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Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin nuorten kokemuksia sijoitusprosessista ja elämästä sijaislapsena. Lisäksi
selvitettiin nuorten sosiaalisia suhteita sijoituksen aikana ja sen jälkeen, sekä pyrittiin löytämään piirteitä hyvälle
sijoitukselle. Nuorten tämänhetkistä elämäntilannetta ja odotuksia tulevaisuudelle tarkasteltiin myös. Tutkimus oli
laadullinen ja siihen osallistui kuusi 20–25-vuotiasta nuorta, jotka olivat asuneet suurimman osan elämästään
sijaisperheessä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua.

Sijoitusvaihe oli suurimmalla osalla nuorista sujunut hyvin. Sopeutumista sijaisperheeseen olivat helpottaneet mm.
samanikäiset sisaret perheessä, sijaisvanhempien positiivinen suhtautuminen lasta kohtaan, sekä kotieläimet.
Yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa koettiin positiiviseksi, mutta kotikäyntien tarkoitus ja huoltosuunnitelman
laadinta olivat jääneet nuorille epäselväksi. Osa nuorista mainitsi ongelmia sijoituksen aikana, joita olivat mm.
ongelmat murrosiässä, epätasa-arvoinen asema perheessä ja sijaisvanhempien avioero. Positiivisiksi asioiksi
mainittiin sijaisvanhempien avoimuus, hyvät kasvatusmenetelmät sekä tasa-arvoinen asema perheen muiden
lasten kanssa. Suurin osa nuorista oli ollut yhteydessä biologiseen perheeseensä sijoituksen aikana.
Itsenäistymisvaihe oli sujunut kaikilta hyvin, ja lähes kaikki nuoret olivat itsenäistymisensä jälkeen tekemisissä
sijaisperheensä kanssa. Sen sijaan biologisiin vanhempiin tai toiseen heistä oltiin yhteydessä vähemmän
itsenäistymisen jälkeen.

Nuoret olivat pääasiassa sitä mieltä, että sijaisperheessä kasvaminen on ollut oikea ratkaisu, ja he olivat tyytyväisiä
tämänhetkiseen elämäänsä. Vain yksi nuorista koki, että hänen kohdallaan olisi voitu toimia toisin. Nuorista
suurin osa mainitsi, että lapsen kuulemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota sijoituksen eri vaiheissa.

Tutkimuksesta voisi olla hyötyä sosiaalityöntekijöille sekä sijaisvanhemmille, kun mietitään lapsen sijoittamista
sijaisperheeseen. Myös sijoitettuina olleet nuoret ja aikuiset voisivat saada tutkimuksesta itselleen vertaistukea, ja
mahdollisesti vastauksia mieltä askarruttaneisiin asioihin.

Avainsanat (asiasanat)

Lastensuojelu, lastensuojelun perhehoito, sijaisperhe, sijoitettu lapsi, nuorten kokemukset
Muut tiedot
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Abstract

The purpose of the study was to find and bring out young people’s experiences concerning foster care. Study
analyses the social relations of young people, and aims to define good way to arrange foster care. In addition to
this, study analyses interviewee’s current situation of life and their expectations concerning future.
Research method was qualitative, and the material is based on six themed interviews of 20-25 years old people,
who have lived most of their childhood in foster family.

Most of the interviewees felt that their foster care was successful. Same aged sisters, positive attitude of foster
parents and domestic animals made acclimitization to foster family easier. They felt that collaboration with
social workers was useful, but they could not understand the purpose of visits of social workers or care plan.
Positive things in the foster family were for example sincerity of foster parents, good pedagogical methods and
eguality among family members. Negative things mentioned were unequality among family members, divorce of
the foster parents and problems related to puberty. Most of the young kept contact with their biological parents
during foster care. Becoming independent went well for most of the young. Almost all of them were in contact
with their foster parents after leaving home, but connections to biological parents become less after
independency.

Most of the young felt, that going to foster family was a good solution, and they were satisfied to their life today.
Only one of them said that foster care was not a good solution for him. Most of the young mentioned, that social
workers should listen children’s own opinions more carefully.

The study can be useful to social workers and foster parents, when thinking about custody or other child welfare
proceedings. Study can also be a source of information to people who have lived in foster family.
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