
Tiivistelmä

SijaiShuolto oSana elämäntarinaa – elämän-
kulun käännekohtien analyySi SijaiShuolloSta 
aikuiStuneiden kokemukSiSta 

Katarina Groop: VTM, sosiaalityön jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto

Janus vol. 29 (3) 2021, 249–266

katarina.groop@tuni.fi

Artikkelissa tarkastellaan merkittäviä elämänkulun käännekohtia (turning points) lastensuojelun si-
jaishuollosta aikuistuneiden kokemuksissa. Viitekehyksenä on käännekohtien teoreettinen tarkastelu, 
jota avataan elämänkulullisesta tutkimuksesta käsin. Artikkelin aineisto koostuu sijaishuollosta ai-
kuistuneille järjestetyistä fokusryhmätyöpajoista (n=20), teemahaastatteluista (n=3) ja kirjoitetuista 
tarinoista (n=3). Käännekohtien merkitys sijaishuollossa kasvaneiden kertomuksissa linkittyi ihmis- 
ja perhesuhteiden, työ- ja opiskeluelämän sekä sosiaalisten ympäristöjen muutoskohtiin. Tulosten 
perusteella elämän käännekohdiksi määrittyivät huostaanotto ja sijaishuoltoaika, itsenäistyminen, 
omillaan oleminen ja vanhemmaksi tuleminen. Lastensuojelujärjestelmä toi käännekohtiin institu-
tionaalisesti määrittyviä rakenteita ja ikärajakeskeisiä käytänteitä. Merkittäviä käännekohtia sävyttivät 
niin negatiiviset kuin positiiviset, kannattelevat ulottuvuudet. 

johdanto

Lastensuojelututkimuksen kentällä on 
peräänkuulutettu aikuisuuden elämän-
vaiheeseen kytkeytyvän tutkimustiedon 
tärkeyttä, jotta ymmärrys sijaishuollossa 
kasvamisen elämänkulullisista vaiku-
tuksista syventyisi (Murray & Goddard 
2014). Yhtenä vastauksena on esitetty 
elämänkulullisen viitekehyksen sovel-
tamista sijaishuoltokokemusten tut-
kimisessa. Elämänkulullinen viiteke-
hys tarjoaa mahdollisuuden tarkastella 
monimuotoisia prosesseja, muutosta ja 
ihmissuhteisiin sekä institutionaalisiin 
toimintoihin liittyviä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat lastensuojelun piirissä kas-
vaneiden elämänkulkuun (White & 
Wu 2014). 

Elämänkulkua koskevassa kirjallisuu-
dessa käsitellään elämän käännekohtia 
(turning points) ja niiden roolia muu-
tosta käynnistävänä voimana. Käänne-
kohta määrittyy tapahtumaksi, johon 
kytkeytyy merkittävä muutos, joka 
järjestää elämänkulkua uudella tavalla. 
(Hutchison 2005.) Michael Rutterin 
(1996) mukaan elämänkulun käänne-
kohtiin liittyy kokemuksen yksilöllinen 
luonne. Käännekohdat voivat merki-
tyksellistyä yksilön elämänkulkua ra-
visteleviksi, negatiivisiksi tapahtumiksi 
(mm. menetykset, parisuhteen katkea-
minen, sairastuminen) tai uudenlaista 
merkitystä luoviksi, positiivisiksi ta-
pahtumiksi (mm. tutkinnon saavutta-
minen, lapsen syntymä) (Wethington 
2002; Enz & Talarico 2016). Positiivi-
sen ja negatiivisen kokemuksen sävyero 
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ei ole kuitenkaan mustavalkoinen, vaan 
negatiivinen tapahtuma (esim. lapsen 
huostaanotto) voi käynnistää positii-
viseksi koetun käännekohdan (esim. 
päihteiden käytön lopettaminen).

Tarkastelen artikkelissa elämänkulun 
käännekohtia sijaishuollossa kasvanei-
den kokemuksissa. Lastensuojelu ja 
sijaishuoltoon sijoittaminen interven-
tiona näyttäytyvät lapsen ja nuoren 
elämässä käännekohtana, joka sisältää 
useita muutoksia muun muassa lapsen 
ja perheen elinympäristöissä ja per-
hesuhteissa (White & Wu 2014, 149). 
Kiinnostuksen kohteena on tarkastella, 
minkälaisia käännekohtia sijaishuollossa 
kasvaneet nimeävät ja minkälaisia kan-
nattelevia tekijöitä tai taakkatekijöitä 
niihin kytkeytyy. Lähestyn elämänku-
lun käännekohtien analyysia narra-
tiivisesta näkökulmasta, jossa ihmisen 
ajattelun, kokemuksen ja toiminnan 
nähdään kietoutuvan tarinoiden kerto-
miseen ja kuulemiseen (mm. Hänninen 
1999). Aineistona ovat Ylitse-projektin1 
toiminnassa järjestetyt fokusryhmätyö-
pajat (n=20), teemahaastattelut (n=3) ja 
kirjoitetut tarinat (n=3). 

käännekohtien merkityS 
elämänkuluSSa

Elämänkulullinen viitekehys tarkas-
telee tapoja ja merkityksiä, joilla kro-
nologinen ikä, elämän käännekohdat, 
ihmissuhteet ja sosiaaliset muutok-
set muovaavat yksilön elämänpolkua 
syntymästä kuolemaan. Elämänkulun 
tutkimuksissa kiinnostusta ovat herät-
täneet erityisesti perhesuhteiden mer-
kitys ja ylisukupolvinen sidostunei-
suus. Viitekehykseen linkittyvät myös 
makrotason ulottuvuudet, kuten po-

liittinen, taloudellinen ja kulttuurinen 
konteksti, joiden nähdään vaikuttavan 
ihmisen elämänkulkuun. (Elder 1994; 
Hutchison 2005.)

Käännekohdat ja niiden jäsentämisen 
tärkeys kytkeytyvät olennaisesti sosi-
aalityön kenttään, sillä sosiaalityön ja 
siihen liittyvien interventioiden kaut-
ta pyritään saavuttamaan ja tukemaan 
muutosta yksilön tai perheen elämäs-
sä (Hutchison 2005). Käännekohtien 
merkitystä elämänkulussa on tarkastel-
tu muun muassa avioeron (Montemur-
ro 2014), päihteiden käytön (Teruya & 
Hser 2010), rikollisuuden (Melde & Es-
bensen 2011; Corman ym. 2011), maa-
hanmuuton (Petroff 2016; Vesely ym. 
2014), aikuisuuteen siirtymisen (Shana-
han 2000; Rönka ym. 2003), vanhem-
muuden (Zimbrick-Rogers ym. 2017; 
Dun 2010) ja läheisen menettämisen 
(Manoogian ym. 2018) näkökulmista. 
Lastensuojelun kontekstissa elämän-
kulullista ja käännekohtiin kytkeytyvää 
lähestymistapaa on sovellettu muun 
muassa lapsen kaltoinkohtelukokemus-
ten vaikutusten tarkastelussa (Stewart 
ym. 2008; Hurren ym. 2017), sijoitet-
tujen nuorten resilienssin tutkimisessa 
(Drapeau ym. 2007), sijaishuollosta it-
senäistymisen jäsentämisessä (Höjer & 
Sjöblom 2014) sekä sijaishuollosta ai-
kuistuneiden opiskelukokemusten tut-
kimisessa (Brady & Gilligan 2018).

Käännekohdan voivat käynnistää mak-
rotason tapahtumat (luonnonkatastrofi, 
sota) tai yksilöä ja lähipiiriä koskettavat 
mikrotason tapahtumat (sairastuminen, 
ero, hyväksikäyttö). Mikrotason tapah-
tumiin lukeutuvat myös pienet tai yllät-
tävät tapahtumat, jotka avaavat elämän-
polulla uudenlaisia mahdollisuuksia tai 
käynnistävät sisäistä muutosta. Yksilön 



artikkelit

251

sisäinen merkityksenannon prosessi 
määrittää käännekohdan vaikutuksia 
(Reynolds & Turner 2008).  Käänne-
kohdan voivat käynnistää normatiiviset 
tapahtumat, joiksi määritellään usein 
avioliitto, vanhemmuus, isovanhem-
muus, koulun aloitus, eläköityminen ja 
vanhemman tai oman puolison kuole-
ma. (Gilligan 2009, 17–21.) Tutkimusten 
mukaan kyky sanoittaa käännekohdan 
merkityksellisyyttä linkittyy vahvasti 
psykologiseen hyvinvointiin (Tavernier 
& Willoughby 2012; McLean & Pratt 
2006). Käännekohdat muovaavat kä-
sitystä ihmisen toimijuudesta ja valin-
nanmahdollisuuksista (Juntunen 2020).

Suomalaisen aikuisväestön käännekoh-
tia tutkineiden Anna Röngän, Sanna 
Oravalan ja Lea Pulkkisen (2003) mu-
kaan käännekohtakokemukset liittyvät 
usein perheeseen, koulutukseen, työ-
hön ja sosiaalisiin siirtymiin. Tutkimuk-
sessa ilmeni toimijuuden ja valinnan 
merkitys: jos käännekohtaan kytkey-
tyy tunne henkilökohtaisesta valinnan 
mahdollisuudesta, koetaan se yleensä 
positiivisemmaksi (emt.). Sama tutki-
jaryhmä (Rönkä et al. 2002) tarkasteli 
käännekohtakokemuksia useita lapsuu-
den ja nuoruuden riskitekijöitä koh-
danneiden aikuisten keskuudessa. Tu-
losten mukaan lapsuuden kokemukset 
heijastuvat siihen, miten käännekohtia 
koetaan ja käsitteellistetään aikuisuu-
dessa. Nykyisellä elämäntilanteella on 
myös vaikutusta käännekohtien tar-
kastelussa. Lapsuuden riskitekijöistä 
huolimatta aikuisuudessa koettu hyvä 
elämänlaatu liittyi positiivisempien 
käännekohtien kuvaamiseen ja hei-
kommaksi koettu nykyinen elämänlaa-
tu puolestaan linkittyi negatiivissävyt-
teisten käännekohtien kuvaamiseen. 
Käännekohtien määrittelyssä onkin 

vahvasti läsnä ajallinen ulottuvuus, sillä 
yksilö määrittelee käännekohdat ret-
rospektiivisesti (Pillemer ym. 1998). 

Robbie Gilligan (2009) tarkastelee 
käännekohtia pitkäkestoisen, positii-
visen muutoksen käynnistävinä kata-
lysaattoreina, jotka ovat avaimia kehi-
tyksellisten muutosten ymmärtämiseen. 
Gilligan mallintaa käännekohtaa neljän 
ulottuvuuden: tilaisuuden, valmiuden, 
toimijuuden ja kannattelevan konteks-
tin kautta. Ulottuvuuksien olemas-
saolo on välttämätöntä, jotta muutos 
tapahtuu. Tilaisuuden ulottuvuudessa 
valmius ja siihen kytkeytyvä ajoitus 
ovat merkityksellisessä roolissa. Toimi-
juus kytkeytyy olennaisesti käänne-
kohtaan, sillä tilaisuuteen tarttuminen 
vaatii yksilöltä proaktiivista toimintaa. 
Kannatteleva konteksti viittaa elämäs-
sä läsnäoleviin, muutosta kannattele-
viin elementteihin ja siihen, että yksilö 
kokee saavuttavansa edistymistä. Esi-
merkiksi työhön sitoutuminen tuottaa 
uralla etenemistä tai ahkera opiskelu 
avaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin. 
Käännekohtien ulottuvuuksien ja mah-
dollisuuksien areenat eivät ole ajoituk-
seltaan jäykkiä, vaan ne voivat avautua 
myös myöhemmässä vaiheessa elämää. 
(Emt. 27–32.) Esimerkiksi jälkihuol-
lossa oleva, koulun keskeyttänyt nuori 
voi löytää uuden innon opiskeluun ja 
hakeutua opintoihin myöhemmässä 
elämänvaiheessa. 

Gilliganin tavoin käsitän käännekohdat 
muutosprosessin käynnistävinä tapah-
tumina. En tarkastele käännekohtia ai-
noastaan positiivisen muutoksen kautta, 
vaan otan tarkasteluun myös käänne-
kohtien negatiiviset kokemukset. Kään-
nekohtien analyysi tarjoaa kiinnostavan 
lähestymistavan sijaishuollossa kasva-
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neiden elämänkulun tarkasteluun: luo-
ko sijaishuollossa kasvaminen joitakin 
erityisiä käännekohtakokemuksia sa-
manlaisen kokemustaustan jakavien 
ihmisten elämänkulussa ja millä tavalla 
käännekohtien merkitystä ja ulottu-
vuuksia sanoitetaan? 

tutkimuSaSetelma, aineiStot, 
menetelmät ja analyySi

Aineisto koostuu Ylitse-projektin 
järjestämistä fokusryhmätyöpajoista 
(n=20), haastatteluista (n=3) ja kirjoi-
tetuista kertomuksista (n=3). Aineisto 
on laajuudeltaan 72 litteroitua A4-sivua 
rivivälillä 1,5.

Fokusryhmätyöpajat

Projektin toiminnassa järjestettiin 
vuosina 2016–2017 yhteensä 20 fo-
kusryhmätyöpajaa sijaishuollosta ai-
kuistuneille. Työpajoja järjestettiin vii-
dessä eri kaupungissa ympäri Suomea. 
Osallistujien valintakriteerinä oli, että 
henkilöllä oli kokemus sijaishuollossa 
asumisesta ja itsenäistymisestä. Osal-
listujat rekrytoitiin SOS-Lapsikylän 
nykyisten ja eläköityneiden sijaisvan-
hempien sekä laitosmuotoisten sijais-
huoltopaikkojen työntekijöiden kautta. 
Nämä yhteyshenkilöt jakoivat kohde-
ryhmälle tiedon työpajojen sähköisestä 
ilmoittautumislinkistä. Osallistujien rek-
rytoiminen tapahtui myös lumipallo-
menettelyllä osallistujien pyytäessä tut-
taviaan mukaan omista verkostoistaan. 
Ilmoittautuneille osallistujille lähetet-
tiin kutsu -ja infokirje, jossa kerrottiin 
työpajan sisällöstä ja ryhmämuotoisesta 
elämänjanatyöskentelyn metodista. In-
fokirjeen kautta osallistujat viritettiin 
käännekohtien tarkasteluun ja ylisuku-

polvisuuden tematiikkaan. Osallistujia 
pyydettiin pohtimaan etukäteen merki-
tyksellisiä käännekohtia, niiden ajoitusta 
ja vaikutuksia omaan itseen ja elämän-
kulkuun. Osallistujia pyydettiin lisäksi 
pohtimaan ylisukupolvisuuteen liitty-
viä kysymyksiä, kuten oman lapsuuden, 
perhetaustan ja elämänkokemusten vai-
kutuksia omaan elämänkulkuun.

Fokusryhmämetodissa tietyn yhtei-
sen nimittäjän omaava ryhmä keskittyy 
yhteisen teeman ympärillä käytävään 
keskusteluun. Metodiin sisältyy ajatus 
ryhmän kokoonpanon ja keskustelutee-
man fokusoimisesta. Fokusryhmäme-
ne telmän voi nähdä myös eräänlaisena 
ryhmähaastattelun muotona, vaikka kes-
kustelu onkin vapaampaa eikä noudata 
haastattelulle tyypillistä kysymys-vas-
taus-kaavaa. (Stewart ym. 2007; Mänty-
ranta & Kaila 2008.) Tässä tutkimuksessa 
yhteisenä nimittäjänä oli kokemus sijais-
huollossa kasvamisesta.

Fokusryhmätyöpajojen osallistujamäärät 
vaihtelivat 2–9 henkilön välillä keston 
vaihdellessa kahdesta neljään tuntiin. 
Työpajoihin osallistuneita henkilöitä oli 
yhteensä 46 (32 naista, 14 miestä). Työ-
pajoissa oli 70 osallistumiskertaa tarkoit-
taen sitä, että osa osallistui useampaan 
työpajakertaan. Useampia työpajatapaa-
misia järjestettiin paikkakunnilla, jois-
sa osallistujat ilmaisivat toivetta tapaa-
misten jatkolle. Jatkotapaamisten osalta 
työpajoissa käsiteltiin osallistujien esiin 
tuomia käännekohtia syvemmällä ot-
teella keskittyen tietyn käännekohdan 
tarkasteluun.

Osallistujista valtaosa oli asunut sijais-
perheessä, mutta usealla oli kokemusta 
myös muista lastensuojelun sijaishuol-
tomuodoista (esim. vastaanottokoti, las-
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tenkoti, nuorisokoti). Osallistujien ikä 
vaihteli 17–50-vuoden välillä valtaosan 
ollessa iältään 25–30-vuotiaita nuoria 
aikuisia. Osa osallistujista tunsi toisensa 
entuudestaan oltuaan sijoitettuna sa-
maan sijaishuoltopaikkaan. Osallistujista 
37 prosentilla (n=17) oli omia lapsia. 
Osallistujien elämässä lastensuojelun 
ylisukupolvisuuden ketjut olivat läs-
nä moninaisin tavoin; osan vanhemmat 
olivat eläneet lastenkodissa tai muuten 
rikkonaisessa perheympäristössä. Kuu-
den osallistujan kohdalla oman lapsen 
elämään linkittyi lastensuojelu erilaisin 
tavoin: osan kohdalla oma lapsi oli ollut 
jossain vaiheessa avohuollon sijoitukses-
sa (n=3), yhden lapsi oli huostaanotettu 
ja kahden vanhemman kohdalla oli teh-
ty ennakollinen lastensuojeluilmoitus. 

Työpajoissa käsiteltiin ryhmämuotoisen 
elämänjanatyöskentelyn avulla elämän-
kulun käännekohtia, niihin kytkeyty-
viä palvelutarpeita ja ihmissuhteiden 
merkitystä. Elämänjana on sosiaalityössä 
käytetty elämäkerrallinen työmenetel-
mä, jonka ydinajatuksena on käsitellä 
ihmisen elämänkulkua ja -tapahtumia 
sekä muistoja (Kekkonen 2004, 29–30). 
Menetelmää sovellettiin työpajoissa niin, 
että osallistujia pyydettiin pohtimaan ja 
keskustelemaan yhdessä merkityksel-
liseksi koetuista käännekohdista. Työ-
pajoista rakentui varsin yksilöllisiä ko-
konaisuuksia. Osassa yhteisesti jaettuja 
kokemuksia koottiin seinälle ryhmän 
elämänjanaksi ja osassa painottui kes-
kustelun ja kokemusten jaon merkitys. 
Työpajojen keskustelun virittäjinä, mo-
deraattoreina, toimivat projektin kak-
si työntekijää, joiden roolijako vaihteli 
sovitusti keskustelun kirjaajan ja vetäjän 
välillä.

Työpajojen alussa osallistujia infor-
moitiin siitä, että työpajoista kirjataan 
muistiinpanoja, jota käytetään projektin 
toiminnan raportoinnissa, julkaisuissa 
ja koulutuksissa. Nauhoitettujen työpa-
jakertojen aluksi osallistujilta pyydettiin 
lupa nauhoittamiseen, kerrottiin aineis-
ton anonymisoinnista ja informoitiin 
aineiston käytöstä. Osallistujille paino-
tettiin, että elämänkokemusten jakami-
nen on vapaaehtoista ja kukin voi itse 
päättää, miten haluaa niitä jakaa ryh-
mässä. Osallistujien yhteinen kokemus 
sijaishuollossa kasvamisesta loi ainutlaa-
tuista pohjaa luottamuksellisen ilmapii-
rin syntymiselle ja toisten kertomusten 
kunnioittavalle kuulemiselle. 

Haastattelut ja tarinat aineistona

Projektityöntekijät haastattelivat kol-
mea vanhempaa ensimmäisen lapsen 
saamisen elämänvaiheesta. Haastatte-
lujen tarkoituksena oli syventyä ky-
seiseen käännekohtaan. Haastateltavat 
olivat osallistuneet työpajoihin. Haastat-
telut toteutettiin puhelinhaastatteluina 
vuonna 2017 ja niissä käsiteltiin kolmea 
teemaa: elämäntilannetta, palvelukoke-
muksia- ja tarpeita sekä tukiverkostojen 
roolia lapsen saamisen elämänvaiheessa. 
Puhelinhaastattelut nauhoitettiin haas-
tateltavien luvalla. Haastattelujen kesto 
vaihteli 30 minuutista tuntiin. 

Työpaja- ja haastatteluaineiston lisäksi 
aineistona on kolme tarinaa. Projektissa 
haluttiin tarjota sijaishuollosta aikuistu-
neille mahdollisuus jakaa oma tarinansa 
anonyymisti. Syksyllä 2017 Ylitse-pro-
jektin sosiaalisen median kanavassa jul-
kaistiin kirjoituskutsu, jossa pyydettiin 
kertomaan sijaishuollon roolista ja vai-
kutuksista omassa elämänkulussa. Kir-
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joituskutsuun vastasi kolme henkilöä, 
joiden tarinat ovat osana aineistoa.

Tutkimusetiikka, aineiston rajoitukset ja 
analyysi

Tutkimuseettiset periaatteet on otettu 
huomioon tutkimusaineiston hankin-
nassa, säilyttämisessä ja tulosten esittä-
misessä.  Sensitiivisten aiheiden, kuten 
henkilökohtaisten kokemusten ja vai-
keiden perhesuhteiden tutkimuksessa 
korostuvat moninäkökulmainen eetti-
nen pohdinta, itsemääräämisoikeus, va-
hingoittamattomuuden vaade ja yksi-
tyisyyden suojaaminen. Lisäksi tutkijalta 
vaaditaan erityistä herkkyyttä ja kykyä 
kohdata kipeitä kokemuksia. (Laitinen 
& Uusitalo 2007; Pösö 2008; Hämäläi-
nen ym. 2014.) Työpajoissa jaetut ko-
kemukset olivat hyvin henkilökohtaisia 
ja tunnepitoisia vaihdellen surun, vihan, 
katkeruuden ja ilon välillä. Osallistujille 
annettiin projektityöntekijöiden yhte-
ystiedot, jotta osallistujat voisivat ottaa 
yhteyttä, mikäli työpajakeskustelut jäävät 
vaivaamaan mieltä. Ryhmämuotoisen 
metodin positiivisiksi puoliksi muotou-
tuivat vertaistuen mahdollistuminen ja 
anonymiteetin suojaaminen. Tulososi-
ossa päädyin olla käyttämättä valokuvia 
ryhmien luomista elämänjanoista, sillä 
niissä näkyi tunnistettavuuteen vaikutta-
via paikkojen nimiä.

Aineistossa korostuvat ryhmässä jaetut 
kertomukset käännekohtakokemuksis-
ta. Ryhmäkeskustelulle on ominaista, 
että osallistujien jakamat tarinat jatkavat 
ja täydentävät toinen tosiaan (Valtonen 
2005). Ryhmäkeskusteluissa painottu-
vat näin ollen yhteisesti jaetut ja nime-
tyt käännekohdat. Fokusryhmämetodin 
haasteina ovat ryhmän mielipiteiden 
yhdenmukaistuminen ja monimuotois-

ten keskustelujen yksinkertaistaminen 
analyysissa (mm. Acocella 2012). Mie-
lipiteiden ja kokemusten yhdenmukais-
tumisen tuomat rajoitukset on huomi-
oitava aineiston osalta. Aineiston osalta 
on hyvä huomioida myös naispuolisten 
osallistujien enemmistö ja osallistujien 
ikäerot. Osallistujat olivat hyvin eri ikäi-
siä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia. 
Vanhemmilla osallistujilla sijaishuoltoon 
liittyvistä kokemuksista oli kulunut aikaa 
jo vuosikymmeniä, ja nuoremmat olivat 
itsenäistymisen kynnyksellä. Sijaishuol-
lossa kasvamisen kokemukset rakentu-
vat erilaisiksi eri aikakausina. Käänne-
kohtien merkitykset voivat todentua 
ja muuttua ajan myötä, kun ihminen 
pystyy arvioimaan pidempiaikaisten 
vaikutusten näkökulmia (Rutter 1996). 
Haastatteluissa keskityttiin vanhem-
maksi tulemisen käännekohtaan, joka 
oli nostettu merkittäväksi kokemuk-
seksi työpajojen yhteydessä. Tiettyyn 
käännekohtaan keskittyminen suuntasi 
haastatteluun osallistujien esiintuomia 
kokemuksia. Tarinoiden kohdalla on 
huomioitava se, että sosiaalisen median 
kautta jaettuun kirjoituskutsuun on voi-
nut vastata kuka tahansa. 

Yhdistän artikkelissa fokusryhmätyö-
pajojen, kirjoitettujen tarinoiden sekä 
haastattelujen aineistoja narratiiviste-
maattista analyysia hyödyntäen. Nar-
ratiivisessa perinteessä elämän nähdään 
rakentuvan kertomuksena, joka on ali-
tuisesti läsnä niin nykyisyydessä kuin 
eletyssä elämässä (Nousiainen 2016, 
72). Aineiston analyysiprosessi alkoi jo 
fokusryhmätyöpajojen yhteydessä, sil-
lä useassa työpajassa keskustelun ohes-
sa luotiin ryhmän yhteistä elämänja-
naa post it-lappuja hyödyntäen. Valmiit 
elämänjanat valokuvattiin aineiston 
analyysia ja koontia varten. Pääteemat 
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lähtivät muotoutumaan jo aineiston 
hankintavaiheessa. Saturaatiota ja kään-
nekohtien samanlaisia perusteemoja 
alkoi hahmottumaan aineistonkeruun 
puolivälissä. Nämä teemat ohjasivat ana-
lyysin jatkovaiheita. Litteroitujen työpa-
jojen, haastattelujen sekä kirjoitettujen 
tarinoiden muodostaman aineiston ana-
lyysissa koodasin aineistossa esiintyneet 
merkittäväksi koetut elämänkulun kään-
nekohdat ja asetin ne kronologiseen jär-
jestykseen. Analyysin edetessä pilkoin ja 
ryhmittelin aineistoa etsien tiettyä tee-
maa kuvaavia näkemyksiä (kts. Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 93). Käännekohtien 
yläteemoiksi muotoutuivat huostaanotto 
ja sen jälkeinen sijaishuoltoaika, itse näis-
tyminen, aikuisuus ja omillaan eläminen 
sekä vanhemmuus. Käännekohtien te-
matisoinnin jälkeen kokosin käänne-
kohtiin liitettyjä kannattelevia tekijöi-
tä sekä taakkatekijöitä, joiden koettiin 
vaikuttaneen heikentävästi silloiseen ja 
myöhempään elämänkulkuun. 

Analyysiprosessin lopputuloksena syntyi 
neljä temaattista kategoriaa elämänkulun 
käännekohdista (kuvio 1). Käännekoh-
tien sisällä on limittäisyyttä ja toistuvia 
asiayhteyksiä. Esimerkiksi huostaanoton 

käynnistämä kokemus ulkopuolisuudes-
ta linkittyi niin koulumaailmaan, naa-
puripiiriin, työelämään kuin vanhem-
muuteen kietoutuneena teemana. Osa 
puolestaan oli kokenut vanhemmuuden 
itsenäistymisen käännekohdan yhtey-
dessä. Fokusryhmämetodissa yleisenä 
periaatteena on, että analyysin lähtö-
kohtana on ryhmä eivätkä yksittäiset 
osallistujat (Stewart ym. 2007). Tulokset 
esitetään luokiteltuina teema-alueina 
tai pidemmälle kehiteltynä teoreettise-
na mallina (Mäntyranta & Kaila 2008).  
Kuviossa kunkin käännekohdan yhtey-
dessä on eritelty omat alakategoriat kan-
nattelevista tekijöistä ja taakkatekijöistä. 
Käytän tulososiossa työpajojen, haastat-
telujen ja tarinoiden katkelmia. Työpajat, 
haastattelut ja kertomukset on numeroi-
tu aikajärjestyksen mukaisesti.

tulokSet

Sijaishuollossa kasvaneet sanoittivat elä-
mänkulun käännekohdiksi huostaan-
oton ja sijaishuoltoajan, siirtymän itse-
näiseen elämään, omillaan elämisen sekä 
oman perheen perustamisen.  Analyysin 
keskeiset tulokset esitetään kuviossa 1, 

Kuvio 1. Elämänkulun käännekohdat ja niihin liittyvät kannattelevat tekijät ja 
taakkatekijät

 

-Lukuisat muutot ja muutokset
-Juurettomuus ja kokemus
ulkopuolisuudesta
-Sijaishuollon leima
-Koulunkäynnin ongelmat

-Suhde luotettavaan aikuiseen
-Sisarusten rooli
-Eheän elämäntarinan 
rakentaminen
-Tuki koulunkäyntiin

-Aikuisten tuki ja yhteys
-Oma asunto
-Opiskelu ja valmistuminen
-Asiakirjat oman tarinan 
jäsentäjänä

-Hylkäämisen kokemus uusiutuu
-Päihteiden käyttö
-Liian aikainen itsenäistyminen
-Opintojen keskeytyminen
-Siirtymä aikuisten palveluihin

-Vaikeudet päästä 
terapiapalveluihin
-Taloudelliset ongelmat ja 
velkaantuminen
-Vaikeus löytää ”oma paikka”

-Tasapainoinen ja eheä 
parisuhde
-Opiskelu- ja työelämä
-Ystävien merkitys
-Yhteys tärkeisiin aikuisiin

-Oman traumataustan 
kohtaaminen
-Stigma ja vanhemmuuden 
kyseenalaistaminen
-Pelko epäonnistumisesta

-Vanhemmuus
voimaannuttavana
kokemuksena
-Yhteys sijaishuoltopaikkaan
-Puolison perhe tukena

Huostaanotto ja 
sijaishuoltoaika Itsenäistyminen Omillaan Vanhemmuus
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jossa ylemmät laatikot viittaavat kannat-
televiin tekijöihin ja alemmat kuvaavat 
taakkatekijöitä käännekohdissa.

Huostaanotto ja sijaishuoltoaika elämänku-
lun käännekohtana

Huostaanottoa kuvattiin käännekoh-
daksi, jonka myötä käynnistyi polku 
sijaishuoltoaikaan. Osallistujat olivat 
kokeneet huostaanoton eri ikäisinä: 
suurin osa alle kouluikäisenä ja osa var-
haisnuoruudessa. Valtaosa kuvasi huos-
taanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista 
pelastavaksi käännekohdaksi, joka oli 
tuottanut elämään positiivisen muu-
toksen, kuten turvallisuuden tunteen 
lisääntymisen.

”Mulle oli pelastus, että huostaanotto on 
tehty” Työpaja 4

”Lapsuuteni alkoi vasta kun minut huos-
taanotettiin ja sain olla minä. Sain turvaa 
ja rakkautta.” Tarina 2

Useat kertoivat tiedostaneensa, että 
elämä syntymäperheessä olisi tuotta-
nut täysin erilaisen elämänkulun. Tei-
ni-ikäisenä huostaanotetut toivat esiin 
kokemustaan siitä, että huostaanotto oli 
vaikuttanut negatiivisesti elämänkul-
kuun ja käännekohtaan liittyi kokemus 
siitä, ettei huostaanottopäätökseen voi-
nut vaikuttaa.

Sijaishuoltoaika näyttäytyi useiden 
ihmisten ja elinympäristöjen kaut-
ta rakentuvana. Useat olivat kokeneet 
etääntymistä syntymäperheestään ja 
sukulaisistaan. Asuin- ja sijaishuolto-
paikkojen muutokset, läheisten aikuis-
ten vaihtuvuus ja ystävyyssuhteiden 
katkeamiset vaikuttivat osallistujien 
mukaan kykyyn asettua paikoilleen ja 

juurtua. Tunne juurettomuudesta vai-
kutti pitkälle aikuisuuteen ja saattoi 
johtaa esimerkiksi liikkuvaan elämän-
tyyliin. Esimerkiksi eräs osallistuja ku-
vasi asuneensa yli kolmessakymmenessä 
osoitteessa elämänsä aikana. Erityisen 
haitallisiksi koettiin sijaishuoltopaikko-
jen muutokset, jotka rapauttivat luotta-
musta ja pysyvyyttä.

”En ymmärrä käsitettä koti-ikävä. En mä 
osaa tehdä mistään paikasta kotia.” Työpaja 
13

”Kenellä on täydellinen lapsuus? Ei kel-
lään. Mutta se, että ollaanko me jotenkin 
herkempiä, kun meidät on lapsena huos-
taanotettu ja siirretty, et monet asiat ehkä 
tuntuu katkerimmilta ja vaikeemmilta. Var-
sinki, jos sun pitää piilotella noiden asioiden 
taustaa, niin ne nousee yliherkästi pintaan.” 
Työpaja 20

Valtaosa toi esiin kokemusta ulkopuo-
lisuudesta ja leimasta. Osalla oli tunne 
siitä, että omaa taustaa piti piilotella läpi 
elämän. Sijaishuollossa kasvaminen he-
rätti tunteen erilaisuudesta ja ulkopuo-
lisuudesta muihin verrattuna. Erilaisuu-
den ja ulkopuolisuuden kokemukset 
syventyivät vertaillessa elämää muiden 
lasten ja nuorten elämiin, joihin kuu-
luivat perhe, sukulaiset, ystävät ja py-
syvät asuinpaikat. Leiman kokemus 
näyttäytyi moniulotteisena. Erilaisuutta 
ja ulkopuolisuutta luotiin eri ympä-
ristöissä, kuten koulumaailmassa, jossa 
useat kertoivat tulleensa kiusatuksi.

”Pitää muistaa kehua lasta, kun on usein 
todella huono itsetunto ja lähtökohtanakin 
se, että siirrettiin koulusta toiseen ja olin 
aina uus oppilas siellä ryhmässä. Mua alet-
tiin koulukiusaamaan ja sitten ei ikinä ke-
huttu. Siinä tuli sellanen, ettei enää usko 
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itteensä ja alkaa uskoo niitä negatiivisia 
haukkuja” Työpaja 20

Kannattelevat tekijät liittyivät opettaji-
en ja sijaishuoltopaikan aikuisten kan-
nustukseen ja tukeen koulunkäynnissä. 
Huono suhde opettajaan ja oppimi-
sen haasteet puolestaan johtivat useilla 
siihen, ettei koulunkäyntiin löytynyt 
motivaatiota. Kannattelevaksi tekijäksi 
mainittiin myös sisarusten sijoittaminen 
samaan sijaishuoltopaikkaan. Sisarusten 
läsnäolo toi turvaa monien muutosten 
keskellä. Positiivisena voimavarana ko-
ettiin samassa sijaishuoltopaikassa tai 
sijaisperheessä asuvat lapset ja nuoret, 
jotka muodostuivat perheenomaiseksi, 
tärkeäksi yhteisöksi.

”Mulla on 13 sisarusta ja äiti” Työpaja 13

Ihmissuhteiden näkökulmasta tärkeä-
nä koettiin se, että sijaishuollon aikana 
syntyi edes yksi merkittäväksi koettu 
suhde aikuiseen. Merkittävät aikuissuh-
teet rakentuivat usein sijaisvanhempaan, 
sijaishuoltopaikassa toimivaan työnte-
kijään (mm. omaohjaaja, johtaja), oman 
syntymäperheen jäseneen tai muuhun 
pitkäaikaiseen ihmissuhteeseen (esim. 
kummi tai muu sukulainen). Sijais-
huoltoaikana koettiin tärkeäksi mah-
dollisuus rakentaa eheää eletyn elämän 
tarinaa ja omien juurien tuntemista. 
Osalle sijoituksen syyt olivat jääneet 
hämärän peittoon ja huostaanottoon 
kytkeytyi itsesyytösten ja epätietoi-
suuden tunteita. Lapsuusajan elämään 
liittyvä epätietoisuus saattoi synnyttää 
myöhemmin kokemuksen siitä, ettei 
ole kokonainen ihminen.

”Mä oon sulkenut lapsuusajan pois enkä 
muista muista hirveästi asioita. Tuntuu vä-
lillä, että itsestä puuttuu osa.” Työpaja 20

”Et mä en oo ikinä käynyt läpi mun elä-
mänhistoriaa millään lailla, koska mua 
sijoitettiin paikasta paikkaan ja viimeisin 
sijaishuoltopaikka oli suljettu osasto X. -- 
Niin ei oo tullut käytyä sitä läpi, ja sen ta-
kia se vähän kiinnostaa etenkin se lapsuus-
aika. Et mitä siellä on oikeesti tapahtunu.” 
Työpaja 20

Itsenäiseen elämään siirtyminen 
käännekohtana

Itsenäisen elämän käännekohtaan si-
sältyi niin itsenäistymisen harjoittelu, 
sijaishuollon päättyminen kuin jälki-
huoltoaika. Useiden osallistujien ko-
kemuksissa yhdistyivät yksinäisyyden 
ja tarvitsevuuden sekä oman rauhan ja 
vapauden jännitteisyys. 

”18.vuotta kun täyttää, niin vapautta on 
ollut äärimmäisen vähän ennen sitä. Kuus 
kuukautta heräilin iloissaan, että sai tehä 
mitä vaan.” Työpaja 8

”Se on aika rankkaa, kun ollut aina pai-
kassa useampi lapsi ja aikuinen koko ajan 
läsnä. Ei oo saanut opeteltua yksinoloa mis-
sään vaiheessa.” Työpaja 4

Käännekohta näyttäytyi myös vahvasti 
institutionaalisesti jäsentyneeltä. Useis-
sa sijaishuoltopaikoissa itsenäistymis-
harjoittelu ajoittui 16–17 ikävuoteen 
ja omilleen muuttaminen viimeistään 
täysi-ikäistymisen myötä. Käännekoh-
taa varjosti kokemus hylkäämisen tun-
teesta ja pakotetusta itsenäistymisestä. 
Osa kertoi siitä, miten itsenäistyminen 
oli käynnistänyt negatiivisen kehän elä-
mänkulussa tuen vähetessä radikaalisti.

”Toisaalta se on negatiivista, kun kerral-
la tulee vapaus. Sillon lähtee lapasesta.” 
Työpaja 20
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”Muutto itsenäistymisasuntoon oli mul-
le negatiivinen käännekohta. Mä en ollut 
valmis 17-vuotiaana asumaan yksin. Ku-
vioihin tuli huumeet ja koulu jäi kesken.” 
Työpaja 4

Itsenäistymisen käännekohtaan kuului 
osalla runsas päihteiden käyttö ja rajat-
tomalta tuntuva vapaus, joka korostui 
erityisesti tiukkoja rajoja sijaishuolto-
paikassaan kokeneilla. Päihteet ja ar-
jenhallinnan ongelmat johtivat osan 
kohdalla opintojen keskeytymiseen ja 
elämässä ajelehtimiseen. 

Sijaishuollossa kasvaneiden itsenäisty-
misprosessia jäsensivät usein jälkihuol-
lon palvelut. Jälkihuollon tuen loppu-
minen ja siirtymä aikuisten palveluihin 
koettiin jyrkkänä. Virallisen tuen pää-
tyttyä useat kokivat, että tärkeiden ih-
misten eteenpäin ohjaava tuki lakkasi 
täysin. Tuen loppumista kuvattiin koke-
muksena siitä, että joutuu aikuistumaan 
”kertarysäyksellä”. Kannattelevaksi te-
kijäksi itsenäistymisen ja poismuuton 
kynnyksellä koettiin se, että sijaishuol-
topaikassa muodostuneet tärkeät ai-
kuissuhteet jatkuivat. Useiden kohdalla 
täysi-ikäistyminen ja poismuutto kui-
tenkin katkaisivat nämä ihmissuhteet.

Itsenäistymisen käännekohdassa ko-
ettiin tärkeänä opiskelu ja tutkinnon 
saavuttaminen. Opintoihin hakeutu-
mista ja opiskelupaikkavalintaa kuvat-
tiin usein ”arpomiseksi” ja oikean alan 
löytäminen kesti osallistujien mukaan 
pidempään.

”Ei ole helppoa päättää, mihin haluaa. En-
sin amis meni päin v***a ja tuntui, että 
on väärällä alalla. On vaikee päättää, mitä 
tekee tulevaisuudessa.” Työpaja 15

Opiskelun kautta osallistujat kuvasi-
vat päässeensä toteuttamaan unelmia 
ja omaa päätösvaltaa sekä tutustumaan 
uusiin ihmisiin. Tutkinnon saavuttami-
seen kytkeytyi vahva tunne ylpeydestä, 
itsensä voittamisesta ja muille näyttämi-
sestä.

Lastensuojelun asiakirjat saivat uuden-
laista merkitystä itsenäistymisen kään-
nekohdassa. Asiakirjoja luettiin vielä 
aikuisiällä ja niillä oli suuri merkitys 
oman lapsuus- ja nuoruusajan hahmot-
tamisessa. Vaikka erilaiset dokumentit 
ja asiakirjat koettiin pääosin vastauksia 
antavina, niihin kytkeytyi myös mieli-
kuvien ja asiasisällön välinen ristiriita. 
Asiasisältöjen koettiin usein keskittyvän 
ongelmiin ja epäkohtiin voimavarojen 
ja positiivisten piirteiden esille tuomi-
sen sijaan.

”Niissä dokumenteissa kirjoitettiin ongel-
manuoresta ja musta tuntui, ettei nähty sitä, 
että oon traumataustaa oireileva nuori.” 
Työpaja 7

Omillaan eläminen käännekohtana ja 
pärjäämisen koetinkivenä

Omillaan elämisen käännekohta ajoit-
tui jälkihuollon päättymisen jälkei-
seen elämänvaiheeseen, jota useimmat 
osallistujat elivät parhaillaan. Omillaan 
elämiseen ja aikuisuuteen liittyi paljon 
ilon aiheita: oman kodin perustamista, 
vapautta, tulevaisuuden haaveita, pari-
suhteita ja pärjäämisen iloa. 

”Mulle oli jäänyt sellanen olo, että et sä 
pärjää. Sit mä säästin aina toimeentulotuesta 
pienen osan pesämunaa pahan päivän 
varalle. -- Mä huomasin, et mitä ihmettä, 
mä pärjään ja pystyn itse tehdä päätökset.” 
Työpaja 20
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Oman elämän rakentamista ja omil-
laan oloa tukeviksi tekijöiksi mainit-
tiin ”oman jutun” löytäminen, työ- tai 
opiskeluelämään kiinnittyminen sekä 
ystävien ja seurustelukumppanin an-
tama tuki. Tärkeäksi tekijäksi nähtiin 
yhteydenpidon jatkuminen tärkeään ja 
luotettavaan aikuiseen. Voimavarat lin-
kittyivät moninaisin tavoin ihmissuh-
teiden rooliin: ystäviin, tuttuihin aikui-
siin ja kumppaneihin. Sijaishuollosta 
aikuistuneet toivat esiin pitävänsä yh-
teyttä myös samassa sijaishuoltopaikassa 
kasvaneisiin nuoriin. Yhteydenpidon 
ja vuorovaikutussuhteiden jatkuvuus 
koettiin tärkeäksi erityisesti siksi, että 
kyseisiä ihmisiä yhdisti samanlainen 
kokemustausta. 

Tärkeäksi tukea antavaksi elementiksi 
koettiin parisuhteen muodostaminen. 
Puolison löytymisellä ja tasapainoisilla 
parisuhdekokemuksilla oli ollut suuri 
merkitys elämänhallinnan, itsetunnon 
ja turvallisuudentunteen kannalta. Pari-
suhteen nähtiin tuoneen elämään on-
nellisuutta, tukea ja voimavaroja. Pari-
suhde mahdollisti itsestä oppimisen ja 
ihmisenä kasvamisen. 

”Normaaleilla on porukat tukemassa ja 
neuvomassa, mut sijoitetulla ei välttämättä 
oo ketään. Jos on mennyt välit (sijaishuol-
topaikkaan), monella on tullut yksin jäämi-
nen.” Työpaja 15

”Kun jälkihuolto loppuu, tulee tunne, ettei 
ole enää ketään.” Työpaja 15

Omillaan elämisen käännekohtaan lii-
tettiin myös kokemuksia yksinäisyy-
destä ja tuen puutteesta. Keskusteluissa 
vertailua tehtiin usein syntymäperhees-
tä itsenäistyvien ja sijoitettujen nuorten 
tilanteiden välillä. Käännekohtaan liit-

tyi kokemus aikuispalvelujen vaikeas-
ta saatavuudesta. Tarvittavia palveluja 
jouduttiin usein jonottamaan ja omaa 
taustaa ei päässyt työstämään terapiaan 
silloin, kun siihen olisi ollut oikea het-
ki. Usealle oman taustan käsittelemisen 
tarve nousi vasta jälkihuoltoiän ylittä-
misen jälkeen. Omillaan elämistä var-
jostivat taloudelliset vaikeudet, joihin 
kytkeytyivät pikavippien kasaantu-
minen sekä velkaantumisen tuottama 
turvattomuus. Oman talouden hallinta 
oli usein kadoksissa ja useat joutuivat 
vastaamaan pikavippien ottamiseen liit-
tyvistä pitkäaikaisista ongelmista.

Vanhemmuus käännekohtana

Kaikki osallistujat eivät olleet kokeneet 
vanhemmuutta, mutta työpajoissa siitä 
muodostui tärkeä keskusteluteema, jota 
osallistujat reflektoivat myös mahdolli-
sen tulevan vanhemmuuden näkökul-
masta. Lapsen saamisen ja oman per-
heen perustamisen käännekohta herätti 
reflektointia omiin vanhempiin, elet-
tyyn lapsuuteen sekä vanhemmuuden 
unelmiin ja ihanteisiin liittyen. Enem-
mistö vanhemmaksi tulleista osallis-
tujista (n=17) oli saanut ensimmäisen 
lapsen nuorella iällä. Lapsen saaminen 
oli osalle suunnittelematon yllätys ja 
osalle hartaasti odotettu tapahtuma. 
Yhteisenä tekijänä näyttäytyi kokemus 
siitä, että vanhemmuus antoi elämälle 
uudenlaista merkitystä ja toimi mah-
dollisuutena muutokseen.

”Se tuntui tosi hyvältä ja olin onnellinen. 
Olin silloin 20-vuotias.  Mun päässä oli 
ajatus, että nyt tästä elämästä ehkä tuleekin 
jotain. Muistan, että ennen ajattelin, 
että jos 30-vuotiaaksi elää, niin se on jo 
hyvä juttu. Raskaus oli pelastus siinä 
tilanteessa.” Haastattelu 3
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”Jos itsellä on rikkinäinen tausta, sä haluut 
tarjota lapselle kaiken parhaimman.” Työ-
paja 8

Sijaishuollossa kasvamisen ja oman per-
heen rikkinäisyyden koettiin vaikutta-
neen käännekohtaan niin, että ydinper-
heen ideaali ja ehjän perheen unelma 
olivat tärkeitä päämääriä. Osallistujien 
ajatuksissa oli vahva halu tarjota omal-
le lapselle parempi lapsuus. Vaikka oma 
rikkinäiseksi koettu perhetausta antoi 
voimaa toisin toimiselle, ehjän perheen 
unelma saattoi kääntyä myös negatiivi-
seksi tavoitteeksi. Esimerkiksi osa pysyi 
pahoinvointia tuottavassa parisuhteessa 
siksi, että ehjän perheen unelman ei ha-
luttu särkyvän. Kahdella vanhemmalla 
oli kokemus erosta ensimmäisen lapsen 
syntymän aikaan. Eroa kuvattiin oike-
aksi ratkaisuksi, mutta siihen kytkeytyi 
suurta surua ja unelmien särkymistä.

”Mulla oli pienestä pitäen unelma tulla äi-
diksi ja saada oma perhe. Mä tulin äidiks, 
kun olin 21 ja menin naimisiin lapsen isän 
kanssa. Mulle oli tärkeetä, että perheessä 
on sama sukunimi. Vauvavaihe oli kuiten-
ki niin raskas, se vei voimat ja johti eroon. 
Ero oli oikee ratkaisu, mut vaikeeta oli se, 
kun on koko elämän tavoitellut perhettä ja 
sitten se unelma särkyy. Sitä sokeesti uskoo 
perheeseen, koska sitä ei oo koskaan ollut.” 
Työpaja 8

Vanhemmuutta varjosti usein pelko 
oman lapsen huostaanotosta ja huoli 
siitä, että tulee toistaneeksi samoja vir-
heitä kuin omat vanhemmat. Tärkeäk-
si voimavaraksi koettiin ihmiset, jotka 
olivat olleet pitkään osallisina elämässä 
(mm. sijaisvanhempi, ohjaaja), ja jotka 
olivat korvaamassa poissaolevia isovan-
hempia sekä opastamassa kasvatukses-
sa ja perhe-elämässä eteenpäin. Oman 

vanhemmuuden myötä osallistujat ker-
toivat kokeneensa myös syvää surua 
siitä, että yhteydet omiin vanhempiin 
ja sukuun olivat kuihtuneet. Osan koh-
dalla tätä puutetta paikkasivat puolison 
vanhemmat.

”Tunteet äidiksi tulemisessa olivat ristirii-
taiset. Ajattelin silloin ja vieläkin nyky-
päivänä, että en koskaan halua tehdä niitä 
samoja virheitä kuin äitini teki.” Tarina 2

Käännekohta pakotti kohtaamaan 
oman menneisyyden uudestaan nos-
taen pintaan traumaattisia kokemuksia 
omasta lapsuusajasta. Vanhemmaksi tul-
leet osallistujat kuvasivat, miten raskaus-
ajan ja oman lapsen tietyn ikävaiheen 
myötä mieleen oli noussut takautuvia 
muistikuvia omista turvattomuuden ja 
pelon kokemuksista, vanhempien päih-
teidenkäytöstä tai seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä. Vanhemmuuteen liittyvien 
tunteiden käsittelemiseen toivottiin 
enemmän tukea palvelujen osalta.

Osalla oli kokemus ympäristön tuot-
tamasta tuplastigmasta nuoren iän ja 
sijaishuoltotaustan takia. Sijaishuol-
lossa kasvaminen ja siihen liittyvä elä-
mänhistoria muotoutuivat usein van-
hemmuuden taitoja kyseenalaistaviksi 
ulottuvuuksiksi erityisesti lapsi- ja per-
hepalveluissa.

”Mulle sanottiin, et jos et mene ensikotiin, 
niin lapsi otetaan pois. Kaikesta tehtiin ne-
gatiivista.” Työpaja 5

”Niin se (neuvolatyöntekijä) sano, että mä 
en voi tietää mitä on perhe-elämä, kun mä 
en oo perheessä kasvanut. Et se vähän niin 
kuin sano, ettei vaihtoehtoja ole muuta kuin 
antaa se lapsi pois.” Haastattelu 2
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Vaikka vanhemmuuden käännekoh-
ta koettiin mullistavaksi ja positiivi-
seksi tapahtumaksi, sijaishuoltotausta 
vaikutti ympäristön suhtautumiseen. 
Negatiivinen suhtautuminen, stigma, 
kyseenalaistaminen ja paine osoittaa 
olevansa hyvä vanhempi olivat vahvasti 
läsnä käännekohtakokemuksissa. 

yhteenveto ja johtopäätökSet

Tarkastelin artikkelissa sijaishuollossa 
kasvaneiden käännekohtakokemuksia. 
Käännekohdat eivät määrity mustaval-
koisesti positiivisiksi tai negatiivisiksi, 
vaan niiden sisään mahtuu moninaisia, 
ristiriitaisiakin tunteita. Tutkimus tarjo-
aa uutta tietoa lastensuojelujärjestelmän 
roolista käännekohtaprosesseissa. Kään-
nekohtien analyysi nostaa esiin tärkeitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat sijaishuol-
lossa kasvaneiden kokemuksiin hyvin-
voinnista sekä osoittavat kehityskohtia, 
jotka on hyvä huomioida lastensuoje-
lun kentällä. 

Aiempien tutkimusten tavoin kään-
nekohtien merkitys linkittyi ihmis- ja 
perhesuhteiden, työ- ja opiskeluelämän 
sekä sosiaalisten ympäristöjen muutos-
kohtiin. Normatiiviset käännekohta-
tapahtumat, kuten omilleen muutta-
minen ja vanhemmuus, nousivat esille 
kokemuksissa. Käännekohdissa tehtiin 
usein vertailua ”normaaliin lapsuu-
teen”, jonka nähtiin pitävän sisällään 
syntymäperheessä asumisen, ihmissuh-
teiden pysyvyyden ja vahvemman tuen 
roolin elämän eri vaiheissa. Vertailu ja 
rajanteko tuottivat ulkopuolisuuden ja 
leiman kokemusta, joka saattoi kulkea 
varjona läpi elämänkulun. Toisaalta sa-
manlaisen kokemustaustan omaavien 
kanssa koettiin vahvaa yhteisöllisyyttä. 

Vertaissuhteiden merkitys nousi esille 
myös Rogersin (2017) tutkimuksessa, 
jonka mukaan suhteet sijaishuoltopai-
kan muihin nuoriin toimivat sosiaalisen 
pääoman kartuttajina ja vähentävät ko-
kemusta stigmasta.

Gilliganin (2009) mallintamat kään-
nekohdan ulottuvuudet esiintyivät 
moniulotteisesti käännekohtakoke-
muksissa. Esimerkiksi sijaishuoltoaika 
näyttäytyi valtaosalle käänteentekevänä 
tilaisuutena, jonka kautta mahdollistui 
turvallisempi lapsuus ja nuoruus. 
Valmiutta ja toimijuutta vahvistivat 
kokemukset siitä, että huostaanotto 
oli oikea ratkaisu. Kannattelevan 
kontekstin näkökulmasta merkittäviksi 
tekijöiksi muodostuivat kannustavat, 
jatkuvat ihmissuhteet ja oman elä-
mänhistorian tuntemus. Ulottuvuudet 
toistuivat kussakin käännekohdassa. It-
senäistyminen avasi tilaisuuden kokeil-
la omia siipiä, toimijuuden kokemusta 
vahvisti tutkinnon saavuttaminen sekä 
työpaikka ja omillaan pärjäämisen voi-
maannuttavat kokemukset. Kannattele-
vana kontekstina toimivat merkittävien 
ihmissuhteiden (ystävät, parisuhde, tär-
keät aikuiset) läsnäolo. Kyseiset käänne-
kohtien ulottuvuudet eivät kuitenkaan 
liittyneet vain positiivisiksi koettuihin 
käännekohtiin. Käännekohdasta vai-
kutti muodostuvan negatiivinen erityi-
sesti silloin, kun siihen liittyi vähäinen 
oman toimijuuden kokemus. Tällaisia 
kokemuksia nousi esiin esimerkiksi ti-
lanteissa, joissa huostaanottopäätökseen 
ei koettu olleen vaikutusmahdollisuuk-
sia tai itsenäistymään jouduttiin, vaikka 
siihen ei koettu olevan valmis. Vanhem-
maksi tullessa puolestaan negatiivista 
kokemusta lisäsi ympäristön heikko 
kannattelevuus.
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Tulosten mukaan sijaishuolto tuo mu-
kanaan erityispiirteitä ja institutio-
naalisia rakenteita käännekohtakoke-
muksiin. Esimerkiksi itsenäistymisen 
elämänvaiheessa suuressa roolissa oli 
täysi-ikäistymisen virstanpylväs, joka 
asetti osan itsenäistymispakon eteen 
todellisia valmiuksia huomioimatta. 
Kankea näkemys siitä, että tietyn iän 
saavuttaminen käynnistää siirtymisen 
riippuvaisuudesta itsenäisyyteen ei 
heijasta todellisuutta. Poismuuttamisen 
käännekohdassa nuorten on käsiteltävä 
oman menneisyyden sidonnaisuudet 
ja suunnattava samanaikaisesti koh-
ti tulevaa. Sijaishuollosta aikuistuvilla 
on todettu olevan suurempi riski ko-
kea vaikeuksia aikuisuuteen siirtymi-
sessä (Dixon 2008). Itsenäistymiseen 
on myös lyhyempi aika ja se tapahtuu 
nuoremmalla iällä saman ikäluokan 
vertaisiin verrattuna (Höjer & Sjöblom 
2014). Useat tutkimukset ottavat myös 
kantaa siihen, että tuki itsenäistymisessä 
ja varhaisaikuisuudessa on riittämätön-
tä (Höjer & Sjöblom 2010; Sulimani-
Aidan 2014; Fransson & Storø 2011; 
Reinikainen 2009, 191) ja mielenter-
veyspalveluja ei saa tarpeesta huolimat-
ta (Heino ym. 2016; Puustinen-Korho-
nen 2018).

On tärkeää, että sijaishuoltopaikasta 
poismuuttavalle nuorelle jäisi elämään 
tukea antavia aikuisia. Lastensuojelu-
toimien käynnistämät institutionaa-
liset rakenteet näyttävät vaikuttavan 
oleellisesti ihmissuhteiden ylläpidon 
mahdollisuuksiin. Osalla yhteydet syn-
tymäperheeseen ja sukuun katkesivat 
ja kuihtuivat huostaanoton käänne-
kohdan myötä. Lisäksi tärkeäksi koetut 
aikuissuhteet harvoin jatkuivat nuor-
ten elämässä kannattelevina suhteina 
sijaishuollosta muuttamisen jälkeen. 

Nuorelle saattaa syntyä kokemus siitä, 
ettei hän voi vaikuttaa tai valita asioiden 
ja ihmissuhteiden ylläpitämisen väliltä. 
Sijaishuollossa kasvavia lapsia ja nuoria 
ei rohkaista tai ohjata jatkamaan syn-
tynyttä yhteyttä tai käsittelemään suh-
teiden päättymistä. Näillä kokemuksilla 
voi olla merkittäviä vaikutuksia oman 
toimijuuden muodostumiseen. (Pryce 
ym. 2017.) Käännekohdat voivat muo-
kata toimijuuden tuntoa. Toimijuuden 
tunto tai sen puute voivat vaikuttaa 
yksilön suhtautumiseen elämään kään-
nekohtien yhteydessä (Juntunen 2020).

Käännekohdat osoittavat merkittäviä 
paikkoja, joihin tulee kiinnittää vah-
vemmin huomiota sijaishuollossa kas-
vavien ja itsenäistyvien tukemisessa. 
Itsenäisyyttä, aikuisuutta ja omaa van-
hemmuutta kannattelevien tekijöiden 
näkökulmasta avainasemassa ovat ih-
missuhteiden jatkuvuuden turvaami-
nen, koherentin ja eheän elämäntarinan 
jäsentäminen, riittävän pitkälle jatkuva 
tuki itsenäistymisessä ja aikuisuuteen 
siirtymisessä sekä kannustus vanhem-
muuden vaiheessa. Sijaishuoltoaikana 
olisi tärkeää tarjota väylä käydä avoin-
ta keskustelua elämänhistorian mer-
kityksestä eheän omaelämäkerrallisen 
tarinan luomiseksi. Eheän elämäntari-
nan kokemuksella on tärkeä merkitys 
yksilön hyvinvoinnille (Habermas & 
Köber 2015; Merril ym. 2016). Toden-
mukainen kuva huostaanottoon joh-
taneista syistä sekä ymmärrys omien 
vanhempien toiminnasta ja oman elä-
mänhistorian merkityksestä korostui-
vat erityisesti itsenäistymisen ja oman 
perheen perustamisen käännekohdissa. 
Vanhemmuuteen liittyvä vahva toi-
sin toimimisen tahto on tullut esiin 
useissa sijaishuollossa kasvaneiden van-
hemmuutta käsittelevissä tutkimuksissa 
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(mm. Rolfe 2008; Pryce & Samuels 
2010; Aparicio ym. 2015). Oma perhe-
historia toimii vanhemmuuden raken-
tamisen peilinä. Sijaishuollossa kasva-
neille tämä heijastaa erityisesti tapoja ja 
asioita, joita he eivät halua itse toistaa 
vanhemmuudessaan. Vanhemmuuden 
koetinkiveksi saattaa muodostua se, et-
tei elämässä ole kannattelevia aikuisia 
tukemassa.  Sijaishuollossa kasvaneiden 
vanhemmuuden kokemukset nostavat 
esiin myös kysymyksen, miten palve-
luissa ja niissä tapahtuvissa kohtaami-
sissa voitaisiin huomioida haavoittavia 
lapsuuden kokemuksia elämänhistori-
assaan mukanaan kantavat vanhemmat 
ketään leimaamatta. 
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