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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ammatillisten perhekotivanhempien kokemuksia si-

joitettujen lasten ja nuorten biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä 

kuulla niitä merkityksiä, joita perhekotivanhemmat antavat biologisten vanhempien 

kanssa tehtävälle yhteistyölle. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, onko amma-

tilliseen perhekotiin muodostunut toimintatapoja tai -malleja, jotka pohjautuvat perheko-

tivanhempien yhteistyökokemuksiin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Ammatillisten 

perhekotien liiton kanssa. 

 

Opinnäytetyön tutkimusote oli kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimukseen osallistui 

viisi Ammatillisten perhekotien liittoon kuuluvaa perhekotivanhempaa ja yksi perhekoti-

vanhempi liiton ulkopuolelta. Tutkimukseen osallistuneet perhekotivanhemmat olivat 

kaikki eri perhekodeista. Tutkimus toteutui teemahaastatteluina, jotka tapahtuivat puhe-

limitse.  

 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että ammatillisten perhekotien vanhemmilla on paljon eri-

laisia yhteistyökokemuksia biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tut-

kimustuloksista kävi ilmi erilaisia yhteistyön muotoja, joita perhekotivanhemmat arjes-

saan toteuttavat. Tutkimus tulokset jakaantuvat yhteistyökokemusten osalta kahteen pää-

luokkaan: yhteistyötä edesauttaviin kokemuksiin/onnistumisen kokemuksiin sekä yhteis-

työtä hankaloittaviin kokemuksiin/ haasteellisiin kokemuksiin. Tutkimuksesta satujen tu-

losten mukaan onnistunut ja hyvä yhteistyö perhekotivanhempien ja biologisten vanhem-

pien välillä on nähtävissä suoraan sijoitetun lapsen tai nuoren hyvinvointina. Onnistunutta 

yhteistyötä edesauttaa tulosten mukaan perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien 

toisiinsa tutustuminen, yhteiset kasvatuslinjat, biologisten vanhempien sijoituksen hyväk-

syminen ja sosiaalityön tuki. Jos taas biologinen vanhempi ja perhekotivanhempi eivät 

ole kasvatuksen kanssa samoilla linjoilla, ei sijoitettu lapsi tai nuori pysty asettumaan 

kumpaankaan kotiin. Tulosten mukaan keskeisimmät yhteistyön haasteet olivat biologi-

sen vanhemman mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä sosiaalityön asettamat yhteistyö-

haasteet.  

 

Tutkimustuloksista kävi ilmi myös perhekotien arjen toimintamalleja, jotka pohjautuvat 

yhteistyökokemuksiin. Arjen toimintamallit vaihtelivat perhekotien välillä paljon. Toi-

mintamallien muotoutumiseen ja käyttöönottoon vaikutti tutkimuksen mukaan eniten 

perhekotivanhempien erilaiset yhteistyökokemukset.  

 

 

Avainsanat: ammatillinen perhekoti, ammatillinen perhekotivanhempi, biologinen van-

hempi, jaettu vanhemmuus, sijaishuolto  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Alasiurua, Sirpa. Experiences of cooperation between professional foster home parents 

and biological parents. Autumn 2018, 56 pages, 2 appendix. Language: Finnish. Diaconia 

University of Applied Sciences. Pieksämäki. Bachelor´s Degree Programme in Social 

Services: Bachelor of Social Services. 

The research aimed to study the experiences of professional foster home parents regarding 

the cooperation with the biological parents and to find out the meaning of the cooperation 

with the biological parents from the family home parents´ point of view. The research 

also aimed to find out whether the professional foster homes had established modes of 

operation or models that were based on the experiences of cooperation by the family home 

parents. The research was carried out in cooperation with the association of professional 

foster homes (APKL Ry).  

The approach of my dissertation was qualitative. Six professional foster home parents 

took part in the research, whereof five parents were members of the association of resi-

dential family homes and one was not. The parents were all from different professional 

foster homes. The research was carried out with theme interviews via the telephone.  

The research showed that professional foster home parents has a lot of different expe-

riences of cooperation with biological parents. The research also showed different coo-

peration models that the parents of professional foster homes used on a daily basis. The 

research found that the experiences were divided into two main groups: experiences that 

contributed to and experiences that challenged the cooperation. The research showed that 

a successful cooperation resulted in the wellbeing of the child and youth. According to 

the research results, successful cooperation was best achieved when the parents of the 

professional foster homes and biological parents made an effort to get to know each other, 

had mutual views on upbringing, the biological parents accepted the placement of their 

child in the professional foster home and had the support of the social services. But if the 

biological parents and the parents of the professional foster home did not share the view 

on the type of upbringing, the placed child or youth was unable to settle in either home. 

The research showed that the main challenges for successful cooperation were the mental 

health issues and substance abuse problems that the biological parents struggled with, as 

well as the challenges set by the social services.  

The research results also showed daily modes of operation in the professional foster ho-

mes that were based on the experiences of cooperation with the biological parents. The 

daily modes of operation shifted a lot between professional foster homes. The application 

of different modes of operation was mostly affected by the experiences the professional 

foster home parents had of cooperation with the biological parents.  

Keywords: professional foster home, professional foster home parent, biological parent, 

shared parenthood, foster care 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa oli vuoden 2017 aikana sijoitettu 17 956 lasta ja nuorta kodin ulkopuolelle. 

Näistä lapsista ja nuorista 4081 sijoitettiin kiireellisesti. Kiireellisten sijoitusten määrä 

nousi vuoden 2017 aikana vuoden 2016 määrästä noin 15 %. Kodin ulkopuolelle sijoitet-

tujen lasten määrä kasvoi vuoden 2017 aikana vuoden 2016 määrästä noin 3 %. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos.) Näiden tilastoiden valossa voidaan todeta, että lastensuojelun 

sijaishuolto koskettaa monia perheitä Suomessa.  

 

Sijaishuollon yksi toteuttamisen malli on ammatillinen perhehoito. Ammatillista perhe-

hoitoa annetaan ammatillisessa perhekodissa, jonka toiminta on luvanvaraista perhehoi-

toa. Ammatillinen perhehoito sijoittuu perhehoidon ja laitoksen välimaastoon. Ammatil-

linen perhekoti toimii lähtökohdiltaan kuten toimeksiantosuhteiset perhekodit (sijaisper-

heet), mutta ammatilliselta perhekodilta edellytetään vahvempaa osaamista kuin toimek-

siantosuhteiselta sijaisperheeltä. Ammatillinen perhekoti ei ole laitos, eikä siellä voida 

käyttää rajoitustoimenpiteitä, lukuun ottamatta yhteydenpidon rajoittamista. (Ammatil-

listen perhekotien liitto i.a. a.)   

 

Lastensuojelun sijaishuollossa ammatillisten perhekotivanhempien kokemuksia biologis-

ten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä on kuultu ja tutkittu niukasti, ja nämä jae-

tun vanhemmuuden kokemukset ovat jääneet vähälle huomiolle. Aihetta on sivuttu mo-

nissakin tehdyissä tutkimuksissa, mutta laajempaa huomiota tämä kaksien vanhempien 

välinen yhteistyö ei ole juurikaan saanut.  Ammatillisten perhekotien liitossa painotetaan-

kin, että perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien välinen yhteistyö on pohja kai-

kelle lapsen kanssa ja lapsen vuoksi tehtävälle työlle. Voidaan sanoa, että jaetussa van-

hemmuudessa ollaan perhekotityön ytimessä. Lapsen koti on vanhempien suhde. Van-

hempien suhde on myös lapsen hyvinvoinnin peilauspinta ja heijastaja. On siis selvää, 

että olemme lastensuojelun sijaishuollon osalta tärkeän ja keskeisen asian äärellä. 

 

Tämä opinnäytetyö sijoittuu lastensuojelun sijaishuollon ja tarkennettuna ammatillisen 

perhekotitoiminnan kentälle. Opinnäytetyön tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ja tar-

koituksena on selvittää ammatillisten perhekotivanhempien kokemuksia sijoitettujen las-

ten biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Opinnäytetyön tavoitteena on 
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selvittää, millaista yhteistyötä ammatillisten perhekotien vanhemmat tekevät biologisten 

vanhempien kanssa ja millaisia nämä yhteistyökokemukset ovat. Opinnäytetyön tavoit-

teena on myös kuulla perhekotivanhempien kokemuksia siitä, mitkä asiat ja seikat ovat  

yhteistyötä edesauttaneet tai hankaloittaneet. Opinnäytetyön kautta nostan esille myös 

niitä arjen käytänteitä ja toimintamalleja, joita ammatilliset perhekodit ovat em. yhteis-

työkokemusten myötä arkeensa luoneet ja hyviksi havainneet. Opinnäytetyön tutkimus-

ote on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja se toteutuu teemahaastattelun metodia 

käyttäen. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Ammatillisten perhekotien liiton kanssa ja 

liiton toiveita ja tarpeita kuullen.  
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2 TUTKIMUKSEN LÄNTÖKOHDAT  

 

 

Lastensuojelun sijaishuoltoa ja sijaisvanhempien kokemuksia on tutkittu aiemmin jonkin 

verran (mm. Suikkanen-Malin 2015, Naapuri 2015, Sariola 2014, Pirskanen 2007). Edellä 

mainitut tutkimukset on tehty tutkimusasetelmaltaan siten, että kohderyhmänä eivät ole 

olleet kohdennettuna juuri ammatillisten perhekotien vanhemmat vaan tutkimusjoukko 

on sijaisvanhempien osalta käsittänyt normaalien sijaisperheiden sijaisvanhempia. 

Osassa edellä mainituista tutkimuksista vanhemmuus on laajennettu käsittämään myös 

sosiaalityötä, joka joidenkin tulkintojen mukaan katsotaan osaksi jaettua vanhemmuutta.  

 

Ammatillisten perhekotivanhempien kokemuksia biologisten vanhempien kanssa tehtä-

västä yhteistyöstä on kuultu ja tutkittu vähän. Tämä kaksien vanhempien välinen yhteis-

työ, jaettu vanhemmuus, ei ole juurikaan saanut tutkimuksellista huomiota juuri amma-

tillisen perhehoidon kontekstista. 

 

Jaetussa vanhemmuudessa ollaan perhekotityön ytimessä, koska lapsen koti on vanhem-

pien suhde ja vanhempien suhde on myös lapsen hyvinvoinnin peilauspinta ja heijastaja. 

On siis selvää, että olemme lastensuojelun sijaishuollon osalta tärkeän ja keskeisen ilmiön 

äärellä. Tässä opinnäytetyössä tarkoitan jaetulla vanhemmuudella biologisen vanhemman 

tai vanhempien sekä ammatillisen perhekodin vanhempien jakamaa vanhemmuutta.  

 

 

2.1 Ammatillinen perhehoito osana lastensuojelun sijaishuoltoa 

 

Lastensuojelun toiminta nojaa Suomessa lakiin, joka lastensuojelusta on säädetty. Las-

tensuojelulaki on säädetty turvaamaan lapselle oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain 

mukaan ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla ja muilla huol-

tajilla, jonka tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Viranomaisten 

tehtävä on tukea ja auttaa vanhempia tässä kasvatustehtävässä ja tarvittaessa ohjata lapsi 

ja perhe lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 2007.)  
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Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä 

tarjoamalla ja järjestämällä perheelle ja lapselle avohuollon tukitoimia. Kiireellinen sijoi-

tus, huostaanotto sekä näihin edellisiin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto ovat lapsi ja per-

hekohtaista lastensuojelua. (Lastensuojelulaki 2007.)  

 

Lapsen sijaishuolto tarkoittaa sitä, että huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lasten-

suojelulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja 

kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella. Sijaishuollolla lapselle turvataan tasapainoinen 

kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lapselle voi-

daan järjestää sijaishuoltoa joko perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden 

mukaisella tavalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a. a.)  

 

Huostaanotto on aina viimesijainen lastensuojelun toimenpide, jota edeltää usein pitkä 

avohuollon työskentely (Pitkänen 2011, 73). Se, että lapsi sijoitetaan ylipäätään sijais-

huoltoon, on lupaus lapselle siitä, että tämän elinolot paranevat tilanteesta, joka lapsella 

on ollut ennen sijoitusta. Sijoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että sijaishuol-

lossa panostetaan sijoituksen alkuvaiheessa hyvän yhteistyön syntymiseen lapsen biolo-

gisiin vanhempiin. Yhteistyön sujumiselle on erityisen tärkeää luottamuksen syntyminen 

ja selkeät yhteiset sopimukset. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2013, 50.) 

 

Yksi mahdollinen sijoituspaikka lapselle on ammatillinen perhekoti. Ammatillinen per-

hekoti on perhehoidon ja laitoksen väliin sijoittuva sijaishuollon muoto, joka toimii läh-

tökohdiltaan kuten tavanomaiset perhekodit, mutta ammatilliselta perhekodilta vaaditaan 

vahvempaa ammatillista osaamista kuin tavallisilta perhekodeilta (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos i.a. b.)  

 

Yhteistyökumppanini tässä opinnäytetyössä on Ammatillisten perhekotien liitto. Amma-

tillisten perhekotien liitto on valtakunnallinen ammatillisen perhekotityön yhteistyöelin, 

jonka tavoitteena on toimia ammatillisen perhekotitoiminnan laatutyön järjestelmällisenä 

kehittäjänä. Ammatillisten perhekotien liitto toimii palvelu- ja yhteistyötahona suhteessa 

jäsenperhekoteihin ja muihin lastensuojelutahoihin ja -viranomaisiin. Ammatillisten per-

hekotien liiton keskeinen tehtävä on olla osallinen lastensuojelutyön laadulliseen kehitys- 

ja yhteistyöhön. Tällä hetkellä Ammatillisten perhekotien liittoon kuuluu 76 ammatillista 

perhekotia ja näissä perhekodeissa on hoidossa yli 300 lasta ja nuorta (Ammatillisten 



9 
 

perhekotien liitto i.a. b.). Lisäksi Suomessa on ammatillisia perhekoteja, jotka eivät kuulu 

Ammatillisten perhekotien liittoon, joten todellinen ammatillisten perhekotien määrä on 

siis suurempi.  

 

Yhteistyökumppanina Ammatillisten perhekotien liitto on antanut tälle opinnäytetyölle 

suhteellisen vapaan toteutustavan. Esiteltyäni opinnäytetyöni aiheen, oli heti selvää, että 

jaetun vanhemmuuden kokemusten kuuleminen on yhteistyökumppanin mielestä tärkeä 

aihe. Aiheen niukka aiempi tutkimus ja liiton toiminnan keskiössä oleva ilmiö olivat al-

kusysäys tälle lastensuojelun sijaishuollon suhteellisen tutkimattoman osa-alueen tarkas-

telulle. 

 

 

2.2 Jaettu vanhemmuus aiempien tutkimusten valossa   

 

Tässä luvussa esittelen joitakin sijaisvanhempien kokemuksiin perustuvia tutkimuksia. 

Osassa tutkimuksista yhteistyökokemukset biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yh-

teistyöstä ovat pienessä roolissa ja joissakin tutkimuksissa ne ovat olleet tutkimuksen kes-

kiössä. Näistä tutkimuksista yksikään ei ole kuitenkaan tehty ammatillisen perhekotivan-

hemman näkökulmasta.  

 

Pirskanen (2007) on selvittänyt pro gradu -tutkielmassaan sijaisvanhempien kokemuksia 

jaetusta vanhemmuudesta. Pro gradu -tutkielman aineisto koostui seitsemän sijaisvan-

hemman teemahaastattelusta. Teemahaastattelun teemoina olivat sijaisvanhemman van-

hemmuussuhde lapseen, suhde sijoitetun lapsen biologisiin vanhempiin, suhde sosiaali-

työntekijään sekä sijaisvanhemman saama tuki. Tutkimusaineisto oli analysoitu teemoit-

telun kautta tapahtuneen tyypittelyn avulla. (Pirskanen 2007.) 

 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että kaikki haastatteluun osallistuneet sijaisvanhemmat ko-

kivat suhteet biologisiin vanhempiin hyvin merkityksellisinä. Hyvä yhteistyö, luottamus 

ja keskinäinen kunnioitus biologisten vanhempien kanssa mahdollistaa hyvän yhteistyön 

sekä sijaisvanhemmille melko itsenäisen arjen pyörittämisen. Yhteydenpito biologisiin 

vanhempiin koettiin vielä entistäkin merkityksellisempänä, mikäli sijoitetulla lapsella tai 

nuorella on kiintymyssuhde vanhempaansa. Tuloksissa todettiin, että biologisten van-

hempien suhtautuminen sijoitukseen vaikuttaa sijoituksen onnistumiseen paljon. Jos 
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biologiset vanhemmat eivät hyväksy sijoitusta, on yhteistyö hankalampaa ja lapsi ei pysty 

kiintymään sijaiskotiin. Toisaalta taas, jos biologiset vanhemmat eivät pidä yhteyttä lap-

seen tai jopa antavat lapsensa kokonaan sijaisvanhempien huolehdittavaksi, on sijaisvan-

hemmat kiintyneet lapseen nopeammin. Niissä tilanteissa, joissa biologisen vanhemman 

yhteistyöhalu ja yhteistyökyky vaihtelee, on sijaisvanhempien vaikea toimia yhteistyöku-

viossa biologisen vanhemman kanssa. Sosiaalityöllä koettiin olevan suuri rooli jaetun 

vanhemmuuden tukemisessa ja onnistumisessa. (Pirskanen 2007.)  

 

Sariola (2014) on tutkinut pro gradussaan sijaisvanhempina toimivien perhehoitajien ar-

kea ja jaksamisen kokemuksia.  Sariolan tutkimus on narratiivinen ja sijaisvanhemmuutta 

lähestytään kertomuksina arjesta. Kertomukset on koottu kahdesta eri teoksesta; Marja 

Kaskelan 2009 toimittama ”Kohdakkain”-teos sekä Ulla-Leena Alppin 2010 kirjoitta-

masta päiväkirjasta ”Mä oon päättäny lentää”. Aineistolähtöinen tutkimus kuvaa arkea 

sijaisvanhempien kirjoittamien kertomuksien kautta. Tutkimusaineiston Sariola analysoi 

narratiivisen analyysin keinoin. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus löytää työkaluja perhe-

hoitajien jaksamisen ja perhehoidon kokonaisuuden kehittämistyöhön. (Sariola 2014.) 

 

Sariolan tutkimustulosten mukaan perhehoitajuuden arki rakentuu ristiriitaisesti; arjessa 

on läsnä iloa ja tavallisuutta, mutta myös lapsen oirehdinnan sekä eri verkostojen ja per-

heen reaktioista kumpuavia haasteita ja erityisyyksiä. Nämä haasteet laittavat perhehoi-

tajana jaksamisen lujille. Tulokset osoittavat, että yksi perhehoitajuutta tukeva asia on 

toimiva yhteistyö lapsen biologisiin vanhempiin. Toimivat ja hyvät suhteet biologisiin 

vanhempiin mahdollistivat kokemusten mukaan sijaisperheen keskittymisen lapseen ja 

hänen tarpeisiinsa. Tärkeäksi onnistuneen yhteistyön kautta koettiin myös se, että biolo-

giset vanhemmat hyväksyvät sijoituksen sekä sijaisperheen ja antavat lapselle näin luvan 

asettua sijaisperheeseen. Avoimuus ja empatia sekä kyky asettua biologisten vanhempien 

asemaan, oli aineiston mukaan tärkeää suhteissa lapsen biologiseen vanhempaan. (Sariola 

2014.)  

 

Naapuri (2015) on tutkinut pro gradussaan vanhemmuutta ja sijaisvanhemmuutta kasva-

tustieteen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää niitä eroja ja 

yhtäläisyyksiä, joita biologisella vanhemmuudella ja sijaisvanhemmuudella nähdään ole-

van. Tutkielman tarkoituksena oli myös selvittää, miten vanhemmuuden koetaan kehitty-

neen ja muuttuneen sijaisvanhempana toimimisen myötä ja kuulla sijaisvanhempien 
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kokemuksia vanhemmuudesta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu 

kymmenestä kertomusmuotoisesta kirjoitelmasta. Kirjoitelmien kirjoittajat ovat vanhem-

pia, joilla on sekä biologisia että sijoitettuja lapsia. Tutkimusaineisto on analysoitu aineis-

tölähtöisen sisällönanalyysin ja narratiivien analyysin yhdistelemän keinoin. (Naapuri 

2015.)  

 

Naapurin tutkimustuloksista käy ilmi, että kymmenestä kirjoitelmasta seitsemässä sijais-

vanhemmat kertoivat suhteistaan biologisiin vanhempiin. Yhteistyökokemukset olivat si-

jaisvanhempien mielestä pääosin kohtalaisen hyviä ja parhaimmillaan sen koettiin olevan 

molemminpuolista kunnioitusta ja hyväksyntää. Sijaisvanhempien ja biologisten van-

hempien välisen yhteisymmärryksen koettiin helpottavan elämää sijaisperheessä. Jaetun 

vanhemmuuden koettiin tukevan mahdollisuutta sille, että lapsi voisi jossain vaiheessa 

palata biologisten vanhempiensa hoitoon. Sijaisvanhempien kokemusten mukaan jaettu 

vanhemmuus on ollut opettavainen haaste, joka on tuonut mukanaan vaikeita ja samalla 

kehittymisen kokemuksia. Tutkimustulokset osoittivat sen, että kirjoitelmissa tuodaan äi-

tien rooli esille huomattavan paljon useammin kuin isien rooli. Äitien rooliin liitettiin 

kirjoitelmissa usein ristiriitaisuuksia ja problematiikkaa. Yhteydenpito biologisiin van-

hempiin koettiin tulosten mukaan lapsen edun mukaiseksi, mutta ajoittain hyvin haasteel-

liseksi. Keskeisimmiksi haasteiksi sijaisvanhemmat nimesivät biologisten vanhempien 

omat henkilökohtaiset ongelmat sekä tilanteen, jossa biologinen vanhempi ei hyväksy 

lapsen sijoitusta. (Naapuri 2015.)  

 

Suikkanen-Malin (2015) on tutkinut yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelun kentälle si-

joittuvassa lisensiaatintutkimuksessaan biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien yh-

teistyötä. Tutkimusasetelmassa biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien yhteistyön 

tutkiminen on ollut tässä tutkimuksessa yhtenä osa-alueena laajemmassa tutkimuskon-

tekstissa. Tutkimukseen on osallistunut sijoitettujen lasten vanhempien ja sijaisvanhem-

pien lisäksi sijaiskasvattajat, sosiaalityöntekijät sekä lastensuojelun edunvalvojat. Tutki-

muksen keskeisenä tavoitteena oli löytää ymmärrystä niiden aikuisten yhteistoiminnan 

tarpeisiin ja mahdollisuuksiin, jotka toteuttavat sijoitetun lapsen vanhemmuuden tehtä-

vää. Tutkimustehtävänä tässä tutkimuksessa oli selvittää, millaisena vanhemmuustehtä-

viä jakavien aikuisten yhteistyö kuvataan, kun kyseessä on lapsi, joka kasvaa sijaishuol-

lossa. Tutkimuksen lähtökohtana oli tarinallinen (narratiivinen) tiedon ymmärtäminen ja 

tutkimuksen pääpaino oli tutkimusaineistossa. Tutkimusaineiston laajuus oli 65 
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eläytymismenetelmällä kirjoitettua narratiivista tarinaa. Tutkimusaineisto analysoitiin 

Suikkanen-Malinin tutkimuksessa aineistolähtöisesti tyypitellen ja teemoitellen ja ana-

lyysit palautettiin kirjoittajista kootuille arviointiryhmille. Arviointiryhmien keskustelut 

analysoitiin jäsenyyskategorisoinnin avulla. (Suikkanen-Malin 2015.) 

 

Suikkanen-Malinin tutkimustuloksista käy ilmi vanhempien ja sijaisvanhempien osalta 

se, että heidän keskinäinen suhde on merkityksellinen sijaishuollossa olevan lapsen van-

hemmuustehtävien hoidon kannalta. Yhteinen vanhemmuus todettiin olevan tavoiteltava 

asia lapsen edun vuoksi. Vanhemmuuden tehtävää hoitaa sekä sijaisvanhemmat että van-

hemmat ja näin ollen yhteistyölle on haitallista, jos tässä jaetussa vanhemmuudessa ale-

taan kilpailla paremmuudesta. Vanhempien ja sijaisvanhempien yhteistyön epäonnistu-

minen merkitsee tutkimustulosten mukaan lapsen edun vaarantumista sekä lapsen suhtei-

den tuhoutumista eri osapuoliin. Luottamuksen rakentuminen, yhteinen tavoite sekä so-

vitut toimintatavat ovat tutkimusaineiston mukaan toimivan yhteistyön kannalta oleellisia 

asioita jaetussa vanhemmuudessa. Vanhempien ja sijaisvanhempien yhteistyötä tukevat 

myös sosiaalityö sekä lasten onnistuneet tapaamiset vanhempiensa kanssa sekä se, että 

vanhemmat kokevat osallisuutta lapsensa vanhemmuuteen. Sosiaalityöllä todetaan ole-

van niin vahva rooli, että sen varassa jaettu vanhemmuus voi joko onnistua tai kaatua. 

Aineisto tuo esille vahvasti sen, että yhteistyön tärkein tavoite on lapsen etu ja hyvin-

vointi, joihin pyritään yhteisen luottamuksen sekä tietoisen yhteistyön rakentamisen kei-

noin. (Suikkanen-Malin 2015.)  

 

Pitkänen (2011) sen sijaan on tutkinut vanhempien tukemista huostaanoton yhteydessä 

haastattelemalla biologisia vanhempia heidän kokemuksistaan. 14 biologista vanhempaa 

kertoi haastattelussa kokemuksiaan saamastaan tuesta, lastensuojelutyöstä ja vanhem-

muudestaan lapsen sijoituksen aikana. Pitkänen toteaa tutkimuksessaan, että biologiset 

vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä sijaishuollon aikana lastenkotia tai sijaisperheen 

työtä koskeviin seikkoihin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että tyytyväisyyteen vaikutti toden-

näköisesti toimiva yhteistyö vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. Hyvä yhteistyö ko-

ettiin tärkeäksi ja yhteisten kasvatusnäkemysten merkitys nousi myös tutkimuksessa 

esille. Tuloksista kävi ilmi, että biologiset vanhemmat arvostavat sijaisvanhempien teke-

mää työtä sekä sijaisvanhempien jaksamista vaativassa tehtävässään. Sijaishuoltopaikan 

kanssa hyvin toimiva yhteistyö tarkoitti vanhemmille mahdollisuutta olla tietoinen lapsen 

arjesta. Haasteena yhteistyössä oli tutkimustulosten mukaan se, että yhteistyö koettiin 
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etäiseksi ja biologisen vanhemman omat oikeudet vanhempana saattoivat alkaa hämärtyä. 

Sijoituksen onnistumisen kannalta vanhemmat kokivat olevan tärkeää sen, että he, biolo-

giset vanhemmat, hyväksyvät sijoituksen. (Pitkänen 2011.)  

 

 

2.3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite  

 

Tämän opinnäytetyönä toteutuvan tutkimuksen tavoitteena on selvittää ammatillisten per-

hekotivanhempien kokemuksia sijoitettujen lasten biologisten vanhempien kanssa tehtä-

västä yhteistyöstä sekä kuulla niitä merkityksiä, joita perhekotivanhemmat antavat biolo-

gisten vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 

on myös selvittää, onko ammatilliseen perhekotiin muodostunut toimintatapoja tai -mal-

leja, jotka pohjautuvat perhekotivanhempien aiempiin yhteistyökokemuksiin.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa koottua, empiiristä tietoa perhekotivanhempien ja 

biologisten vanhempien yhteistyöstä niin lastensuojelualan ammattilaisille, verkostoille, 

yrittäjille kuin perheillekin. Tutkimuksen kautta saadun tiedon kautta lastensuojelun si-

jaishuollon kentällä toimivat henkilöt ja verkostot voivat kehittää toimintaansa siten, että 

se palvelisi mahdollisimman hyvin lapsen/nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 

 

Perhekotivanhempien kokemusten kuuleminen osoittaa myös arvostusta ja kunnioitusta 

perhekotivanhempien arvokasta ja vaativaa työtä kohtaan.  Tutkimuksesta saadun tiedon 

kautta ammatillisten perhekotien vanhemmat voivat peilata omia kokemuksiaan tutki-

muksessa saatuihin tuloksiin, poimia itselleen ehkä mahdollisia uusia toimintatapoja sekä 

saada vertaistuellista tietoa oman arkityönsä tueksi. Tutkimuksen tavoite on tuottaa tätä 

uutta tietoa sekä tehdä perhekotivanhempien kokemuksia kuulluksi niin Ammatillisten 

perhekotien liitolle ja sen jäsenperhekodeille kuin myös kaikille heille, jotka sijaishuollon 

kanssa ovat tekemisissä. 
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2.4 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen keskeisiksi tutkimusongelmiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: 

 

1. Millaisia kokemuksia ammatillisten perhekotien vanhemmilla on lasten biologisten 

vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä? 

 

2. Millaisia käytäntöjä/toimintatapoja perhekodin arkeen on syntynyt em. yhteistyökoke-

musten kautta/seurauksena?   

 

Tutkimusongelmiin pyrin löytämään vastaukset teemahaastattelun avulla (LIITE 1). Tee-

mahaastattelun teemoja ovat perhekotivanhempien yhteistyömuodot biologisten vanhem-

pien kanssa, yhteistyötä edesauttavat tekijät, yhteistyön onnistumisen kokemukset, yh-

teistyön haasteet ja yhteistyötä hankaloittavat tekijät sekä ammatillisen perhekodin yh-

teistyökokemuksiin pohjautuvat toimintamallit.  

 

Teemat muotoutuivat aiempien tutkimusten perusteella. Aiemmat tutkimukset toivat 

esille sekä onnistumisen kokemuksia että haasteita sijaisvanhempien kokemana. Tähän 

tutkimukseen muotoutui osittain samantyylisiä teemoja, mutta tässä tutkimuksessa kon-

teksti on erilainen; tässä opinnäytetyössä tutkitaan lastensuojelun sijaisvanhemmuuden 

kokemuksia biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ammatillisessa per-

hekotiympäristössä. Tästä kontekstuaalisesta syystä edellisiä tutkimuksia mukailevat, 

mutta silti tähän työhön kohdennetut teemat ovat perusteltuja. Teemat vahvistuivat myös 

oman tutkimuksellisen kiinnostukseni myötä. Omaa tutkijan uteliaisuuttani ruokki erityi-

sesti aiemmissa tutkimuksissa huomiotta jäänyt yhteistyökokemuksia käsittelevä toimin-

tamallien teema.  

 

Teemoista yhteistyömuodot, yhteistyötä edesauttavat tekijät, yhteistyön onnistumisen ko-

kemukset, yhteistyön haasteet ja yhteistyötä hankaloittavat tekijät vastaavat tutkimusky-

symykseen 1. Tutkimuskysymykseen 2 vastaa teema, jossa selvitetään ammatillisen per-

hekodin yhteistyökokemuksiin pohjautuvia toimintamalleja.  
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2.5 Tutkimuksen lähestymistapa ja viitekehys 

 

Opinnäytetyöni tutkimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen. Jotta voin saada ammatil-

listen perhekotivanhempien omat henkilökohtaiset kokemukset ja ”äänen” kuuluville, on 

laadullinen tutkimus luonnollinen valinta tutkimusotteeksi. Laadullisen tutkimuksen läh-

tökohta on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkittavan kohteen mahdollisimman koko-

naisvaltainen tutkiminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 161).  

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää ammatillisten perhekotivanhem-

pien kokemuksia sijoitettujen lasten biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteis-

työstä sekä kuulla merkityksiä, joita perhekotivanhemmat antavat biologisten vanhem-

pien kanssa tehtävälle yhteistyölle. En ole kiinnostunut vastauksista määrällisesti vaan 

haluan kuulla nimenomaan haastateltujen omia kokemuksia ja mielipiteitä. Jotta saavutan 

tutkimuksellisen tarkoitukseni ja tavoitteeni, on laadullinen tutkimus luonnollinen valinta 

tutkimusotteeksi. Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut asioista, joita ei voi yksinkertai-

sella tavalla mitata määrällisesti (Hirsjärvi ym. 2015, 161).  

 

Laadullisen tutkimuksen mukaan todellisuus on moninainen (Hirsjärvi ym. 2015, 161). 

Näin oletan olevan myös tässä opinnäytetyössä tutkittavan perhekotivanhempien ja bio-

logisten vanhempien välisen yhteistyönkin. Jos toteuttaisin opinnäytetyöni tutkimusosin 

esimerkiksi kvantitatiivisena lomakehaastatteluna, minulla ei olisi mahdollisuutta esittää 

lisäkysymyksiä eikä tarkennuksia tutkimustilanteessa. En myöskään saisi aiheesta il-

miönä syvempää käsitystä. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta tutkitaan mahdollisim-

man kokonaisvaltaisesti, monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi ym. 2015, 161, 

164).  

 

Toteutan tutkimukseni haastattelemalla tutkimusjoukkoa. Laadullisessa tutkimuksessa 

suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina ja ihminen on riittävän joustava sopeutu-

maan tutkimustilanteessa vaihteleviin tilanteisiin (Hirsjärvi ym. 2015, 164). Haastattele-

malla saan tutkittaviin henkilökohtaisen kontaktin ja samalla pystyn reagoimaan tutki-

mustilanteessa mahdollisiin lisäkysymyksiin ja yllättäviin tilanteisiin. Haastattelu mah-

dollistaa suoran kielellisen vuorovaikutuksen tutkittavan kanssa (Hirsjärvi ym. 2015, 

204).  
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Toteutan haastattelututkimukseni teemahaastatteluna. Laadullisessa tutkimuksessa käy-

tetään aineiston hankinnassa laadullisia metodeja ja teemahaastattelu on yksi tällainen 

tutkittavan ”äänen” esille tuova metodi. Haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, 

mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa eikä järjestystä (Hirsjärvi ym. 2015, 164, 208).   

 

Tutkimusjoukkoni valinnassa käytän rajausta, jonka mukaan haastateltavien joukko muo-

dostuu ammatillisten perhekotien vanhemmista. Laadulliselle tutkimukselle onkin tyypil-

listä, että kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2015, 164). Tutki-

musjoukon rajauksella saatava tieto tullaan saamaan juuri heiltä, joilla on tutkittavasta 

aiheesta tietoa ja kokemusta.  

 

Haastattelen tähän tutkimukseen kuutta perhekotivanhempaa. Oletan saavani kuusi yksi-

löllistä haastattelua, jotka kaikki ovat erilaisia. Uskon haastatteluissa olevan keskenään 

yhteneväisyyksiä, mutta uskon vastauksista löytyvän myös eroavaisuuksia. Kun kuullaan 

tutkimusjoukon kokemuksia ja mielipiteitä, ei ole missään nimessä oletettavaa, että haas-

tatteluaineistoa voitaisiin jollain tapaa käsitellä yhtenä massana. Jokainen haastattelu tu-

lee pitää yhtenä, omana ja ainutlaatuisena isompaan kokonaisuutenaan liittyvänä palana. 

Laadullisen tutkimuksen tapauksia käsitellään aina ainutlaatuisina ja saatua aineistoa tul-

kitaan aina sen mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2015, 164).  

 

Opinnäytetyöni keskeisenä viitekehyksenä on jaettu vanhemmuus. Jaettu vanhemmuus 

on vanhemmuustehtävien konkreettista ja laillista jakamisesta (Suikkanen-Malin 2015, 

16). Tässä opinnäytetyössä tarkoitan jaetulla vanhemmuudella lapsen biologisen vanhem-

man ja ammatillisen perhekodin vanhemman tai vanhempien jakamaa vanhemmuutta. Ja-

ettua vanhemmuutta voidaan laajentaa käsittämään jopa sosiaalityötä ja muita lapsen ver-

kostoja, mutta tässä opinnäytetyössä suljen jaetun vanhemmuuden osalta muut vanhem-

muus- käsitteet ulkopuolelle.  Biologisella vanhemmalla tarkoitan tässä opinnäytetyössä 

henkilöä, joka on kantanut ja synnyttänyt tai siittänyt lapsen (Ketola & Kurjenrauma i.a.). 

Jaettu vanhemmuus kuvastaa käsitteenä sitä, mitä vanhemmuudelle tapahtuu lapsen sijoi-

tuksen yhteydessä, se jaetaan.  
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2.6 Ammatillisen perhehoidon ja jaetun vanhemmuuden keskeiset käsitteet 

 

Lapsen sijaishuolto tarkoittaa huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä 

tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestä-

mistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestäminen voidaan toteuttaa perhehoitona, lai-

toshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden vaatimalla tavalla. (Lastensuojelulaki 2007.) 

Kun lapsi otetaan huostaan, siirtyy lapsen arki vanhempien kodista tai muusta kodista 

sijaishuoltoon, jossa lapsen kasvatuksesta, hoidosta ja arjen sujumisesta huolehtivat van-

hempien sijaiset (Pösö 2016, 12). Ammatillisessa perhekodissa näitä vanhempien sijaisia 

ovat perhekodin äiti ja isä sekä perhekodin työntekijät. Tässä opinnäytetyössä tarkoitan 

sijaishuollolla lapsen ja nuoren hoitoa ja kasvatusta, joka on järjestetty lastensuojelulain 

nojalla ammatillisessa perhekodissa.  

 

Sijaishuollossa lapsi voidaan väliaikaisesti sijoittaa enintään kuuden kuukauden ajaksi 

myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi. Näin voidaan 

toimia silloin, kun valmistellaan lapsen palaamista kotiin kodin ulkopuolisen sijoituksen 

jälkeen tai kun se on lapsen edun mukaista muusta syystä. Lapsen sijoituspaikka voi olla 

myös vankeusrangaistusta suorittavan tai tutkintavankeudessa olevan vanhempansa hoi-

dossa vankilan perheosastolla tietyin rajoituksin (Lastensuojelulaki 2007.) 

 

Huostaanotto ja sijaishuolto ovat Suomessa aina toistaiseksi voimassa olevan päätöksen 

mukaisia ratkaisuja. Päämääränä on palauttaa lapsi biologisten vanhempien kasvatetta-

vaksi. Perheen jälleen yhdistäminen on sijaishuollon perimmäinen tarkoitus ja tavoite. 

(Pösö 2016, 20.) 

 

Ammatillinen perhekoti on perhehoidon ja laitoksen väliin sijoittuva sijaishuollon muoto. 

Ammatillinen perhehoito on luvanvaraista toimintaa, joka perustuu yksityisitä sosiaali-

palveluista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa 

(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011). Ammatilliselta perhekodilta vaaditaan vah-

vempaa osaamista kuin tavallisilta perhekodeilta. Tämä mahdollistaa sen, että ammatilli-

seen perhekotiin voidaan sijoittaa erityistä hoitoa vaativia lapsia ja nuoria. Ammatillinen 

perhekoti ei ole lastensuojelulaitos, joten ammatillisessa perhekodissa ei käytetä rajoitus-

toimenpiteitä. Ainoan poikkeuksen tekee yhteydenpidon rajoittaminen, joka on ammatil-

lisessa perhekodissa mahdollista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a. c.)  
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Ammatillinen perhekotivanhempi on henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai hen-

kilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi on sopiva antamaan perhehoitoa ja voidaan hy-

väksyä perhehoitajaksi. Ammatillisessa perhekodissa on vaatimuksena, että on vähintään 

kaksi hoitajaa ja näistä kahdesta hoitajasta ainakin toisella hoito ja kasvatustehtäviin osal-

listuvista on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä. 

Lisäksi perhekotivanhempien on hallittava yrittäjyyteen liittyviä perusasioita. Mikäli per-

hekoti työllistää ulkopuolista henkilökuntaa, tulee perhekodissa olla osaamista myös 

työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a. d.) 

 

Biologinen vanhempi ja biologinen vanhemmuus voidaan määritellä määräytyväksi siten, 

että lapsen biologinen vanhempi on henkilö, joka lapsen kantaa ja synnyttää tai siittää 

(Ketola & Kurjenrauma i.a.). Käsitteenä biologinen vanhemmuus viittaa lapsen ja van-

hemman väliseen juridiseen suhteeseen, joka perustuu sukulaisuuteen (Pitkänen 2011, 

88).  

 

Biologisten vanhempien rooli nähdään yhteiskunnassa vielä tänäkin päivänä osittain 

eriarvoisena. Lapsen äiti nähdään edelleen päävastuullisena lapsensa hyvinvoinnin osalta 

ja monet terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut ovat rakentuneet äitikeskeisyyden 

ympärille. Isän rooliin on liitetty useimmiten perheen elättäjän ja auktoriteetin merkityk-

siä, mutta viimeisten vuosikymmenien aikana isyys nähdään aktiivisena toimijuutena lap-

sen kanssa. Äitien rooli on huomattu taas olevan merkittävä isyyden tukemisessa. (Järvi-

nen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012, 41–44.) 

 

Biologisen vanhemman asema suhteessa lapseen on juridisesti heikompi kuin lapsen 

huoltajan asema. Vanhemmalla on puhevalta lapsen huoltoa koskevassa asiassa, mutta 

tätä ei missään muussa lapsen henkilöön liittyvissä asioissa. Yleensä lapsen biologiset 

vanhemmat ovat myös lastensa huoltajia, mutta lapsen huolto ei automaattisesti ole si-

doksissa vanhemmuuteen. (Araneva 2016, 223–224.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkoitan biologisella vanhemmalla vain vanhempaa tai vanhem-

pia, jotka ovat lapseensa biologisesti sukua. Suljen tällä rajauksella pois biologisen van-

hemmuuden käsitteestä kaikki muut henkilöt, joiden asema muutoin voisi olla vanhem-

muuteen rinnastettavissa.  
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Jaetussa vanhemmuudessa on kyse vanhemmuustehtävien konkreettisesta ja laillisesta 

jakamisesta (Suikkanen-Malin 2015, 16). Vanhemmuuden käsitettä voidaan jakaa mm. 

emotionaaliseen vanhemmuuteen, psykologiseen vanhemmuuteen, sosiaaliseen vanhem-

muuteen, biologiseen vanhemmuuteen, etävanhemmuuteen jne. Lapsen sijoituksen 

myötä lapsesta huolehtii kuitenkin konkreettisesti joku muu kuin biologinen vanhempi. 

(Kujala 2003.) Biologinen vanhempi on silti aina erityisessä suhteessa omaan lapseensa.  

 

Jaettua vanhemmuutta voisi luonnehtia myös rinnakkaiseksi vanhemmuudeksi, jossa van-

hemmuus on jakautunut sijaishuoltopaikan ja lapsen vanhemman yhteiseksi vanhemmuu-

deksi. (Kujala 2003.) Jaetussa vanhemmuudessa on tärkeää, että vanhempien roolit ovat 

selkeät. Jaetun vanhemmuuden toimiminen on yleensä aina sijoituksen onnistumisen tae. 

(Järvinen ym. 2012, 85.) 

 

Tässä opinnäytetyössätyössä tarkoitan jaetulla vanhemmuudella ammatillisen perhekoti-

vanhemman ja biologisen vanhemman välistä jaettua vanhemmuutta poissulkien kaikki 

muut vanhemmuuden muodot ja tulkinnat.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän haastattelua, jonka avulla saan tutkimusaiheesta suoraa ko-

kemuksellista tietoa haastateltavilta. Haastattelun etuna on myös se, että haastattelu on 

menetelmänä joustava aineistoa kerättäessä (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2015, 204).  

 

Haastattelu antaa mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä ja selventää saatuja vastauksia 

(Hirsjärvi ym. 2015, 205). Tämä on haastattelututkimuksen suuri etu tilanteissa, joissa 

jokin asia vaatii tarkennusta tai lisäselvitystä. Oma tutkimuksellinen aihepiirini on niin 

laaja ja entuudestaan vähän tutkittu, että on hyvin oletettavaa, että lisäkysymyksille on 

tarvetta. Tästä syystä koen haastattelun olevan paras vaihtoehto selkeän ja syvällisemmän 

tiedon saamiseksi. Mahdollisten lisäkysymysten avulla pystyn syventämään tutkimuksel-

lisesti niitä osa-alueita, joiden kautta pääsen muodostamaan syvempää ymmärrystä tut-

kittavista teemoista.  

 

Toteutan opinnäytetyön teemahaastatteluna. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haas-

tattelu keskittyy tiettyihin teemoihin, joista haastattelun aikana keskustellaan (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 47–48). Teemahaastattelu palvelee opinnäytetyötutkimustani hyvin, sillä 

kuten jo aiemmin on todettu, kiinnostuksen kohteena olevaa aihepiiriä ei ole laajasti tut-

kittu ja näin ollen on tarkoituksenmukaista kuulla tutkimusjoukkoa mahdollisimman 

laaja-alaisesti. Teemahaastattelun teemat antavat haastatteluille suuntaa, mutta eivät oh-

jaa tutkimuksen kulkua liiaksi johonkin tiettyyn suuntaan. Yksityiskohtaisten kysymysten 

sijaan teemahaastattelu etenee keskeisten aihepiiriä koskevien teemojen varassa (Hirs-

järvi & Hurme 2008, 48). Näin ollen haastattelut saattavat antaa yllätyksellistäkin tietoa 

tutkittavasta aihepiiristä.  

 

Teemahaastattelu on vuorovaikutukseen perustuva haastattelumenetelmä, jossa tutkitta-

vien ääni tulee kuuluviin. Teemahaastattelussa tutkittavien tulkinnat asioista sekä heidän 

asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä samaan aikaan kun teemat ovat kuitenkin jo-

kaiselle tutkittavalle samat. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) Teemahaastattelun kautta pys-

tyn saamaan tutkittavasta aiheesta tietoa ja kokemuksia, jotka perustuvat suoraan 
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tutkittavien omakohtaisiin kokemuksiin. Tutkittavan aiheen kannalta tämä on ensiarvoi-

sen tärkeää, koska tutkimus perustuu suoraan tutkimusjoukon omakohtaisiin kokemuk-

siin. Teemahaastattelun kautta pystyn saamaan myös tietoa siitä, kuinka samansuuntaisia 

tai erisuuntaisia kokemuksia tutkittavilla on teemoista ja millaisia merkityksiä he koke-

muksilleen ja ylipäätään teemoille antavat.   

 

 

3.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat kaikki ammatillisten perhekotien 

vanhempia. Perhekotivanhemmat, joista haastateltavien joukko koostuu, kuuluvat Am-

matillisten perhekotien liittoon. Haastattelen tässä tutkimuksessa kuutta eri perhekotivan-

hempaa, jotka kaikki ovat eri perhekodeista. Kaikki haastattelut perustuvat haastatelta-

vien omaan vapaaehtoisuuteen ja haluun kertoa kokemuksiaan biologisten vanhempien 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

 

Tutkimustulosten luotettavuuden vuoksi, haastattelin kustakin perhekodista vain toista 

vanhempaa, jotta voin sulkea pois tutkimustulosten vääristymän. Vääristymällä tarkoitan 

sitä, että mikäli olisin haastatellut kahta perhekotivanhempaa samasta perhekodista, olisi 

voinut olettaa vastausten olevan hyvin samansuuntaiset molemmilla vanhemmilla. Vas-

tausten samansuuntaisuus on vain oma hypoteesini. Olettamukseni perustuu siihen tie-

toon, että perhekotivanhemmat työskentelevät samassa perhekodissa ja näin ollen oletan 

perhekodin toimivan yhteisten toimintalinjojen mukaisesti. Mahdollinen vastausten sa-

mansuuntaisuus ei ole tutkimuksellisesti ongelma, mutta vääristää mielestäni omalta osal-

taan aineistosta saatavien mielipiteiden ja kokemusten hajontaa.  

 

Kohderyhmä on rajattu koskemaan vain ammatillisten perhekotien vanhempia poissul-

kien perhekotien työntekijät. Tämä rajaus on tärkeä siitä syystä, että tarkoitus on tutkia 

nimenomaan perhekotivanhempien kokemuksia biologisten vanhempien kanssa tehtä-

västä yhteistyöstä. Perhekotien työntekijät saattavat olla hyvin erilaisessa asemassa yh-

teistyön kannalta suhteessa lapsen biologisiin vanhempiin kuin perhekodin vanhemmat. 

On oletettavaa, että perhekotivanhemmat saattavat herättää biologisissa vanhemmissa 

emotionaalisia tunnereaktioita toisin kuin esimerkiksi perhekodin työntekijät, joihin ei 

suoranaisesti kohdistu äitiyteen, isyyteen tai perhekodin hallinnolliseen asemaan liittyviä 
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merkityksiä. Kohderyhmän rajauksella pyrin kuulemaan nimenomaan perhekotivanhem-

pien kokemuksia.  

 

Olen rajannut tutkimusasetelmaa myös niiltä osin, että keskityn tutkimuksessa kuulemaan 

ammatillisten perhekotien perhekotivanhempien kokemuksia vain biologisten vanhem-

pien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olen rajannut tutkimusasetelman ulkopuolelle ne per-

hekotivanhempien yhteistyökokemukset, jotka liittyvät sijoitetun lapsen/nuoren muun lä-

hiverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämä rajaus on asetettu siitä syystä, että tut-

kimusasetelma olisi muuttunut merkittävästi ilman tätä rajausta ja tutkimuksesta olisi tul-

lut laajuudeltaan liian suuri käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Oletan myös, että 

biologinen vanhemmuus suhteessa perhekotien sijaisäiteihin ja sijaisisiin on tutkimuksel-

lisesti konteksti, joka muodostaa täysin oman vanhemmuutta koskevan kokonaisuutensa. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään siis vain jaetun vanhemmuuden kontekstista käsin per-

hekotivanhempien kokemuksiin.  

 

Haastattelututkimukseen osallistuneet perhekotivanhemmat valikoituivat haastateltaviksi 

omaan vapaaehtoisuuteensa perustuen. Lähetin opinnäytetyötä ja tutkimustani esittelevän 

saatekirjeen Ammatillisten perhekotien liiton sähköisen jäsenkirjeen yhteydessä jäsen-

perhekodeille touko-kesäkuun vaihteessa 2018 (LIITE 2).  

 

Tutkimukseen mukaan haluavat perhekotivanhemmat ilmoittautuivat suoraan minulle ja 

sovin heidän kanssaan haastatteluajankohdat. Jokaista tutkimukseen osallistunutta perhe-

kotivanhempaa haastattelin kerran. Haastattelut toteutuivat puhelinhaastatteluina heinä-

kuussa 2018. Haastattelut toteutin puhelimitse siitä syystä, että haastatteluun osallistuneet 

perhekotivanhemmat olivat maantieteellisesti sijoittuneet ympäri Suomea ja näin ollen 

resurssit eivät riittäneet kasvokkain tehtävien haastatteluiden toteutukseen. Puhelinhaas-

tattelut kestivät keskimäärin 33 minuuttia. Laajin haastattelu oli kestoltaan noin 51 mi-

nuuttia ja lyhyin haastattelu kesti noin 21 minuuttia.  

 

Haastateltujen anonymiteetin ja tutkimuksen eettisyyden vuoksi olen antanut haastatte-

luille tunnisteet V1, V2, V3, V4, V5 ja V6. V-kirjain tulee sanasta ”vanhempi” ja numero 

haastateltavien lukumäärästä. Ehdottoman anonymiteetin vuoksi tunniste on yleisellä ta-

solla vanhempaan viittaava ja siitä ei voi päätellä haastatellun sukupuolta.  
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3.3 Tutkimukseen tarvittavat luvat 

 

Opinnäytetyö toteutui yhteistyössä Ammatillisten perhekotien liiton kanssa. Opinnäyte-

työstä tehtiin erillinen opinnäytetyötä koskeva yhteistyösopimus liiton kanssa kesäkuussa 

2018. Tutkimushaastatteluja varten tehtiin erillinen tutkimuslupapyyntö toukokuussa 

2018 Ammatillisten perhekotien liitolle ja tutkimuslupa myönnettiin kesäkuussa 2018.  

 

Tutkimukseen osallistuneet saivat Ammatillisten perhekotien liiton sähköisen jäsenkir-

jeen mukana tutkimusta koskevan saatekirjeen touko-kesäkuun (2018) vaihteessa. Saate-

kirjeessä kerrottiin opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta sekä tutkimuksen 

kulusta. Ennen haastatteluita varmistin jokaiselta haastateltavalta erikseen sen, että hän 

on saanut tutkimusta koskevan saatekirjeen. Haastatteluun osallistuneista yhden perheko-

tivanhemman perhekoti ei kuulunut Ammatillisten perhekotien liittoon, joten haastatel-

tava ei ollut saanut saatekirjettä liiton kautta. Hänelle toimitin saatekirjeen sähköisesti 

ennen tutkimushaastattelua. Tutkimushaastatteluun osallistuneiden vapaaehtoinen suos-

tumus haastattelututkimukseen sekä tutkimuksen tarkoitus ja kulku sekä tutkimusaineis-

ton käsittely käytiin läpi suullisesti vielä haastattelutilanteen alussa. Samalla käytiin läpi 

mahdolliset tutkimusta koskevat kysymykset. Näin varmistin, että jokainen haastatteluun 

osallistuva on tietoinen mihin on suostumassa. 

 

 

3.4 Tutkimusaineiston analyysi ja tulosten esittäminen 

 

Tutkimushaastatteluista saamani aineiston tallensin ja tallennetun aineiston litteroin kir-

jalliseen muotoon sanasta sanaan. Litteroin haastattelut täysin puhekielenmukaisesti. Lit-

teroitua aineistoa tuli kaikista haastatteluista yhteensä 60 sivua. Litteroitu teksti oli kir-

joitettu fonttikoolla 12, käytetty fontti oli Times New Roman ja riviväli oli 1.  

 

Litteroinnin jälkeen tutustuin aineistoon huolellisesti. Luin koko aineistoa läpi useaan 

kertaan. Huolellinen aineistoon tutustuminen osoitti sen, että haastatellut tuovat toistu-

vasti esille samoja aihepiirejä; osa aihepiireistä oli teemojen mukaisia, mutta aineistossa 

alkoi toistua myös muut yhtenevät ja osittain eriävätkin aihepiirit.  
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Teemoittelin litteroidun aineiston värikynien avulla siten, että merkitsin jokaiseen litte-

roituun haastatteluun samalla värillä ne kohdat, kun kussakin aineistossa puhuttiin sa-

masta teemasta. Jokaiselle haastatteluissa toistuvalle teemalle tuli siis näin ollen oma tun-

nusvärinsä, jonka kautta jaoin aineiston aluksi isompiin teemoihin/aihekokonaisuuksiin. 

Tämän jälkeen aloin käydä aineistoa läpi teema/aihekokonaisuus kerrallaan tutkien, mitä 

merkityksiä, kokemuksia ja ajatuksia kukin haastateltava oli kunkin teeman/aihekokonai-

suuden kohdalle antanut. 

 

Laadullisen tutkimusaineiston yksi yleisimmistä analyysimenetelmistä on teemoittelu 

(Hirsjärvi ym. 2015, 224). Teemoittelin aineiston litteroinnin perusteella viiteen keskei-

seen teemaan. Nämä teemat noudattelivat haastattelun teemoja (perhekotivanhempien yh-

teistyömuodot biologisten vanhempien kanssa, yhteistyötä edesauttavat tekijät, yhteis-

työn onnistumisen kokemukset, yhteistyön haasteet ja yhteistyötä hankaloittavat tekijät 

sekä ammatillisen perhekodin yhteistyökokemuksiin pohjautuvat toimintamallit). Aineis-

tosta nousi esille myös uusia teemoja (muut merkitykselliset kokemukset). Haastattelu-

kulut olivat melko suoraviivaisesti teemojen ympärillä, joten tästä syystä myös analyysi-

teemat noudattelivat teemahaastattelun teemarakennetta. Haastattelijana muistin kuiten-

kin koko ajan antaa mahdollisuuden sille, että teemoista poiketaan muihinkin aihealuei-

siin. Näiden haastatteluissa esille tulleiden muiden aiheiden ympärille rakentui teema, 

joka edustaa perhekotivanhempien muita merkityksellisiä kokemuksia. Muut merkityk-

selliset kokemukset ovat tärkeitä tuoda kuuluville, mutta luonteeltaan nuo kokemukset 

olivat niin pirstaleisia, että katsoin niiden kaikkien kuuluvan yhdessä muiden tärkeiden 

teemojen joukkoon. Näin muodostuneiden teemojen alle aloin koota kustakin teemasta 

saatuja haastattelukohtaisia tuloksia ja lopulta johtopäätöksiä.  

   

 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen luotettavuutta kohentaa laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tarkka selostus 

tutkimuksen toteuttamisen kaikista vaiheista. Olosuhteet, joissa aineisto on tuotettu, on 

kerrottava totuudenmukaisesti ja selvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi haastatte-

lututkimuksessa tuodaan ilmi olosuhteet ja paikat, joissa aineistot kerättiin. Myös haas-

tatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat haastattelussa ja tutkijan 

oma itsearviointi tilanteesta ovat tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeitä kertoa. 
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Myös tutkimustulosten tulkintaan pätee tarkkuuden vaatimus. (Hirsjärvi ym. 2015, 232–

233.) Olen pyrkinyt esittämään tutkimustulokset mahdollisimman kattavasti. Tulosten 

tulkinnan luotettavuutta olen pyrkinyt parantamaan jo heti litterointivaiheessa. Tein litte-

roinnin sanasta sanaan, jotta aineistoa läpikäydessä pystyisin tavoittamaan haastateltavan 

todellisen kokemuksen. Koen tarkan litteroinnin auttavan näin tulosten analysointia sekä 

esittämistä.  

 

Tutkimustulokset-lukuun sisältyy aineistosta poimittuja suoria haastateltujen lainauksia. 

Pyrin tuomaan näin tutkimukseen entistä enemmän haastateltujen omaa ”ääntä” sekä elä-

vöittämään ja havainnollistamaan tutkimustulosten esittämistä. Tutkimusselosteiden ri-

kastuttaminen suorilla haastatteluotteilla auttaa tutkimusselosteen lukijaa (Hirsjärvi ym. 

2015, 233). 

 

Haastattelut toteutuivat puhelinhaastatteluina. Tämä jättää aineiston tulkintaan pienen 

epävarmuustekijän koskien väärinymmärryksiä. Haastateltavan ilmeet, eleet ja sanaton 

viestinä jää kokonaan näkemättä, joten pieni mahdollisuus väärintulkinnoille on ole-

massa. Joissakin haastatteluissa haastateltavilla oli häiriötekijöitä, jotka ovat myös saat-

tavat vaikuttaa vastaajan haastattelutilanteessa antamiin kommentteihin. Kaikki haastat-

telutilanteet olivat ennalta sovittuja aikatauluineen ja varmistin vielä puhelussa ennen 

haastattelun alkua, että hetki on sopiva haastattelulle.  

 

Tutkimuksen tekemiseen liittyy eettisiä kysymyksiä, jotka on huomioitava tutkimusta 

tehdessä. Yleisesti hyväksytyt tutkimuseettiset periaatteet tulee ohjata tiedon hankintaa 

sekä tiedon julkistamista. Jokainen tutkimusta tekevä henkilö vastaa itse näiden periaat-

teiden tuntemisesta sekä periaatteiden mukaan toimimisesta. (Hirsjärvi ym. 2015, 23.)  

 

Omassa opinnäytetyössäni olen noudattanut hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisyyttä 

kunnioittamalla haastateltavien itsemääräämisoikeutta. Tutkimuksessa tämä tulee esille 

siten, että jokaiselle tutkimukseen osallistuvalla on oikeus päättää, haluaako hän osallis-

tua tutkimukseen vai ei (Hirsjärvi ym. 2015, 25). Kaikki tutkimukseen osallistuneet saivat 

ennalta opinnäytetyötä koskevan infokirjeen, jossa kerrottiin opinnäytetyöstä ja tutkimus-

haastattelusta. Tutkimustilanteessa kävin vielä tutkimuksen kulun läpi ja haastateltavilla 

oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin myös suullisesti 

lupa haastattelun toteuttamiseksi.  
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Eettisyyttä on myös se, että toisten tutkijoiden osuutta ei vähätellä (Hirsjärvi ym. 2015, 

27). Olen kirjoittamassani opinnäytetyössä pyrkinyt tuomaan aina esille sen henkilön, ke-

nen tekstiin ja aineistoon viittaan. Olen myös käyttänyt vain sellaisia lähteitä, jotka ovat 

todellisuudessa olleet saatavillani.  

 

Opinnäytetyössäni olen noudattanut rehellisyyttä ja avointa toimintatapaa. Omaan ase-

mani suhteessa tutkittavaan aiheeseen määrittyy siten, että olen tehnyt aiemmin lasten-

suojelun perhetyötä sekä erityisnuorisotyötä, jonka asiakkaana on ollut lastensuojelun 

nuoria. Osa näistä nuorista oli tuolloin sijoitettuna sijaisperheisiin. Tämä on kokemus 

työelämästä lisäsi kiinnostustani tätä aihetta kohtaan, mutta ei mielestäni vaikuttanut ai-

heen käsittelyyn millään tavoin puolueellisesti. Työhistoriani kautta minulla oli ennalta 

käsitystä siitä, miten sensitiivisestä aihealueesta on kyse.  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimukseen osallistui 1 perhekotivanhempi 6:sta eri ammatillisesta perhekodista. 

Haastatelluista 5 oli oman perhekotinsa toiminnasta vastaavia henkilöitä ja 1:n haastatel-

tavan kohdalla toiminnasta vastasi haastatellun puoliso. Haastatelluista perhekotivan-

hemmista 5 oli perhekotiäitejä ja 1 oli perhekoti-isä. Haastatteluun osallistuneista perhe-

kotivanhemmista 1 kuului ikäryhmään 40–49 vuotta, 3 kuului ikäryhmään 50–59 vuotta 

ja 2 kuului ikäryhmään 60–69 vuotta. Kaikkien haastateltujen kokemus ammatillisesta 

perhekotivanhemmuudesta oli 4–18 vuotta. Perhekotien asiakaspaikkamäärät vaihtelivat 

3:n ja 7:n sijoitettavan lapsen tai nuoren välillä. Perhekoteihin sijoitettujen lasten iät olivat 

3–17 vuotta. Perhekodeista 5 kuuluu Ammatillisten perhekotien liittoon ja 1 perhekoti oli 

liiton ulkopuolelta. Haastatteluun osallistui 1 perhekotivanhempi Ammatillisten perheko-

tien liiton ulkopuolelta, koska määräaikaan mennessä ei ilmoittautunut tarvittavaa määrää 

vapaaehtoisia haastateltavia liittoon kuuluvista perhekodeista. Liittoon kuulumattoman 

perhekodin vanhempi oli kuullut tutkimuksesta muuta kautta ja oli vapaaehtoine osallis-

tumaan haastatteluun. Perhekodit sijaitsevat maantieteellisesti ympäri Suomea. Haastat-

telut toteutuivat teemahaastatteluina puhelimitse heinäkuussa 2018.   

 

Haastattelun tulokset ammatillisten perhekotivanhempien kokemuksista biologisten van-

hempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä jäsentyivät teemoittelun kautta alalukuihin. Näitä 

alalukuja ovat yhteistyön muodot, yhteistyötä edesauttavat tekijät ja onnistumisen koke-

mukset, yhteistyötä hankaloittavat tekijät ja yhteistyön haasteet, yhteistyökokemusten 

myötä syntyneet käytänteet ja toimintamallit sekä perhekotivanhempien muut merkityk-

selliset kokemukset. 

 

 

4.1 Perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien yhteistyön muodot 

 

Jotta voi ymmärtää, mistä yhteistyössä on kyse ja miten yhteistyö näkyy konkreettisesti 

arjessa, on hyvä selvittää yhteistyön erilaisia muotoja ja toteutustapoja.  

 

Aineistosta käy ilmi, että kaikki haastatellut perhekotivanhemmat tekevät yhteistyötä bio-

logisten vanhempien kanssa. Yhteistyö konkretisoituu yhteydenpidossa puhelimitse ja 
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viestein, keskusteluissa, tapaamisissa, neuvotteluissa, kotilomilla, teemapäivissä ja lasten 

juhlissa.  

 

Minä oon sanonut kaikille vanhemmille, että meille voi soittaa ihan koska 

vaan vaikka lapsen kanssa olis sovittu puhelinaika niin meille voi soittaa 

koska vaan ja kysyä asioita, jos askarruttaa mieltä tai kysyä lasten kuulumi-

sia tai semmosista puhua – –.V6 

 

Aineistosta käy ilmi myös se, että osa perhekodeista ottaa lasten ja nuorten biologisia 

vanhempia mukaan myös esimerkiksi sijoitetun lapsen tai nuoren juhlajärjestelyihin.  

 

On ollu niin kun vanhempia, äitejä lähinnä, niin auttamassa niitten juhlien 

valmisteluissakin, jos on ollu halukkuutta ja kykyä niin on saaneet tulla, että 

ovat sitten tulleet yöksi jo ihan edellisenä päivänä ja ruvenneet meidän kans 

valmistelemaan juhlia. Semmosta, että on yritetty pittää niin kun se, että me 

ollaan yhessä tässä tämän lapsen vanhempia, että tehhään tämä juhlakin 

yhessä hänelle. V6 

 

Perhekodit tukevat lasten kotilomia ja niiden onnistumista sekä järjestävät tarvittaessa 

tuettuja ja valvottuja tapaamisia. Lasten ja nuorten biologisten vanhempien tapaamisia 

järjestetään useimmiten perhekodissa, biologisten vanhempien luona tai kokonaan neut-

raalissa tapaamisympäristössä. 

 

Sitte voi olla, että se lapsi ei kestä sitä rajapintaa siinä vanhemman ja mei-

jjän välillä niin että, että vanhemmat tulis tavallaan sen lapsen tilaan tänne. 

Et joskus täytyy suojella sen lapsen omaa tilaa silt vanhemmalt. V3 

 

Perhekotivanhemmat voivat olla sosiaalitoimen määräämissä lasten/nuorten biologisten 

vanhempien kanssa tapahtuvissa valvotuissa tapaamisissa myös valvojan ja tarvittaessa 

jopa ohjaajan roolissa.  

 

Eli se jos vaikka sosiaalityöntekijä on päättäny siitä niin ku kato, että se on 

vaikka kolme tuntia per päivä niin sen ajan se ihminen on tavallaan heidän 

kanssa ja tosiaan auttaa, auttaa siinä kasvatusasioissa – –.V5 

 

Haastatellut kertovat, että yhteistyöhön pyritään aina sijoitetun lapsen/nuoren biologisten 

vanhempien kanssa. Jos vanhempi tai vanhemmat eivät ole yhteistyöhön suostuvaisia, ei 

perhekoti voi koskaan kuitenkaan vaatia tätä yhteistyötä biologisilta vanhemmilta. Per-

hekotivanhemmat tekevät yhteistyötä biologisten vanhempien kanssa minimitasolla 
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silloin, kun biologiset vanhemmat eivät ole yhteistyöhön suostuvaisia. Maksimitason yh-

teistyötä tehdään silloin, kun biologiset vanhemmat suhtautuvat sijoitukseen, perhekoti-

vanhempiin ja yhteistyöhön myönteisesti sekä, kun lapsen tilanne vaatii maksimitason 

yhteistyötä. Minimi- ja maksimitason yhteistyön nimitykset nousivat esille aineistosta. 

 

Haastatteluaineiston mukaan yhteistyön määrä vaihtelee aina myös sen mukaan, millaisia 

asioita lapsen elämässä on kulloinkin tapahtumassa tai tapahtunut. Joidenkin lasten bio-

logisten vanhempien kanssa yhteydenpitoa on haastateltujen mukaan päivittäin, joidenkin 

vanhempien kanssa esimerkiksi kerran viikkossa ja joidenkin vanhempien kanssa ei lain-

kaan. Haastatellut toivat esille, että lasten ja nuorten kotilomat vaikuttavat yhteydenpidon 

määrään yhteydenpitoa lisäävästi; perhekodit ovat yhteydessä biologisiin vanhempiin 

useimmiten ennen ja jälkeen kotiloman. Myös lapsen/nuoren sijoituksen alkuvaihe on 

usein aktiivinen yhteydenpidon vaihe. 

 

Etenkin sillon ku tulee niin ku us lapsi taloon ni sit me kerrotaan ja soitel-

laan vanhemmalle että tota miten menee ja tällasta näin että, et onhan van-

hemmil sitten aina huoli – –. V4 

 

Haastatellut perhekotivanhemmat antavat yhteistyölle myös vahvasti perhetyöhön, van-

hempien ohjaamiseen sekä vanhempi–lapsi-suhteen tukemiseen liittyvän viitekehyksen. 

Aineistosta käy ilmi, että ammatillinen perhekotivanhempi voi tehdä kohdennettua per-

hetyötä perheeseen, josta sijoitettava lapsi tai lapset ovat.  

 

Mä teen perhetyötä sinne kotiin, niin tota nää vanhemmat ottaa paremmin 

vastaan semmosen ihmisen kenet ne tuntee ja kuka hoitaa heidän lastaan. 

V4 

 

Vaikka perhetyön ja vanhemmuuden ohjaamisen viitekehys on perhekotivanhempien 

työskentelyssä vahva, se ei silti ole oman työn ydinsisältö; perhekotivanhemman työs-

kentelyn keskiössä on lapsen ja nuoren kasvu, kehitys ja hyvinvointi. Perhekotivanhem-

mat tuovat haastatteluissa selkeästi esille sen, että biologisen vanhemman kuuluu saada 

apua ja tukea oman kotikuntansa tai -kaupunkinsa sosiaali- ja terveyspalveluista.  

 

Jotenki mä ajattelen niin, et se vanhemman työntekijä on siel kunnassa joku. 

Ja se niin kun pystyy neutraalimmin ottaan sen vanhemman siihen työsken-

telyyn. – – Meijjän agenda on ikään kuin sen lapsen semmonen hyvinvointi 

ja kuulluuks tuleminen siin perheessä. V3  
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Haastatellut perhekotivanhemmat nostavat vahvasti esille myös sosiaalityöntekijän, per-

hekodin ja biologisen perheen yhdessä laatiman asiakassuunnitelman, johon yhteistyö hy-

vin pitkälti perustuu. Asiakassuunnitelma nousee vahvasti yhteistyötä ohjaavaksi elemen-

tiksi. 

 

Ainahan kaiken pohjana on nämä asiakassuunnitelmat, joista on vastuussa 

se sosiaalityöntekijä ja hän järjestää ne ja tavataan niin siellä on vanhempia 

ja voi olla myöskin lapsia mukana tai nuoria ja siellähän sovitaan sitten 

nämä tapaamiset ja muut käytänteet – –. V5 

 

Aineistosta käy esille myös se, että joskus perhekotivanhempien ja biologisten vanhem-

pien sekä myös sosiaalitoimen yhteistyön sujumiseksi voidaan tarvita ulkopuolista oh-

jausta.  

 

Sosiaalityöntekijät, me perhekotivanhemmat ja biologiset vanhemmat on 

yhdessä saatu semmonen ulkopuolinen, mikskä tuota sanos, konsultti taikka 

semmonen, joka on ohjannu tätä meijjän yhteistyötä. – – Se on toiminu oi-

kein hyvin ja se on tavattomasti lähentäny meijjän tuota välistä yhteistyötä 

vanhemman kanssa. V6 

 

 

4.2 Yhteistyötä edesauttavat tekijät ja onnistumisen kokemukset 

 

Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, jossa kysyttiin, millaisia 

kokemuksia ammatillisten perhekotien vanhemmilla on lasten biologisten vanhempien 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tässä luvussa esittelen tuloksia edesauttavien tekijöiden 

ja onnistumisen kokemusten kautta. 

 

Aineisto osoittaa, että ammatillisen perhekodin perhekotivanhempien ja biologisten van-

hempien välistä yhteistyötä edesauttavat monenlaiset käytännön tekijät. Haastatellut per-

hekotivanhemmat nimeävät myös onnistumiskokemuksia. 

 

Onnistunutta yhteistyötä edesauttaa aineiston mukaan perhekotivanhempien ja biologis-

ten vanhempien toisiinsa tutustuminen, molempien vanhempien omien mielipiteiden ker-

tominen sekä perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien välisen yhteyden löytymi-

nen. Tärkeäksi koettiin tutkimustulosten mukaan myös se, että biologinen vanhempi hy-

väksyy sijoituksen ja perhekotivanhemmat.  
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Kun myö suahaan se semmonen yhteys toisiimme, että me ollaan niin kun 

yhdessä sitä lasta varten semmonen onko se nyt jaettua vanhemmuutta vai 

kasvatuskumppanuutta vai mitä se nyt, millä nimellä sitä sanotaan mutta, 

mutta että me ollaan niin kun, ei yhtään kenenkään, ketään vastaan tässä 

työssä vaan olemme kaikki lasta varten. Ja otetaan huomioon se vanhem-

man mielipide mahdollisimman pitkälle ja pystytään niin kun käytännöistä 

sopimaan, että ne on yhteiset että kenenkään ei tarvii omia käytäntöjään niin 

kun puolustaa vaan että meillä on yhteiset jutut ja että ymmärrettään mo-

lemmat osapuolet se että tämä on tämän lapsen parhaaksi. Niin se on niin 

kun se mikä edesauttaa sitä hyvää yhteistyötä ja toisaalta lapsen hyvinvoin-

tia et se on aina se että vanhempi hyväksyy tämän perhekodin ja yhteistyö 

pelaa niin se aina näkyy lapsen hyvinvointina tässä työssä. V6 

 

Haastatteluista käy ilmi, että jaetussa vanhemmuudessa vanhempien välistä yhteistyötä 

helpottaa biologisille vanhemmille syntynyt kuulluksi tulemisen kokemus suhteessa per-

hekotivanhempiin. Onnistunutta yhteistyötä tukee myös biologisten vanhempien tunne 

siitä, että perhekotivanhemmat kunnioittavat biologisia vanhempia. Kaksien vanhempien 

tutustuminen on pohja myös perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien välisen 

luottamussuhteen syntymiselle.  

 

Kun päästiin tutuiksi sinne biologisten vanhempien kanssa ja saadaan nii-

den niin kun tilanteesta jotenkin joku käsitys niin usein – – se luottamus-

suhde alkaa niin kun jotenkin muodostumaan ja sitte – – sillon se kääntyy 

se niin kun luonnollisesti se fokus sit siihen lapseen ja nuoreen ja päästään 

niin kun asian ytimeen oikeesti ja voidaan kehittää sitä suhdetta.  V1 

 

Jaetussa vanhemmuudessa onnistunutta yhteistyötä tukee se, jos biologiset vanhemmat ja 

perhekotivanhemmat ovat kasvatuksellisesti samojen kasvatuksellisten näkemysten ta-

kana.  

 

Mä tiiän että ne luottaa muhun – – se on tosi hyvää yhteistyötä semmonen 

että, et ollaan niin ku samoilla linjoilla ja näin. V2 

 

Haastatellut perhekotivanhemmat tuovat esille aineistossa sen, että jaetussa vanhemmuu-

dessa kaksien vanhempien keskinäinen tutustuminen on tärkeää. Perhekotivanhemmat pi-

tävät tärkeänä sitä, että biologiset vanhemmat käyvät tutustumassa perhekotiin ja perhe-

kodin tiloihin. Tämä auttaa vanhempaa mieltämään konkreettisesti ympäristön, jossa hä-

nen lapsensa on.  
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Ja mul onkin semmonen tavote aina et ku lapsi tulee sijotukseen et ne van-

hemmat kävis, jotenki saatas ne käymään täs aina sillon tällön. – – Ne näkee 

sit missä se lapsi on, miten se elää, miten tääl toimitaan – –. V2 

 

Aineistosta käy useaan otteeseen ilmi, että perhekotivanhempien keskinäinen suhde sekä 

biologisten vanhempien välinen suhde on hyvin merkityksellinen asia sijoitetun lapsen 

elämässä ja myös kaikkien osapuolten välisessä yhteistyössä. Eräs perhekotivanhempi 

kiteyttää asiaa näin: 

 

Lapsen koti on vanhempien suhde. Että on niit vanhempii kaks tai neljä tai 

sit mahollisesti viis jos aatellaan sijaisii tai muuta niin aina se että jos se 

suhde toimii vanhempien välillä niin lapsella on siin se turva. Jos sit suh-

detta ei oo niin sitten semmosta tavallaan kotiakaan ei silleen oo – –. V3 

 

Ammatillisten perhekotien vanhemmat tuovat haastatteluissa esille sen, että yhteistyö su-

juu biologisten vanhempien kanssa paremmin, kun biologiset vanhemmat hakevat apua 

omiin henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Perhekotivanhemmat korostavat haastatteluissa 

sitä, että perhekodissa hoidetaan ensisijaisesti sijoitettuna olevaa lasta ja vanhemman täy-

tyy hakea apua muualta. Haastatteluun osallistuneet perhekotivanhemmat osallistuvat 

kuitenkin biologisten vanhempien tukemiseen ja ohjaamiseen tiettyyn pisteeseen saakka, 

mutta joutuvat vetämään ajoittain tiukatkin rajat sille, mihin saakka auttavat sijoitetun 

lapsen vanhempaa. Kaikki haastatellut perhekotivanhemmat tuovat esille myös sen, että 

sijoitettujen lasten ja nuorten biologisten vanhempien ongelmat heijastuvat suoraan lap-

sen kautta perhekodin arkeen. 

 

Aineistosta käy ilmi useamman haastatellun perhekotivanhemman kohdalla se, että lap-

sen ja nuoren verkosto koostuu joskus muistakin kuin vain biologisista vanhemmista. 

Perhekotivanhemmat tekevät verkoston kartoitustyötä erilaisin menetelmin ja lapsen iän 

huomioon ottaen, jotta he saisivat käsityksen siitä, ketä lapsen lähiverkostoon kuuluu. 

Isovanhemmat ja muu suku saattavat olla joidenkin lasten ja nuorten kohdalla se, ver-

kosto, jonka kanssa toimitaan.  

 

Nykyäänhän aika paljon saattaa olla, että toimijana onkin vaikka isovan-

hemmat, et ei se välttämättä oo se isä ja äiti – –.V3 
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Sosiaalityöllä on iso rooli sijoitusprosessin onnistumisessa. Onnistunut sijoitusprosessi ja 

onnistunut perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien välinen yhteistyö vaati sosi-

aalityöntekijältä jämäkkyyttä ja selkeiden rajojen asettamista. 

 

Jos sosiaalityöntekijä on tietyllä tavalla vähän jämäkkä ja semmonen – –

asettaa selkeet rajat – – semmoset järkevät rajat niin sillon, sillon sitte pääs-

tään työskentelyssä niin ku eteenpäin et voidaan saavuttaa niitä portaita tai 

kiivetä ylöspäin jotenkin – – saadaan niin kun sitten onnistumisen koke-

muksia sille biologiselle vanhemmallekki. V1 

 

Sosiaalityön merkitys korostuu yhteistyön mahdollistajana myös siten, että haastateltavat 

kokevat tärkeänä avoimen ja tasa-arvoisen keskusteluyhteyden sosiaalityöntekijän 

kanssa. Se, että perhekotivanhemmilla ja sosiaalityöntekijällä on yhteinen ymmärrys asi-

oista sekä keskinäinen luottamus, koetaan merkityksellisenä perhekotivanhempien ja bio-

logisten vanhempien välisen yhteistyön onnistumiselle. Sosiaalityöntekijän perhekoti-

vanhempaan muodostamaan luottamussuhteeseen saattaa joissain tapauksissa vaikuttaa 

perhekotivanhemman kokemus ammatillisessa perhekodissa toimimisesta. Tärkeänä per-

hekotivanhemmat kokevat myös sen, että biologinen vanhempi on osana päätöksentekoa 

ja että häntä/heitä kuullaan.  

 

Aineistossa korostuu myös se seikka, että sosiaalityöntekijän on tärkeää tehdä päätökset 

ja ratkaisut lapsen näkökulmasta ja ilman kumpienkaan vanhempien asettamista etusijalle 

vaan molempia vanhempia kuullen. Perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien on-

nistuneen yhteistyön mahdollistajana sosiaalityöntekijän on asetuttava yhteistyökuviossa 

puskuriksi, joka takaa perhekotivanhemmille työrauhaa. 

 

Sosiaalitoimen tehtävä tai sen kuka se nyt ikinä onkaan se ihminen joka siin 

tekee sitä työtä niin, niin sen tehtävä on toimii puskurina, jotta sil lapsella 

on niin ku rauha olla täällä – – Et jos ei se toteudu ni se työ menee aika 

mahdottomaks. V3  

 

Onnistuneen yhteistyön edesauttajana haastatteluun osallistuneet perhekotivanhemmat 

kertovat olevan sosiaalitoimen kanssa laaditun asiakassuunnitelman. Asiakassuunnitel-

mapalavereissa onnistunutta yhteistyötä tukevat perhekotivanhempien mielestä realisti-

set, yhdessä suunnitellut tavoitteet sekä hyvä asioista tiedottaminen ja sosiaalityöntekijän 

vastuun kantaminen luvatuista asioista. Tavoitteiden konkretisointi on tutkimustulosten 
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mukaan monille biologisille vanhemmille tärkeää, jotta biologinen vanhempi esimerkiksi 

tiedostaa, mitkä ovat lasten tapaamisten edellytykset ja millä edellytyksillä voidaan siir-

tyä työskentelyssä seuraavalle askelmalle.  

 

Jaetussa vanhemmuudessa yhteistyön onnistuminen vaatii kaksien vanhempien välisen 

yhteistyön kehittämistä sekä yhteistyön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Toiminnan avoi-

muutta ja läpinäkyvyyttä ilmentää mm. joidenkin perhekotien tapa kirjoittaa kuukausi-

kooste sijoitetusta lapsesta/nuoresta. Kuukausikooste lähetetään lapsen vanhemmille ja 

sosiaalityöntekijälle ja siihen voidaan kirjata esimerkiksi lapsen kuulumiset ja toteutunut 

yhteydenpito.  

 

Me on koettu että ne on niin kun ollu jotenki aina hirveen semmosia kehit-

täviä et se on ollu hyvä työkalu että vanhemmat on ottanu ne niin kun tota 

sillä tavalla niin kun hyvin vastaan että – – ehkä se auttaa se teksti sitte sitä 

vanhempaa jotenki hieman ulkoistamaan itseään siitä tilanteesta. – – Se 

mitä avoimempaa se työ on niin sitä parempi. V1 

 

Perhekotivanhemmat kokevat yhteistyön onnistumisenkokemuksina esimerkiksi lapsen 

tai nuoren onnistuneen siirtymän laitoksesta perhekotiin, lapsen tai nuoren onnistuneen 

asettumisen osaksi perhekotia, lapsen tai nuoren arjen sujumisen, nuoren siirtymisen 

jatko-opintoihin ja omaan asuntoon, nuoren pääsyn työelämään, hyvän viranomaisyhteis-

työn, ulkopuolisen ohjauksen saamisen yhteistyökuvioissa sekä hyvän ja lämpimän suh-

teen sijoitettuun lapseen/nuoreen. Kaikista tärkeimpänä perhekotivanhemmat pitävät lap-

sen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onnistunutta yhteistyötä edesauttaa myös 

se, että perhekodin toimintasäde on inhimillisen maantieteellisen matkan päässä biologi-

sista vanhemmista, jotta yhteistyö on maantieteellisesti mahdollista. Pitkät välimatkat 

hankaloittavat yhteistyötä.  

 

 

4.3 Yhteistyötä hankaloittavat tekijät ja yhteistyön haasteet 

 

Tässä luvussa vastaan myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, jossa kysyttiin, mil-

laisia kokemuksia ammatillisten perhekotien vanhemmilla on lasten biologisten vanhem-

pien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tässä luvussa esittelen tuloksia hankaloittavien teki-

jöiden ja yhteistyön haasteiden kautta. 
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Aineistosta käy ilmi, että ammatillisen perhekodin perhekotivanhempien ja biologisten 

vanhempien välistä yhteistyötä hankaloittavat ja haastavat monenlaiset käytännön tekijät. 

Yhteistyön haasteet ja yhteistyötä hankaloittavat tekijät tulevat konkreettisiksi monissa 

tilanteissa perhekodin arjessa.  

 

Yksi yleisimpiä perhekotivanhemman ja biologisen vanhemman välisen yhteistyön haas-

tavia ja hankaloittavia tekijöitä ovat biologisen vanhemman mielenterveys- ja päihdeon-

gelmat. Mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat tapaamisten peruuntumisia, sopi-

musten toteutumattomuutta ja joskus jopa biologisen vanhemman katoamisen pitkiksi 

ajoiksi. Nämä aiheuttavat paitsi perhekodin käytännön arjen pyörittämisen haasteita niin 

myös mielipahan ja pettymyksen kokemuksia sijoitetuille lapsille ja nuorille. Biologisen 

vanhemman aiheuttamia pettymyksen kokemuksia saatetaan joutua käsittelemään perhe-

kodissa todella pitkiä aikoja, jotta lapsi/nuori jälleen pääsee jaloilleen tilanteesta.  

 

Toisena hyvin merkittävänä yhteistyön haastajana ja hankaloittajana aineistosta nousee 

sosiaalityöntekijän rooli ja merkitys yhteistyön mahdollistajana. Perhekotivanhemmat 

joutuvat toistuvasti tilanteisiin, jossa sosiaalityöntekijät vaihtuvat usein ja heitä ei tavoita, 

kun tarve niin vaatii. Haasteellista on myös se, että osa sosiaalityöntekijöistä asettuu puo-

lueellisesti biologisen vanhemman tai lapsen puolelle eikä kuuntele perhekotivanhemman 

mielipidettä. 

 

Jotkut sosiaalityöntekijät niin ottaa niin ku niil on tämmönen työtapa että ne 

luo semmosen kaveruus- ja semmosen vertasuustunnelman niin ku sille lap-

selle ja nuorelle tai sitten biologiselle vanhemmallekin, et niille tulee sem-

monen olo jotenkin että tota – – siinä ei oo tarpeeks vahvoja rajoja sillon 

siinä työskentelyssä. V1  

 

Tämä edellä kuvattu ”rajaton” sosiaalityöntekijän työskentely johtaa saman perhekoti-

vanhemman mielestä seuraavanlaiseen tilanteeseen:  

 

Sillon tulee haasteita perhekodin vanhemmille. Sillon me joudutaan niin ku 

sitte ikään kun voi sanoa että niin ku pöydän väärälle puolelle että meidän 

pitää sitte perätä niitä tarvittavia rajoja tai sitte puolustaa lapsen etua tai 

avata yleensä sitä biologisen vanhemman tilannetta että, jos on jotenkin on-

nistunut salaamaan tilanteensa ja sillon se on niin kun hyvin haastavaa se 

yhteistyösuhteen luominen. V1  
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Sosiaalityöntekijän asemaa yhteistyön haastajana kuvaa myös seuraava perhekotivan-

hempi: 

 

Monesti ihan oikeesti sosiaalitoimikin mielistelee monia ihmisiä mikä on 

must niin ku ärsyttävää – – se näkyy siinä et ne kaveeraa joidenkin vanhem-

pien kaa, ne alkaa kaveeraa ja sit ne uskoo kaikki jutut mitä se äiti kertoo – 

– monet nuoret sosiaalityöntekijät menee tähän halpaan. V2   

 

Sosiaalityöntekijän ammattitaito askarrutti myös seuraavaa perhekotivanhempaa: 

 

Siihen onnistumiseen vaikuttaa se, että kuinka se sosiaalityöntekijä on am-

mattitaitoinen ja uskaltaako hän selkeästi tehdä päätöksiä ja tekeekö hän 

selkeitä suunnitelmia koska hän on siitä asiakassuunnitelmasta vastuussa ja 

sitte se, että kykeneekö hän näkemään niin kun kokonaisuutta. V5 

 

Aineistosta nousee esille se, että joissain tapauksissa sosiaalityöntekijä on evännyt perhe-

kotivanhemman puheoikeuden verkoston yhteisessä, lapsen asioita koskevassa palave-

rissa.  

 

Minulle sanottu esimerkiksi lapsen sijotusta kun on mietitty jatkoo niin 

mulle on sanottu että voit tulla tähän palaveriin mut et avaa sitten suutas. – 

– Minun pitää olla hiljaa, et minä en saa sannoo mielipidettäni vaikka lapsi 

on ollu vuosia meillä. – –. V6 

 

Aineistosta nousee esille myös huoli sosiaalityöntekijöiden välinpitämättömyydestä. 

Tämä näkyy aineiston mukaan siinä, että sosiaalityöntekijä ei huolehdi välttämättä sovi-

tuista työtehtävistä. Tästä syystä esimerkiksi lasten/nuorten tapaamisia biologisten van-

hempien kanssa on peruuntunut ja tästä on aiheutunut yhteistyölle haasteita.  

 

Joissakin tapauksissa perhekotivanhemmat ovat sitä mieltä, että sosiaalityöntekijän pitäisi 

sijoittaa lapsi kauemmas biologisista vanhemmistaan, jotta haastavia tilanteita ei syntyisi. 

Joissakin tapauksissa sijoittaminen kauas olisi myös turvallisuuden kannalta paras rat-

kaisu. 

 

Ja sitte tosiaan meilläkin on niitä uhkaustilanteita tullu – – jos sosiaalityön-

tekijä tietää tään että – – on näin vahvoja mielenterveysongelmia niin sillon 
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kannattas miettiä sitä paikkaa esimerkiks et mihin sijottaa että se ei ole ihan 

fyysisesti lähellä. V5 

 

Aineistosta käy selvästi ilmi, että myös koko muun lasta/nuorta ympäröivän verkoston on 

puhallettava yhteen hiileen, jotta yhteistyö lapsen/nuoren asioissa on sujuvaa ja palvelee 

lapsen ja nuoren etua. Tähän verkostoon kuuluvat mm. sosiaalitoimi, koulu, terveyden-

huolto, lapsen tai nuoren lähiverkosto sekä perhekoti. Perhekotivanhemmat kokevat tär-

keäksi sen, että lasta tai nuorta koskevat päätökset tehdään yhteistyössä eikä ketään osa-

puolta sivuuteta päätöksiä tehtäessä.  

 

Aineisto osoittaa, että mitä hätäisemmin sijoitus on perhekotiin tehty, sitä haasteellisem-

paa on yhteistyön aloittaminen ja yhteistyökuvion luominen biologisten vanhempien 

suuntaan. Tilannetta hankaloittaa se, että osapuolten mielipiteitä ei ole voitu kiireen 

vuoksi kuulla ja tilanne on kauttaaltaan aluksi sekava. Tilannetta hankaloittaa entisestään 

se, jos sijoitus on tehty avohuollon tukitoimena, jolloin tilanteen rajoittamisen keinot ovat 

rajalliset.  

 

Perhekotivanhemmat tuovat haastatteluissa esille myös sen, että ajoittain perhekotivan-

hemman rajoittava ja valvova rooli voi hankaloittaa yhteistyötä biologisen vanhemman 

suuntaan. Perhekotivanhempi valvoo tehtyjen suunnitelmien toteutumista arjessa ja tämä 

voi hankaloittaa yhteistyötä biologisen vanhemman kanssa. Perhekotivanhempi voi jou-

tua rajoittamaan esimerkiksi lapsen tai nuoren ja biologisen vanhemman tapaamista, jos 

vanhempi on päihtynyt tapaamiseen tullessaan tai jos valvottu tapaaminen ei mene sovi-

tun mukaisesti. Näiden tilanteiden jälkeen perhekotivanhemmat joutuvat ottamaan biolo-

gisen vanhemman kannalta ikäviä asioita puheeksi, ja tämä saattaa johtaa siihen, että bio-

loginen vanhempi etääntyy perhekotivanhemman kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

 

Perhekotivanhemman ja biologisen vanhemman yhteistyö hankaloituu, jos jaettu van-

hemmuus ei noudata yhdessä jaettuja ja hyväksyttyjä kasvatuslinjoja. Jos kasvatusnäke-

mykset ovat kaukana toisistaan, on yhteistä säveltä vaikea löytää yhteistyöhön. Myös se, 

että biologiset vanhemmat eivät tunne perhekotivanhempia eivätkä käy tutustumassa per-

hekotiin, vaikeuttaa yhteistyötä. Biologisten vanhempien mahdolliset syyllisyyden ja hä-

peän tunteet ovat haastateltujen mielestä syitä sille, miksi biologinen vanhempi voi jäädä 

perhekotivanhemmalle etäiseksi.  
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Ja sitten vaikeuttaa se jos vanhemmilla on syyllinen olo et hänen lapsensa 

on sijotettu ja myö ollaan vähän niin kun et on viety se lapsi häneltä – –Ja 

niin se niin kun semmonen oma syyllisyyden tunto ja ahdistus, se hanka-

loittaa sitä – – Hankaluutta on se jos emme tunne eikä tiiä toisten toiminta-

tapoja ja on ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä siitä että mitä tapahtuu. V6   

 

Ajoittain yhteistyötä hankaloitta biologisten vanhempien luoma ”kilpajuoksu-asetelma” 

siitä, kuka on ns. parempi vanhempi, lapselle merkityksellisempi vanhempi tai ”niskan 

päällä” oleva vanhempi. Tämä asetelma näkyy haastateltujen mielestä useimmiten siinä, 

että biologinen vanhempi lahjoo lastaan rahalla, tavaroilla ja matkoilla sekä antaa lapsen 

tehdä rajattomasti mitä lapsi itse haluaa sekä mustamaalaa perhekotivanhempaa yhdessä 

lapsen kanssa. 

 

He yrittää sit niin ku näillä lomilla pätee tän asian suhteen hirveesti ja vähän 

niin ku ostaa sen lapsen takasin niin ku et kaikella tavaralla ja krääsällä ja 

tämmösellä – –. V4 

 

Mikäli biologoinen vanhempi ei ole mieltänyt ja hyväksynyt tilannetta, että hänen lap-

sensa on sijoitettuna perhekodissa, ei yhteistyö yleensä toimi perhekotivanhempien 

kanssa.  

 

Niin no kaikist tärkeinthän on se että – – vanhempi on jollaki tavalla miel-

täny sen sijotuksen itelleen ja pystyy niin ku välittään sitä sille lapselle et 

tää on nyt näin – – Et eihän siit tuu yhtään mitään, jos vanhempi koko aika 

kampee sitä lasta sielt pihalle – –. V3 

 

 

4.4 Yhteistyökokemusten myötä syntyneet käytänteet ja toimintamallit 

 

Haastatteluaineistosta käy ilmi ammatillisten perhekotien luomia omia toimintamalleja ja 

-käytänteitä, jotka ovat syntyneet perhekotivanhempien aiempien yhteistyökokemusten 

perusteella. Tässä luvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni, jossa kysyttiin, millai-

sia käytäntöjä/toimintatapoja perhekodin arkeen on syntynyt aiempien yhteistyökoke-

musten kautta/seurauksena.  
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Aineistosta käy ilmi, että hyvin toimivia ja hyviksi havaittuja toimintamalleja pyritään 

hyödyntämään mahdollisimman paljon ja toimintamallien kehittäminen ja jatkuvuuden 

näkökulma ovat perhekodeille tärkeitä toimintaperiaatteita. Perhekotivanhemmat painot-

tavat sitä, että jokaisen perheen ja biologisten vanhempien kanssa on löydettävä ne yksi-

lölliset toimintatavat, joiden myötä on mahdollista tavoitella lapsen hyvinvointiin tähtää-

vää yhteistyötä. Osa haastatelluista tuo esille sen, että joitakin toimintamalleja on kirjat-

tuna ylös, mutta osa toimintamalleista on siirretty käytäntöön ilman erillistä asian ylös 

kirjaamista.  

 

Useat perhekotivanhemmat nimeävät perhekodin toimintamalliksi dialogisuuden. Dialo-

gisuuden perhekotivanhemmat nimeävät toimintamalliksi niin omassa työskentelyssään 

(suhteessa toiseen perhekotivanhempaan sekä suhteessa perhekodin työntekijöihin) kuin 

työskentelyssä biologisten vanhempien kanssakin. Biologisten vanhempien ja perhekoti-

vanhempien välinen hyvä ja toimiva dialogi palvelee aineiston mukaan suoraan lapsen 

hyvinvointia.  

 

Osa haastatelluista perhekotivanhemmista kertoo, että heidän perhekotiin on vakiintunut 

toimintatapa, jonka myötä perhekotivanhemmat pyrkivät siihen, että biologinen van-

hempi tutustuisi perhekotiin ja sen toimintaan vierailemalla ajoittain perhekodissa.  

 

Justiin tää että pyytää niitä tähän ja tapaa niitä ja mitä enemmän näkee niin 

se must toimii aika hyvin jos vaan saa tulemaan… V2 

 

Osa perhekotivanhemmista noudattaa toimintamallia, jossa perhekotivanhemmat järjes-

tävät lasten ja nuorten ja biologisten vanhempien tapaamiset siten, että ne eivät toteudu 

perhekodin tiloissa. Tämän toimintamallin taustalla voi olla monia; syynä voi olla esi-

merkiksi biologisen vanhemman oma problematiikka, jolla perhekotivanhemmat eivät 

voi kuormittaa koko perhekotiyhteisöä.  

 

Me alussa ajateltiin, että ovet on auki ja kyllä vanhemmat kesyyntyy siitä ja 

me on opittu se et me ollaan aika paljon tarkempia siitä ketä me tänne las-

ketaan – –. V3 

 

Joissakin perhekodeissa on luotu erilaisia toimintamalleja esimerkiksi lasten/nuorten ja 

biologisten vanhempien väliseen yhteydenpitoon ja tapaamisiin. Yhteydenpidosta ja 
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tapaamisista sovitaan asiakassuunnitelmassa. Joissakin tilanteissa perhekoti voi joutua 

puuttumaan asiaan, mikäli sovittu toimintamalli ei ole sen hetkiseen tilanteeseen sovel-

tuva. Perhekotivanhemmat tuovat esille haastatteluissa sen, että perhekodin toiminnassa 

on syytä olla valmistautunut toimimaan nopeasti muuttuvissa ja odottamattomissa tilan-

teissa ja tästä syystä on hyvä olla olemassa erilaisia toimintasuunnitelmia muuttuvien ti-

lanteiden varalle.  

 

Perhekotivanhemman ammatilliseen toimintatapaan kuuluu kaikenlaisesta kilpailusta ”ir-

tisanoutuminen” suhteessa biologiseen vanhempaan. Tätä kilpailuasetelmaa luo osa bio-

logisista vanhemmista ja perhekotivanhemmat kokevat sen olevan yhteistyölle haitallista. 

Eräs perhekotivanhempi kiteyttää asiaa näin: 

 

Täytyy irtisanoutuu ihan suoraan kaikesta kilpailusta mitä usein biologiset 

vanhemmat yrittää vähän niin kun semmosta kilpailua kehittää siitä – – 

kummat vanhemmat on niin ku tärkeempiä sille lapselle – –.V1 

 

Perhekodeissa on myös toimintamalleja siitä, kumpiko perhekotivanhempi toimii kunkin 

perheen kohdalla ns. vetovastuullisena vanhempana lapsen tai nuoren asioissa ja yhteis-

työssä. Haastattelujen mukaan aina ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista edetä 

yhteistyössä aina saman vetovastuullisen henkilön voimin. 

 

No semmosii me ollaan tehty että jos tota jos niin kun jompikumpi meistä 

– – ollaan jollekin vanhemmalle semmonen punanen vaate niin sitten vai-

hetaan sitä piikkipaikkaa siinä aina välillä. – – Eli tavallaan toinen ottaa 

koppia jotta me saadaan niitä asioita eteenpäin ja sitä yhteistyötä eteenpäin. 

V3  

 

Osa perhekodeista on ottanut toimintamallikseen sen, että perhekodissa laaditaan viikko- 

ja päiväjärjestys, josta lapset näkevät mitä minäkin päivänä ja viikkona tapahtuu. Joissa-

kin perhekodeissa viikko- ja päiväjärjestyksen havainnollistamiseen käytetään kuvia, 

jotka auttavat etenkin erityislapsia hahmottamaan kunkin viikon ja päivän tapahtumia.  

 

Joidenkin perhekotien osalta on havaittavissa myös sellainen ajankäytöllinen seikka, että 

aina kun perhekotiin on tulossa uusi lapsi tai nuori, niin perhekotivanhemmat pyrkivät 

olemaan paikalla perhekodissa hyvin tiiviisti. Tällä perhekotivanhemmat pyrkivät 
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luomaan lapselle ja nuorelle turvallisen olon heti sijoituksen alkuvaiheessa. Perhekoti-

vanhemmat toivovat, että lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa kävisivät aina tutustu-

massa perhekotiin ja sen tiloihin ennen sijoitusta, mutta toteavat myös, että läheskään aina 

se ei ole valitettavasti mahdollista. Ennalta tutustumisen mallia perhekotivanhemmat pi-

tävät ideaalisena toimintamallina, jotta voidaan varmistua siitä, että oikea lapsi löytää 

hänelle oikean ja sopivan perhekodin. Perhekotivanhemmat toteavat haastatteluissa, että 

todellisuus on kaikessa karuudessaan toinen; lapsi saattaa tulla jopa muutaman tunnin 

”varoitusajalla” perhekotiin.  

 

Muita perhekodeissa käytössä olevia arjen toimintamalleja ja -käytänteitä sekä perheko-

tivanhemmuutta tukevia elementtejä ovat mm. työnohjaus, perhekodin sisäiset palaverit, 

monialainen verkostotyö, vertaistukiryhmät, uusien työntekijöiden perehdyttäminen, työ-

terveyshuolto ja pyrkimys pysyviin ja pitkäaikaisiin työntekijöihin.   

 

 

4.5 Perhekotivanhempien muut merkitykselliset kokemukset 

 

Aineistosta käy ilmi iso joukko myös teemahaastattelua sivuavia, mutta merkityksellisiä 

perhekotivanhempien kokemuksia ja ajatuksia. Ajatukset ja kokemukset kumpuavat per-

hekotivanhempien yhteistyökokemuksista ja haastatteluteemojen herättämistä ajatuk-

sista. Myös näiden kokemusten kuulluksi tuleminen on tärkeää ja esittelen niitä tässä lu-

vussa.  

 

Osa haastatteluun osallistuneista perhekotivanhemmista toi esille sen, että sijoitettavan 

lapsen ja nuoren iällä on merkitystä siihen, miten yhteistyö biologisten vanhempien 

kanssa sujuu. Tämän seikan esille tuoneet haastatellut kokivat asian pääsääntöisesti siten, 

että mitä vanhempana lapsi tulee perhekotiin, sitä haastavampaa on myös yhteistyö bio-

logisten vanhempien kanssa.  

 

Siis mitä vanhempana lapsi tähän tullee, sitä hankalampaa jotenkin on aina 

se yhteistyö – – mitä vanhempana lapsi tullee niin enempi on sitä, että siellä 

niin kun meijjän selän takana se pelaaminen – – sitä ei taho sitten millään 

niin kun saaha pois – – niitä pisteitä yritetään itselle kerätä sillä että tuota 

luvattas ihan muuta ku mitä meijjän kans sovittu. V6 
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Perhekotivanhempien kokemusten mukaan lapsen sijoituksen pituus suhteutettuna lapsen 

ikään, vaikuttaa myös jaetun vanhemmuuden onnistumiseen. Mitä pienemänä lapsi per-

hekotiin sijoitetaan ja mitä pidemmän ajan hän perhekodissa on, sitä sujuvammaksi per-

hekotivanhempien ja biologisten vanhempien yhteistyö yleensä muuttuu. Yhteistyön on-

nistumiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten biologiset vanhemmat suhtautuvat sijoituk-

seen. Aina ei voida saavuttaa onnistunutta yhteistyötä olipa lapsi kuinka nuorena tahansa 

sijoitettu, vaan joissakin tapauksissa biologiset vanhemmat saattavat ikään kuin ”luovut-

taa” ja jättäytyä yhteistyöstä kokonaan pois tai vetäytyä taka-alalle.  

 

Osa vanhemmista luovuttaa ja osa vanhemmista niin kun tota, vähä niin ku 

sopeutuu siihen tilanteeseen – – meijjän päätyöhän on kuitenki se, et yrittää 

saada ne yhteen ne lapset ja vanhemmat. V4 

 

Aineisto osoittaa joidenkin perhekotivanhempien kohdalla myös sen, että perhekotivan-

hempien ja biologisten vanhempien väliseen yhteistyöhön ja yhteistyön luonteeseen vai-

kuttaa myös se, kuka on perhekodin toiminnasta vastaava henkilö. Osa haastatteluun osal-

listuneista perhekotivanhemmista koki roolinsa perhekodin toiminnasta vastaavana hen-

kilönä yhteistyötä hankaloittavaksi tekijäksi. Osa ei ollut huomannut vastaavuuden ai-

heuttamia haasteita lainkaan ja yksi haastatelluista koki vastaavuutensa positiivisena 

asiana suhteessa yhteistyöhön. Vastaavana henkilönä toimimiseen haastatellut liittivät 

perhekodin toiminnan organisointiin ja asemaan eräänlaiseen vallankäyttöön liittyviä 

merkityksiä, jotka saattavat haastateltujen mielestä olla biologisille vanhemmille negatii-

visia asioita.  

 

Sit siin menee vähä vaikeeks se juttu, koska me ollaan kuitenkin loppukä-

dessä niit aikuisii, jotka myös rajottaa – –. V3 

 

Ajoittain yhteistyön luonteeseen vaikuttaa myös perhekodin äidin ja perhekodin isän roo-

lit siten, että biologisten vanhempien omat kipukohdat ja problematiikat heijastelevat per-

hekotivanhempaa kohtaan. Tästä esimerkkinä eräs haastateltu kertoo, että mikäli biologi-

sella äidillä on omaan äitiyteen liittyviä haasteita ja ristiriitoja niin tämä saattaa heijastella 

yhteistyöhön siten, että biologinen äiti tekee mieluummin yhteistyötä perhekodin isän 

kanssa. Eräästä toisesta haastattelusta käy ilmi samansuuntaisesti se, että mikäli biologi-

nen äiti vastustaa lapsen sijoitusta perhekotiin, voi biologinen äiti kokea perhekodin äidin 

vieneen häneltä lapsen ja tästä syystä perhekodin isä on luontevampi yhteistyökumppani 
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biologiselle äidille. Tämän suuntaiset kokemukset tulivat esille sekä isyyden että äitiyden 

osalta, mutta korostuivat etenkin äitiyden näkökulmasta. Haastatteluista kävi ilmi, että 

onnistuneen yhteistyön edellytys jaetussa vanhemmuudessa onkin juuri se, että biologi-

nen vanhempi tai vanhemmat suostuvat jakamaan vanhemmuuden perhekotivanhempien 

kanssa.  

 

Joissakin haastatteluissa tuli esille biologisten vanhempien mahdollinen mustasukkaisuus 

perhekotivanhempia kohtaan. Tämä saattaa ilmetä haastateltujen mielestä esimerkiksi sil-

loin, kun perhekoti tekee matkoja ja retkiä tms. tai jos lapsi tai nuori sanoo perhekotivan-

hempaa äidiksi tai isäksi. Osa biologisista vanhemmista taas suhtautuu näihin asioihin 

positiivisesti, koska he näkevät tilanteen hyväksi oman lapsen kannalta; lapsella on mah-

dollisuus pysyviin suhteisiin perhekotivanhempien kanssa ja perhekoti pystyy tarjoamaan 

lapselle asioita, joita biologinen vanhempi ei välttämättä pysty lapselle mahdollistamaan. 

Eräs haastateltu korostikin sitä, että lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua siitä, että 

lapsella ja nuorella on täysi oikeus ja rakastaa molempia vanhempia huolimatta siitä, kuka 

on biologinen vanhempi ja kuka perhekotivanhempi tai mitä kukin vanhempi lapselle 

pystyy tarjoamaan.  

 

Kokonaisuutena aineistosta käy ilmi perhekotivanhempien kokemus siitä, että biologisten 

vanhempien hyvinvointi heijastuu suoraan lasten hyvinvointiin. Perhekotivanhemmat 

tuovat esille poikkeuksetta kokemuksen siitä, että perhekotivanhempien ja biologisten 

vanhempien välinen onnistunut yhteistyö näkyy lapsen hyvinvointina. 

 

Ja aina mitä parempi yhteistyö on vanhempien kans, sitä paremmin lapsi 

voi. V4  

 

Jos ollaan niin kun yhtä mieltä näistä asioista ja päästään siihen tilanteeseen 

että niin kun biologisten vanhempien kanssa että tota yhdessä sen lapsen 

elämän eteen tehdään asioita niin – – se tulos on usein niin kun tosi hyvä. 

Siis se näkyy siinä lapsen tai sen nuoren voinnissa suoraan ja hänen asen-

teessaan elämään ja sitten tavotteissaan ja kiinnostuksessaan justiisa niin 

kun omaan tulevaisuuteen että tota – –. V1 

 

Haastatteluun osallistuneista perhekotivanhemmista usea tuo esille omaa työtä tukevana 

asiana aluehallintovirastolta saamansa tuen ja neuvonnan. Haastatteluista käy ilmi perhe-

kotivanhempien tyytyväisyys siihen, että he ovat saaneet neuvontaa ja ohjausta niin 
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isoissa kuin pienissäkin perhekodin arjen asioissa. Aluehallintovirasto saa kiitosta perhe-

kotivanhemmilta etenkin siitä, että saadut neuvot ja ohjeet ovat olleet suoraan käytännön 

työtä tukevia ja arjen tasolle tuotuja ohjeita, kuinka toimia esimerkiksi haasteellisissa ti-

lanteissa.  

 

Perhekotivanhemmat korostavat oman kokemuksensa perusteella kiteytetysti sitä, että 

lapsi ja nuori löytää hänelle sopivan perhekodin. Tässä yhtälössä perhekotivanhemmat 

korostavat myös sosiaalityöntekijän pätevyyttä ja sopivuutta juuri tämän lapsen tai nuo-

ren ja perhekodin välisen yhteistyön mahdollistajana. Onnistuneessa sijoituksessa yhteis-

työn toimimisen edellytyksenä on lapsen ja nuoren, biologisten vanhempien ja muun lä-

hiverkoston, perhekotivanhempien sekä sosiaalityön yhteensovittaminen siten, että kaik-

kien katse on samaan suuntaan. Tällöin lapsi saa tilanteesta suurimman hyödyn omaa 

tulevaisuuttaan ajatellen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Teemahaastatteluun osallistui kuusi perhekotivanhempaa, joista viisi oli perhekotiäitejä 

ja yksi oli perhekoti-isä. Haastatelluista viisi oli oman perhekotinsa toiminnasta vastaavia 

henkilöitä ja yhden haastateltavan kohdalla toiminnasta vastasi haastatellun puoliso.  

 

Perhekotivanhemmat tekevät yhteistyötä biologisten vanhempien kanssa ja pyrkimys yh-

teistyön tekemiseen on lähtökohtaisesti aina olemassa. Yhteistyön muodot ja keinot to-

dettiin olevan hyvin moninaisia. Se, miten yhteistyö toteutuu, on aina tilanne- ja perhe-

kohtaista. Aina yhteistyön toteutuminen ei ole kuitenkaan mahdollista lainkaan. Kiteyte-

tysti voidaan sanoa, että kaikista tärkein edellytys sille, että perhekotivanhempien ja bio-

logisten vanhempien yhteistyö voi onnistua on se, että biologinen vanhempi hyväksyy 

sijoituksen ja perhekotivanhemmat. Biologisten vanhempien hyväksynnän voidaan to-

deta vaikuttavan ammatillisen perhekodin toimintaan siten, että se antaa perhekodille työ-

rauhan. Lapselle tämä biologisen vanhemman hyväksymä sijoitus mahdollisuuden aset-

tua perhekotiin sekä perhekotivanhemmille ja biologisille vanhemmille mahdollisuuden 

toimivaan yhteistyöhön.  

 

Yhtenä yhteistyön muotona esiin nousi perhekotivanhemman rooli valvotun tapaamisen 

valvojana. Haastattelijana jäin pohtimaan perhekotivanhemman valvojan roolia valvo-

tussa tapaamisessa. Haastattelujen perusteella tuli esille, että perhekotivanhemman rooli 

tapaamisen valvojana on kaikkia osapuolia hyödyttävä järjestely. Näin ymmärrän sen it-

sekin, koska perhekotivanhempi on lapselle tuttu aikuinen tilanteessa, jossa oma biologi-

nen vanhempi saattaa olla hyvinkin vieras lapselle. Perhekotivanhemman läsnäolo voi 

tukea myös biologisen vanhemman vanhemmuutta tapaamistilanteessa, koska tarvitta-

essa perhekotivanhempi voi ohjata biologista vanhempaa tämän omassa vanhemmuudes-

saan. Kuten aineistosta kävi ilmi, antoivat perhekotivanhemmat omalle työlleen myös 

perhetyön merkityksiä, jolloin biologisen vanhemman ohjaaminen katsottiin kuuluvaksi 

perhekotivanhemman toimenkuvaan. Onko valvottu tapaaminen sitten kuitenkaan juuri 

oikea paikka ja aika vanhemman aktiiviseen ohjaamiseen? Jäin myös pohtimaan ristirii-

taisin ajatuksin sitä, kuinka biologinen vanhempi jaksaa henkisesti perhekotivanhemman 

läsnäolon tilanteessa, jossa hänellä (biologisella vanhemmalla) on mahdollisuus pieneen 

hetkeen oman lapsensa kanssa. Onko tuolloin liikaa se, että läsnä on perhekotivanhempi, 
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joka viettää lapsen kanssa aikaa paljon enemmän kuin biologinen vanhempi? On varmas-

tikin harkittava aina tilannekohtaisesti se, onko perhekotivanhempi oikea tai tarkoituk-

senmukainen tapaamisen valvojana. Näihin käytännön ratkaisuihin oletan vaikuttavan 

sen, miten biologinen vanhempi suhtautuu sijoitukseen ja kuinka paljon hän tarvitsee oh-

jausta omassa vanhemmuudessaan. Myös perhekotivanhempien lapsen, vanhemman ja 

tilanteen kokonaisvaltainen tuntemus ohjaa varmasti sitä, kenet milloinkin katsotaan tar-

koituksenmukaiseksi tapaamisen valvojaksi.  

 

Joissakin tapauksissa perhekotivanhemmat tekevät perhetyötä lapsen syntymäperhee-

seen. Voidaan todeta, että biologisen vanhemman ongelmat heijastuvat lapsen kautta aina 

myös perhekodin arkeen. Perhekotivanhemmat kuitenkin korostavat sitä, että biologisella 

vanhemmalla täytyy olla omat avunsaantikanavansa. Perhekotivanhemmat tiedostavat 

aina lapsen edun. Lapsen ja nuoren kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista huolehtimi-

nen on perhekotivanhempien ensisijainen tehtävä.  

 

”Lapsen koti on vanhempien suhde.” Tämä sanonta tuli esille haastatteluiden yhteydessä. 

Sanonnan ydin konkretisoitui mielestäni hyvin, sillä haastatteluissa kuvattiin useita ker-

toja perhekotivanhempien keskinäisen suhteen sekä biologisten vanhempien välisen suh-

teen olevan hyvin merkityksellinen asia sijoitetun lapsen elämässä. Jaetussa vanhemmuu-

dessa vanhempien välisen yhteistyön onnistuminen on aina lapsen etu ja näkyy tulosten 

mukaan aina lapsen hyvinvointina.  

 

Sosiaalityö on yksi onnistuneen sijoitusprosessin ja onnistuneen jaetun vanhemmuuden 

kulmakivistä. Tässä teemahaastattelussa sosiaalityön merkitys korostui ennalta arvaamat-

toman suureksi, niin onnistumisen mahdollistajana kuin onnistumisen haastajanakin.  Yh-

teenvetona voi todeta, että onnistunut sijoitusprosessi ja onnistunut perhekotivanhempien 

ja biologisten vanhempien välinen yhteistyö vaatii sosiaalityöntekijältä jämäkkyyttä, sel-

keiden rajojen asettamista, omien työtehtävien tunnollista tekemistä, avointa ja tasa-ar-

voista keskusteluyhteyttä, yhteistä ymmärrystä sekä keskinäistä luottamusta. Perhekoti-

vanhemmat kokevat tärkeänä sen, että sosiaalityöntekijän päätökset perustuvat lapsen 

etuun ja tällöin kumpienkaan vanhempien etusijalle asettaminen ei ole oikein.  

 

Sosiaalityön toivotaan olevan eräänlainen puskuri, joka takaa perhekodeille työrauhaa. 

Haastetta tähän puskurin toimintaa tuo se, että sosiaalityöntekijät vaihtuvat usein ja 
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perhekotivanhemmat eivät tavoita sosiaalityöntekijää, kun tarve niin vaatii. Tämän per-

hekotivanhempien nimeämän puskurin toiminta on tällä hetkellä Suomessa kovien pai-

neiden alla niin taloudellisten kuin henkisten resurssien osaltakin. Ei siis ihme, että tä-

mänkaltaista toimimattomuuden viestiä kantautui tutkimushaastateltavilta. Onko kaikissa 

toimimattomissa epäkohdissa sitten kyse resursseista? Ehkä sitä olisi hyvä pohtia sosiaa-

lityössä. Mutta toisaalta voidaan pohtia sitä, onko tässä toimimattomuudessa kyse pelkäs-

tään lastensuojelun sosiaalityön haasteista? Ongelmien ehkäisyssä on lastensuojelun nä-

kökulmasta suuri rooli peruspalveluilla ja niiden toimivuudella; lastensuojelun tarpeet li-

sääntyvät, jos peruspalvelut toimivat heikosti (Bardy & Heino 2013, 19).  

 

Jaetun vanhemmuuden haasteellinen kulmakivi on myös biologisen vanhemman mielen-

terveys- ja päihdeongelmat. Nämä aiheuttavat tapaamisten peruuntumisia, sopimusten to-

teutumattomuutta ja joskus jopa biologisen vanhemman katoamisen. Myös perhekotivan-

hemman rajoittava ja valvova rooli voi hankaloittaa yhteistyötä biologisen vanhemman 

kanssa, koska biologinen vanhempi liittää perhekotivanhempaan tällöin vallankäytön 

merkityksiä. Tällaisten merkitysten esille tulo yhteistyösuhteessa ajaa biologista vanhem-

paa etäämmäksi perhekotivanhemmasta.  

 

Hyvin toimivia ja hyviksi havaittuja toimintamalleja perhekodit hyödyntävät arjessaan 

mahdollisimman paljon ja toimintamallien kehittäminen ja jatkuvuus ovat perhekodeille 

tärkeitä asioita. Jokaisen perheen ja biologisten vanhempien kanssa etsitään ne yksilölli-

set toimintatavat, joiden myötä on mahdollista tavoitella lapsen hyvinvointia ja onnistu-

nutta yhteistyötä. Jokaisen perheen ja lapsen kuten myös perhekotivanhemman yksilölli-

syys on tärkeää huomioida, jotta yhteistyö voi sujua toivotulla tavalla.  

 

Sijoitettavan lapsen iällä saattaa olla merkitystä siihen, miten perhekotivanhempien yh-

teistyö biologisten vanhempien kanssa sujuu. On huomattu, että mitä vanhempana lapsi 

tulee perhekotiin, sitä haastavampaa on yleensä myös yhteistyö biologisten vanhempien 

kanssa. On myös huomattu, että mitä pienempänä lapsi perhekotiin sijoitetaan ja mitä 

pidemmän ajan hän on perhekodissa, sitä sujuvammaksi perhekotivanhempien ja biolo-

gisten vanhempien yhteistyö muuttuu. Lastensuojelussa käydään paljon keskustelua siitä, 

onko sijoituspäätös oikea-aikainen. Usein tullaan valitettavasti siihen lopputulemaan, että 

lapsi tai nuori olisi pitänyt sijoittaa huomattavan paljon aikaisemmin. Johtopäätöksenä 

voidaan todeta, että oikea-aikainen sijoitus tukee lapsen ja perheen hyvinvointia. Tämän 
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tutkimuksen mukaan riittävän varhainen sijoittamispäätös tukee myös jaetun vanhem-

muuden toteutumista yhteistyön osalta.  

 

Perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien väliseen yhteistyöhön ja yhteistyön 

luonteeseen vaikuttaa se, kuka on perhekodin toiminnasta vastaava henkilö. Vastaavan 

rooli on yleensä yhteistyötä hankaloittava tekijä, koska siihen liitetään perhekodin toi-

minnan organisointiin ja eräänlaiseen vallankäyttöön liittyviä merkityksiä. Johtopäätel-

mänä voidaan todeta, että mikäli biologinen vanhempi on vastustanut lapsensa sijoitta-

mista, liittää hän prossiin myös vallankäytön elementtejä. Lapsi on sijoitettu toisten van-

hempien hoitoon kasvamaan ja kehittymään; on luonnollista, että vanhempi saattaa kokea 

myös sijaisvanhemman osana valtaa käyttävästä tahosta. Joskus myös biologisten van-

hempien omat vanhemmuuteen liittyvät kipukohdat ja problematiikat heijastelevat per-

hekotivanhempaa kohtaan.  

 

Kokonaisvaltaisena yhteenvetona voidaan todeta, että biologisten vanhempien hyvin-

vointi heijastuu suoraan lasten hyvinvointiin ja perhekotivanhempien ja biologisten van-

hempien välinen onnistunut yhteistyö näkyy lapsen hyvinvointina. Lapsen etu ja hyvin-

vointi on koko lastensuojelun sijaishuollon toiminnan ydin. Biologisen vanhemman hy-

väksymä sijoitusprosessi antaa mahdollisuuden jaetun vanhemmuuden toimivalle toteu-

tumiselle. Yhteistyö tähtää aina lapsen hyvinvointiin ja siihen, että lapsi voi joskus palata 

biologisten vanhempiensa luokse.  

 

Tämä opinnäytetyö osoitti sen, että ammatillisten perhekotivanhempien kokemukset bio-

logisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat hyvin samansuuntaisia kuin si-

jaisvanhempien kokemuksia yleisemmällä tasolla esittelevät tutkimustulokset (mm. Suik-

kanen-Malin 2015, Naapuri 2015, Sariola 2014, Pirskanen 2007). Aiempien tutkimustu-

losten ja tämän opinnäytetyön tutkimuksen tulosten välillä ei ole ristiriitoja. Voidaan siis 

todeta, että ammatillinen perhekotivanhemmuus ei näyttäisi tuovan merkittävästi esille 

eroja jaetun vanhemmuuden kokemukseen, vaikka ero ammatillisen perhekotivanhem-

man ja ns. tavallisen sijaisperheen sijaisvanhemman välillä onkin olemassa. Tämän opin-

näytetyön tutkimuksen tulosten osalta sosiaalityön merkitys nousi suuremmaksi kuin 

aiemmin mainitsemissani sijaisvanhemmuutta yleisesti tarkastelevissa tutkimuksissa.  
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Kuten jo aiemmin totesin, on sosiaalityön merkitys perhekotivanhempien ja biologisten 

vanhempien yhteistyön mahdollistajana ja haastajana suuri. Tätä sosiaalityön merkitystä 

sijaishuollossa olisi mielestäni hyvä pohtia rohkeasti ”ääneen” siten, että yhteiseen kes-

kusteluun osallistuisi sosiaalihuollon edustajia, perhekotivanhempia sekä myös biologisia 

vanhempia. On mielestäni huolestuttavaa, että sosiaalityön merkitys kulminoituu niin 

keskeiseksi sijoituksen onnistumisen näkökulmasta, että epäonnistuessaan se voi kaataa 

koko sijoitusprosessin. Eikö silloin olisi hyvä tehdä rohkeita, mutta avoimia keskustelun-

avauksia? Muuallakin kuin toimistohuoneissa.  

 

Jatkotutkimuksen osalta tämä aihe kaipaa lisää tutkimista. Tutkimuksen kohteena ollut 

ammatillisten perhekotivanhempien ja biologisten vanhempien yhteistyö on varsin niu-

kasti tutkittu aihealue. Tällä tutkimuksella oli siis tilausta ja utuusarvoa. Jatkotutkimuk-

sen osalta tätä aihealuetta tulisi syventää ja laajentaa sekä kuulla myös biologisten van-

hempien kokemuksia yhteistyöstä. Tässä tutkimuksessa nousi vahvasti esiin sosiaalityön 

rooli yhteistyön mahdollistajana ja haastajana. Jatkotutkimukselle olisi tilausta myös so-

siaalityön kontekstista, jotta saataisiin sosiaalityön yhteistyökokemukset ja näkemykset 

kuuluviin. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyö on matka. Oma opinnäytetyöprosessini on ollut vaiherikas ja osin haasteel-

linenkin matka. Haastetta tähän matkaan on tuonut aikataululliset asiat sekä aiheen niukka 

aiempi tutkimus juuri tästä tutkimusasetelmasta. Minulle oli melko varhaisessa vaiheessa 

opintojani selvää, että suuntaan opinnäytetyöni lastensuojelun kentälle. Aihe alkoi rajau-

tua oman kiinnostukseni, lastensuojelun ammattilaisten kanssa käymieni keskusteluiden 

ja aineistokatsauksen perusteella. Opinnäytetyöni aihe oli olemassa jo loppusyksyllä 2015 

ja aihe pysyi samana ja muuttumattomana aina tähän hetkeen saakka.  

 

Yhteistyökumppaniini, Ammatillisten perhekotien liittoon, olin yhteydessä pian aihealu-

een rajauduttua. Silloinen Ammatillisten perhekotien liiton hallitus ja opinnäytetöistä vas-

taava henkilö totesivat aiheen olevan tärkeä ja merkittävä ja liitto päätti tehdä yhteistyö-

sopimuksen opinnäytetyöprosessin edistyttyä. Omat aikataululliset haasteeni siirsivät 

prosessin edistymistä aina vuoteen 2018 saakka, jolloin yhteistyösopimus allekirjoitettiin. 

Tuona väliaikana Ammatillisten perhekotien liiton hallitus ja myös opinnäytetöistä vas-

taava henkilö oli vaihtunut, mutta opinnäytetyöni säilyi aiheeltaan muuttumattomana ja 

käytännön toteutus alkoi. Käytännössä opinnäytetyö on toteutunut tammikuun 2018 ja 

lokakuun 2018 välisenä aikana. Taustoitustyötä, aineistonhankintaa sekä tekstin työstöä 

on ollut vaihtelevassa määrin aina 2015 vuodesta saakka. 

 

Opinnäytetyön työstöprosessi on ollut minulle matka, jonka eri vaiheet ovat näyttäytyneet 

minulle hyvin erilaisina vaativuudeltaan. Olen kokenut, että teoriataustan ja lähdeaineis-

ton auki kirjoittaminen ovat olleet tällä matkalla kaikista haastavimpia tehtäviä. Haastat-

teluiden tekeminen, litteroinnit ja tutkimustulosten kirjoittaminen olivat vaiheita, jotka 

koin hyvin inspiroiviksi. Tutkimuksellisen työskentelyn viitekehyksessä koen jollain ta-

voin ehkä pidättäytyväni omien näkemysteni kirjoittamisesta.  

  

Haastetta tälle matkalle toi se, että olen tehnyt opinnäytetyötä yksin. Kun tekee tällaista 

pitkäkestoista projektia yksin, ymmärtää kuinka arvokasta olisi kuitenkin saada reflek-

toida asioita välillä toisen ”matkaajan” kanssa. Tässä reflektoinnissa olen kuitenkin saa-

nut apua sekä yhteistyökumppanin suunnalta sekä opinnäytetyön ohjauksen suunnalta.  
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Opinnäytetyömatkaani on edesauttanut tutkimuksellisesti aihe, joka on tärkeä ja mielen-

kiintoinen. Se, että tutkitaan ammatillisen perhekotitoiminnan ja ylipäätään lastensuoje-

lun sijaishuollon ”ydintä”, lapsen hyvinvoinnin mahdollistavaa yhteistyötä, motivoi mi-

nua opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Yhteistyökumppanin tutkimusaiheelle antamat 

aiheen tärkeyttä korostavat merkitykset antoivat minulle opinnäytetyön tekijänä ymmär-

ryksen siitä, että olemme lastensuojelun sijaishuollon keskiössä.  

 

Opinnäytetyön tutkimuksen tekemisen aikana ymmärsin pala palalta enemmän sitä, miten 

isosta tutkittavasta ilmiöstä nyt onkaan kyse. Oma tutkimukseni oli hyvin pieni pintaraa-

paisu siihen suureen ja merkitykselliseen yhteistyöhön, josta jaetussa vanhemmuudessa 

on kyse. Haastateltujen yhteistyölle antamat merkitykset, vivahteet, tunteet sekä koke-

mukset ovat arvokasta tietoa lastensuojelun sijaishuollon kentältä. Nuo kokemukset ja 

kertomukset ovat sitä arkipäivän lastensuojelun sijaishuoltoa, jossa tällä hetkellä Suo-

messa eletään.  

 

Tutkimus osoittaa sen, että kehitettävää löytyy. Tämän tutkimuksen myötä ainakin sosi-

aalityön kentän täytyisi pohtia sitä, miten jaettua vanhemmuutta voitaisiin tukea parem-

min. Sosiaalityön osalta olisi hyvä pysähtyä miettimään sitä, mikä tällä hetkellä on oike-

asti lastensuojelun sijaishuollossa toimivaa sosiaalityötä ja mitä täytyisi uudistaa ja kehit-

tää. Yhteiskunnassamme eletään aikaa, jolloin kuntien ja kaupunkien sosiaalityö ja sosi-

aalityön ammattilaiset työskentelevät todella suurien paineiden alla ja muutosten edessä. 

On ymmärrettävää, että nämä paineet näkyvät sosiaalityössä esimerkiksi työntekijöiden 

suurena vaihtuvuutena, sairauslomina sekä ammattitaitoisten työntekijöiden puutteena. 

Näiden ilmiöiden kerrannaisvaikutukset näkyvät työssä itsessään. Sosiaalityön kentällä 

on tärkeää pysähtyä miettimään sitä, miten tiukassa tilanteessa niukat resurssit kohden-

nettaisiin oikein.   

 

Toivon tämän opinnäytetyön antavan uutta tietoa ammatillisten perhekotivanhempien ja 

biologisten vanhempien välisistä yhteistyökokemuksista. Uskon tämän tiedon olevan 

hyödyksi ammatillisten perhekotien vanhemmille, biologisille vanhemmille, sosiaalityön 

ammattilaisille, alan opiskelijoille ja kaikille sijaishuollon parissa työskenteleville.  

 

Ammatillisten perhekotivanhempien keskuudessa toivon tämän opinnäytetyön tuottavan 

kollegiaalista vertaistukea ja toivottavasti myös uusia ideoita ja toimintatapoja 
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perhekoteihin. Uskon perhekotivanhempien huomaavan näitä tuloksia lukiessaan, että he 

eivät ole yksin. On myös muita, joilla on samantyylisiä haasteita ja samantyylisiä onnis-

tumisia. Ennen kaikkea toivon tämän opinnäytetyön antavan ammatillisten perhekotien 

vanhemmille kokemuksen siitä, että heidän työtään, mielipiteitään ja kokemuksiaan ar-

vostetaan.  

 

Tämän opinnäytetyön myötä myös biologiset vanhemmat ja sosiaalityöntekijät voivat 

saada jaettua tietoa ja kokemuksia siltä yhteistyön ”lenkiltä”, perhekotivanhemmilta, 

jonka kanssa yhteistyötä tekevät sijaishuollossa. Biologinen vanhempi voi tämän opin-

näytetyön tulokset luettuaan tulla tietoiseksi siitä, miten voisi omalla toiminnallaan tavoi-

tella hyvää yhteistyösuhdetta perhekotivanhempien kanssa. Tämä opinnäytetyö tarjoaa 

samoja pohdinnan aiheita myös sosiaalityön kentälle.  

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä olen ollut etuoikeutettu kuulemaan kuuden perhekotivan-

hemman kokemuksia biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Nämä per-

hekotivanhempien kokemukset ovat olleet silmiä avaavia ja vahvasti arjessa kiinni olevia 

kuvauksia perhekotivanhemmuudesta ammatillisessa perhekodissa. Kiitos siis heille, 

jotka tekivät tämän tutkimuksen mahdolliseksi!  
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    LIITE 1: Teemahaastattelun runko 

 
PÄIVÄMÄÄRÄ: 
HAASTATTELUN ALOITUS, KLO: 
HAASTATTELUN LOPETUS, KLO: 
HAASTATTELUN KESTO: 
HAASTATELLUN TUNNISTE: 
 
 
TAUSTATIEDOT: 
 
Perhekodin:        ÄITI    ISÄ 
 
Vastaajan ikä:    20-29v      30-39v     40-49v    50-59v    60-69v    
 
Koulutustausta:   opistoaste/ammattikoulu       amk          ylempi amk/yliopisto 
 
Kuinka kauan kokemusta perhekotivanhemmuudesta: 
 
Kuinka monta paikkaa perhekodissa on lapsille/nuorille: 
 
Minkä ikäisiä sijoitetut lapset/nuoret ovat (ikähaarukka): 
 
Onko haastateltu toiminnasta vastaava henkilö: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TEEMAT: 
 
-Yhteistyömuodot 
 
 -Yhteistyön onnistumisen kokemukset 
 
-Yhteistyötä edesauttaneet tekijät 
 
-Yhteistyön haasteet 
 
-Yhteistyötä hankaloittaneet tekijät 
 
-Yhteistyökokemusten perusteella syntyneet perhekodin omat arjen käytänteet tai toi-
mintamallit 
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   LIITE 2: Saatekirje tutkimukseen osallistuville 

 

Hei, 

Olen syyskuussa 2018 valmistuva sosionomi-opiskelija Pieksämäen Diakonia-ammatti-

korkeakoulusta. Aiemmalta koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK) ja työurani 

koostuu pääosin psykiatrisesta kuntoutustyöstä sekä lasten ja nuorten kanssa tehdystä eri-

tyisnuoriso- sekä perhetyöstä. Meneillään oleviin sosionomi- opintoihin kuuluu opinnäy-

tetyö, jota teen työnimellä ”Ammatillisten perhekotivanhempien kokemuksia biologisten 

vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä”. Teen opinnäytetyötä yhteistyössä Ammatil-

listen Perhekotien Liiton kanssa. 

Opinnäytetyössäni minua kiinnostaa erityisesti se, millaista yhteistyötä Te, ammatillisten 

perhekotien vanhemmat, teette lasten ja nuorten biologisten vanhempien kanssa ja mil-

laisia kokemuksia Teillä on tästä yhteistyöstä. Haluaisin kuulla kokemuksianne niin on-

nistumisista kuin haasteellisistakin tilanteista sekä siitä, mitkä asiat ja seikat ovat yhteis-

työtä edesauttaneet tai hankaloittaneet. Tämän opinnäytetyön kautta haluaisin nostaa 

esille myös niitä arjen käytänteitä ja toimintamalleja, joita olette em. yhteistyökokemus-

ten myötä arkeenne luoneet ja hyviksi havainneet.  

Opinnäytetyö toteutuu laadullisena tutkimuksena ja tutkimusaineiston kerään teemahaas-

tatteluina. Teemahaastattelu on hyvin keskustelunomainen ja vapaamuotoinen aineiston-

keruun menetelmä Minulla on tavoitteena haastatella kuutta (6) perhekotivanhempaa, 

jotka kaikki ovat eri perhekodeista. Haastattelut on tarkoitus tehdä joko kasvokkain tava-

ten tai puhelimitse. Opinnäytetyössäni jokaisen haastateltavan anonymiteetti turvataan ja 

materiaalia käsitellään tutkimusetiikan mukaan asianmukaisesti ja luotettavasti. Tutki-

musaineistosta teen kirjallisen opinnäytetyöraportin, joka on valmistuttuaan julkinen ja 

näin ollen luettavissa mm. sähköisessä opinnäytetöiden kokoelmassa. Valmiissa opinnäy-

tetyöraportissa haastateltavat eivät ole tunnistettavissa.  

Nyt toivoisinkin apua Teiltä, hyvät Ammatillisten Perhekotien Liiton jäsenperhekodit. 

Kaipaan Teistä kuutta perhekotivanhempaa, jotka omaan vapaaehtoisuuteen perustuen 

haluaisitte kertoa kokemuksianne biologisten vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Toivoisin yhteydenottoanne sähköpostitse tai puhelimitse 17.6.2018 mennessä (yhteys-

tiedot alla). Haastattelut toteutuvat kesä-heinäkuun aikana. Haastattelun ajankohdan 

voimme sopia hyvin joustavasti perhekotinne toiminnan kannalta sopivaan ajankohtaan.  

 

Yhteistyöterveisin, 

Sirpa Alasiurua 

puh: xxx xxxxxxx 

sirpa.alasiurua@student.diak.fi 

 


