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Viime vuosina Suomen lastensuojelun sijaishuolto on ollut uutisotsikoissa pääosin negatiivisten 
laiminlyöntien takia. Lapsia on nöyryytetty ja kohdeltu epäinhimillisesti. Itse sijoitettujen lasten 
äänen kuuleminen on välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi. 31.10.2019 julkaistussa 
lastensuojelun laatusuosituksissa määritellään, että sijaishuollon laitoksen työntekijöiden tulisi 
tukea sijoitettujen lasten välisiä suhteita heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä yksityisen lastensuojelun sijaishuollon tarjoajan 
Tukikoti Sylin kanssa. Tukikoti Sylejä on kaksi ja molemmissa lastenkodeissa on sijoituspaikka 
seitsemälle lapselle. Tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tukikoti Syliin 
sijoitettujen lasten kokemuksia ja mielipiteitä Syli-illoista. Syli-illat ovat viikoittain toteutettavia 
toimintahetkiä, joiden tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä erityisesti lastenkodissa asuvien, mutta 
myös lasten ja työskentekijöiden välille.  

Haastattelin seitsemää 12–16-vuotiasta lasta. Teemahaastatteluissa selvisi, että lapset kokevat 
Syli-illat tärkeäksi osaksi arkeaan. Lasten mielestä tärkein vaikutus on lasten välisten suhteiden 
paraneminen ja mahdollisuus tehdä yhdessä. Lapset kokivat heidän mielipiteensä kysymisen 
välttämättömäksi toimintaa suunniteltaessa. 

Yhteisöllisyys nähdään usein taianomaisena ratkaisuna yksilöiden sosiaalisiin ongelmiin. Taikoja 
sillä ei saada aikaan, mutta tähän selvitykseen osallistuneiden lasten hyvinvointiin se on 
vaikuttanut huomattavasti. Lastensuojelun sijaishuollossa tulisi kiinnittää entistä enemmän lasten 
tärkeiden ihmissuhteiden tukemiseen, vaikka ne ihmissuhteet löytyisivät lastenkodin sisältä. 
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The past few years Finnish foster homes have been in news because of neglecting children’s 
rights. Children have been humiliated and treated inhumanly. For development it is necessary to 
listen the voice of these children. In 31.10.2019 the new quality guidelines for child protection 
were published. Those guidelines instruct that the employees in foster homes should support the 
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The sense of community is often seen as a magical answer to people’s social problems. It does 
not do magic, but it has impacted to the welfare of the children in this research. In the future 
Finnish child protection should concentrate more on supporting the meaningful relationships of a 
child. Even though they would be found inside the foster home. 
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1 JOHDANTO 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on ollut hitaassa kasvussa koko 2000-luvun 

ajan. Yhä useammat lapset käyttävät elämänsä aikana lastensuojelun sijaishuollon pal-

veluita. Erityisesti lastensuojelun sijaishuollon laitokset ovat viime vuosina olleet uutisot-

sikoissa erilaisten laiminlyöntien takia. Yllätystarkastusten yhteydessä on selvinnyt, että 

useammassa lastensuojelun laitoksessa on puutteita. Pahimmillaan lapsia on nöyryy-

tetty ja kohdeltu epäinhimillisesti sijoitusten aikana. Näiden faktojen pohjalta lastensuo-

jelun kehittämiseen on alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän. Lokakuussa 2019 

julkaistiin päivitetty lastensuojelun laatusuositus, jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota 

sijaishuollon laatukriteereihin ja valvontaan. Laatukriteereiden toimintasuosituksissa las-

tensuojelun laitoksen työntekijöitä suositellaan toiminnallaan tukemaan sijoitettujen las-

ten välisiä suhteita ja lasten minäkuvan sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä.  

Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Tukikoti Sylin kanssa. Tukikoti Syli on yksityi-

nen lastensuojelun sijaishuollon palvelutarjoaja ja heillä on kaksi lastensuojelulaitosta, 

yksi Turussa sekä yksi Kaarinassa. Tukikoti Syleissä toteutetaan viikoittain yhteisiä Syli-

iltoja, joiden tavoitteena on edesauttaa yhteisöllisyyttä lastenkodissa asuvien lasten vä-

lillä. Tukikoti Syli Kaarinan johtaja Katri Kivilinna pyysi minua selvittämään molempien 

yksiköiden sijoitettujen lasten kokemuksia Syli-illoista. Lasten mielipiteen selvittäminen 

luo pohjan toiminnan mahdolliselle kehittämiselle. Toiminnan kohteena ovat lapset, joten 

heidän kuulemisensa on välttämätöntä.  

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee Suomen lasten-

suojelun sijaishuoltoa ja sen tulevaisuutta sekä yhteisöllisyyttä sijaishuollossa. Laadulli-

sen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelin seit-

semää 12–16-vuotiasta Tukikoti Syleihin sijoitettua lasta. Analysoin tutkimustuloksia tee-

moittain. Tulosten perusteella lapset kokivat Syli-illat tärkeäksi osaksi heidän arkeansa. 

Lapset kertoivat, että toiminta on tärkeää, koska heille tulee siitä hyvä olo, he tutustuvat 

toisiinsa paremmin ja saavat viettää koko porukalla yhdessä aikaa. Lasten mielestä hei-

dän osallistumisensa toiminnan suunnitteluun on välttämätöntä, koska toimintaa toteu-

tetaan heidän takiaan. Vaikka tämä opinnäytetyö keskittyy vain kyseisten lasten koke-

muksiin, voi tuloksista päätellä, että lastensuojelussa olisi tärkeää kiinnittää huomiota 

sijoitettujen lasten yhteisen tekemisen tukemiseen. 
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2 LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLTO 

2.1 Lastensuojelu Suomessa 

Suomen lastensuojelu ei ole aina ollut samanlaista kuin se tänä päivänä on. Suomen 

valtiolla on historiansa aika ollut kolme lastensuojelulakia, joista ensimmäinen säädettiin 

vuonna 1936. Lain syntymisen taustalla vaikuttivat Suomessa vallinneet pulavuodet, joi-

den takia pyrittiin säätämään kunnan palveluita niin, että niitä voitiin toteuttaa mahdolli-

simman pienin kustannuksin. Ensimmäisen lastensuojelulain tärkein saavutus lasten-

suojelun historiaa tutkineen Panu Pulman mielestä oli huostaanottoa koskevien sään-

nösten asettaminen. (Pulma 1987, 155−156.) Ennen lastensuojelulakia lastensuojeluun 

oli sovellettu muuta olemassa olevaa lainsäädäntöä. 1800-luvulla lastensuojeluksi rin-

nastettava työ ja lasten kasvatus ylipäänsä perustui työntekoon ja kristinuskoon. Lasten 

kasvattamisen tärkein tavoite oli hengissä säilymisen lisäksi työkyvyn saavuttaminen. 

Siihen aikaan orpoja ja kerjääviä lapsia kutsuttiin turvattomiksi lapsiksi ja heidän kasvat-

tamisestaan huolehti viime kädessä seurakunta. Jos lapsen lähipiiristä ei löytynyt kas-

vattamiseen halukkaita henkilöitä, seurakunta otti vastuulleen lapsen opettamisen työ-

tehtäviin ja kristinuskon traditioihin. (Harrikari 2015, 56.) Erityisesti 1800-luvun lopulla ja 

vuosituhannen vaihteessa huutolaisuus oli yleistä Suomessa. Huutolaisuudella tarkoite-

taan lapsen sijoittamisesta sopimista huutokaupan tavoin. Vähiten korvausta pyytävä sai 

lapsen huollettavakseen ja pystyi kasvattamaan lapsen näin oman tilansa työhön. 

(Pulma 1987, 68.)  

1910-luvulla heräsi kuitenkin kriittinen keskustelu ankarasta kurinpidosta ja ruumiinran-

gaistusten käyttämisestä (Harrikari 2015, 60). Tämän hiljalleen lisääntyvän lapsen ase-

maan ja oikeuksiin liittyvän keskustelun voidaan ajatella olleen vaikuttamassa myöhem-

min lastensuojelulain syntyyn. Sotien jälkeen nähtiin tarve uudistaa lastensuojelulakia, 

mutta siihen päästiin vasta 1980-luvulla. Sitä ennen 1960-luvulla ruvettiin kasvatuksessa 

uskonnollisten traditioiden sijaan painottamaan tieteellisiä oppeja. Lastensuojelun työstä 

tuli enemmän teoriaan perustuvaa ja siitä syystä lastensuojelun työntekijöillekin alettiin 

vaatimaan alaan liittyvää koulutusta. (Harrikari 2015, 68−69.) 1983 säädettiin uusi las-

tensuojelulaki, joka keskittyi lapsen aseman turvaamiseen ja lapsen edun huomioimi-

seen. Laki perustui ajatukseen siitä, että lapsi on objektin sijasta subjekti, jolla on mieli-

piteitä häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. Laissa määriteltiin, että lasta tulee 

kuulla häntä koskevia päätöksiä tehdessä ja lapsen etu tulee aina huomioida, vaikka se 
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eroaisikin vanhempien edusta. (Pulma 1987, 245.) 1990-luvulla lastensuojelun sijais-

huollon kenttä muuttui ja moninaistui, kun perhehoidon ja laitoshuollon väliin syntyi vaih-

toehtoiset ammatilliset perhekodit (Harrikari 2015, 72). Vuosituhannen vaihduttua mer-

kittävin muutos lastensuojelun osalta oli lastensuojelulain uudistaminen vuonna 2007 

nykyiseen muotoonsa. Uusin laki määrittelee entistä selkeämmin yhdenmukaisia toimin-

tamuotoja ja esimerkiksi sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet määriteltiin la-

kiin. (Harrikari 2015, 73−74.) Historian saatossa Suomen lastensuojelulaista on muotou-

tunut yhteisistä toimintatavoista koostuva kokonaisuus, johon koko valtakunnan lasten-

suojelu pohjautuu. 

Kaikki lastensuojelun toimet Suomessa toteutetaan lain määräämillä tavoilla. Toiminnan 

taustalla on ajatus jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämisestä sekä oi-

keuksien turvaamisesta. (Bardy 2009, 39.) Lastensuojelulaki perustuu jossain määrin 

Suomen perustuslakiin ja toteuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Lasten oikeuksien 

sopimusta. Suomen perustuslaissa 19§:ssa säädetään valtion ja kuntien velvollisuu-

desta tukea perhettä tai muita lapsen huolenpidosta vastaavia henkilöitä lapsen hyvin-

voinnin ja kasvun turvaamisessa (Suomen perustuslaki 731/1999). Lastensuojelulain 2§ 

käsittelee tätä aihetta yksityiskohtaisemmin. Lain mukaan lapsen vanhemmilla tai huol-

tajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Viranomaisten teh-

tävä lain mukaan on tukea vanhempia tai huoltajia tässä tehtävässä tarjoamalla tarvitta-

vaa tukea ja apua riittävän aikaisin. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Suomi on allekirjoitta-

nut YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen vuonna 1991, joten Suomen lainsäädännön tu-

lee turvata vähintään sopimuksessa säädetyt oikeudet lapsille. Sopimuksen kolman-

nessa artiklassa säädetään lapsen edun huomioimisesta lasta koskevassa sosiaalihuol-

lon toiminnassa sekä velvollisuudesta turvata jokaisen lapsen hyvinvointi ja kehitys. 

(Lapsenoikeudet.fi 2019.) Suomen lastensuojelulain tarkoitus pohjautuu juuri tuohon pyr-

kimykseen turvata lapsen hyvinvointi ja kehitys sekä erityinen suojelu (Lastensuojelulaki 

417/2007). 

Lapsille ja perheille tarkoitetut sosiaalipalvelut voidaan myös ajatella kuuluvan lasten-

suojeluun. Näistä palveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa ja niitä kutsutaan ehkäise-

vän lastensuojelun palveluiksi. (Hämeen-Anttila 2017, 216.) Lapsille ja perheille suun-

nattuja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat perhetyö, kotipalvelu, kasvatus- ja per-

heneuvonta sekä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta (Sosiaalihuolto-

laki 1301/2014). Perhetyöllä tuetaan perheitä ohjaamalla ja neuvomalla sosiaalipalvelui-

den käytön suhteen tai muulla tarvittavalla tavalla. Kotipalvelun avulla avustetaan tai 
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suoritetaan asiakkaan puolesta asumiseen, lasten hoitoon, asiointiin tai muihin arkipäi-

väisten asioiden hoitamiseen liittyviä toimia, joihin asiakas tarvitsee tukea. Kasvatus- ja 

perheneuvonta on nimensä mukaisesti neuvontaa, ohjausta ja tukea, jota annetaan per-

heille lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Lapsen ja van-

hemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tapaamiset 

kunnioittavat lapsen etua. (Räty 2015, 27−28.) 

Lastensuojelulain mukainen lastensuojelu aloitetaan aina laatimalla lapsella oma asia-

kassuunnitelma (Hämeen-Anttila 2017, 230). Asiakassuunnitelma kertoo lapsen ja hä-

nen perheensä tuen tarpeesta ja palveluista, joilla siihen pyritään vastaamaan. Suunni-

telmaan kirjataan lapsen nykyinen tilanne, johon tukea tarvitaan ja tavoitteet, joihin pal-

veluiden avulla pyritään pääsemään. (Räty 2015, 272−273.) Asiakassuunnitelman laa-

dittua aloitetaan lastensuojelun palveluiden järjestäminen. Lastensuojelun toimiksi lue-

taan avohuollon tukitoimet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto sekä jälki-

huolto. Avohuollon tukitoimet eivät ole vain lastensuojelulaissa selkeästi lueteltuja tiettyjä 

palveluita. Tukitoimet voivat olla myös muuhun lainsäädäntöön perustuvia palveluita, 

joita käytetään tarvittaessa lastensuojelun avohuollon tukitoimina, kuten kunnan päivä-

hoitopalveluja sekä toimeentulotukea. Sen lisäksi avohuolto voidaan toteuttaa palve-

luina, joista lapsi ja perhe saa tukea esimerkiksi ongelmallisista tilanteista selviämiseen, 

koulunkäyntiin, työpaikan hankintaan, harrastuksiin ja ihmissuhteiden ylläpitoon. Myös 

perhekuntoutus ja tehostettu perhetyö ovat avohuollon tukitoimia. (Lastensuojelulaki 

417/2007.)  

Lapsen kiireellinen sijoitus tarkoittaa lapsen sijoittamista asumaan kodin ulkopuolelle vä-

littömän vaaran takia. Välitön vaara voi lastensuojelulain 40§ mukaan johtua joko lapsen 

omasta käytöksestä tai lapsen kasvuolosuhteissa olevista puitteista, jotka vaarantavat 

lapsen kehitystä tai terveyttä (Lastensuojelulaki 417/2007). Kiireellinen sijoitus kestää 

korkeintaan 30 vuorokautta, jonka aikana tulee selvittää, onko välitön vaara loppunut ja 

voiko lapsi palata kotiin vai tarvitseeko lapsi ottaa huostaan. Huostaanotto on toimen-

pide, jolla lapsi otetaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja hänen kas-

vatuksestaan sekä muusta huolenpidosta vastaa vanhempien sijasta yhteiskunta. Huos-

taanotto toteutetaan samoista edellä mainituista syistä kuin kiireellinen sijoitus. Sijais-

huoltopaikkaa eli paikkaa, jossa lapsen huolenpito järjestetään, mietittäessä tulee las-

tensuojelulain 45§ kolmannen momentin mukaan pyrkiä yhteistyöhön lapsen ja lapsen 

vanhempien tai huoltajan kanssa. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Sijaishuoltoa käsittelen 

yksityiskohtaisemmin seuraavassa luvussa. 
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Huostaanotto ja sen myötä sijaishuolto voi päättyä joko tuen tarpeen päättyessä lapsen 

kotiutumiseen tai lapsen täyttäessä 18 vuotta. Molemmissa tilanteissa lapsen elämä 

muuttuu suuresti. (Pukkio & Hoikkala 2016, 16.) Lastensuojelulain 75§ ensimmäinen mo-

mentti säätääkin, että sijaishuollon päättyessä sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen 

tulee järjestää lapselle jälkihuolto. Jälkihuoltoa järjestetään myös avohuollon sijoituk-

sessa yksin olleelle lapselle, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti puoli vuotta. (Las-

tensuojelulaki 417/2007.) Myös jälkihuollossa lapselle tai nuorelle tehdään asiakassuun-

nitelma, jonka pohjalta palveluita toteutetaan. Kuten avohuollon tukitoimia ei jälkihuollon 

palveluitakaan ole lueteltu selkeästi. Jälkihuollon palveluita tarjotaan yksilöllisen tarpeen 

mukaan ja ne voivat koostua erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. (Räty 

2015, 612.) Palveluita voi esimerkiksi olla taloudellinen tukeminen, tukihenkilötoiminta 

sekä koulun käyntiin liittyvissä asioissa auttaminen. Yksi jälkihuollon tukimuodoista voi 

tarpeen mukaan olla myös sijaishuolto. Jälkihuolto päättyy tällä hetkellä viimeistään nuo-

ren täyttäessä 21 vuotta tai kun lapsen sijaishuollon päättymisestä on kulunut viisi vuotta. 

(Saastamoinen 2010, 62.) Keväällä 2019 vahvistettiin muutoksia lastensuojelulakiin. 

Yksi merkittävistä muutoksista oli jälkihuollon ikärajan nostaminen 25 vuoteen. 1.1.2020 

eteenpäin jälkihuoltoa voidaan siis jatkaa, kunnes lapsi täyttää 25 vuotta tai kun sijais-

huollon päättymisestä on kulunut viisi vuotta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019a.) 

Avohuollon palveluiden avulla pyritään tukemaan sekä lapsen kehitystä että vanhempien 

vanhemmuutta niin, että voitaisiin välttyä lapsen huostaanotolta. Lastensuojelussa ta-

voitteena on aina ensisijaisesti tukea ja vahvistaa vanhempia lapsen kasvatuksen suh-

teen. Huostaanotto on viimeinen vaihtoehto, jota käytetään niissä tilanteissa, kun kevy-

emmät tukikeinot eivät ole riittäviä. (Hämeen-Anttila 2017, 232.) Lapsen etu tulee kuiten-

kin aina huomioida tuen muotoa harkittaessa. Jos heti alussa nähdään, että huostaan-

otto on ainoa keino, jolla voidaan turvata lapsen kehitys, ei ole aiheellista ohjata perhettä 

siinä tapauksessa läpi erilaisten avohuollon tukitoimien. (Räty 2015, 9.) 

2.2 Lastensuojelun sijaishuolto Suomessa 

Sijaishuollolla tarkoitetaan lastensuojelulain 49§ ensimmäisen momentin mukaan lapsen 

kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä muualla kuin lapsen kotona. Kiireellisesti sijoi-

tettu, huostaanotettu sekä lastensuojelulain 83§ säädetyllä väliaikaisella määräyksellä 

lapsi voidaan sijoittaa sijaishuoltoon. Lastensuojelulain 83§ mukainen väliaikainen mää-

räys tarkoittaa asiaa käsittelevän tuomioistuimen antamaa määräystä lapsen 
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olinpaikasta ja hoidon järjestämisestä sen ajaksi, kun joko hallinto-oikeus tai korkein hal-

linto-oikeus käsittelee lapseen liittyvää huostaanottoa tai sijaishuoltoa. (Lastensuojelu-

laki 417/2007.) 

Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle myös muuten kuin sijaishuoltona avo- tai jälki-

huollon tukitoimenpiteenä. Lapsi tai perhe voidaan sijoittaa avuhuoltona tuen tarpeen 

arvioivana tai kuntouttavana tukitoimenpiteenä. Lapsi voidaan sijoittaa myös yksin sa-

moista syistä tai hänen huolenpitonsa järjestämiseksi väliaikaisesti esimerkiksi vanhem-

man sairauden takia. (Saastamoinen 2010, 58−59.) Avohuollon sijoitus on vapaaeh-

toista, sijoituksen ei ole tarkoitus jatkua pitkäkestoisesti ja lapseen ei voida laitoshuol-

lossa kohdistaa lastensuojelulain 11 luvun mukaisia rajoitustoimenpiteitä. (Lastensuoje-

lulaki 417/2007.) Jälkihuoltona lapsen sijoitus toteutuu samoilla ehdoilla kuin avohuollon 

sijoitus ja sijoitus toteutetaan vain niissä tilanteissa, kun se on lapsen tai nuoren edun 

mukaista (Saastamoinen 2010, 62−63). 

Lastensuojelun sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, ammatillisessa perheko-

dissa, laitoshuoltona tai muuna lapsen tarpeisiin vastaavalla sijoitusmuodolla. Lapsen 

sijaishuoltopaikkaa valittaessa tulee aina huomioida lapsen etu ja yksilölliset tarpeet. 

Perhehoidolla tässä yhteydessä tarkoitetaan niin kutsuttujen sijaisvanhempien järjestä-

mää lapsen ympärivuorokautista huolenpitoa omassa yksityiskodissaan (Perhehoitolaki 

263/2015). Perhehoidon tavoitteena on erityisesti tarjota tuen tarpeeseen vastaavaa pal-

velua mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä ja luoda edellytykset läheisiin ih-

missuhteisiin (Saastamoinen 2010, 8). Ammatilliset perhekodit perustuvat lakiin yksityi-

sistä sosiaalipalveluista. Ne tarjoavat samankaltaista palvelua kuin perhehoito, mutta 

heiltä vaaditaan lain 4§ mukaisesti vahvempaa ammatillista osaamista, joka mahdollis-

taa erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamisen perhekotimaiseen ympäristöön (Laki 

yksityisistä sosiaalipalveluista 22.11.2011/922). Muu lapsen tarpeisiin vastaava sijoitus-

paikka voi olla esimerkiksi sairaala. Näitä sijoituspaikkoja käytetään kuitenkin vain niissä 

tilanteissa, kun lastensuojelulain mukaisen sijaishuollon paikat eivät pysty vastaamaan 

lapsen tarpeisiin ja kun ne ovat paras vaihtoehto lapsen edun kannalta. Sairaala voi olla 

sijoituspaikkana, jos lapsen jatkuva sairaalahoito on välttämätöntä lapsen terveyden 

kannalta. (Saastamoinen 2010, 11−12.) 

Lapsi voidaan sijoittaa myös lastensuojelulaitokseen. Näitä lastensuojelulain 57§ määri-

teltyjä laitoksia ovat lastenkodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuo-

jelulaitokset. Avohuollon tukitoimena toteutettavat väliaikaiset sijoitukset järjestetään 
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lastensuojelulaitoksissa. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Laitoshoito soveltuu väliaikaisiin 

sijoituksiin hyvin, koska lastensuojelulaitoksissa keskitytään lapsen huollon lisäksi tiivii-

seen työskentelyyn lapsen perheen kanssa ja perheen välisen yhteydenpidon tukemi-

seen. Avohuollon sijoituksissa lapsen sijoittaminen perheeseen ei ole lapsen edun mu-

kaista, koska perheen kanssa tehdään niin tiivistä yhteistyötä ja sijoitus on vain väliaikai-

nen ratkaisu. Huostaanotetuille ja kiireellisesti sijoitetuille lapsille sekä perhehoito että 

lastensuojelulaitokseen sijoittaminen voi olla paras ratkaisu lapsen yksilöllisten tarpeiden 

huomioimisen kannalta. Laitoksissa työskentelevät moniammatilliset tiimit takaavat eri-

tyisen laaja-alaisen osaamisen ja tuen lapselle. Lastensuojelulain 11 luvussa säädettyjä 

rajoitustoimenpiteitä voidaan pääosin toteuttaa tarpeen vaatiessa vain lastensuojelulai-

toksissa lukuun ottamatta yhteydenpidon rajoittamista. Rajoitustoimenpiteiden toteutta-

mismahdollisuuden vuoksi lastensuojelulaitokset soveltuvat erinomaisesti erityistä tukea 

tarvitsevien lasten hoitoon ja kasvatukseen. (Saastamoinen 2010, 11.) 

Laitoksessa järjestettävän sijaishuollon tulee noudattaa lasten huollosta ja tapaamisoi-

keudesta annetun lain 1§ mukaisia säädöksiä. Lain 1§ säädetään lapsen huoltoon liitty-

vistä vaatimuksista ja sen mukaan lapsen huollon tulee turvata erityisesti lapsen hyvä 

suhde omiin vanhempiin, lapsen kehitystasoa vastaava kasvatus, valvonta ja huolenpito 

sekä mahdollistaa lapsen itsenäistyminen vastuulliseksi aikuiseksi (Laki lapsen huollosta 

ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361). Lastensuojelulain 58§ ensimmäinen momentti tar-

kentaa vielä, että lapsen huolto tulee toteuttaa hänen yksityisyyttään kunnioittaen (Las-

tensuojelulaki 417/2007). Lasta sijoittaessa lastensuojelulaitokseen tulee siis huomioida 

voiko laitos vastata juuri kyseisen lapsen tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Las-

tensuojelulain 58§, 59§ ja 60§ säätävät sijaishuollon laitoksiin liittyvistä velvoitteista. Las-

tensuojelulaki ei määritä laitoksista kovin tarkasti ja sen takia eri laitokset voivat olla kovin 

erilaisia keskenään. Jokaisen lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoavan laitoksen tulee kui-

tenkin olla tarpeeksi tilava ja mahdollistaa lapsen erilaiset harrastukset. (Räty 2015, 

501−502.) Lastensuojelulaitoksissa tulee myös työskennellä tarpeeksi sosiaalihuollon 

ammattilaisia, jotta lasten huolto ja kasvatus pystytään toteuttamaan vaaditulla tavalla ja 

lasten oikeuksia kunnioittaen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee vuosittain raportteja koskien lastensuojelun tilas-

toja Suomessa. Uusimman raportin mukaan vuonna 2018 kodin ulkopuolelle oli sijoitet-

tuna 18 544 lasta, joista 86% olivat alle 18-vuotiaita. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli siis 

1,4% väestön 0–20-vuotiaista. Näistä lapsista 38,7% oli sijoitettuna laitoshoitoon eli eri-

laisiin lastenkoteihin ja koulukoteihin. Sijoitettujen lasten määrä kasvoi 2,6% edellisestä 
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vuodesta. Sijoitettujen lasten määrä onkin ollut hitaassa nousussa viime vuosikymme-

ninä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, 9.) Yhä useammat lapset käyttävät siis elä-

mänsä aikana sijaishuollon palveluita. Tarpeen ja kysynnän kasvaessa on välttämätöntä 

kiinnittää huomiota Suomessa toteutettavan sijaishuollon laatuun. 

2.3 Suomen lastensuojelun tulevaisuus 

Edelleen tänä päivänä sosiaalihuollon palveluita pyritään kehittämään kansalaisten tar-

peisiin vastaavaksi. Koko Suomen valtioon oli tämän vuoden alussa valmisteilla sote- ja 

maakuntauudistus. Uudistuksen oli tarkoitus astua voimaan 1.1.2021 ja silloin uudet 

maakunnat olisivat toteuttaneet nykyisten kuntien palvelut. Sote-uudistuksen eli sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksen oli tarkoitus uudistaa myös lastensuo-

jelua. Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti uudistukseen kuuluvaa 5 hallituksen kärki-

hanketta, joiden tavoitteena oli tarjota yhdenvertaisempia palveluita kaikille samalla hilli-

ten kustannuksia. Lastensuojeluun liittyy kiinteästi yksi kärkihankkeista nimeltään Lapsi- 

ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Muutosohjelma kehitti esimerkiksi erityis- ja 

vaativimman tason palveluita niin, että laadukas palvelu on helposti saatavilla. Näihin 

palveluihin luetaan lastensuojelun palvelut. Lastensuojelua oli tarkoitus uudistaa niin, 

että käytännön työssä tulevat korostumaan ihmissuhteiden tukeminen ja tiivis moniam-

matillinen työskentely. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b.) Kehittämistyöhön liittyy 

aina vahvasti yhteiskunnan tilanne ja lastensuojelun työtä pyritäänkin aina kehittämään 

niin, että se vastaa lasten ja perheiden sen hetkisiin tarpeisiin. Yhteiskunnan tilanne kui-

tenkin muuttui maaliskuussa 2019, kun sote-uudistusta eteenpäin vievä hallitus erosi ja 

uudistuksen eteneminen pysähtyi uuden hallituksen muodostumisen ajaksi.  

Kesäkuussa uusi Antti Rinteen johtama hallitus astui virkaan ja lokakuussa 2019 kysei-

nen hallitus käynnisti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman. Käynniste-

tyssä kehittämisohjelmassa halutaan keskittyä perustason palveluiden vahvistamiseen 

ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Ohjelma tähtää edeltäjänsä mukaan 

palveluiden toteuttamiseen tulevissa maakunnissa. Kehittämistyön tavoitteena on kiin-

nittää huomiota saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn, laatuun, yhteen toimivuuteen sekä 

kustannuksiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019c.) Nähtäväksi jää miten uusi muutos-

ohjelma vaikuttaa lastensuojelun kehittämistyöhön. Palveluiden tilanne elää ja ne muut-

tuvat yhteiskunnan muutosten mukana. Lastensuojelun palveluiden tulevaisuus näyttää 
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kuitenkin edelleen etenevän koko ajan yhdenvertaisempaan ja ennaltaehkäiseviin pal-

veluihin keskittyvään suuntaan kustannustehokkuutta unohtamatta. 

12. huhtikuuta 2019 voimassa olevaan lastensuojelulakiin tehtiin muutoksia. Laista ku-

mottiin yksi rajoitustoimenpiteiden käyttämisen edellytyksiä käsittelevä artikla (64§) siinä 

muodossa kuin se laissa tällä hetkellä on. Useita artikloita muutettiin ja uusia lisättiin 

lakiin. Muutokset keskittyvät pääosin lapsen aseman parantamiseen ja rajoitustoimenpi-

teiden tarkentamiseen. Uuden muutoksen myötä jälkihuollon ikäraja pidentyy 21 vuo-

desta 25 vuoteen. Muutokset lakiin tulevat voimaan 1.1.2020. (Laki lastensuojelulain 

muuttamisesta 542/2019.) Lakien kriittinen tarkasteleminen ja tarpeen mukaan muutta-

minen on välttämätöntä yhteiskunnan ja olosuhteiden muuttuessa jatkuvasti. Lastensuo-

jelulain keskiössä on lapsen kehityksen ja kasvun turvaaminen. Lain tarkentaminen aut-

taa lastensuojelun ammattilaisia vastaamaan tähän tehtävään vaaditulla tavalla ja näin 

ollen parantaa lasten oikeuksien toteutumista. 

Erityisesti lastensuojelun sijaishuollosta puhuttaessa kuultavissa on usein negatiivinen 

kaiku. Sitä ovat olleet edistämässä lastensuojelun historian käytännöt lasten ruumiilli-

sista rangaistuksista ja sijoitettujen lasten ”ongelmallisuudesta”. Aikojen saatossa on 

alettu ymmärtää, että sijoitetut lapset ovat aivan yhtä tärkeitä kuin muut lapset ja heidän 

oikeuksiinsa on kiinnitetty huomiota, esimerkiksi juuri lakeja päivittämällä. Viime vuosina 

uutisotsikoissa olleet laiminlyönnit sijaishuollon laitoksissa ovat kuitenkin ruokkineet ne-

gatiivista kuvaa lastensuojelusta. Syksyn 2018 alussa uutisotsikoihin nousi Muhoksella 

sijaitseva Pohjola-Koti, johon saman vuoden huhtikuussa tehdyssä yllätystarkastuk-

sessa oli noussut esiin huolestuttavia puutteita koulukodin käytännöissä. Asiakaslapset 

kertoivat epäinhimillisestä kohtelusta, nöyryyttämisestä sekä mielivaltaisesta rajoittami-

sesta. (Hintsala 2018.) Syksyllä 2019 uutisoitiin Iitissä sijaitsevan erityislastenyksikön 

Loikalan kartanon toiminnan keskeyttämisestä vakavia puutteiden takia. Aluehallintovi-

rasto teki niin ikään Loikalan kartanoonkin yllätystarkastuksen, josta selvisi epäasianmu-

kaisia kasvatuskäytäntöjä sekä lastensuojelulain vastaisia kirjauksia. Asiasta oli annettu 

jo aiemmin huomautuksia, mutta niiden laiminlyönnin takia viranomaiset sulkivat koko 

yksikön toiminnan. (Sillanpää 2019.)  

Tämän kaltaiset uutiset nostattavat ymmärrettävästi huolta ja epäluottamusta lastensuo-

jelun sijaishuoltoa kohtaan. Laiminlyönteihin ja puutteisiin täytyy puuttua. Sen takia on 

ensiluokkaisen tärkeää kuulla lastensuojelun asiakaslapsia ja heidän kokemuksiaan si-

jaishuollosta. Ilman asiakkaiden äänen kuulemista ei voida muuttaa lastensuojelun pal-

veluita heidän tarpeisiinsa vastaaviksi. Lasten mielipiteen kuuleminen juuri 
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sijaishuollosta on kovin ajankohtaista näiden huolestuttavien uutisten keskellä. Sen takia 

haluankin omalta osaltani olla selvittämässä lasten mielipiteitä. Opinnäytetyöni laajuu-

den takia en pysty mitenkään selvittämään lasten kokemuksia kaikista sijaishuoltoon liit-

tyvistä osa-alueista. Keskityn tässä opinnäytetyössäni yhden toimintatavan vaikutuksiin 

ja kehittämiseen. Tulevaisuudessa on tärkeää kuulla asiakkaita ja tehdä kuuluvaksi hei-

dän kokemuksensa jokaiselta palvelun osa-alueelta, jotta palveluiden kehittämisellä pys-

tytään vastaamaan vielä tarkemmin asiakkaiden tarpeisiin. 
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3 YHTEISÖLLINEN TOIMINTA SIJAISHUOLLOSSA 

3.1 Yhteisöllisyys käsitteenä 

Yhteisöllisyys on käsite, jota on vaikea määritellä yhdellä lauseella. Aiheesta puhutaan 

paljon ja käsitettä käytetään monissa eri yhteyksissä. Yhteisöllisyyden uskotaan usein 

taianomaisesti ratkaisevan kaikki yksilöiden sosiaaliset ongelmat. Yhteisöllisyyteen liittyy 

oleellisesti yhteisö. Ryhmällä tarkoitetaan kahta tai useampaa yksilöä, jotka ovat vuoro-

vaikutuksessa toistensa kanssa (Kataja ym. 2011, 15). Yhteisö eroaa ryhmästä siinä, 

että yhteisön jäsenillä on aina jokin yhdistävä tekijä (Eräsaari 2015, 35). Ryhmilläkin voi 

olla yhdistäviä tekijöitä, mutta kaikki ryhmät eivät ole yhteisöjä. Yhteisöön kuuluvia voi 

yhdistää esimerkiksi yhteinen kiinnostuksen kohde tai sijainti.  

Terminä yhteisö viestittää monille miellyttäviä ihmissuhteita ja harmoniaa (Eräsaari 

2015, 35).  Arkipuheessa yhteisöllisyys nähdään usein näinä lämminhenkisinä ja luotet-

tavina ihmissuhteita yhteisön sisällä. Yhteisöllisyyden ajatellaan olevan ihannetila, jonka 

saavuttaessa yhteisö toimii täydellisesti. Yhteisöllisyys pitää sisällään myös paljon 

muuta. Käsitteen epämääräisyys johtuu siitä, että siihen liittyy vahvasti ympärillä hallit-

seva kulttuuri ja sen takia käsite voidaan ymmärtää eri tavoilla. Kielitoimiston sanakirja 

(Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2018) määrittelee yhteisöllisyyden tunteeksi 

yhteisöön kuulumisesta. Yhteisöllisyyden tunteen voidaankin sanoa olevan ryhmän jä-

senten välinen tunne yhteen kuulumisesta. Juuri tämä henkilökohtainen kokemus erot-

taa yhteisön ryhmästä. 

David W. McMillan ja David M. Chavis (1986, 9) määrittelevät yhteisöllisyyden neljän 

elementin avulla. Heidän teoriansa mukaan yhteisöllisyys rakentuu jäsenyyteen, vaikut-

tamiseen, integraatioon ja tarpeiden tyydyttämiseen sekä jaettuun emotionaaliseen yh-

teyteen. Jäsenyydellä (membership) tarkoitetaan tunnetta yhteisöön kuulumisesta tai jä-

senten välisestä yhteydestä. Vaikuttaminen (influence) on tunnetta merkityksestä; sekä 

omasta merkityksestä yhteisöön että yhteisön merkityksestä yksilöön. Integraatio ja tar-

peiden tyydyttäminen (integration and fullfillment of needs) voidaan ymmärtää yksilön 

tarpeiden täyttymisenä yhteisöön kuulumisen takia. Näitä tarpeita ovat monen muun li-

säksi esimerkiksi ryhmään kuulumisesta seuraava status tai ryhmästä opittavat taidot. 

Jaettu emotionaalinen yhteys (shared emotional connection) tarkoittaa, että yhteisön 
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jäsenillä on yhteistä historiaa, yhdessä vietettyä aikaa sekä samanlaisia kokemuksia. 

(McMillan & Chavis 1986, 9−13.)  

Yhteisöllisyyteen liittyy olennaisesti sosiaalisen pääoman käsite. Yhteisöllisyydestä pu-

hutaan usein sosiaalisen pääoman synonyymina. Käsitteitä käytetään kuitenkin myös 

kuvaamaan eri tarkoituksia. Epäselvyys ja mahdollinen päällekkäisyys johtuu siitä, että 

esimerkiksi sosiaalisen pääoman käsiteelle on erilaisia määritelmiä riippuen määritteli-

jästä. Markku Hyyppä (2002) on avannut määritelmiä yhteisöllisyyttä käsittelevässä te-

oksessaan. Hyypän mukaan yhdysvaltalainen Robert Putnam määrittelee sosiaalisen 

pääoman kansalaisten keskinäiseksi luottamukseksi ja normeiksi, jotka parantavat yh-

teiskunnan toimintaa. Tämän määritelmät mukaan sosiaalinen pääoma sitoo toimijat eli 

yksilöt toisiinsa. Putnamin määritelmä sosiaalisesta pääomasta muistuttaa suurelta osin 

yhteisöllisyyden käsitettä. Hyypän teoksessa avataan myös ranskalaisen Pierre Bor-

dieun ajatusta sosiaalisesta pääomasta sosiaalisen vuorovaikutuksen rakennetta kuvaa-

vana terminä. Tämän määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma johtaa taloudellisen 

eriarvoistumisen myötä hyvinvoinnin eriarvoistumisen kautta yksilöiden terveyden heik-

kenemiseen. Määritelmä eroaa huomattavasti Robert Putnamin määritelmästä. Yhdys-

valtalainen Francis Fukuyamakin näkee käsitteen omalla tavallaan. Teoksessa Fukuya-

man sosiaalisen pääoman määritelmän ydinsisältö on kuvattu luottamuksen ja verkos-

toiden taustalla ilmenevänä ominaisuutena, joka edistää yksilöiden yhteistoimintaa. Tä-

män määritelmän mukaan ”sosiaalinen pääoma on pintailmiö, joka kertoo, miten yhtei-

söllisyys ilmenee”.  (Hyyppä 2002, 49–53.) Jottei käsitteen ymmärtäminen olisi liian sel-

keää, sosiaalisesta pääomasta puhutaan sekä yksilöiden että julkisten toimijoiden omi-

naisuutena. 

Erilaisten määritelmien ja lähikäsitteen sosiaalinen pääoma takia yhteisöllisyyden käsit-

teen määrittely voi olla ajoittain hankalaa. Tässä opinnäytetyössä yhteisöllisyys ymmär-

retään McMillanin ja Chavisin määritelmän mukaan. Yhteisöllisyys toteutuu yhteisöissä, 

joissa yksilöt kokevat jäsenyyttä, mahdollisuuden vaikuttamiseen, tarpeiden tyydyttämi-

sen sekä jaettua emotionaalista yhteyttä. Yhteisöllisyys on yksilön kokemus ja sen syn-

tymistä voidaan tukea. 

3.2 Yhteisöllisyyden edistäminen sijaishuollossa 

Lastensuojelun keskeisin periaate lastensuojelulain 4§ mukaan on edistää lapsen kehi-

tystä ja hyvinvointia (Lastensuojelulaki 417/2007). Lastensuojelun toimien tarkoitus on 
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siis varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa hyvin voiden 

turvallisessa ympäristössä. Myös laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, johon las-

tensuojelun sijaishuollon toiminta perustuu, määrittää 1§:ssa, että lapsen huollon tulee 

kehityksen lisäksi turvata lapsen hyvinvointi (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-

desta 8.4.1983/361). Lastensuojelun sijaishuollon onkin tärkeää pitää yhtä lailla huolta 

lapsen hyvinvoinnista kuin kehityksestä ja kasvusta.  

Yksi lastensuojelun sijaishuollon laitoksissa lapsen hyvinvointia vahvistava tai heiken-

tävä tekijä on sijaishuoltopaikan sosiaaliset suhteet eli muut sijoitetut lapset ja työntekijät. 

Sijaishuoltolaitoksen asukkaat ja työntekijät muodostavat yhteisön, jossa lapset viettävät 

suuren osan arjestaan. Lastensuojelun sijaishuollon laitosten yksilöiden välillä yhteisö 

voi perustua vähimmillään saman asuinsijan jakamiseen. Joskus sijoituspaikan yksilöt 

jakavat yhteisiä mielenkiinnon kohteita tai aitoja ystävyyssuhteita. Tällöin yhteisö on tär-

keä tukipilari sen jäsenille ja siihen jokaisen sijoituspaikan tulisi pyrkiä. Laitosten lisäksi 

yhteisöllisyyteen tulee pyrkiä myös sijaisperheissä ja muissa sijaishuoltoa järjestettä-

vissä paikoissa. Yhteisön hyvä ilmapiiri ja aidot ihmissuhteet ovat tärkeitä vaikuttajia si-

joitetun lapsen hyvinvointiin. 

Monet hyvinvointiteoriat puhuvat ihmissuhteiden tärkeyden puolesta. Yksi näistä teori-

oista on suomalaisen sosiologi Erik Allardtin hyvinvointiteoria. Erik Allardt on määritellyt 

pohjoismaisen hyvinvoinnin rakentuvan kolmesta ulottuvuudesta: elintaso (having), suh-

teet (loving) ja itsensä toteuttaminen (being). Elintaso pitää sisällään materiaalisia asi-

oita, joita ihminen tarvitsee pysyäkseen hengissä kuten esimerkiksi ruoka, vesi ja asuin-

sija. Suhteet kuvaavat tarvetta olla yhteydessä muihin ihmisiin ja luoda merkittäviä ih-

missuhteita. Itsensä toteuttaminen koostuu yhteisöön kuulumisesta ja mahdollisuudesta 

vaikuttaa omaan elämäänsä. (Allardt 1993, 89−91.) Ihmissuhteet ovat siis yksi kolmesta 

peruspilarista, joiden varaan ihmisen hyvinvointi rakentuu. Yksilölle tärkeitä suhteita olisi 

tärkeä tukea kaikkien lasten elämässä, mutta erityisesti sijoituksen takia suuria muutok-

sia kokeneiden huostaanotettujen lasten elämässä. 

Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysministeriö antoivat yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa 

Suomen ensimmäisen lastensuojelun laatusuosituksen. Laatusuosituksen tarkoitus on 

tukea lastensuojelun palveluiden toteuttamista, arvioimista sekä kehittämistä. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto 2014, 9.) Suositusten julkaisun jälkeen lasten-

suojelun palveluita on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuosina 2016-2018 

toteutuneessa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) tuotet-

tiin laatukriteerit lastensuojelun sijaishuoltoon. Sijaishuollon päivitetyssä 
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laatusuosituksessa korostetaan ihmissuhteisiin perustuvaa, lapsilähtöistä ja lasten oi-

keuksista huolehtivaa moniammatillista työskentelyä yhdessä keskeisten yksilöiden 

kanssa. Päivitetynkin suosituksen tarkoituksena on ohjata lastensuojelutyön toteutta-

mista ja järjestämistä. Uudet suositukset eivät sulje pois vuoden 2014 suosituksia, vaan 

tarkentavat niitä. Sijaishuollon laatukriteerit ovat toimittaneet Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. (Malja ym. 2019, 9.) 

Sijaishuollon laatusuosituksen laatukriteerit perustuvat sekä perus- ja ihmisoikeussään-

nöksiin että Suomen lastensuojelutoimintaa koskevaan lainsäädäntöön. Näiden perus-

tavien säännösten lisäksi osa suosituksista perustuu myös tutkimustietoon. Osa laatu-

kriteereistä ovat siis lakiin perustuvuuden takia velvoittavia ja osa suosituksia. Laatukri-

teereitä on kaksitoista ja ne pitävät sisällään koko sijaishuollon järjestämisen prosessiin 

kuuluvat osa-alueet sijaispaikan valinnasta sijaishuollon päättymiseen. Jokaisen kritee-

rin kohdalle on kirjattu toimintatavat, joiden avulla eri toimijat voivat pitää huolta kriteerin 

toteutumisesta. (Malja ym. 2019, 38.) Neljäs laatukriteeri määrittelee, että sijaishuolto-

paikassa lapsen on saatava tukea kasvuunsa ja kehitykseensä sekä tämän lisäksi sijais-

huoltopaikassa tulee olla lasta arvostava ja kannustava ilmapiiri. Laatukriteerissä on 

määritelty, että laitoksen työntekijän tulee toimillaan edistää lapsen hyvää oloa sijais-

huoltopaikan lapsiryhmässä ja tukea lasten välisiä suhteita. Laitoksen työntekijän tulee 

elää lapsen arkea hänen kanssaan niin, että oppii tuntemaan lapsen ja pystyy luomaan 

suhteen häneen. Työntekijä vahvistaa työskentelyllään lapsen minäkuvan ja toimijuuden 

lisäksi hänen sosiaalisia taitojaan sekä tunnetta siitä, että lapsi tulee hyväksytyksi omana 

itsenään. (Malja ym. 2019, 65.) Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen perustuu las-

tensuojelulakiin. Neljäs laatukriteeri velvoittaa siis jokaista lastensuojelun sijaishuollon 

laitoksen työntekijää tukemaan sijaishuoltopaikan lasten välisiä suhteita ja lasten sosi-

aalisia taitoja.  

Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkaisi vuonna 2012 raportin nuorten suosituksista lasten-

suojelun ja sijaishuollon kehittämiseen. Raportti pohjautuu vuonna 2011 järjestettyyn Us-

komme sinuun – Usko sinäkin -sijaishuollon kiertueeseen. Kiertueella tavoitettiin noin 

120 12–20-vuotiasta lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta ja nuorta ympäri Suomea. 

Kiertueen järjestämissä tilaisuuksissa lapset ja nuoret pääsivät kertomaan kokemuksi-

aan lastensuojelusta. Raportti tuo esiin lasten ja nuorten äänen sekä heidän mielipi-

teensä asiantuntijoina palveluiden kehittämisestä. (Vario ym. 2012, 5.) Lapsiasiavaltuu-

tettu Maria Kaisa Aula toteaa raportissa, että lasten ja nuorten hyvinvointia kannattelevat 

läheiset ihmissuhteet niin lastensuojelussa kuin muuallakin. Aulan mukaan lapsen 
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tärkeiden ihmissuhteiden ylläpito ja tukeminen tulee olla lastensuojelun kehittämisen läh-

tökohtana. (Vario ym. 2012, 8.)  

Raportin mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat sekä mahdollisimman vakiintu-

neet kasvuolosuhteet että vakaat ihmissuhteet. Nuoret kertoivat kiertueen tilaisuuksissa, 

että toisten lasten ja nuorten kokemuksiin on helppo samaistua. Sijoitettujen lasten ja 

nuorten tarjoama vertaistuki on juuri sen ymmärryksen takia parempaa kuin aikuisilta 

saatu tuki. Nuoret kokivat ristiriitaiseksi sen, että laitoksessa asuessaan he kiintyivät ja 

solmivat ystävyyssuhteita muiden sijaishuoltopaikan nuorten kanssa, mutta itsenäisty-

misvaiheessa näitä ystävyyssuhteita ei haluta enää tukea. Nuoret kokivat kuitenkin 

nämä sijaishuollon paikassa syntyneet ihmissuhteet tärkeiksi sekä sijoituksen alkaessa 

että myös sen päättyessä. Nuorten mukaan kavereiden kanssa voi olla ihan tavallinen 

nuori ja ”heittää vapaalle”, huolimatta siitä ovatko kaverit sijoitettuja vai eivät. Sijoitettujen 

lasten ja nuorten tukiverkko voi usein olla pieni. Erityisesti sijoituksen päättyessä juuri 

muut laitoksessa tai perheessä asuneet lapset ja nuoret voivat raportin mukaan olla to-

della tärkeitä tukea antavia ihmissuhteita nuorelle. (Vario ym. 2012, 20.) Sekä lapset ja 

nuoret itse että ajankohtaiset uudet suositukset painottavat sijaishuoltopaikan lasten vä-

lisien suhteiden tukemista. 

3.3 Tutkimuksia yhteisöllisyydestä 

Jenni Moisio (2018) on tutkimuksessaan selvittänyt aikuisten lisäksi lasten mielipiteitä 

Pelastakaa Lasten retkihankkeesta. Retkihankkeen tavoitteena oli yhteisten retkien 

avulla tukea lasten ja aikuisten vuorovaikutusta ja lisätä yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta. 

Hankeen aikana kahdessa Pelastakaa Lasten lastenkodissa toteutettiin normaalia 

enemmän retkiä ja harrastustoimintaa, joiden tavoitteena oli mahdollistaa nuorten ja ai-

kuisten välinen tiiviimpi vuorovaikutus. Hanke toteutettiin vuonna 2017 ja retkiä järjestet-

tiin molemmissa lastenkodeissa vuoden aikana kolmesta neljään kertaan. (Moisio 2018, 

9.) Moision tekemä raportti kuvaa retkillä toteutuneita vuorovaikutustilanteita ja kohtaa-

misia. Raportin mukaan arjesta poikkeavat olosuhteet loivat erityiset mahdollisuudet yh-

teisöllisyyttä edesauttavalle vuorovaikutukselle. (Moisio 2018, 65–66.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut Appelqvist-Schmidlechnerin, Kekkosen, 

Wessmanin ja Sarparannan kirjoittaman raportin (2017) Icehearts-toiminnan vaikutta-

vuudesta vuoden seurannan jälkeen. Icehearts-toiminta on lastensuojelun pitkäkestoi-

nen varhaisen tuen toimintamalli, jonka tavoitteena on koko peruskoulun ajan kestävän 
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ryhmämuotoisen harrastustoiminnan avulla ennaltaehkäistä lastensuojelupalveluiden 

tarvetta. Toimintamalli pitää sisällään ryhmätoiminnan lisäksi yksilötyötä. (Appelqvist-

Schmidlechner ym. 2017, 17–18.) Raportin tulosten mukaan toiminnan avulla vuoden 

aikana lasten arkuus väheni, kaverisuhteet paranivat sekä lasten sosiaaliset taidot, mie-

liala ja itsetunto kohentuivat (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2017, 52).  

Merja Koivula kertoo väitöskirjaansa käsittelevässä artikkelissa (2013), että hänen lap-

siryhmien yhteisöllisyyden kehittymistä tutkineen väitöskirjansa mukaan yhteisöllisyys 

rakentuu yhdessä vietetyissä hetkissä. Yhteiset, hyvin sujuneet vuorovaikutustilanteet 

rakentavat yhteisöllisyyden sekä osallisuuden kokemuksia. Myös ryhmän oman kulttuu-

rin ja yhteisten sääntöjen muotoutuminen kasvattivat yhteisöllisyyden tunnetta. (Koivula 

2013, 38.) Samaisen väitöskirjan tutkimukseen pohjautuvien havaintojen pohjalta Koi-

vula pystyi määrittelemään yhteisöllisyyden edistämisen kannalta tärkeitä elementtejä. 

Yksilöiden välisillä ystävyyssuhteilla tai edes positiivisella suhtautumisella toisiinsa, on-

nistuneella yhteisellä toiminnalla sekä yhteenkuuluvuuden tunteella on tärkeä rooli yh-

teisöllisyyden rakentumisessa. Ryhmän hyvä ilmapiiri helpottaa myös yhdessä toimi-

mista. Oleellinen yhteisöllisyyden tunnetta rakentava elementti on yksilön kokemus kuu-

lumisesta ryhmään, johonkin itseään suurempaan ja merkitykselliseen kokonaisuuteen. 

(Koivula 2013, 43.) Kaikki nämä elementit voidaan ajatella seuraavan myös yhteisölli-

syyden tunteesta. Yhteisöllisyyttä edistävät piirteet siis myös vahvistuvat yhteisöllisyy-

den rakentuessa.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä tutkimuksellisessa opinnäytetyössäni tein selvityksen lastensuojelun sijaishuollon 

asiakaslasten kokemuksista yhteisöllisestä toiminnasta. Toimeksiantajana toimi Tukikoti 

Syli. Tukikoti Sylit ovat yksityisiä lastensuojelulaitoksia ja niitä on kaksi; Kaarinassa sekä 

Turussa. Molemmissa yksiköissä on sijoituspaikat seitsemälle lapselle. Yksiköiden vii-

koittaiseen toimintaa kuuluvat säännöllisesti kerran viikossa järjestettävät toimintaillat, 

joiden tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä sekä sijoitettujen lasten että henkilökunnan 

välille. Yhteisiä toimintahetkiä kutsutaan Syli-illoiksi.  

Opinnäytetyöni prosessi alkoi lokakuussa 2018, kun Tukikoti Syli Kaarinan johtajan Katri 

Kivilinnan kanssa keskustelimme tulevasta opinnäytetyöstäni ja hän ehdotti minulle tut-

kimuksen tekemistä Tukikoti Syliin liittyen. Syksyllä 2018 toimeksiantajallani oli ajatuk-

sena tutkia lapsille tehtyjen valokuvakansioiden vaikutusta ja ylipäänsä valokuvaamisen 

käyttämistä lastensuojelun sijahuollossa menetelmänä. Kiinnostuin aiheesta ja erityisesti 

toiminnan vaikutusten selvittämisestä lasten näkökulmasta. Otin toimeksiannon vastaan 

ja hyväksytimme toimeksiannon Turun ammattikorkeakoululla marraskuussa 2018. Tä-

män jälkeen aloitin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtymisen ja tein 

suunnitelman tutkimustyöstäni joulukuussa 2018.  

Ensimmäisen suunnitelmani valmistuttua toimeksiantajani otti minuun yhteyttä ja selvisi, 

että valokuvakansioiden käyttö oli heidän yksiköissään vasta alkuvaiheissa, joten tutki-

mustyön toteuttaminen opinnäytetyöprosessini aikataulussa ei olisi mahdollista. Keskus-

telimme yhdessä aiheesta ja tulimme siihen tulokseen, että selvittäisin yksikköihin sijoi-

tettujen lapsien kokemuksia viikoittaisista Syli-illoista. Tukikoti Sylien johtajilla ja työnte-

kijöillä oli omat ajatuksensa toiminnan vaikuttavuudesta, mutta lasten mielipiteitä kuun-

teleminen mahdollistaisi toiminnan kehittämisen. Kirjoitimme toimeksiantosopimukset 

joulukuun 2018 lopulla ja kirjoitin uuden suunnitelman opinnäytetyöni uudesta aiheesta 

tammikuussa 2019. Helmikuun 2019 aikana aloitin teoriaperustan kirjoittamista. Teoria-

perustani keskittyi pitkän harkinnan jälkeen lastensuojelun sijaishuoltoon ja yhteisölli-

seen toimintaan. Maaliskuussa 2019 keräsin molempien yksiköiden johtajilta tutkimuslu-

vat selvityksen tekemiseen (liite 1). 
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4.1 Tutkimuskysymykset 

Tällä selvityksellä on kolme tutkimuskysymystä, joiden tavoitteena on selvittää lasten 

ajatuksia toiminnasta ja kuulla heidän kokemuksiaan. Haluan myös kuulla lasten ideoita 

toiminnan kehittämisestä. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Minkälaisia kokemuksia lastenkotien asiakaslapsilla on Syli-illoista? 

2. Mitä vaikutuksia toiminnalla on lasten mielestä? 

3. Osallistuvatko lapset toiminnan suunnitteluun? 

Tutkimuskysymysten muotoutumisen taustalla oli pitkä ajatusprosessi. Tiedostin opin-

näytetyön prosessia aloittaessani, että huonosti muotoillut tutkimuskysymykset voivat pi-

lata koko tutkimuksen. Harkitut ja tarkat kysymykset edesauttavat varsinkin minunkal-

taista aloittelevaa tutkijaa pysymään aiheessa. Kysymysten muotoilun lisäksi on tärkeää 

kiinnittää huomiota tutkimuskysymysten määrään. Yksi tutkimus pystyy vastaamaan 

enintään neljään tutkimuskysymykseen. (Vilkka 2015, 60−61.) Pidin nämä ohjeistukset 

mielessäni, kun mietin tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymykseni ovat yksinkertaisia, 

mutta tarkkoja ja liittyvät toisiinsa.  Koen, että kysymysten yksinkertaisuus ja selkeys 

auttaa sekä minua pysymään opinnäytetyön aiheessa koko prosessin ajan että haasta-

teltavia ymmärtämään niiden pohjalta valmistelemani teemahaastattelun teemat.  

4.2 Teemahaastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

Tiedonkeruumenetelmää miettiessäni halusin varmistaa, että lapset ymmärtävät kysy-

mykseni. Valitsin menetelmäkseni haastattelun, koska olemalla itse tilanteessa paikalla 

pystyn varmistamaan, että jokaisella on mahdollisuus ymmärtää kysymykset tarkoitta-

mallani tavalla. Haastattelun valitsemiselle voi olla monia syitä ja yleisiä syitä ovatkin 

vastauksien selventämisen ja vastauksiin syventymisen mahdollisuus (Hirsjärvi ym. 

2010, 205). Minulla ei ole aiempaa kokemusta lasten haastattelusta, joten epäilin, että 

esimerkiksi kyselyn vastaukset voivat jäädä vajavaiseksi. Erilaisista haastattelujen muo-

doista valitsin tiedonkeruumenetelmäkseni teemahaastattelun. Teemahaastattelulla tar-

koitetaan haastattelua, jossa yleensä kysymyksiä ei ole määritelty tarkasti, vaan haas-

tattelussa on teemoja, joita käsitellään jokaisen haastateltavan kanssa omalla tavalla. 

Tiukasti määritellyt kysymykset tietyssä järjestyksessä voivat rajoittaa haastateltavien 
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vastauksia. Teemahaastattelu mahdollistaa avoimen keskustelun ennalta määrättyjen 

aiheiden ympärillä. (Hirsjärvi ym. 2010, 208.)  

Monet lasten haastattelua käsittelevät tutkimukset osoittavat, että lapset osaavat kertoa 

tarkastikin omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja käsityksistään (Holopainen ym. 

2018, 48). Tähän ajatukseen pohjautuen halusin saada tietoa toiminnasta juuri lapsilta 

itseltään enkä esimerkiksi aikuisten kokemusten kautta. Mitään tarkkoja ohjeita lasten 

haastatteluun ei ole, mutta haastatteluja tehdessä on tärkeä muistaa muutama tärkeä 

erityispiirre. Haastattelijan tulee olla tietoinen omista mielipiteistään ja johtopäätöksis-

tään ja parhaansa mukaan välttää niiden esiintuomista. Lapset omaksuvat helposti ai-

kuisten tulkinnat ja haastattelijan onkin tärkeää pyrkiä välttämään lapsen johdattelua 

haastattelun aikana. Jo kysymysten muotoilu voi osoittaa odotettuun vastaukseen. Siksi 

haastattelijana on tärkeää, että harkitsen kysymyksiä tarkoin ja muotoilen ne siten, että 

lapsi saa itse tuottaa vastauksen ennemmin kuin vain vastaamalla kyllä tai ei. Toinen 

erityisesti huomioitava asia on antaa lapselle tilaa miettiä ja vastata rauhassa. (Korkman 

2018, 37;41.) Käsitykseni mukaan juuri teemahaastattelu tukee hyvin lapsen haastatte-

lua ja siinä huomioitavia piirteitä. Teemojen käsittely mahdollistaa lapsen oman näkökul-

man esiintuomisen ja epäselvyyksien tarkastelun. Teemahaastattelun tilanne on enem-

mänkin juttelua kuin asiallinen haastattelutilanne, jonka uskon helpottavan lasten mah-

dollista jännitystä. Tärkeää on kuitenkin, että haastattelijalla on suunniteltu runko haas-

tattelun teemoista, jotta keskustelu pysyy halutuissa aiheissa.  

Ennen teemahaastattelujen toteuttamista tein kirjallisena rungon teemoista, joka helpot-

tavat teemahaastattelun toteuttamista (liite 2). Haastattelujen teemat pohjautuivat suo-

raan tutkimuskysymyksiin. Lapsia haastatellessa on välttämätöntä kysyä haastattelulu-

vat lapsen huoltajalta. Noin kuukautta ennen haastattelujen toteutumista eli maalis-

kuussa 2019 menin lastenkoteihin esittelemään lapsille selvitykseni aiheen ja tarkoituk-

sen. Samalla selvitin, kuinka moni lapsista haluaa osallistua selvitykseeni. Jokaiselle las-

tenkotien lapselle annettiin mahdollisuus osallistua selvitykseen ja osallistuminen oli täy-

sin vapaaehtoista. Haastatteluihin voidaan valita haastateltavia monilla eri tavoilla. Pää-

dyin kuitenkin vapaaehtoisuuteen tutkimusryhmäni iän takia. Lasten ja nuorten kuulemi-

seen sekä haastatteluihin suhtautuminen ovat muuttuneet vuosien varrella. Lasten asi-

oita on totuttu selvittämään vanhemmilta, ja lasten osallisuus omissa asioissaan onkin 

yleistynyt vasta viime vuosikymmeninä. (Hyvärinen & Pösö 2018, 7.) Itsenäistymisvai-

hetta elävät lapset voivat myös kokea haastattelut helposti utelemiseksi. Lapsia tai nuo-

ria haastateltaessa onkin tärkeää osoittaa lapselle, että hänen mielipiteistään ollaan 
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kiinnostuneita ja hänen osallistumisellaan on väliä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 132.) Va-

paaehtoisuudella halusin mahdollistaa lapsille oman päätöksenteon selvitykseen osallis-

tumisesta. Painotin aihetta esitellessäni juuri heidän osallistumisensa ja mielipiteiden 

kuulemisen tärkeyttä. Selvitykseeni osallistui yhteensä seitsemän lasta, kolme tyttöä ja 

neljä poikaa. Osallistujat olivat 12–16-vuotiaita. Esittelyn ja haastateltavien sopimisen 

yhteydessä jätin molempiin lastenkoteihin itse tekemäni lupalaput huoltajien lupia varten 

(liite 3), jotta lupien keräämiseen jäisi tarpeeksi aikaa ennen haastattelujen toteuttamista. 

Kuukauden aikana työntekijät ehtivät tavata lasten huoltajia ja pyytää heiltä luvat haas-

tatteluihin. Jokaisen selvitykseen osallistuvan lapsen huoltajat suostuivat lasten haastat-

teluun. 

Haastatteluja voi toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluina. Toteutin selvitykseni 

haastattelut yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastattelut ovatkin haastattelujen yleisin muoto 

ja varsinkin aloitteleville haastattelijoille hyvä vaihtoehto (Hirsjärvi & Hurme 2011, 61). 

Omat taitoni tiedostaen koin, että yksilöhaastatteluissa pystyn keskittymään parhaiten 

jokaiseen yksilöön kerrallaan ja mahdollistan jokaisen kokemusten ja mielipiteiden kuu-

lemisen. Haastattelut toteutuivat kahtena päivänä huhtikuussa 2019 ja äänitin jokaisen 

haastattelun puhelimeni äänityssovelluksella. Kerroin niin huoltajille kuin lapsille, että ää-

nitän haastattelut, jotta saan varmasti kaiken tiedon muistiin. En kirjoittanut muistiinpa-

noja haastatteluiden aikana, koska halusin keskittyä keskusteluun kunnolla. Haastatte-

lun alussa kävin jokaisen lapsen kanssa läpi äänittämisen ja haastatteluiden tarkoituksen 

sekä kerroin, että haastattelu on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää missä tahansa vä-

lissä, jos lapsi ei halua enää asiasta puhua. 

4.3 Aineiston analyysi teemoittain 

Haastatteluiden jälkeen litteroin aineistoni. Litterointi tarkoittaa aineiston, tässä tilan-

teessa äänitteiden, puhtaaksi kirjoittamista. Litteroinnin tarkkuus riippuu täysin aineiston 

pohjalta tehtävän analyysin tarkkuudesta. Aineiston voi litteroida sanatarkasti tai huomi-

oiden jopa tauot ja äänenpainon. (Hirsjärvi ym. 2010, 222.) Haastattelujen litteroinnissa 

keskityin pelkästään puhuttuun aineistoon eli ääneen sanottuihin sanoihin. Ne litteroin 

sanatarkasti. Päädyin tämän tasoiseen litterointiin opinnäytetyön ohjeistus ja tavoiteltu 

laajuus mielessäni. Koen, että haastateltavien sanojen analysointi on riittävää tässä sel-

vityksessä. Haastatteluista syntyneiden äänitteiden pituudet vaihtelivat, mutta kaikki ää-

nitteet olivat alle tunnin pituisia. Litteroinnin suoritin itse ilman mitään 
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tekstianalyysiohjelmia ja tein litteroinnit aina vähintään seuraavana päivänä haastatte-

luista. Tällä halusin estää äänitteiden pitkäaikaisen säilyttämisen ja sen kautta aiheutu-

van mahdollisuuden ulkopuolisen äänitteiden kuunteluun. Hävitin jokaisen äänitteen so-

vitusti heti litteroinnin jälkeen. Äänitteiden litteroinnin suoritin siis huhtikuussa 2019. Ko-

konaisuudessa litterointiin kului arviolta noin 10–12 tuntia. 

Litteroituani aineiston aloitin aineiston analysoinnin. Hirsjärvi ja Hurme (2011, 145) ku-

vaavat tutkimushaastattelua käsittelevässä teoksessaan Ian Deyn teoriaa laadullisen ai-

neiston analyysista. Teorian mukaan analyysin prosessi koostuu kolmesta kohdasta; ku-

vauksesta, luokittelusta sekä yhdistelystä. Kuvailua voi ajatella analyysin perustana. Ku-

vailu luo lukijalle kuvan aineiston piirteistä ja selventää tutkimuksen kohteet ja heihin 

liittyvät ominaisuudet. Aloitin analyysini kuvailulla. Kuvaus tarkensi haasteltavia, selvityk-

sen kontekstia sekä selvityksen laajuutta.  

Kuvauksen pohjalta päästään analyysin keskeiseen osaan eli analyysin luokitteluun. 

Luokittelu jäsentää aineiston kokonaisuuksiksi, jotka helpottavat tulkitsemista (Hirsjärvi 

& Hurme 2011, 147). Luokittelu voidaan toteuttaa luokitteluna, teemoitteluna tai tyypitte-

lynä. Luokittelu on yksinkertaisin jäsentämistapa ja sitä käytetään usein määrällisten ai-

neistojen kanssa. Luokittelussa keskitytään jokaisen luokan esiintymismääriin aineis-

tossa. Teemoittelu muistuttaa luokitteluja, mutta siinä teemoja tulkitaan sisällön perus-

teella. Painopisteenä on enemmänkin sanotut asiat eikä määrät. Tyypittelyssä teemojen 

sisältä etsitään yhtenäisyyksiä ja tavoitteena onkin saada yleistyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 93.) Jäsensin selvitykseni aineistoa teemoittelun avulla. Teemahaastattelu oli ra-

kennettu tutkimuskysymysten pohjalta ja haastatteluissa olikin käsitelty ennalta määri-

teltyjä teemoja. Keskityin analyysissa juuri teemoja syvemmin teemoista puhuttuihin asi-

oihin. Käsittelin jokaisen teeman kerrallaan ja toin esiin niin yhtenäisiä kokemuksia ja 

mielipiteitä kuin eriäviä mielipiteitä jokaisen teeman sisällä.  

Lopuksi aineistoa vielä yhdistellään. Yhdistelyllä pyritään löytämään yhteyksiä luokkien 

välillä. Pelkästään luokiteltu aineisto jättää tutkimuksen usein kapealaiseksi. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 150.) Yhdistely tuo tutkimukseen yhtenäisyyttä ja analyysi muotoutuu ko-

konaisuudeksi. Se voidaan ajatella oleva aineiston yhteen vetävä voima, joka on välttä-

mätön tulkinnan ja jatkoajatusten kannalta. Yhdistelyäni ja tuloksien yhteenvetoa käsit-

telen kappaleessa Johtopäätökset. 

Aloitin aineiston analyysin pienen kesätauon jälkeen elokuussa 2019. Analyysin pohjalta 

kirjoitin tutkimuksen tulokset puhtaaksi syyskuun 2019 aikana. Samaan aikaan kirjoitin 
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kuvauksen selvityksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä menetelmistä. Lokakuussa pa-

lasin aiemmin kirjoittamiini teksteihin ja täydensin niitä. Marraskuussa kirjoitin Yhteen-

veto – luvun. Marraskuussa lähetin työni myös toimeksiantajalle luettavaksi hänen kom-

mentointiaan varten. Työni valmistui marraskuussa 2019 ja palautin valmiin työn mar-

raskuun puolessa välissä 20.11.2019. 

Taulukko 1. Tutkimustyön aikataulu 

10/2018 Tutkimustyön aiheen valinta 

11/2018 Toimeksiannon hyväksyminen Turun ammattikorkeakoulun puolelta 

11/2018 Tutustuminen valokuvausta koskevaan kirjallisuuteen 

12/2018 Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 

12/2018 Keskustelu toimeksiantajana kanssa aiheen muuttumisesta 

12/2018 Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen 

1/2019 Uuden suunnitelman laatiminen ja kirjallisuuskatsaus yhteisöllisyyteen 

1/2019 Lastensuojelun ja yhteisöllisyyden teorioihin tutustuminen 

1/2019 Ohjauskeskustelu ohjaavan opettajan kanssa 

2/2019 Tietoperustan kirjoittamista (lastensuojelu) 

3/2019 Tukikoti Sylien lupahakemusten täyttäminen 

3/2019 Teemahaastattelun rungon valmistelu 

3/2019 Tutkimuksen esittely lapsille ja vapaaehtoisten valinta 

3/2019 Lupahakemukset vanhemmille 

4/2019 Haastattelut Tukikoti Syleissä 

4/2019 Aineistoiden litterointi 

8/2019 Yhteisöllisyyttä käsittelevän kirjallisuuteen tutustuminen 

8/2019 Tietoperustan kirjoittaminen (yhteisöllisyys) 

9/2019 Tulosten analysointia 

9/2019 Tulosten kirjoittaminen auki opinnäytetyöhön 

10/2019 Lisää tulosten analysointia 

11/2019 Ohjauskeskustelu ohjaavan opettajan kanssa 

11/2019 Pohdinnan kirjoittaminen 

11/2019 Arvioinnin kirjoittaminen 

11/2019 Opinnäytetyön viimeistely 

11/2019 Opinnäytetyön esittely toimeksiantajalle  

11/2019 Opinnäytetyön palauttaminen sekä esittely 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Minkälaisia kokemuksia lapsilla on Syli-illoista? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää jokaisen lapsen omakoh-

tainen kokemus toiminnasta kokonaisuutena. Haastattelujen alussa koin tärkeäksi sel-

vittää, kuinka paljon lapsilla on kokemusta toiminnasta. Kyseisessä lastenkodissa asu-

misaika vaikuttaa siihen, kuinka monta kertaa lapsi on toimintaan osallistunut ja kuinka 

monipuolinen kokemus hänellä toiminnasta on. Suurin osa eli kuusi seitsemästä lap-

sesta on ollut sijoitettuna nykyiseen lastenkotiin yli vuoden. Yksi lapsi on ollut sijoitettuna 

kaksi vuotta, yksi kolme vuotta ja kolme lasta yli neljä vuotta. Pisimpään kyseisessä las-

tenkodissa asunut lapsi on ollut sijoitettuna kuusi vuotta. Yksi haastateltavista oli tullut 

lastenkotiin vasta kaksi kuukautta ennen haastatteluja. Hänen kokemuksensa toimin-

nasta on siis huomattavasti vähemmiltä kerroilta kuin muiden. Kaksi haastateltava olivat 

olleet aiemmin sijoitettuna muihin sijaishuollon laitoksiin. Molemmat heistä kertoivat, että 

edellisissä paikoissa ei ollut samankaltaista yhteistä toimintaa kuin nykyisessä asuinpai-

kassa.  

Pyysin haastateltavia kertomaan minulle erilaisista toimintatuokioista. Lapset kertoivat, 

että toiminta vaihtelee viikoittain. Toiminta voi heidän mukaansa olla urheilullista esimer-

kiksi laskettelua, avantouintia, uintia, keilailua, crossfitin kokeilua, jalkapalloa, melomista 

tai skeittaaminen. Rentoa yhdessä tekemistä ovat olleet esimerkiksi lautapeli-illat, elo-

kuvissa käyminen, yhdessä ostoksilla käyminen, ravintolassa syöminen, joulukoristeiden 

askartelu, yhdessä kokkaileminen ja kesällä grillaaminen. Lapset listasivat toiminnaksi 

myös carting-autoilun, hierojan vierailun, ja retket metsään, maatilalle tai erilaisiin huvi-

puistoihin 

Jokaisella lapsella oli myös mielessä toimintakertoja, joista he olivat pitäneet eniten. Suo-

sikkeja olivat luistelu, peli-illat, carting-autoilu, keilailu, laskettelu, huvipuistot, leffaillat, 

uiminen sekä skeittaaminen.  

5.2 Mitä vaikutuksia toiminnalla on lasten mielestä? 

Toinen tutkimuskysymys koski toiminnan vaikutuksia. Tämä kysymys oli koko selvityk-

sen keskeisin kysymys, koska sen tarkoituksena oli selvittää lasten omat kokemukset ja 
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he saivat mahdollisuuden kertoa omista näkemyksistään ja mielipiteistään. Tutkimusky-

symykseen pohjautuen keskustelimme toiminnan mahdollisista vaikutuksista lasten hy-

vinvointiin, suhteisiin lastenkodissa sekä toiminnan mahdollistamista uusista kokemuk-

sista. 

Kysyin lapsilta toiminnan vaikutuksista. Lapset toivat esille toiminnan vaikutuksen omaan 

olotilaan. Kuudessa haastattelussa kävi ilmi, että lapsilla on yleensä toiminnan jälkeen 

hyvä olla. Kaksi lasta kertoivat, että sen lisäksi heitä usein väsyttää toiminnan päätyttyä. 

”Olo on usein hyvä, mutta väsynyt. Väsynyt, koska on painanut niin kovaa.” 

Lapset kertoivat, että Syli-illat toteutetaan viikoittain samana etukäteen sovittuna arkipäi-

vänä, joten lapsilla on taustalla kulunut koulupäivä. Lasten mukaan pitkä koulupäivän 

jälkeen voi olla vaikeuksia jaksaa tehdä yhtään mitään iltapäivällä. Yhdessä haastatte-

lussa lapsi kuitenkin mainitsi, että toiminta ei ala yleensä suoraan koulun jälkeen, vaan 

heillä on koulupäivän jälkeen aikaa tehdä läksyt ja syödä. Molemmat väsymyksestä pu-

huneet lapset kertoivatkin, että vaikka toiminnan jälkeen väsyttää olo on silti hyvä. 

Yksi haastateltavista totesi, että toiminnan jälkeen: 

”On sellainen olo, että haluaisi tehdä heti uudestaan.” 

Pyysin lasta tarkentamaan vastaustaan ja kertomaan mistä olo johtuu. Lapsi kertoi, että 

usein tekeminen on niin mieluista, että hän haluaisi jatkaa tekemistä pidempään. Hänen 

mielestään erityisesti retket lastenkodin ulkopuolelle tai jonkin lajin pelaaminen yhdessä 

koko porukalla ovat olleet sellaisia toimintakertoja, joita hän olisi voinut tehdä heti uudes-

taan. 

Yksi lapsista kertoi haastattelussaan, että vaikka tekeminen on hänen mielestään usein 

mukavaa, toiminnan jälkeen hänen tulee ikävä kotiin. 

”No siis se on niinku kiva osa, kun ollaan yhdessä. Mut usein sen jälkeen 

mulle tulee semmonen huono fiilis ja haluun soittaa äidille.” 

Lapsi tarkensi vastaustaan kertomalla, että iltaisin koti-ikävä pahenee. Toiminta ei hänen 

mielestään ole syynä ikävöintiin. Hänen mielestään kiva tekeminen ja yhdessä oleminen 

auttaa unohtamaan vanhemman ikävöinnin ja tekemisen päätyttyä nukkumaan men-

nessä ikävä palaa hänen mieleensä. 
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Lapset listasivat kysyttäessä mielellään suosikkikokemuksiaan. Kysyessäni syitä suosik-

kitoiminnoille he osasivat myös perustella, minkä takia juuri tietyt tekemiset olivat heidän 

suosikkejaan. Yleisin syy suosikkitekemisen taustalla oli muihin lapsiin tutustuminen. 

Seitsemästä lapsesta kuusi lasta perusteli toiminnan mielekkyyttä sillä, että tutustuu pa-

remmin muihin lapsiin ja oppi heistä uutta.  

”Nää ihmiset on mulle täällä muutenkin niin uusia, niin on ollut kiva saada 

paremmin aikaa tutustua niihin.” 

”… tutustuu paremmin noihin muihin tyyppeihin. Kun yleensä täällä on 

kaikki vaan omissa huoneissa ja selaa puhelinta.” 

”Joskus kun on tullut joku uus, niin siihen on päässy helpommin tutustuun.” 

” Kun on viettänyt toisten kanssa aikaa, niin näkee niistä uusia puolia ja on 

tullut koko ajan paljon positiivisempi käsitys kaikista.” 

Lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitettujen lasten arki pyörii sijaishuollon paikassa. Lap-

set kertoivat pitävänsä yhteyttä omaan biologiseen perheeseensä, mutta heidän arkipäi-

vänsä kuluvat usein sijaishuollon ohjaajien ja muiden sijoitettujen lasten seurassa. Joka-

päiväiset ihmissuhteet ovat selvästi lapsille tärkeitä ja he haluavat tuntea samassa ta-

lossa asuvat ihmiset. Yksi lapsista kertoi, että uusien lasten tulo on aina jännittävää ja 

yhdessä oleminen ja tekeminen antaa aina mahdollisuuden tutustumiseen. Kaksi lasta 

myös muistelivat omaa saapumistaan lastenkotiin ja kertoivat, että yhteinen tekeminen 

oli helpottanut heitä muihin tutustuessa. Kun tietää toiset talossa asuvat, on helpompi 

asettua ja tuntea itsensä kotoisammaksi.  

Myös kuudessa haastattelussa nousi esiin yhdessä olemisen ja tekemisen tärkeys. 

Haastateltavien mielestä on tärkeää viettää aikaa yhdessä. Lasten kertoman mukaan he 

viettävät usein aikaa omassa huoneessaan puhelimella. Lapsilla on myös harrastuksia 

ja muita ystäviä, joten lasten mukaan kaikki eivät aina ole edes yhtä aikaa lastenkodissa 

paikalla. Muiden lasten kanssa vietetty aika onkin melkein kaikille lapsille mieluista, ja he 

toivoivatkin yhteisiä hetkiä enemmän.  

”… tykkään eniten, koska voi pitää niinku hauskaa muiden kanssa.” 

” On se kiva kun ollaan kaikki yhessä.” 

”Niiden (toiminnan) takia on tullut vähän kavereitakin.” 
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”Kaikki saa yhdessä tehdä jotain kivaa. Ollaan enemmän yhdessä kun nor-

maalisti arkena.” 

Yhdessä oleminen on lapsille tärkeää, mutta vaatii usein ohjaajan paikalle. Yksi lapsi 

kertoi, että jotkut lapsista osallistuvat vain Syli-iltoihin, eivätkä muuten ole paljon muiden 

kanssa tekemisissä. Vaikka lapset asuvatkin saman katon alla kaikkien hetket, jolloin 

kaikki ovat yhdessä ovat harvassa. Ohjaajien ohjaamat yhteiset hetket ovat tällöin ar-

vokkaita hetkiä lapsille. 

Lapset mainitsivat haastatteluissa toiminnan vaikuttaneen myös heidän suhteisiinsa ja 

käsityksiin lastenkodin ohjaajista. Jokaisen lapsen mielestä on tärkeää, että ohjaajat 

osallistuvat toimintaan lasten kanssa. Aikuisen esimerkki voi joskus rohkaista lastakin 

yrittämään ja osallistumaan. 

”Jos aikuiset on kans mukana, niin helpommin sitä itekkin innostuu yrittä-

mään.” 

Haastateltavat toivat esiin myös aikuisen läsnäolon tärkeyttä heidän roolinsa takia. Yksi 

lapsista kertoi aikaisen läsnäolon tuovan tilanteisiin turvaa. Mahdollisista erimielisyyk-

sistä ei ehdi kasvaa suuria, kun ohjaaja on heti läsnä ja puuttuu alkaviin riitoihin. 

”Se on kiva, että ohjaajat on mukana siinä tekemisessä. Jos tulee vaikka 

jostain riitaa, niin ne voi heti puuttua siihen.” 

Haastatteluissa selvisi, että lapset kokevat myös tutustuneensa aikuisiin paremmin ren-

non yhdessä tekemisen avulla. Arkipäivän askareiden ja menojen aikana ei välttämättä 

ehdi jutella jokaisen ohjaajan kanssa. Omaohjaajien kanssa tulee juteltua enemmän, 

mutta muut ohjaajat voivat helposti jäädä etäisemmiksi. Yhteiset tekemishetket antavat 

mahdollisuuden tutustua jokaiseen ohjaajan paremmin. 

”Kyllä mä olen myös aikuisiin tutustunut paremmin toiminnan kautta. Niistä 

on nähnyt vähän erilaista, rennompaa puolta.” 

Kolme lasta toivat haastatteluissa esiin myös sen, että yhteisen toiminnan kautta he ovat 

päässeet kokeilemaan jotain uuttaa ensimmäisen kerran. Yksi haastateltava kertoi, että 

toiminta on mahdollistanut sellaisia kokemuksia, joihin muuten ei olisi mahdollisuutta. 

”… on päässyt koittaan ja tekeen vaik itellä ei ois rahaa tai ei jaksais mennä 

minnekkään, niin näissä illoissa pääsee aina tekeen jotain kivaa.” 
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Haastatteluissa emme puhuneet enempää lasten taustoista. Osa lapsista kuitenkin ker-

toi haastatteluissa, että kotona ollessaan he eivät olleet tehneet niin paljon erilaisia asi-

oita kuin lastenkodissa. Jokainen uusista kokemuksista kertoneesta lapsesta koki, että 

uusien taitojen oppiminen ja uuden kokeilu olivat hyviä asioita. He kertoivat, että eivät 

olisi välttämättä edes itse keksineet haluavansa kokeilla joitain heille uusia asioita ilman 

Syli-iltoja.  

5.3 Osallistuvatko lapset toiminnan suunnitteluun? 

Lasten kanssa työskennellessä on tärkeää huolehtia lasten osallisuudesta. Kaikenikäi-

sillä ihmisillä on oikeus osallisuuteen, myös lapsilla. Osallisuudella tarkoitetaan yksilön 

mahdollisuutta vaikuttaa ja tulla kuulluksi. (Nivala 2010, 19.) Suomen lastensuojelulain 

20§ ensimmäisessä momentissa määrätään, että lapsen toivomukset ja mielipide tulee 

selvittää lastensuojelua toteuttaessa (Lastensuojelulaki 417/2007). Tähän perustuen on 

välttämätöntä kysyä lasten mielipidettä toteutettaessa tässä opinnäytetyössä käsitellyn 

kaltaista toimintaa. Tähän ajatukseen olen pohjannut kolmannen tutkimuskysymyksen 

lasten osallisuuden kokemuksesta.  

Kysyin haastatteluissa lapsilta toiminnan järjestämisestä ja heidän mielipiteiden merki-

tyksestä siihen. Lapset kertoivat, että heiltä kysytään kolme kertaa vuodessa (kevät, 

kesä ja syksy) toiveita toiminnan suhteen. Jokainen lapsi kertoi, että hänelle on annettu 

mahdollisuus kertoa toiveita. Lapset totesivat, että heidän mielipiteensä selvittäminen on 

tärkeää. Kun toimintaa tehdään heidän takiaan, on välttämätöntä, että heiltä kysytään 

mielipidettä. 

”On hyvä kysyy meiltä, koska sitten tietää mitä nuoret haluaa.” 

”Hyvä, että meiltä kysytään. Sitten saa sanottua omia toiveita. Ja sitten niitä 

tehdään.” 

Seitsemästä lapsesta viisi lasta kertoi toivoneensa jotain toimintaa vähintään kerran. Toi-

veita esittäneet lapset perustelivat toiveitaan juuri siitä näkökulmasta, että ilman toiveita 

ei tiedetä mitä he itse haluavat. Aikuiset eivät aina osaa ajatella asioita lasten näkökul-

masta ja pelkästään heidän ideansa voivat lasten mielestä olla joskus tylsiä. Ne lapset, 

jotka eivät olleet toiveita esittäneet, kertoivat sen johtuvan siitä, ettei heillä ole ollut mie-

lessä mitään ehdotuksia. Kysyessäni he kuitenkin tarkensivat, että jos heillä olisi mielen-

päällä jotain, he todennäköisesti uskaltaisivat esittää toiveensa. Toiveet saa esittää 
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omalle paperille, eikä niitä tarvitse näyttää muille lapsille. Tämä mahdollistaa rehelliset 

vastaukset muiden mielipiteistä välittämättä. Lasten mukaan tämä on riittävän hyvä tapa 

selvittää heidän mielipiteensä. 

”Joo, meille on annettu jokaiselle oma paperi, johon on voinu toiveita lait-

taa.” 

”Mun mielestä pelkkä kysyminen riittää ihan hyvin.”  

Jokaisella viidellä lapsella, jotka olivat esittäneet toiveita, oli ainakin yksi toive toteutunut. 

Näistä jokainen lapsi kertoi kokevansa, että heidän toiveitaan kuunnellaan. Lapset ker-

toivat myös, että yleensä toiveet myös toteutuvat.  

”Joo kyllä niitä on toteutunut. Pyysin esimerkiks, että lähetään ulkomaille, 

nii sit me mentiin. Naapurimaahan, mut kuitenkin.” 

”Toivoin carting-autoilua ja se on toteutunut.” 

Lasten kokemuksen mukaan heidän toiveitaan huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Joitain toiveita on jäänyt toteuttamatta. Lapset kuitenkin kertoivat itse, että toiveen to-

teuttamatta jääminen johtuu yleensä siitä, ettei se ole toteuttamiskelpoinen. Usein oh-

jaajat ovat lasten mukaan myös ehdottaneet jotain muuta, jollain tavalla alkuperäisen 

toiveen kaltaista mahdollista toimintaa. Tämä on lasten mukaan lisännyt luottamusta sii-

hen, että heidän toiveitaan kyllä halutaan toteuttaa. 

”Yleensä ne kyllä toteutuu. Jos ei nyt oo mitään liioteltuja. Et vaikka lähe-

tään päiväks Lappiin.” 

”Ei päästy pelaan lätkää sisähalliin. Mut sitä ei kuulemma pystytty vara-

maan, niin sit päästiin kuitenkin ulos pelaan.”  

Yksi haastateltavista kertoi, ettei hänen toiveensa ollut jostain syystä toteutunut, eikä 

hän tiennyt miksi. 

”Lintsille oon joka kesä toivonut, et mentäs. Mut ei olla menty. Eikä sitä oo 

mitenkään perusteltu mulle.” 

Aineiston perusteella lapset ymmärtävät hyvin, jos toive ei ole toteuttamiskelpoinen. Toi-

veen tyrmääminen ilman perusteluja aiheuttaa kuitenkin hämmennystä. Aikuisten onkin 

tärkeää perustella päätökset lapsille, jotta hekin ymmärtävät päätöksen.  
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Lapset olivat pääosin tyytyväisiä toimintaan ja kertoivat pitävänsä sitä tärkeänä osana 

heidän arkeaan. Lapsilla oli kuitenkin mielessä myös muutama asia, mitä toiminnassa 

voisi kehittää. Haastatteluissa selvisi, että yleensä kaikki lapset osallistuvat toimintaan. 

Joskus kuitenkin voi olla jotain esteitä, ettei lapsi voi kyseiseen ohjelmaan osallistua. 

Yhden lapsen kokemus, että silloin jää helposti yksin. 

”Mulla oli uikkarit kotipaikkakunnalla, enkä mä halunnut ostaa täältä uusia. 

Niin sitten, kun muut meni avantoon uimaan niin mä istuin tunnin ajan yksin 

kahvilassa.” 

Toinenkin haastateltava oli sitä mieltä, että jos joku ei pysty tai halua osallistua toimin-

taan, hänelle tulisi olla jotain muuta toimintaa varalla. 

”Niin joku ohjaaja vois sitten olla niiden lasten kanssa, ketkä ei osallistu 

toimintaan. Mennä vaikka kävelylle tai jotain.”’ 

”Vois ehkä olla sit joku varavaihtoehto niille, jotka ei lähde mukaan.” 

Yksi lapsista toivoi, että toiminnan järjestämiseen liittyvissä asioissa kuunneltaisiin lapsia 

enemmän. Esimerkiksi, että kuinka usein ja minä päivänä viikossa yhteistä toimintaa 

järjestetään.  

”No ois kiva, että jos just tälläsissä asioissa kuunneltais meitä enemmän.” 

(Kysyttäessä toiminnan ajankohdasta ja määrästä) 

Muutamalla lapsella ei keskustelun aikana mitään kehitettävää mieleen ja he kokivat, 

että toiminta toteutuu erittäin hyvin tällä hetkellä. 

”Kaikki toimii itseasissa tosi hyvin ja usein meillä on tosi kivaa.” 

”En haluais muuttaa mitään. Toimii ihan täydellisesti.” 
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6 YHTEENVETO 

6.1 Pohdinta 

Huostaanotto ja lapsen sijoittaminen lastensuojelun sijaishuoltoon on suuri muutos niin 

vanhemmille kuin itse lapselle. Lapsen elämä muuttuu monelta osalta. Sijoituksen syiden 

takia lapsi voidaan usein sijoittaa toiseen kaupunkiin. Näin lapsen koko arjen elinympä-

ristö muuttuu totutusta. Vaikka lapsi sijoitettaisiin omassa kotikaupungissaan, muuttuu 

vähintään hänen asuinpaikkansa ja ihmiset, keiden kanssa lapsi elää arkeaan. Aikuiselle 

niin suuret muutokset ovat usein vähintään hetkellisesti raskaita. Lapselle nämä muu-

tokset aiheuttavat vielä suuremmissa määrin rasitusta. Tutusta kodista siirtyminen uu-

teen tuntemattomaan asuinpaikkaan voi horjuttaa lapsen hyvinvointia entiseltään. Las-

tensuojelulain tarkoituksena on varmistaa, että jokaisen lapsen kasvu ja kehitys turva-

taan. Ensisijaisesti vanhempien tai muiden huoltajien vastuulla on pitää huolta lapsen 

hyvinvoinnista. Jos vanhemmat tai huoltajat eivät kykene turvaamaan lapsen hyvinvoin-

tia, vastuu siirtyy kunnalle. (Lastensuojelulaki 417/2007.) Lastensuojelun sijaishuollon 

yhtenä keskeisimmistä tehtävistä on siis edesauttaa toiminnallaan lapsen hyvinvointia. 

Lakiin pohjautuen on näin ollen välttämätöntä kehittää tapoja, joilla lasten hyvinvointia 

voidaan tukea sijaishuollossa.  

Opinnäytetyöni teoreettisessa viitekehyksessä olen avannut lastensuojelun ja erityisesti 

sijaishuollon tilannetta Suomessa. Kirjoituksissani olen hyödyntänyt Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen viimeisintä raporttia lastensuojelusta. Raportin mukaan lastensuojelun 

sijaishuoltoon sijoitettujen lasten määrä oli vuoden 2018 aikana noussut 2,6% vuodesta 

2017 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, 9). Sijoitettujen lasten määrä on ollut kas-

vussa koko 2000-luvun ajan. Sijaishuollossa asuvien lasten määrän kasvaessa on en-

tistä ajankohtaisempaa kiinnittää huomiota sijaishuollon arkeen. Tätä ajatusta tukevat 

käsittelemäni uutiset lastensuojelun sijaishuollon laitoksista viime vuosilta. Negatiivissä-

vytteiset uutiset lasten oikeuksien laiminlyönneistä ja epäinhimillisestä kohtelusta vaati-

vat kiinnittämään huomiota sijaishuollon käytäntöihin ja niiden toteuttamiseen. Toiminta-

menettelyiden tarkistaminen luo pohjaa niiden kehittämiselle ja uudistamiselle. Kun ky-

seessä on yksilöiden elämä, täytyy lastensuojelun palveluiden tarjoajien tehdä kaik-

kensa, että toimintatavat kunnioittavat jokaisen ihmisen arvoa ja ainutlaatuisuutta.  
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Vaikka lastensuojelun laatusuosituksissa kehotetaan tukemaan sijoitettujen lasten väli-

siä suhteita, lastensuojelulaissa ei ole mitenkään määritelty, että lapsen sijaishuollon 

asumispaikan pitäisi tukea erityisesti yhteisöllisyyttä asuinpaikassa. Yhteisöllisyyteen 

pyrkimiseen ei ole siis velvoitetta, vaan se on ainakin tällä hetkellä vain suosituksena. 

Monet sijaishuollon laitoksissa käytettävät toimintatavat tukevat kuitenkin yhteisöllisyy-

den kokemusta, kuten yhteiset ruokailuhetket. Toimintaa, jonka päämääräisenä tavoit-

teena on luoda yhteisöllisyyttä ei tietoisesti toteuteta kaikissa sijaishuollon laitoksissa. 

Selvitykseni tulokset tukevat tätä oletusta. Haastateltavista seitsemästä lapsesta kaksi 

olivat olleet sijoitettuna aiemmin muihin sijaishuollon laitoksiin. Heillä oli yhteensä koke-

musta kolmesta eri sijaishuollon paikasta. Haastattelujen mukaan missään näistä kol-

mesta sijaishuollon laitoksesta ei ollut toteutettu säännöllisesti yhteistä toimintaa. Haas-

tatteluissa esiin tullut otos tutkimuksen ulkopuolisista sijaishuollon laitoksista on hyvin 

pieni, mutta se on riittävä osoittamaan väitteeni todeksi.. 

Työni teoreettisessa osuudessa kerroin Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisemasta ra-

portista, joka käsitteli nuorten suosituksia lastensuojelun ja sijaishuollon palveluiden laa-

dun kehittämiseksi. Kyseisen raportin huomiot sijoitettujen lasten suhteiden tukemisesta 

vastaavat selvitykseni tuloksia. Raportin mukaan lapset ja nuoret näkevät vertaissuhteet 

tärkeinä ja haluavat ylläpitää niitä sijoituksen aikana. Lapsiasiavaltuutetun toimiston ra-

portin mukaan sijaishuollossa syntyneet suhteet voivat olla tärkeitä vielä sijoituksen pää-

tyttyäkin. Ystävyyssuhteita tulee tukea lastensuojelun arjen työssä, koska niillä näyttää 

olevan suuri rooli lasten arjessa. 

Selvitykseni tavoitteena oli selvittää lasten mielipiteitä ja kokemuksia toiminnasta, jonka 

päämääränä oli rakentaa lastenkotien yhteisöllisyyttä. Selvitykseni tulosten perusteella 

toiminta on tärkeä osa lasten arkiviikkoa. Lapset toivat esiin toiminnan tärkeyden muihin 

lapsiin tutustumisen kannalta. Opinnäytetyön prosessin alussa aiheeseen tutustuessani 

huomasin, että lasten kokemuksia huostaanotosta on tutkittu pääosin takautuvasti ja si-

jaishuollon asukkaiden välisiä suhteita käsitteleviä tutkimuksia on vain muutama. Riitta 

Laakso (2016, 177) tuo huostaanottoa käsittelevässä artikkelissaan esille, että pelkäs-

tään aika ei luo luottamusta samassa sijaishuoltopaikassa asuvien välille. Laakso toteaa 

artikkelissaan, että muiden suhteiden lisäksi myös sijoituspaikassa voi syntyä lapselle 

tärkeitä ihmissuhteita. Myös tämä selvitys tukee kyseistä ajatusta. Haastatteluiden kes-

keisin puheenaihe oli sijaishuoltopaikan ihmissuhteet ja niiden merkitys. 

Lapset kertoivat hyvien suhteiden lisäksi myös yhdessä tekemisen tärkeydestä. Yhdessä 

toimiminen ja tekeminen tukee lasten mielestä heidän hyvinvointiaan ja mahdollistaa 
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lapsille kokemuksia, joita heillä ei välttämättä muuten olisi mahdollista kokea. Sijoitettu-

jen lasten kasvatuksessa on jonkinlaisia puutteita, jonka takia lasten turvallinen ja riittävä 

kehitys täytyy turvata sijaishuollolla. Joskus puutteet voivat näyttäytyä juuri aktiviteettien 

ja harrastusten olemattomuutena. Päivitetyn laatusuosituksen mukaan lastensuojelun si-

jaishuollon laitoksen työntekijöiden tulisi toimillaan edistää lasten positiivisen minäkuvan 

ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Selvitykseni tulosten perusteella Tukikoti Sylin jär-

jestämien Syli-iltojen toiminta tukee näitä tavoitteita. Osa lapsista kertoi haastatteluissa 

saaneensa mahdollisuuden kokeille itselle uusia asioita Syli-illoissa. Uusien asioiden ko-

keilu ja niistä selviäminen vahvistaa lasten positiivista minäkuvaa ja pystyvyyden tun-

netta. 

Lapset painottivat haastatteluissaan myös heidän äänensä kuulemisen tärkeyttä. Lapsia 

varten toteutettavaa toimintaa on heidän mielestään välttämätöntä suunnitella itse lasten 

kanssa. Tämän opinnäytetyö teoriaosuudessa käsittelen lastensuojelun historiaa. Niin 

lastensuojelun kuin Suomen valtionkin historian aikana lasten ääni on ollut kuulumaton 

ja aikuiset ovat keskenään tehneet päätöksiä. Ajan kuluessa on ymmärretty, että lapsilla 

on sanottavaa vähintään heihin itseensä liittyvissä asioissa. Sekä lasten kuuleminen las-

tensuojelussa että lasten haastattelu erityisesti tutkimuksia varten on yleistynyt. Lasten 

äänen kuulemisen tärkeys on Suomen lisäksi huomattu myös muualla maailmassa. Iso-

Britanniassa Julie Selwyn (2015) on tehnyt katsauksen englanninkielisiin tutkimuksiin ja 

selvityksiin, joissa on tarkasteltu lasten kokemuksia sijoitettuna olemisesta. Katsauk-

sessa on käsitelty 97 tutkimusta ja selvitystä. Katsauksesta lasten kertomasta korostui 

suhteet, kunnioitus, oikeudet ja vastuu. Suhteiden lisäksi myös oikeus osallistua toimin-

nan suunnitteluun nousi esiin myös tässä selvityksessä.  

Tämä selvityksenä tehty tutkimus on tehty kahdessa Tukikoti Sylin yksikössä. Tämän 

tutkimuksen tulokset pohjautuvat seitsemän lapsen haastatteluihin. Otos on ollut riittävä 

selvittämään kyseisten lasten kokemuksia kyseisissä lastenkodeissa. Näitä tuloksia ei 

kuitenkaan voi yleistää vastaamaan suuremman ryhmän tuloksia. Tulokset antoivat hy-

vin kuvaa lasten kokemuksista ja niiden pohjalta Tukikoti Sylin on hyvä jatkaa toimin-

tansa kehittämistä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Tukikoti Sylille heidän asia-

kaslastensa kokemuksia ja siihen tavoitteeseen tämä tutkimus on vastannut.  

Yhteisöllisyydestä puhutaan paljon ja sillä nähdään olevan paljon hyviä vaikutuksia. Jat-

kossa tutkimusta voisi mielestäni tarkentaa tutkimaan minkälaiset toimintamuodot erityi-

sesti rakentavat yhteisöllisyyttä lastensuojelun sijaishuollossa. Mielenkiintoista olisi 

myös tutkia pitempi aikaisesti toiminnan vaikutuksia ja selvittää miten tämänkaltainen 
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toiminta vaikuttaa lasten elämän eri osa-alueisiin, kuten ihmissuhteisiin, koulunkäyntiin 

ja esimerkiksi sijoituksen kestoon. Tämän kaltaiset kysymykset vaativat kuitenkin laa-

jemman tutkimuksen kuin opinnäytetyö. Mielestäni jatkossa on tärkeää selvittää lasten 

kokemuksia lastensuojelusta laajemmin. Tämä opinnäytetyö selvitti lasten kokemuksia 

vain yhdestä toimintamuodosta. Jokaisen lastensuojeluun liittyvän osa-alueen käsittely 

ja lasten kokemusten selvittäminen on välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi. Olen pit-

kin opinnäytetyötäni tuonut esille lasten äänen kuulemisen tärkeyttä. Mielestäni jatkos-

sakin lapset tulee nähdä aktiivisina tiedon tuottajina. Erityisesti juuri lastensuojelussa on 

tärkeää jatkaa tutkimustyötä lasten parissa. Lastensuojelutyön keskiössä on lapsi ja sen 

pitäisi näkyä myös lastensuojelua koskevissa tutkimuksissa.  

6.2 Arviointi 

Opinnäytetyön prosessi alkoi lokakuussa 2018 ja on kestänyt reilun vuoden. Prosessin 

alku oli minulle haastavin kohta. Ammattikorkeakoululta saatujen ohjeistuksien epäsel-

vyyden takia minulla oli hankaluuksia tietää mistä aloittaa. Sovin ohjaamistapaamisen 

ohjaavan opettajani kanssa, mutta koska työskentely oli vielä niin alussa ei ohjeistukset 

henkilökohtaisella tapaamisella tarkentuneet. Ensimmäisen suunnitelman valmistuttua 

opinnäytetyön aihe muuttui olosuhteiden takia. Siinä vaiheessa sain kuitenkin hyvin tu-

kea toimeksiantajaltani Tukikoti Syliltä. Mietimme yhdessä uuden näkökulman opinnäy-

tetyölleni. Tutkimusasetelma säilyi ennallaan, mutta tutkimisen kohde muuttui valoku-

vausmenetelmästä yhteisöllisyyteen pyrkivään toimintaan. Toimeksiantaja on koko pro-

sessin ajan ollut avoin osallistumaan työn suunnitteluun ja auttamaan päätösten teossa. 

Prosessin alussa mietimmekin yhdessä tutkimuksen toteuttamista. 

Yhteisten suuntalinjojen tarkennuttua työstin opinnäytetyöni pääosin itsenäisesti. Tutus-

tuin paljon aiempiin samoja aiheita käsitteleviin opinnäytetöihin ja tutkimuksiin. Tutkin 

myös Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden entisten opiskelijoiden opinnäyte-

töitä raportin jäsentämistä varten. Touko – heinäkuun jouduin pitämään taukoa opinnäy-

tetyön tekemisestä muiden opintojen ja henkilökohtaisten syiden takia. Kesätauko ei kui-

tenkaan haitannut opinnäytetyön työstämistä, koska tein opinnäytetyöni yksin. Tauon 

jälkeen oli itse asiassa hyvä jatkaa opinnäytetyön kirjoittamista ja palata aiheen pariin 

uusin tuorein ajatuksin. Marraskuun alussa kävin ohjaavan opettajani kanssa ohjauskes-

kustelun. Ohjauskeskustelu antoi tällä kertaa paljon, koska työ oli jo edennyt pitkälle ja 
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ohjaava opettajani pystyi siihen kommentoimaan. Ohjaavan opettajan kommentit ja neu-

vot antoi juuri tarvittavan ohjeistuksen opinnäytetyön prosessin loppusuoralla. 

Teemahaastattelu toimi mielestäni hyvin tässä tutkimuksessa. Valitsin haastattelun, 

koska halusin olla itse aineiston hankinta tilanteessa mukana varmistamassa, että lapset 

ymmärtävät selvityksen tutkimus kohteen oikein. Ennalta suunniteltujen teemojen avulla 

pystyin käsittelemään jokaisen lapsen kanssa aiheeseen liittyvät teemat, ilman että tar-

vitsi seurata tiukkaa kysymysjärjestystä. Haastattelutilanteet olivat enemmänkin rentoja 

juttelutilanteita kuin virallisia haastatteluja. Koin, että rennot tilanteet lasten omissa huo-

neissa auttoivat lapsia puhumaan kokemuksistaan. Haastatteluista noussut tieto on tär-

keää, mutta jäi kuitenkin pintapuoliseksi. Osa lapsista jutteli paljonkin kokemuksistaan, 

mutta osalla oli vaikeuksia ilmaista omaa mielipidettään. Mietin haastattelut toteutettuani, 

josko haastattelut olisi pitänyt toteuttaa mieluummin ryhmähaastatteluna. Tutussa ryh-

mässä muiden puheet olisivat voineet rohkaista jokaista kertomaan omia mielipiteitään. 

Toisaalta ryhmässä hiljaiset lapset voivat jäädä myös huomioimatta ja muiden mielipiteet 

voivat vaikuttaa omiin vastauksiin. Siitä olen varma, että tiedon syventämiseksi lapsia 

olisi pitänyt haastatella useamman kerran. Toinen haastattelukerta olisi myös lisännyt 

tulosten luotettavuutta. 

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eetti-

siin suosituksiin. Suositusten mukaan ihmistieteellisissä tutkimuksissa täytyy kiinnittää 

huomiota tutkittavan vahingoittamisen välttämiseen, tutkittavan itsemääräämisoikeuden 

toteutumiseen sekä heidän yksityisyyteensä ja tietosuojaan. (Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto Arene ry, 2017.) Tätä tutkimusta toteuttaessani halusin alusta asti nou-

dattaa näitä eettisiä suosituksia. Tutkittavien vahingoittamisen välttämiseksi keräsin toi-

meksiantajan ohjeistuksen mukaan luvat sekä lastenkodeilta että lapsien huoltajilta. 

Näissä lupahakemuksissa selitin opinnäytetyöni tarkoituksen, menetelmän sekä kerroin 

huolehtivani lasten tuottamasta tiedosta luottamuksellisesti. 

Otin tutkittavien itsemääräämisoikeuden toteutumisen huomioon tutkittavia valittaessa. 

Esittelin jokaiselle lastenkotien asiakkaalle selvitykseni tarkoituksen ja kerroin, että osal-

listuminen on vapaaehtoista. Myös haastattelujen alussa muistutin heitä tilanteen vapaa-

ehtoisuudesta ja siitä, että haastattelut voidaan tarvittaessa keskeyttää. Koin, että lapset 

ymmärsivät vapaaehtoisuuden ja saivat itse päättää osallistumisestaan. 

Tutkittavien yksityisyydestä huolehdin usealla tavalla. Äänitin haastattelut puhelimellani 

litterointia varten. Haastatteluissa ei kuitenkaan noussut esiin lasten nimiä. Halusin pitää 
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huolta erityisesti lasten anonymiteetin säilyttämisestä, joten litteroin haastattelut mahdol-

lisimman pian haastattelujen jälkeen. Litteroituani haastattelut hävitin äänitteet puheli-

mestani. Kukaan ulkopuolinen ei kuullut äänitteitä. Kirjatessani tuloksia opinnäytetyöhöni 

päästin poistaa vastauksista henkilötunnisteet, jotka olisivat lainausten lopussa paljasta-

neet vastaajan sukupuolen ja numerolla merkityn järjestyksen siitä kuka vastaaja oli. 

Tunnisteen poistamisen takia haastattelujen lainauksia ei voi yhdistää saman ihmisen 

vastauksiksi. Päädyin tähän ratkaisuun anonymiteetin suojaamiseksi ja koen, että se ei 

vaikuta tuloksiin merkittävästi. Ennen opinnäytetyön julkistamista kysyin toimeksiantajal-

tani luvan säilyttää heidän yksiköiden nimet työssäni. Vaikka lastenkotien nimet ovat tie-

dossa, lapsien henkilöllisyyttä ei pitäisi opinnäytetyöstäni pystyä selvittämään.  

Tämä selvitys on laadullinen tutkimus ja sen tulokset ovat täysin riippuvaisia kontekstista. 

Tutkimustuloksiin vaikuttivat valittujen lasten kokemukset kyseisissä lastensuojelun si-

jaishuollon yksiköissä heidän yksilöllisinä asumisaikoinansa. Tuloksia ei voida yleistää. 

Yleistettävyys ei kuitenkaan ollut selvityksen tavoitteena. Tavoitteena oli selvittää kyseis-

ten lasten kokemuksia kyseisestä toiminnasta. Siihen selvityksen tulokset vastaavat. 

Haastattelu tutkimusmenetelmänä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Ollessani itse pai-

kalla puhumassa lasten kanssa pyysin lapsia selventämään mahdollisia epäselviä vas-

tauksia. Koen, että teemahaastattelun avulla lapset ymmärsivät puheen aiheet ja selvi-

tyksen jokainen haastattelu käsitteli samoja teemoja. 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010) kirjoittavat tutkimuksia käsittelevässä teoksessaan 

laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta. Heidän mukaansa tutkijan tarkka selostus pa-

rantaa tutkimuksen luotettavuutta. Olen pyrkinyt kuvaamaan koko opinnäytetyön proses-

sia ja sen jokaista vaihetta niin tarkasti kuin mahdollista. Tutkittavien yksityisyyden suo-

jaamiseksi olen kuitenkin jättänyt joitain yksityiskohtia kertomatta, kuten haastattelutilan-

teiden ympäristöä en ole kuvannut juurikaan. En kokenut liian yksityiskohtaista kerrontaa 

tarpeelliseksi. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kohentaa käyttämällä useita menetel-

miä (Hirsjärvi ym. 2010, 233). Opinnäytetyön prosessin alussa koin yhden tiedonkeruu-

menetelmän käytön riittäväksi. Perustelin valintaani opinnäytetyön laajuudella ja sillä, 

että tein opinnäytetyön yksin. Näin jälkikäteen ajateltuna useamman menetelmän tai 

haastattelijan käyttö olisi antanut tutkimukseen enemmän tietoa ja lisännyt tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että vain minä yksin olen suo-

rittanut haastattelut. Pyrin haastatteluissa kiinnittämään huomiota siihen, etten omalla 

käytökselläni vaikuta tutkimus tuloksiin. Tutkijan tulkintoja ja vaikutuksia ei kuitenkaan 

koskaan pystytä haastatteluissa poistamaan täysin. Toinen tutkija olisi lisännyt 
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haastattelujen tulkintojen puolueettomuutta entisestään ja sen kautta tutkimuksen luotet-

tavuutta.  

Tämä opinnäytetyö on minun ensimmäinen. En ole aiemmin tehnyt näin laajaa tutki-

musta. Tutkimukset ja niiden tekoon liittyvät teoriat ovat minulle tuttuja entuudestaan, 

mutta en itse ole koskaan ennen tehnyt virallista tutkimusta yksin. Sen takia prosessin 

alussa koin itseni hyvin epävarmaksi tutkijaksi. Koin, että opinnäytetyö vaatii osaamista 

monelta eri osa-alueelta ja en ollut varma löytyykö minulta sitä. Prosessin edetessä huo-

masin kuitenkin, että sosionomiopinnoissa käydyt asiat olivat jääneet mieleeni ja askel 

kerrallaan opinnäytetyöni eteni oikeaan suuntaa. Kuten aiemmin jo arvioinnissani mai-

nitsin, prosessin alku oli minulle kaikkein haastavin. Suunnitelman jälkeen oli aika koota 

tietoperusta tutkimukselleni. Suurpiirteisten ohjeiden takia oli vaikeaa mitä teoriaosuu-

dessa pitäisi käsitellä. Sain kuitenkin aloitettua tietoperustan kirjoittamisen ja prosessin 

edetessä siihen palaaminen ja teorian laajentaminen oli helpompaa. Yhteisöllisyydestä 

kirjoittaminen tuotti minulle kuitenkin päänvaivaa koko prosessin ajan. Käsite on minulle 

entuudestaan tuttu ja käytän sitä itsekin arkikielessä. Kirjallisuuteen tutustuessani huo-

masin kuitenkin määrittelyn haastavuuden käsitteen laajuuden takia. Näkökulman löytä-

minen yhteisöllisyyteen olin haastavaa ja se tarkentuikin vielä prosessin viimeisillä vii-

koilla.  Itse haastattelujen tekeminen oli minulle mieluisaa. Pidin ajatuksesta selvittää 

juuri lasten ajatuksia ja heidän haastattelunsa toivat esille mielenkiintoisia näkemyksiä. 

Suoritin haastattelut tämän hetkisellä osaamisellani ja koen, että osaamiseni oli riittävää. 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi olisi tärkeää saada kunnon koulutus tutkimuk-

sen tekoon. Koen kuitenkin tässä vaiheessa ja tällä osaamisella tärkeimmäksi sen, että 

pystyin kohtaamaan jokaisen lapsen yksilönä ja antamaan heille luotettavan mahdolli-

suuden tuoda mielipiteensä esille.  

Olosuhteista riippuvan kesätauon jälkeen palasin elokuussa opinnäytetyöni pariin. Koen, 

että hetkellinen irrottautuminen opinnäytetyöstä oli välttämätöntä minulle. Tauon jälkeen 

olin entistä motivoituneempi ja kirjoittaminen sujui huomattavasti alkua paremmin. Tu-

loksien analysointi oli minulle uutta ja tutustuinkin yksityiskohtaisesti aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen ja tein sen pohjalta analyysini.  Mielestäni koko opinnäytetyön prosessin 

aikana olen työskennellyt itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Olen prosessin eri vaiheissa 

etsinyt itse tietoa vaiheen tekemisestä ja sillä tavalla opettanut itseäni. Sen lisäksi sa-

massa tilanteessa oleva opiskelukaverini on ollut tärkeänä tukena ja yhdessä olemme 

edenneet prosessissa eteenpäin. Koen, että itsenäiseen työskentelyyn ohjautuminen oli 

alun epävarmuuden jälkeen hyvä asia. Olen varmasti oppinut enemmän tutkimuksen 
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tekemisestä tällä tavalla kuin jos oikeat vastaukset olisi ojennettu minulle suoraan kä-

teen. Ohjaavan opettajan tuki viimeisinä kuukausina oli juuri sitä mitä tarvitsin opinnäy-

tetyöni viimeistelyä ja valmistumista varten.  

Olen kehittynyt tämän opinnäytetyön prosessin aikana huomattavasti. Olen huomannut, 

että vaikka prosessin aikana on tullut muutoksia, olen ollut joustava. En ole antanut muu-

tosten ja epävarmuuksien lannistaa minua, vaan olen jatkanut eteenpäin, vaikka aina ei 

ollut näkyvissä valoa tunnelin päässä. Tietämykseni lastensuojeluun liittyvästä lainsää-

dännöstä on kasvanut huimasti. Lainsäädännön tunteminen on tärkeä osa käytännön 

työtä ja koen, että tämän opinnäytetyön tekeminen vahvisti sitä osaamistani. Ennen tätä 

opinnäytetyötä tutkimustyöhön liittyvä osaamiseni oli lähinnä teoriatasolla. Nyt ensim-

mäisen tutkimuksen tehtyäni on minulla konkreettisempi käsitys ja osaaminen siitä. Pi-

dän siitä, että opinnäytetyöni ei ole ollut vain yksi irrallinen koulutehtävä. Olen yhdessä 

työelämän toimeksiantajan kanssa tämän työn kautta tuottanut uutta tietoa sosiaalialan 

asiakastyöhön ja siellä käytettäviin menetelmiin. Prosessin aikana minulle vahvistui ai-

heen ajankohtaisuus. Koen, että olen osannut tuoda opinnäytetyössäni esille ajankoh-

taisen aiheen ja liittää sen yhteiskunnan tilanteeseen. Ajattelen tällä hetkellä, että mi-

nusta ei tule tutkijaa tulevaisuudessa. Siitä huolimatta on ollut antoisaa huomata, että 

tarpeen vaatiessa osaan tehdä tutkimuksen. Tutkijana minulla on vielä paljon parannet-

tavaa, mutta mielestäni tämä tutkimus on ollut hyvä alku. 
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Tutkimuslupahakemus 

Tukikoti Syli Turku/Kaarina 

Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Opintoihini kuuluu opinnäyte-

työn tekeminen ja tällä hakemuksella haen lastenkodiltanne lupaa työn tekemiseen. 

Opinnäytetyöni aiheena on lastenkodissanne järjestettävät viikoittaiset Syli-illat ja työtäni 

varten haastattelen lastenkodin asiakaslapsia kuullakseni heidän kokemuksiaan. Toteu-

tan haastattelut huhti-toukokuussa 2019. 

Pyydän täällä lomakkeella lupaa I) haastatella lastenkotinne asiakaslapsia opinnäytetyö-

höni liittyen huhti-toukokuussa 2019 sekä II) hyödyntää haastatteluista saamani aineis-

toa opinnäytetyössäni. 

Sitoudun noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita opinnäytetyöni jokaisessa vai-

heessa. Haastattelut ovat lapsille vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tulen äänittämään 

haastattelut, jotta voin opinnäytetyötäni varten analysoida vastauksien yhtäläisyyksiä. 

Kukaan muu ei kuuntele äänitteitä kuin minä ja kuunneltuani ne hävitän äänitteet asian-

mukaisesti. Huolehdin lasten anonymiteetistä ja opinnäytetyössä ei tule selviämään lap-

sen henkilöllisyyteen liittyviä asioita. Tutkimuksen tuloksia ei käytetä lapsen vahingoksi, 

vaan palautteen perusteella voidaan tarvittaessa ruveta kehittämään toimintaa enem-

män lasten toiveisiin vastaavaksi. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua vuoden 2019 

loppuun mennessä ja valmis työ on luettavissa netissä. 

 

Saara Turkki, Turun ammattikorkeakoulu 

puhelinnumero, sähköposti 

 

Tutkimusluvan myöntäminen 

Annan Saara Turkille luvan kerätä ja käyttää tutkimusmateriaalia kohdissa I ja II maini-

tuilla tavoilla   

Päivämäärä ja paikka ___/ ___/ ______        _______________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys ____________________________________  
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Teemahaastattelun runko 

HAASTATTELU ON VAPAAEHTOINEN JA LUOTTAMUKSELLINEN (!) + ÄÄNITYS 
 

1. TAUSTATIEDOT 

Ikä 

Sukupuoli 

Nykyisen sijoituksen kesto  

 Suurin piirteinen kuva toimintaan osallistumisesta 

Muut sijoituspaikat ennen nykyistä  

 Kokemus samankaltaisesta toiminnasta 

2. TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ  

Omat kokemukset 

 Positiiviset 

 Negatiiviset 

3. OMA HYVINVOINTI 

Toiminnan vaikutus 

Toiminnan jälkeiset olotilat 

Uudet kokemukset 

Onnistumiset/ epäonnistumiset  

4. SUHTEET & YHTEISÖLLISYYS 

Suhteet muihin lapsiin ja ohjaajiin 

Osallistuminen toimintaan 

Toiminnan vaikutus suhteisiin 

5. OSALLISUUS 

Oma kokemus 

Kokemukset toiveiden kysymisestä ja toteutumisesta 

Kehitettävää mielipiteen huomioimiseen 

6. LOPPUUN 

Kokemus toiminnasta yleisesti 

Toiminnan määrä 

Huonot ja hyvät puolet 
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Tutkimuslupa huoltajilta 

Hei! 

Olen sosionomiopiskelija Turun Ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyöni yhdessä 

Tukikoti Sylin kanssa ja työn teemana on viikoittaiset toiminta-illat. Toiminta-illat ovat 

täynnä lasten toiveiden mukaista yhteisöllistä toimintaa.  

Opinnäytetyössäni tutkin, miten lapset kokevat yhteisöllisen toiminnan. Lasten mielipitei-

den selvittämiseksi haastattelen lapsia. Haastattelut ovat lapsille vapaaehtoisia ja luot-

tamuksellisia. Tulen äänittämään haastattelut, jotta voin opinnäytetyötäni varten analy-

soida vastauksien yhtäläisyyksiä. Kukaan muu ei kuuntele äänitteitä kuin minä ja kuun-

neltuani ne hävitän äänitteet asianmukaisesti. Huolehdin lasten anonymiteetistä ja opin-

näytetyössä ei tule selviämään lapsen henkilöllisyyteen liittyviä asioita. Tutkimuksen tu-

loksia ei käytetä lapsen vahingoksi, vaan palautteen perusteella voidaan tarvittaessa ru-

veta kehittämään toimintaa enemmän lasten toiveisiin vastaavaksi. Opinnäytetyön on 

tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä ja valmis työ on luettavissa netissä.  

 

Lapsen nimi: ____________________________ 

Annan luvan lapselleni osallistua tutkimukseen  

En anna lapselleni lupaa osallistua tutkimukseen  

Päivämäärä ja paikka ___/___/______            ___________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys ________________________________________ 

 

Yhteistyöterveisin  

Saara Turkki 

sähköposti 


