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opas. Tämän oppaan tavoitteena oli tuottaa vanhemmille opas, joka selventää yksilöllistä perhetyötä, 
huostaanottoa sekä Puolukkatien lastenkodin toimintatapoja.  
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Turun kaupungin, hyvinvointitoimialan alaisuudessa toimiva 
Puolukkatien lastenkoti, joka tarjoaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista huolenpitoa alle 
kahdeksantoista vuotiaille lapsille ja nuorille. Lastenkoti antaa huostaanotetuille lapsille 
pitkäaikaista ja kodinomaista kasvatusta ja hoitoa. 
 
Kehittämistyön aineistokeruun menetelminä käytettiin laadullisia kehittämistyön menetelmiä. 
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Puolukkatien lastenkodissa ja teemahaastattelu toteutettiin saman lastenkodin työntekijöille, 
huoltajille sekä sosiaalityöntekijälle. Benchmarking toteutettiin Turun kaupungin hyvinvointialan 
alaisuudessa toimivan toisen lastenkodin vanhemmille tarkoitettuun oppaaseen. 
 
Aineiston tuloksien perusteella voidaan todeta oppaan tarpeellisuus ja erityisesti huoltajien tarve 
huostaanottoon liittyvistä asioista tarkemmin ja Puolukkatien toimintatavat. Työntekijät sekä 
huoltajat toivoivat sujuvaa yhteistyötä, jotta huostaanoton tavoite toteutuisi, joka on perheen 
jälleenyhdistäminen. Huostaanotto ei ole lopullinen ratkaisu perheen näkökulmasta vaan toistaiseksi 
voimassa oleva päätös. 
 
Kehittämistyön tuloksena työn tilaajalle kehitettiin Opas Puolukkatien lastenkotiin sijoitetun lapsen 
vanhemmille. Tarkoituksena on, että opas annetaan vanhemmille tarvittavien tietojen osalta ensi 
tapaamisella ja he voivat ottaa sen kotiin tutustuakseen huostaanottoon, puolukkatien lastenkodin 
toimintatapoihin sekä yksilölliseen perhetyöhön.  
 
Oppaassa on havainnollistettu kuvion avulla mitä kaikkea yksilöllinen perhetyö pitää sisällään. 
Työntekijät tulevat avaamaan vanhemmille tarkemmin kuviossa mainitut asiat. 
 
Kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että tarvittava tieto vanhemmille tulee palvelemaan 
niin vanhempia kuin Puolukkatien työntekijöitä. Sujuvan yhteistyön avulla voidaan tukea lapsen 
kasvua ja kehitystä kohti vastuullista elämää.  
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The purpose of this thesis was to design and produce a study guide for the parents whose children 
have been taken into custody and now live at Puolukkatie Children’s Home Unit. The aim of the study 
guide was to clarify individual family work, custody work, and different practices of Puolakkatie 
Chilren’s Home Unit. 
 
The thesis was commissioned by Puolakkatie Children’s Home Unit, later referred to as Puolukkatie 
Unit. The unit is run by the City of Turku and it provides mental, physical, and social care for children 
and young adults under 18 years old. These children and young adults receive long-term and family-
like education at Puolukkatie Unit. 
 
The primary data of this thesis was collected as qualitative data by means of observation, 
benchmarking, and interviews. The observation was conducted at Puolukkatie Unit. Simultaneously, 
benchmarking was carried out with an already existing study guide of a similar Children’s Home Unit 
that is also being operated by the City of Turku. The interviewees were employees at Puolukkatie Unit, 
parents whose children live at Puolukkatie Unit, and social workers who take part in different 
functions at Puolukkatie Unit.  
 
According to the data, the need of developing a study guide at Puolukkatie Unit was real since the 
parents wanted more information on custody matters and on the different policies at Puolukkatie 
Unit. The key goal of custody is that the family will reunite in the future. The workers of Puolukkatie 
Unit and the parents wanted smooth co-operation in order for this key goal to become reality. From 
a family’s point of view, custody is just a temporary stage, not a final solution. 
 
After the primary data was analysed, the researcher designed and produced a study guide for the 
parents whose children live at Puolukkatie Unit. The study guide consists of different topics such as 
a) custody b) practicalities at Puolukkatie Unit and c) individual family work. The aim of the study 
guide is to convey information to the parents and showcase what individual family work is like. The 
guide given to the parents during the first meeting. At this meeting the workers of Puolukkatie Unit 
will go further into details about the contents of the study guide, e.g. on graphs and concepts about 
individual family work. 
 
The primary data indicates that the study guide and the information it contains will serve both the 
workers and the parents of Puolukkatie Unit. Smooth co-operation between these parties further 
develops the growth of children on their way to become responsible adults. 

 Keywords: child protection, children’s home, parenthood, family work 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tilaajana toimii Turun kaupunki. Opinnäytetyöni tein Turun 

kaupungin alaisuudessa toimivaan lastenkotiin Puolukkatien toimipisteeseen. 

Puolukkatien lastenkodissa on huomattu, että vanhemmat eivät saa kaikkea 

tarvittavaa tietoa huostaanoton alkaessa. Siitä syystä lastenkodilla on tarve selvittää 

vanhempien kokemukset kokonaisvaltaisesta huostaanottoprosessista ja 

vaikutuksesta heidän vanhemmuuteen, sekä antaa heille tietoa lastenkodista sekä 

yleisesti huostaanoton vaikutuksista. Vanhempien motivoiminen ja tukeminen on 

tärkeä osa lastenkodin perhetyötä. Puolukkatien lastenkodin perhetyö on yksilöllistä 

ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään auttamaan perhettä esille nousseissa 

ongelmissa. Lastenkodin yksikössä tulisi tarjota laadullista ja tuloksellista 

perhetyötä, joka edesauttaa perheen jälleenyhdistämistä.  

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymys on: Miten kehittää vanhempien tietämystä 

huostaanotosta? 

 

Vanhempien huostaanottotietoisuuden lisääminen on ollut opinnäytetyöni aiheena. 

Keinot, joita olen käyttänyt tämän tutkimiseen ovat olleet teemahaastattelut 

vanhemmille ja havainnoida puutteet, jotka he ovat kokeneet huostaanoton alussa, 

sekä tuoda heille tietoa huostaanotosta. Vanhempien haastatteluiden sisältöä 

käydään läpi moniammatillisessa työryhmässä, jonka pohjalta laaditaan opas 

vanhemmille. Opas on kehittämistyön tulos, joka on laadittu kehittämisprosessin 

pohjalta. Tuotos on avoin muiden toimijoiden käyttöön. Opas vanhemmille on 

opinnäytetyön lopussa liitteissä. (Liite 1). 
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Oppaan tarkoituksena on esitellä lastenkoti yleisesti ja kertoa sen toiminnasta, sekä 

koota vanhemmille tarvittavia yhteystietoja ja muita haastatteluissa esille tulleita 

asioita. Tavoitteena on, että vanhempien ja omaohjaajien yhteistyö johtaa yhteiseen 

kasvatuskumppanuuteen, sekä edesauttaa vanhempia ymmärtämään heidän 

asemansa lapsen jokapäiväisessä elämässä. Suunnittelen oppaan ja 

haastattelupohjat paperiversioksi, sekä sähköisessä muodossa käytettäväksi. 

 

Olen havainnoinut toteutunutta perhetyötä ja haastattelut työn ohessa perhetyön 

käytännöistä ja toteutumisesta osaston omaohjaajilta. Vanhempien 

teemahaastattelulla pyrin tuomaan esille heidän näkökulmansa 

huostaanottoprosessin alkuvaiheessa.  

 

Suoritin erityiskasvatukseen liittyvän harjoittelun Puolukkatien lastenkodissa 

vuoden 2017 loppupuolella. Harjoitteluni jälkeen tein sijaisuuksia kesän 2018 ja 

2019, sekä lyhyempiä sijaisuuksia eri osastoilla. Kehittämistarve ilmeni työni ohessa 

ja siksi halusin tehdä kyseisestä aiheesta opinnäytetyöni. Vanhempien tietämys 

sijaishuollosta ja huostaanotosta saattoi joskus vaihdella paljonkin vanhempien 

välillä. Tämä näyttäytyi työskenneltäessä perheiden kanssa, joka saattoi aiheuttaa 

vanhempien ja ohjaajien välillä kiistatilanteita. Haastatteluissa tilaajani tahtoi saada 

selville vanhempien ja ohjaajien näkökulmia huostaanoton ja sijaishuollon tärkeistä 

asioista opasta varten.   

 

Perhetyön osuus lastenkodin omaohjaajien työnkuvassa on merkittävä ja se kuuluu 

jokapäiväiseen toimintaan. Tarkoituksena on tutkia perhetyön kokonaisuutta 

osastolla, sekä tuoda esille vanhempien näkemys toteutuneesta perhetyöstä. 

Vanhempien tietoisuus huostaanotosta on ajankohtaista siksi, koska siinä on 

havaittu kehittämisen tarvetta.  
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2 CASE: PUOLUKKATIEN LASTENKOTI 

 

 

Turun kaupungin alaisuudessa toimii kahdeksan lastensuojelulaitosta, joista kaksi 

toimivat perhetukiyksikkönä. Lastensuojelulaitoksissa olevat lapset ovat sijoitettu 

joko avohuollon tukitoimenpiteenä väliaikaisesti tai huostaanotettuina toistaiseksi. 

Lapsen asuessa lastensuojelulaitoksessa, laitos toimii lapsen kotina. Lasta 

kannustetaan ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Lapsen vanhemmat ja sukulaiset 

voivat tavata lasta sovitusti vierailuaikojen aikana. Laitoksessa asuville lapsille on 

nimetty omahoitajat, jotka huolehtivat lapsen arjen käytännön asioista. (Turun 

Kaupunki 2019a.) 

 

Puolukkatien lastenkoti on yksi kahdeksasta kaupungin lastensuojelulaitoksesta. 

Puolukkatien lastenkoti sijaitsee Vasaramäen kaupunginosassa Turussa. 

Puolukkatien lastenkoti on 18-paikkainen lastenkoti, joka on jaettu kolmeen eri 

osastoon. Lastenkodin kokonaisuuteen kuuluu itsenäistymisasunto ja perheasunto. 

Itsenäistymisasunnossa nuori opettelee itsenäisen elämän arjen haasteet, mutta 

ohjaajat ovat edelleen hänen tukenaan ja auttavat nuorta hänen 

ongelmissaan.  Lastenkoti tarjoaa sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä huolenpitoa alle 

18-vuotialle nuorille ja lapsille. (Turun Kaupunki 2019b.) 

 

Puolukkatien lastenkodissa on kolme eri osastoa. Kaikilla näillä osastoilla on 

kahdeksan kasvatus- ja hoito- henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jotka ovat 

vastaava ohjaaja, kuusi lastenhoitajaa tai ohjaajaa sekä yöhoitaja. Lastenkodissa on 

lisäksi vakituinen psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on yhteinen toisen Turun 

kaupungin lastenkodin kanssa. Lisäksi puolukkatien lastenkodissa on talokohtainen 

johtaja. Lastenkodin henkilöstöön kuuluu lisäksi kaksi talous apulaista ja vastaava 

kokki. (Turun kaupunki 2019c.) 
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Lastenkoti tarjoaa pääsääntöisesti huostaanotetuille lapsille pitkäaikaista ja 

kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Lastenkodissa nuorille ja lapsille annetaan 

hoidollinen ja säännöllinen päivärytmi ja aktiivista omaohjaajatyöskentelyä. 

Puolukkatien lastenkodissa tahdotaan avustaa myös lasten vanhempien ja muiden 

läheisten osallisuutta lasten elämässä. (Turun kaupunki 2019c.)  

 

Aktiivinen omaohjaajatyöskentely pitää sisällään lapsen arkisten asioiden 

hoitamista ja osallistumista lasta koskeviin palavereihin. Omaohjaajat hoitavat myös 

yhteistyötä vanhempien kanssa ja sopivat käytännön asioista. Omaohjaajat pitävät 

yllä yhteyttä vanhempiin soittamalla puhelimitse lapsen asioissa, sekä osallistavat 

vanhempia lasten päätöksissä. Vanhemmat voivat kysyä omaohjaajilta neuvoa 

lapsen kasvatuksellisissa haasteissa ja käytännön asioissa. Lapsen omaohjaajat 

ohjeistavat ja auttavat vanhempia vanhemmuuden haasteissa.   

 

Puolukkatien lastenkotiin tullaan pääsääntöisesti Turun Hyvinvointitoimialan 

perhetukikeskuksista, joissa on tehty moniammatillinen arviointi laitossijoitusta 

tarvitsevan lapsen tuen tarpeellisuudesta. Joissakin tapauksissa lastenkotiin tullaan 

avohuollon sijoituksena tai kiireellisenä sijoituksena, sekä sijaishuollon muutoksen 

seurauksena suoraan kodista, perhehoidosta tai toisesta lastenkodista. (Turun 

kaupunki 2019c.) 

 

Perhetukikeskuksessa moniammatilliseen arviointiin osallistuu lapsen oma 

vastaava sosiaalityöntekijä, sekä perhetukikeskuksen vastaanotto-osaston 

hoitoryhmä yhteistyössä psykologin ja perhetukikeskuksen sosiaalityöntekijän 

kanssa. Kun lasta esitetään sijoitettavaksi Turun kaupungin alaiseen lastenkotiin, 

lastenkodin kasvatus- ja hoitoryhmä arvioi yhdessä lastenkodin johtajan kanssa, 

millä tavoin lastenkoti pystyy vastaamaan sijoitettavan lapsen tarpeisiin. Ennen 

sijoituksen toimeenpanemista kartoitetaan lapsen koulunkäyntiä koskevat 

erityiskysymykset ja terveydenhuoltoon liittyvät tarpeet. (Turun kaupunki 2019c.) 
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Lastenkotiin sijoitetulle lapselle luodaan henkilökohtaiset suunnitelmat, jotka 

tukevat häntä päivittäisessä toiminnassa. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat 

jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Toiminta rakennetaan niiden ympärille 

asettamalla keinot ja tavoitteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Lapselle asetettujen 

tavoitteiden tulee tukea arkielämän sujuvuutta ja kasvattaa heitä vastuulliseen 

elämään. Päivittäisessä toiminnassa pyritään kannustamaan lapsia aktiiviseen 

elämään sekä perusarjessa esiintyviin haasteisiin. (Turun kaupunki 2019c.) 

 

Lastenkodissa on suunniteltua toimintaa viikoittain, joiden tavoitteena on saada 

lapset sosiaalisiin tilanteisiin ja aktivoida heitä mukaan toimintaan. Lastenkodissa 

järjestetään kerran viikossa taidepaja, jossa lapset pääsevät ilmaisemaan itseään 

taiteen avulla. Taidepaja on osoittautunut hyväksi menetelmäksi, joka tarjoaa heille 

viikoittain järjestetyn aktiviteetin. Turun kaupungin lastenkotien yhteistoiminnassa 

kesäisin on jalkapalloa ja talvisin jääkiekkoa sekä syksyisin alkava sählyvuoro 

läheisen koulun liikuntasalissa.  

 

Lastenkodin arjessa on noussut esille tarve huostaanottoprosessin alussa jaettavalle 

oppaalle, koska vanhemmilla on vaihteleva tietämys huostaanottoon liittyen. 

Oppaan tarkoituksena on antaa yhteneväinen tietopaketti vanhemmille, jotta heillä 

on tietynlainen tietämys huostaanottoon liittyen. Tämä edesauttaa ohjaajien 

työskentelyä perheen kanssa ja auttaa perhetyön aloittamisessa.  
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3 TIETOPERUSTA 

 

 

Tietoperustassa kerron käsitteistä, jotka ovat opinnäytetyössäni. Tietoperusta-

luvuissa tulen kertomaan huostaanottoon liittyviä käsitteitä ja avaamaan mitä 

käsitteet tarkoittavat.  Huostaanotto käsitteiden jälkeen kerron sijaishuollon 

käsitteistä. Kahdessa viimeisessä alaluvussa keskityn vanhemmuuden eri osa-

alueisiin, jotka ovat vanhemmuuden tukeminen sijaishuollossa ja vanhemmuudesta 

sijaishuollossa. Olen hahmottanut tietoperustani kuviona tähän alle, jotta se 

selkeyttäisi tämän opinnäytetyön tietoperustaa. (Kuvio 1.)  

 

 

Kuvio 1. Tietoperusta-luvuissa käsiteltävät käsitteet 



11 

 

3.1 Huostaanotto 

 

Huostaanotto tarkoittaa sitä, että lapsen huoltajat eivät pysty päättämään hänen 

huoltoa koskevista asioistaan kuten ennen (Taskinen 2010, 115). Huostaanotto on 

lastensuojelutyön viimeisin toimenpide varmistaa lapsen turvallinen kehitys ja 

kasvu. Huostaanotto on keino, jolla puututaan voimakkaasti perustuslaissa 

määriteltyihin lapsen oikeuksiin sekä myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen 

vaatimaan suojaan perhe-elämässä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019a). 

Huostaanoton tavoitteena on taata lapselle turvalliset elinolosuhteet, joissa hän saa 

yhtäläisen huollon kuin mihin hän on säädösten mukaisesti oikeutettu. (Taskinen 

2010, 115.). 

 

 

Kuvio 2. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0-17 vuotiaat vuosina 2015-

2018 (Sotkanet) 
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Kaavion tulokselliset määrät ovat lähtöisin sotkanet nettisivuilta, jossa voi 

tarkastella alueellisesti Suomen huostaanotto lukuja eri vuosina. Kaaviota 

tarkasteltaessa huomio keskittyy vuoden 2016 koko Suomen lukuun, joka on 11 886. 

Alhaisimman lukumäärän 11 886 (vuosi 2016) ja suurimman 12 740 (vuosi 2018) 

erotus on 854 lasta. Tämä herättää paljon ajatuksia, koska kehitys on nousu 

johdannainen. Kuinka huostaanottojen lukumäärä saataisiin tasaantumaan tai 

laskemaan? Näitä kysymyksiä on varmasti noussut esille johtoasemissa olevien 

virkamiesten kokouksissa. 

 

Vertaillessa Uudenmaan huostaanotto määriä muihin huomaa, että Uudellamaalla 

on tilastojen mukaan määräisesti enemmän, kuin Varsinais-Suomen tilastoissa. 

Kuitenkin on huomioitava, että ihmisiä ja lapsia asuu Uudellamaalla enemmän kuin 

Varsinais-Suomessa. Uudenmaan huostaanotto määrät olivat vuonna 2015 (4035), 

2016 (3992), 2017 (4146) ja 2018 (4254). Näiden lukujen osalta voi todeta saman 

kuin muissakin tilastoinnissa, että vuosina 2015 ja 2016 huostaanotto määrät 

laskivat, mutta 2017 ja 2018 vuosina määrät nousivat.  

 

Huostaanotto käsitteen avaaminen vanhemmille on todella tärkeässä asemassa, 

koska huostaanotto määrät ovat kasvaneet tasaisesti vuosi vuodelta. Tietoisuus 

auttaa perheitä ja vanhempia tulevaisuudessa. Käsitteen tietämys edesauttaa 

toimivan yhteisyön osalta, koska osapuolet tietävät käsitteen ja osaavat toimia 

vaadittavalla tasolla.  

 

Kaavio kertoo huostaanotettujen lasten lukumääräisestä kasvusta, joka on 

huolestuttavaa. Yhteiskunnan on otettava huomioon määrän kasvu resursseina, sekä 

sijaishuoltopaikkojen riittävyydestä. Olen havainnoinut työssäni vaihtuvuuden 

työntekijöiden osalta olevan runsasta, koska työn kuormittavuus ja haasteellisuus on 

suurta. Tämä vaikuttaa työyhteisöön ja huostaanotettuihin lapsiin negatiivisesti.  
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Sijaishuoltoa ja huostaanottoa hyödynnetään vain, mikäli kodin tilanne tai lapsen 

omakohtainen käytös uhkaa vakavasti vaarantaa hänen kehitystään tai terveyttään. 

Sijaishuollon ja huostaanoton toimenpiteisiin voidaan alkaa vain, jos avohuollon 

tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia järjestää tai ovat osoittautuneet 

puutteellisiksi. Sijaishuolto päätöksessä on huomioitava, että se on lapsen hyödyn 

mukaista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019a.) 

 

Huostaanottoa valmistellaan aina parityönä, jossa lapsen vastaava sosiaalityöntekijä 

tekee yhteistyötä toisen sosiaalityöntekijän kanssa tai muun lastensuojeluun 

erikoistuneen työntekijän kanssa. Valmistelutyön prosessissa tulee olla tukena 

käytettävissä oikeudellista ja muuta tärkeää asiantuntemusta. Huostaanoton 

valmistelussa tulee ilmetä, että sille on lain mukaiset edellytykset. (Taskinen 2010, 

86.)  

 

”Lastensuojelulain huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisestä 
koskevassa säännöksessä on kirjattu, että lapsi on otettava huostaan, 
mikäli: 

1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat 
vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 

2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä 
päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai 
muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä 
vain, jos: 

1) 7 luvussa tarkoitetut toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen 
huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia taikka jos ne ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi; ja 

2) sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun 
mukaista” (Lastensuojelulaki 2007/417 § 40.) 

 

Huostaanottopäätöksen pystyy tekemään johtava sosiaalityöntekijä. Mikäli lapsen 

huoltajat kyseenalaistavat huostaanottopäätöksen. Tällöin päätöksen käsittely 

siirtyy hallinto-oikeuden piiriin, joka päättää huostaanoton tarpeellisuudesta. 

Huostaanotetun lapsen sijoituksesta ja huollosta vastaa sosiaalitoimi, mutta 
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huoltajien tai vanhempien kanssa halutaan tehdä yhteistyötä, koska heillä pysyy 

lapsen puolittainen huoltajuus. Huostaanotto on lopetettava, kun sille ei ole enää 

aihetta. Huostaanoton päättämisen ehtona on kuitenkin arvioitava, ettei se ole 

lapsen edun vastaista. (Taskinen 2010, 17.) 

 

Lastensuojelun keskipisteenä on perhe, jonka poikkeuksellisen huomion keskeisenä 

kohteena on lapsi tai lapset, jotka ovat herättäneet ammattilaisten huolen. 

Lastensuojelun tavoitteena on perheen avustaminen sekä mieluisamman 

tulevaisuuden turvaaminen huomioimalla heidän voimavaransa ja odotuksensa 

(Puonti & Saarnio & Hujala 2004, 77). Perustuksiltaan lastensuojelun perusta on 

yksinkertainen: se on lapsen terveyden ja kehityksen suojelemista ja sitä altistavien 

tekijöiden poistamista. Perhe on keskeinen, ja lapsen oikeuksia tulee arvostaa. 

Lastensuojelu siis pohjautuu lapsikeskeiseen perhelähtöisyyteen. (Bardy 2013, 73). 

 

Lastensuojelun tarpeellisuus syntyy, kun yhteiskunta ei ole tukenut perhettä ja 

vanhempia. Monissa tapauksissa lastensuojelua tarvitsevissa perheissä on 

taloudellisia vaikeuksia ja työttömyyttä. Näiden ongelmien vähentäminen vaikuttaa 

positiivisesti lasten olosuhteisiin. Paljon työtä tai osa-aikatyötä tekevillä 

vanhemmilla voi olla vaikeuksia sovittaa yhteen perhe- ja työelämä, joka vaikuttaa 

lapsen arkeen usein negatiivisesti (Taskinen 2010, 20). Lastensuojelutarpeen 

taustalla on sekä normaaleja elämänkriisejä että poikkeuksellisen koettelevia oloja 

ja haastavia tilanteita. Perhe on helposti altis vaikeuksille ja sitä voi koetella 

parisuhteen tai vanhemmuuden ongelmat. Hetkellinen väsymys tai äkilliset kriisit 

voivat syöstä perheen raiteiltaan lyhytaikaisesti. (Bardy 2013, 73). 

 

Lastensuojelutarpeen selvitys suoritetaan sosiaalitoimessa, kun lapsen ongelmista 

on saatu sinne informaatiota. Sosiaalityöntekijä arvioi, onko lapsi äkillisen 

kiireellisen huolenpidon tarpeessa. Selvityksen tarve on arvioitava viikon sisällä ja 

se on suoritettava kolmen kuukauden sisällä (Taskinen 2010, 16). Selvityksessä 

analysoidaan sitä, ovatko lapsi ja vanhemmat lastensuojelun avun tarpeessa vai 
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pystyvätkö he toimimaan heidän omien verkostojensa ja muiden mahdollisten 

viranomaisten avulla arjen haasteissa. Tilanteen arviointi on haasteellinen tehtävä, 

koska sitä on tarkasteltava nykyhetkessä ja selvitettävä historiaa sekä ennakoitava 

tulevaisuuden riskit. (Taskinen 2010, 56). 

 

”The complexity of the work in children`s homes includes the fact that, 
while developing working methods and the content of the care work, these 
units, at the same time, have to provide as homely a place for living as 
possible and offer as many experiences of normal life as possible.” 
(Hukkanen 2002, 7.) 

 

Lastensuojelun tarkoituksena on varmistaa lapsien oikeus turvalliseen 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä spesifiseen 

suojeluun. Suotuisat kasvuolosuhteet vaativat, että lapsella on toistuvia 

aikuiskontakteja riittävästi sekä vaaraton, suotuisa ja virikkeitä mahdollistava 

ympäristö. (Taskinen 2010, 20-21.) 

 

Lastensuojelun toimi on laaja-alaista, jossa on mukana ympäröivä yhteiskunta ja 

kaikki sen kansalaiset. Lapsen suojelu pohjautuu YK:n laatimaan yleissopimukseen 

lasten oikeuksista. Sopimuksen mukaisesti lapsella on oikeus spesifiseen suojeluun, 

turvalliseen kasvuympäristöön sekä rauhalliseen ja moniulotteiseen kehitykseen. 

Suomi on hyväksynyt sopimuksen ja lisännyt sen lain tasolla voimaan tulevaksi 

vuonna 1991, joka velvoittaa viranomaisia samoin tavoin kuin aiempi lainsäädäntö. 

(Taskinen 2010, 19.) 

 

Vaatimuksena lapsen kiireelliselle sijoitukselle on, että lapsi on lastensuojelulain 40 

§:ssä viitatuista edellytyksistä ensisijaisesti vaarassa. Tilanne on tavallisesti akuutti, 

jolloin ongelmaa ei pystytä muuten selvittämään. Poliisilla ei ole arvovaltaa määrätä 

lastensuojelun toimista tai neuvoa niiden toteuttamisessa. (Räty 2015, 344.) 
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Lapsen kiireellisessä sijoituksessa lapsi sijoitetaan muun muassa lastenkotiin, 

perhehoitoon tai vastaanottokotiin. Sosiaalitoimella on kiireellisessä sijoituksessa 

oikeus mm. päättää lapsen sijainti huoltajien tai vanhempien eriävästä mielipiteestä 

huolimatta. Kiireellinen sijoitus päätetään välittömästi, kun sijoituksen aiheuttanut 

tilanne raukeaa (Taskinen 2010, 17). Ristiriitatilanteissa asianomaiset ja 12-vuotta 

täyttänyt lapsi tulee ohjata oikeudellisen avunpiiriin esimerkiksi antamalla heille 

oikeusaputoimiston yhteystiedot ja osoite. Lapselle voidaan tarvittaessa hakea 

edunvalvoja. (Taskinen 2010, 86). 

 

Lapsen huostaanottoon ei kuitenkaan ole lainsäädöllisen mukaisia vaatimuksia, jos 

perhettä on mahdollista tukea muilla tukitoimenpiteillä, kuten avohuollon 

tukitoimin. Tämän lisäksi tulee pitää huoli siitä, että sijoitus huostaanotto paikkaan 

on lapsen edun mukaista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019a.) 

Avohuollon tukitoimet ovat ennen kaikkea lastensuojelun työmuotoja. Ne saattavat 

koostua taloudellisesta avusta, poikkeuksellisista palveluista sekä neuvonnasta, 

ohjauksesta tai hoidosta. Lapsi pystyy silloin asumaan kotonaan, mutta lapsi kyetään 

huoltajien hyväksymisellä sijoittaa muun avohuollon tuen piiriin. Avohuollon 

tukitoimissa vanhempien ja huoltajien täydet oikeudet lapseen pysyvät ennallaan, 

joten he kykenevät muun muassa päättämään tukitoimet halutessaan. (Taskinen 

2010, 16.) 

 

”Lastensuojelulain 4§ mukaisesti lapsen etua tarkasteltaessa on 
huomioitava, millä tavoin eri päätökset ja toimenpiteet takaavat lapselle: 

1) Tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat 
ihmissuhteet. Huostaanoton valmisteluissa sosiaalityöntekijän on 
kartoitettava lapsen sosiaalistensuhteiden olosuhteet, sekä niiden 
merkitys ja millä tavoin tärkeitä ihmissuhteita tuetaan lapsen elämässä.   

2) Oikeuden saada ymmärrystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason 
mukaista valvontaa ja huolenpitoa. 

3) Oikeuden taipumuksiaan ja toivomuksiaan vastaavaan koulutukseen. 

4) Oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön ja ruumiilliseen sekä 
henkiseen koskemattomuuteen. 
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5) Oikeuden itsenäistymiseen ja kasvamisen vastuullisuuteen.  

6) Mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa omissa asioissaan.  

7) Lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon 
ottaminen.” 

(Lastensuojelulaki 2007/417 § 4.) 

 

Lastensuojelulain tehtävänä on taata lapsen oikeus vaarattomaan 

kasvuympäristöön, monipuoliseen ja tasapainoiseen kehitykseen sekä 

poikkeukselliseen suojeluun. Suomen laissa määritellään lastensuojelu kattavasti: 

nuorten ja lasten hyvinvoinnin edesauttamiseen koostuvilla toimilla ehkäistään 

ensisijaisen lastensuojelun tarvetta ja ehkäisevällä lastensuojelulla järjestetään 

avunantoa ja apua tarpeeksi aikaisin, jolloin estetään vaikeuksien kehittymistä tai 

pahenemista. Elintärkeä asema ehkäisevän työn tapahtumisessa on koululla, 

päivähoidolla ja neuvolalla. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019b.) 

 

Lastensuojelulain mukaisesti velvollisuus lapsen hyvinvoinnista on ennen kaikkea 

vanhemmilla ja huoltajilla, mutta valtio auttaa tarvittaessa. Lasta tulee kasvattaa 

niin, että lapsi saa osakseen rakkautta, turvaa ja sympatiaa. Lasta ei saa sortaa, 

rangaista ruumiillisesti eikä kohdella muilla tavoin loukkaavasti. Mikäli vanhemmat 

eivät pysty joistain syistä huolehtimaan kasvatustehtävästään, on silloin 

yhteiskunnan toimijoiden velvollisuus puuttua perheen tilanteeseen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2012.) 

 

3.2 Sijaishuolto 

 

Sijaishuolto tarkoittaa lapsen sijoittamista pois kotiympäristöstään, joko 

huostaanoton, avohuollon sijoituksen tai kiireellisen sijoituksen yhteydessä. 

Sijaishuolto pystytään järjestämään laitoksessa tai perhehoitona. (Taskinen, 2010, 

17.) 
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Sijoituspaikkaa päättäessä on huomioitava lapsen edun toteutuminen, johon 

vaikuttaa ratkaisevasti se, missä lapsen huolenpitoa ja tarpeenmukaista hoitoa 

pystytään järjestämään. Lapsen ikä ei vaikuta arviointiin siitä, onko lapsi sijoitettava 

laitoshuoltoon vai perhehoitoon (Räty 2015, 461-162).  Kun sosiaalityöntekijältä 

tulee tieto lapsesta, joka on sijoitettu Puolukkatien lastenkotiin, sovitaan tulevan 

asiakasperheen ja sijoittavan sosiaalityöntekijän kanssa tutustumisvierailu 

Puolukkatien lastenkotiin. Tutustumisvierailupäivänä perhe tapaa lapsen ennalta 

sovitut omaohjaajat sekä osaston vastaavan ohjaajan. Perhe täyttää 

tutustumisvierailulla perustietolomakkeen, joka arkistoidaan. Asiakasperheen 

kanssa tehdään sijoituksen alussa mahdollisimman paljon tiivistä yhteistyötä. 

(Turun kaupunki 2019c). 

 

Lapsen sijaishuoltopaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon lapsen edun 

toteutuminen, jolloin ratkaisevassa asemassa on se, missä lapsen tarpeenmukainen 

huolenpito ja hoito pystytään järjestämään. Sijaishuoltoa koskeva säännös ei 

määritä sijaishuoltopaikkoja etusijajärjestykseen, vaan ratkaistaessa lapsen 

sijoituspaikkaa päätöksen tulee yksinomaan pohjautua lapsen huolenpidon ja 

hoidon tarpeiden mukaisesti. Säännös mahdollistaa lapsen sijoittamisen ilman 

ikärajarajoitusta esimerkiksi erityiseen huolenpitoon tai koulukotiin. Lapsen ikä ei 

vaikuta myöskään arvioitaessa siihen, onko lapsi sijoitettava laitoshoitoon vai 

perhehoitoon. (Räty 2015, 465.) 

 

Sijaishuoltopaikan tulee vastata niihin ongelmiin sekä lapsen huolenpidon ja hoidon 

tarpeisiin, jotka ovat kirjattu huostaanoton perusteisiin. Sijaishuoltopaikkaa 

päättäessä tulee ottaa huomioon ne asiat, mitkä ovat huostaanoton taustalla. 

Sijaishuoltopaikkaa valittaessa tulee arvioida, mitä lapsi tarvitsee sijaishuollolta ja 

minkälainen sijoituspaikka vastaa parhaiten hänen tarpeitaan. Sijoittamisesta 

vastaava työntekijän tulee kertoa sijaishuollon tarjoavalle taholle kattavasti ja 

avoimesti sijaishuollon tarkoituksesta, sijoitettavan perheen ja lapsen tilanteesta, 

sekä mahdollisesti siihen vaikuttavista ongelmista ja asioista. Sijaishuoltoa 
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tarjoavan tahon on puolestaan selostettava monipuolisesti sijoituspaikan toimintaa, 

luonnetta ja mahdollisuuksia. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019c.) 

 

3.3 Vanhempien tukeminen  

 

Vanhempien vanhemmuus ei lopu lapsen huostaanottoon. Kun lapsi 

huostaanotetaan sijaishuoltoon hänelle, tulee välittää tietoa siitä, ettei vanhemmat 

ole häntä hylänneet, eikä erottaminen vanhemmista johdu hänestä. Lapsen pitää 

olla tietoinen siitä, että hänellä on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa sekä muihin 

hänelle tärkeisiin ihmisiin. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019c.) 

 

Huostaanotto on koko perheelle kriisi. Sijoituksen yhteydessä vanhemmat 

tarvitsevat tukea ja apua kokemassaan kriisissä. Vanhemmat tarvitsevat apua heidän 

tunteiden käsittelyssä, sopeutumista uuteen tilanteeseen, heidän elämän 

järjestämiseen uudelleen sekä löytämään uudenlaisen roolin vanhemmuudessaan. 

Kriisitilanne etenee asteittain, jotka ovat 1. sokkivaihe 2. reaktiovaihe 3. 

Käsittelyvaihe 4. uudelleensuuntautumisvaihe. Selviytyminen edellyttää 

kriisitilanteissa aiheiden läpikäymistä. Perheen asioista vastaavan 

sosiaalityöntekijän on ohjattava vanhemmat heidän tarvitseman tuen piiriin. 

Vanhemmat voivat itsenäisesti myös hakea tukea ja apua seurakunnalta, 

terveydenhoitopalveluista tai järjestöistä. (Voikukkia 2019.) 

 

Vanhemmille tulee selventää huostaanottoon johtaneet perusteet ja syyt. 

Huostaanottoprosessissa on erityisen tärkeää pitää perhe ajan tasalla prosessin 

tapahtumista. Prosessissa on pyrittävä saamaan lapsen vanhempien ja läheisten 

luottamus, mikä saattaa osoittautua haastavaksi varsinkin tahdonvastaisessa 

huostaanotossa. Huostaanoton valmistelussa ja ennen siihen ryhtymistä tulee 

asiakasperheen tiedettävä mahdolliset eri vaihtoehdot ja niiden seuraamukset. 

Perheen tulee olla tietoinen siitä, miten huostaanottoprosessi etenee ja perheen 
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jäsenillä tulee olla mahdollisuus tarvittaessa tuoda prosessin aikana omia 

ehdotuksia ja näkemyksiä esille. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019e.) 

 

Lapsen vanhemmilla on merkittävä rooli, vanhemmat pystyvät edesauttamaan 

lapsen sopeutumista tilanteeseen, mutta vanhemmat tarvitsevat myös apua ja tukea 

tilanteessa. Vanhemmilla saattaa olla vaikeuksia kohdata lapsen kiintyminen 

sijaishuoltopaikan työntekijöihin tai muihin lasta hoitaviin ihmisiin. Vanhempien 

vierailut lapsen sijoituspaikassa saattavat laukaista voimakkaita tunnereaktioita. 

Tavallista on, että lapsen vanhemmat tuntevat ajoittain mustasukkaisuutta ja 

alemmuudentunnetta vanhemmuudestaan. Lapsesta luopumaan joutuneen 

vanhemman voi olla vaikea pitää yhteyttä lapseen johtuen hänen omasta 

kriisitilanteesta. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019c.) 

 

Turun Hyvinvointipalveluiden alaisuudessa toimiviin lastenkoteihin pääsääntöisesti 

sijoitetaan turkulaisia lapsia. Lastenkotiin sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa, 

huoltajiensa ja muiden läheisten yhteydenpitoa edistetään asiakassuunnitelmassa 

sovituilla menetelmillä. (Turun kaupunki 2019c.) 

 

Lastenkodissa perhetyön lähtökohtana on arjessa yksilöllinen perhetyö, joka 

määritellään kunkin perheen kohdalla yksilöllisesti. Tapaamiset sovitaan 

perhekohtaisesti perheen kanssa, joko kotona tai Puolukkatien lastenkodissa. 

Tapaamisissa voidaan perheen tukena käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä 

kuten vanhemmuuden roolikartta, perhearviointi, sukupuu, aikajana, 

valokuvamuistelu, lapset puheeksi menetelmä, perheinterventio. (Turun kaupunki 

2019c.) 

 

Tarvittaessa Puolukkatien ohjaajat tapaavat vanhempia erikseen lastenkodissa ja 

laativat vanhemmuuden suunnitelman, jonka lapsen sosiaalityöntekijä hyväksyy. 

Lähtökohtana perheiden kanssa työskentelylle on kunnioittava ja arvostava työote 
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sekä jaettu vanhemmuus. Tavoitteena on vanhemman osallisuuden ylläpitäminen 

lapsen asioissa ja arjessa. (Turun kaupunki 2019c.) 

 

Puolukkatien lastenkodissa perhetyö on näkyvää, tavoitteellista ja monimuotoista 

toimintaa, jonka tavoitteena on jälleen yhdistää perhe. Perhetyö Puolukkatien 

lastenkodissa näkyy arjessa kannustamalla vanhempia mukaan mahdollisimman 

paljon ja kannustamalla heitä osallistumaan lapsen arkeen. Lapsen perheen kanssa 

pyritään yhdessä luomaan lastenkotiin sijoitetulle lapselle strukturoitu turvallinen 

arki. Vanhemmat kutsutaan mukaan esimerkiksi lääkärikäyneille, auttamaan 

koulutehtävien tekemisessä, vaateostoksille, verkosto- ja koulupalavereihin, 

harrastuksiin sekä tietysti juhliin. Vanhemmat ja läheiset ovat tervetulleita 

vierailemaan Puolukkatien lastenkodissa sovittuina aikoina. (Turun kaupunki 

2019c.) 

 

Asiakassuunnitelmasta lastensuojelulain 30 § 1 momentin mukaisesti asiakkaana 

olevalle lapselle on laadittava asiakassuunnitelma. Tämä suunnitelma tehdään 

yhteistyössä lapsen ja hänen edustajiensa kanssa sekä se tarkastetaan yhteistyössä 

kaikkien asianomaisten läsnä ollessa. Asiakassuunnitelman pääkohtana on 

yhteistoiminta asiakkaan kanssa, mutta se on tehtävä myös silloin, jos asianomaiset 

kieltäytyvät sen tekemisestä tai ovat sitä vastaan. Asioista, joista ei päästä 

yhteisymmärrykseen, pitää asiakassuunnitelmaan kirjata poikkeavat näkemykset.  

Asiakassuunnitelmaan laaditaan ne osa-alueet ja asiat, mihin pyritään 

vaikuttamaan. Suunnitelmaan tulee myös sisällyttää perheen ja lapsen tuen tarve 

sekä muut tukitoimet ja palvelut, joilla perheen tarpeisiin koetetaan vastaamaan. 

(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2019d.) 

Jokaiselle Puolukkatien lastenkotiin sijoitetulle lapselle tehdään 

asiakassuunnitelma. Suunnitelma laaditaan lapsen ja perheen lisäksi, lapsen oma 

sosiaalityöntekijä, sekä omaohjaajat ja osaston vastaava ohjaaja. 

Asiakassuunnitelma laaditaan vuosittain ja tarvittaessa sitä tarkistetaan vuoden 

aikana. Asiakassuunnitelmaan kirjataan laajemmin sijoitukseen johtaneita syitä, 
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taustatietoja, lapsen ja perheen omia toiveita sekä nykytilannetta ja tavoitteita. 

Mikäli lapsi ei osallistu asiakassuunnitelman laatimiseen tulee lapsen omaohjaajan 

tai sosiaalityöntekijän kertoa lapselle suunnitelmassa sovitut asiat. 

Asiakassuunnitelmaan laatimiseen tulee osallistua aina lapsen asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä, lapsen omaohjaaja, osaston vastaava ohjaaja ja huoltaja tai muu 

lapsen läheinen. (Turun kaupunki 2019c.) 

 

Asiakassuunnitelman sisältö käydään omaohjaajan toimesta läpi lapsen ja läheisten 

kanssa ennen asiakassuunnitelma tapaamista. Suunnitelma pyritään kirjaamaan 

mahdollisuuksien mukaan tapaamisessa tai välittömästi sen jälkeen. Vanhemmilla 

ja lapsella on mahdollisuus kirjaamisen jälkeen täydentää asiakassuunnitelmaa tai 

pyytää muuttamaan sitä. Asiakassuunnitelmaan kirjataan kaikkien osapuolten 

näkemykset ja toiveet lapsen tilanteesta. (Turun kaupunki 2019c.) 

 

Asiakassuunnitelmaan kirjataan: 

1. Sijaishuollon tavoitteet ja tarkoitus. 

2. Erityisavun- ja tuen järjestäminen lapselle, lapsen vanhemmille, huoltajille 

tai muille lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastaaville henkilöille. 

3. Millä tavoin toteutetaan lapsen yhteistoiminta ja yhteydenpito lapsen 

vanhempien ja muiden hänelle tärkeiden henkilöiden kanssa. 

4. Miten otetaan huomioon lapsen edun mukaisella tavalla tavoite perheen 

jälleen yhdistämisestä.  

Tavoitteena on, että asiakassuunnitelma kirjataan asiakastietojärjestelmään yhdessä 

lapsen ja asiakassuunnitelmatapaamiseen osallistuneiden viranomaisten ja 

läheisten kanssa (Turun kaupunki 2019c.) 

Puolukkatien lastenkodin osastoilla laaditaan lapsen ja perheen kanssa hoito- ja 

kasvatussuunnitelma puolenvuoden välein. Omaohjaajat järjestävät ajan 

kasvatussuunnitelman laatimiseen yhdessä lapsen sekä perheen kanssa. 

Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen lähitulevaisuudesta, käydään läpi lapsen 
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sekä perheen esille tuomia asioita, toiveita ja sijoitukseen liittyviä näkemyksiä. 

Suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat ohjenuorana työryhmän työskentelyssä. 

(Turun kaupunki 2019c.) 

 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma on lapsen tai nuoren henkilökohtaisen kasvun 

seuraamiseen laadittu työväline perhekeskeisissä toimintakonsepteissa. 

Suunnitelma auttaa myös vanhempia lapsen kasvatuksessa, sekä edistää lapsen tai 

nuoren itsetuntemuksen kehittymisessä ja elämänsuunnitelmien luomisessa. 

Suunnitelmassa pohditaan yhdessä yksilölliset sijoituksen sekä pitkäaikaiset että 

lähitulevaisuuden suunnitelmat. Hoito- ja kasvatussuunnitelmaan kirjataan nuoren 

tai lapsen kehittämistarpeet, vahvuudet, ja konkreettiset toimenpiteet miten 

tavoitteisiin päästään. Sijaiskodin säännöt ja toimintatavat merkitään myös 

suunnitelmaan unohtamatta nuoren tai lapsen omia toiveita ja tavoitteita. Hoito- ja 

kasvatussuunnitelmaa tarkastellaan puolen vuoden tai vuoden välein. (Satuniemi 

Oy 2018.) 

 

Hoito- ja kasvatussuunnitelman laatiminen, jos lapsi on sijoitettu avohuollon 

tukitoimenpiteenä laitoshuoltoon tai huostaanotettu, laitoksessa laaditaan erityinen 

hoito- ja kasvatussuunnitelma asiakassuunnitelman täydentämiseksi. Erityisessä 

hoito- ja kasvatussuunnitelmassa tarkastellaan lapsen tarvitseman huollon ja 

hoidon sisältöä, unohtamatta mitä on kirjoitettu asiakassuunnitelmaan liittyen 

sijaishuollon tarkoituksista ja sen tavoitteista. Hoito- ja kasvatussuunnitelma 

täydentää lastensuojelussa käytettävää asiakassuunnitelmaa ja edistää laitoksissa 

järjestettävän huolenpidon ja hoidon organisointia. Hoito- ja kasvatussuunnitelma 

on jaettava asiakirja lapsen vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille. 

(Räty 2015, 280.) 
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3.4      Vanhemmuus sijaishuollossa 

 

Päätös huostaanotosta vaikuttaa kriisinä koko perheeseen, vaikka se tapahtuisi 

omaehtoisena tai vastentahtoisena. Lapsen pois lähteminen aiheuttaa perheessä 

ajatuksia ja tunteita kaikissa perheen jäsenissä, sekä perheen läheisissä. Kokemus 

on poikkeuksellisen raskas, koska lapsen huostaanottoa edeltää aiempi perheen 

kriisitilanne. Kriiseistä on mahdollista kuitenkin selvitä. (Voikukkia 2019.) 

 

Huostaanotetun lapsen kasvatusvastuu on sijaishuoltopaikalla ja sen työntekijöillä. 

Lapsen vanhemmille on tärkeää päästä mukaan huoltajana lapsen koskevien 

päätösten tekoon. Useammat vanhemmat kokevat vanhemmuutensa jaettuna 

vanhemmuutena sijaishuollon toimijan kanssa. (Pitkänen 2011, 7.) 

 

Vanhemmille, joiden lapsi on huostaanotettu, tehdään erillinen asiakassuunnitelma, 

jollei suunnitelman tekemistä pidetä tarpeettomana. Asiakassuunnitelma 

vanhemmille pääperiaatteena on tukea heidän vanhemmuuttaan. Suunnitelma 

voidaan tehdä yhteistyössä muiden viranomaisten toimijoiden kanssa. Sijaishuollon 

aikana vanhempien tukeminen on merkittävä osa sijaishuoltoa, sekä vanhempien 

kannustaminen tuen ja palveluiden alaisuuteen. Vanhempien tukeminen on 

koettava lapsen edun ja hyvin toteutuneen sijoituksen näkökulmasta. (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2019c.) 

 

Pitkäsen (2011) tutkimuksen mukaan vanhempien kuntoutumisen tukeminen on 

pienessä roolissa lapsen sijoituksen aikana. Lapsen sosiaalityöntekijän asema 

koettiin, että hän on enemmän lapsen tarpeita varten. Vanhemmat kokivat että, 

tarjotut tukitoimenpiteet ja yhteistyö oli vajavaista heille. Tämän lisäksi avun 

saaminen edellytti paljon vanhemmilta omaa aktiivista toimintaa ja halua saada 

apua ongelmiinsa. Lopulta vanhemmuus oli monille vanhemmilla kuntoutumisen 

motivoiva voimanlähde, ja sen tunteellinen tärkeys oli valtava.  
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4 KEHITTÄMISTYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

 

Keräsin aineistoa kehittämistyöhöni havainnoimalla eri osastojen toteutunutta 

perhetyötä vanhempien kanssa, sekä haastattelemalla ohjaajia. Kehittämistyössäni 

käytetyt menetelmät olivat laadullisia tutkimusmenetelmiä. 

 

Aloitin aineiston keräämisen havainnoimalla perhetyötä osastoilla, jonka jälkeen 

kartoitin halukkaita vanhempia osallistumaan kehittämistyöni teemahaastatteluun. 

Lisäksi hyödynsin työssäni vanhempien arkipäiväiset kohtaamiset ja keskustelin 

heidän kanssaan, jotta he omaksuvat minut yhdeksi kokonaisvaltaiseksi ohjaajaksi. 

Tämä auttoi minua lähestymään vanhempia teemahaastatteluiden osalta. Koin, että 

valitsemani menetelmät tukevat toisiaan opinnäytetyöni kehittämistyön osalta.  

 

Haastattelut lastenkodin henkilökunnan kanssa tukivat havainnointiani sekä toivat 

esille uusia näkökulmia vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vanhempien 

teemahaastattelut toivat esiin vanhempien omat näkökulmat huostaanotosta ja 

toteutuneesta perhetyöstä heidän kohdallaan.  

 

Benchmarkkaus menetelmää käytin Turun kaupungin alaisuudessa toimivaan 

toiseen lastenkotiyksikköön, jossa oli laadittu opas vanhemmille. Oppaassa oli 

kokonaisvaltaisesti hyvin suunnattu tietoa juuri lasten vanhemmille. Hyödynsin 

toisen lastenkodin opasta Puolukkatien oppaan laadinnassa. 

 

Alaluvuissani käsittelen menetelmiäni sekä kerron niiden toteuttamisesta. 
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4.1 Havainnointi 

 

Havainnointi menetelmän avulla saadaan informaatiota siitä, että tekevätkö toimijat 

niin kuin he kertovat tekevänsä. Havainnoinnin etuna on, että menetelmän avulla 

saadaan välitöntä suoraa tietoa kohderyhmän käyttäytymisestä ja toiminnasta. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 201-203). Eri havainnointimenetelmien 

haasteena on, että havainnoijan läsnäolo saattaa häiritä tutkittavaa tilannetta tai 

peräti muuttaa sitä. Näitä tilanteita kutsutaan kontrolliefektiksi. (Ojasalo, Moilanen, 

Ritalahti 2015, 106-110).  

 

Havainnointia käytin menetelmänä, jotta saisin selvitettyä tietoa yleisesti perhetyön 

toteuttamisessa ja esille nousseita haasteita, mitä on koettu perhetyössä osastoilla. 

Sain sen avulla informaatiota useilta ohjaajilta aikaisemmin toteutuneesta 

perhetyöstä.  

 

Havainnointini perustuu 12 lapsen perhetyön toteutuneisiin tapauksiin ja 

kokemuksiin. Käytin havainnointia yhtenä menetelmänä opinnäytetyössäni, koska 

halusin saada talossa työskenteleviltä ohjaajilta tietoa ja nähdä miten perhetyötä on 

toteutettu ja toteutetaan puolukkatien lastenkodissa. Havainnointini apuvälineenä 

käytin muutamia kysymyksiä, jolla kartoitin yhtenäisiä esiin tulleita asioita. 

Havainnointi perustuu vanhempien ja lasten tapaamisiin puolukkatien 

lastenkodissa, sekä asioiminen lasten vanhempien kanssa.  

 

Päädyin havainnointimenetelmän käyttöön, koska koen että on tärkeä huomioida 

tutkimuksen alussa koetut, havainnoit sekä tuntemukset, ja soveltaa niitä koko 

kehittämistyö tutkimuksen ajan. Olen työskennellyt Puolukkatien lastenkodin 

yksikössä noin vuoden, joten läsnäolooni on totuttu työyhteisössä. Havainnointi 

toiminnan sisällä oli helpompaa, koska olin tuttu henkilö työympäristössä. Tämä 

auttoi minua keskittymään havainnoimaan vanhempien ja työntekijöiden 



27 

 

kohtaamisia ja toteutunutta perhetyötä. Laadin havainnointimenetelmän 

toteuttamiseen pohjan, jonka avulla tein havaintoja toiminnasta. 

 

4.2 Teemahaastattelut 

 

Teemahaastattelun perusta on yksinkertainen, kun tahdotaan tietää mitä 

kohderyhmä ajattelee tietystä asiasta. Tämän seurauksena onkin tehokkainta kysyä 

kohderyhmään kuuluvalta henkilöltä itseltään asiasta. (Eskola & Vastamäki 2001, 

24-27.) 

 

Teemahaastattelu onkin eräänlainen keskustelu, joka on kuitenkin haastattelun 

toteuttajan aloitteesta alkanut ja määräytyy toteuttajan määrittelemillä ehdoilla. 

Teemahaastattelun toteuttajalla on tarkoituksena vuorovaikutuksellisessa 

keskustelussa saada tietoa tutkimuksen aihepiirin liittyen ja kirjata saamansa 

informaatio, mitä haastattelussa on noussut esille. (Eskola & Vastamäki 2001, 24-

27.) 

 

Teemahaastatteluun suostumuksella on noussut kolme motivoivaa tekijää. 

Ensimmäinen motivoiva tekijä on antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda 

esille oman mielipiteensä aihealueeseen, jolloin haastateltava kokee vaikuttavan 

asioihin konkreettisesti itse. Toinen motivoiva tekijä on, että haastateltava pääsee 

kertomaan omista kokemuksistaan. Haastateltava voi kokea omien kokemusten 

kertomisen auttavan muita samassa tilanteessa olevia tai haastateltava voi myös 

kokea, että juuri hänen vastauksensa ja ajatukset ovat arvokkaita. Viimeinen 

motivoiva tekijä saattaa olla, että haastateltava on ennen osallistunut johonkin 

tutkimukseen, josta hänelle on jäänyt hyvät kokemukset. (Eskola & Vastamäki 2001, 

24-27.) 
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Teemahaastatteluissa haastattelija on määrännyt aihepiirit ja teema-alueet 

etukäteen. Menetelmästä kuitenkin puuttuu strukturoidun haastattelun ominaiset 

piirteet, kuten kysymysten järjestys ja tarkka muoto.  Haastattelijan tulee seurata, 

että kaikki määritellyt teemat käydään kokonaisvaltaisesti läpi haastattelun aikana. 

(Eskola & Vastamäki 2001, 24-27.) 

 

Alla teemahaastatteluiden ennalta laaditut kysymykset vanhemmille, ohjaajille sekä 

sosiaalityöntekijälle. 

 

Vanhempien haastatteluihin olin valmiiksi laatinut neljä kysymystä, joiden avulla 

sain paljon hyödyllistä tietoa oppaani kannalta. Alla on haastatteluiden kysymykset, 

joihin lasten vanhemmat vastasivat teemahaastattelun aikana. (Liite 2.) 

 

Kysymykset vanhemmille:  

1. Kuka minulle kertoi mitä huostaanotto tarkoittaa? 

2. Mitä minulle kerrottiin huostaanotosta?  

3. Mitä olisin halunnut tietää huostaanotosta? 

4. Muuta? 

 

Työntekijöiden haastatteluihin tein haastattelupohjan, jossa oli kolme kysymystä 

opasta varten. Työntekijöiden haastatteluiden osalta nousi paljon hyödyllistä tietoa 

opasta varten. Alla on haastattelupohjan kysymykset, joihin työntekijät vastasivat. 

(Liite 3.) 

 

Kysymykset Ohjaajille:  

1. Minkälaisen informaation huostaanotosta koet tärkeäksi vanhempien 

kannalta? 
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2. Mitä asioita mielestäsi oppaan vanhemmille tulisi sisältää? 

3. Muuta tärkeää esille nostettavaa? 

 

Sosiaalityöntekijän haastattelu toteutettiin puhelimitse, koska ajallisesti oli hankala 

sopia tapaamista. Puhelun alussa kerroin taustat opinnäytetyöstäni ja 

kehittämistyön kohteesta. Puheluhaastattelu myötäili teemahaastatteluiden 

rakennetta. Olin valmistellut puhelua ennen kysymyksiä, joihin tahdoin 

sosiaalityöntekijän vastauksen. (Liite 3.)  

 

Kysymykset:  

1. Minkälaisen informaation huostaanotosta koet tärkeäksi vanhempien 

kannalta? 

2. Mitä asioita mielestäsi oppaan vanhemmille tulisi sisältää? 

3. Muuta tärkeää esille nostettavaa? 

 

Haastattelin huostaanotettujen lasten vanhempia. Toteutin teemahaastattelun 

puolukkatien lastenkodin neuvotteluhuoneessa. Olin etukäteen kertonut heille 

haastattelun tarkoituksesta ja yleisesti haastattelun sisällöstä. Painotin vanhemmille 

haastattelun toteutuvan anonyymisti ja saatuja tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti. Tein etukäteen kyselylomakkeen, joka antoi pohjan 

haastatteluille. (Liite 2). Keräsin informaatiota muistiinpanoihin ja kokosin ne 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Vaitiolovelvollisuuden ja yksityisyyden suojan vuoksi 

nimesin haastateltavat H1, H2 ja työntekijöiden haastattelut nimesin K1, K2. 

 

Vanhemmat saivat tuoda esille omia kokemuksiaan huostaanottoprosessin 

alkuvaiheista, sekä tuntemuksia mitä heille oli silloin noussut esille. Vanhemmat 

kertoivat konkreettisesti mitä he haluaisivat puolukkatien lastenkodin oppaaseen. 

Työntekijät toivat haastatteluissa oman näkemyksensä, mitä oppaan tulisi sisältää.  
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4.3 Benchmarkkaus 

 

Benchmarkkaus-menetelmän käytöllä opitaan toisilta samalla alalla toimivalta 

organisaatiolta menestykseen johtaneita asioita sekä ottamaan omaan 

organisaatioon käyttöön hyväksi todettuja toimintatapoja. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2015, 186). Tarkoitukseni oli löytää lastenkoti, jossa on käytössä 

vanhemmille jaettava opas. Löysin lastenkodin, jolla oli käytössään vanhemmille 

suunnattu opas. Lastenkoti oli Turun kaupungin alaisena toimiva yksikkö eli kuului 

samaan organisaatioon, sekä toimi samalla alalla. Vertailin tehtyä opasta ja 

keräämiäni teemahaastattelun aineistoja. Esille nousseet asiat opasta varten olivat 

samankaltaisia, mitä toisen lastenkodin oppaaseen oli kirjattu. 

 

Suoritin benchmarkkauksen toiseen lastenkotiin, jossa on käytössä opas 

vanhemmille. Laadin ennalta benchmarkkaus-menetelmään pohjan, jonka avulla 

sain juuri oikeanlaista tietoa mitä tahdoin heidän oppaastaan. Lähestyin 

sähköpostitse ohjaajaa, joka työskenteli kyseisessä lastenkodissa. Sähköpostissa 

kerroin kehittämistyöstäni ja tavoitteistani. Sain luvan toteuttaa bencmarkkauksen 

heidän yksikköönsä, joka edesauttoi minua laatimaan oppaan Puolukkatien 

lastenkotiin. Toteutin benchmarkkauksen haastatteluna, jotta saisin selville heidän 

hyväksi todetun oppaan sisällön ja kehittämisideoita.  

 

Benchmarkkaus tuloksissa nousi esille, että opas on ollut hyödyllinen ja 

edesauttanut edistämään yhteistyötä perhetyön osalta. Vanhemmat ovat kokeneet 

oppaan tärkeäksi huostaanottoprosessin alussa. Vanhemmat ovat ottaneet oppaan 

hyvänä asiana, koska oppaassa on tarvittavat tiedot heitä varten. Kehittämisideana 

nousi esille, että opas olisi lyhyt ja ytimekäs kokonaisuus. Opasta on syytä päivittää 

tietyin väliajoin.  
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Benchmarkkauksesta saadun aineiston kokosin paperiversioksi ja toin ne esille 

moniammatillisen työryhmän palaverissa Puolukkatien opasta varten.  
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5 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

Tässä luvussa käyn läpi keräämääni aineistoa teemahaastatteluiden osalta. 

Teemahaastatteluissa haastattelin lasten vanhempia, puolukkatien työntekijöitä 

sekä sosiaalityöntekijää. Teemahaastatteluiden aineistoa käytiin 

moniammatillisessa työryhmässä läpi, johon kuului lastenkodin johtaja ja kolmen 

eri osaston ohjaajaa, sekä yhden osaston vastaava ohjaaja. Työryhmän tarkoituksena 

oli käydä läpi teemahaastatteluiden aineistoja, sekä päättää oppaan sisältävästä 

aineistosta.  

 

5.1 Vanhempien haastattelu tulokset 

 

Vanhempi (H1) kertoi haastattelussa oppaan olevan tarpeellinen, koska 

informaatiota tulee paljon huostaanottoprosessin alussa. Vanhemman mielestä on 

hyvä saada opas konkreettisesti mukaan kotiin, jossa on tärkeät asiat listattuna 

huostaanottoon ja lastenkotiin liittyen. Vanhemmille kerrottiin yhteisessä 

palaverissa, mitä huostaanotto tarkoittaa. Samalla heille kerrottiin huostaanoton eri 

vaihtoehdoista ja niiden eroavuuksista. Sekä tuotiin esille perhetyön tavoitteellisuus 

ja korostettiin vanhempien motivaatio ja sitoutuneisuus huostaanoton aikana.  

 

H1 toivoi, että perhetyötä toteutettaisiin yksilöllisesti, eikä kohdeltaisi vanhempia 

”yhtenä massana”. Haastateltava tahtoi, että perhetyötä toteutettaisiin 

perhekohtaisesti ja vastaamaan perheen ongelmiin. Vanhempi olisi halunnut tietää 

enemmän huostaanoton tavoitteellisuudesta, perusteluista tukitoimenpiteissä ja 

toteutettavasta perhetyöstä.  

 

Vanhempi (H1) ja (H2) olivat samaa mieltä oppaan kokonaisuudesta. Oppaan tulisi 

olla lyhyt ja ytimekäs kokonaisuus. Vanhempi (H1) listasi tärkeimmät aihealueet 
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opasta varten: puhelinnumerot, lapsen omaohjaajien nimet, sosiaalityöntekijän 

yhteystiedot, lastenkodin päivärytmin, sekä lapsen henkilökohtaisten tavaroiden 

listaus oppaaseen, mitä lapsi tarvitsee mukaansa.  

 

Vanhempi (H1) toivoi, että huostaanottoprosessin alkuvaiheessa annettavat 

lomakkeet annettaisiin samaan aikaan oppaan yhteydessä. Haastateltava korosti 

vanhempien roolia, että heidän täytyy kysyä rohkeasti asioista. Haastateltava (H1) 

näki tarpeelliseksi oppaaseen tuoda esille eri vaihtoehdot ja eroavuudet lapsen 

huostaanotossa. Haastattelun lopussa vanhempi mainitsi mielipiteensä, että lapsen 

näkökulmaa tulisi enemmän tuoda esille huostaanottopäätöksen laatimisessa.  

 

Vanhemman (H2) mukaan perhetyöntekijä kertoi perheelle huostaanotosta ja eri 

tukitoimenpiteistä. Vanhempi (H2) kertoi, että kotona oli ennen huostaanottoa 

todella vaikeaa lapsen kanssa. Vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa päädyttiin 

yhteisymmärryksessä lapsen kiireelliseen huostaanottoon. Vanhemmille (H2) 

kerrottiin huostaanotosta, että sijaishuoltopaikka on Turun alueella. Vanhemman 

(H2) mukaan hänen mielipide sijaishuoltopaikkaa valittaessa otettiin todella hyvin 

huomioon. Vanhemmalla (H2) on huostaanotosta positiivinen näkemys ja kokee, 

että on saanut juuri oikeanlaista apua sosiaalityön ammattilaisilta perheelleen.  

 

Vanhempi (H2) kertoi haastattelussa, että sijaishuoltopaikassa olisi hyvä olla 

vanhemmille tukihenkilö, joka tukee ja opastaa vanhempia vanhemmuuteen. 

Haastateltava (H2) kertoi samaan yhteyteen, että Puolukkatien sairaanhoitajasta on 

tullut hänelle henkilökohtaisesti todella tärkeä tukihenkilö, joka on häntä tukenut ja 

opastanut vanhemmuuteen. Vanhemman (H2) mukaan hän sai kattavasti tietoa 

huostaanotosta sosiaalityöntekijältä sekä perheen perhetyöntekijältä, mutta kokee 

että vanhemmille tulisi enemmän selvittää mahdollisista eri sijaishuolto paikoista.  
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Haastateltava (H2) kertoi omasta kokemuksestaan huostaanoton alussa, jolloin lasta 

”pompoteltiin” eri tukitoimien välillä. Tämä oli haastateltavan mielestä negatiivinen 

kokemus hänelle ja lapselleen. Vanhempi (H2) korosti voimakkaasti lapsen edun 

mukaista menettelyä huostaanottoprosessissa. Vanhempi (H2) toi esille 

haastattelussa tärkeäksi lapsen taustatietojen jakamisen asianomaisille ja niiden 

huomioiminen päätöksenteossa sijaishuoltopaikkaa koskien, sekä linjasi prosessin 

sujuvuuden olevan tärkein tekijä kaikkien osapuolien kannalta. Haastateltava (H2) 

lopuksi korosti yhteistyön tärkeydestä kaikkien osapuolien osalta, sekä 

yhteydenpidon merkityksestä jokapäiväisessä arjessa. 

 

5.2 Ohjaajien haastattelu tulokset 

 

K1 kertoi haastattelussa kokevansa tärkeäksi asiaksi vanhempien kannalta 

roolituksen lapsen elämässä, kun lapsi on huostaanotettuna. K1 ja K2 linjasi, että on 

selvennettävä vanhemmille, ettei huostaanotto ole pysyvä ratkaisu. K1 halusi tuoda 

esille, että huostaanoton aikana työskentelyn suuntana on perheen 

jälleenyhdistäminen. K1 nosti tärkeäksi asiaksi työntekijöiden ja vanhempien 

yhteistyön. K1 kertoi, että oppaan tulisi sisältää erilaiset hoitomuodot, tiedon 

ammattitaitoisista työntekijöistä, erinäiset rajoitustoimenpiteet, sekä sen että lapsi 

on turvassa.  

 

K2 kertoi haastattelussa tärkeäksi informaatioksi vanhemmille sen, että 

huostaanoton aikana laki velvoittaa työntekijöitä päätöksien laatimisessa ja 

toiminnassa. K2 lisäsi vielä, että Turun kaupungin omat linjaukset velvoittavat myös 

työntekijöitä heidän työssään. K2 koki tärkeäksi vanhempien kannalta oppaaseen 

sen, että opas sisältäisi tärkeät yhteystiedot, vanhempien roolin huostaanoton 

aikana, lapsen omaohjaajien nimet.   
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K3 kertoi haastattelussa tärkeäksi informaatioksi vanhempien kannalta sen, että 

huostaanotto prosessin kokonaisuus/vaiheet selvennetään vanhemmille, sekä 

kerrotaan erilaisista tukitoimenpiteistä. K3 mielestä oppaan tulisi sisältää: 

yhteydenpito ohjeet, lastenkodin arkirytmi, toimintatavat, tärkeät yhteystiedot, 

yleisesti huolenpidosta lastenkodissa, oppaan tulisi olla selkeä ja yksinkertainen, 

selkokielinen, lapsen omaohjaajat, lastenkodin turvallisuudesta, sekä 

sijaishuolto/huostaanotto lain määrityksistä. K3 kertoi lopuksi mitä muuta tärkeää 

tulisi nostaa esille: vanhempien tukemisen/yhteistyön tärkeys, avoimuus perheen 

ongelmista, työntekijöiden ja vanhempien yhteneväiset tavoitteet huostaanoton 

aikana, sekä perhetyön tavoitteellisuus ja kaikkien osapuolien sitoutuneisuus.  

 

K4 toi esille tärkeäksi asiaksi vanhempien kannalta sen, että selvennetään 

huostaanottopäätös heille. K4 mukaan vanhemmille tulisi kertoa, ettei huostaanotto 

päätä heidän vanhemmuuttaan lapsen elämässä. K4 kertoi, että oppaan tulisi 

sisältää informaatiota mitä lastenkodissa tehdään/tavoitteet ja että perheen eteen 

tehdään töitä. Lopuksi haastatellussa työntekijä piti tärkeänä sitä, että korostetaan 

biologisen vanhempien merkitystä lapsen elämässä.  

 

K5 kertoi haastattelussa tärkeäksi informaatioksi vanhempien kannalta sen, että 

minkälainen lastenkoti on kyseessä. K5 koki tärkeäksi tuoda esille huostaanotto 

käsitteiden selventämisen vanhemmille, sekä lastenkodin 

suunnitelmallisuudesta/tavoitteellisuudesta. K5 toi todella tärkeäksi asiaksi 

yhteystiedot oppaaseen.  

 

K5 kertoi, että oppaan tulisi sisältää tietoa minkälaista työskentelyä lastenkodin 

arjessa toteutetaan, sekä sen että lapsi saa yksilöllistä apua ongelmiinsa 

lastenkodissa. K5 koki tärkeäksi lopuksi nostaa esille sen, että työskentely 

puolukkatien lastenkodissa on aina lapsen edun mukaista. 
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5.3 Sosiaalityöntekijän haastattelu tulokset 

 

Sosiaalityöntekijä kertoi, että vanhemmille tulisi selventää heidän rooliaan 

huostaanoton alussa, sekä heidän oikeuksiaan huostaanoton aikana. 

Sosiaalityöntekijä totesi tärkeäksi asiaksi nostaa esille vanhempien oikeus saada 

tukea huostaanoton aikana muihin perheen haasteisiin elämän osa-alueilla. 

Sosiaalityöntekijä kertoi, että opas olisi hyvä olla selkeä ja lyhyt kokonaisuus, josta 

vanhemmat saisivat talokohtaista tietoa ja konkreettista tietoa huostaanotosta. 

Tämän johdosta oppaan tulisi olla selkokielellä kirjoitettu ja helposti omaksuttavaa 

tekstiä. Sosiaalityöntekijä painotti, että yhteistyö vanhempien ja ohjaajien kanssa on 

avain asemassa yhteisen tavoitteen toteutumisessa eli perheen jälleenyhdistämisen 

saavuttamiseksi. Sosiaalityöntekijä linjasi puhelun aikana, että oppaassa tulisi 

selventää, ettei huostaanotto ole mikään lopullinen ratkaisu perheen näkökulmasta, 

vaan toistaiseksi voimassa oleva päätös.  

 

Moniammatillisessa työryhmän palaverissa kävimme läpi kehittämistyöni 

menetelmistä saadut aineistot ja keräsimme keskeisimmät aihealueet yhteen, jotka 

valitsimme oppaaseen. Kirjasin palaverin aikana muistiinpanoja ja aiheita mitä 

pitäisi sisällyttää oppaaseen. Muistiinpanojen avulla kokosin oppaan yhteneväiseksi 

kokonaisuudeksi.  

 

5.4 Analysointi 

 

Kehittämistyöni menetelminä käytin havainnointia, teemahaastattelu ja 

benchmarkkausta. Tuloksista nousivat selkeimmin esille neljä teemaa. Teemat olivat 

seuraavat: yhteistyön merkitys ohjaajien ja vanhempien välillä, huostaanoton 

käsitteen sisältämät asiat, huostaanotto on vain toistaiseksi voimassa oleva päätös ja 

vanhempien sekä lapsen tukeminen kriisissä.  
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Toin palaverissa teemahaastatteluissa toistuvasti esille nousseet asiat opasta varten, 

sekä kerroin benchmarkkauksen aineiston tulokset. Teemahaastattelun aineistoa 

tarkasteltaessa toin esille yhteistietojen tärkeys, vanhempien roolin tärkeys lapsen 

kannalta, sekä oppaan pituus. Työryhmän mielestä haastatteluiden aineiston 

perusteella tulisi selventää vanhempien roolia huostaanoton aikana, sekä selventää 

heille huostaanoton merkitys. Tärkeimmät yhteystiedot nähtiin todella tärkeäksi 

aihealueeksi oppaaseen. Palaverissa keskusteltiin talokohtaisesta informaatiosta, 

joka nähtiin tärkeäksi asiaksi vanhempien kannalta, jotta he tietäisivät paikasta 

mihin heidän lapsensa on sijoitettu. 
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6 TUOTOKSEN ESITTELY 

 

 

Esittelen tässä luvussa Puolukkatien lastenkotiin huostaanotetun lapsen 

vanhemmille laaditun oppaan, joka on teemahaastatteluiden ja benchmarkkauksen, 

sekä havainnoinnin pohjilta kerätyn aineiston avulla laadittu. Tarkoituksena olisi, 

että lastenkodin työntekijät antaisivat oppaan vanhemmille ensi tapaamisella ja 

vanhemmat saisivat oppaan mukaan kotiin.  

 

Oppaassa on tuotu esille haastatteluissa toistuvasti nousseet asiat, jotka on koettu 

tärkeäksi vanhempien kannalta. Vanhempien haastatteluiden pohjalta oppaaseen 

on kirjattu tärkeimmät yhteystiedot ja tietoa yleisesti Puolukkatien lastenkodista. 

Oppaassa on tuotu keskeisimmät asiat huostaanotosta esille, sekä kerrottu 

vanhempien roolin olevan tärkeä lapsen jokapäiväisessä arjessa.   

 

Oppaan tarkoitus on selventää vanhemmille heidän rooliaan huostaanottopäätöksen 

jälkeen ja edesauttaa heitä sitoutumaan yhteistyöhön sijaishuollon toimijan kanssa. 

Opas laadittiin lyhyeksi ja ytimekkääksi kokonaisuudeksi, kuten kaikki 

haastateltavat tahtoivat oppaasta. Opas on kokonaisuudessaan neljä sivua pitkä.  
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7 YHTEENVETO 

 

 

Kehittämistyöni tarkoituksena oli selvittää eri menetelmien avulla ohjaajien, 

sosiaalityöntekijän ja vanhempien näkökulmat huostaanoton alkuvaiheessa ja mitä 

asioita he ovat kokeneet tärkeäksi tuoda esille.  

 

Teemahaastattelu aineistosta tulee esille huostaanottoprosessin alussa esille 

nousseet epäkohdat, jotka ovat tulleet ilmi vanhempien, ohjaajien ja 

sosiaalityöntekijän haastatteluissa. Teemahaastatteluista saadun aineiston 

rajaaminen opasta varten oli haasteellista, koska oppaasta haluttiin samanaikaisesti 

lyhyt ja ytimekäs kokonaisuus. Rajasin oppaaseen haastatteluissa toistuvasti esille 

nousseet asiat.  

      

Mielestäni valitsemani menetelmät tukivat toinen toisiaan aineiston keruun 

kannalta, mutta olisin kaivannut enemmän lasten vanhempia teemahaastatteluihin, 

koska kehittämistyöni perustana oli juuri vanhempien näkökulma ja heidän 

kokemuksensa huostaanoton alkuvaiheessa. 
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9 LIITTEET 

 

 

Liite 1: Opas vanhemmille 

 

Opas Puolukkatien lastenkotiin 

sijoitetun lapsen vanhemmille 
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Liite 1: Opas vanhemmille 

 

Sinulla vanhempana on tärkeä rooli lapsesi elämässä ja se jatkuu, vaikka lapsesi 

on sijoitettuna Puolukkatien lastenkotiin. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä 

kanssasi ja perhetyön avulla pyrimme tukemaan lapsen hyvinvointia ja avoimen 

yhteistyön, jossa kunnioitamme toisiamme. Haluamme tukea vanhemman ja lapsen 

vuorovaikutusta sekä vanhemmuutta.  

Puolukkatien lastenkoti on yksi kahdeksasta kaupungin 

lastensuojelulaitoksesta. Puolukkatien lastenkoti sijaitsee Vasaramäen 

kaupunginosassa Turussa. Lastenkoti on 18-paikkainen Turun kaupungin 

alaisuudessa toimiva lastenkoti, joka on jaettu kolmeen eri osastoon.  

Lastenkoti tarjoaa pääsääntöisesti huostaanotetuille lapsille pitkäaikaista ja 

kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Lastenkodissa nuorille ja lapsille annetaan 

hoidollinen ja säännöllinen päivärytmi ja aktiivista omaohjaajatyöskentelyä. 

Puolukkatien lastenkodissa tuetaan myös lasten vanhempien ja muiden läheisten 

osallisuutta lasten elämässä.  

Lastenkotiin sijoitetulle lapselle luodaan henkilökohtaiset 

suunnitelmat, jotka tukevat häntä päivittäisessä toiminnassa. Kaiken toiminnan 

lähtökohtana ovat jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Toiminta rakennetaan niiden 

ympärille asettamalla keinot ja tavoitteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Lapselle 

asetettujen tavoitteiden tulee tukea arkielämän sujuvuutta ja kasvattaa heitä 

vastuulliseen elämään. Päivittäisessä toiminnassa pyritään kannustamaan lapsia 

aktiiviseen elämään sekä arjessa esiintyviin haasteisiin. 

Huostaanotto tarkoittaa sitä, että kasvatusvastuu on siirtynyt sijaishuoltoa 

tarjoavalle toimijalle, mutta vanhemmalla on oikeus olla mukana lapsen asioiden 

päätöksenteossa. Kun lapsesi on sijoitettu Puolukkatielle niin kasvatusvastuussa on 

Puolukkatien henkilökunta ja lapsen oma sosiaalityöntekijä. Sijaishuollon tarkoitus 

on tarjota lapselle tasapainoinen kasvu ja hyvinvointi lapsen persoonallisten 

toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Puolukkatie on lapsen 

tämän hetkinen koti, josta hän käy koulussa sekä mahdollisissa harrastuksissa. 

Lapsellesi on erityisen tärkeää, että vanhempi pitää yhteyttä ja käy sovitusti 
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vierailemassa Puolukkatiellä. Sinulla on vanhempana oikeus saada tukea kaikkiin 

elämäsi osa-alueisiin. Lapsen sosiaalityöntekijä tukee myös sinua vanhempana.  

 

 

Liite 1: Opas vanhemmille 

 

Alla oleva kuvio havainnollistaa mitä yksilöllinen perhetyö pitää sisällään 

Puolukkatien lastenkodissa. Puolukkatien lastenkodin työntekijät ovat vastuussa 

yksilöllisestä perhetyöstä ja yhteistyöstä.   
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Liite 1: Opas vanhemmille 

 

Puolukkatien lastenkoti 

Osoite: Puolukkatie 9 / 20720 Turku 

Puhelin numerot: 

A-osasto 044-9072283 

B-osasto 044-9072284 

C-osasto 050-5955055 

Lastenkodin johtaja 040-1892718 

 

Lapseni omaohjaajat:  

________________________________________________________ 

etunimi.sukunimi@turku.fi 

Lapseni sosiaalityöntekijä: 

________________________________________________________ 

Puhelin numero: 

________________________________________________________ 

Sähköposti: 

_________________________________________________________ 

 

Turun kaupungin puhelinvaihde: 02-330 000 

Sosiaaliasiamies: 02-2626171 (Puhelinajat ma-to klo 10:00-12:00) 

Vanhempainpuhelin (Mannerheimin lastensuojeluliitto): 0800-9227 Lisätietoja: 

mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin  

mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
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Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille: www.voikukkia.fi 

Lastensuojelulaki: www.finlex.fi 

Tietoa lastensuojelusta: www.lastensuojelu.info 

http://www.voikukkia.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.lastensuojelu.info/
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Liite 2: Vanhempien haastattelurunko 

 

  
  

  

Vanhemmuus ei katoa  – 
  Opas  

Puolukkatien lastenkotiin  

sijoitetun lapsen vanhemmille.  

Vanhempien Haastattelu. 
  

  

  

  

  

Kysymykset :   

1.   Kuka minulle kertoi mitä huostaanotto tarkoittaa?   

    

2.   Mitä minulle kerrottiin huostaanotosta?   

    

3.   Mitä olisin  halunnut tietää huostaanotosta?   

  

4.   Muuta?   
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Liite 3: Työntekijöiden/sosiaalityöntekijän haastattelurunko 
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Liite 4: Havainnointirunko 

 

 

Havainnoinnissa huomioon otettavaa: 

1. Muista tehdä muistiinpanoja havainnoista.  

2. Pidä muistiinpanovälineet aina lähettyvillä. 

3. Muista kohdata vanhemmat oma itsenään. 

4.Kaikki tieto on tarpeellista.  

 

 

Havainnoinnin pääperusteet: 

1.Vanhemman/ohjaajien vuorovaikutuksen havainnointi. 

2.Sanattoman viestinnän huomioiminen. 

3.Millaisissa tilanteissa/tavoin vanhemmat ovat mukana perhetyön suunnittelussa 

ja toteutuksessa. 

4.Miten vanhemmat osallistuvat lapsen liittyviin palavereihin. 

5.Lasten ja ohjaajien vuorovaikutuksen havainnointi.  
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Liite 5: Benchmarkkus-runko 

 

Haastattelin toisen Turun kaupungin lastenkodissa työskentelevää ohjaaja. Valitsin 

kyseisen lastenkodin haastateltavaksi, koska heillä on käytössä opas vanhemmille. 

Mainitsin ennen haastattelua muistiinpanojen tekemisestä, jotta saan tarvittavan 

tiedon konkreettisesti muistiin.  

 

Perustiedot: 

1.Esittele itsesi ja kerro missä lastenkodissa työskentelet. 

2.Kerro lastenkodin toiminnasta. 

3.Lastenkodin tavoite ja kohderyhmä. 

 

 

Opas vanhemmille: 

1.Miten opas on otettu vastaan vanhempien taholta. 

2.Millaista palautetta opas on saanut. 

3.Kehittämisideoita opasta varten.  

4.Muuta oppaaseen liittyen. 
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Liite 6: Tilaajan palaute ja kommentit 

Kehittämistyön arviointi: Joonas Lampinen 

 

”Puolukkatien lastenkodissa oli havaittu, että monellakaan sinne sijoitetun lapsen 

vanhemmalla ei ole tarkkaa käsitystä siitä mitä huostaanotto tarkoittaa. 

Vanhempien kanssa keskustellessa aiheesta kävi ilmi, että joko vanhemmille ei ole 

kerrottu riittävästi, tai riittävän ymmärrettävästi, siitä miten heidän on mahdollista 

toteuttaa vanhemmuutta huostaanoton jälkeen. Tähän tarpeeseen tilattiin 

opinnäytetyö Joonakselta. 

 

Lastenkoti pyysi opasta, joka sisältää olennaiset juridiset asiat, sekä myös sen miten 

Puolukkatien lastenkoti ja vanhemmat työskentelevät yhdessä huostaanoton 

jälkeen. Oppaan tarkoitus on yhtenäistää käsitystä niin vastuukysymyksistä kuin 

myös siitä, millaisissa asioissa sosiaalitoimella tai vanhemmalla on lopullinen 

päätösvalta sellaisissa tilanteissa, joissa ei päästä yhteisymmärrykseen. 

 

Joonas hankki tietoa niin työntekijöiltä kuin vanhemmiltakin ja kokosi tämän 

perusteella oppaan lastenkodin käyttöön. 

 

Työprosessin Joonas hoiti erinomaisesti. Moni vanhempi koki asiasta keskustelun 

Joonaksen kanssa erittäin tärkeäksi. Tilaajan näkökulmasta tämä kertoo Joonaksen 

onnistumisesta erinomaisesti ottaen huomioon aiheen arkaluontoisuuden; Joonas 

onnistui, olennaisen tiedon keräämisen lisäksi, luomaan haastattelutilanteeseen 

luottavaisen ilmapiirin. Vanhemmat kokivat selvästi Joonaksen olevan aidosti 

kiinnostunut heidän mielipiteistään. Tämä mahdollisti rehellisen ja todenmukaisen 

keskustelun, joka on työn onnistumisen kannalta välttämätöntä. 

 

Joonas eteni työskentelyssään aikataulun mukaisesti, ja huomionarvoisen 

itsenäisesti, ottaen huomioon ajoittaisen tilaajan ohjauksen puutteellisuuden.  
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Opinnäytetyönä syntynyt opas otetaan Puolukkatiellä käyttöön ja sille on selkeä 

tarve työskentelyssä etenkin sijoituksen alkuvaiheessa.  

 

Tilaajan arvion mukaan Joonas onnistui erinomaisesti niin koko opinnäytetyön 

prosessia kuin lopputulostakin katsoen. Joonaksen työskentely vanhempien kanssa 

prosessissa ansaitsee erityisesti kiitosta.” 

 

Kalle Kauppila 

va. johtaja 

Puolukkatien lastenkoti 

 

 

 


