämänkulun, joka tarkoittaa 

omakohtaisesti koettua ja elettyä elämää. Kuitenkin hän myös käsittää kuinka tätä elä-

mänkulkua ja sen tapahtumia kehystävät yhteiskunnalliset reunaehdot. Nämä reunaehdot 

voivat olla materiaalisia, rakenteellisia ja kulttuurillisia. Esimerkkeinä Juhila mainitsee 

asuinpaikan, iän, etnisen taustan ja sukupuolen. Vaikka jokainen elämänkulku on yksi-

löllinen, asettavat nämä reunaehdot raamit, joiden mukaisesti omien toiveiden on mukau-

duttava. Reunaehtoihin on jokaisen rakennettava jonkinlainen suhde, jonka työstämisessä 

Juhila näkee sosiaalityöllä toisinaan olevan keskeinen rooli. Näin on etenkin silloin, kun 

reunaehdot tuottavat eriarvoisuutta ihmisten välille. (Mt., 22-23.) 

Juhila erottaa lisäksi omaksi reunaehdokseen sukupolvikokemuksen eli tiettyyn yhteis-

kunnalliseen aikaan syntymisen. Vaikutusta on myös toki sillä millaisessa ajassa elää elä-

määnsä eteenpäin. Tämä ajallinen paikka vaikuttaa käytössä oleviin resursseihin, saata-

villa oleviin valintoihin sekä kollektiivisiin tulevaisuudennäkymiin. Esimerkkeinä tällai-

sista näkymistä Juhila mainitsee sodan kokemukset, sen jälkeisen jälleenrakentamisen 

kauden sekä 1990-luvun laman. Vaikka tiettyjä ikäryhmiä on tällä tavoin helppo niputtaa 

yhteen sukupolviksi, on vaikutusta myös sillä millaiseen yhteiskunnalliseen paikkaan ih-

minen syntyy. Tällä viitataan yleensä yhteiskuntaluokkaan. Yhteiskuntaluokkien väliset 

erot syntyvät esimerkiksi tulojen, varallisuuden, koulutuksen ja ammatin eroavaisuuk-

sista. Olennaista luokista puhuttaessa on ymmärtää niiden tarjoamat erilaiset elämisen 

mahdollisuudet. Parempaan yhteiskunnalliseen asemaan syntyminen on yleensä tarjonnut 

paremmat lähtökohdat elämään. Juhila pitää Suomea perinteisesti vahvana luokkayhteis-

kuntana, vaikkakin jonkinlaista liudentumista on saattanut vuosien saatossa tapahtua. 

(Mt., 23-25.) 

Hutchison (2019) tunnistaa myös sukupolvikokemukset sekä tiettyyn aikaan ja paikkaan 

syntymisen ja siinä kasvamisen. Hän mainitsee kohorttivaikutuksen, jolla hän viittaa mer-

kittäviin tapahtumiin, jotka vaikuttavat peruuttamattomasti saman tapahtuman kokenei-

den elämänkulkuihin. Tätä vaikutusta on tosin myös kritisoitu, koska se ei huomioi yksi-

löiden välisiä intersektionaalisia eroja. Näitä eroja ovat esimerkiksi sukupuoli, etnisyys, 

seksuaalinen suuntautuminen ja sosioekonominen asema. Hutchison huomauttaa myös, 

miten eri yhteiskunnat käyttävät ikää luokitellessaan ihmisiä eri tarkoituksia varten. Tämä 

näkyy esimerkiksi koulun aloittamisessa ja eläköitymisessä. Ikäkausiin liittyy tiettyjä yh-

teiskunnallisia ja kulttuurillisia odotuksia, joiden mukaan yksilöiden oletetaan toimivan.  

Elämänkulku käsitetään usein ikä- tai elämänvaiheina tai elämänmuutosten muodosta-

mana lineaarisena jatkumona. Laakso (2016, 162) on havainnut monen huostaanotetun 
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lapsen kokeneen useita elämää ja ihmissuhteita koskevia muutoksia jo ennen huostaanot-

toa. Fyysinen asuinpaikka on voinut vaihtua moneen kertaan, joskus jopa ulkomaille asti. 

Perhesuhteet ovat voineet muuttua sekä se, kenen luona lapsi on kulloinkin asunut. Myös 

lastensuojelun interventiot ovat tuoneet oman lisänsä lapsen elämänkulkuun. Lapsen 

asuinpaikka on voinut vaihdella sijaishuoltopaikan ja kodin välillä. Lastensuojelun toimet 

ovat voineet vaikuttaa esimerkiksi koulunkäyntiin ja vaikkapa konkreettisesti siihen 

missä lapsi on käynyt koulua. Nämä muutokset ovat harvoin olleet lapsen itsensä päätet-

tävissä. Huostaanotto on siis yleensä jatkumoa aikaisempien muutosten sarjaan. (Mt., 

162-163.)  

Katarina Groop (2021) on tutkinut elämänkulun käännekohtia huostaanoton jälkeen. 

Näitä ovat huostaanoton ja sijaishuoltoajan lisäksi itsenäistyminen, omillaan eläminen 

sekä joidenkin kohdalla oma vanhemmuus. Useimmille tutkimukseen osallistuneille 

huostaanotto näyttäytyi pelastavana käänteenä elämänkulussa. Huostaanotettuna eletty 

aika sen sijaan ei ollut aina kovin pysyvää, vaan siihen saattoi liittyä asuinpaikan vaih-

doksia ja juurettomuuden tunnetta. Kuvaavaa on, että eräs tutkimukseen osallistunut on 

asunut elämänsä aikana yli kolmessakymmenessä osoitteessa. Sijaishuoltoaikana lapselle 

on tärkeää, että hänellä syntyy ainakin yksi luotettava suhde aikuiseen. Tällainen suhde 

voi rakentua esimerkiksi sijaisvanhempaan, sijaishuoltopaikan työntekijään tai syntymä-

perheen jäseneen. Sisaruussuhteet ovat myös lapsille tärkeitä samoin kuin sijaisperheen 

tai sijaishuoltopaikan muut lapset, jotka ovat lapsen elämässä eräänlainen perheenkaltai-

nen yhteisö. (Mt., 255-257.) 

Itsenäistyminen sijaishuollosta 18 vuoden iässä on toisaalta hyvin vapauttava kokemus, 

mutta toisaalta siihen voi liittyä kokemuksia hylkäämisestä ja pakotetusta itsenäistymi-

sestä. Huostaanotettuna koettu kontrolli sekä sijaishuoltopaikan säännöt vaihtuvat vapau-

teen kokeilla päihteitä ja tottua yksinoloon, jota ei ole välttämättä saanut juuri koskaan 

kokea sijaishuollossa. Opiskelu ja työelämään hakeutuminen on tässä vaiheessa monelle 

nuorelle yhteiskunnassa kiinnipitävä voima. Myös parisuhde voi olla elämää tukeva ja 

tasapainottava asia. Lisäksi ystävät ja tutut sijaishuollon ajalta näyttäytyvät voimavaroina 

nuorelle, joiden varaan voi alkaa rakentamaan omaa kotia. Oman perheen perustaminen 

on sekin käännekohta elämänkulussa, mikä saa jälleen pohtimaan omaa lapsuutta sekä 

sitä millaisen lapsuuden haluaa omille lapsilleen tarjota. Ajatuksiin voivat tässä vaiheessa 

nousta omat traumaattiset lapsuuskokemukset oman elämänkulun varrelta. (Mt., 257-

260.)    
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Kari E. Turunen (2005, 16–17) huomauttaa, että tietyn elämänvaiheen merkityksen huo-

maa usein vasta silloin, kun sitä tarkastelee suhteutettuna koko elämänkaareen. Erityisesti 

varhaisemmat elämänvaiheet ja niiden aikaiset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi myö-

hempään elämänkaareen. Kuitenkin Turunen myös myöntää, että uusi elämänvaihe on 

tietyssä mielessä aina ‘’uusi elämä’’, vaikka taustalla vaikuttaakin menneisyyden ‘’vanha 

elämä’’. Turunen käyttää kriisin käsitettä kiinnittääkseen huomion elämänvaiheiden mur-

roskohtiin. Kriisillä hän viittaa ‘’sellaiseen elämänvaiheeseen, jonka yksilö kokee syystä 

tai toisesta vaikeaksi tai tuskalliseksi’’. Ihminen ei välttämättä koe elämänvaiheen muu-

tosta tietoisesti kriisinä tai edes murroksena, vaikka elämässä tapahtuisi selkeitä muutok-

sia. Kriiseissä on läsnä sekä kuhunkin elämänvaiheeseen liittyviä muutospaineita ja odo-

tuksia että yksilön henkilökohtaisia ongelmia. Elämänvaiheiden murrostilanteessa yksilö 

kokee vetoa molempiin suuntiin eli toisaalta menneisyyteen ja toisaalta tulevaisuuteen. 

Veto voi olla lisäksi eritahtista ja monikerroksista. Lopulta kriisi ja sen selvittäminen voi 

kuitenkin muokata elämästä täydempää ja eheämpää. (Mt.) 

Turunen jakaa lapsuuden kolmeen vaiheeseen: varhaislapsuuteen, kouluikään ja nuori-

soikään. Kaiken kaikkiaan lapsuus ja nuoruus kestää noin kahteenkymmeneen ikävuoteen 

asti. Turunen kutsuu tätä vaihetta varsinaisen kehityksen vaiheeksi. Turunen kirjoittaa 

myös elämään liittymisen ajasta, jolloin keskiössä on reagoiminen ympäristön virikkei-

siin, joiden kautta yksilö alkaa rakentamaan omaa persoonallisuuttaan. Esimerkiksi kielen 

oppiminen on merkki ympäristön virikkeille altistumisesta, sillä lapsi ei voi oppia äidin-

kieltään ilman sen kuuntelemista. Varhaislapsuudessa lapselle kaikista luonnollisin keino 

oppia onkin jäljitellä eli matkia ympäristönsä tapahtumia. Lapsi ei tässä vaiheessa kuiten-

kaan itsenäisesti päätä matkia ympäristöään, vaan se tulee pakotettuna reaktiona, joka 

purkautuu lopulta toimintana. (Turunen 2005, 27–32.)  

Varhaislapsuuteen liittyy olennaisesti myös läheisyys ja kiintymys vanhempiin. Äiti on 

lapselle yleensä keskeisin hahmo. Kiintyminen ja myös kiinnittyminen läheisiin ihmisiin 

on lapselle luonnollista. Myös muu ympäristö, esimerkiksi koti, lelut ja pihapiiri ovat 

lapsen kiintymyksen kohteena. Esimerkkinä tästä Turunen mainitsee kotiseuturakkauden, 

joka osoittaa kuinka syvästi lapsi voi kiintyä ympäristöönsä ja miten se näkyy vuosikym-

menienkin kuluttua. Lapsen kiintymisen ja kiinnittymisen suhteen on tärkeää huomioida 

se, että lapsi ei voi valita kehen hän elämänsä alkuvuosina kiinnittyy, vaan tämän määrit-

tää lapsen läheisyydessä vaikuttavat ihmiset. Turunen jopa väittää, että läheiset määrittä-

vät lapsen kohtalon. Läheisten osoittama kiintymys ja huolenpito lasta kohtaan täyttävät 

lapsen tarpeen tulla hyväksytyksi. Turunen käyttää ‘’roolitunnon’' käsitettä, joka lapsen 
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osalta tarkoittaa sitä, että lapsi saa olla lapsi ja hän saa vanhempiensa ehdottoman hyväk-

synnän. Lapsen rooliin kuuluu lisäksi huolettomuus ja huolenpidon kohteena oleminen. 

Aikuisuutta kohti mentäessä rooleja tulee lisää ja ne monipuolistuvat. Turunen mainitsee 

tärkeänä lapsuuden ilmiönä vielä lapsen perusluottamuksen ympäristöönsä, joka saavu-

tetaan läheisten ihmisten johdonmukaisella huolenpidolla. Yllätyksellinen ja epävarma 

elämä taas vaurioittaa lapsen perusluottamusta. Lapsi voi hakea luottamusta ja kiinty-

mystä myös fantasiamaailmasta, jos hän ei saa sitä todellisessa elämässään. (Turunen 

2005, 33–35, 38–39.) 

Rogers (2001) lähestyy lapsuutta sosiaalisesti konstruoituna. Täten muun muassa asen-

teemme, odotuksemme ja ymmärryksemme lapsista ovat rakentuneet ihmisten niille an-

tamien merkitysten varaan. Rogers soveltaa tätä ajatusta lapsuuteen ja väittää, ettei ole 

olemassa ’’luonnollista’’ eroa, joka erottaisi lapset omaksi kategoriakseen muista ikäryh-

mistä. Lapsuus olisi tämän ajatuksen mukaan siis pelkkä kategoria muiden joukossa. Li-

säksi nämä lapsuuden eri kategoriat ovat kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisia. Nykyään 

länsimaissa on tapana laittaa lapset kouluun, lapsilla on omia oikeuksiaan suhteessa ai-

kuisiin, lapsille on omia televisio-ohjelmia ja kirjoja sekä lapsille markkinoidaan erityi-

sesti heitä varten tehtyjä elintarvikkeita. Eri ajassa ja eri paikassa tällainen lapsuus voi 

tuntua vieraalta, vaikka se nykyajan kontekstissa tuntuu niin itsestään selvältä. 

Rogers ottaa esiin postmodernismin ja sen kytkeytymisen sosiaaliseen konstruktionis-

miin. Näillä kahdella on paljon yhteistä, mutta postmodernismi tuo mukaan keskusteluun 

ajatuksen diskursseista. Diskurssi on kokoelma samansuuntaisia ajatuksia, jotka on 

koottu tietyn ideologian tai maailmankuvan ympärille. Diskurssi voi olla myös tietynlai-

nen ’’ote’’ maailmaan ja sen eri ilmiöiden ymmärtämiseen. Rogers erottaa kaksi erilaista 

diskurssia lapsuuden ymmärtämisen suhteen. Ensimmäinen niistä on lapsuuden romanti-

sointi. (Mt., 29.) 

Lapsuuden romantisoinnin diskurssin mukaan lapset nähdään haavoittuvuuden ja viatto-

muuden kautta. Lapset pitäisi erottaa kaikesta aikuisten maailmaan liittyvästä kuten esi-

merkiksi seksistä, väkivallasta ja muista aikuisten huolista. Lapsuuden pitäisi tämän dis-

kurssin mukaan olla huoletonta ja onnellista aikaa. Toinen Rogersin tunnistama diskurssi 

on ‘’puritaanisen lapsuuden diskurssi’’. Sen mukaan aikuisilla on ehdoton auktoriteetti 

lapsia kohtaan. Tätä auktoriteettia aikuisten pitäisi käyttää lasten edun toteuttamiseen pit-

källä tähtäimellä, vaikka se aiheuttaisi lapsissa väliaikaisia negatiivisia reaktioita. Lasten 

kontrolli ja kurinalaisuus ovat tämän diskurssin mukaisia keinoja lasten edun tavoittele-

miseksi. (Mt., 29–30.)  
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Laitisen (2002, 65) ajattelussa on paljon samaa lapsuuden romantisoinnin diskurssin 

kanssa. Länsimaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa lapsuutta pidetään lähes pyhänä elä-

mänvaiheena, jota kuvaa viattomuus ja koskemattomuus. Nykyisin ajatellaan, että lap-

sella on oikeus viettää lapsuuttaan. Lapsen paikka nähdään perheessä, jossa vanhemmat 

suojelevat lasta. Laitisen tutkimien insestin uhrien tapauksessa perhe ja vanhemmat eivät 

ole suojelleet lasta toisin kuin yhteiskunta antaa olettaa, vaan perheestä on tullut lapselle 

ahdistava paikka, jossa lapsen on mahdotonta elää huoletonta lapsuutta. (Mt., 65–66.)  

Alanen (2001, 161) kirjoittaa miten lapsuudesta sekä lapsista ja nuorista käydään paljon 

yhteiskunnallista keskustelua. Keskustelijoina on poliitikoita, eri alojen asiantuntijoita 

sekä lasten vanhempia. Harvoin kuitenkaan lapset tai nuoret itse pääsevät osallistumaan 

keskusteluun, vaikka heidän asioitaan keskusteluissa käsitellään ja arvioidaan. Alanen ot-

taa esiin vuonna 1989 hyväksytyn YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, jonka useimmat 

maailman maat ovat ratifioineet. Sopimuksen yksi ulottuvuus on lasten oikeus ilmaista 

oma mielipiteensä ja tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. Lasten näkemykset on otet-

tava huomioon laajemmin myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sopimuksen yh-

tenä tarkoituksena onkin tehdä lapsista tasavertaisia yhteiskunnan jäseniä. (Mt.) 

Myös Hurtig (2003, 36) tunnustaa lasten osallisuuden tärkeyden sekä tasa-arvoisuuden 

suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Toisaalta Hurtig tuo esiin, että hänen tutkimansa las-

tensuojelun asiakkaina olevat lapset ovat monella tapaa erityisiä. Näiden lasten oikeudet 

esimerkiksi turvallisuuden, levon, leikin ja ruumiillisen koskemattomuuden suhteen voi-

vat olla uhattuina. Lastensuojelun asiakaslapsilla voi olla kannettavanaan kokemuksia 

muun muassa ikätasoaan suuremmasta vastuun kantamisesta ja heitä kohdanneiden vää-

ryyksien unohtamisesta. Nämä lapset ovat siis monella tapaa haavoittuvaisia. Hurtig ko-

rostaa lasten oikeutta suojeluun ja haavoittuvuuteen ylipäätään eli myös niiden lasten 

kohdalla, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Hurtig näkee vaarallisena sen, jos las-

ten omia resursseja sekä pärjäämistä korostetaan liikaa, jolloin lasten oikeus suojeluun 

unohdetaan. (Mt., 36.) 

Hurtig (2003, 36) kirjoittaa vielä siitä, miten lasten riippuvuus aikuisista ei automaatti-

sesti tarkoita lasten yksilöllisyyden puuttumista. Myös aikuiset, jotka pääsääntöisesti ovat 

vastuussa itsestään, ovat paikoin riippuvaisia itselleen tärkeistä ihmisistä. Aikuisilla Hur-

tig viittaa tässä yhteydessä vanhempiin sekä lastensuojelun ammattilaisiin. Hurtigin mu-

kaan lasten hyvinvoinnin ei tarvitse rakentua pelkästään aikuisten varaan eikä aikuisilla 

ole joka tilanteessa oikeutta puhua lasten puolesta. (Mt., 36.) Hurtigin näkemyksessä on 

paljon samaa Rogersin (2001) edellä esittämän lapsuutta romantisoivan diskurssin 
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kanssa. Molemmissa korostuu aikuisten vastuu lasten erityisen aseman puolustajina ja 

mahdollistajina. Lapset eivät ole vain pieniä aikuisia, vaan heissä on jotain erityistä ja 

puolustamisen arvoista. 

Päivi Setälä (2012, 177) tuo vielä esiin ajatuksen, jonka mukaan nykyajan lapsuus on 

suojellumpaa kuin aiempina vuosikymmeninä. Lasten suhdetta ympäristön kokemiseen 

ja havainnointiin kontrolloidaan aiempaa enemmän. Ajatus siitä, että lasten turvallisuu-

desta pitää huolehtia tuntuu itsestään selvältä ja eettisesti oikealta. Setälän mukaan lap-

suus näyttäytyy pitkälti erilaisten riskien kautta. Näitä riskejä hallitaan kielloilla ja suoje-

lulla, joka on saanut merkittävän roolin lapsi-instituutiossa. Myös vanhemmat voivat 

näyttäytyä kykenemättöminä huolehtimaan lapsistaan. Setälän mukaan tätä samaa ris-

kiajattelua käytetään menestyksekkäästi myös politiikassa. On vetoavampaa pyrkiä kuvi-

teltuun riskittömyyden tilaan kuin pelkästään yrittää hallita riskejä. (Mt., 177–179.) 
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OSA 2: LAPSEN MONINAISET KODIT 

 

 

4 Lapsen koti yksityisessä 

 

 

4.1 Lapsen ideaalikoti 

 

Tässä luvussa pyrin hahmottamaan lapsen kotia niin sanotusti parhaimmassa muodos-

saan. Tällaista kotia ei välttämättä ole olemassa siinä maailmassa, jonka havaitsemme 

aisteillamme, vaan se sijaitsee ideana kulttuurisesti jaetussa ymmärryksessä. Hyvin lä-

helle ideaalikotia tulee edellä luvussa 3.1 sivuttu Somervillen (1992) ajatus kodista para-

tiisina. Somervillen mukaan tämä kodin muoto sijaitsee jokaisen yksilön omassa yksityi-

sessä maailmassa eikä sitä voi samanlaisena jakaa muille ihmisille. Kodin todellisuuden 

ja ideaalin välillä ei ole tarkkaa rajaa, vaan kotiin sekoittuu aina ajatuksia siitä mitä kodin 

pitäisi olla. Idea kodista siten muokkaa aina jollain tapaa todellista kotia. (Mt., 533.) Ha-

revenin (1993, 262) mukaan amerikkalaisessa kulttuurissa on ollut vallalla ajatus kodista 

utopian kaltaisena turvapaikkana erossa muusta maailmasta. On ajateltu, että vain kodin 

piirissä ihminen saa elämälleen merkityksen ja tarpeellisen tyydytyksen. Tämän utopisti-

sen idean taustalla on romantisoitu mielikuva historiallisesta maaseutuyhteiskunnasta. 

Idea on ymmärrettävä, kun sen sijoittaa kontekstiinsa eli teollistumisen alkuaikoihin, jol-

loin ihmiset pakkautuivat kasvaviin kaupunkeihin paikoin hyvin ahtaisiin oloihin asu-

maan. (Mt., 262-263.) Ajattelen, että ideaalikoti lasten kohdalla on jotain mitä kohti on 

hyvä pyrkiä, mutta sitä ei ole välttämätöntä koskaan saavuttaa. Kodin ideaali voi olla 

olemassa lapsen varsinaisen kodin rinnalla eräänlaisena lapsen taattuna yksityisenä tilana, 

johon muilla ei ole lupaa astua. Muutenhan lapsen koti ei ole koskaan täysin muilta ihmi-

siltä suljettu.  

Siivola (2020, 91) on kuvannut 5-vuotiaana adoptoidun naisen muistelua adoptiotilan-

teesta. Nainen muistelee miten hän oli jo ennen uuteen kotiinsa astumista iloinen siitä, 

että oli saanut uudet vanhemmat ja uuden kodin. Hänen ajatuksiaan selittää ehkä se, että 

hänen isänsä oli vasta kuollut ja hänen äidillään oli kuusi muuta lasta elätettävänään. Nai-

sen muistoissa adoption hetki kiinnittyy uusiin ja hienoihin vaatteisiin sekä kotiin. Uudet 
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tuoksut sekä kodin avaruus ja yleinen kauneus piirtyivät naisen muistiin loppuiäksi. Mi-

tään negatiivista muistossa ei ole. (Mt., 91.) Tässä muistossa ideaalikoti näyttäytyy täy-

dellisenä vastakohtana sille kodille, jossa lapsi on aiemmin elänyt. Toisaalta ideaalikoti 

ei tässä esimerkissä jää saavuttamattomiin, vaan siitä tulee osa myönteistä käännekohtaa 

yksilön elämänkulussa.  

Kuten olen jo aiemmin todennut, on perhe lapsen kodin kannalta keskeinen instituutio; 

lapsen koti ilman muita perheenjäseniä on mahdoton ajatus. Samoin olen tunnistanut ko-

din ja perheen välisen vahvan kytköksen (vrt. Itäpuisto 2005). Ritala-Koskinen (2001, 

212) on myös havainnut perheen merkityksen lapsen elämässä. Perhe merkitsee lapselle 

merkityksellisiä suhteita, jotka tarjoavat lapselle huolenpitoa. Lapselle merkitykselliset 

suhteet eivät välttämättä rajoitu yhden kodin seinien sisäpuolelle tai biologian sanelemiin 

suhteisiin, vaan suhteita voidaan neuvotella eri tavoin lapsen elämän eri vaiheissa. Neu-

vottelija ei kuitenkaan aina ole lapsi itse, vaan mitä nuorempi lapsi on sitä useimmin vä-

littäjänä toimii lapsen vanhempi. Uusperhe, jossa perhesuhteita neuvotellaan aktiivisesti 

kodin ulkopuolelle, voi tarjota lapselle enemmän huolenpitoa ja laajemman sosiaalisen 

verkoston kuin perinteinen ydinperhe. Samalla se vaatii lapselta paljon. Perheen ja sa-

malla kodin laaja sosiaalisten suhteiden verkosto rakentuu tunteille ja sen kiinnipitävä 

voima ovat äidit. (Mt.) 

Koti on paitsi levon ja olemisen mutta myös tekemisen ja harrastamisen paikka. Tekemi-

nen voi olla sekä viihteellistä että kotitöihin liittyvää. Viihteellistä tekemistä on esimer-

kiksi pelien pelaaminen, leikkiminen, sarjakuvien lukeminen ja television katsominen. 

Usein tällainen tekeminen liitetään iseihin riippumatta siitä asuuko isä lapsen kanssa vai 

jossain muualla. Kotityöt taas liittyvät lapsen mielessä usein äiteihin. Äiteihin tai äitihah-

moihin kuten esimerkiksi vanhemman uuteen kumppaniin liitetään myös lapsesta huo-

lehtimisen ja vastuun ottamisen merkityksiä. Huolehtiminen liittyy muun muassa koulun-

käyntiin, rahan antamiseen ja lapselle luvan antamiseen. Konkreettinen huolenpito jakau-

tuu enemmän kodin vanhempien sukupuolen mukaan kuin biologisten suhteiden. Naiset 

huolehtivat sairastavista lapsista ja ruokahuollosta. Muualla asuvan isän uusi naiskump-

pani nousee esiin nimenomaan hyvän ruoan kautta. Isät ja isähahmot keskittyvät teknisiin 

asioihin kuten esimerkiksi tietokoneisiin ja polkupyöriin. Huolimatta näistä havainnoista 

lapsille ei näyttäydy merkityksellisenä se kuka heitä varsinaisesti hoitaa. Lapsille erityisiä 

kokemuksia normaalin arjen ulkopuolella ovat erityiset muistamiset syntymäpäivänä tai 

jouluna. Nämä muistamiset viestittävät lapselle hänestä välittämistä, sitä että hänet huo-

mataan ja huomioidaan yksilönä. (Ritala-Koskinen 2001, 136-142.) 
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Yhdessä syöminen näyttäytyy lapsille tärkeänä asiana, mikä voi vaikuttaa positiivisesti 

lapsen ruokailutottumuksiin. Myös samassa sängyssä nukkuminen perheen kanssa voi 

olla lapsille todella mukavaa. Ylipäätään lapset nauttivat, kun saavat tehdä asioita van-

hempiensa kanssa. Asioiden ei tarvitse olla hienoja tai monimutkaisia, vaan pelkkä tele-

vision katsominen ja pelien pelaaminen voivat tyydyttää lasten yhteisen tekemisen tar-

peet. Tärkeä huomio on myös se, että lapset nauttivat pelkästä kotona olosta. Lapset eivät 

kaipaa jatkuvaa kyläilyä toisten luona tai ostoksilla käyntiä. Lapset toivovat, että van-

hemmat viettävät heidän kanssaan kiireettömästi aikaa hyvällä mielellä. (Hyytinen 2007, 

137-139.)   

Vanhempien lisäksi lapselle usein tärkeitä suhteita ovat myös sisaruussuhteet. Ne voivat 

perustua kokonaan biologiaan eli sisarella on samat vanhemmat kuin lapsella itsellään. 

Uusperheiden tapauksessa mahdollisia sisaruusmuotoja ovat puolisisarukset ja uussi-

sarukset. Puolisisarella toinen vanhempi on sama kuin lapsella itsellään. Uussisar ei ole 

biologisesti sukua lapselle, vaan on tullut lapsen elämään vanhemman uuden kumppanin 

edellisestä liitosta. Huolimatta sisaruussuhteen virallisesta muodosta voi lapsi pitää esi-

merkiksi puolisisarustaan täyssisarenaan kun lapsi pohtii tämän merkitystä omassa elä-

mässään. Lapsi voi jopa toivoa, että saisi kotiin uuden sisaruksen, vaikka biologisesti kat-

sottuna suhde olisi heikompi. Puolisisar voi olla lapselle tärkeä, vaikka he eivät asuisi 

samassa kodissa. Uussisarusten kohdalla lapset eroavat selkeästi sen suhteen kuinka lä-

heinen suhde on. Lapset voivat pitää uussisaruksia melkein sisaruksina, joista lapset saa-

vat uusia leikki- ja harrastuskavereita. Uussisarukset voivat asua muualla, mutta myös 

tuolloin suhde voi olla lapselle tärkeä, jopa tärkeämpi kuin lapsen kanssa asuva uusi ai-

kuinen. Lasten välille voi siis syntyä nopeammin ja luontevammin suhde, joka muistuttaa 

täyssisarusten välistä suhdetta. Osaltaan tätä voi selittää lasten jaettu kokemus lapsuu-

desta elämänvaiheena. Tällainen suhde tuottaa positiivisia kokemuksia lapsen elämään 

sekä kokemuksen yhdessäolosta. Toisaalta on mahdollista, että lapsella on läheisemmät 

välit kavereihinsa tai muualla asuviin biologisiin sisaruksiin kuin uussisaruksiin, jotka 

asuvat samassa kodissa lapsen kanssa. (Ritala-Koskinen 2001, 152, 156-162.) 

Hämäläisen (2012, 112-113) mukaan kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ovat alkuvai-

heessa sijoitustaan vastahakoisia puhumaan ikävistä asioista, joita heille on tapahtunut 

ennen sijoitusta. Lapset yrittävät unohtaa ikävät asiat puhumalla entisestä kodista kivana 

paikkana kertoen pelkästään sen positiivisista puolista. Hämäläinen ajattelee, että tämä 

lasten kuviteltu, mukava koti on lähempänä kodin ideaalia kuin todellista kotikokemusta. 

Kuviteltu koti sisältää kyllä todellisia muistoja kodin hyvistä puolista, mutta samalla se 
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saattaa sisältää jotain kuviteltua hyvää. Hämäläinen näkee, että kuvittelemalla tällaisen 

ideaalikodin lapsi pystyy neuvottelemaan ja luomaan sellaisen kodin, jonka hän itse ha-

luaa. Kuviteltu koti aiheuttaa lapsissa kuitenkin isoja ristiriitoja. Eräs Hämäläisen haas-

tattelema lapsi kertoo, että entisessä kodissa oli kiva nähdä omia vanhempia, mutta vas-

taavasti vanhempien juominen ja tappeleminen herättävät lapsessa ikäviä muistoja.  

Hämäläinen (2012, 156) lähestyy lapsen sijaisperheeseen tuloa ja sinne kotiutumista tur-

vallisten arkisuhteiden kautta. Turvallisuus on perusmuodossaan sitä, että sijaisvanhem-

mat vastaavat heidän perustarpeisiinsa. Turvallisuus tarkoittaa myös väkivallattomuutta 

ja päihteiden käyttämättömyyttä perheessä. Lapset mainitsevat myös perheen yhteiset 

säännöt ja rajat turvallisuutta lisääviksi tekijöiksi. Hämäläisen mukaan pelkkä lapsen si-

joittaminen sijaisperheeseen ei riitä takaamaan lapsen turvallisuuden tunnetta, vaan kes-

keistä on sosiaalisten suhteiden muotoutuminen turvallisemmiksi. Uusien ja turvallisem-

pien sosiaalisten suhteiden varaan lapsella on mahdollisuus rakentaa omaa identiteettiään. 

(Mt.) 

Toisaalta Hämäläinen pitää mielessä myös sen mahdollisuuden, että lapsen kokema tur-

vattomuus olisi voinut jatkua sijaisperheessä. Hämäläisen haastattelemista lapsista yksi-

kään ei kuitenkaan kertonut kokeneensa turvattomuutta sijaiskodissa. Hämäläisen haas-

tatteluissa sijaisperheen säännöt ja rajat muodostivat yhden turvallisuuden osa-alueen. 

Biologisessa perheessä lapsilla ei välttämättä ollut sääntöjä lainkaan tai niitä oli vähem-

män kuin sijaisperheessä. Lapset joutuvat myös tekemään kotitöitä sijaisperheissä. Osa 

lapsista suhtautuu sääntöihin positiivisesti liittämällä ne hyvään vanhemmuuteen. Toinen 

osa lapsista kokee säännöt vieraina. Hämäläisen mukaan nämä lapset ovat siirtyneet ää-

ripäästä toiseen, kun lapset ovat ennen sijaisperheeseen tuloa tottuneet säännöttömään ja 

rajattomaan elämään. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun lapset vierailevat säännölli-

sesti biologisessa perheessään. (Mt.) 

Toinen suuri muutos lapsille sijaisperheessä on sijaisperheen vanhempien päihteiden 

käyttämättömyys. Tähän muutokseen kaikki lapset suhtautuvat positiivisesti. Lisäksi lap-

set kuvaavat sijaisperheitä väkivallattomiksi paikoiksi, joissa ei ole edes väkivallan uhkaa 

toisin kuin biologisissa perheissä. Yksi Hämäläisen haastattelemista lapsista kuvasi hä-

neen itseensä kohdistuvaa väkivaltaa vanhempiensa taholta. Muut lapset olivat altistuneet 

vanhempien keskinäiselle väkivallalle. (Mt.) 
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Nousiaisen (2004, 105) mukaan sanapari ‘’lapsuuden koti’’ herättää yleensä onnellisuu-

teen ja hyvään liittyviä ajatuksia. Lapsuuden koti sijaitsee muistoina, mielentiloina ja ko-

kemuksina hoivasta ja huolenpidosta. Muistoja ei ole yleensä aivan varhaisimmasta lap-

suudesta. Nousiainen ajattelee, että on olemassa kulttuurisesti jaettu ‘’tarinavaranto’’, 

jossa toistuu tarina lapsuuden kodista ‘’kultaisena’’ ja ‘’viattomana’’. Tämän vuoksi 

myös ne tarinat, joiden kodit sisältävät paljon negatiivisia piirteitä, saavat toisaalta joitain 

positiivisia merkityksiä. Lisäksi hyvistä kokemuksista kerrotaan useimmiten paljon lyhy-

emmin kuin vastaavasti ikävistä tapahtumista. (Mt.) 

Äidin läsnäolo kodissa näyttäytyy hallitsevana piirteenä Nousiaisen tutkimien naisten 

lapsuuden kodeissa. Kotiin liitetään perustarpeiden tyydyttäminen, esimerkiksi lepo ja 

syöminen. Tämän myötä keittiö ja makuuhuone korostuvat muistoissa. Mieleen palautuu 

äidin tekemä hyvä ruoka ja ruokailutilanteet kotona. Myös päiväunien nukkuminen muis-

tetaan hyvänä asiana. Vaikka vanhempiin liittyisi paljon huonoja muistoja, voi muistoissa 

esiintyä silti myös joitain hyviä hetkiä lapsuudesta. Isän kanssa on voitu esimerkiksi har-

rastaa liikuntaa kodin ulkopuolella. Tosin tämä muisto tulee toistaneeksi sitä samaa kaa-

vaa, jossa isä koetaan jollain tapaa ulkopuoliseksi kodin piirissä. (Mt., 106–108.)  

Hämäläinen (2012, 98-99) on havainnut, miten tärkeää lapsille on saada pitää omanaan 

edes pientä aluetta kodissa. Yleensä tämä alue on lapsen oma huone, jonka oven saa tar-

vittaessa myös lukkoon. Oma huone tarjoaa lapselle yksityisyyttä ja rauhaa muilta ihmi-

siltä. Lapsille on tärkeää myös se, että huonetta ei tarvitse jakaa kenenkään kanssa. (Mt., 

98-99.) Nousiaisen (2004, 121) tutkimien äitien kodeissa lapsille on varattu oma tila, 

useimmiten oma huone. Lapset ovat koko ajan läsnä äitien kodeissa vaatteiden, lelujen ja 

lastensänkyjen kautta, vaikka lapset eivät koko ajan asu äitien luona. 

Hämäläinen on huomannut myös esineiden tärkeyden lasten kodille. Sijaiskodissa asuvat 

lapset liittävät muistoja eletystä elämästään entisestä kodista mukaan otettuihin tavaroi-

hin. Tällainen tavara saattaa olla esimerkiksi lapsen ensimmäinen lelu. Muuttopäivään 

saattaa liittyä muisto tavaroiden pakkaamisesta. Toisaalta osa lasten tavaroista on saatta-

nut kadota matkan varrella tai jäädä entiseen kotiin. (Hämäläinen 2012, 99.) Laakson 

(2009, 73-74) tutkimuksen lastenkotien fyysinen ympäristö sisältää merkkejä kodista, 

mutta myös laitosmaisuudesta. Kodinomaisuutta on enemmän sellaisessa lastenkodissa, 

joka on tarkoitettu pidempiaikaiseen asumiseen. Koriste-esineet, vuodenaikojen mukaan 

vaihtuvat tekstiilit ja hyötykasvit kertovat sisustukseen panostamisesta. Laakso kiinnittää 

erityistä huomiota valokuviin, joissa esiintyy muun muassa lastenkodin entisiä asukkaita 

ja lastenkodin työntekijöitä. On myös olemassa lastenkoteja, joissa lapset asuvat yleensä 
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vain joitain kuukausia. Tällaisissa lastenkodeissa asukkaiden identiteetti pyritään salaa-

maan mahdollisimman hyvin. Käytävillä tai huoneissa ei näe lasten valokuvia tai nimiä. 

Jos kuvia lapsista on joskus otettu, voidaan ne pitää lukkojen takana turvassa. (Mt.) 

Lastenhuoneet usein erottaa kodin muista huoneista niiden lapsia varten suunniteltu si-

sustus. Myös muualla kodissa näkee lapsille suunniteltuja huonekaluja ja esineitä, jos ko-

dissa asuu lapsia. Koti laajenee yleensä myös pihan puolelle, missä erilaiset telineet ja 

harrastusvälineet edustavat lapsuutta. Tämän pidemmälle lasten asumista ei yleensä ole 

tapana mieltää. Asunnot ja kodit voidaan toisaalta mieltää fyysisiksi rakenteiksi, mutta 

myös laajemmin yhteiskunnan rakenteellisiksi puitteiksi ihmisten olemiselle. Pelkkä ko-

tona oleminen, siellä syöminen ja nukkuminen ei riitä kuvaamaan asumisen ja kodin mo-

nimuotoisuutta. Asuminen liittyy keskeisesti osallisuuteen sekä vapauteen toimia ympä-

ristössään haluamallaan tavalla. Asuminen on aktiivista oman tilan tai ‘’pesän’’ rakenta-

mista. (Rautio ym. 2015, 103–104.) 

Seuraavaksi käsittelen lastensuojelun kotikäyntejä lapsen kodin näkökulmasta. Olen si-

joittanut niiden käsittelyn tähän lukuun, vaikka niiden kuvaamat kodit eivät aina ole kaik-

kein ideaalisimpia lapsen kannalta. Mutta kuten jo tämän luvun alussa totesin, ideaalikoti 

ei yleensä ole paikka, joka välttämättä olisi saavutettavissa, vaan ennemminkin se on idea 

ja tavoite, jota kohti voidaan pyrkiä. Lastensuojelu ei velvoita perheitä täydellisyyteen, 

vaan pyrkii turvaamaan lasten turvallisen elämisen ensisijaisesti kotona vanhempiensa 

kanssa. 

Lastensuojelun ammattilaisten piirissä kotikäyntejä voidaan pitää itsestään selvänä 

asiana. Lastensuojelun perhetyöntekijä voi hämmästellä, kun perheen äiti ei päästäkään 

häntä kotikäynnille. Lastensuojelun piirissä kotikäynnit ovat tärkeässä symbolisessa roo-

lissa. Perheen pitää yleensä antaa lupa ammattilaisille astua kotiin. Tämä antaa positiivi-

sen alkuvireen ammattilaisten ja perheen väliselle yhteistyölle. (Hurtig 2003, 117–118.) 

Ferguson (2018, 71) huomauttaa, että sosiaalityöntekijät tekevät kahdenlaisia kotikäyn-

tejä: ennakkoon sovittuja ja niin sanottuja yllätyskäyntejä, joista ei ole ilmoitettu etukä-

teen. Kaikkiin kotikäynteihin liittyy silti mahdollisuus yllätyksille, niin hyvässä kuin pa-

hassa (mt.). 

Kotikäynti voidaan jakaa vaiheisiin, jotka toistuvat melko samanlaisina työntekijästä riip-

pumatta. Käynti alkaa tulorepliikeillä, jotka virittävät sekä työntekijän että perheen koti-

käyntiin. Tulotilanteessa työntekijä huomioi samalla perheen mahdolliset lemmikkieläi-

met. Yleisin kokoontumispaikka tapaamisen aikana on kodin keittiö. Käynnistysrepliikki 
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aloittaa kotikäynnin varsinaisen työskentelyn. Se koskee yleensä perheen kuulumisia, 

jonka jälkeen siirrytään varsinaiseen keskusteluosuuteen. Tämän jälkeen vedetään yhteen 

käsitellyt asiat ja sovitaan seuraava käynti. Huolimatta siitä miten kotikäyntiä on ennak-

koon suunniteltu liittyy siihen aina yllätyksellisyyden elementti, kuten edellä jo mainit-

tiin. Kotona tapahtuvaan työskentelyyn liitetään usein perheen ehdoilla työskentely ja 

perheen yksityisyyden ja loukkaamattomuuden kunnioittaminen. Työntekijät eivät voi 

varmistua siitä ketkä perheenjäsenistä ovat tietyllä kotikäynnillä paikalla, vaan käynnin 

kokoonpano on perheen määriteltävissä. Sosiaalisena tapahtumana kotikäynti voi vertau-

tua kyläilyyn, johon liittyy tasavertaisuuden, arkisuuden ja rentouden merkityksiä. Toi-

saalta lastensuojelussa toisinaan vaadittava tarkistus- ja selvittelytyö ei välttämättä istu 

kovin hyvin tähän kanssakäymisen muotoon. Voidaan todeta, että ’’Koti ammatillisena 

toimintaympäristönä purkaa asiakas-työntekijäasetelman välistä hierarkiaa. Se ei koko-

naan tyhjennä sitä, mutta tekee siitä kätketympää.’’. (Hurtig 2003, 121-122.) 

Kun kodin ovet ovat avautuneet, avaa se mahdollisuuksia jatkotyöskentelylle. Kodin si-

sälle päästyään aukeaa ammattilaiselle perheen arki eri tavalla kuin esimerkiksi pelkkiä 

asiakastietoja lukemalla. Kotia voidaan havainnoida katsomalla, haistamalla ja kuuntele-

malla. Kodin asukkaiden ulkoinen olemus ja kodissa toimimisen tavat tarjoavat nekin 

uudenlaista tietoa kodissa vierailevalle. Koti tarjoaa erilaisia lähtökohtia keskustelulle. 

Positiiviset huomiot voidaan heijastaa takaisin perheelle, kun taas negatiiviset asiat tar-

joavat tärkeää pohjaa keskustelulle. (Hurtig 2003, 119.) Ferguson (2018, 69) on havain-

nut, että kotikäynnit ovat luonteeltaan yllätyksellisiä ja niiden kulkua on hankala etukä-

teen arvioida. Perheiden arki on yleensä eläväistä ja joustavaa, kun lapset ja aikuiset esi-

merkiksi syövät, itkevät, riitelevät, puhelimet ja muut vastaavat laitteet ääntelevät ja mah-

dolliset lemmikit vaativat huomiota. Kuitenkin nämä erilaiset tekijät tarjoavat ammatti-

laiselle tärkeää tietoa perheen tilanteesta ja mahdollisista puuttumisen paikoista. Joskus 

perheen tilanne voi olla niin kaoottinen, että se uhkaa merkityksellisen työskentelyn to-

teutumista. Tässä mielessä kotikäynti eroaa huomattavasti toimistotapaamisesta, jossa 

ammattilaisen kontrolli ympäristön suhteen on huomattavasti suurempi. (Mt.)    

Kotikäynnillä ammattilaiset joutuvat käyttämään ilmapiiriä keventäviä tai neutralisoivia 

puheenvuoroja. Perheen mielen päällä olevat arkipäiväiset ja ajankohtaiset asiat limitty-

vät ammattilaisten tärkeinä pitämien keskusteluteemojen kanssa yhteen. Joskus perheen 

esiin nostamat puheenaiheet saattavat viedä määrällisesti enemmän aikaa kuin ammatti-

laisten teemat. Puhetta kotikäynneillä siis riittää, mutta käynnillä saavutettu hyöty voi 

jäädä ammattilaisten näkökulmasta pieneksi. Ongelmien taustalla vaikuttavat asiat tai 
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konkreettiset tavoitteet niiden ratkaisemiseksi voivat jäädä pimentoon. Välttämättä kyse 

ei ole työntekijöiden ammattitaidon puutteesta, vaan kyvystä piilottaa todelliset ajatukset 

ja huolet käynnin aikana. Ennen kotikäyntiä tai sen jälkeen työntekijät saattavat kertoa 

kollegoilleen aitoja ajatuksiaan perheiden tilanteita koskien. (Hurtig 2003, 123-125.) 

Ymmärrän hyvin sen, että joissain tilanteissa työntekijästä voi tuntua hankalalta ottaa 

keskustelun aiheeksi perheen ongelmakohtia. Erityisen hankalalta se voi tuntua perheen 

kodissa, kun perheen vanhempi istuu vastapäätä keittiön pöydän ääressä. Cookin (2020) 

tutkimus kuvaa hyvin sitä, miten kotikäynnit eivät ole niin yksinkertaisia kuin ne ulkoa-

päin tarkasteltuna voivat vaikuttaa. Kotikäynnin aikana työntekijä astuu aina tietyllä tapaa 

tuntemattomalle alueelle, vaikka koti olisi aiemmilta käynneiltä tuttu. Monenlaiset tun-

teet, myös pelko, ovat läsnä kotikäynnillä. Kodin asukkaiden kunnioitus säilyy työnteki-

jän mielessä, vaikka samalla työntekijä edustaa virallista tahoa, jolla on tarvittaessa valtaa 

puuttua kodin asioihin. (Mt.) 

Kotikäynnit ovat eräänlainen kummajainen sosiaalityön kentällä. Toisaalta ne nähdään 

oleellisena osana perheiden kanssa tehtävää työtä, mutta toisaalta niihin liittyy paljon ris-

tiriitaisuuksia. Kotikäynnillä julkinen astuu sisään kotiin eli yksityiseen. Oikeutuksen ko-

tikäynnille tarjoaa lapsen hyvinvoinnin turvaaminen. Kotikäynti avaa ammattilaisille niin 

sanotusti ikkunan lapsen kotiin sekä lapsen elämään. Tuo ikkuna ei aina näytä lapsen 

ideaalikotia, jota tässä luvussa on hahmoteltu, ja joskus lapsen koti voi näyttäytyä täysin 

päinvastaisena eli turvattomana. Seuraavassa luvussa käsittelen tarkemmin tätä teemaa.      

Söderqvist ym. (2016) lähtevät avaamaan ideaalikodin käsitettä konkreettisten asioiden 

kautta tuomalla esiin fyysisen suojan ja ruoan kodin määrityksinä. Tärkeimpinä kodin 

määreinä he kuitenkin pitävät kodin sisäisiä ihmissuhteita. Lapsen kannalta nämä ihmis-

suhteet tarjoavat sekä turvaa että myös rajoja. Lapsen rooli on selkeä suhteessa kodin 

aikuisiin. Vaikka lapsi välillä koettelisi kodin sääntöjä ja rajoja, ei se horjuta kotia pai-

koiltaan. (Mt., 595.) Omat havaintoni tutkimusaineistosta tukevat näitä ajatuksia. Lapsen 

ideaalikodin ei tarvitse olla fyysisesti hienoin tai kallein. Lapselle riittää hänelle osoitettu 

selkeä paikka kodissa, joka mielellään tarjoaa samalla hieman yksityisyyttä lapselle. Lap-

selle tärkeintä kodissa ovat sen sosiaaliset suhteet, jotka tarjoavat lapselle ennen kaikkea 

turvallisuutta sekä huomiota. Kodissa tapahtuva yhteinen tekeminen ja pelkkä oleminen 

ovat lapselle tärkeitä. Lapsen suhteet muihin lapsiin nousevat myös tärkeiksi asioiksi lap-

sen kodissa, mutta tarvittaessa lapsi voi saada näihin täydennystä myös kodin ulkopuo-

lelta.   
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4.2 Lapsen turvaton koti 

 

Tässä luvussa käsittelen sellaisia koteja, joissa esiintyy väkivaltaa ja turvattomuutta. Vä-

kivallan ei välttämättä tarvitse kohdistua lapseen, mutta jo pelkkä väkivallan läsnäolo tai 

sen uhka kodissa voivat tehdä kodista lapselle turvattoman paikan. Väkivaltaa ei ole pel-

kästään fyysinen väkivalta, vaan sitä on esimerkiksi myös seksuaalinen, henkinen ja ta-

loudellinen väkivalta. Keskeistä on se, että jokin teko tai asia koetaan väkivaltana. Väki-

vallan tekijä tai sen kokija eivät kuitenkaan aina tiedosta missä väkivallan rajat menevät. 

Turvattomuus ja sen tunne liittyvät läheisesti väkivaltaan, mutta ymmärrän turvattomuu-

den laajempana tunteena, jota voi esiintyä myös silloin kun kaikki näyttää ulkoa päin 

tarkasteltuna olevan hyvin. Samoin kuin väkivalta, on myös turvattomuus nimenomai-

sesti henkilön itsensä kokemus tai tunne. Sosiaalityön tutkimuksen piirissä lapsen ja ko-

din turvattomuutta on tutkittu varsin monipuolisesti. Erityisesti Laitisen (2004), Nousiai-

sen (2004), Hyytisen (2007) sekä Kauhasen (2017) tutkimukset käsittelevät tätä teemaa. 

Siivolan (2020, 94) tutkimukseen osallistunut ’’Annikki’’ kertoo kokemuksensa adopti-

osta 1940-luvun lopulla. Annikin matka adoptioperheeseen kulki lastenkodin kautta. Las-

tenkodin lopetettua toimintansa Annikki omien sanojensa mukaan ’’joutuu’’ adoptioper-

heeseen. Elämästä adoptioperheessä tulee kuitenkin niin sietämätöntä ja ankeaa, että An-

nikki päättää jättää kotinsa noin 15-vuotiaana. Annikki palasi varhaislapsuutensa koti-

kaupunkiin toiveissaan löytää sukulaisiaan sekä parempi elämä. (Mt., 94.) 

Hyytinen (2007) on jakanut lapsen kokemukset huumeperheessä elämisestä kolmeen osa-

alueeseen. Niitä ovat: 1) huumemaailman tunkeutuminen kotiin, 2) huumeisen vanhem-

muuden heikentämä hoiva sekä 3) salailu ja turvattomuus perhe-elämän rakenteina. En-

simmäinen osa-alue tarkoittaa huumemaailman näkymistä lapsen elämässä ja kodin olo-

suhteissa. Toinen osa-alue pitää sisällään toisaalta konkreettisia puutteita huolenpidossa 

ja toisaalta vanhemman fyysisen ja psyykkisen voinnin heikentymistä. Kolmas osa-alue 

viittaa Hyytisen mukaan huumeperheen elämään ‘’kaksoiselämään’’, jota ylläpidetään 

salailun keinoin. Turvattomuus voi näkyä sekä psyykkisenä että fyysisenä turvattomuu-

tena. Hyytisen mukaan hänen tutkimansa perheen kokemat kokemukset, tunteet ja tilan-

teet ovat niin negatiivisia, ettei niitä voi minkään tulkinnan avulla muuttaa positiivisiksi. 

Hyytinen antaa tästä esimerkin, jossa vanhempi saa lääkettä vieroitusoireisiinsa, mikä 
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mahdollistaa vanhemmalle lasten perustarpeista huolehtimisen. Tämä on kuitenkin vain 

lievä parannus perheen tilanteessa, kun huomioidaan lapsen aiemmat negatiiviset koke-

mukset. (Mt., 84-85.) 

Perheen elämistä huumemaailmassa sävyttää jatkuva pelko ja jännitys. Huumeet hallitse-

vat perheen elämää kaikilla osa-alueilla. Huumeiden käyttäminen, hankkiminen ja myy-

minen ovat niin intensiivistä toimintaa, että niistä tulee väistämättä osa perheen arkea. 

Koti on kuitenkin perheen elämän kiintopiste. Kodista käsin myydään huumeita, mikä 

tarkoittaa sitä että ‘’asiakkaat’’ tulevat lapsen kotiin hankkiakseen huumeita. Näiden 

‘’asiakkaiden’’ kunnosta tai aikeista ei ole aina täyttä varmuutta, minkä vuoksi kodista 

löytyy erilaisia aseita yllättävien tilanteiden varalta. Lapset saattavat todistaa tilanteita, 

joissa perheen vanhempi on väkivaltainen haastavasti käyttäytyviä ‘’asiakkaita’’ kohtaan. 

Tällaisissa kodeissa myös poliisi voi olla lapsille tuttu vieras. (Mt., 85-87.) 

Vanhempien huumeiden käytön voi saavuttaa pisteen, jossa vanhempi pystyy huolehti-

maan vain omaan huumeiden käyttöönsä liittyvistä tarpeista. Rahan hankkimisesta huu-

meita varten tulee vanhemmalle prioriteetti. Vanhempi voi esimerkiksi myydä kodin ta-

varoita rahoittaakseen huumeiden käyttöään. Fyysisesti koti voi muistuttaa ’’kaaosta’’, 

jota hallitsevat vaatekasat, epämääräiset tavararöykkiöt sekä yleinen sekaisuus ja sotkui-

suus. Kodissa voi olla hankala liikkua kaiken tavaran ja lian keskellä. Kodin sotkuisuus 

yhdistettynä siellä harjoitettuun huumekauppaan ja huumeiden käyttöön aiheuttaa sen, 

että lapsi ei voi kutsua kavereitaan kotiinsa. (Mt., 88-95.) 

Hyytisen tutkiman perheen tapauksessa erityispiirteenä nousi esiin vanhempien lukittu 

makuuhuone. Makuuhuoneen ovi oli lukittuna vuorokauden ympäri eikä lapsilla ollut lu-

paa tulla vanhempiensa luokse yöaikaan. Vanhempien makuuhuone oli lapsilta kielletty 

alue, joka kuitenkin oli osa lasten kotia. Vanhemmat käyttivät huoneessaan huumeita, 

mutta lapsilleen he kertoivat polttavansa siellä tupakkaa, mikä toimi perusteena kieltää 

lasten pääsy sinne. Lapset reagoivat tähän järjestelyyn kiukuttelemalla ja keskinäisellä 

nahistelulla. Myöhemmin selvisi, että lapset tiesivät vanhempiensa huumeiden käytöstä. 

Makuuhuone toimi myös huumeiden myyntipaikkana sekä huumeita käyttävien ystävien 

tapaamistilana. Lapset saattoivat silti nähdä kodissaan huumeiden käyttövälineitä. (Mt., 

87-88.)  

Huumeita käyttävä vanhempi ei pysty täysipainoisesti huolehtimaan kodista ja lapsistaan 

johtuen huumeiden käytöstään tai huumeiden puutteen aiheuttamista vieroitusoireista. 
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Kodin henkistä ilmapiiriä kuvaa kahtiajakoisuus. Toisessa ääripäässä on vanhempien pas-

siivisuus tai jopa masentuneisuus. Toinen vanhempi ei välttämättä ole yhtä alakuloinen 

kuin toinen, mikä voi johtaa siihen että kodin ylläpitäminen jää pelkästään jaksavamman 

vanhemman harteille. Toinen ääripää taas on ylivilkkaus, mutta toisaalta toiminnan pää-

määrättömyys. Ylivilkkaina aikoina vanhemmat saattavat olla myös aggressiivisia, mikä 

voi kohdistua myös lapsiin. Vanhempien aggressiivisuus näkyy esimerkiksi tavaroiden 

heittelemisenä, huutamisena ja jopa lyömisenä. Huumeiden käytöllä on siis monenlaisia 

vaikutuksia vanhemmuuteen. Se voi aiheuttaa vanhemmassa myös kylmyyttä ja välinpi-

tämättömyyttä myös lapsia kohtaan. Vieroitusoireet näkyvät ennen kaikkea fyysisinä oi-

reina, jotka johtavat vanhemman väliaikaiseen kyvyttömyyteen hoitaa lapsiaan. Vieroi-

tusoireiden vastakohta ovat yliannostukset, jotka pahimmillaan voivat johtaa vanhemman 

kuolemaan. Lapset voivat joutua herättelemään tajutonta vanhempaansa ja pelkäämään 

tämän hengen puolesta. (Mt., 89-91.)  

Hyytisen tutkiman perheen kokemuksissa on paljon samaa Itäpuiston (2005) tutkimien 

alkoholistiperheiden lasten kokemuksien kanssa. Alkoholiongelmainen vanhempi tai 

vanhemmat on juopuneena aggressiivinen ja häiritsevä. Kotiin voi tulla myös vanhem-

man ’’ryyppykavereita’’, jotka metelillään häiritsevät lasten unta. Lapset myös saattavat 

joutua ottamaan vastuuta kodinhoidosta ja ruoanlaitosta, kun vanhemmat asettavat alko-

holin etusijalle lapsiinsa nähden. (Mt., 84-85.) 

Kirsi Nousiainen (2004, 111) kirjoittaa, miten koti nähdään helposti naisen tilana ja äiti 

sen keskipisteenä. Kuitenkaan kotiin liitetyt positiiviset merkitykset, kuten esimerkiksi 

koti levon ja turvan paikkana, eivät välttämättä toteudu kaikkien naisten kohdalla. Päin-

vastoin koti voi olla naiselle pelon ja turvattomuuden tila. Huomattava on myös se, että 

kun nainen kokee väkivaltaa omassa kodissaan, ei hän pysty tarjoamaan riittävää turvaa 

lapsilleen. Naisten kokema väkivalta kodissa näyttäytyy Nousiaisen tutkimuksessa sekoi-

tuksena seksuaalista, fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Miehen sairaalloinen mustasukkai-

suus yhdistettynä seksuaaliseen turhautumiseen purkautuu väkivaltaisena käytöksenä 

naista kohtaan. Mustasukkaisuus estää samalla naisen osallistumisen kodin ulkopuoliseen 

elämään. Miehestä tulee vallan käyttäjä sekä kodin ulkopuolella julkisen elämän piirissä 

että kodin sisäpuolella yksityisen elämän piirissä. Normaalistikin julkinen ja yksityinen 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta tässä tapauksessa ne sekoittuvat toisiinsa. 

Vaikka mies on muuten aktiivinen toimija naisten ja lasten elämässä, ei hän ota vastuuta 

arjen pyörittämisestä tai kotitöistä, vaan ne jäävät naisten tehtäviksi. Nousiaisen tutki-
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muksesta nousee esiin myös se, että osa naisista aidosti nauttii kodin keskipisteenä ole-

misesta ja lasten hoitamisesta. Toisaalta kodin piirissä olemiseen voi liittyä myös yksi-

näisyyden tunteita etenkin, jos mies ei mahdollista naiselle kodin ulkopuolista elämää tai 

aktiivisesti estää sen. (Mt., 111–113.) 

Yö on yleinen aika väkivallalle tai sen uhalle. Nousiaisen tutkimuksessa naiset kertovat 

myös omista lapsuusmuistoistaan kotiin liittyen. Naisten lapsuuden kodeissa vanhemmat 

juovat alkoholia ja tappelevat keskenään. Lapset eivät suoraan näe väkivaltaa, mutta kuu-

levat sen omaan huoneeseensa. Myöhemmin lapset näkevät väkivallan jälkiä vanhemmis-

saan. Vanhempien huuto ja metelöinti haittaavat lasten unta, mikä näkyy lapsissa väsy-

myksenä. Lapset myös hakevat herkästi turvaa sisaruksistaan. Osalle naisista sisarukset 

tosin saattoivat olla myös väkivallan käyttäjiä heitä kohtaan. Turvattomuutta kotiin voi 

tuoda muukin kuin väkivalta. Sisaruksen psyykkinen sairaus voi ilmetä yöllisenä huuta-

misena. Kodin turva rikkoutuu pelottavien äänien ja levottoman ilmapiirin myötä. Naiset 

mainitsevat fyysisen kurittamisen yhtenä väkivallan muotona nimenomaan isän taholta. 

Kurittaminen on voinut olla päivittäistä ja tapahtua keksityistä syistä. Vanhempien ky-

vyttömyys vastata kodista ja lasten perustarpeista voi johtaa siihen, että lapset joutuvat 

ottamaan vastuuta kodin hoitamisesta. Eräs Nousiaisen tutkimista naisista otti tätä vas-

tuuta jo 11-vuotiaana. Hän on luonteeltaan muutenkin siisti, mutta samalla hän häpesi 

kotinsa sotkua eikä kehdannut kutsua kavereitaan kylään ennen kodin siivoamista. Nou-

siainen näkee, että nämä arkiset toimet eli tilalliset käytännöt olivat tälle lapselle keino 

selviytyä kodin olosuhteissa. (Mt., 107–108, 113.)  

Myös Hämäläinen (2012, 108) tunnistaa tilanteen, jossa lapsi on joutunut kantamaan vas-

tuuta kodin ylläpitämisestä sekä kokemaan epävarmuuden ja pelon tunteita kodissa. 

Nämä teemat nousevat esiin lasten entisen kodin käsittelyn yhteydessä, siis ennen sijais-

perheeseen muuttamista. Hämäläinen näkee turvattomuuden ja turvallisuuden teemat jol-

lain tapaa toisiinsa yhdistyneinä, koska ne saattavat ilmetä samanaikaisesti saman kodin 

sisällä. Vastuunkanto tekee lapsesta aikuisenkaltaisen toiminnassaan, mikä vähentää lap-

sen mahdollisuuksia olla ja käyttäytyä lapsen tavoin. (Mt.) 

Turvattomuutta voi olla myös lapsen kokema säännöttömyys ja rajattomuus. Entisessä 

kodissa lasten ei ole esimerkiksi tarvinnut pestä hampaita tai mennä nukkumaan tiettyyn 

aikaan. Sinällään nämä pieneltä kuulostavat asiat aiheuttavat lapsissa hämmennystä ja 

huolta. Epävarmuus kodista ja sen pysymättömyys ovat myös osa turvattomuuden koke-

musta. Hämäläisen haastattelemat lapset kertovat, miten he joutuivat muuttamaan useasti 
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asunnosta toiseen. Syynä muutoille oli lasten kertoman mukaan milloin toisen vanhem-

man väkivaltaisuus milloin taas asuntojen putkiremontit. Kaikki lapset eivät halunneet 

kertoa kovin avoimesti muutoista. Lapset ovat voineet tottua jatkuviin muuttoihin erään-

laisena elämäntapana. Tästä huolimatta muutot herättävät lapsissa epävarmuutta etenkin, 

jos lapsi ei tiedä tarkkaa syytä muutolle. Fyysisen kodin lisäksi muutossa vaihtuu kodin 

ympäristö kavereineen ja kouluineen. (Hämäläinen 2012, 109-110.) 

Turvattomuus kodissa ei yleensä johdu lapsista itsestään, vaan vanhemmista, joiden omat 

ongelmat hankaloittavat vanhempana toimimista. Lapset joutuvat tällaisessa kodissa ot-

tamaan liian paljon vastuuta itsestään ja turvautumaan perheen ulkopuolisiin aikuisiin, 

esimerkiksi poliisiin. Lapset myös etsivät keinoja pärjätä haastavissakin tilanteissa, joi-

den ratkaiseminen kuuluisi oikeasti vanhemmille. Näissä tilanteissa lapsen rooli pelkkänä 

lapsena hämärtyy ja tilalle tulee pakotettu aikuisenkaltainen rooli. (Mt., 112.)  

Eräänlaista turvattomuutta voi olla sekin, kun sijaisperheeseen sijoitettu lapsi kokee si-

jaisperheen väliaikaisena kotinaan ja toivoo paluuta vanhempiensa luokse. Tällöin kyse 

ei ole siitä, että sijaisperhe olisi samalla tapaa turvaton kuin mitä vanhemmat ovat olleet 

ennen sijoitusta, vaan että lapsi ei koe sijaisperhettä pysyväksi, oikeaksi kodikseen. Lap-

set saattavat kokea sijaisperheen jollain tapaa vieraana paikkana. Vieraan asemaan liittyy 

ajatus palaamisesta lähtöpaikkaan eli sijoitettujen lasten tapauksessa omien vanhempien 

luo. Erityisesti sellaiset lapset, jotka tapaavat biologisia vanhempiaan entisessä kodissaan 

ja viettävät siellä tärkeitä juhlapäiviä, tuntevat sijaisperheen vahvemmin vain väliaikai-

sena kotina. Välttämättä sijoituksen pitkäaikaisuuskaan ei tarkoita sitä, etteikö lapsi toi-

voisi paluuta entiseen kotiinsa. Lapsi voi järkeillä sijaisperheessä asumisen siten, että se 

on pakotettu ja väliaikainen vaihe hänen elämässään kunnes hän täyttää 18 vuotta. Vaikka 

lapset vahvasti toivovat pääsevänsä takaisin vanhempiensa luo, ei se tarkoita sitä että lap-

set eivät ymmärtäisi vanhempiensa ongelmia. Lapset saattavat toivoa niiden poistumista, 

mikä mahdollistaisi paluun entiseen kotiin. (Mt., 114-115.)     

Sijaisperheeseen sijoitettu lapsi vertautuu tietyllä tapaa yksityismajoituksessa asuvaan 

alaikäiseen turvapaikanhakijaan. Molemmissa tapauksissa lapsi ei voi asua vanhempansa 

kanssa, minkä lisäksi lapsi voi kokea ulkopuolisuuden tunnetta sijaisperheessä. Yksityis-

majoituksessa asuvien turvapaikanhakijalasten kohdalla  on vielä muistettava se, että hei-

dät on jo ainakin kerran hylätty lähtömaassa, kun perhe on lähettänyt heidät hakemaan 

turvaa toisesta maasta. Tällaisista lapsista käytetään myös termiä ankkurilapset. Kun 

nämä lapset saapuvat Suomeen ja heidät sijoitetaan asumaan väliaikaisesti perheeseen, 

on heillä riski joutua toistamiseen hylätyksi sijaisperheen sisällä. Hylätyksi tuleminen voi 
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näkyä esimerkiksi eriarvoisena kohteluna suhteessa muihin perheenjäseniin tai kiinty-

myssuhteen puuttumisena. Vanhemmat ovat voineet suunnitella lähtömaassa lapsen asu-

van Suomessa asuvien sukulaisten luona, mutta aina tämä suunnitelma ei toteudukaan, 

jolloin lapsi kokee jälleen kerran uuden hylkäämiskokemuksen. Kun lapsi lopulta pääsee 

asumaan perheeseen, voi lapsi kokea olevansa kiitollisuudenvelassa sijaisperhettä koh-

taan, mikä voi korostua esimerkiksi silloin jos perheen ja lapsen sukulaissuhde on etäinen. 

Vähentääkseen perheen taakkaa lapsi voi kokea olevansa velvoitettu tekemään kotitöitä 

tai hoitamaan perheen muita lapsia. Toisaalta lapsi voi asua myös siskonsa tai veljensä 

luona, jolloin suhde lapseen on oletettavasti paljon läheisempi. (Kauhanen 2017, 78-81, 

89-90.) 

Hylkääminen on merkittävä teema myös adoptiolasten kohdalla. Kun adoptoitu kasvaa ja 

alkaa etsimään juuriaan, voi hän tulla pohtineeksi miksi hänet annettiin adoptioon synty-

mäkodistaan. Toisaalta adoptoitu voi pyrkiä ymmärtämään vanhempiensa kokonaistilan-

netta adoption hetkellä sekä näkemään adoption kaikille osapuolille parhaana ratkaisuna. 

Vanhemmat ovat voineet ajatella antavansa lapselleen paremman elämän adoptoituna. 

Samoin adoptoitu voi nähdä vanhempiensa elämänkulussa rikkonaisuutta, mikä johti lo-

pulta ratkaisuun antaa lapsi adoptioon. (Siivola 2020, 182-185.)  

Haastetta yksityismajoituksessa voi tuottaa myös lapsen ikä. Joissain kulttuureissa lap-

suuden raja on alhaisempi kuin länsimaalainen 18 vuotta, mikä tarkoittaa sitä että lähellä 

täysi-ikäistymistä olevan lapsen oletetaan huolehtivan itsestään vaikka hän asuisi per-

heessä. On myös todennäköistä, että matkalla Suomeen lapsi on joutunut huolehtimaan 

paljon itsestään ja tekemään itseään koskevia päätöksiä. Tällaisen matkan jälkeen lapsen 

voi olla hankalaa sopeutua perheen ehkä tiukkoihin sääntöihin sekä asemoitua selkeästi 

lapsen rooliin kodissa. Lapsen epäselvä rooli perheessä voi näkyä myös esimerkiksi siten, 

että teini-ikäinen lapsi jätetään pitkiksi ajoiksi yksin kotiin, kun  lapsen majoittaja on ul-

komaanmatkalla. Näin voi tapahtua myös pienempien lasten kohdalla, mutta silloin ma-

joittaja etsii lapselle väliaikaisen hoitajan. Vaihtuvat hoitajat ja epävarmuus kodin aikui-

sen paluusta kotiin tuovat epävarmuutta lapsen elämään, mikä voi olla erityisen negatii-

vinen kokemus lapselle, joka on jo lähtömaassa vanhempiensa taholta hylätty. (Kauhanen 

2017, 79-81, 84-85.)  

Yksityismajoituksessa asuva lapsi voi kokea perheessä väkivaltaa, mikä voi johtaa yksi-

tyismajoituksen purkamiseen ja lapsen sijoitukseen muualle. Ääritapauksissa yksityisma-

joituksessa asuva lapsi voi kadota viranomaisilta kokonaan. Vuositasolla tällaisia ka-
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toamisia on noin 10-20, mutta tarkkaa lukumäärää on hankala arvioida. Lapsen katoami-

nen voi liittyä esimerkiksi paluuseen kotimaahan joko pysyvästi tai väliaikaisesti erään-

laisena rangaistuskeinona. Lapsi voidaan viedä ulkomaille myös ympärileikkausta tai jär-

jestettyä avioliittoa varten. On myös mahdollista, että lapsi joutuu yksityismajoituksen 

kautta ihmiskaupan uhriksi tai osaksi terroristista toimintaa. (Kauhanen 2017, 86-87.) 

Sijaisperheessä koettu turvattomuus liittyy siis lähinnä epävarmuuden ja paikattomuuden 

kokemuksiin. Toisaalta ei pidä unohtaa sitä mahdollisuutta, että sijaisperheessä käytetään 

väkivaltaa joko muihin perheenjäseniin tai lapseen itseensä. Väkivallan ei tarvitse olla 

fyysistä ja siten näkyvää, vaan se voi olla myös henkistä eli esimerkiksi haukkumista ja 

alistamista. Myös lapsen asettaminen eriarvoiseen asemaan muihin perheenjäseniin näh-

den voidaan tulkita henkisenä väkivaltana. Haluan myös korostaa lasten kokemuksia si-

jaisperheestä väliaikaisena kotina. Vaikka lapsi kokisi sijaisperheen turvallisena paik-

kana, jossa hänen tarpeensa huomioitaisiin ja hän pystyisi muodostamaan vahvoja kiin-

tymyssuhteita perheen aikuisiin, ei taustalla vaikuttavaa väliaikaisuuden kokemusta voida 

sivuuttaa. Tällainen kokemus tekee särön lapsen henkiseen kotiin. Lapsi voi jäädä erään-

laiseen välitilaan, jossa hän on toisaalta kiinnittynyt sijaisperheeseen, mutta odottaa toi-

saalta pääsyä pysyvään, oikeaan kotiin. Lapsi voi myöhemmin elämässään kantaa tätä 

väliaikaisuuden kokemusta mukanaan seuraaviin koteihinsa. 

Bengtsson ja Luckow (2020) ovat myös havainneet, että sijaisperheessä asuvat lapset jou-

tuvat tasapainottelemaan sijaisperheen ja biologisen perheen välillä. Kussakin perheessä 

lapsella on oma erityinen roolinsa esimerkiksi siskon rooli. Sijaisperheessä asuva lapsi 

joutuu tarkastelemaan perhe- ja kotisuhteitaan tavalla, jota biologisen perheensä kanssa 

asuva lapsi ei yleensä joudu tekemään. Vaikka lapsi olisi tehnyt ajatustyötä aiheen pa-

rissa, ei se tarkoita sitä, etteikö aihe olisi silti arka paikka lapselle. Navigoiminen moni-

mutkaisten perhesuhteiden verkossa voi olla lapselle ajoittain henkisesti raskasta. Lapsi 

voi välillä kaivata biologisen perheensä luo saadakseen vapaata sijaisperheen vaatimuk-

sista. Jos lapsella on vahva sidos sijaisperheeseensä, voi hän kokea kaipausta myös sinne, 

vaikka lapsi nauttisi biologisen perheen kanssa vietetystä ajasta. (Mt., 110-111, 114-115.)  

Hämäläisen (2012) tutkimia perhehoitoon sijoitettuja lapsia ei kaikilta osin voida suoraan 

verrata Kauhasen (2017) tutkimiin yksintulleisiin turvapaikanhakijalapsiin. Lastensuoje-

lun toimesta perhehoitoon sijoitetut lapset ovat viranomaisten taholta tiukemmassa val-

vonnassa kuin yksityismajoituksessa asuvat turvapaikanhakijalapset. Perhehoitoa toteut-

tavat sijaisperheet ovat aina ennakkoon tehtäväänsä koulutettuja, kun taas yksityismajoi-
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tusta tarjoavat perheet eivät saa tehtäväänsä juurikaan tukea. Perhehoidossa olevalla lap-

sella on aina nimetty sosiaalityöntekijä, jonka pitää jo lastensuojelulain velvoittamana 

tavata lasta riittävän usein. Yksityismajoituksessa lapsi on sukulaisten hoidossa, mutta 

myös heidän armoillaan. Vaikuttaa siltä, että yksityismajoitettu turvapaikanhakijalapsi on 

joka suhteessa heikommassa asemassa kuin perhehoitoon sijoitettu ja huostaanotettu 

lapsi. Tämä on mielestäni erikoista, koska molemmissa tapauksissa lapsi on vailla van-

hempaa, joka voisi pitää lapsesta huolta. Ymmärrän tosin sen, että huostaanotto on voi-

massa toistaiseksi eli pisimmillään siihen asti kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Turvapai-

kanhakijalapsi on jo itsessään välitilassa odottaessaan päätöstä turvapaikkahakemustaan 

koskien. Lisäksi oletetaan, että lapsen perhe lähtömaassa tulee tulevaisuudessa Suomeen 

lapsen perässä, joten tältäkin osin lapsen asuminen sijaisperheessä on väliaikaista. Mie-

lestäni on silti huolestuttavaa, että lapsen pitää kokea kodissaan väkivaltaa ennen kuin 

viranomaiset puuttuvat asiaan. Puuttuminen tosin merkitsee lapselle jälleen uutta asuin-

paikkaa ja myös uutta hylkäämisen kokemusta, vaikka sijaisperheeseen liittyisi myös ikä-

viä muistoja.         

Hämäläinen (2012, 147) on nostanut omaksi luvukseen kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

lasten ambivalentit suhteet biologisiin vanhempiinsa. Vaikka nämä suhteet ovat osaltaan 

ensisijaisia ja tärkeitä, sisältävät ne samaan aikaan sekä turvattomuutta että läheisyyttä. 

Ambivalenttisuus voi näkyä myös niin, että suhdetta ei voi määritellä selkeästi läheiseksi 

tai etäiseksi. Lapset liittävät turvattomuuden kokemukset aikaan, jolloin he vielä asuivat 

biologisen perheensä kanssa. Turvattomuus pitää sisällään monenlaisia tunteita, esimer-

kiksi huolta, pettymystä, epävarmuutta ja pelkoa. Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen 

on saattanut johtaa vanhempien päihteiden käyttö. Vaikka lapset ymmärtävät oman van-

hemman aiheuttavan lapselle itselleen turvattomuuden kokemuksia, ovat suhteet vanhem-

piin lapsille tärkeitä ja läheisiä. Lapsi ei siis automaattisesti etäänny vanhemmastaan. 

(Mt.) 

Seksuaalisen hyväksikäytön uhrit voivat kokea turvattomuutta ja paikattomuutta, vaikka 

lapsuudessa koetusta hyväksikäytöstä olisi kulunut jo vuosikymmeniä aikaa. Voi olla, 

että lapsuuden jälkeen elämä on ollut paikatonta vaeltamista ilman paikkaa, johon voisi 

kiinnittyä. Oma koti voi muuttua ahdistavaksi paikaksi jopa siinä määrin, että on mahdo-

tonta nukkua makuuhuoneessa. Koti voidaan toisaalta haluta suojata ulkopuolisilta tai 

sitten vastaavasti tehdä se ulkopuolisille näkyväksi, etteivät pahat asiat jäisi huomaa-

matta. Hyväksikäytön uhri haluaa yleensä säilyttää vahvan hallinnan tunteen kotinsa suh-

teen. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että kotiinsa ei halua muita ihmisiä asumaan. 
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Äärimmäisissä tapauksissa kodin hallinnan yritykset haittaavat normaalia elämää, kun 

koti esimerkiksi täytetään pakonomaisesti tavaroilla lattiasta kattoon. Uhri rakentaa itsel-

leen pesän, johon ei fyysisestikään mahdu kukaan muu. (Laitinen 2004, 234, 236-237.) 

Näin vahvat reaktiot kertovat toisaalta seksuaalisen hyväksikäytön haavoittavuudesta, 

mutta toisaalta myös lapsuuden kodin merkityksestä aikuisuuden kotikokemuksiin. Ai-

kaisemmat kodit elämänkulun varrella eivät kokonaan katoa, vaikka ne eivät olisi enää  

olemassa fyysisinä paikkoina yksilön elämässä. Sen sijaan menneisyyden kodit tuovat 

aina jotain mukanaan nykyiseen kotiin muistojen, toiveiden ja esineiden muodossa. On-

gelmallista tämä on silloin, kun aikaisempiin koteihin liittyy väkivallan kaltaisia negatii-

visia muistoja. Lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö perheenjäsenen taholta on 

kenties vakavin väkivallan muoto, joten ei ole yllättävää, että sen uhrit kokevat hankalana 

rakentaa kotia, joka olisi turvallisuuden ja levon paikka. Uhrien muistoissa koti piirtyy 

esiin pelon ja avuttomuuden paikkana. Kun oman kodin saa vihdoin hankittua, pyritään 

sitä suojelemaan kaikin keinoin ulkopuoliselta pahalta.  

Laitinen tarkastelee kotia sosiaalisena tilana, jossa kodin asukkaita sitovat toisiinsa vuo-

rovaikutukselliset sosiaaliset suhteet. Lapselle nämä suhteet vanhempiin takaavat fyysi-

sen huolenpidon, vaikka henkisesti suhde olisi vahingollinen. Verrattuna aikuiseen, joka 

voi halutessaan katkaista vahingolliset suhteet, lapsi on alisteisessa asemassa ja ikään 

kuin kahlittuna näihin suhteisiin. Lapsuudessa tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö voi 

kokonaan katkaista suhteet perheenjäseniin tai se voi vaikuttaa niihin negatiivisesti vielä 

aikuisuudessa. Lapsuuden kodista tai sen suhteista tulee uhrille vieraita asioita. Sisarukset 

eivät välttämättä ymmärrä uhrin lapsuuden kokemusta, joka voi erota paljonkin heidän 

kokemuksistaan. Tämä siitä huolimatta että sisaruussuhde on voinut olla uhrille tärkeä ja 

elämässä kiinnipitävä suhde. (Laitinen 2004, 144-145, 238.) 

Isän roolissa olevat miehet ovat tutkimusten perusteella yleisin hyväksikäyttäjien ryhmä. 

Isän roolissa mies voi olla isäpuoli, äidin miesystävä, kasvatti-isä tai lapsen biologinen 

isä. Miestä ei välttämättä tunnista hyväksikäyttäjäksi ulkoisten piirteiden perusteella. Hy-

väksikäyttäjä voi olla niin sanotusti yhteiskunnan mallikansalainen, jonka yhteiskunnal-

linen asema voi olla korkea niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Poikkeavuus ilmenee vasta 

kodin seinien sisäpuolella. Kodin ulkopuolelle miehet voivat antaa itsestään positiivista 

ja lapsista huolehtivaa julkikuvaa. Kodin sisällä miehet sen sijaan käyttävät kontrollia ja 

väkivaltaa muita perheenjäseniä kohtaan. Laitinen toteaa, että ’’ulkoisen hyvän ja sisäisen 

pahan tuottama ristiriita elää haastateltavieni suhteissa isiinsä’’. Isä on tarjonnut lapsille 

myös aitoa huolenpitoa ja hyviä hetkiä, jotka muistaa vielä aikuisenakin. Miehen rooli 



59 
 

 

perheessä on usein ollut taloudellisen toimeentulon turvaaminen, mikä on samalla etään-

nyttänyt miehiä kodin piirissä elävistä lapsista. Hieman yllättävää on, miten vain muuta-

man haastateltavan tapauksessa suhde isään on yksiselitteisen negatiivinen ja katkeruu-

den sävyttämä. Isään ei tuolloin viitata isänä, vaan jollain etäisemmällä termillä, kuten 

esimerkiksi etunimellä. (Mt., 146-148.)   

Äidit ovat vahvemmin esillä hyväksikäytettyjen lasten elämässä. Äiteihin liittyy paljon 

ristiriitaisia tunteita, vaikka äiti ei olisi hyväksikäyttäjä, vaan ennemminkin sivustaseu-

raaja. Naiset ovat harvinaisia hyväksikäyttäjinä, mutta silti heitä on olemassa, myös per-

heiden sisällä. Laitisen mukaan naisten tekemä seksuaalinen hyväksikäyttö määrittyy yh-

teiskunnassa ’’toiseudessakin toiseuteen’’, mikä tarkoittaa sitä että tämäntyyppisen hy-

väksikäytön uhrit ovat yhteiskunnassa kaikkein marginaalisimmassa asemassa. Äiteihin 

liitetään odotuksia ja vaatimuksia lapsen taholta. Äiti on se ihminen, jonka toivotaan puut-

tuvan lapsen hyväksikäyttöön. Äidin mahdollisuudet puuttua kodissa tapahtuvaan hyväk-

sikäyttöön kuitenkin vaihtelevat. Joissain tapauksissa äiti on kokonaan tietämätön hyväk-

sikäytöstä tai haluaa ainakin sulkea siltä silmänsä. Äidin silmien sulkeminen tapahtuu 

lapsen etäännyttämisen kautta sekä oman todellisuuden tai elämismaailman rakentami-

sena kodin sisälle. Lapsi ja äiti elävät siis eräänlaisissa rinnakkaistodellisuuksissa, mutta 

silti saman kodin sisällä. Lapselle tämä tilanne näyttäytyy traagisena kahdella tapaa. En-

sinnäkin jo itse hyväksikäyttö vaurioittaa lasta, mutta lapsen torjutuksi tuleminen ja ta-

pahtuneelta silmien sulkeminen äidin taholta on sekin traumatisoivaa lapselle. Lapsi jäh-

mettyy asemaansa perheessä ja viimeinenkin toivo avun saamisesta katoaa. Toisaalta äiti 

voi olla myös niin alisteisessa asemassa, että hän ei näe edes mahdollisena puuttumista 

hyväksikäyttöön. Äiti ei välttämättä halua rikkoa yhteiskunnan silmissä ehjää ja turval-

lista kotia ja asettaa itseään näin huonon äidin asemaan. Häpeän ja epäonnistumisen pelko 

pakottaa äidin pysymään kodissa, joka on lapselle turvaton paikka. Äiti voi parhaansa 

mukaan yrittää suojella lasta hyväksikäytöltä tai tarjota ylimääräistä huomiota ja hoivaa 

lapselle ikään kuin hyvityksenä tapahtuneesta. On myös mahdollista, että hyvittäminen 

ulottuu seuraavaan sukupolveen, kun isoäiti haluaa olla lapsenlapsilleen sellainen äiti-

hahmo jollainen hän halusi olla jo omalle lapselleen. (Laitinen 2004, 149-153.) 

Siivolan (2020, 129-130) tutkimuksen ’’Annikki’’ joutui adoptioperheessään adop-

tioisänsä raiskausyrityksen kohteeksi. Adoptioäiti ei asettunut Annikin puolustajaksi, 

vaan rankaisi Annikkia asian kertomisesta. Annikki eristettiin muusta ympäristöstä, esi-

merkiksi leikkiminen muiden lasten kanssa oli kiellettyä. Seksuaalinen väkivalta on jo 

itsessään hyvin arka ja intiimi aihe, mikä johtaa usein siitä vaikenemiseen. Jo valmiiksi 
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eristettynä lapsena Annikilla ei juurikaan ollut mahdollisuuksia kertoa tapahtuneesta ko-

din ulkopuolisille. (Mt., 129-130.) Edellä kuvattu on lapsen kodin kannalta katsottuna 

yksi traagisimmista kohtaloista. Adoptioperhe, jonka pitäisi tarjota kovia kokeneelle lap-

selle suojelua ja turvaa kääntyy täysin lasta vastaan. Lasta kohdellaan kaltoin niin henki-

sesti kuin fyysisestikin, kun adoptioisä kajoaa lapsen koskemattomuuteen. 

Kodissa tapahtuva lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö poikkeaa hyvin paljon muista vä-

kivallan muodoista. Jo itse väkivallan suunta vanhemmasta lapseen on poikkeuksellinen. 

Jos tilannetta tarkastellaan kodin ulkopuolelta, näyttäytyy se vähintäänkin absurdina. Yh-

teiskunnan taholta vanhemmalle uskottu lapsen suojelemisen ja hoivaamisen tehtävä 

kääntyy päälaelleen, kun kodista tulee lapselle vankila, josta lapsi ei näe ulospääsyä. Lap-

sen näkökulmasta myös se vanhempi, joka ei suoranaisesti hyväksikäytä lasta, mutta joka 

ei puutu siihen, on yhtä lailla turvaton vanhempi. Toisaalta lapsi kykenee näkemään van-

hemmassa myös hyviä puolia, vaikka suhde olisi lasta vahingoittava. Täytyy myös huo-

mioida, että lapsi on lähes aina vanhemmilleen uskollinen eikä mielellään halua uskoa 

vanhemmastaan pahaa. 

Lapsen kodin näkökulmasta on mielestäni mielenkiintoista verrata Laitisen (2004) ja 

Hyytisen (2007) tutkimusten tuloksia. Molemmat kodit ovat lapselle turvattomia johtuen 

vanhempien toiminnasta. Turvattomuus tulee kotiin kuitenkin eri suunnista. Seksuaalisen 

hyväksikäytön tapauksessa väkivalta tulee kodin sisältä ja jää myös kodin sisälle. Huu-

meet taas tulevat kotiin sen ulkopuolelta samoin myös huumepiireihin kuuluvat ihmiset, 

jotka tuovat turvattomuutta lapsen kotiin. Toisaalta huumekodissa huumeita käyttävät 

vanhemmat luovat lapselle turvattomuuden tunnetta. Turvattomuutta tulee siis kahdesta 

eri suunnasta. Kodin sosiaalisen ja fyysisen paikantumisen kautta tarkasteltuna huume-

kodin turvattomuus kohdistuu ensisijaisesti fyysiseen kotiin, kun kodissa varaudutaan ul-

kopuoliseen fyysisen väkivallan uhkaan. Seksuaalisen hyväksikäytön tapauksessa turvat-

tomuutta on ennen kaikkea sosiaalisessa kodissa, jonka ihmissuhteet ovat lapselle haa-

voittavia sen sijaan että ne tarjoaisivat lapselle turvallisen ja terveen kehityksen. Toisaalta 

myös fyysinen koti on lapselle turvaton paikka ja kuten jo edellä mainitsin, kodista muo-

dostuu lapselle vankila. Samoin huumekodissa lapsen sosiaaliset suhteet vanhempiinsa 

ovat puutteellisia ja vahingollisia, kun vanhemmat asettavat riippuvuutensa tyydyttämi-

sen lapsen hyvinvoinnin edelle.    

Turvattomuus lapsen kodissa tarkoittaa puutteita kodin kaikilla osa-alueilla eli emotio-

naalisessa, sosiaalisessa ja fyysisessä kodissa (vrt. Vilkko luvussa 3.1). Turvattomuus ei 

aina ilmene yhtä vahvana kaikilla kodin osa-alueilla, vaan se voi painottua esimerkiksi 
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emotionaalisen kodin alueelle kuten Hämäläisen (2012) tutkimus tuo esiin. Toisaalta tur-

vattomuus lapsen kodissa voi olla kokonaisvaltaista kuten Hyytisen (2007) tutkimus 

osoittaa. Huumekodissa fyysinen koti on turvaton johtuen esimerkiksi esillä olevista huu-

meruiskuista ja aseista. Huumekodin henkinen ilmapiiri voi olla huumeiden käytöstä tai 

huumeiden puutteesta johtuen kireä ja jopa aggressiivinen, mikä vaikuttaa lapsen koke-

mukseen emotionaalisesta kodista. Lapsen sosiaalinen koti kapenee tai kuihtuu pois ko-

konaan, jos lapsi ei voi kutsua kavereitaan kotiinsa vanhempien huumeiden käytön takia. 

Lapsen asuminen turvattomassa kodissa voi johtaa joissain tapauksissa lapsen sijoittami-

seen kodin ulkopuolelle joko väliaikaisesti kiireellisenä lastensuojelutoimenpiteenä tai 

pysyvästi huostaanotettuna. Kaikki turvattomat kodit eivät kuitenkaan tule viranomaisten 

tai edes perheen tuntevien ihmisten tietoon. Turvaton koti, aivan kuin koti itsessäänkin, 

on jokaisen lapsen kohdalla uniikki rakennelma, jonka yksityiskohdat eivät aina ole sel-

keitä ulkopuoliselle. Ulkopuolisen tarkkailijan silmin lapsen koti voi näyttää sinällään 

turvalliselta, mutta lapsen todellisuudessa koti kätkee sisälleen paljon pahaa. Näin on käy-

nyt esimerkiksi Laitisen (2004) tutkimien seksuaalisen hyväksikäytön uhrien tapauk-

sessa. Samoin Kauhasen (2017) tutkimat yksityismajoituksessa asuvat turvapaikanhaki-

jalapset voivat jäädä muulta yhteiskunnalta pimentoon, ikään kuin kotiensa vangeiksi. Jos 

lapsi on elänyt suurimman osan elämästään seksuaalisen hyväksikäytön tai muun kaltoin-

kohtelun uhrina, ei lapsi välttämättä pysty edes kuvittelemaan muunlaista kotia itselleen. 

Lapsi voi ajatella, että hänen kotinsa on tavanomainen koti, jollaisessa muutkin lapset 

asuvat.   

Lopuksi haluan huomauttaa, että turvattomuuden poistaminen tai ainakin vähentäminen 

lapsen kodista ei ole lapsen itsensä tehtävä vaan nimenomaan aikuisten. Jokainen lapsen 

elämässä vaikuttava läheinen tai tarvittaessa viranomainen on velvollinen puuttumaan 

puutteisiin lapsen kodissa. Lapsen kodin ei tarvitse olla täydellinen tai tietynlainen ollak-

seen lapselle hyvä koti. Mielestäni on tärkeää huomioida perheiden ja samalla myös ko-

tien moninaisuus. Olen Helavirran (2011) kanssa samaa mieltä siitä, että lapsen kodista 

keskusteltaessa on tärkeää kuunnella nimenomaan lasten ajatuksia kodistaan. Samalla ei 

pidä unohtaa sitä valtaa, joka aikuisella on suhteessa lapsen kotiin. Aikuinen voi joko 

tehdä kodista lapselle mieluisan paikan elää lapsuutta tai tehdä siitä lapselle pelon ja epä-

varmuuden tyyssijan.  
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4.3 Lapsen monet kodit 

 

Tässä luvussa käsittelen tilanteita, joissa lapsella on jostain syystä monta kotia tai kodin-

kaltaista tilaa samanaikaisesti. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi vanhempien ero-

tessa tai kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle sijaisperheeseen. Voi myös olla, että 

lapsi on elänyt monessa kodissa elämänsä aikana ja kantaa näitä muistoja mukanaan ny-

kyhetkessä. Lapsi voi esimerkiksi muistaa vanhempien yhteisen kodin, eron jälkeisen ko-

din toisen vanhemman kanssa ja elää nykyhetkeä uusperheessä vanhemman ja tämän uu-

den puolison kanssa. Lapsen kotien määrän kasvaessa kasvaa samalla lapsen sosiaalinen 

verkosto. Jokaisessa kodissa on omat asukkaansa, joilla on omanlaisensa suhde lapseen. 

Aineistoni tutkimuksista eniten tätä teemaa käsittelevät Ritala-Koskisen (2001) uusper-

hesuhteita käsittelevä tutkimus, Hämäläisen (2012) perhehoitoon sijoitettuja lapsia kos-

keva tutkimus sekä Lehto-Lundénin (2020) tukiperhetoimintaa käsittelevä tutkimus.    

Monipaikkaisella asumisella viitataan tilanteeseen, jossa arkea eletään kahdessa tai use-

ammassa asuinpaikassa. Lasten kohdalla monipaikkainen asuminen on yleensä pakotet-

tua. Siihen voi johtaa esimerkiksi vanhempien ero sekä paikalliset ja kansainväliset krii-

sitilanteet. Lasten kokemukset eroavat aikuisten kokemuksista, sillä usein nimenomaan 

lapsi vaihtaa asuinpaikkaa. Aikuisten kohdalla monipaikkainen asuminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi asumista osan vuotta vapaa-ajan asunnolla, mutta tällöin tilanne perustuu va-

paaehtoisuuteen. (Forsberg & Ritala-Koskinen 2018, 8–9.)   

Hämäläinen (2012, 95) on havainnut perhehoitoon sijoitettuja lapsia tutkiessaan, että 

näillä lapsilla on kokemuksia useammasta kuin yhdestä kodista. Nykyisen sijaiskodin li-

säksi lapset ovat voineet aiemmin asua muissa sijaiskodeissa tai laitoksessa. Lapsilla on 

myös aina olemassa se koti, josta heidät on alun perin sijoitettu ja huostaanotettu. Tämä 

niin sanottu alkuperäinen koti ei aina ole konkreettisesti enää olemassa, vaan lasten bio-

logiset vanhemmat voivat asua uudessa kodissa. Tämä uusi koti voi olla yksi koti muiden 

joukossa osalle lapsista. Osa lapsista myös vierailee säännöllisesti biologisten vanhem-

piensa kodissa. On myös mahdollista, että lapsi pääsee palaamaan biologisten vanhem-

piensa kotiin pysyvästi, jolloin lapselle syntyy jälleen uusi kotikokemus. (Mt.) 

Sijaisperheessä asuessaan lapselle syntyy yleensä kokemus kahdesta perheestä, jotka ovat 

sijaisperhe ja verisiteisiin perustuva perhe. Yleensä toinen perheistä on lapselle ’’oike-

ampi perhe’’, johon lapset kokevat enemmän kiintymystä kuin toiseen perheeseen. 
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Useimmiten lapselle läheisempi perhe on verisiteisiin perustuva perhe. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, että sijaisperhe ei olisi lapselle tärkeä ja läheinen. Sijaisperheessä asu-

essaan lapsen sosiaaliset verkostot laajenevat tahtomattaankin varsinaisen kodin seinien 

ulkopuolelle. Muualla asuvat vanhemmat ja lapsen muut sukulaiset pitävät yhteyttä si-

jaisperheessä asuvaan lapseen yleensä viikonloppuisin ja loma-aikoina. Lapsi voi kokea 

biologisen vanhemman seuran korostuneen positiivisena, sillä biologisen vanhemman ei 

tarvitse olla asettamassa arkisia rajoja, vaan voi tarjota lapselle mukavia kokemuksia. Äi-

din merkitys nousee erityisen tärkeäksi muiden suhteiden joukosta. Mielenkiintoinen ha-

vainto kodin ulkopuolisista suhteista ovat kuvitellut suhteet, jotka liittyvät niin sanotusti 

kadonneisiin biologisiin perheenjäseniin. Kadonneella voidaan viitata esimerkiksi siihen, 

että lapsi ei ole koskaan tavannut kyseistä perheenjäsentä tai lapsen muistot perheenjäse-

nestä ovat kaukaisia ja hataria. Tästä huolimatta lapsi voi neuvotella suhteen läheiseksi ja 

tärkeäksi itselleen. Hyvä esimerkki kadonneesta perheenjäsenestä on isä, jota lapsi voi 

ikävöidä ja jonka lapsi nimeää itselleen läheiseksi ihmiseksi. (Hämäläinen 2012, 125-

126, 135-137.) Erosen (2012) tutkimuksen kadonnut perheenjäsen on äiti, joka on kuollut 

lapsen ollessa vain 2-vuotias. Vaikka lapsella ei ole omia muistoja äidistään, voi hän silti 

konstruoida äidistään rakastavan hahmon esimerkiksi valokuvien avulla (mt., 5-6).   

Hämäläisen havainnot kuvastavat hyvin lapsen kodin monipaikkaisuutta ja -kerroksi-

suutta. Myös lapsen koti voi rakentua ajallisesti erilaisista kodeista sekä fyysisesti eri pai-

koissa sijaitsevista kodeista. Lapsen kodin tärkein eroavaisuus aikuisen kotiin nähden lie-

nee se, että lapsi pääsee hyvin harvoin itse päättämään omasta kodistaan. Aikuisen valta-

asema lapsen suhteen nähdään tässä asiassa kiistattomana ja luonnollisena. Lapsen mie-

lipidettä voidaan toki kysyä riippuen lapsen iästä, mutta sillä ei välttämättä ole vaikutusta 

lopulliseen ratkaisuun. Toisaalta voidaan ehkä ajatella, että päätös kodista ja asumisesta 

on niin suuri, että sitä ei voida sälyttää lapsen harteille. Lisäksi voidaan ajatella, että eri-

tyisesti pieni lapsi sopeutuu helposti muutoksiin ja oppii lopulta elämään niiden kanssa. 

Syytä olisi kuitenkin pohtia johtuuko tämä sopeutuminen pakosta vai onko se lapsen aito, 

omasta halusta kumpuava päätös. 

Nousiaisen (2004, 121) tutkimuksessa koskien lapsistaan erillään asuvia äitejä lapsen koti 

paikantuu kahteen paikkaan: isän luo ja äidin luo. Toisaalta virallisesti lapsi vain tapaa 

toisaalla asuvaa vanhempaansa, eli tämän tutkimuksen kontekstissa äitiään, jolloin äidin 

koti ei määrity varsinaiseksi kodiksi lapselle. Lapsi nähdään tässä tapauksessa vierailijana 

äidin luona. Tilanne muistuttaa hieman edellä Hämäläisen kuvaamaa ajatusta, jossa lapsi 
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kokee sijaisperheen väliaikaisena kotina, jossa hän on vain vieraana. Nousiaisen tutki-

muksessa lapset tapaavat äitejään erilaisilla sykleillä. Jos lapsi asuu lähellä äitiään ja osaa 

kulkea yksin, on lapsen mahdollista tavata äitiään vaikkapa päivittäin. (Mt.) 

Nousiaisen tutkimat äidit korostavat lapsen kotia oman kotinsa sijaan. Äidit kokevat, että 

lapsilla on tärkeää olla selkeä käsitys kodista oli se sitten äidin luona, isän luona tai mo-

lempien luona. Vaikka lapset eivät asu koko ajan äitiensä luona, on äideillä silti halu tehdä 

kodistaan mahdollisimman kodinomainen lapsilleen. Kodin tuntu syntyy fyysisistä teki-

jöistä esimerkiksi lapsen omista tavaroista, mutta myös henkisistä ja sosiaalisista teki-

jöistä kuten arkisesta yhdessäolosta sekä äidin ja lapsen välisestä läheisyydestä. Äideillä 

on toisaalta halu rakentaa lapselle koti omaan kotiinsa, mutta toisaalta äidit haluavat lap-

sen kodilta pysyvyyttä ja linkittymistä tiettyyn ympäristöön. (Mt., 121-122.)  

Ritala-Koskinen (2001) on tulkinnut lasten kokemuksia uusperheessä elämisestä ja sen 

muotoutumisesta muutoksien kautta. Muutoksia tapahtuu sekä fyysisessä elinympäris-

tössä että ihmissuhteiden parissa. Lapsilla on monenlaisia mielipiteitä koskien näitä muu-

toksia, mutta yksikään lapsista ei tuonut esiin pelkästään negatiivisia mielipiteitä. Ritala-

Koskinen ei ole tyypitellyt lapsia mielipiteiden perusteella, koska niiden kirjo on ollut 

niin laaja. Muutto kodista toiseen tai jonkun uuden ihmisen muuttaminen lapsen kotiin 

on asia, jonka lapset mainitsevat poikkeuksetta. Kaikki lasten mainitsemat muutot liitty-

vät nimenomaan vanhempien uusiin parisuhteisiin. Huomioitava on, että tutkija on saanut 

tietonsa haastattelemalla lapsia, joten tiedot muutoista eivät välttämättä ole täysin tark-

koja. Kyse on ennemminkin siitä, mitä lapset itse kertovat ja mitkä asiat he kokevat mer-

kityksellisiksi. (Mt., 98-99.) 

Kaikki haastatellut lapset ovat kokeneet ainakin yhden muuton uusperheen syntymisen 

seurauksena. Useimmat lapset ovat kokeneet kaksi muuttoa. Noin puolet lapsista on ko-

kenut muuton, jossa vanhemman uusi kumppani on muuttanut lapsen ja hänen vanhem-

pansa kotiin. Samalla kotiin on voinut muuttaa uuden kumppanin lapsia. Kolme haasta-

telluista lapsista on kokenut muuton vanhempansa kanssa uuden kumppanin kotiin. Toi-

nen uusperheeseen liittyvä muutto tulee vastaan siinä vaiheessa, kun kaikki uusperheen 

jäsenet muuttavat uuteen yhteiseen kotiin yleensä tilan puutteen vuoksi. Tämän oli koke-

nut suurin osa haastatelluista lapsista. Ritala-Koskinen nostaa esiin erään 15-vuotiaan 

haastateltavansa kokemukset uusperheen muotoutumisesta. Haastateltava kuvaa uusien 

ihmisten muuttamista kotiinsa, kodin sisäisiä asumisjärjestelyjä sekä asuinpaikan vaih-

doksia. Haastateltavan kotona on aiemminkin asunut äidin miesystäviä, joten uudet ihmi-

set eivät sinällään ole uusi asia hänelle. Sen sijaan merkittävin muutos hänelle on muutto 
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uusperheelle yhteiseen kotiin, jota hän on aluksi vastustanut. Lisäksi tämä päätös muu-

tosta on ollut nimenomaan aikuisten päätös, johon hänellä ei ole ollut vaikutusmahdolli-

suuksia. Haastateltavaa on harmittanut eniten kaveripiirin jääminen entiseen asuinympä-

ristöön. Lopulta hän on kuitenkin sopeutunut uuteen ympäristöön ja yhteys kavereihinkin 

on säilynyt. (Mt., 100-102.) 

Edellä mainittu haastateltava on poikkeus Ritala-Koskisen aineistossa. Useimmat haasta-

teltavat lapset kommentoivat niukasti fyysisiä muutoksia asuinympäristössään. Osa lap-

sista kommentoi kodin välittömässä ympäristössä tapahtuvia muutoksia esimerkiksi mie-

luisan asuinalueen vaihtumisena tai muuttamista kauaksi vanhasta asuinalueesta ‘’kauas 

eristyksiin’’. Kodin sisällä tapahtuvat tilajärjestelyt ja ‘’yhdessä asumisen arkkitehtuuri’’ 

olivat myös kommentoinnin kohteena. Edellä mainittu haastateltava kuvaa, miten äiti 

nukkui väliaikaisesti olohuoneessa äidin uuden kumppanin muuttaessa hänen kotiinsa. 

Haastateltava ei esitä erityistä mielipidettä tähän asiaan ehkäpä siksi, että se ei vaikuttanut 

häneen omaan tilaansa. Ritala-Koskinen on havainnut, että lapset kommentoivat fyysisiä 

muutoksia asuinympäristössään yleensä silloin, jos niihin liittyy huononnuksia lasten 

osalta. (Mt., 102-103.) 

Uusperheiden tapauksessa tulee myös huomioida muualla asuvat biologiset vanhemmat, 

joiden luona lapset useimmiten vierailevat. Lasten arki rakentuu siis kahden koti- ja per-

heympäristön varaan, joissa tapahtuu luonnollisesti ajoittaisia muutoksia niin fyysisissä 

ympäristöissä kuin myös sosiaalisissa suhteissa. Kolme haastateltavaa lasta mainitsi erik-

seen vanhempiensa avioeron jälkeisen muuton, mutta Ritala-Koskinen tulkitsee tämän-

tyyppisen muuton kuuluvan silti useimpien lasten elämänkulkuun. Ritala-Koskinen ajat-

telee, että lapset mieltävät osaksi uusperheen muotoutumista vasta sen muuton, jossa ko-

tiin muuttaa lapselle uusia ihmisiä. Toki muutto biologisten vanhempien kodista jomman-

kumman vanhemman kanssa uuteen kotiin on muutos sinänsä, mutta tässä vaiheessa kyse 

ei ole vielä varsinaisesta uusperheestä. Ritala-Koskinen käyttää sanoja ‘’tällaiseksi tule-

minen’’ kuvatessaan uusperheen syntyprosessia. (Mt., 103.) 

Fyysisen asuinympäristön muutokset sulautuvat yhteen ihmissuhteissa tapahtuvien muu-

tosten kanssa. Yleisimmät ja tärkeimmät muutokset lapsen näkökulmasta ihmissuhteiden 

muutosten suhteen liittyvät vanhemman uuteen kumppaniin sekä lapsen ympärillä vai-

kuttavien ihmisten muutoksena. Vaikka vanhempien avioero oli osa monien lasten elä-

mänkulkua, useimmat lapsista eivät kuitenkaan liittäneet sitä osaksi uusperheeksi tule-

mista. Osalla lapsista toinen vanhemmista oli kuollut, mutta kukaan näistä lapsista ei yh-

distänyt sitä uusperheen muotoutumiseen. Osa lapsista tulkitsi uusien lasten syntymisen 
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perheeseen osaksi uusperheen syntyprosessia. Kuitenkaan kaikki lapset, joiden perhee-

seen oli syntynyt vanhemman ja uuden kumppanin yhteisiä lapsia, eivät liittäneet niitä 

osaksi uusperheeksi tulemista. Yleensä lapset kuitenkin kertoivat suhtautuvansa uusiin 

sisaruksiin myönteisesti. Merkittävimmäksi tapahtumaksi uusperheen syntymisessä lap-

sen näkökulmasta nousee esiin lapselle uusien ihmisten muuttaminen lapsen kotiin. Ri-

tala-Koskinen on tulkinnut useimpien lasten liittävän uusiin aikuisiin pääosin myönteisiä 

kuvauksia. Esimerkiksi eräs 6-vuotias kertoo vanhempansa uuden kumppanin harrasta-

van hänen kanssaan jalkapalloa. Vastaavia kokemuksia on muillakin lapsilla. (Mt., 104–

106.)    

Ritala-Koskisen haastattelemista lapsista vain yksi mainitsee biologisen vanhempansa 

kertoessaan uusperheen syntymisestä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muualla asu-

vat vanhemmat eivät kuuluisi lapsen perheeseen. Kaverit mainitsee tässä yhteydessä vain 

kaksi lasta. Lisäksi yksi lapsista ikävöi sukulaistätiään, joka jäi asumaan entisen kodin 

luo. Uuden aikuisen muuttaminen lapsen kotiin voi olla myös kielteinen kokemus lap-

selle. Kaksi lasta kuvaa muuttoa negatiiviseen sävyyn. Lapset ovat kokeneet, että uusi 

aikuinen rikkoo lapsen ja vanhemman välisen yhdessäolon kokemuksen. Lapsi voi myös 

kokea joutuvansa jollain tapaa syrjäytetyksi perheen sisällä. Eräs 11-vuotias haastateltava 

pelkäsi alkuun, että äidin uuden miehen myötä hänestä ei enää välitettäisi. Lopulta tämä 

pelko oli osoittautunut turhaksi. (Mt., 106-109.) 

Ritala-Koskinen on tunnistanut vielä kolmannen näkökulman uusperheen syntymiseen. 

Siinä lapsi ei osaa selkeästi nimetä mielipidettään uusperhettä koskien. Ritala-Koskinen 

kutsuu näitä ajatuksia ‘’ei-kannanotoiksi’’ tai ‘’ei-mitään-mieltä-olemisiksi’’. Näihin aja-

tuksiin saattoi liittyä mielipiteitä, joita ei voi kuitenkaan tulkita suoraan positiivisiksi tai 

negatiivisiksi, vaan ne ovat ennemminkin neutraaleja toteamuksia siitä, että asiat ovat 

muuttuneet uusperheen syntymisen myötä. Pääosin tällaiset ajatukset liittyvät ihmissuh-

teiden muutoksiin. Lapset eivät välttämättä muista mitä he ajattelivat sillä hetkellä, kun 

kotiin muutti uusia ihmisiä. Lapset voivat myös kertoa mielipiteenään sen, että uusper-

heeseen liittyvät asiat ovat heille merkityksettömiä. Ritala-Koskinen on tulkinnut, että 

osin lasten muistamattomuutta selittää jaksamattomuus muistella vanhoja asioita tai ha-

luttomuus muistella mahdollisesti kielteisiä asioita, joita uusperheen syntymiseen voi liit-

tyä. Mahdollista on myös se, että lapset puheessaan lieventävät kielteisiksi tulkittavia asi-

oita, mikä saa lasten kommentit kuulostamaan sinällään neutraaleilta. Ritala-Koskinen 

ajattelee, että koska uusperheen syntyminen on korostuneesti aikuisten välinen päätös, on 

lasten jollain tapaa sopeuduttava siihen. Lapsi voi muuttaa asennoitumistaan muutokseen, 
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mutta itse muutosta lapsi voi harvoin estää. Edellä kuvatut ei-mielipiteet voivat siis olla 

merkki tästä asennoitumisesta. Ylipäätään lapset liittävät uusperheen syntyyn hyvin eri-

laisia ajatuksia ja mielipiteitä. Uusperhe voi tuoda lapselle uusia ja mieluisia asioita sekä 

ihmissuhteita. Samalla se voi tarkoittaa luopumista ja surua. Lapset eivät selkeästi kan-

nata uusperheen perustamista tai toisaalta lapset eivät ole suoraan sitä vastaan. (Mt., 109–

112.) 

Perhesuhteet eivät ole yleensä niin yksiselitteisiä uusperheessä eläville lapsille kuin ne 

ovat ydinperheessä eläville lapsille. Kuitenkin yhdessä asuminen ja biologiset suhteet 

määrittävät paljon lapsen käsitystä perheestä. Lapsen kanssa yhdessä asuminen ei silti 

välttämättä riitä lapsen perheenjäseneksi pääsemiseksi. Ritala-Koskinen on haastattelu-

jensa pohjalta eritellyt neljä eri tulkintaa perheestä. Ensimmäinen niistä on yhdessä asu-

vat. Tämä on selkein tulkinta, koska siinä perheeseen kuuluvat ne ihmiset, jotka asuvat 

samassa kodissa. Haastatelluista lapsista neljä kuvasi perhettään tällä tavalla, mutta jo-

kaisen lapsen kohdalla perhe oli muotoutunut eri tavoin. Keskeinen ero oli myös sillä, 

miten lapsi piti yhteyttä toiseen biologiseen vanhempaansa tai pitikö yhteyttä ollenkaan. 

Kolmella lapsella ei ollut minkäänlaista kontaktia toiseen biologiseen vanhempaansa ja 

yhdellä vain heikko kontakti. Tässä suhteessa näiden lasten perhe muistutti melko paljon 

perinteistä ydinperhettä, jonka rajat ovat varsin selkeät. Ritala-Koskisen mukaan voidaan 

puhua uusperheestä aiemman perheen korvaajana. (Mt., 114-117.) 

Toinen tulkinta perheestä on yhdessä asuvat ja muita. Tähän tulkintaan sijoittuu suurin 

osa haastatelluista lapsista (yhteensä viisi). Tulkintaa voi kuvata myös avoimeksi tai laa-

jaksi perheymmärrykseksi. Yhdessä asumisen lisäksi perhe laajenee biologisen sukulai-

suuden, muualla asuvan vanhemman perheen ja kotieläinten suuntaan. Perhe ei rajaudu 

pelkän asumisen perusteella, vaan muualla asuvat sisarukset perheineen ovat samalla ta-

paa osa perhettä. Lapsille ovat tärkeitä myös muut lapset, esimerkiksi vanhemman uuden 

kumppanin lapsi voidaan lukea osaksi perhettä tai uussisarukset, jotka ovat aikuistumisen 

johdosta muuttaneet jo omaan kotiinsa. Näitä suhteita on myös ylläpidettävä, mikä tar-

koittaa tiivistä kanssakäymistä ihmisten kanssa, jotka eivät kuulu lapsen kanssa asuvaan 

perheeseen. Perheen rajat ovat tässä tulkinnassa joustavammat kuin ensimmäisessä tul-

kinnassa, mutta perheen kuvailu on lapsille silti helppoa ja selkeää. Näiden lasten koh-

dalla uusperheen syntyminen on laajentanut sosiaalisia verkostoja entisestään. (Mt., 118-

120.) 



68 
 

 

Kolmas tulkinta perheestä on biologinen perhe. Tähän tulkintaan Ritala-Koskinen näkee 

sijoittuvan kaksi haastateltua lasta, 14- ja 15-vuotiaat pojat. He pitävät perheenään aino-

astaan biologista alkuperäisperhettään. Ihmiset, joiden kanssa lapset tosiasiallisesti asu-

vat, eivät muodosta lapsille varsinaista perhettä, vaan eräänlaisen lisän sosiaaliseen ver-

kostoon. Voidaan puhua myös asumisperheestä tai perheestä, joka on syntynyt olosuhtei-

den pakottamana. Sen sijaan biologiset perheenjäsenet, vanhemmat ja sisarukset, kuulu-

vat perheeseen huolimatta siitä missä he asuvat. Yhteys muualla asuvaan biologiseen van-

hempaan voi olla hyvinkin tiivis samoin kuin yhteys tämän vanhemman sukuun. (Mt., 

120-121.) 

Neljäs tulkinta perheestä on perhe liikkeessä. Ritala-Koskinen luokittelee neljän haastat-

telemansa lapsen tähän tulkintakategoriaan. Tätä tulkintaa kuvaa perheen rajojen pysy-

mättömyys ja vakiintumattomuus. Suhteet ovat eläviä ja niiden suhteen käydään jatkuvaa 

rajanvetokeskustelua. Lapset lukevat perheeseensä kuuluviksi biologisen vanhempansa, 

joka asuu lapsen kanssa ja omat sisarukset. Osa lapsista pitää myös sisarpuoliaan osana 

perhettään. Sen sijaan vanhemman uusi puoliso on hankalampi hyväksyä osaksi perhettä, 

vaikka hän asuukin samassa kodissa. Yksi selittävä tekijä tälle ilmiölle on se, että uus-

perhe on iältään varsin nuori, alle vuoden ikäinen. Lapsi ei ole vielä ehtinyt kunnolla 

tutustua vanhempansa uuteen puolisoon. Ritala-Koskinen kuitenkin havaitsee, että lapset 

käyvät paljon pohdintaa suhteessa siihen ketkä kuuluvat perheeseen. Lasten on lisäksi 

helpompi hyväksyä perheenjäseniksi toiset lapset kuin aikuiset. Osaltaan tämä voi selittyä 

sillä, että lapset mieltävät toiset lapset merkityksellisimmiksi oman elämänsä kannalta 

kuin vieraat aikuiset. Lapset voivat kokea merkityksellisinä suhteet myös uussisaruksiin, 

joiden kanssa lapset eivät välttämättä asu yhdessä. Huomattava on se, että joissain ta-

pauksissa lapset eivät edes halua olla yhteydessä toiseen biologiseen vanhempaansa, 

mutta suhteet toisiin lapsiin voivat olla tärkeitä huolimatta biologisesta siteestä tai sen 

puutteesta. (Mt., 122-125.) 

Hieman yllättävä tulos lasten haastatteluissa on lemmikkieläinten tärkeys lapsille. Viisi 

lasta nimeää perheenjäsenekseen lemmikin. Koira on yleisin lemmikkieläin. Ritala-Kos-

kinen ajattelee, että lemmikit ovat lapsille tärkeitä läheisiä itsessään eivätkä ne ole esi-

merkiksi korvaamassa menetettyjä läheisiä. Lasten iän vaikutusta edellä kuvattuihin per-

hetulkintoihin voidaan pohtia siitä näkökulmasta, että uusperheen syntyessä vanhemmat 

lapset eivät välttämättä osaa ajatella uutta perhettä vielä omana perheenään, vaan perheen 

malli löytyy yhä alkuperäisperheestä. Näin oli esimerkiksi edellä mainittujen teinipoikien 

tapauksessa. (Mt., 126.)  
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Lehto-Lundén (2020) esittelee tukiperhetoiminnan yhtenä lastensuojelun palveluna, jolla 

tuetaan vanhempien jaksamista laajentamalla perheen läheisverkostoa. Tukiperheen saa-

miseksi sosiaalityöntekijän täytyy ensin arvioida perheen kokonaistilanne. Yleensä lapsi 

vierailee tukiperheessä kerran kuukaudessa yhden viikonlopun ajan, jolloin vastaavasti 

vanhemmilla on mahdollisuus hengähtää ja kerätä voimavaroja. Tukiperhetoimintaa tar-

joavat perheet ovat vapaaehtoisia perheitä, jotka ovat sitoutuneita tarjoamaan lapselle 

myönteisiä kokemuksia omassa perheessään. Lehto-Lundén ajattelee, että ’’tukiperhe ei 

ole lapselle koti, mutta se tarjoaa kodinomaisia elementtejä, jotka voivat ajan kuluessa 

muodostua kotiin verrattaviksi tärkeiksi tekijöiksi’’. (Mt., 12-13, 98.) Tämän vuoksi olen 

valinnut hänen tutkimuksensa osaksi tutkimusaineistoani.  

Tukiperhetoimintaan liittyy olennaisesti lapsen fyysinen siirtyminen kotoaan tukiperhee-

seen. Siirtyminen on toistuvaa ja siihen liittyy olennaisesti matkan odottelu ja siihen val-

mistautuminen sekä kotona että viikonlopun päätteeksi tukiperheessä. Lapsi ottaa tuki-

perheeseen joitain tavaroita kotoaan, mutta osan tavaroista hän lainaa tukiperheestä. Lap-

sen tunteet tukiperheeseen lähtemistä koskien ovat pääsääntöisesti myönteisiä, mutta läh-

tötilanteisiin voi liittyä myös jännitystä. Ärsytystä lapsi voi kokea tilanteissa, joissa tuki-

perheeseen meno ei jostain syystä onnistu tai lapsi on suunnitellut jotain muuta tekemistä 

kotona tukiperheviikonlopun ajalle. Lapsen kodin ja tukiperheen kodin välinen fyysinen 

etäisyys on lapselle merkittävä asia. Yksikään Lehto-Lundénin tutkimuksen tukiperheistä 

ei asu erityisen lähellä lasta, vaan matkat kestävät vähintään puoli tuntia. Osalle lapsista 

matkat tuntuvat liian pitkiltä. Osa lapsista myös toivoo pystyvänsä liikkumaan matkat 

itsenäisesti ilman vahvaa aikuisjohtoisuutta. (Mt., 98-101.) 

Lehto-Lundén (2020) on havainnut, että yleensä vanhemmat lapset toivovat, että käyntejä 

tukiperheessä olisi harvemmin. Tämä johtuu siitä, että lapsella on kotona omia sosiaalisia 

verkostoja kavereiden ja harrastusten muodossa, jotka kiinnostavat lasta enemmän. Jois-

sain tapauksissa lapsi voi toivoa tukiperhekäyntien vähentämistä, mutta vanhempi tekee 

lapsen puolesta päätöksen jatkaa niitä entiseen tahtiin. Lapsi yleensä osaa kertoa syyn 

sille, miksi hän käy tukiperheessä. Lehto-Lundénin tutkimuksessa yksikään lapsista ei 

kerro syyn liittyvän lapseen itseensä, vaan syy liittyy vanhemman menoihin tai jaksami-

seen. (Mt., 102-103.) 

Merkittävin elementti tukiperhetoiminnassa on sen lapselle tarjoamat ihmissuhteet. Tuki-

perheessä on aina aikuisia ja joissain tapauksissa myös toisia lapsia. Tukiperheen aikui-

siin lapset liittävät muun muassa luotettavuuden, turvallisuuden ja huolenpidon määreitä. 
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Alussa lapset helposti jännittävät uusiin aikuisiin tutustumista, mutta tunne yleensä hel-

pottaa ajan kuluessa. Tukiperheen ihmissuhteet eivät aina kuitenkaan ole lapselle täysin 

kivuttomia, vaan niihin voi liittyä myös epämiellyttäviä tunteita. Jos lapsi ei koe tukiper-

heen ihmissuhteita itselleen mieluisiksi, voi hän etsiä positiivisia asioita muualta, esimer-

kiksi tukiperheen uudesta ja kivasta fyysisestä kodista. Lapselle merkittävimpiä ihmis-

suhteita tukiperheessä ovat suhteet toisiin lapsiin, esimerkiksi tukiperheen omiin lapsiin 

tai toiseen tukiperheessä vierailevaan lapseen. Lehto-Lundénin tutkimista lapsista kenel-

läkään ei ollut ikäviä kokemuksia liittyen tukiperheen lapsiin. Lehto-Lundén nimittää tu-

kiperheen lapseen muodostuvaa suhdetta ’’bonussisaruudeksi’’, jota hän vertaa kotinsa 

ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijaissisaruuteen. Bonussisarten kanssa lapset leikkivät 

kahden kesken ja jakavat myös salaisuuksia. Bonussisaruksista voi tulla lapselle jopa par-

haita ystäviä. (Lehto-Lundén 2020, 106-111.) 

Lemmikit nousevat lasten puheessa tärkeiksi tukiperheen perheenjäseniksi samoin kuin 

edellä Ritala-Koskisen (2001) tutkimuksessa koskien uusperheitä. Lapselle jopa merkit-

tävin suhde tukiperheessä voi muodostua lemmikkiin. Kaikki Lehto-Lundénin (2020) tut-

kimat lapset kertovat tukiperheen lemmikistä, jos sellainen perheestä löytyy. Lemmikki 

voi saada lapsen puheessa hyvin inhimillisen roolin, jossa lemmikki käyttäytyy ikään kuin 

tukiperheen bonussisar. (Mt., 113-114.) 

Tukiperheen koti, sen tavarat ja lelut, on lapselle merkityksellinen sekä kokemuksellinen 

toimintaympäristö. Lapselle yksittäinen esine tukiperheessä voi saada valtavan suuren 

pysyvyyden merkityksen, jota aikuisen voi olla hankala käsittää. Kuten jo edellä on to-

dettu, voi tukiperheen fyysisestä kodista muodostua lapselle tukiperheen ihmissuhteita 

tärkeämpi asia. Tämä näkyy Lehto-Lundénin (2020) tutkimuksessa esimerkiksi lasten ot-

tamissa lukuisissa valokuvissa, joissa tukiperheen koti ja sen tavarat esiintyvät. Lasten 

kuvauksissa koti ja siellä tekeminen laajenee myös kodin seinien ulkopuolelle, erityisesti 

kodin pihapiiriin. Pihalla tekeminen vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Tukiperhekäyntien 

aikana lapsi saa kokemuksia myös laajemmasta kotiympäristöstä esimerkiksi puistojen 

kautta. Tukiperheen kodin erilainen ympäristö tulee erityisen hyvin esiin silloin, kun lapsi 

pääsee kaupunkikodistaan tukiperheeseen maaseudulle. Kontrasti kaupungin ja maaseu-

dun välillä on lapselle selkeä. (Mt., 118-122, 125-126.)    

Tukiperheessä oleminen ja tekeminen yhdessä tukiperheen kanssa on tukiperhetoiminnan 

ydintä. Yleensä lapsella on selkeä käsitys tukiperheen rutiineista ja hän osaa odottaa tiet-

tyjen asioiden tapahtuvan viikonlopun aikana. Arkirutiinien lisäksi lapselle voi muodos-

tua tapoja viettää erilaisia juhlapyhiä tukiperheessä. Tukiperheessä yhdessä tekeminen 
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voi olla elokuvan katsomista tai retkillä käymistä. Myös leikkiminen tukiperheen mah-

dollisten muiden lasten kanssa on lapselle tärkeää. Lapset osaavat verrata tekemisen mah-

dollisuuksia omassa kodissaan ja tukiperheen kodissa. Lapset ymmärtävät, että omassa 

kodissa omien vanhempien kanssa ei ole mahdollista tehdä kaikkea sitä, mitä tukiper-

heessä voi tehdä. Lapset eivät kuitenkaan arvota kotejaan tämän perusteella. Mielenkiin-

toinen havainto koskien lasten tukiperheessä käyntejä on myös se, että lapset tiedostavat 

käyttäytyvänsä kiltimmin ja hillitymmin vieraammassa tukiperheessä kuin kotonaan. 

Ajan kanssa lapsen käytös tukiperheessä yleensä kuitenkin rentoutuu, kun siitä tulee lap-

selle tutumpi paikka. (Lehto-Lundén 2020, 129-134, 139.) 

Vaikka Lehto-Lundén (2020) ei pidä tukiperhettä lapselle täytenä kotikokemuksena, on 

siinä havaittavissa useita kotiin viittaavia piirteitä. Tukiperheen kautta lapsi saa elä-

määnsä uusia, usein positiivisia ihmissuhteita. Samoin kuin Ritala-Koskisen (2001) tut-

kimuksessa on myös Lehto-Lundénin (2020) tutkimuksessa havaittavissa toisten lasten 

tärkeys lapsen kodille. Lapsille on selvästi tärkeää saada kokea vertaissuhteita sisaruus-

suhteiden tai kaverisuhteiden muodossa. Aikuiset voivat jäädä lapsen kodissa jopa sivu-

rooliin, eräänlaisiksi mahdollistajiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuiset eivät 

olisi tärkeitä lapsen kodin kannalta. Edelleen pitää muistaa se, että aikuiset lopulta tekevät 

lapselle kodin. 

Yleensä maahan saapunut, yksintullut alaikäinen turvapaikanhakija sijoitetaan erityiseen 

alaikäisyksikköön, josta käytetään yleisesti nimeä ryhmäkoti. Ryhmäkodit sijaitsevat var-

sinaisten vastaanottokeskusten yhteydessä. Yksityismajoitus on toinen asumisen vaihto-

ehto, jota järjestetään biologisen vanhemman luona, sukulais- tai tuttavaperheessä tai 

muussa perheessä. Kauhanen (2017) on havainnut, että yleisin näkökulma yksityismajoi-

tuksen puolesta on se, että lapsen on parempi asua perheessä kuin laitoksessa. Perheessä 

asuminen määrittyy lapselle luonnolliseksi asiaksi. Kauhasen haastattelemat ammattilai-

set nostavat esiin myös lapsen oman halun kuulua perheeseen. Haastateltavat kuitenkin 

samalla tiedostavat sen, että aina yksityismajoitus ei onnistu. Kauhanen nostaa samassa 

yhteydessä esiin sen, että Suomessa yksintulleita lapsia ei yleensä majoiteta sellaisiin per-

heisiin, jotka eivät vastaa lapsen omaa kulttuuritaustaa. Maailmalla tällainen käytäntö on 

kuitenkin varsin yleinen. Kauhasen tutkimuksessa tulee esiin se, että erityisesti pienten 

lasten kohdalla perheessä asumista pidetään ensisijaisena. Perheen vastakohtana näyttäy-

tyy laitosmaisuus eli käytännössä ryhmäkodit ja vastaanottokeskukset. Edes pitkälle viety 

kodinomaisuus ei täytä perheen jättämää aukkoa lapsen elämässä. Kauhasen haastattele-

mat ammattilaiset pitävät ryhmäkotien suurimpina puutteina niiden soveltumattomuutta 
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erityisen pitkiin asumisjaksoihin sekä niiden laatutason mataluutta suhteessa lastensuoje-

lun sijaishuollon laitoksiin. (Kauhanen 2017, 8-9, 60–63.)   

Toinen Kauhasen tunnistama tulkintakehys on nimeltään ‘’parempi omiensa parissa’’. 

Tähän liittyy ajatus siitä, että lapsi saa mahdollisuuden elää tutussa kielellisessä ja kult-

tuurisessa ympäristössä. Toisaalta tähän tulkintaan liittyy myös ajatus sukulaisten velvol-

lisuudesta huolehtia ‘’omistaan’’. Kauhasen haastatteluissa esiin nousi jälleen lapsen oma 

tahto asua tutussa ja kodikkaassa ympäristössä. Kodikkuutta luovat tutut tuoksut ja ruoat. 

Kaikki edellä mainittu on todennäköisesti totta silloin, kun yksityismajoitus toteutetaan 

lapsen sukulaisen kodissa. Ryhmäkodissa tai kantasuomalaisessa sijaisperheessä lapsi voi 

joutua kokemaan vieraat kielet ja kulttuurit kuormittaviksi. Lapsi voi jopa pelätä, kun 

arkisetkin asiat ovat vieraita. (Mt., 66.)  

Kauhasen tutkimia turvapaikanhakijalasten sukulaisperheitä voisi verrata suomalaisiin 

sukulaissijaiskoteihin. Hämäläinen (2012) kuvaa sukulaissijaiskotia sinne sijoitettujen 

lasten kannalta ambivalentiksi. Hämäläinen on havainnut, että sukulaisilleen sijoitetut 

lapset ovat lähempänä menneisyyttään, eli elämäänsä ennen huostaanottoa, kuin vieraille 

sijoitetut lapset. Hämäläinen ei tällä tarkoita, etteivätkö vieraille sijoitetut lapset olisi yh-

teydessä biologiseen perheeseensä, mutta sidos näyttäytyy vahvempana kun kyseessä on 

lapsille entuudestaan tuttu perhe. Hämäläisen haastattelemat lapset olivat sijoitettuina 

enon, sedän tai tädin perheeseen. Huomattava on, että kukaan haastatelluista lapsista ei 

asunut isovanhempiensa luona. Sukulaissijaiskodit sijaitsivat myös samalla paikkakun-

nalla kuin lasten entiset kodit. Osa lapsista pystyi esimerkiksi jatkamaan koulunkäyntiään 

samassa koulussa. (Hämäläinen 2012, 105.) 

Hämäläisen keskeinen tulos koskien sukulaissijaiskotia on sen eräänlainen kaksinapai-

suus. Lapset toisaalta tunnistavat sukulaissijaiskodin tutuksi paikaksi. Yksi lapsista ku-

vasi sitä ‘’serkkulakseen’’, jonka Hämäläinen on tulkinnut tarkoittavan lapselle entuu-

destaan tuttua paikkaa. Toisaalta lapsen kotiutuminen sukulaissijaiskotiin vie aikaa, 

vaikka tämä koti olisi ollut lapselle jo entuudestaan tuttu ja lähellä entistä kotia. Sukulais-

sijaiskodissa voi olla lapselle vieraita ihmisiä ja sen asuinympäristö voi olla lapselle täy-

sin vieras. Yksi lapsista kertoi kokemuksenaan, ettei aluksi löytänyt pihapiiristä ystäviä, 

joiden kanssa viettää aikaa. (Mt., 105-106.)  

Hämäläisen haastattelemista lapsista kaikki paitsi yksi toivoi paluuta entiseen kotiin. Ky-

seinen lapsi ei Hämäläisen tulkinnan mukaan selkeästi ilmaissut mielipidettään asiasta. 

Hämäläinen tutki lasten käsityksiä sukulaissijaiskodista muun muassa kysymällä lasten 
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tulevaisuuden suunnitelmista. Lapset kuvittelivat tulevaisuutensa mieluummin yhteiseen 

kotiin biologisen perheen luokse kuin sukulaissijaiskotiin. Lapselle sukulaissijaiskoti 

näyttäytyy siis samalla tapaa väliaikaisena kotina kuin vieraaseen sijaiskotiin sijoitetulle 

lapselle. Tämä siitä huolimatta, vaikka sukulaissijaiskoti on lapselle myönteinen kotiko-

kemus sen tuttuuden vuoksi. (Mt., 107-108.)    

Lapsen monikotisuus ei ole niin yksiselitteinen teema kuin edellä kuvatut lapsen ideaali-

koti ja lapsen turvaton koti. Lapsen muuttaminen kodista toiseen lapsuutensa aikana ei 

ole mitenkään tavatonta nykyaikana. Muuttoja voi kertyä useitakin lyhyen ajan sisällä 

johtuen esimerkiksi vanhempien työpaikan vaihdoksista tai perhekoon muutoksista. Täl-

laiset muutokset eivät kuitenkaan muuta lapsen perhesuhteita, vaan kyse on pelkästä fyy-

sisen kodin muutosta toiseen paikkaan. Sen sijaan lapsen kannalta merkittäviä muutoksia 

ovat ne muutot, joissa lapsen perhesuhteet muuttuvat tai jopa katkeavat muuton myötä. 

Kuten jo edellä Turunen (2005) on todennut, on lapsen kehitykselle vahingollista joutua 

äkillisten muutosten kohteeksi. Lapsen kiintymistä tiettyyn paikkaan ja ihmissuhteisiin ei 

siis pidä aliarvioida. 

Mielenkiintoista on huomata, miten laajan skaalan lapsen monikotisuus pitää sisällään. 

Lapsen kodit voivat sijaita hyvin lähellä toisiaan, jolloin ne muodostavat ikään kuin luon-

nollisen kotiverkoston lapsen elämässä. Lapsen on siis helppo liikkua eri kotien välillä 

tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti. Toisessa ääripäässä on tilanne, jossa lapsen 

kodit voivat sijaita eri maissa tai jopa eri mantereilla. Tällöin kotiympäristön muutos voi 

tarjota lapselle hyvin erilaisen kotikokemuksen, jota ympäröi myös erilainen kulttuuriym-

päristö. Vastaavanlainen kokemus on myös Kauhasen (2017) tutkimilla turvapaikanhaki-

jalapsilla, jotka ovat tosin joutuneet jättämään kotinsa kotimaassa joissain tapauksissa 

kenties pysyvästi tai ainakin pidemmäksi aikaa. Näiden lasten koti-ikävää lievittääkseen 

on heitä sijoitettu asumaan sukulaistensa koteihin. Vaikka lapsen fyysinen kotiympäristö 

on muuttunut perusteellisesti, on lapsen sosiaalisessa ja henkisessä kodissa jotain samaa 

kuin kotimaan kodissa. Lapsen kannalta on tärkeää huomioida Bengtssonin ja Luckowin 

(2020) huomio siitä, että lapsen monikotisuus vaatii lapselta taitoja navigoida eri kotien 

välillä. Ajattelen myös, että näissä tilanteissa on myös tärkeää lapsen elämässä mukana 

olevien aikuisten välinen sujuva yhteistyö. Aina tämä ei ole mahdollista esimerkiksi sil-

loin, jos lapsella on monta kotia johtuen vanhempien erosta. Tällöin lapsen monikotisuus 

voi kääntyä lapsen hyvinvoinnin kannalta negatiiviseksi asiaksi, jos lapsen asumisesta 

tulee vanhempien välisen kiistan aihe.   
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5 Lapsen koti julkisessa 

 

 

5.1 Julkisen kodin fyysinen asuinympäristö 

 

Tässä luvussa käsittelen lapsen kotia julkisessa ympäristössä eli laitoksessa sen fyysisten 

erityispiirteiden kautta. Lähden siis siitä oletuksesta, että laitokset eroavat selvästi muista 

asuinympäristöistä. Laitoksiin liittyy tosin myös muita erityispiirteitä, joita käsittelen tar-

kemmin seuraavassa luvussa. 

Koulukoti on tilana korostuneen laitosmainen. Tilallisuus on koulukodin keskeinen piirre, 

koska koulukodin pitää pystyä tarjoamaan puitteet niille toiminnoille, joita siltä vaadi-

taan. Koulukoti samaan aikaan sekä eristää sinne sijoitetut lapset muusta ympäristöstä 

että tarjoaa heille kasvatusta. Tilallisuus kytkeytyy koulukotien syrjäiseen sijaintiin, joka 

on aina etäällä kaupungeista ja muusta asutuksesta. Syrjäiseen sijaintiin vaikuttaa osal-

taan myös koulukotien historia, joka ulottuu aina 1800-luvulle saakka. Tuolloin laitok-

sissa asuvien eristäminen muusta yhteiskunnasta oli yleistä eivätkä koulukodit olleet tässä 

suhteessa poikkeus. Syrjäistä sijaintia on myös perusteltu maaseutumaisen ympäristön 

positiivisilla vaikutuksilla lapsiin, joista suurin osa tulee kaupungeista. Tosin sijainti 

etäällä kaupungeista hankaloittaa yhteistyötä lapsen asioissa, mutta tämä näkökulma ei 

toki ollut esillä silloin kun ensimmäisiä koulukoteja on perustettu. (Pösö 1993, 73-74.) 

Pösön tutkimista koulukodeista syrjäisin on Tyttölä, jonka naapureina on lähinnä kesä-

mökkejä ja kuntakeskukseen on kuuden kilometrin matka. Laitos sijaitsee suuren järven 

rannalla ja muistuttaa isoa maatilaa useine rakennuksineen. Syrjäisen sijainnin lisäksi 

Tyttölä rajoittaa koulukodeista eniten lasten tilankäyttöä. Laitoksen eristäytyneisyys 

muusta maailmasta jo itsessään rajoittaa lasten tilan käytön mahdollisuuksia. Lasten kan-

nalta ehkä keskeisin rajoittava tekijä on kuitenkin tilojen lukollisuus. Lisäksi lapset kul-

kevat laitoksen tiloissa harvoin yksin, vaan yleensä kulku tapahtuu ryhmissä tai ohjaajan 

saattelemana. Päiväsaikaan ovet ovat avoinna, jotta lasten on mahdollista kulkea osasto-

jen, koulun ja ruokalan välillä. Koulun päättyminen merkitsee ovien lukitsemista. Jos lap-

sella on lupa kulkea yksin vapaa-ajalla, täytyy hänen pyytää oven avausta ovipuhelimen 

kautta. Yksin kulkeminen Tyttölässä on kuitenkin harvinaista. Laitoksen henkilökunta 

perustelee tätä rajoitusta aiemmilla huonoilla kokemuksilla, kun lapsille annettu vapaus 
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on johtanut lasten tekemään ilkivaltaan. Lisäksi henkilökunta vetoaa laitoselämän ylei-

seen levottomuuteen. Koska yksinkulkeminen on Tyttölässä niin harvinaista, saa yksin-

tehty kävelyretki erityisen, jopa palkinnonomaisen merkityksen. (Pösö 1993, 74-76.)     

Erityistä huomiota koulukodissa kohdistuu huoneiden oviin. Tyttölässä lapsilla ei ole 

huoneiden avaimia hallussaan, vaan henkilökunta päättää missä tilanteissa ovet lukitaan. 

Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi lapsen lomamatka tai toisaalta myös huo-

nearesti. Huoneiden lukollisuutta tarkasteltaessa täytyy myös huomioida se, että enim-

millään yhdellä osastolla saattaa asua yhtä aikaa 22 lasta. Osasto on jaettu kahteen soluun, 

joissa on oma keittiö, oleskelutila ja suihku. Solujen välinen ovi on kuitenkin lähes aina 

auki, joten tämä jako on lähinnä näennäinen. Tilaratkaisujen avulla Tyttölän lapset ovat 

jatkuvan valvonnan ja ohjailun kohteena. Lapset ovat koko ajan joko muiden lasten tai 

henkilökunnan pakotetussa seurassa. Ainoa tilanne, jossa voi olla varma yksinolosta, on 

joutuminen eristyshuoneeseen tai huonearestiin omaan huoneeseen. (Mt., 76.) 

Poikala näyttäytyy melkeinpä vastakohtana Tyttölälle tilaratkaisujen suhteen. Poikala si-

jaitsee maantien varressa, jolla kulkee säännöllisesti linja-autoja. Lapsilla on mahdolli-

suus liikkua vapaasti laitoksen alueella, joten periaatteessa on mahdollista kävellä ulos 

laitoksesta ja nousta suoraan linja-autoon. Tämä on kuitenkin harvinaista Poikalassa. Sel-

keä ero Tyttölään on myös siinä, että Poikalassa lapsilla on avain omaan huoneeseensa ja 

henkilökunta jopa korostaa lasten oikeutta yksityisyyteen. Henkilökunnalla on toki avai-

met jokaiseen huoneeseen, mutta niiden käyttämiseen pitää olla hyvä syy. Myös Poika-

lassa on käytössä eristyshuone ja ennen Pösön tutkimusta vielä lisäksi erityinen eristys-

rakennus. Pösön tutkimuksen aikana Poikalaan rakennettiin kahdesta huoneesta koostuva 

eristystila, joka Pösön tulkinnan mukaan muistuttaa paljon poliisilaitoksen pidätyssellejä. 

Poikalassa ei ole lähes täysi-ikäisille tarkoitettua itsenäistymisasuntoa toisin kuin muissa 

Pösön tutkimissa koulukodeissa. Sen sijaan eristäminen korostuu Poikalassa eräänlaisena 

kasvatusmenetelmänä. (Mt., 76-78.) 

Molempila on tilankäytön suhteen Tyttölän ja Poikalan välimaastossa. Laitoksen alueella 

lapset saavat liikkua vapaasti, mutta laitoksen sijainti on Poikalaa syrjäisempi. Laitos it-

sessään on kiinni vain öisin. Vapaan liikkumisen mahdollisuutta käytetään eniten tupak-

kapaikalle kulkemista varten. Samoin kuin Tyttölässä, täälläkään lapsilla ei ole mahdol-

lisuutta lukita itse oviaan. Toisaalta henkilökuntakaan harvoin lukitsee ovia. Soluissa on 

oma keittiö ja oleskelutila, mutta suihku ja WC sijaitsevat jokaisen huoneen yhteydessä. 

(Mt., 78.) 
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Tilankäytöllisesti kaikista rajoittunein laitos on Tyttölä, jossa lapset saavat liikkua ilman 

henkilökuntaa käytännössä vain osastoilla. Tyttölässä liikkuminen on muista ihmisistä 

riippuvaista ja luvanvaraista. Poikalassa ja Molempilassa lasten tilankäyttö laajenee kat-

tamaan lähes koko laitosalueen. Molempilassa lapsia ei esimerkiksi rajata harrastus- ja 

huoltotilojen ulkopuolelle. Osastojen kansliat näyttäytyvät korostuneesti henkilökunnan 

tiloina jokaisessa kolmessa koulukodissa. Tyttölässä kanslian ovi on aina suljettuna, jos 

siellä ei ole joku työntekijöistä paikalla. Poikalassa ei olla niin tarkkoja oven lukituksen 

suhteen. Molempilassa kanslia on samalla tapaa henkilökunnan aluetta, mutta henkilö-

kunta viettää huomattavasti vähemmän aikaa siellä ja vastaavasti jalkautuu enemmän las-

ten pariin. Henkilökunta saattaa esimerkiksi ruokailla lasten kanssa, kun taas kahdessa 

muussa koulukodissa henkilökunta ruokailee lasten kanssa pelkästään valvonnallisista 

syistä. (Pösö 1993, 78-79.) 

Erityistä mielenkiintoa Pösön tutkimissa koulukodeissa minussa herättää laitosten työn-

tekijöiden asuntojen läheisyys suhteessa koulukoteihin. Poikalassa ja Molempilassa työn-

tekijöiden kodit sijaitsevat näkö- ja kuuloetäisyydellä koulukodista. Poikalassa tämä alue 

on kuitenkin rajattu lasten ulottumattomiin. Molempilassa sen sijaan laitoksen ja työnte-

kijöiden kotien rajat paikoin hämärtyvät. Lapset saattavat vierailla omahoitajiensa ko-

deissa ja he voivat esimerkiksi avustaa lastenhoidossa tai siivouksessa korvausta vastaan. 

Vierailuun saattaa liittyä myös kasvatuksellinen näkökulma, kun hoitaja valaisee lapselle 

minkälaisia hankintoja kodin perustamiseen kuuluu. (Pösö 1993, 79.)     

Edellä kuvattu on mielestäni hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen välisestä rajasta, joka 

ei ole aina niin selkeä kuin voisi kuvitella. Julkiseksi määrittyvä laitosympäristö kohtaa 

yksityisen kodin, joka kuitenkin sijaitsee laitoksen vieressä. On kuitenkin syytä huomi-

oida, että lapsi tarvitsee aina kutsun astua sisään työntekijän kotiin. Tämä kutsu voi sisäl-

tää vaatimuksen tehdä kotitöitä työntekijän kodissa tai sen motiivi voi olla myös kasva-

tuksellinen. En kuitenkaan usko, että lapsi voi itse aktiivisesti pyrkiä työntekijän kotiin, 

vaan työntekijä toimii eräänlaisena portinvartijana yksityisen ja julkisen välillä. 

Laakson (2009) tutkimat kaksi lastenkotia sijaitsevat molemmat Etelä-Suomessa lähellä 

muuta asutusta. Laakso huomauttaa, että useimmilla ihmisillä ei ole valmista mielikuvaa 

tai omakohtaista kokemusta lastenkodista toisin kuin esimerkiksi koulusta ja päiväko-

dista. Lastenkoti mieltyy siis tälläkin tapaa erityiseksi paikaksi. Toinen lastenkodeista 

muistuttaa isoa omakotitaloa, mutta huomattavin ero on useat pihalla seisovat henkilöau-

tot. Lastenkotia ympäröivät muut omakotitalot sekä kerrostalot. Toinen Laakson tutki-

mista lastenkodeista erottuu selkeästi julkisena rakennuksena. Talossa on monta siipeä ja 



77 
 

 

erillistä sisäänkäyntiä, mikä saa sen muistuttamaan koulua. Kullakin osastolla on käytet-

tävissään oma siipi. Tilat ovat kuitenkin pienemmät kuin ensimmäisessä lastenkodissa. 

Lisäksi lasten huoneet ovat varustukseltaan ja yleisilmeeltään vaatimattomampia. Laakso 

pohtii tämän lastenkodin kohdalla tilojen lukollisuuden ja avoimuuden merkityksiä. Il-

man avaimia on käytännössä mahdotonta liikkua huoneesta toiseen. Lukkojen takana on 

esimerkiksi sauna, lasten tietokonehuone, osaston kanslia, keittiö ja mattojen tamppaus-

teline. Lisäksi ulko-ovet ovat aina lukossa, mitä perustellaan lastenkodin keskeisellä si-

jainnilla ja häiriköillä, joita lastenkodissa on aiemmin ollut. (Mt., 70-75.)   

Törrönen (1999) tekee tutkimiensa lastenkodin ja sairaalan lastenosaston kohdalla sel-

keän rajauksen jaettuihin tiloihin sekä lukittuihin tiloihin. Tällä tavalla tiloja jakamalla 

tulee näkyväksi tilojen hallinta ja valvonta sekä instituutioiden sisäinen hierarkia. Sairaa-

lassa henkilökunta voi liikkua huoneesta toiseen, mutta lapsipotilailta osa tiloista on ra-

jattu ulkopuolelle tai niiden käyttöä muuten kontrolloidaan. Potilaiden aluetta ovat tutki-

mus- ja hoitohuoneet. Henkilökunnan käytössä ovat sosiaalitilat sekä hallinnolliset huo-

neet. Myös sairaalassa vierailevat lasten vanhemmat viettävät aikaa osastolla. Lasten ja 

vanhempien yhteisiä tiloja ovat esimerkiksi leikkihuone, kahvinurkkaus, oleskeluryhmä 

ja potilashuone. Potilashuoneet on yleensä jaettu kahden lapsen kesken.  Esimerkiksi hen-

kilökunnan huoneeseen sisään päästäkseen pitää lapsen mukana olla joku henkilökuntaan 

kuuluva. Myös sairaalassa vierailevia lasten omaisia koskevat samat rajoitukset kuin lap-

siakin. Jos omaisen pitää keskustella henkilökunnan edustajan kanssa, joutuu hän yleensä 

seisomaan henkilökunnan huoneen kynnyksellä. Sairaalassa tilojen käyttöä ohjaa lisäksi 

hygieenisyys, mikä näkyy esimerkiksi siten, että henkilökunnalla, lapsilla ja omaisilla on 

kullakin omat wc-tilat. (Mt., 52, 70-71.)  

Sairaalan lastenosaston leikkihuoneessa Törrösen huomion on kiinnittänyt sen nurkassa 

sijaitseva leikkikeittiö. Leikkikeittiö on suunniteltu lasten kotileikkejä varten liesineen, 

pöytineen ja hyllyköineen. Törrönen tulkitsee leikkikeittiön sairaalan osastolla lasten 

‘’kotina’’. Sairaala näkyy leikkihuoneessa lasten lääkärilaukun ja siihen liittyvien instru-

menttien muodossa. (Törrönen 1999, 54-55.) Leikkikeittiö on siis eräänlainen yksityisen 

kodin ilmentymä muuten täysin julkisessa tilassa. Leikin avulla lapsi voi kuvitella itsensä 

kotiin, vaikkakin se tapahtuu mielikuvituksen ja fantasioinnin keinoin. Tässä mielessä 

kotileikki ilmentää omalla tavallaan lapsen ideaalikotia.  

Potilashuoneet eivät ole pelkästään makuuhuoneita, koska niitä käytetään muuhunkin 

kuin nukkumiseen. Potilashuoneet eivät ole ainoastaan lasten alueita, vaan niissä toimivat 

myös hoitajat. Potilashuoneet erottaa osaston käytävästä eteinen. Käytävältä näkee silti 
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huoneeseen eteisen ovien pienistä ikkunoista. Törrönen kuvaa potilashuonetta yleisil-

meeltään kovaksi ja steriiliksi. Jos huoneessa on yhtä aikaa kaksi lasta, vievät erilaiset 

laitteet johtoineen paljon tilaa huoneessa, mikä antaa huoneelle ahtaan vaikutelman. Huo-

neen pienet yksityiskohdat hieman pehmentävät yleisilmettä. Näitä yksityiskohtia ovat 

esimerkiksi lasten omat piirustukset sekä huonetekstiilien värit ja kuviot. Potilashuoneita 

hallitsevat suuret metalliset sängyt. Lisäksi lapsilla on käytössään yhteinen televisio, pu-

helin ja videot. Törrönen näkee sängyn lapsen kiintopisteenä sairaalassa. Sängyssä lap-

sella on mahdollisuus levätä, mutta myös muuten touhuta. Sängyt ovat myös lasten ruo-

kailupaikkoja. Lapsen reviiri voi olla myös laajempi riippuen lapsen terveydentilasta. Täl-

löin lapsen toiminta levittäytyy yleensä leikkihuoneeseen. Toisin sanoen lapsen toiminta 

laajenee yksityisestä potilashuoneesta julkiseen tilaan eli yhteisiin huoneisiin. Suppeim-

millaan lapsen yksityinen tila sairaalassa on oma sänky. Yksityisen tilan raja ei siltikään 

ole mitenkään selkeä. Törrösen mukaan yksityinen tila on paikka, johon lapset mielellään 

hakeutuvat ja jossa he viettävät paljon aikaa. (Törrönen 1999, 55, 57–58.) 

Törrösen (1999) tutkimuksen lastenkodin hallinnolliset tilat ja keskuskeittiö on rajattu 

lasten ulottumattomiin lukittujen ovien avulla. Törrösen mukaan ’’Lukot ovat niitä tilal-

lisia rajoja, joihin lapset törmäävät’’. Lukot ohjaavat lasten liikkeitä lastenkodin sisällä 

sekä samalla ne suojaavat tärkeänä pidettyjä asioita, kuten esimerkiksi asiakastietoja ja 

ruokavarastoja. Lukolliset ovet ovat konkreettinen osoitus lasten alemmasta asemasta las-

tenkodin ja sairaalan valtahierarkiassa. Lapsen oman huoneen ovi sekä mahdollisuus sul-

kea se antaa lapselle vaihtoehdon sulkea itsensä julkisen alueen ulkopuolelle. (Mt., 71-

73.)     

Edellä kuvatuista laitoksista koulukoti näyttäytyy kaikista suljetuimpana sopien siten par-

haiten Goffmanin (1997) totaalisen laitoksen määritelmään. Koulukodit ovat lähtökohtai-

sesti kaukana muusta asutuksesta sekä joissain tapauksissa myös luonnonmuodostelmien 

eristämiä. Lukitut ovet sopivat sekä totaalisen laitoksen että koulukodin kuvaukseen. 

Koulukodissa asuvien elämää määrittävät tiukat rutiinit ja ohjeistukset, joilla tavoitellaan 

koulukodin asukkien kasvattamista yhteiskuntakelpoisiksi yksilöiksi. Pösön (1993) tutki-

mista koulukodeista erityisesti Tyttölä tulee lähelle totaalista laitosta. Tyttölän tapauk-

sessa pelkkä eristäminen muusta yhteiskunnasta ei riitä, vaan lapsia kontrolloidaan tiu-

kasti myös koulukodin rajojen sisäpuolella esimerkiksi liikkumisen suhteen. Kodin alue 

Tyttölässä asuvilla kapenee niin pieneksi, että on aiheellista kysyä onko sitä enää jäljellä. 

Toisaalta voidaan ajatella Granfeltin (1998) tavoin, että kodin alue voi pienimmillään olla 
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oma sänky ja sen välitön ympäristö. Sama ajatus soveltuu hyvin Törrösen (1999) tutki-

muksen sairaalaympäristöön. Sairaalan ja koulukodin keskeinen ero on kuitenkin se, että 

sairaalasta pääsee varsin nopeasti takaisin kotiin eikä sairaalaa ole alunperinkään ajateltu 

pysyväksi kodiksi. Törrösen (1999, 100) sanoin: ’’Lasten toimintaa sairaalassa voi kuvata 

kyläilynä, josta odotetaan kotiinpaluuta. Lastenkodissa lapset ovat kotonaan, josta käsin 

he käyvät kylässä’’. Koulukoti on lapsen elämänkulun kannalta paljon pysyvämpi insti-

tuutio; jo itse sanana koulukoti sisältää kodin.  

Lukitut ovet nousevat merkittäväksi teemaksi kaikkien edellä kuvattujen laitosten koh-

dalla. Ovien avulla on helppo kontrolloida lasten kulkemista laitoksen sisällä. Joissain 

laitoksissa kontrolli viedään äärimmilleen, kun lapsille ei anneta avaimia edes omaan 

huoneeseensa. Lukitut ovet eivät ole lapsen kodin kannalta mitenkään vähäpätöinen asia, 

sillä nimenomaan ovi erottaa kodin muusta maailmasta. Ovi sekä mahdollisuus lukita se 

on yksi keskeinen fyysisen kodin ominaisuus. Kun tätä ominaisuutta rajoitetaan, vie se 

jotain oleellista pois lapsen kodista. Reinikaisen (2009, 143) mukaan laitos ei voi koskaan 

saavuttaa perheenomaisuutta, mutta kodinomaisuuden se voi halutessaan saavuttaa. Eri-

tyisen tärkeää kodinomaisuus on sellaisten lasten kohdalla, joilla ei ole kotia tai kodin 

tuntua missään muualla kuin laitoksessa (mt.). Myös Eronen (2012b, 73) huomauttaa, että 

lastensuojelussa yleisestikin olisi tärkeää muistaa se, että kaikilla lapsilla ei välttämättä 

ole muistikuvia aiemmasta perheestään. Lisäksi pitää huomioida, että lapsi viettää suu-

rimman osan ajastaan laitoksessa, vaikka hän välillä vierailisi esimerkiksi vanhempiensa 

kotona. Näin ollen ei ole yhdentekevää millaisen fyysisen kotiympäristön laitos tarjoaa 

lapselle. Seuraavassa luvussa perehdyn laitoksen henkiseen ja sosiaaliseen kotiympäris-

töön. 

 

 

5.2 Lapsen arki ja sosiaaliset suhteet julkisessa kodissa 

 

Tässä luvussa pyrin hahmottamaan lapsen kotia laitoksessa arkisen toiminnan ja sosiaa-

listen suhteiden kautta. Törrönen (1999, 102) käyttää elämistilan käsitettä kuvatessaan 

tilojen ja toimintojen sulautumista yhteen lapsen kannalta merkityksellisellä tavalla. 

Elämistila sijaitsee ajallisesti nykyisyydessä, mutta siinä on viitteitä myös menneisyy-

destä ja lisäksi se antaa vaikutteita tulevaisuuteen. Ennen kaikkea elämistila on arjen ko-

kemuksia, jotka jaetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Ilman 
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sosiaalisia ulottuvuuksia arki ei saisi erityistä merkitystään, vaan olisi pelkästään joukko 

irrallisia tapahtumia. Sosiaalisuus saa lapsen kannalta sekä positiivisia että negatiivisia 

merkityksiä. (Mt., 102.) 

Eronen (2012a, 37) ymmärtää lastenkodissa asumisen ruumiin sijoittumisena aikaan ja 

paikkaan, johon liittyy lisäksi moninkertainen määritellyksi tuleminen. Eronen näkee las-

tensuojelun laitossijoitukset kulttuurisesti herkkinä aiheina suomalaisessa kontekstissa. 

Ne ovat samaan aikaan sekä tilastollisesti näkyviä että kulttuurisesti vaiettuja. (Mt., 37.) 

Laakso (2009, 140) tunnistaa lastenkodin monella tapaa erityiseksi elinympäristöksi lap-

selle. Ensinnäkin lapsi jakaa arkisen elinympäristönsä lastenkodin työntekijöiden ja las-

tenkodin muiden lasten kanssa. Yhteisen elinympäristön lisäksi lapsi jakaa lastenkodissa 

eletyn elämänvaiheen ja sinä aikana koetut kokemukset muiden lasten kanssa. Lasten ko-

konaisuudessaan viettämä aika sekä muiden lasten että työntekijöiden kanssa vaihtelee 

useista vuosista muutamiin kuukausiin. Lastenkodissa työntekijöiden oleminen ja teke-

minen yhdessä lasten kanssa on arkinen itsestäänselvyys. Lapsi ja työntekijä ovat yhdessä 

myös virallisissa neuvotteluissa. (Mt., 140.) 

Laitoksessa sosiaaliset suhteet eivät ole pääsääntöisesti yhtä pysyviä kuin perheessä. Jat-

kuvasti vaihtuvat vuorovaikutussuhteet esimerkiksi lastenkodin kontekstissa voivat nä-

kyä lapsessa negatiivisesti vielä silloinkin, kun lapsi on saanut pysyvän kodin perheessä 

(Siivola 2020, 89). Toisaalta myös perhe voi hajota eri teille ja osa suhteista voi tässä 

yhteydessä katketa kokonaan. Törrönen (1999) on havainnut, että lastenkodissa asuvan 

lapsen näkökulmasta katsottuna muut lapset ovat enemmän läsnä kuin vaihtuvat aikuiset 

hoitajat. Hoitajien työvuorot ja siten myös lastenkodilla vietetty aika vaihtelevat työvuo-

rolistojen mukaan. Lapset saattavat toivoa tiettyä hoitajaa olemaan läsnä tiettynä päivänä, 

esimerkiksi juhlapyhänä. Lapsilla saattaa olla myös lempihoitajia, joihin he ovat kiinty-

neet enemmän kuin toisiin hoitajiin. Samoin lasten välille voi syntyä kiintymyssuhteita. 

Sairaalassa tilanne on hieman eri, koska siellä vaihtuvuutta on myös lapsissa. Molem-

missa ympäristöissä lasten ympärillä vaikuttaa vaihtuva joukko aikuisia, joiden läsnä-

oloon lasten on mukauduttava. (Mt., 104-108.) 

Laakso (2009, 150) on havainnut, että lastenkodeissa ymmärretään lapsen yksilöllisen 

huomioinnin ja lapsilähtöisyyden tärkeys. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että jokaiselle 

lapselle on nimetty omahoitaja ja että omahoitajille on varattu tietty aika päivästä tai vii-

kosta, jolloin omahoitaja viettää aikaa hänelle nimetyn lapsen kanssa. Kuitenkin lasten-

kodissa lapsia on väistämättä useita, jolloin hoitajien mahdollisuudet huomioida lasten 

yksilöllisyys ovat rajalliset. (Mt.) 
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Lastenkodissa asuvat lapset pyrkivät kontrolloimaan sosiaalista ympäristöään olemalla 

tietoisia kunkin hoitajan työvuoroista mielellään mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. 

Lapset voivat tarkkailla työvuorolistaa, jos se on mahdollista tai kysyä asiasta suoraan 

toisilta hoitajilta. Lapset ilmaisevat mielipiteensä hoitajista varsin suoraan ilmeillään ja 

sanoillaan. Merkitystä voi olla myös hoitajan työvuoron ajankohdalla. Esimerkiksi ilta-

vuoroon tulevalla hoitajalla voi olla enemmän merkitystä lapsille, koska iltaisin koulun 

jälkeen on aikaa vapaa-ajalle. Törrönen näkee, että lapset tarkastelevat lastenkodin työn-

tekijöitä omasta näkökulmastaan samoin kuin työntekijät tarkastelevat lapsia omastaan. 

Lapset pyrkivät näkemään työntekijöissä läheisen ihmisen, johon kiintyä. Työntekijöille 

lapset ovat osa työtä, ihmisiä, jotka asuvat työpaikalla. Laitoshoidossa tällaiselta tilan-

teelta ei voi välttyä ja se onkin leimallinen ongelma ammatilliselle hoivalle. Osa lasten-

kodissa työskentelevistä uskoo ’’kollektiiviseen’’ tai ’’jaettuun vanhemmuuteen’’. Tällä 

viitataan tilanteeseen, jossa lapsella on ympärillään luotettavien aikuisten verkosto, jolta 

lapsi saa tukea ja turvaa arjessa selviytymiseen. Verkostoon voivat kuulua lapsen biolo-

giset vanhemmat, lastenkodin työntekijät sekä muut lapselle tärkeät aikuiset. (Törrönen 

1999, 106-107.) Muu tärkeä aikuinen voi olla esimerkiksi isovanhempi tai vanhemman 

uusi puoliso (Laakso 2009, 187).    

Vaihtuvien hoitajien lisäksi lastenkodin asukkaiden elämään vaikuttaa hoitajien liian vä-

häinen määrä suhteessa lapsiin. Erityisen raastavalla tavalla tämä ilmenee Erosen (2009) 

tutkimien iäkkäiden kertomuksissa, jotka ajoittuvat 1930-1940-lukujen Suomeen. Lapsen 

yksilöllisen huomioimisen ja hellyyden osoittamisen sijaan tuon ajan lastenkoteja kuvasi 

kova kuri ja myös kuritus. Toisaalta sota-aika oli lapsille yleisestikin vaikeaa aikaa joh-

tuen aikuisten poissaolosta, mikä johti eetokseen, jonka mukaan hyvä lapsi on sellainen 

joka pärjää omillaan. Lastenkodin henkilökunnan katsetta voi kuvata sanoilla ’’usein vä-

linpitämätön, toisinaan julma ja epäilevä’’. Historian lastenkodeissa voi nähdä heijastuk-

sia aikansa yhteiskunnallisista käsityksistä koskien hyvää ja huonoa lasta. Käsitykset to-

dellistuvat lapsen elämässä lastenkodin arkisissa suhteissa. Häpeä, välinpitämättömyys ja 

hoivan puute kulkevat muistoissa läpi yksilön elämänkulun, vaikka lastenkoti on jo vuo-

sikymmeniä sitten jäänyt taakse. (Eronen 2009, 85-86, 89-91; Siivola 2020, 93-94.) 

Laakso (2009, 200-204) käyttää termiä kasvatuskumppanuus viitatessaan tilanteeseen, 

jossa vastuuta lapsen arkisesta huolenpidosta jaetaan lastenkodin työntekijöiden ja van-

hempien kesken. Laakso on itse yllättynyt, miten aktiivisesti osa vanhemmista osallistuu 

lapsestaan huolehtimiseen, vaikka lapsi olisi sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Laakso jopa 
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pohtii onko lapsi sijoitettu lastenkotiin liian kevein perustein, jos vanhemmilla on resurs-

seja ja tahtoa olla tiiviisti mukana lapsen arjessa. Toisaalta hän ajattelee, että ehkä van-

hemmat pitävät lastenkotia vain yhtenä hyvinvointipalveluna, joka täydentää heidän van-

hemmuuttaan ja on lapsen kannalta paras ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

työntekijät ja vanhemmat olisivat toisiaan vastaan, vaan käsitykset lapsen tarvitsemasta 

tuesta voivat olla hyvinkin samanlaisia. Laakso vertaa tätä tilannetta siihen, jos lapsi eläisi 

vuorotellen eronneiden vanhempiensa kodeissa. Vanhemmat eivät toimi pelkästään las-

tenkodin kumppaneina, vaan lastenkodin suunnalta vanhempiin kohdistuu myös kontrol-

lia. Vanhempien elämäntilannetta ja yleistä hyvinvointia arvioidaan koko ajan lapsen 

edun toteutumisen näkökulmasta. Tarvittaessa työntekijät voivat puuttua lapsen ja van-

hemman väliseen yhteydenpitoon, tapaamisiin tai vanhemman vierailuihin lastenkodilla. 

(Mt., 200-204.)  

Lapsen perhe on jatkuvassa vuorovaikutuksessa myös koulukodin ja sen henkilökunnan 

kanssa. Vaikka lapsi asuu koulukodissa, perhe nähdään lapselle tärkeänä ja perheen 

kanssa halutaan työskennellä. Kuitenkin koulukodin henkilökunta näkee perheen helposti 

ongelmien kautta värittyneenä. Perheen sisäiset ongelmat voivat liittyä esimerkiksi avio-

eroihin perhehistoriassa. Koulukotilasten kohdalla ehjä perhe on harvinaisuus. Perheen 

ongelmana nähdään myös vanhempien alkoholinkäyttö sekä epätasainen vallan jakautu-

minen kotona esimerkiksi siten, että lapsi hallitsee perhettä vanhempiensa ylitse. Lapsen 

aiempi koti ja perhe voidaan nähdä lapsen ongelmien aiheuttajana tai ainakin näiden on-

gelmien pahentajana. Äidit korostuvat kotikertomuksissa joko siten, että äidit käytöksel-

lään vaikuttavat negatiivisesti lapsen tilanteeseen tai siten, että lapsi joutuu ottamaan lii-

kaa vastuuta kotona äidin omien ongelmien takia. Isät ovat kertomuksissa esillä lähinnä 

poissaolonsa kautta, mikä voi selittyä esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmilla. 

(Pösö 1993, 206-207.) 

Koulukoti mielellään korostaa yhteistyön merkitystä lapsen vanhempien ja koulukodin 

välillä perusteena lapsen edun toteutuminen. Samalla koulukoti näkee yhteistyössä usein 

haasteita ja kankeutta. Vanhemmat eivät esimerkiksi saavu sovittuihin neuvotteluihin, sa-

laavat työntekijöiltä jotain tai ovat haluttomia yhteistyöhön. Työntekijät näkevät haasteita 

myös käytännön asioiden suhteen esimerkiksi jos perheellä ei ole puhelinta tai vanhem-

malla on toimintakykyä rajoittava sairaus. Useimmiten yhteistyötä koulukodin kanssa te-

kee äiti isien ollessa keskusteluiden aiheena, mutta harvoin itse puhujina. Neuvottelut 

koulukodissa käsittelevät melkein aina lapsen ongelmia aikuisten ongelmien sijaan. Tosin 
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henkilökunta saattaa olla tietoinen esimerkiksi vanhemman päihdeongelmasta, mutta ot-

taa tämän harvoin esille itse vanhemman kanssa. (Pösö 1993, 208-209.) 

Toisaalta on ymmärrettävää, että koulukodissa käsitellään nimenomaan lapsen ongelmia, 

koska koulukoti on lapselle tarkoitettu palvelu. Mielestäni on tosin hieman outoa, että 

vanhempien omia, selkeitä ongelmia ei oteta käsiteltäväksi vanhemman kanssa. Nämä 

ongelmat voivat nimittäin vaikuttaa lapseen mahdollisen yhteydenpidon ja kotilomien 

kautta. Niiden työstäminen tuskin ainakaan pahentaisi lapsen tilannetta. Ongelmien 

kanssa työskentely vaatisi kuitenkin sen, että ne avoimesti ja yhteisesti tunnistettaisiin.  

Lastenkotiin päädytään yleensä monien muiden kotien kautta eli lastenkoti on harvoin 

lapsen ensimmäisiä kotikokemuksia. Lastenkoti ei ole yleensä lapselle mieluisin koti, 

vaan lapsi voi kokea kaipausta niin sanotusti oikeaan kotiin, jossa hän saisi asua läheisten 

ihmisten kanssa. Joissain tapauksissa läheisiä ihmisiä ei kuitenkaan ole tai koti ei tunnu 

enää samalta paikalta, jos esimerkiksi toinen vanhemmista on kuollut. Tällöin lastenkoti 

voi määrittyä tilanteen huomioon ottaen parhaaksi paikaksi lapselle asua. (Eronen 2008, 

24.) Tulkitsen tämän ajatuksen niin, että lapsella on mielessään ajatus hyvästä ja oikeasta 

kodista. Voisi puhua jopa ideaalikodista, jota olen käsitellyt aiemmissa luvuissa. Lapsen 

kaipaus tähän kotiin on eräänlaista haaveilua jostain paremmasta, mutta samalla saavut-

tamattomasta paikasta. Toisaalta on positiivista, että lapsen konstruktio hyvästä kodista 

ei ole täysin romuttunut lastenkodissa asumisesta huolimatta. 

Laakso (2009, 115) kuvaa lastenkodin toistuvia rutiineja ja niihin liittyvää huolenpito-

työtä ‘’arkiseksi huolenpidoksi’’. Nimensä mukaisesti tämä huolenpito on arkista eli tois-

tuvaa ja joskus huomaamatontakin. Huolenpitoa se on siinä mielessä, että se ilmenee pie-

ninä palveluksina toisille. Esimerkkeinä Laakso mainitsee muun muassa ruoanlaiton ja 

kodin siivouksen. Jokaisella on yleensä kokemus olla huolenpidon kohteena, mutta myös 

sen antajana. Arkisuus näkyy nimenomaan siinä, että nämä teot voivat tapahtua ikään 

kuin huomaamatta. (Mt., 115.)  

Törrösen (1999) mukaan lastenkodin kodinomaisuus perustuu lastenkodin pitkäaikaisuu-

teen lapsen kotina. Lisäksi siihen liittyy aikuisten vastuu arjen pyörittämisestä, mihin liit-

tyy myös lapsen asema nimenomaan lapsena, joka saa tehdä lapselle ominaisia puuhia 

kodissaan. Lastenkodin arki on yhteisöllistä, mutta samalla lapsella on mahdollisuus 

luoda itselleen oma, yksityinen paikka lastenkodin sisällä. Tästä yhteisöllisyyden ja oman 

paikan yhdistelmästä Törrönen käyttää termiä kollektiivinen kodinomaisuus. Tämä termi 
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sisältää ajatuksen lapsen elämisestä lastenkodin yhteisössä, joka lisäksi mahdollistaa yh-

teydenpidon lastenkodin ulkopuolella asuviin perheenjäseniin sekä tuttaviin. Yhteisön si-

sällä lapselle tärkeitä ihmisiä ovat hoitajat ja muut lastenkodissa asuvat lapset. Lastenko-

din muista lapsista voi muodostua lapselle omanlaisensa ’’sisarusryhmä’’. Lastenkoti var-

sin pysyvänä instituutiona lapsen elämässä tarkoittaa myös sitä, että lastenkodissa lapselle 

opetetaan tarvittavia taitoja lastenkodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä varten. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kotitöiden ja säännöllisen päivärytmin opettelua. (Törrönen 

1999, 100-101.)  

Reinikainen (2009, 66) on havainnut, että nuorisokodissa muodostuu helposti erilaisia 

ryhmittymiä nuorten kesken esimerkiksi tiettyjen huoneiden kesken. On myös mahdol-

lista, että nuorisokodissa asuva on mukana porukassa, johon kuuluu jäseniä myös nuori-

sokodin ulkopuolelta. Tällaisessa porukassa nuoren on mahdollista ajautua seuraan, jossa 

varastellaan tai tehdään muuta laitonta. Suhteet nuorisokodin sisällä eivät muodostu 

yleensä niin läheisiksi, että entisiin asuintovereihin pidettäisiin yhteyttä nuorisokodissa 

asumisen jälkeen. Osa nuorista jopa eristäytyy muista tai pitää yhteyttä vain nuorisokodin 

ulkopuolella asuviin. (Mt., 66-67.) Voi olla, että Törrösen kuvaama ’’sisarusryhmä’’ ku-

vaa samantapaista ryhmittymää kuin Reinikainen edellä. Lastenkodissa asuvat muodos-

tavat siis helposti erinäisiä kaveriporukoita ikään kuin pakon edessä viettäessään paljon 

aikaa keskenään. Lastenkodissa ystävystyminen ei ole aivan samanlaista kuin sen ulko-

puolella johtuen lastenkodin suljetusta luonteesta. Voi myös olla, että lapset hakevat toi-

sistaan turvaa ryhmäytymällä keskenään.  

Lastenkotia voidaan tarkastella myös valokuvien ja videoiden kautta. Valokuvat piirtävät 

kuvaa lastenkodin arjesta ja rutiineista kuvaamalla siellä asuvia lapsia ja lastenkodin 

työntekijöitä. Lastenkoti ei kuitenkaan näyttäydy valokuvissa yhtään sen erikoisemmalta 

kuin muutkaan kodit. Valokuviin on silti kätkettynä merkityksiä, jotka eivät aukea ulko-

puolisille. Kuvattujen lasten asennot ja ilmeet kertovat lastenkodissa asuneille jotain sel-

laista mitä ei ole löydettävissä muista kotiympäristöistä. Videot puolestaan liittyvät eri-

tyisiin hetkiin esimerkiksi lastenkodin juhliin tai retkiin. Näin ollen videot rakentavat las-

tenkodin yhteisöllistä muistia tallentaessaan mieluisat tapahtumat tulevaisuudessa muis-

telua varten. (Eronen 2008, 28-30.) Lastenkodin valokuvissa ja videoissa on siis yllättä-

vän paljon samaa muiden kotien ottamien valokuvien ja videoiden kanssa. Yhtä lailla 

lastenkodissa nähdään tärkeänä tallentaa niin arkisia kuin juhlallisiakin hetkiä tulevai-

suutta varten. Toisaalta valokuvaus lastenkodissa voi olla osaltaan jo mennyttä aikaa joh-

tuen koko ajan kiristyvästä yksityisyyden suojasta (Eronen 2008, 32).  
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Julkinen koti lapsen henkisenä sekä sosiaalisena kotina näyttäytyy erilaisten ihmissuhtei-

den verkkona, jonka keskiössä lapsi on. Tässä mielessä lapsen koti laitoksessa tulee lä-

helle luvussa 4.3 käsittelemääni lapsen monikotisuutta perheessä. Lapsi voi yhä liikkua 

kotien ja ihmissuhteiden välillä, vaikka hän asuisi laitoksessa. Lapsen koti laitoksessa on 

jatkuvan tai miltei jatkuvan muutoksen kohteena. Muutosta aiheuttaa niin lapsien liike 

laitokseen ja sieltä pois kuin myös henkilökunnan tuleminen ja lähteminen laitoksesta. 

Lapselle läheisimmät ihmiset laitoksessa löytyvät todennäköisimmin muista lapsista. Toi-

saalta myös henkilökunnan jäseniin voi muodostua lapselle merkityksellisiä kiintymys-

suhteita, jotka voivat elää rinnakkain jopa lapsen vanhempisuhteiden kanssa. Parhaim-

millaan lapsen koti laitoksessa voi tarjota lapselle useita merkityksellisiä ja hyvinvointia 

tukevia ihmissuhteita niin aikuisten kuin muiden lasten kanssa. Reinikainen (2009) on 

havainnut, että nuorisokodissa asuminen voi tarjota lapselle perheenkaltaisen, mutta mo-

nella tapaa väljemmän yhteisön elää. Lapsella on enemmän valinnanvaraa ihmissuhteiden 

muodostamisen suhteen kuin perinteisessä perheessä. Laitoksessa asuminen voi myös tar-

jota lapselle enemmän itsenäisyyden ja yksityisyyden tunnetta. Toisaalta pitää muistaa, 

että kaikki lapset eivät mielellään asuisi laitoksessa, vaan he näkevät kotinsa joko omassa 

perheessään tai sijaisperheessä. (Mt., 142-143.) 

Lastensuojelulaitokset ja sairaalat koteina näyttäytyvät lapselle ’’melkein koteina’’ Au-

tosen-Vaaraniemen (2009) ajatusta mukaillen. Niissä on tiettyjä kodinomaisia piirteitä, 

mutta ne eivät ole riittävän jatkuvia ja pysyviä kodin paikkoja, että ne voitaisiin mieltää 

’’vahvoiksi kodeiksi’’. Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö julkisessa kodissa lapsi voisi 

tuntea oloaan kotoisaksi. Lapsen muut mahdolliset kodin paikat laitoksen ulkopuolella 

täydentävät lapsen kotikokemusta tai kotiverkostoa. Tämän suhteen täytyy tosin huomi-

oida lasten yksilölliset elämäntilanteet. Osalle lapsista laitos voi olla ainoa paikka, jota 

voi kutsua kodiksi.       
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OSA 3: POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

 

6 Lapsen monipaikkainen ja -aikainen koti 

 

Tässä luvussa teen yhteenvetoa edellisissä luvuissa käsittelemistäni teemoista. Samalla 

pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini, joissa kysyin missä ja millaisena lapsen koti ra-

kentuu suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa. Luvun otsikolla viittaan lapsen kodin 

moninaisuuteen niin fyysisessä kuin ajallisessakin mielessä. Lapsen koti sosiaalityön lins-

sien läpi tarkasteltuna ei ole pysyvä ja paikalleen jämähtänyt rakennelma, vaan muuttuva 

ja muutettavissa oleva. 

Olen hahmotellut suomalaisen lapsen kotia käyttämällä apuna sosiaalisen konstruktionis-

min keinoja. Ensimmäinen havaintoni on se, että lapsen koti rakentuu kahdessa hyvin 

erilaisessa ympäristössä: yksityisessä ja julkisessa. Yksityisellä viittaan perheeseen, joka 

nähdään yleisestikin lapsen ensisijaisena kotiympäristönä. Julkisella viittaan sellaisiin 

ympäristöihin, jotka eivät rakennu minkään perhekäsityksen ympärille. Erilaiset laitokset 

kuuluvat tähän kategoriaan, sillä niissä asuvia lapsia ei yhdistä perheenjäseniä toisiinsa 

sitova sosiaalinen ja emotionaalinen side. Nämä kaksi lapsen kodin ympäristöä voivat 

sijaita myös limittäin esimerkiksi siten, että laitoksessa asuva lapsi vierailee vanhempansa 

kodissa, joka kuuluu yksityisen alueelle. Tutkimukseni edetessä minulle kävi selväksi se, 

että tämä jako ei ole niin selkeä kuin alun perin oletin. Lapsen kodin liikkuvuus yksityisen 

ja julkisen elämänpiirin välillä tuo oman mielenkiintoisen lisänsä sen tarkasteluun.   

Yksityisessä kontekstissa lapsen koti näyttäytyy monessa eri valossa. Lapsen kodista voi-

daan rakentaa ideaaliversio, jonka vastakohtana taasen on turvaton koti. Lapsella voi olla 

myös monta kotia yksityisessä, mikä vaatii lapselta ja hänen elämässään mukana olevilta 

aikuisilta jatkuvaa neuvottelua lapsen asumisesta ja liikkumisesta eri kotien välillä. Lap-

sen koti yksityisessä rakentuu tulkintani mukaan aina jonkinlaisen perhemuodon ympä-

rille. Vaikka erilaiset perhemuodot ovat nykypäivänä yleisiä, on lapsen perhesuhteille lei-

mallista se, että lapsi ei voi itse erota ja lähteä perheestä, jos lapsi ei koe perhettä omaksi 

paikakseen (Jokinen & Mikats 2018). Tämä ilmiö näyttäytyy oman tutkimukseni kon-

tekstissa siten, että lapsen kodista neuvotellessa lapsi itse jää helposti ulkopuolisen ase-

maan. Lapsen koti on tässä mielessä siis hyvin aikuisjohtoinen rakennelma. 
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Lapsen ideaalikoti on eräänlainen lapsen kodin yläkategoria, jonka olen päätynyt kuiten-

kin sijoittamaan yksityisen kodin piiriin. Myös tutkimusaineiston perusteella kävi ilmi, 

että lapset sijoittavat kotinsa mieluiten yksityiseen kotiin. Huolimatta ideaalikodin ni-

mestä se ei lapsen kohdalla tarkoita kovin monimutkaisia asioita. Lapselle merkitykselli-

sintä kodissa on ensinnäkin sen turvallisuus niin henkisesti kuin fyysisestikin. Lapsen 

sosiaalinen koti eli kotiin kytkeytyvät sosiaaliset suhteet ovat lapsen kodille yhtä tärkeä 

elementti. Lapsi kaipaa näissä suhteissa turvallisuutta ja jatkuvuutta. Turvallisuuden nä-

kökulmasta lapsen kodin aikuisjohtoisuus on positiivinen asia, mikä näkyy lapsen näkö-

kulmasta esimerkiksi rajojen asettamisena. Mielestäni tärkeä tutkimustulos on myös se, 

että lapselle kodissa suhteet toisiin lapsiin voivat olla yhtä tärkeitä kuin suhteet aikuisiin. 

Joissain tapauksissa nämä vertaissuhteet voivat jopa syrjäyttää suhteet aikuisiin tär-

keydessään. Samoin mielenkiintoinen tulos on se, että lapsi voi kokea lemmikkieläimet 

tärkeäksi osaksi perhettään ja kotiaan.     

Lapsen turvaton koti yksityisessä tarkoittaa puutteita kodin fyysisellä, emotionaalisella 

tai sosiaalisella osa-alueella. Aineistoni perusteella lasten tai perheiden kodittomuus ei 

ole Suomessa ongelma. Fyysinen koti voi olla lapselle täysin turvallinen, jopa ylellisen 

hieno, mutta voi kätkeä sisälleen paljon turvattomuutta. Näin on esimerkiksi kodissa ta-

pahtuvan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksessa (Laitinen 2004; Siivola 2020). 

Aineistoni perusteella lapsi itse ei aiheuta turvattomuutta kodissa, vaan turvattomuuden 

kokemus on poikkeuksessa aikuisesta johtuvaa. Samalla tavoin kodin turvallisuus on ai-

kuislähtöistä. En voikaan olla liikaa korostamatta aikuisten vastuuta lapsen kodista. Las-

tensuojelun kotikäynnit ovat osa tätä vastuun kantamista (Hurtig 2003). 

Lapsen koti julkisessa ympäristössä muodostaa lapsen ympärille ihmissuhteiden verkos-

ton, joka ulottuu sekä julkisen kodin sisäpuolelle että myös ulkopuolelle. Tässä suhteessa 

lapsen monikotisuus laajenee julkisen alueelle, kun lapsen kokemus yksityisestä kodista 

täydentyy julkisen kodin kotikokemuksella. Julkisen kodin yksi erityispiirre onkin se, että 

sinne tullaan aina yksityisen piiristä. Lapsella on usein monia eri koteja takanaan ennen 

laitokseen tuloa. On myös mahdollista, että lapsi on lapsuutensa aikana monessa eri lai-

toksessa, jolloin voidaan puhua jopa niin sanotusti laitoskierteestä. Laitoksen fyysinen 

asuinympäristö näyttäytyy aineistoni valossa hyvin moninaiselta. Osa laitoksista sallii 

varsin vapaan kulkemisen laitokseen, sieltä ulos sekä itse laitoksen sisällä. Osa taas ra-

joittaa kulkemista jopa niin paljon, että laitos alkaa muistuttamaan vankilaa. Julkisen ko-

din kontekstissa erityistä huomiota saa lapsen oman tilan laajuus. Luvussa 4.1 käsittelin 

lapsen ideaalikotia, jonka käsittelyn yhteydessä totesin, että lapselle on tärkeää pitää edes 
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pientä tilaa kodissa omanaan. Laitoksessa tämä lapsen oma tila voi saada korostuneen 

merkityksen johtuen laitoksen julkisten tilojen suuresta määrästä suhteessa yksityiseen 

tilaan. Lapsen oma tila laitoksessa voi kuitenkin saada särön, jos henkilökunta kontrolloi 

sitä esimerkiksi pitämällä hallussaan lapsen huoneen avainta ja tulemalla lapsen huonee-

seen ilman lapsen suostumusta. Yhteenvetona lapsen julkisesta kodista totean, että se ei 

voi koskaan saavuttaa yhtä vahvaa kodin merkitystä kuin lapsen koti yksityisessä. Lapsen 

koti julkisessa saa tosin kodinomaisia merkityksiä, kuten saa moni muukin laitosympä-

ristö.  

 

 

 

 

Kuvio 1. Lapsen asumispolku ja kotikokemukset 
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Kuviossa 1 olen soveltanut Ritala-Koskisen (2018) ajatusta lapsen rinnakkaisista ja pe-

räkkäisistä asuinpaikoista, kun olen pyrkinyt mallintamaan esimerkkilapsen asumispol-

kua ja kotikokemuksia. Ritala-Koskinen tunnistaa lasten asuinpaikkojen moninaisuu-

dessa kaksi erilaista muotoa: peräkkäisen monipaikkaisuuden ja rinnakkaisen monipaik-

kaisuuden. Peräkkäinen monipaikkaisuus viittaa tilanteeseen, jossa lapsi on elämänsä ai-

kana vaihtanut useita kertoja asuinpaikkaansa ja nämä paikat asettuvat peräkkäin lapsen 

elämänkulun varrelle. Lapsen peräkkäiset asuinpaikat voivat sijaita lähelläkin toisiaan, 

esimerkiksi saman asuinalueen sisällä. Toinen ääripää on se, kun lapsi on voinut asua 

elämänsä aikana jopa eri valtioiden alueella. Rinnakkainen monipaikkaisuus on taas sitä, 

että lapsi viettää arkeaan vähintään kahdessa eri paikassa. Lapsella on siis varsinainen 

koti, mutta muita lapselle tärkeitä paikkoja voivat olla esimerkiksi mummola, lapsesta 

erillään asuvan vanhemman koti tai tukiperhe. Kun paikkojen määrä kasvaa, voi lapsi 

tarvita lukujärjestyksen, jonka avulla lapsen olemista eri paikoissa voidaan suunnitella. 

Toisaalta vaikka paikkoja olisi lapsen elämässä paljon, ei lapsi välttämättä vietä niissä 

yhtä paljon aikaa johtuen esimerkiksi pitkistä välimatkoista. (Mt., 86-88.) 

Kuviota 1 luetaan vasemmalta oikealle. Ensin on esitetty lapsen syntymä kahden van-

hemman ydinperheeseen. Lapsi asuu vanhempien yhteisessä kodissa ja vierailee säännöl-

lisesti mummolassa. Seuraava vaihe lapsen elämässä on vanhempien ero, jolloin lapsen 

koti muuttuu perusteellisesti tuottaen lapselle uuden kotikokemuksen ilman toista van-

hempaa. Lapsesta erillään asuva vanhempi tarjoaa lapselle myös uuden kotikokemuksen. 

Seuraavaksi lapsen koti muuttuu, kun lapsi muuttaa osaksi uusperhettä toisen vanhem-

pansa kanssa. Uusperheessä asumisen aikana lastensuojelu tulee perheen elämään mu-

kaan. Lastensuojelun kautta lapsi saa tukiperheen, jossa lapsi vierailee säännöllisesti. Tu-

kiperheestä muodostuu lapselle jälleen uusi kotikokemus. Lastensuojelun kotiin tarjoa-

mat tukitoimet eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaan lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ul-

kopuolelle sijaisperheeseen. Lapsen kasvaessa ja ongelmien muuttuessa sijaisperheen tar-

joama tuki ei riitä, jolloin lapsi joudutaan sijoittamaan jälleen uuteen paikkaan, tällä ker-

taa lastensuojelulaitokseen. Tässä kohtaa lapsen koti muuttuu yksityisen piiristä julkisen 

piiriin. Nykyhetken neljä kotia ja siten paikkaa, jotka voivat sijaita kaukanakin toisistaan, 

vaatii lapselta ja lapsen elämässä mukana olevilta aikuisilta tarkkaa aikataulujen suunnit-

telua ja siten neuvottelua lapsen kodista.   

Pitkäaikaisin kotikokemus lapsella on kuitenkin mummola, joka on pysynyt lapsen elä-

mässä mukana muutoksista huolimatta. Hyytisen (2007, 135) tutkiman huumeperheen ta-

pauksessa mummola on ollut lapsille tärkeä hoitopaikka jo ennen kuntoutukseen tuloa. 
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Vanhempien kuntoutuksen alussa lapset asuivat sovitusti kokonaan mummolassa ennen 

siirtymistä kuntoutukseen vanhempien kanssa (mt.). Vastaavasti myös lastensuojelun tar-

joama tukiperhe (Lehto-Lundén 2020) voi tarjota lapselle useita vuosia kestävän kotiko-

kemuksen esimerkiksi silloin, jos lapsella ei ole mummolaa, jossa voisi säännöllisesti olla 

hoidossa. 

Outi Kauko (2018) käyttää asumispolun käsitettä tutkiessaan Suomeen yksin tulleita tur-

vapaikanhakijalapsia. Asumispolku on käsitteenä kytköksissä sosiaaliseen konstruktio-

nismiin, sillä se korostaa konkreettisten asuinpaikkojen muutosten lisäksi yksilön omaa 

merkityksenantoa. Lisäksi on huomioitava yksilön elämään vaikuttavat rakenteelliset te-

kijät. Asumispolku käsitteenä huomioi myös paikkojen vaihdoksiin liittyvät ihmissuhtei-

den muutokset, jotka voivat lasten kohdalla olla merkittävämpiä kuin fyysiset muutot it-

sessään. (Mt.) Omat tutkimustulokseni tukevat tätä väitettä. Esimerkkilapsen kohdalla 

lapsi on saanut elämäänsä uusia ihmisiä erityisesti lapsuuden asumispolun loppuvai-

heessa. Jokainen uusi kotikokemus lapsen elämänkulun varrella tarjoaa lapselle mahdol-

lisuuden toisaalta positiivisiin ihmissuhteisiin, mutta toisaalta myös ikäviin kokemuksiin.  

Ritala-Koskinen (2018, 82) näkee, että asuinpaikan vaihdoksissa lapset eivät välttämättä 

ole vain passiivisia seuraajia, vaan myös aktiivisia toimijoita. Lapset muokkaavat itsenäi-

sesti sidoksiaan ja suhteitaan ympäristöönsä ja siinä vaikuttaviin ihmisiin (mt.). Näen hie-

man ongelmallisena sen, että lasta ei kuulla tarpeeksi kotiaan koskien. Toisaalta lapsen 

toimijuus on riippuvainen myös lapsen iästä. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa sitä enem-

män häntä pitäisi kuulla kotiinsa liittyvissä asioissa. Jos lapsi esimerkiksi ei halua enää 

käydä tukiperheessä niin usein kuin ennen, pitäisi hänen toivettaan kunnioittaa. 

Aiemmin luvussa 3.3 käsittelemäni elämänkulun käsite soveltuu mielestäni käytettäväksi 

lapsen kodin tarkastelussa. Vaikka lapsuus sijoittuu elämänkulullisessa tarkastelussa sen 

alkupäähän, on lapsuus tärkeä vaihe yksilön elämässä myöhempien elämänvaiheiden kan-

nalta. Aikuisena puhutaan usein ’’lapsuuden kodista’’, johon voi liittyä voimakkaita 

muistoja niin hyvässä kuin pahassa. Lapsuuden turvaton koti voi aikuisena näkyä esimer-

kiksi haasteena perustaa omaa, pysyvää kotia. Kuviossa 1 näkyy hyvin lapsuuden elä-

mänkulun mahdolliset käännekohdat ja niiden vaikutukset lapsen kotiin. Samoin kuin 

elämänkulku sisältää käännekohtia, sisältää lapsen asumispolku käännekohtia, jotka ni-

voutuvat yhteen elämänkulun kanssa.    

Satu Katvala (2001) on tutkinut äitiyteen liitettyjä kulttuurillisia merkityksiä. Äitiyteen 

liittyy vahva kytkös kotiin ja lapsiin. Katvalan mukaan ’’äiti on läsnä tai poissa suhteessa 
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lapseen’’. Äidin läsnäolo kotona on luonteeltaan sekä fyysistä että henkistä. Äitiin liite-

tään helposti hoivan ja huolehtimisen merkityksiä. (Mt.) Oman tutkimusaineistoni perus-

teella äidit ovat liitettävissä lapsen kotiin riippumatta siitä sijaitseeko koti yksityisen 

vaiko julkisen piirissä. Äidit näyttäytyvät pääasiallisina kontakteina lapsen yksityiseen 

kotiin, kun lapsi on sijoitettuna lastensuojelulaitokseen. Siivola (2020, 185) tekee mie-

lenkiintoisen huomion siitä, miten adoptoidut jättävät usein syntymäisänsä kertomustensa 

ulkopuolelle. Jos adoptoidut pohtivat syntyperäänsä, kohdistuu kiinnostus melkein koko-

naan syntymä-äiteihin. Osaltaan tämä epäsuhta äitien ja isien välillä selittyy sillä, että 

äidillä on synnyttäjänä viimesijainen valta päättää lapsen antamisesta adoptioon. Toi-

saalta aiempina vuosikymmeninä syntymäisiin on voitu suhtautua vähättelevästi jopa 

adoptiotyöntekijöiden taholta. (Mt., 185.) Aineistoni perusteella isiin ei suhtauduta aina-

kaan väheksyvästi, mutta he voivat jäädä lapsen kodissa sivurooliin, erityisesti lastensuo-

jelun ollessa mukana lapsen elämässä. Äitiä sen sijaan voidaan jopa syyllistää, jos katso-

taan, että äiti ei ole riittävästi puuttunut lapsen kodin turvattomuuteen. Äiti voi olla myös 

se hahmo, joka liitetään automaattisesti lapsuuden hyvänä pidettyyn kotiin. Äitiyteen liit-

tyy siis vahvoja yhteiskunnallisia merkityksiä, joita ei voida sivuuttaa lapsen kodin tar-

kastelun yhteydessä. 

Tutkimuksen tekeminen on opettanut minulle paljon lapsen kodista, vaikka uskoin tietä-

väni siitä varsin paljon ennen tutkimukseen ryhtymistä. Jatkossa pyrin työssäni ottamaan 

lapsen oman mielipiteen kotiaan koskien paremmin huomioon. Tärkeää on myös kysyä 

lapselta itseltään kysymyksiä koskien kodin paikkaa. Lapsen vastaukset voivat olla aikui-

selle yllättäviä ja valaisevia. Kysymiselle pitää tosin olla aikaa kiireisen viranomaistyön 

keskellä. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia lasten kokemuksia asu-

mispoluistaan sekä erilaisista kodeistaan. Erityisen mielenkiintoista olisi verrata yksi-

tyistä ja julkista kotia sellaisten lasten kohdalla, jotka ovat vasta kokeneet nämä kodin eri 

puolet.  
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Liite 

 

Liite 1: Tutkimusaineiston sisällön erittely  

 

Tekijä  Vuosi  Tyyppi  Nimi  Lyhyt kuvaus 

lapsen kodin nä-

kökulmasta  

Pösö, Tarja  

  

1993  

  

Väitöskirja  

  

Kolme koulukotia. Tutki-

mus tyttöjen ja poikien 

poikkeavuuden määrittely-

käytännöistä koulukotihoi-

dossa  

  

Koulukoti on lap-

sen kotina erityi-

nen johtuen julki-

sen vallan kontrol-

lista. Koulukoti on 

muusta yhteisöstä 

eristäytynyt. Kou-

lukodissa lapsen 

hallitsema oma tila 

on kaikista pienin.  

Törrönen, 

Maritta  

  

1999  Väitöskirja  Lasten arki laitoksessa: 

elämistila lastenkodissa ja 

sairaalassa  

Lapset ottavat ak-

tiivisesti haltuun 

sairaalan ja lasten-

kodin tilaa ja pyr-

kivät rakentamaan 

sinne oman revii-

rinsä, oman koti-

alueensa. Lapset 

eivät suoraan asetu 

aikuisten kontrol-

lin alle, vaan neu-

vottelevat suh-

teessa heihin.  

Ritala-Koski-

nen, Aino  

  

2001  Väitöskirja  Mikä on lapsen perhe? 

Tulkintoja lasten uusperhe-

suhteista  

  

Lapsen koti voi ra-

kentua monessa eri 

paikkaa. Lapsi voi 

aikuisten asetta-

missa rajoissa neu-

votella suhteistaan 

kodin ulkopuo-

lelle. Mitä van-

hempi lapsi on, 

sitä itsenäisempiä 

päätöksiä hän voi 

tehdä ihmissuhtei-

den ja kotinsa suh-

teen.  
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Hurtig, Jo-

hanna  

2003  Väitöskirja  Lasta suojelemassa – etno-

grafia lasten paikan raken-

tumisesta lastensuojelun 

perhetyön käytännöissä  

Lapsen asumista 

vanhempiensa 

kanssa samassa 

kodissa tuetaan 

julkisen vallan ta-

holta. Kotikäynnit 

ovat eräänlainen 

kontrollin muoto, 

jossa julkinen as-

tuu yksityisenä pi-

detyn kodin alu-

eelle. Kotikäynnit 

tarjoavat ikään 

kuin ikkunan lap-

sen kotiin.  

Laitinen, 

Merja  

  

2004  Väitöskirja  Häväistyt ruumiit, rikotut 

mielet: tutkimus lapsina lä-

heissuhteissa seksuaalisesti 

hyväksikäytettyjen naisten 

ja miesten elämästä  

  

Koti on lapsen 

seksuaalisen hy-

väksikäytön ylei-

sin tapahtuma-

paikka. Koti ja 

perhesuhteet tuo-

vat lapsen elämään 

sekä hyvää että pa-

haa. Vaikka per-

heenjäsen käyttäisi 

lasta hyväksi, voi 

suhteeseen sisältyä 

myös aitoa välittä-

mistä.  

Nousiainen, 

Kirsi  

  

2004  

  

Väitöskirja  

  

Lapsistaan erillään asuvat 

äidit: äitiysidentiteetin ra-

kentamisen tiloja  

  

Lapsella on oma 

kotialueensa äidin 

luona, vaikka lapsi 

ei vakituisesti 

asuisi äidillään. 

Äidin merkitys 

lapsen kodille on 

erityinen.  

Hyytinen, 

Riitta  

2007  Lisensiaatintyö  Lapsi, huumeperhe ja toivo. 

Lapsen todellistuminen 

huumeperheen kuntoutus-

prosessissa  

Huumeperheessä 

lapsi joutuu salaa-

maan kotinsa ulko-

puolisilta. Lapsen 

koti on turvaton 

sekä henkisesti 

että fyysisesti. 

Lapsi joutuu otta-

maan ikätasoonsa 

nähden liikaa vas-

tuuta kodista.  

Laakso, 

Riitta  

2009  Väitöskirja  Arjen rutiinit ja yllätykset - 

etnografia lastenkotityöstä  

Lastenkodissa 

lapsi on hoivan, 
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kontrollin, suoje-

lun ja vallan käy-

tön kohteena. Van-

hempien osallistu-

minen lapsen elä-

mään lastenko-

dissa vaihtelee hy-

vin paljon.  

Eronen, Tuija  

  

2012  Väitöskirja  Lastenkoti osana elämänta-

rinaa: narratiivinen tutki-

mus lastenkodissa asunei-

den kertomuksista  

Lastenkoti on lap-

selle sosiaalisten 

suhteiden verkko, 

joka rakentuu 

työntekijöiden, 

toisten lasten ja 

perheen varaan. 

Äiti on lapselle 

tärkeä ihminen, 

vaikka äiti olisi 

poissaoleva.  

Hämäläinen, 

Kati  

  

2012  Väitöskirja  Perhehoitoon sijoitettujen 

lasten antamat merkitykset 

kodilleen ja perhesuhteil-

leen  

  

Kodin ulkopuo-

lelle sijoitetuilla 

lapsilla on useita 

kotikokemuksia. 

Sijaisperhe ei ole 

kokonainen koti, 

tietty vierauden 

tunne säilyy. 

Huostaanotettujen 

lasten koti on aina 

altis muutoksille.  

Kauhanen, 

Elina  

  

2017  Lisensiaatintyö  

  

Kulttuurisensitiivisyyttä 

vai heitteillejättöä?: ilman 

huoltajaa maahan tulleiden 

turvapaikanhakijalasten 

yksityismajoitus ammatti-

laisten näkemyksissä  

  

Yksityismajoitus 

voi tarjota lapselle 

hyvän kodin oman 

kulttuurinsa pa-

rissa. Samalla se 

voi asettaa lapsen 

eriarvoiseen ase-

maan kodin sisällä 

ja järjestelmän ta-

solla.  

Lehto-

Lundén, Tiina 

2020 Väitöskirja Lapsi tukiperheessä. Eksis-

tentiaalis-fenomenologinen 

tutkimus lasten kokemuk-

sista 

Tukiperheestä voi 

muodostua lap-

selle tärkeä ja ko-

dinomainen 

paikka. Tukiperhe 

tarjoaa lapselle 

merkityksellisiä 

ihmissuhteita, 

jotka täydentävät 

varsinaisen kodin 

ihmissuhteita. 
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Siivola, Seija  2020  Väitöskirja  Adoptio osa elämää: koti-

maisesti adoptoitujen ker-

tomuksia  

Adoptio muuttaa 

pysyvästi lapsen 

kotia. Adoptio voi 

tarjota lapselle ide-

aalin kodin, mutta 

lapsen koti voi olla 

turvaton myös 

adoptiossa.  

 

 

 


