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1 JOHDANTO 

Lastensuojelun kentällä on vähänlaisesti tutkimustietoa lasten ja nuorten näkö-

kulmasta heihin kohdennettavista rajoitustoimenpiteistä. Tieto rajoitustoimenpi-

teistä tulee pitkälti asiakirjojen kirjauksen kautta. Viime aikoina apulaisoi-

keusasiamies on kiinnittänyt huomioita ja tuonut esille lastensuojeluyksiköiden 

tilannetta. Apulaisoikeusasiamiehen huomioissa ilmenee vakavia puutteita lasten 

sijaishuollon toiminnassa. Huomioita on esimerkiksi kiinnitetty lasten kohteluun ja 

heidän oikeuksiensa toteutumiseen. (Krautsuk 2018, Krautsuk & Tahkokorpi 

2019.) 

 

Eduskunnan täysistunnossa 21.11.2019 oli myös esillä pohdintaa lastensuojelun 

nykytilasta. Täysistunnossa nousi esille esimerkiksi yhteydenpidon rajoittami-

sesta johtuva läheisten ja sukulaisten etäännyttäminen lapsista, tämän hetkiset 

tarpeet lastensuojelun rakenteiden ja henkilömitoituksien osalta sekä yksityisen 

sektorin tuomat haasteet sijaishuollon kentälle. (Eduskunnan täysistunto 2019.) 

Muutosta lastensuojelun kentälle ollaan lähdetty hakemaan seuraavan vuoden 

alussa voimaan astuvalla lastensuojelulain täydennyksellä ja tarkennuksella. Laki 

muutoksien yhtenä kohteena ovat rajoitustoimenpiteet. (Laki lastensuojelulain 

muuttumisesta 542/2019.) 

 

Opinnäytetyön toimintaympäristö sijoittuu sijaishuollon kentälle intensiivihoitoa 

tarjoavaan sijaishuoltopaikkaan, jossa tarkastelen lasten ja nuorten kokemuksia 

heihin kohdistuneista rajoitustoimenpiteistä. Rajoitustoimenpiteet ovat ammatti-

laisille yksi työväline, jota käytetään lapsen turvaamiseksi. Rajoitustoimenpiteillä 

puututaan kuitenkin lapsen perusoikeuksiin. Tämänkaltainen ristiriitaisuus, jolla 

turvataan lasta lapsen perusoikeuksia rajoittaen, lisää ammattilaisten työn vaati-

vuutta. Työntekijöiden täytyy toimia eettisesti oikein ja huolehtia, että lain asetta-

mat ehdot täyttyvät rajoitustoimenpiteiden osalta.  

 

Tutkimusta varten kerättävä tieto tulee lapsilta ja nuorilta haastattelun muodossa. 

Haastattelulla vahvistetaan heidän oikeuttaan osallistua ja tuoda julki oma mieli-

piteensä. Lasten kokemusten kuuleminen rajoitustoimenpiteistä ja niihin liittyvistä 
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käytännöistä, antaa ammattilaisille mahdollisuuden tarkastella ja kehittää omaa 

toimintaansa lasten kanssa työskenneltäessä. Yhteinen ja ehjä arki nähdään las-

tenkotitoiminnan ytimenä, jonka onnistumisen tärkeänä elementtinä on lasten ja 

ammattilaisten keskinäinen ymmärtäminen. 

Opinnäytetyön alussa esitellään tutkimusongelmaa, työn tavoitteita sekä toteu-

tusympäristön ja kohderyhmän. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksen viiteke-

hystä, johon sisältyy lastensuojelun sijaishuollon ja sijaishuollossa olevien lasten 

oikeuksien avaaminen. Lisäksi avataan rajoitustoimenpiteitä sekä lain, että aikai-

sempien tutkimuksien näkökulmasta. Opinnäytetyössä esitellään käytettyjä tutki-

musmenetelmiä, joihin kuuluvat laadullinen tutkimus, teemahaastattelu ja sisäl-

töanalyysi. Työssä tuodaan perusteellisesti esille, kuinka tutkimus on toteutettu 

ja mitä kaikkea on täytynyt huomioida opinnäytetyön tekemisessä. Lopussa ava-

taan tutkimustulokset ja opinnäytetyön johtopäätökset. Pohdinnassa tuodaan ilmi 

työn luotettavuus, näkemyksiä työni onnistumisesta sekä ajatuksia jatkotutkimuk-

sien aiheista.    
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TAUSTA 

2.1 Opinnäytetyön ongelma 

Opinnäytetyön lähtökohtana on valita tutkittava ilmiö, joka pitää yleisesti sisällään 

jonkin ongelman. Ongelmaa lähdetään selvittämään tutkimuksen muodossa. 

(Kananen 2010, 18.) Etsin opinnäytetyössäni vastausta kysymykselle mikä on 

lasten ja nuorten kokemus heihin kohdistuneista rajoitustoimenpiteistä? Valitse-

mani aihe herätti kiinnostukseni sen haasteellisuuden ja itseni kehittämisen 

vuoksi. Enroosin kirjassa Huostaanotto lastensuojelun vaativin tehtävä tuodaan 

hyvin esille huostaanoton erilaisuutta riippuen tarkasteltavasta näkökulmasta. 

Esimerkiksi palvelujärjestelmänä katsottuna huostaanotto näyttäytyy erilaisena 

kuin esimerkiksi lasten tai vanhempien näkökulmasta. (Pösö 2016, 11.)  

 

Tulevana sosionomina näen tärkeänä, että tiedostan ja osaan tarkastella lain ja 

ammattilaisen näkökulman lisäksi myös lasten ja vanhempien näkökulmasta 

työssäni tekemiäni valintoja. Opintojeni osalta olen suuntautunut lastensuojelun 

puolelle ja tehnyt suurimman osan harjoitteluistani lasten ja nuorten parissa. Tut-

kimuskohteena lapset ja nuoret tuntuivat näin ollen minulle luonnollisimmalta 

vaihtoehdolta. Opinnäytetyön aihe tukee aikaisempia opintojani ja kokemuksia 

(Kananen 2010, 13-14). 

 

Tutkimukseni antaa sijaishuollon kentälle lapsesta lähtöistä tietoa, jota voidaan 

hyödyntää tulevaisuudessa sijaishuoltotoiminnan arvioimisessa ja kehittämi-

sessä (Hyvärinen & Pösö 2018, 109). Opinnäytetyö voi olla antoisa myös tutkit-

tavalle kohderyhmälle. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -kirjassa kerrotaan 

lasten väkivaltakokemustutkimuksesta. Tutkimuksessa todetaan, että lapset ko-

kevat tärkeänä mahdollisuutena oman mielipiteensä kertomisen, vaikka tutkimuk-

sen vastaaminen saattaisikin tuntua epämukavalta. (Lagström, Pösö, Rutanen & 

Vehkalahti 2010, 195). Onnistunut kohtaaminen lapsen kanssa voi saada lapsen 

tuntemaan, että häntä on kuultu, hänen ajatuksiaan ja mielipidettä arvostetaan ja 

että hän voi vaikuttaa elämäänsä. (Hyvärinen & Pösö 2018, 181.) 
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2.2 Toteutusympäristö ja kohderyhmä 

Opinnäytetyöni toteutusympäristöksi valikoitui kaksi sijaishuoltoyksikköä Etelä-

Suomen alueelta, joissa toisessa olin viime kesänä kesätöissä. Sijaishuoltoyksi-

köt toimivat yksityisellä sektorilla ja tarjoavat intensiivihoitoa huostaanotetuille 

lapsille ja nuorille. Intensiivihoidolla tarkoitetaan hoitoa, jossa lapsille ja nuorille 

annetaan perusturvallisuutta, huolenpitoa ja kasvatusta samanaikaisesti tapah-

tuvan psykiatrisen hoidon kanssa käyttäen moniammatillista työryhmää hyväk-

seen. Työryhmä voi koostua sairaanhoitajasta, sosionomista, lähiesimiehestä, 

yksikön johtajasta, lasten- ja nuorisopsykiatrista, psykologista, perheterapeutista, 

neuropsykologista sekä toimintaterapeutista. Lisäksi työryhmään kuuluu intensii-

vihoidon oma lääkäri, jolla on lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoitovastuu. Intensii-

vihoidon hoitomallin keskeisimmät viitekehykset rakentuvat traumaterapeutti-

sesta, kehityksellisestä, neuropsykiatrisesta, perheterapeuttisesta sekä monikult-

tuurisista viitekehityksistä. (Pasanen, Katajamäki, Martikainen, Valkonen & Lep-

pänen 2017, 25-29.) 

 

Kohderyhmäni intensiivihoitoa tarvitsevat lapset ja nuoret voivat kärsiä muuan 

muassa psyykkisiä oireita, neuropsykiatrisia tai neurokognitiivisia ongelmia, jotka 

heijastuvat mahdollisesti oppimisvaikeuksina, sosiaalisen vuorovaikutuksen 

haasteina ja heikon itsetuntoa (Pasanen, Katajamäki, Martikainen, Valkonen & 

Leppänen 2017,29-30). Opinnäytetyön tutkimussuunnitelmavaiheen aikana raja-

sin kohderyhmän iän 8-12-vuotiaisiin. Halusin kohdistaa haastattelut nimen-

omaan pienempien lasten kuulemiseen, koska halusin saada heidän äänensä 

kuuluviin. Lasten halu puhua ja jakaa asioita alkaa kehittymään 7-vuotiaasta ylös-

päin. Lisäksi ajan hahmottaminen menneisyydestä tulevaan kehittyy vahvem-

maksi. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) Kuitenkin opinnäytetyön ede-

tessä minun täytyi laajentaa ikähaarukkaa 17-vuotiaisiin asti haastattelijoiden 

saamiseksi. Loppuen lopuksi haastattelin aineistoa varten neljä lasta ja nuorta, 

joista yhden haastattelu keskeytyi. Kaksi lapsista olivat 12-vuotiaita ja vastaavasti 

kaksi nuorta 17-vuotiaita.    
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3 SIJAISHUOLTO 

3.1 Lastensuojelun sijaishuolto 

Lastensuojelun tavoitteena on edistää ja turvata lapsen hyvinvointia ja heidän 

oikeuksiansa (Bardy 2013, 43). Määritelmä pohjautuu Yhdistyneiden kansakun-

tien lapsen oikeuksien yleissopimukseen, joka on tullut Suomessa voimaan 1991. 

Sopimuksella ajetaan lasten oikeuksia hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, johon 

kuuluvat oikeus leikkimiseen, koulunkäyntiin sekä suojelemiseen ja huolenpitoon. 

Lapsen taustalla, kuten uskonnalla, kansallisuudella tai perheen varallisuudella 

ei saa olla merkitystä lasten oikeuksien toteuttaessa. (Lapsenoikeudet.fi) Lapsen 

huolehtimisesta ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen vanhemmat. Myös yhteis-

kunnan kuuluu osallistua omalta osaltaan lapsen huolenpitoon kunnallisten pe-

ruspalveluiden, kuten päiväkodin ja koulun kautta. (Hakalehto & Toivonen 2016, 

23.) 

 

Eteen tulee tilanteita, jolloin vanhemmat eivät pysty tarjoamaan lapselle riittävää 

huolenpitoa ja tällöin kunnallisen sosiaalitoimen vastuulla on turvata lapsen oi-

keudet hyvään ja turvalliseen lapsuuteen julkisen vallan eli lastensuojelun kei-

noin. Lastensuojelu on julkista vallankäyttöä, joka jaetaan avohuollon tukitoimiin 

ja kodin ulkopuoliseen huoltoon. Avohuollon tukitoimilla tarkoitetaan erilaisia tu-

kitoimia, joita annetaan perheen tueksi arkeen. Silloin kun avohuollon tukitoimet 

eivät riitä tueksi takamaan lapsen hyvinvointia perheessä, kunnalla on velvolli-

suus julkisen vallan keinoin ottaa lapsi huostaan ja sijoittaa lapsi asumaan kodin 

ulkopuolelle sijaishuoltopaikkaan. (Hakalehto & Toivonen 2016, 23, 25.) 

 

”Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 

83§.ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kas-

vatuksen järjestämistä kodin ulkopuolelle. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää 

perhehoitona, laitoshuoltona taikka muilla lapsen tarpeiden edellyttämällä ta-

valla.” (Lastensuojelulaki 417/ 2007 10:49 §.) Kiireellisellä sijoituksella tarkoite-

taan lapsen sijoittamista sijaishuoltoon lapsen ollessa välittömässä vaarassa 

(Lastensuojelulaki 417/2007 8:38 §). Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt 

välittömäksi vaaraksi tilanteen, jossa lapsi ei voi jäädä turvallisesti kotiin, eikä 
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avohuollon tukitoimilla voida tilannetta turvata (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2015).  

 

Lastensuojelulain 40 §:ssä mainitut syyt ovat perusteena kiireelliselle sijoitukselle 

sekä huostaanotolle. Syiksi luetellaan ”puutteet lapsen huolenpidossa tai muut 

kasvuolosuhteet, jotka uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehi-

tystä; tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päih-

teitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin 

rinnastettavalla käyttäytymisellään”. (Lastensuojelulaki 417/2007 9:40 §.) Kiireel-

lisen sijoitus eroaa huostaanotosta sijoituksen äkillisellä tarpeella. Kiireellisen si-

joituksen aikana huostaanoton tarvetta aloitetaan selvittämään. Vastaavista tilan-

teissa, jossa lapsi otetaan huostaan ilman kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa 

suunnitellaan ja valmistellaan ennen sijoittamista. (Lastensuojelulaki 417/2007 

8:38 §, 9:41 §.) Väliaikaisella määräyksellä tarkoitetaan vastaavasti tilannetta, 

jossa lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevaa asiaa käsitellään hallinto-

oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tällöin asiaa käsittelevä tuo-

mioistuin omasta aloitteesta tai lapsen tai huoltajan vaatimuksesta antaa väliai-

kaisen määräyksen lapsen olinpaikasta sekä hoidon ja kasvatuksen järjestämi-

sestä tuomioistuimen käsittelyn aikana. (Lastensuojelulaki 417/2007 14:83 §.) 

 

Huostaanottoa pidetään väliaikaisena ratkaisuna, jonka tavoitteena on parantaa 

lapsen ja perheen tilannetta niin, että huostaanotto voidaan purkaa sitten, kun 

tilanne antaa sille myöten (Lastensuojelulaki 417/ 2007 1:4 §). Luonteeltaan 

huostaanotto jättää perheeseen ikuisen jäljen, joka vaikuttaa jokaiseen perhejä-

seneen. Lapsen lähiympäristö ja aikaisemmat ihmissuhteet voivat muuttua huos-

taanoton takia ja sen aikana useammankin kerran lapsesta riippumatta. (Enroos 

2016, 157-162.) Vanhemmat voivat omalta osaltaan kokea häpeää ja epäonnis-

tumista vanhempina (Vierula 2016, 261-265). Sijaishuoltopaikan valinnassa lapsi 

huomioidaan yksilöllisesti ja tehdään päätös lapsen edun mukaisesti. Ensisijai-

sena sijoituspaikkana pidetään perhehoitoa, jonka jälkeen tulevat muut sijais-

huoltopaikat. Sijaishuoltopaikat eroavat toisistaan luonteeltaan ja erot on tiedos-

tettava lapsen sijoituspaikkaa valittaessa. (Pösö 2016, 19.) Olennainen ero on 

kuitenkin lastensuojelulain näkökulmasta katsottuna lain määrittelemät rajoitus-
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toimenpiteet. Ainoastaan laitosluvalla toimivissa sijaishuoltopaikoissa rajoitustoi-

menpiteiden käyttö on sallittua. Kaikissa muissa sijaishuoltopaikoissa ainoaksi 

rajoitustoimenpiteeksi on hyväksytty yhteydenpidon rajoittaminen. (Lastensuoje-

lulaki 417/ 2007 11:61 §.) 

3.2 Lasten oikeudet sijaishuollon aikana 

Lastensuojelulakiin on määritelty lapsen oikeudet sijaishuollon ajalle. Yksi lapsen 

tärkeimmistä oikeuksista on oikeus tavata ja pitää yhteyttä läheistensä kanssa. 

Sijaishuoltopaikan henkilökunnan sekä sijoittajakunnan on tuettava ja edistettävä 

lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa. (Lastensuojelulaki 417/ 2007 10:54 

§.) Jokaiselle huostaanotetulle lapselle on määritelty oma sosiaalityöntekijä, joka 

huolehtii lapsen asioista sijaishuollon ajan. Lapsella on oikeus saada tietoa 

omista asioistaan hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti hänen omalta sosiaa-

lityöntekijältään kahden kesken. (Lastensuojelulaki 417/ 2007 6:29 §, 10:53 §.)  

 

Lapsella on myös oikeus taloudelliseen tukeen käyttövarojen muodossa. Lap-

selle itselleen annetaan kuukausikohtainen käyttöraha hänen ikänsä ja kasvuym-

päristönsä mukaisesti. Käyttörahalla lapsen ei kuulu maksaa omia harrastuksi-

aan, koulunkäyntiä eikä myöskään henkilökohtaisia hygieniatuotteita. Edellä mai-

nituista huolehtii sijoituskunta sekä sijaishuoltopaikka. (Lastensuojelulaki 417/ 

2007 10:55 §.) Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus saada palveluita, jotka 

katsotaan hänelle tarpeelliseksi kuten esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelut 

(Terveydenhuoltolaki 1326/2010 8:69 §). 

 

Lisäksi lastensuojelulaissa lapselle on turvattu osallistumisoikeudet, joiden tavoit-

teena on mahdollistaa lapsen mahdollisuus vaikuttaa häntä itseään koskeviin 

päätöksiin (Hakalehto & Toivonen 2016, 45). Osallisuuden oikeutta korostetaan 

hyvän hallinnon takeissa (Hyvärinen & Pösö 2018, 75). Lastensuojelulaki velvoit-

taa selvittämään kaikenikäisten lasten toivomukset ja mielipiteet huomioon ottaen 

lapsen iän ja kehitystason: ”Kaksitoista vuotta täytteellä lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi hallintolain 34 §:n mukaisesti häntä koskevassa lastensuojeluasiassa. 

Lapsen mielipiteen selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos sen katsotaan 

vaarantavan lapsen terveyttä tai kehitystä tai on muuten tarpeetonta. Lisäksi 
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laissa on maininta, ettei mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen yhteydessä saa 

antaa sellaisia tietoja, jotka vaarantavat hänen kehitystään tai on vastoin lapsen 

muuta erittäin tärkeää yksityistä etua” (Lastensuojelulaki 417/2007 4:20 §). Lap-

sella on myös oikeus kieltäytyä mielipiteensä kertomisesta tai kuulemiseen osal-

listumisesta. Oikeuksista kertominen kuuluu lapsen vanhempien sekä lapsen 

oman sosiaalityöntekijän vastuisiin ja velvollisuuksiin. (Hyvärinen & Pösö 2018, 

76.)  
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4 RAJOITUSTOIMENPITEET LAISSA JA LASTEN/NUORTEN 

KOKEMUKSISSA 

4.1 Rajoitustoimenpiteet 

Rajoitustoimenpiteet ovat lastensuojelulaissa luvussa 11 määriteltyjä erilaisia ra-

joituksia, joilla puututaan lapsen perus- ja ihmisoikeuksiin (kuten koskematto-

muuteen), jotta voidaan turvata lapsen perustuslain 19 §:n 1 momentin säädetty 

oikeus välttämättömään huolenpitoon (Saastamoinen 2018, 2-3). Rajoitustoi-

menpiteitä voidaan ainoastaan käyttää sijaishuoltopaikoissa, jotka toimivat laitos-

luvalla. Perhehoidossa ja muissa vastaavissa sijaishuoltopaikoissa se ei ole mah-

dollista (poikkeuksena yhteydenpidon rajoittaminen). (Saastamoinen 2018, 281.) 

Lisäksi lapsen täytyy olla huostaanotettuna, kiireellisesti tai väliaikaismääräyk-

sellä sijoitettuna laitoksessa, jotta rajoitustoimenpiteitä voidaan lapseen kohdis-

taa. Rajoitukset eivät koske lapsia, jotka ovat laitoshuollossa avohuollon tukitoi-

men tai jälkihuoltopäätöksen kautta. (Hakalehto & Toivonen 2016, 153.) 

 

Rajoitustoimenpiteitä käytetään tilanteissa, joissa lapsen tai toisen henkilön 

henki, terveys, turvallisuus tai omaisuus ovat vaarassa. Lain kautta halutaan var-

mistaa lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteutuminen. Avaan ja käyn tulevissa 

kappaleissa lyhyesti läpi lastensuojelulain 11 §:n yhteydenpidon rajoittamisen 

sekä tämän hetkiset rajoitustoimenpiteet. Rajoitustoimenpiteisiin kuuluvat ainei-

den ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus, henkilönkatsaus, omaisuuden tai 

sijaishuoltopaikassa käytössä olevien tilojen tarkastaminen, lapselle osoitetun tai 

lapsen lähettämän luottamuksellisen viestin tai muun lähetyksen tarkastaminen 

ja toimittamatta/luovuttamatta jättäminen/pidättäminen, kiinnipitäminen, liikku-

misvapauden rajoittaminen, eristäminen ja erityinen huolenpito (Saastamoinen 

2018, 3,8). Muutoksia sekä täydennyksiä on tulossa rajoitustoimenpiteisiin heti 

seuraavan vuoden alusta (Laki lastensuojelulain muuttumisesta 542/2019). Olen 

kiinnittänyt näihin huomioita tarkastellessani tutkimuksesta saatuja tuloksia. 

 

Yhteydenpidon rajoittaminen 62 § koskee kaikkia sijaishuoltopaikkoja, niin laitos-

huollosta perhehoitoon. Rajoitusta ei käsitellä rajoitustoimenpiteiden alaisuu-
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dessa, vaan omana rajoituksena. (Saastamoinen 2018, 12.) Luonteeltaan rajoi-

tuksen vaikutus ei kohdistu ainoastaan lapseen vaan myös lapsen läheisiin. Las-

tensuojelulain 54 §:ssä ihmissuhteet ja yhteydenpito ajetaan lapsen oikeutta tur-

vata hänelle tärkeät ihmissuhteet pitämällä heihin yhteyttä ja tapaamalla heitä. 

Tämä nähdään myös yhtenä tärkeimmistä lapsen oikeuksista. Yhteydenpidon ra-

joituksen myötä tämä lapsen oikeus kumotaan. (Saastamoinen 2018, 283-284.)  

 

Rajoitus tulee voimaan tilanteissa, joissa lapsen läheiset ja lapsen asioista vas-

taava sosiaalityöntekijä eivät pääse yhteiskäsitykseen siitä, mikä olisi määrälli-

sesti ja toimintatavoiltaan sopiva yhteydenpito. Rajoituspäätöksen tekovastuu on 

tällöin sosiaalityöntekijällä. (Saastamoinen 2018, 308-309.) Lisäksi yksi seuraa-

vista ehdoista täytyy täyttyä, jotta rajoitus voidaan tehdä; ”yhteydenpito katsotaan 

olevan vaaraksi lapsen sijaishuollon tarkoituksen toteuttamiselle ja rajoittaminen 

on lapsen hoidon ja kasvun kannalta välttämätöntä, yhteydenpito vaarantaa lap-

sen hengen, terveyden, kehityksen, turvallisuuden tai rajoittaminen on välttämä-

töntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekodin tai laitoksen muiden 

lasten tai henkilökunnan turvallisuuden vuoksi tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vas-

tustaa yhteydenpitoa” (Saastamoinen 2018, 318-3019). 

 

Rajoituksella voidaan myös jättää ilmoittamatta lapsen huoltajalle tai vanhem-

malle lapsen olinpaikka. Perustelut ilmoittamatta jättämisestä ovat samat kuin yh-

teydenpidon rajoituksessa, mutta edellytyksenä on joko vakavan uhkan täyttymi-

nen sijaishuollon toteutumisen kannalta tai uhka sijaishuollon lapsen tai henkilö-

kunnan turvallisuudelle (Saastamoinen 2018, 316). Käytännössä lapsen ja hänen 

läheistensä tapaamista ja yhteydenpitoa yhteydenpitolaitteilla rajoitetaan otta-

malla haltuun lapsen hallussa olevat yhteydenpitoon käytettävät laitteet ja väli-

neet tai niiden käyttämistä rajoitetaan. Lisäksi luottamukselliset viestit ja muut 

lapsen lähettämät lähetykset voidaan lukea ja pidättää sekä lapselle saapuvat 

lähetykset voidaan tarkastaa, jos yhteydenpitorajoitus on voimassa. (Saastamoi-

nen 2018, 327-331.) 

 

Lastensuojelulain 65 §:ssä 1 ja 3 momentissa säädetään perusteet lapsen hal-

lussa olevien aineiden ja esineiden haltuunotolle. Haltuunottoon vaikuttaa ainei-

den ja esineiden ominaisuudet sekä niiden käyttötarkoituksien soveltaminen. 
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(Saastamoinen 2018, 53.) Pykälässä 65 1 momentti pitää sisällään aineet ja esi-

neet, jotka ovat suoraan ominaisuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan lapselle hai-

tallisia sekä vaarallisia. Tähän kuuluvat päihdytystarkoitukseen liittyvät aineet ja 

esineet (alkoholi, huumeet, hasispiiput) sekä aineet että esineet, jotka käyttötar-

koitukseltaan voivat vahingoittaa jotakuta (ketjut, rikotut lasiesineet) tai ovat lain-

säädännöllisesti kiellettyjä tai luvanvaraisia (esim. ampuma-aseet). Pykälässä 

käytettävä käskymuoto on otettava haltuun velvoittaa sijaishuoltopaikan hoito- ja 

kasvatushenkilökuntaan tekemään aineen tai esineen haltuunoton. (Saastamoi-

nen 2018, 55, 57-58.) 

 

Vastaavasti 65 §:n 3 momentissa aineiden ja esineiden haltuunotossa puhutaan 

harkintavaltaisesta haltuun ottamisesta, jolla tarkoitetaan tapauskohtaista harkin-

taa kunkin lapsen kohdalla. Aineet ja esineet ovat tässä momentissa määritelty 

ominaisuuksien puolesta sellaiseksi, joilla voi olla mahdollista vahingoittaa itse-

ään ja muita (esim. sakset, liima) tai todennäköisesti aiheuttaa vakavasti haittaa 

lapsen oman tai muun lapsen sijaishuollon järjestämisessä tai lastensuojelulai-

toksen yleisessä järjestyksessä (esim. soittimet). (Saastamoinen 2018, 61-62, 

77-78.) 

 

Henkilöntarkastuksen 66 §:n 1 ja 4 momentin sekä henkilönkatsastuksen 66 §:n 

2-4 momentin toteuttamisten edellytyksenä on perusteltava epäilys 65 §:n 1 mo-

mentin mukaisen aineen tai esineen hallussa pitämisestä tai sen nauttimisesta. 

(Saastamoinen 2018, 105, 121.) Henkilöntarkastuksessa lapsi tutkitaan ja tarkas-

tetaan katsomalla, kätkeekö hän vaatteisiin tai vaatteiden ja ihon väliin 65 §:n 1 

momentin mukaisia aineita tai esineitä, jos sitä on perusteltavasti syytä epäillä.  

(Saastamoinen 2018, 107.) Vastaavasti henkilönkatsaus toteutetaan, jos on pe-

rusteltua syytä epäillä päihteiden (alkoholin, huumeiden) käyttöä. Käytännössä 

päihteiden käyttö todetaan puhalluskokeella, veri-, hius-, virtsa tai sylkinäytteellä. 

Katsauksen tavoitteena on puuttua päihteiden käyttöön varhaisessa vaiheessa. 

(Saastamoinen 2018, 124- 126.)  

 

Lisäksi lastensuojelulain 67 § 1 ja 3 momentin lapsen hallussa olevan omaisuu-

den tai sijaishuoltopaikassa käytössä olevien tilojen tarkastamisen yhtenä perus-

teluna on epäilys löytää lapsen hallusta 65 §:n 1 momentin mukaisia aineita tai 
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esineitä. Myös kyseinen 67 § 1 ja 3 momentin rajoitustoimenpide toteutetaan, jos 

sijaishuoltopaikan täytyy saada kiireisesti selville lapsen olinpaikka, saada käyt-

töönsä tämän tilat tai tarkastaa hänen hallussaan oleva omaisuus. (Saastamoi-

nen 2018, 139, 143-144.) Lapsen halussa olevalla ominaisuudella tarkoitetaan 

lapselle kuuluvaa omaisuutta ja sijaishuoltopaikassa käytössä olevilla tiloilla lap-

sen omaa huonetta (Saastamoinen 2018, 140). 

 

67 § 2-4 momentti lapsen luottamuksellisen viestin tai muun lähetyksen tarkasta-

minen ja toimittamatta/luovuttamatta jättäminen/pidättäminen antaa oikeuden 

tarvittaessa tarkastaa lapselle osoitetun luottamuksellisen viestin tai muun lähe-

tyksen sekä jättää sen luovuttamatta. 67 §:ssä 2 momentissa lapselle osoitetun 

viestin tai lähetyksen tarkastamisen ehtona on epäilys 65 §:n 1 momentin sisäl-

tämistä aineista tai esineistä. Viestin tai lähetyksen luovuttamisen jättämisestä 67 

§:n 4 momentin mukaisesti ehtona on 2 momentin täyttyminen sekä se, että viesti 

tai lähetys vaarantaa lapsen omaa tai toisen henkilön turvallisuutta, terveyttä ja 

kehitystä. (Saastamoinen 2018, 159, 162-163.) 

 

Rajoitustoimenpiteet yltävät myös lapsen omasta käytöksestä johtuvaan rajoitta-

miseen, perustellen lapsen sekä muiden turvallisuutta sijaishuoltopaikassa. Las-

tensuojelulain 68 § kiinnipitäminen on lapsen fyysistä rajoittamista, joka perustuu 

lapsen oikeuteen saada välttämätöntä huolenpitoa perustuslain 19 §:n 1 momen-

tin mukaisesti. Kiinnipitämisen tavoitteena on saada lapsi rauhoittumaan, jos 

muut keinot eivät ole riittäviä. Kiinnipitämisen edellytykset ovat, että ”lapsen käy-

tös on sekavaa tai uhkaavaa, jolloin lapsi todennäköisesti vahingoittaa itseään tai 

muita, kiinnipito on välttämätöntä lapsen oman tai toisen henkilön hengen, ter-

veyden tai turvallisuuden vaarantumisen vuoksi tai omaisuuden merkittävän va-

hingoittumisen vuoksi sekä kiinnipitäminen on puolustettavaa arvioiden kokonais-

tilannetta” (Saastamoinen 2018, 192). Rajoitus toteutetaan pitäen kiinni lasta fyy-

sisesti kahden tai useamman aikuisen voimin satuttamatta lasta. (Saastamoinen 

2018, 191,193.) 

 

Liikkumisvapauden rajoittamisella 69 §:llä tarkoitetaan lapsen ulkoilun rajoitta-

mista määräaikaisesti, joko laitosalueelta, laitoksen tai tietyn asuinyksikön tiloista 

poistumisella. Rajoituksen pituudeksi voi sijaishuoltopaikka määrittää enintään 
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seitsemän vuorokautta, jonka jälkeen päätöstä voi tarvittaessa jatkaa lapsen asi-

oista vastaava sosiaalityöntekijä 30 vuorokauteen asti. Rajoituspäätöstä edellyt-

tää, että ”päätös katsotaan olevan välttämätöntä lapsen huollon kannalta sekä se 

on lapsen edun mukaista”. Lisäksi päätöksen tekemiseen vaaditaan yhden seu-

raavista edellytyksistä täyttyvän; ”lapsi on tullut sijaishuoltoon vaarantamalla va-

kavasti terveyttään, kehitystään käyttämällä päihteitä, tehnyt rikoksen tai muun 

niihin verrattavan teon, lapsi toimii sijaushuoltopaikassa vaarantamalla terveyt-

tään, kehitystään käyttämällä päihteitä, tekee rikoksen tai muun vastaavan teon 

tai on muuten tarpeellista suojella lasta häntä itseään vakavasti vahingoittavalla 

käyttäytymisellä” .(Saastamoinen 2018, 203, 208, 236.) 

 

Rajoitustoimenpiteistä eristämisellä 70 §:llä tarkoitetaan lapsen eristämistä lai-

toksen muista lapsista ja henkilökunnasta. Tavoitteena on suojella muita laitok-

sessa olevia sekä itse lasta häneltä itseltään. Rajoituspäätös tehdään siinä ta-

pauksessa, jos ”lapsi omalla käyttäytymisellään on vaaraksi itselleen tai muille tai 

lapsen eristäminen on jostain muusta syystä lapsen hengen, terveyden tai turval-

lisuuden kannalta välttämätöntä”. Rajoitus toteutetaan eristämistilassa, jonka tu-

lee vastata lain edellytyksiä. (Saastamoinen 2018, 243, 252.) Rajoituksen koh-

dalla on syytä muistaa, että kyse on jo olemassa olevasta vaarasta, ei pelkästään 

uhasta. Eristäminen saa kestää yhtäjaksoisesti 24 tuntia 70 §:n 1 momentin mu-

kaisesti. Rajoitusta on kuitenkin mahdollista jatkaa uudella päätöksellä, jolloin 

eristämisen kokonaisaika saa olla enintään 48 tuntia. (Saastamoinen 2018, 244-

245, 255.) 

 

Rajoitustoimenpiteistä erityinen huolenpito 71, 72, 73 §:t rajoittavat lapsen arkea 

kokonaisvaltaisesti. Lapsi on rajoituksena aikana erityisen huolenpidon yksi-

kössä, jossa rajoituksen myötä hänen liikkumisvapauttaan rajataan. Tarkoituk-

sena rajoituksella on antaa 12 vuotta täyttäneelle lapselle moniammatillista hoi-

toa ja huolenpitoa hänen sen hetkiseen ongelmaansa. Rajoituksen edellytyksenä 

on ”lapsen vakavan päihdekierteen katkaiseminen, lapsen vakavan rikoskierteen 

katkaiseminen tai muutoin lapsen henkeä, terveyttä tai kehitystä vakavasti vaa-

rantava käyttäytyminen” (Saastamoinen 2018, 265). Lisäksi rajoitus vaatii, että 

lapsi on täyttänyt 12 vuotta, lapsen sijaishuollon järjestäminen ei onnistu muutoin 

huomioiden sen hetkistä tarvetta eikä erityisen huollonpidon sijalle voi soveltaa 
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terveydenhuollon palveluita. Rajoituspäätös on määräaikainen ja sitä saa järjes-

tää enintään 30 vuorokautta. Jos rajoituksen aikana nähdään erityisen painava 

syy rajoituksen jatkamiselle, voidaan päätöstä jatkaa 60:llä vuorokaudella. (Saas-

tamoinen 2018, 259, 265, 278.) 

4.2 Rajoituspäätökset ja muutoksenhaku 

Rajoitustoimenpiteet tulee aina olla tapauskohtaisesti päätettyjä rajoituksia, joita 

tehdessä ei tule unohtaa lapsen ihmisarvon kunnioittamista. Rajoitustoimenpide 

valitaan tilanteen tarpeen mukaisesti huomioiden myös lapsen ikä ja kehitystaso, 

hänen sukupuolensa ja uskonnollinen vakaumuksensa sekä kulttuuritaustansa. 

Rangaistuskeinona rajoituksia (esimerkiksi karkumatkoista tai sijaishuollon sään-

töjä rikkomisesta) ei saa käyttää. Rajoitteiden tavoitteena on tukea sijaishuollon 

tarkoituksen toteutumista käyttäen rajoitustoimenpiteitä vain silloin kun tarve sitä 

vaatii. (Hakalehto & Toivonen 2016, 152-154.) 

 

Rajoitustoimenpiteillä puututaan lapsen toimintaan julkisen vallan keinoin, jonka 

takia rajoituspäätöksen kuuluisi tehdä virkasuhteessa oleva henkilö. Perustus-

laissa 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viran-

omaiselle nojaten lakiin. Hallintotehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi 

on katsottu tarpeelliseksi, että tehtävän hoitaa virkasuhteen ulkopuolinen henkilö. 

Tehtävät, jotka sisältävät merkittävästi julkisen vallan käyttöä, kuuluvat viran-

omaiselle. (Suomen perustuslaki 731/1999 11:124 §.) Tämä tarkoittaa rajoitus-

toimenpiteiden osalta sitä, että suurin osa rajoituspäätöksistä päättää muu kuin 

viranomainen. Syy johtuu rajoituksien nopean päätöksen tarpeesta (Saastamoi-

nen 2018, 3-4) 

 

Lastensuojelulaitoksen johtajalla tai lastensuojelulaitoksen johtajan määräämällä 

laitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on oikeus tehdä 

rajoituspäätökset aineiden ja esineiden haltuunotosta, henkilöntarkastuksesta, 

henkilönkatsauksesta, lapsen hallussa olevan omaisuuden tai sijaishuoltopai-

kassa käytössä olevien tilojen tarkastuksesta, kiinnipitämisestä, liikkumisvapau-

den rajoittamisesta enintään seitsemäksi vuorokaudeksi sekä eristämisestä 
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(Saastamoinen 2018, 102, 115, 134, 149, 197, 236, 254). Lapsen asioista vas-

taavalla sosiaalityöntekijällä on oikeus rajoittaa liikkumisen vapautta yhteensä 30 

vuorokauteen asti (Saastamoinen 2018, 236). Lastensuojelulaitoksen johtajalla 

on yksistään oikeus rajoittaa enintään 30 vuorokautta lapsen ja lapsen läheisten 

yhteydenpitoa. Yhteydenpidon rajoittamiseen liittyvät pidemmän aikavälin pää-

tökset ”kuuluvat lastensuojelulain 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen kunnan joh-

tosäännössä määritellyn sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kunnan joh-

tosäännössä määritellyn sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan määräämälle 

muulle virkasuhteessa olevalle sosiaalityöntekijälle” (Saastamoinen 2018, 336). 

Kiireellisen sijoituksen osalta yhteydenpidon rajoittamisesta päättää lastensuoje-

lulain 13 §:n 1 momentin mukainen viranhaltija. (Saastamoinen 2018, 184, 336.) 

Erityisestä huolenpidosta päättää lastensuojelulain 13 §:n 2 ja 3 momentin mu-

kainen viranhaltija tai viranhaltijan määräämä sosiaalityöntekijä (Saastamoinen 

2018, 274). Kiinnipitopäätöksen toteuttaminen kuuluu kaikille lastensuojelulaitok-

sen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluville henkilöille (Saastamoinen 2018, 

197). 

 

Lastensuojelunlain 74 §:n 1 momentissa määritteellään kaikkien rajoitustoimen-

piteiden paitsi erityisen huolenpidon kirjaamisvelvoite, joka velvoittaa lastensuo-

jelulaitoksia kirjaamaan laitoksessa käytetyt rajoitustoimenpiteet. Kirjauksessa 

tulee käydä ilmi rajoitustoimenpiteen kuvaus, toimenpiteen peruste, kesto, rajoi-

tukseen osallistuvat henkilöt, lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen sekä 

mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Erityisen huolenpidon 

osalta rajoituksen kirjaaminen määritellään erikseen lastensuojelulain 73 §:ssä 2 

momentissa. Rajoituksen kirjaamista koskee erityissäännökset, kaikki rajoituk-

seen liittyvät toimenpiteet kirjataan, kuten esimerkiksi lääkärintarkastuskäynnit. 

(Saastamoinen 2018, 37-38, 40.)  

 

Kaikki toteutuneet rajoitustoimenpiteet täytyy kirjata, mutta kaikista ei tehdä kir-

jallista päätöstä eikä kaikissa päätöksissä ole samanlaisia oikeuksia. Henkilön-

tarkastus, kiinnipitäminen sekä aineiden ja esineiden haltuunotto, jos omaisuus 

palautetaan takaisin ovat rajoituksia, joista tehdään ainoastaan kirjaukset. Pää-

töksien laatiminen ennen kyseisten rajoituksien toteuttamista, ei ole rajoituksien 
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äkillisestä tarpeesta johtuen tarkoituksenmukaista (Saastamoinen 2018, 95, 112, 

193). 

 

Muista rajoitustoimenpiteistä tehdään joko kirjallinen hallintopäätös ilman tai si-

sällyttäen muutoksenhakuoikeuden. Kirjalliset hallintopäätökset ilman muutok-

senhakuoikeutta tehdään omaisuuden ja tilojen ja lähetysten tarkastamisesta, 

henkilönkatsastuksesta sekä yhteydenpidon rajoittamisen lopettamisesta. Muu-

toksenhakukelpoisten hallintopäätöksien alaisuudessa ovat aineiden ja esinei-

den haltuunotto, jos omaisuutta ei palauteta, lähetysten luovuttamatta jättäminen, 

liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen sekä erityinen huolenpito. (Tervey-

den ja hyvinvoinninlaitos [THL] 2019.) Kummassakin kirjallisessa hallintopäätök-

sen muodossa tulee olla tiedot päätöksentekijästä, sen muodosta, sisällöstä, laa-

juudesta ja kestosta, muutoksenhakuoikeudesta ja -ohjeistuksesta sekä päätök-

sen tiedoksiannosta (Saastamoinen 2018, 102-104, 134-136, 149-151, 183-187, 

236-237, 240, 254- 258, 277- 279, 335-245.) 

 

Kirjallisista hallintopäätöksistä tulee tiedottaa rajoitukseen kohdistunutta lasta ja 

hänen huoltajaansa (Saastamoinen 2018, 136, 151, 187, 343). Muutoksenhaku-

oikeuden omaavassa päätöksessä tulee olla liitettynä muutoksenhakuohjeistus, 

jolla voi hakea valituksen muodossa muutosta toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta. 

Valitusta saa hakea 12 vuotta täyttänyt lapsi ja hänen huoltajansa. (Saastamoi-

nen 2018, 104, 240, 256-257, 278-279, 342). Vastaavasti hallintopäätöksessä, 

jossa ei ole muutoksenhakuoikeutta, tulee päätökseen liittää muutoksenhaku-

kielto. Kyseisessä päätöksen muodossa kuin myös rajoitustoimenpiteiden kir-

jauksissa lapsilla ja heidän huoltajillaan on oikeus kantelun tekemiseen lapsen 

sijaushuoltoa valvoville viranomaisille sekä muistutuksen tekeminen sosiaalihuol-

lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 23 §:n mukaisesti. (Saasta-

moinen 2018, 118, 136, 151, 200.) 

 

4.3 Kokemuksia rajoitustoimenpiteistä 

Aikaisempaa tutkimustietoa liittyen lasten ja nuorten kokemuksista rajoitustoi-

menpiteisiin on hyvin vähänlaisesti, vaikka aihe on hyvin keskeinen sijaishuollon 
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kentällä. Näin toteaa Hoikkala (2013) tutkimuksessaan, jossa hän käsittelee las-

tensuojelulain määrittelemää kiinnipitoa. Tutkimuksia, kuten Hoikkalan tutkimus 

Kiinnipito lastenkodissa sekä Kekonin, Kitinojan ja Pösön tutkimus Erityistä huo-

lenpitoa koulukodeissa keskittyvät yhden rajoitustoimenpiteen ympärille. Tutki-

muksissa tuodaan esille lasten ja nuorten sekä työntekijöiden näkökulmaa kysei-

sen rajoitustoimenpiteen ympäriltä. (Hoikkala 2013, Kekoni, Kitinoja & Pösö 

2008.) Ekholmin ja Laakson raporteissa rajoitustoimenpiteiden kokemuksia sivu-

tetaan jossain määrin. Raporttien tutkimuskysymykset painottuvat lasten ja nuor-

ten hyvinvoinnin ja sijaishuollon kokemuksien tarkastelemiseen. (Ekholm 2013, 

Laakso 2019.) Muutamissa tutkimuksissa sijaishuollon kentällä toteutettuja rajoi-

tustoimenpiteitä tulkitaan oikeudellisista näkökulmista. Valviran selvityksessä 

lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden toteutuminen lastensuojelussa (Valvira 

2013). Vastaavasti artikkelissa Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet asiakirjojen 

valossa tuodaan julki rajoitustoimenpiteiden määriä, käyttötilanteita, perusteluita 

rajoitustoimenpiteiden käytölle sekä käytön taustalla syntynyttä logiikkaa (Tarkki-

nen & Forsberg 2013).  

 

Sijaishuollossa työskennellään ammatillisin työottein, jota voidaan määritellä 

muun muassa kasvatus- ja huolenpitotyönä (Hoikkala 2013, 8). Rajoitustoimen-

piteiden ja kasvatus- ja hoitokeinojen erottaminen toisistaan nähdään tärkeänä 

lasten oikeusturvan ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta (Valvira 

2013, 12). Oikeusturvan toteutumista pystytään seuraamaan kirjauksien kautta. 

Kirjauksilla on suuri merkitys rajoitustoimenpiteistä saatavan tiedon kanssa. Kir-

jauksien kautta muodostuvat tilastot, jotka mm. kertovat rajoituksien määristä, nii-

den taustalla olleista syistä sekä rajoituksien käytöistä. (Tarkkinen & Forsberg 

2013, 662, 668.)  

 

Tarkkisen ja Forsbergin tutkimuksessa käy ilmi, että rajoitustoimenpiteiden mää-

rillä on yhtenäisyyksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa. Mitä enemmän lap-

silla ja nuorilla on ongelmia, sitä enemmän käytössä ovat rajoitustoimenpiteet. 

Artikkelin aineiston perusteella eniten käytettyjä rajoitustoimenpiteistä olivat 

omaisuuden ja lähetysten tarkastusta, kiinnipitämistä ja henkilönkatsausta. Syy 

rajoituksien käyttämiseen liittyi päihteiden käyttö sekä aggressiivinen käytös. 

(Tarkkinen & Forsberg 2013, 663-664.) Hoikkalan tutkimuksessa kiinnipitämisen 
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syyksi osoittautui myös aggressiivinen sekä väkivaltainen käyttäytyminen (Hoik-

kala 2013, 28). Syy-seuraussuhde rajoitustoimenpiteiden käytölle osoittautuu 

loogisena (Tarkkinen & Forsberg 2013, 665). Tutkimuksissa havaitaan myös tur-

vallisuuden ja tuen takaa nousevat kontrollin ja vallankäytön elementit (Hoikkala 

2013, 62, Tarkkinen & Forsberg 2013, 665). Artikkelin aineiston kirjauksien osalta 

elementit ovat lain mukaisesti toteutettuja (Tarkkinen & Forsberg 2013, 665), 

mutta Hoikkala (2013) korostaa tutkimuksessaan vallankäytön huomioista ja tun-

nustamista hoidollisen kiinnipitämisen rinnalla. 

 

Rajoitustoimenpiteiden käytön taustalla oli myös syitä, jotka olivat ennakoivia ja 

rangaistukseksi tarkoitettuja. Esimerkiksi Tarkkisen ja Forsbergin kirjauksissa pu-

huttiin lasten ja nuorten omaisuuden tarkastamisesta aina kotilomilta tultaessa. 

Vastaavasti rangaistuskeinona huonosta käytöksestä johtuen saattoi astua voi-

maan liikkumisvapauden rajoittaminen. (Tarkkinen & Forsberg 2013, 665.) Sa-

manlaista toimintaa ilmeni Valviran selvityksessä. Tekstissä mainittiin lasten ja 

nuorten huoneiden tarkastamisesta säännöllisesti ilman lain edellyttävää perus-

telua. Rangaistuksena sijaishuoltopaikan sääntöjen rikkomisesta saattoi esimer-

kiksi peruuntua kotilomat taikka tulla käyttökielto puhelimelle. Erityistä huomiota 

selvityksessä nostatti toiminnan samankaltaisuus perhehoidon puolella, jossa ra-

joitustoimenpiteet eivät ole laissa sallittuja. (Valvira 2013, 18-19.) Rajoituspää-

tökset täytyisi perustua yksilö- ja tilannekohtaiseen harkintaan (Tarkkinen & Fors-

berg 2013, 665, Valvira 2013, 19). 

 

Tutkimuksissa ilmenee rajoitustoimenpiteiden käyttämistä kasvatuskeinoina. 

Haasteellisuus tehdä rajaa rajoituksien välillä tunnistetaan. (Tarkkinen & Fors-

berg 2013, 661, 665, Valvira 2013, 18-19.) Valviran selvityksessä todetaan, ettei 

alan ammattilaiset osaa aina erottaa rajoituksia toisistaan (Valvira 2013, 3). Tämä 

vaikuttaa lasten ja nuorten oikeusturvan toteutumiseen, jota nimenomaan halu-

taan tutkimuksissa vahvistaa. (Tarkkinen & Forsberg 2013, 668, Valvira 2013, 23, 

98, Kekoni, Kitinoja & Pösö 2008, 153). Yhtenä oikeusturvan vahvistamisena 

nähdään kirjauksien merkityksen huomioiminen. Yksityiskohtaisesti tehdyt kir-

jaukset sisällyttäen lasten kuulemiset vahvistavat läpinäkyvyyttä rajoitustoimen-

piteiden käytössä. Tällöin ulkopuolelle jäävät tulkinnan varassa olevat käsitykset, 
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jotka voisivat antaa vääränlaista kuvaa rajoituksien käytöstä. Lisäksi yksityiskoh-

taiset kirjaukset antavat kuvaa ammattilaisten toiminnasta ja lakipykälien toteutu-

misesta. (Tarkkinen & Forsberg 2013, 667-668.) 

 

Lasten ja nuorten tietoisuus heidän oikeuksistaan on kiinni siitä, mitä heille on 

kerrottu. Oikeuksien kertomisvelvollisuudessa ovat kasvatusvastuussa olevat ta-

hot. Valviran selvitys antaa kuvan siitä, että lasten ja nuorten keskuudessa saat-

taa olla epätietoisuutta heidän oikeuksien osalta. (Valvira 2013. 23.) Kekonin, Ki-

tinojan ja Pösön raportissa yhtenä kehittämisehdotuksena on lasten ja nuorten 

oikeuksien vahvistaminen, johtuen rajoituksen vahvasta luonteesta puuttua hei-

dän oikeuksiinsa rajoituksien aikana. Lasten ja nuorten oikeuksia olisi aiheellista 

tarkastella oikeuksien toteutumisen kautta sekä miettiä, miten voidaan tukea oi-

keuksien toteutumista. (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2008, 64, 154.) Lasten ja nuorten 

itsemääräämisoikeutta ja osallisuuden toteutumista vahvistetaan lasten ja nuor-

ten kokouksilla sijaishuoltopaikoissa (Valvira 2013, 23).  

 

Lasten ja nuorten henkilökohtaiset kokemukset ja ajatukset rajoitustoimenpiteistä 

vaihtelevat tutkimuksien osalta suuresti. He olivat tunteneet vihaa, kipua, turvat-

tomuutta, mutta myös turvallisuutta ja ymmärrystä rajoituksia kohtaan (Hoikkala 

2013, Laakso 2019, Kekoni, Kitinoja, Pösö 2008). Kiinnipitäminen nähtiin lapsen 

oman sekä sijaishuoltopaikan muiden lasten ja aikuisen turvallisuuden kannalta 

ymmärrettävänä rajoituksena, joka osoittautui tutkimusvastauksissa tavanomai-

sena toimintatapana. Lapset tiesivät kiinnipidon kokonaiskuvan, miksi kiinnipi-

toon ajaudutaan, mitä kiinnipidossa tapahtuu ja miten rajoitustilanne loppuu. Tut-

kimuksessa sanoitetaan kiinnipitoa hoidollisena toimenpiteenä, jonka tavoitteena 

on tukea lasta. Tuen toisella puolella on voiman ja vallankäytön elementit, johon 

ammattilaisten tulee kiinnittää huomioita. Lapsen ja nuoret kuitenkin kokevat kiin-

nipitämisen ikävänä ja fyysisesti satuttavana rajoituksena. (Hoikkala 2013, 35-

54, 59-60.) 

 

Erityisen huolenpidon tutkimukseen osallistuneet nuoret kuvailivat rajoituksen-

huolenpitoa suljetuilla ovilla. Ovet toimivat vertaiskuva rajoituksien lukitulle ulos-

pääsemiselle. Ovet pitivät heidät pois ongelmien parista, mutta ne eivät auttaneet 
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ongelmista eroon pääsemisessä. He kokivat, että asioita ei voitu käsitellä rajoi-

tuksen aikana. Lisäksi rajoitusta kuvailtiin yksityisyyden, arjen toimintojen ja yh-

teydenpidon rajoittamisen muodoissa. Päivät koostuivat tiukoista aikatauluista 

suljetuissa tiloissa, jossa omaan yksityisyyteen puututtiin. Kuitenkin erityinen 

huolenpito näyttäytyi myös toisessa valossa. Osa nuorista koki rajoittamisen rau-

hoittumisen ja pysähtymisen mahdollisuutena. Kokemuksien erovaisuuksiin vai-

kutti haastattelutilanteen kokonaisuus, mutta myös rajoituksesta kulunut aika. 

Tutkimukseen osallistuneista nuorista osa oli haastattelun aikana erityisen huo-

lenpidon yksikössä ja vastaavasti osalla rajoitus oli jo takana päin. (Kekoni, Kitin-

oja & Pösö 2008, 69-70, 150-153.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  

5.1 Laadullinen tutkimus 

Valitsin tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen. Laadullisella tutkimuksella yri-

tetään vastata kysymykseen, mistä on kyse (Kananen 2010, 36)? Tutkimusta ku-

vataankin ymmärtävänä tutkimuksena, jonka tavoitteena on joko ymmärtää tai 

selittää tutkimuksen ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 25). Laadullisen tutkimuk-

sen menetelmät on nähty sopivan sensitiivisten aiheiden ja kohderyhmien tutki-

miseen ja tarkastelemiseen (Kallinen, Pirskanen & Rautio 2018, 35). Menetelmiin 

kuuluu erilaiset haastattelumuodot kuten esimerkiksi lomake-, yksilö-, ja ryhmä-

haastattelut (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62). 

 

Laadullista tutkimusta käytetään uusien ilmiöiden selvittämisessä ja sen takia se 

herättääkin pohdintaa teorian merkityksestä tutkimukselle. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018) toteavat kirjassaan, että ilman minkäänlaista teoriaa ei olisi aineksia ra-

kentaa tutkimusta. Tutkimuksen teoriapohjaa tai toisin sanoen tutkimuksen viite-

kehystä lähdetään rakentamaan valitun tutkimusilmiön kautta. Ensiksi selvitetään 

ilmiön tekijät sekä tekijöiden väliset suhteet. Tavoitteena on saada yleiskuva ilmi-

östä. (Kananen 2010, 41.) Tutkimuksen viitekehys rakentuu tutkimuksen kan-

nalta olennaisista käsitteistä, mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista sekä nii-

den suhteiden merkityksistä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 23-24.)  

 

Opinnäytetyön noudattaa laadullisen tutkimuksen perusrakennetta. Työni alussa 

valitsin itselleni mielenkiintoisen tutkittavan ilmiön ja lähdin selvittämään mitä il-

miöstä tiedetään, onko aihetta tutkittu aikaisemmin ja miten. Löytämäni tiedon 

pohjalta lähdin rakentamaan tutkimukseni viitekehystä. Tutkin ja mietin, mikä on 

olisi paras aineistonkeräämismuoto ilmiön osalta ja päädyin laadullisen tutkimuk-

sen yleisimpään menetelmään teemahaastatteluun. Haastattelun vastaukset 

päätin analysoida sisältöanalyysia hyödyntäen, koska katsoin sen tutkimukseni 

osalta parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Tätä kautta sain vastauksia tutkimusongel-

maani. (Kananen 2010, 36.) 
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5.2 Aineistonkerääminen 

Valitsemani puolistrukturoitu teemahaastattelu on yksi vaihtoehto tutkimuksen 

tiedonkeräämisen vaihtoehdoista. Teemahaastattelussa valitaan teemat tutkitta-

van ilmiön näkökulmasta, joiden alla haastattelu tehdään. (Kananen 2010, 

53,55.) Teemat ohjaavat ja rajaavat aihetta, mutta mahdollistavat samalla vapaa-

muotoisen keskustelun valittujen teemojen sisällä (Viinamäki & Saari 2007, 32-

33). Haastattelun aikana haastattelija voi syventää ja tarkentaa teeman kysymyk-

siä haastateltavan vastauksien perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2018, 64). Teema-

haastattelu on nähty soveltuvan arkaluontoisten aiheiden ja sensitiivisen kohde-

ryhmän tutkimiseen juuri tämän vapauden takia. Haastattelijalla on valta esimer-

kiksi jättää jonkin osa teemasta käsittelemättä, jos näkee sen aiheelliseksi. (Kal-

linen, Pirskanen & Rautio 2018, 51-52.) 

 

Ensimmäiseksi haastattelun teemaksi valitsin rajoitustoimenpide-käsitteen selvit-

tämisen. Miten lapset ymmärtävät rajoitustoimenpiteet ja miten he määrittävät ra-

joitustoimenpiteet? Tavoitteena oli teeman kautta löytää haastateltavan kanssa 

yhteisymmärrys rajoitustoimenpiteistä. Toisessa teemassa selvitin mitä rajoitus-

toimenpiteitä he tietävät ja mitä rajoitustoimenpiteitä heille on tehty. Apuna käytin 

tekemääni listaa, johon olin kirjoittanut kaikki rajoitustoimenpiteet. Teema johdat-

teli viimeisen teeman ympärille, jonka tavoitteena oli selvittää millaisia tuntemuk-

sia ja kokemuksia osallistujilla oli heihin kohdistuneista rajoitustoimenpiteistä. 

Tuntemuksien kertomisen tueksi otin haastattelun mukaan tunnekortit. Kortit ovat 

yksi visuaalinen menetelmä, jota voidaan hyödyntää aineiston keräämisessä 

taikka analyysin yhteydessä. Ne mahdollistavat asioiden ja tuntemuksien ilmai-

semisen, joiden sanoittaminen ei ole helppoa. (Kiilakoski & Honkatukia 2018, 

222-224.) Valitsin työtäni varten Pesäpuun Tunne Tyypit- kortit, jotka on tehty 

yhdessä sijoitettujen nuorten kanssa. Kortit sisältävät perustunteiden lisäksi 

muita tunnetiloja. (Pesäpuu ry 2008.) Näin ne monipuolisena vaihtoehtona, joita 

pystyin hyödyntämään ikätason mukaisesti. Aineiston keräämistä varten tehty 

teemahaastattelurunko löytyy liitteenä (Liite 1). 
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5.3 Sisältöanalyysi 

Sisältöanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan hyödyntää kaikissa 

laadullisissa tutkimuksissa. Se antaa mallinsa puolesta mahdollisuuden olla osa 

jotain analyysikokonaisuutta tai olla ainut tutkimuksessa käytetty metodi. Analyy-

sia tehdessä tavoitellaan tutkimusaineiston sanoittamista selkeään ja tiiviiseen 

muotoon kadottomatta aineistosta saatua tietoa. Sisältöanalyysin nähdään ole-

van aina jollain tavalla osa laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Tutki-

muksen analyysin runkoa on lähdetty aukaisemaan Tuomen ja Sarajärven kir-

jassa seuraavasti. Ensiksi täytyy valita aineistosta kiinnostavat aiheet. Aineisto 

tulee käydä läpi ja merkata muistiin ne asiat, jotka aineistosta kiinnostavat. Tätä 

työkuvaa voidaan kuvata aineistoin litteroinnilla tai koodaamisella. Tutkimusai-

neistosta saattaa löytyä muitakin mielenkiintoisia aiheita, mutta tärkeä on pitää 

kiinni niistä aiheista, jotka ovat merkityksellisiä tutkimuksen kannalta. Litteroinnin 

jälkeen aineiston aiheet kerätään yhteen ja aineiston sisällöstä riippuen ne luoki-

tellaan, teemoitetaan tai tyypitellään järjestykseen. Viimeiseksi käsittelytystä ai-

neistosta kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 78, 91.)  

 

Sisältöanalyysi voidaan jakaa joko aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teo-

rialähtöiseen analyysiin. Eroina analyysien välillä ovat analyysien teorioiden läh-

tökohtaiset merkitykset tutkimuksessa. Aineistolähtöisessä analyysissä tavoitel-

laan teoreettisen kokonaisuuden luomista, jossa tutkittavan ilmiön aikaisemmalla 

tiedolla ei pitäisi olla merkitystä analyysissä. Teoriasidonnaisessa analyysissä il-

miön aikaisempi teoria ohjaa analyysia, mutta analyysi ei kuitenkaan pohjaudu 

suoraan teoriaan. Teorian kautta jo valmiiksi määritellyn ilmiön analysoimisessa 

käytetään teorialähtöistä analyysia. Sisältöanalyysia käytetään erilaisten doku-

menttien, kuten haastattelujen, raporttien ja kirjojen analysoimisessa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 80-81,87.) 

 

Opinnäytetyöhöni aineistona ovat lasten ja nuorten haastattelut, joten tein sisäl-

töanalyysin aineistolähtöisesti. Noudatin laadullisen tutkimuksen analyysin pe-

rusrunkoa sekä analyysin kolmevaiheista prosessia. Ensiksi pelkistin saamani 

haastattelun tiedot lyhyiksi ilmaisuksi, jonka jälkeen lähdin ryhmittelemään niitä 
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valmiina olevien haastatteluteemojen alle. Näistä tein tutkimukseni käsitteet, 

jotka antoivat vastaukset tutkimusongelmaani. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91, 94.) 

5.4 Eettiset valinnat osana toteutusta 

Opinnäytetyön aiheen arkaluontoisuuden takia olen miettinyt eettistä näkökulmaa 

koko opinnäytetyöprosessin ajan. Ensimmäisenä kysymyksenä työn alussa 

nousi, miten pääsen lasten äänien äärelle. Tämän hetkisten suositusten mukaan 

tutkijalla täytyy olla lupa lapsen tutkimiseen, jotta tutkimustyö voidaan tehdä. Tut-

kimusluvat kysytään yleisesti tutkimuspaikasta, lapsen huoltajilta ja hänen omalta 

sosiaalityöntekijältä sekä lapselta itseltään. Joitakin poikkeuksia lupa-asioissa 

saattaa olla tutkittavan aiheen takia, esimerkiksi välillä on syytä pohtia huoltajan 

oikeutta määritellä lapsen lupaa osallistumiseen. (Lagström, Pösö, Rutanen & 

Vehkalahti 2010.) Tutkimukseni kohdalla hain ensiksi tutkimuslupaa eettisestä 

toimikunnasta. Myönteisen päätöksen ehtona oli, etten saa olla opinnäytetyönte-

kijänä haastateltavien kanssa hoitosuhteessa. Alkuperäisenä ajatuksena oli 

haastatella kesätyöpaikkani osaston lapsia. Tämä vaikutti tutkimuksen alkuperäi-

sen kohderyhmän valintaan. Kartoitettuani eri osastoja, minun täytyi laajentaa 

haastateltavien ikää 8-12-vuotiaista 17-vuotiaisiin, jotta saisin opinnäytetyöhön 

haastateltavia. Tämän jälkeen lähdin hakemaan tutkimuslupaa haastateltavien 

sijoituskunnilta. Kunnat vaativat kuntakohtaisen tutkimuslupahakemuksen, kirjal-

lisen tutkimussuunnitelman, opinnäytetyön ohjaajan lupapuollon sekä eettisen 

toimikunnan myönteisen päätöksen ja tutkimuksen rekisteriselosteen. Kunnat an-

toivat myönteisen päätöksen sillä ehdolla, että tutkimuksen osallistujat eivät ole 

tunnistettavissa. Tämän takia en mainitse lasten ja nuorten sijaishuoltopaikan 

tunnistetietoja.  

 

Kunnilta saatujen päätöksien jälkeen, seuraavana vaiheena oli tavoittaa lasten ja 

nuorten sosiaalityöntekijät, jonka jälkeen huoltajat ja lapset. Lähestyin sosiaali-

työntekijöitä sekä huoltajia ja lapsia tekemälläni tutkimustiedotteilla, jotka löytyvät 

liitetiedostoina tutkimuksen lopusta (Liitteet 2 & 3). Tiedotteissa korostin osallis-

tumisen vapaaehtoisuutta, joka on keskeinen periaate ihmisoikeuslähtöisessä 

tutkimusetiikassa. Sen lisäksi informoin tiedon käyttötarkoituksesta, anonyymiy-
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destä eli nimettömyydestä lapsen ja sijaishuoltopaikan yksikön osalta sekä haas-

tattelun nauhoittamisesta. Lasten ja nuorten tutkimustiedotteessa huomioin kir-

joitustekstin selkeään ja ymmärrettävään muotoon, jotta he tietäisivät mistä on 

kyse. Tavoitteena oli noudattaa lapsen etua ja oikeutta. (Lagström, Pösö, Ruta-

nen & Vehkalahti 2010 95, 37.) 

 

Tutkimustyöni aineiston laajuudeksi olin ajatellut neljästä kuuteen haastattelua 

perustuen ajatukseen, että opinnäytetyö ei itsessään vaadi laaja-alaista tutki-

musta ja eikä suoraisesti hieman suurempi otos vaikuta tutkimustulokseen mer-

kittävästi (Viinamäki & Saari 2007, 40-42). Tutkimuslupien saamisessa meni ajal-

lisesti aikaa vajaa neljä kuukautta, toukokuusta elokuun puoleen väliin asti. Haas-

tateltavien saaminen näyttäytyi kesän aikana haasteelliseksi, joten lähdin hake-

maan eettiseltä toimikunnalta uudelleen haastattelulupaa haastatella kesätyö-

paikkani osaston lapsia. He suostuivat, koska olin tällöin ehtinyt päättää työsuh-

teeni osastolla. Loppuen lopuksi, sain viranomaisilta luvat seitsemän lapsen ja 

nuoren haastatteluun, joista neljä halusi osallistua. Kolmen kohdalla, joko huol-

taja tai itse haastateltava kieltäytyi tutkimukseen osallistumisesta. Syy kieltäyty-

miseen johtui lasten ja nuorten osalta haluttomuudesta. Ja huoltajat arvoivat, ettei 

osallistuminen ollut sillä hetkellä lapsen hyvinvoinnin mukaista.  

 

Haastattelupaikan valinnassa käännyin sijaushuollon aikuisten sekä lasten ja 

nuorten puoleen. Kysyin osallistujilta missä he haluavat haastattelun tehdä ja var-

mistin asian myös sijaushuoltopaikan henkilökunnalta. Tutkimusetiikan kirjassa 

korostettiin haastettupaikalla merkitystä liittyen haastattelusta saataviin tuloksiin 

(Langström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti 2010, 100). Tärkeää oli löytää haastat-

telupaikka, jossa lapsi saa olonsa tuntemaan turvalliseksi (Hyvärinen & Pösö 

2018 A, 100). Haastattelut tehtiin lasten ja nuorten huoneissa sekä sijaushuolto-

paikan yleisissä tiloissa. Turvallisuuden tunnetta korostaen, annoin lapsille ja 

nuorille mahdollisuuden ottaa haastattelutilanteeseen mukaan hänelle tutun ai-

kuisen sijaishuoltopaikasta (Hyvärinen & Pösö 2018 A, 100). Yksi osallistujista 

otti mukaan hänen varaomahoitajansa ja koki haastattelutilanteen näin mielek-

käämpänä.  
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Haastattelun onnistumisen kannalta otin huomioon tutkijan ja lasten ja nuorten 

roolit ja siitä johtuva valtasuhdeasetelman. Lapsia ja nuoria tulisi lähestyä haas-

tattelussa tasa-arvoisena tiedonantajana. (Lagström. Pösö, Rutanen & Vehka-

lahti 2010, 102.) Opinnäytetyöni haastateltavista kaksi neljästä olivat minulla en-

tuudestaan tuttuja. Tiedostin, että saamani ennakkotieto heistä voi vaikuttaa jos-

sain määrin haastatteluun (Hyvärinen & Pösö 2018 B, 69.), mutta myös tuttuna 

haastattelijana voin antaa heille turvallisuuden tunteen itse haastattelutilantee-

seen (Hyvärinen & Pösö 2018 A, 54). Haastattelun alussa korostin haastattelijan 

roolia verraten työntekijän rooliin lapsille, joiden kanssa olin kesän aikana työs-

kennellyt (Hyvärinen & Pösö 2018 B, 70.).  

 

Valmistauduin haastatteluun miettien kysymysten muotoilua ja keskustelun ra-

kennetta. Tiedostin, että kysymysten muodoilla on suora yhteys haastateltavien 

vastauksiin sekä tilanteen luottamukselliseen rakentumiseen. Tavoitteenani oli, 

että haastateltava kertoo omasta näkökulmasta asioita, enkä itse haastattelijana 

ohjaa tai tulkitse haastateltavaa. Kysymykset eivät esimerkiksi pidä sisällään ole-

tuksia, kuten; ”Sinullehan on kerrottu rajoitustoimenpiteistä?” tai kysymyksien 

muodot eivät ohjaa suppean vastauksen antamiseen; ”Onko sinulle tehty usein 

rajoitustoimenpiteitä?”. Lukemani ennakkotiedon pohjalta olin tietoinen, että kes-

kustelu saattaa poiketa aiheesta avoimista kysymyksistä johtuen. Haastattelijana 

minun on pidettä kiinni punaisesta langasta ja ohjata keskustelua lapsen ehdoilla. 

(Hyvärinen ja Pösö 2018 A, 37-41, 102.) 

 

Haastattelutilanteen alussa kävin läpi osallistujien kanssa tekemäni tutkimustie-

dotteen sisällön. Kerroin mihin heidän antamiaan vastauksia käytetään ja miten 

niitä käsitellään ja säilytetään. Varmistin aina haastattelua aloittaessani jokaiselta 

halun osallistua tutkimukseen ja kerroin myös mahdollisuudesta keskeyttää 

haastattelun, missä haastattelun vaiheessa tahansa. (Hyvärinen & Pösö 2018 A, 

100-101.) Nauhoitin keskustelut, jotta pystyin olemaan läsnä ja keskittymään ti-

lanteisiin täysin (Kallinen, Pirskanen & Rautio 2018, 155). Ennen virallisen haas-

tattelun aloittamista, esittelin itseni, kyselin heidän kuulumisiaan ja toin mukanani 

hieman makeisia ja mehua. Tavoitteenani oli luoda rento ilmapiiri, jossa olisi mu-

kava olla. (Hyvärinen & Pösö 2018 B, 85.) Kiinnitin huomioita keskustelua käy-
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dessä osallistujien olemuksiin ja reaktioihin kysyessäni kysymyksiä. Tasapainoi-

lin ja mietin tilannekohtaisesti mitä ja kuinka tarkasti voin heidän kanssaan kes-

kustelulla aiheesta. (Kallinen, Pirskanen & Rautio 2018,159.) Yhden osallistujan 

kohdalla haastattelu keskeytyi hänen omasta tahdostaan ja minusta riippumatto-

mista syistä. Haastattelua oli tarkoitus jatkaa seuraavana päivänä, mutta osallis-

tuja muutti mieltään, eikä haastattelua käyty loppuun asti. Haastattelun lopussa 

kysyin lasten ja nuorten kokemuksia haastattelusta sekä annoin heille tilaa esit-

tää minulle vastavuoroisesti kysymyksiä. Tämän jälkeen vaihdoin puheenaiheen 

kyseisen päivän arkisiin asioihin. (Hyvärinen & Pösö 2018 B, 45-46.) Haastattelut 

kestivät noin 20 minuutista puoleen tuntiin.  

 

Keräämäni aineisto oli nauhoitteiden muodossa, erinäisiä muistiinpanoja en kir-

joittanut haastattelutilanteessa, mutta myöhemmin avattaessa tutkimuksen tulok-

sia tein satunnaisia muistiinpanoja. Nauhoitteet, nauhoitteiden litteroinnit sekä 

muistiinpanot säilytin erikseen lukollisessa kaapissa opinnäytetyöni ajan. Saa-

tuani opinnäytetyöni valmiiksi tuhosin keräämäni aineiston henkilötietolain mukai-

sesti (Langström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti 2010, 216).  
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6 TULOKSET 

Opinnäytetyön tulokset antavat kuvaa lasten ja nuorten käsityksistä sekä koke-

muksista liittyen lastensuojelulain 11 §:n määriteltyihin rajoitustoimenpiteisiin. Ai-

neisto koostuu kahden 12-vuotiaan lapsen ja kahden 17-vuotiaan nuoren haas-

tatteluista. Toisen 12-vuotiaan lapsen kohdalla haastattelu keskeytyi. Käytän kes-

keytyneen haastattelun vastauksia siinä määri, minkä näen tutkimuksen kannalta 

luotettavana ja aiheellisena. Osallistujien haastattelut ja siitä saadut vastaukset 

ovat hyvin yksilölliset. Kaikilla osallistujilla ei ollut kokemuksia kaikista rajoitustoi-

menpiteistä, joten haastattelun vastaukset ovat joltain osin suppeampia. Aukai-

sen tulokset haastatteluteemojen mukaisesti.  

 

Kappaleissa käytän lapsi ja nuori käsiteittä. Lapsilla tarkoitan 12-vuotiaita ja nuo-

rilla 17-vuotiaita. Tuon tuloksissa esille lasten ja nuoret vastauksia osittain myös 

suorina lainauksina. Haastateltavilla 1 ja 2 tarkoitan 12-vuotiatia lapsia, kun taas 

haastateltavilla 3 ja 4 tarkoitan 17-vuotiaita nuoria. 

6.1 Lasten ja nuorten käsityksiä rajoitustoimenpiteistä 

Ensimmäisenä lähdin selvittämään, kuinka osallistujat määrittelevät rajoitustoi-

menpide käsitteen. Käsitteen määritelmä osoittautui vaikeaksi. Vastauksista nä-

kyi lapsen ikä ja iän tuoma tieto taito. Nuoret, jotka olivat iältään vanhempia, osa-

sivat lähteä pohtimaan mitä rajoitustoimenpide käsitteellä voitaisiin tarkoittaan. 

He kuitenkin kysyivät ja pyysivät minulta apua käsitteen avaamiseen. Lasten koh-

dalla rajoitustoimenpide käsite oli vieras. He eivät tienneet mistä oikein puhutaan. 

Kysyessäni mitä rajoitustoimenpiteellä tarkoitetaan, sain vastaukseksi; 

  
Haastateltava 1:”En tiedä”  

 
 Haastateltava 4: ”Mä en oo varma ihan”  
 

Haastateltava 3: ”Ai kuten lvr?” 
 
 

Tutkimustiedotteessa olin kertonut, minkä tiimoilta tulen haastattelun tekemään. 

Kysyin osallistujilta, olivatko he lukeneet tutkimustiedotteen ennen haastattelua. 

Nuoret vastasivat myöntävästi, mutta lapset eivät niinkään. He olivat nähneet ja 
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allekirjoittaneet suostumuslomakkeen, mutta eivät olleet lukeneet. He halusivat 

osallistua haastatteluun minua auttaakseni. Tuttuna aikuisena mahdollistin näin 

ollen haastatteluun osallistumisen ja sitä kautta heidän oikeutensa tulla kuulluksi 

(Hyvärinen & Pösö 2018 B, 69, Lastensuojelulaki 417/2007 4:20 §). Mahdollisuus 

haastattelun keskeyttämiseen tuki lapsen oikeutta muuttaa mieltään, jos haastat-

telu ei vastannut heidän ajatuksiaan (Hyvärinen & Pösö 2018, 100-101).  

 

Rajoitustoimenpide käsitteen avaamiseksi lähdin lasten kohdalla kysymään ja 

vertailemaan kasvatuskeinoja rajoitustoimenpiteisiin. Vastuksissa ilmenee, ettei 

heille ole oikein käsitystä siitä, mikä on kasvatuksellista ja mikä on lain määriteltyä 

rajoittamista.  

 

Katja: ”- Onko sinun mielestä esimerkiksi pelaamisen kieltäminen ra-
joitustoimenpide?” 
Haastateltava 1:”- On” 
 
Katja: ”-Jos sulta otetaan vaikka illalla kahdeksan aikaan puhelin 
pois, onko se sun mielestä rajoitustoimenpide?” 
Haastateltava 2: ” -Ei.” 
 
Katja: ” -Entäs, jos tulee kiinnipito, onko se rajoitustoimenpide?” 
Haastateltava 2: ”- Ei” 
Katja: ” -Okei, se on rajoitustoimenpide” 
Haastateltava 2: ” -Onko muka?” 

 

Valviran selvitys tukee haastattelun havaintoja. Selvityksessä kehotetaan puhu-

maan rajoituksista omina käsitteinään. Niiden konkreettiset erot voivat unohtua 

sijaishuollon arjessa niin lapsella kuin aikuisellakin. (Valvira 2013, 19.) Kerroin ja 

kävin läpi lasten kanssa mitä rajoitustoimenpiteillä tarkoitetaan, mihin rajoitukset 

perustuvat ja mitkä ovat rajoituksien tavoitteet. Tein tämän, jotta pääsimme kes-

kustelussa samalle tasolle. Nuoret olivat enemmän perillä mihin rajoitustoimen-

piteet perustuivat, joten en käynyt heidän kanssaan yhtä tarkasti läpi rajoitustoi-

menpiteiden kokonaisuuksia. Toinen nuorista kertoikin työskennelleensä hank-

keessa, jossa rajoitukset olivat tulleet hänelle tutuksi. 

 

Pyysin haastateltavia seuraavaksi nimeään rajoitustoimenpiteitä mitä he tietävät. 

Vastaaminen osoittautui haasteelliseksi, joten annoin kaikille osallistujille listan, 

jossa näkyi jokaisen rajoitustoimenpiteen nimi. Lasten kanssa kävin sisällöllisesti 
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läpi kaikki rajoitustoimenpiteet. Nuoret kysyivät ja saattoivat varmistaa rajoitus-

toimenpiteen sisällön.  

 

Haastateltava 3: ”- Aineen ja esineen haltuunotto. Siis no mulla on 
välillä otettu jotain teroittimia ja sun muita pois. Et se varmaan tar-
kottaa sitä sit?”  
 
Haastateltava 3: ”- Omaisuuden tai sijaushuoltopaikossa käytettä-
vien tilojen tarkastus. Aaa toi, että käydään kotona kattomassa vai?” 

  
 Haastateltava 4: ”- Onko tässä se huoneen ratsaus?” 
 
Lista toimi hyvänä apuvälineenä rajoituksien tunnistamisessa ja toimintatapojen 

nimeämisessä. Haastatteluissa kävi ilmi, että rajoitustoimenpiteiden toimintoja 

tiedettiin, mutta kaikille niistä ei löytynyt nimeä. Tutuimmat ja useamman kerran 

koetut rajoitukset osattiin kertoa. Vastaavasti rajoitukset, joista ei ollut juurikaan 

kokemuksia eivät olleet selkeästi mielessä. Ne olisivat voineet jäädä haastattelun 

ulkopuolelle ilman listaa. Kiinnostavaa oli huomata, että rajoitustoimenpiteistä tie-

dettiin myös oman henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi kavereiden kautta.  

 

Haasteltava 3: ”- Kiinnipitäminen, sitä mulle ei ole ikinä käynyt. Mä 
tiiän mitä toi tarkottaa parille mun kaverille on tehty, mutta mul ei.” 
 

Hoikkalan tutkimuksessa ollaan todettu, että kiinnipitäminen on henkilökohtaisuu-

den lisäksi myös sijaishuoltopaikan yhteisöllinen asia. Sen takia kiinnipitämistä 

käsitellessä tulisi huomioida myös yhteisöllinen näkökulma. (Hoikkala 2013, 61.) 

Haastateltavista jokainen tiesi, mitä kiinnipitämisellä tarkoitetaan.  

 

6.2 Lasten ja nuorten kokemat rajoitustoimenpiteet 

Selvitin haastatteluissa mitä rajoitustoimenpiteitä lapsille ja nuorille oltiin tehty 

heidän sijaishuollon aikana. Esille nousi kaikki rajoitustoimenpiteet luukuun otta-

matta erityistä huolenpitoa ja luottamuksellisen viestin tai muun lähetyksen tar-

kastamista ja toimittamatta/luovuttamatta jättämistä/pidättämistä. Kaikilla haasta-

teltavista ei ollut kokemusta kaikista rajoituksista. Alla olevasta taulukosta näkyy, 

kuinka rajoitustoimenpiteet ovat jakaantuneet haastateltavien kesken. 
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Rajoitustoimenpiteet 12-v. 17-v. Yhteensä 

Yhteydenpidon rajoittaminen - 2 2 

Aineen tai esineen haltuunotto - 1 1 

Henkilöntarkastus - 2 2 

Henkilönkatsaus - 2 2 

Omaisuuden tai sijaushuoltopaikassa 

käytössä olevien tilojen tarkastaminen 

- 2 2 

Kiinnipitäminen 2 - 2 

Liikkumisvapauden rajoittaminen 2 1 3 

Eristäminen 1 - 1 

 

Määrällisesti mikään rajoitustoimenpide ei nouse selkeästi eniten tai vähiten käy-

tetyksi, johtuen pienestä otannasta. Kuitenkin työni aineiston tulokset ovat Tark-

kisen & Forsbergin artikkelissa käytetyn tutkimusaineiston kanssa saman suun-

taiset. Artikkelissa omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen sekä kiinnipitäminen 

olivat eniten käytettyjä rajoituksia (Tarkkinen & Forsberg 2013, 663). Kiinnipitä-

minen ei noussut tässä työssä eniten koetuksi rajoitukseksi, mutta se oli rajoitus, 

jonka kaikki tiesivät. Vastaavasti vähiten kirjauksia oli eristämisestä, yhteydenpi-

don rajoittamisesta ja aineiden ja esineiden haltuunotosta (Tarkkinen & Forsberg 

2013, 663). Aineistoni tuloksien perusteella yhdellä haastateltavista on ollut aino-

astaan kokemusta eristämisestä ja aineen tai esineen haltuunotosta. Erityisen 

huolenpidon kirjauksia ei ollut artikkelin aineistoissa (Tarkkinen & Forsberg 2013, 

663). Eikä myöskään haastateltavilla ollut kokemusta erityisestä huolenpidosta. 

6.3 Rajoitustoimenpiteet lasten ja nuorten silmin 

6.3.1 Rajoitustoimenpiteiden herättämät tunteet 

Yhtenä haastattelun tavoitteena oli saada selville, minkälaisia tuntemuksia rajoi-

tustoimenpiteet lapsissa ja nuorissa herättävät. Vastauksien saamiseksi hyödyn-

sin Pesäpuun tunnekortteja haastattelun aikana. Tunnekortit osoittautuivat osalle 

haastateltavista tutuiksi ja mieluisaksi.  
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Haastattelun vastaukset kertovat, että rajoituksesta mennyt aika sekä rajoitus 

kerrat rajoitustoimenpiteestä vaikuttavat siihen, miten rajoitustoimenpiteestä aja-

tellaan ja kuinka voimakkaita tunteita rajoitus herättää. Rajoitukset, joista oli men-

nyt aikaa tai rajoitus oli tehty vain muutaman kerran, oli rajoitukset jossain määrin 

unohdettu. Rajoituksesta kertominen ei herättänyt osallistujassa suurempia tun-

teita, eikä rajoituksesta ollut juurikaan mitään kerrottavaa.  

 

Haastateltava 4:” Joo ja on mut sit puhallettu ja seulojakin otettu il-
man mitään järkee pätevää syytä, mutta ei niissäkään mitään. Niis-
täkin on aika paljon, kauheesti aikaakin.” 
 

Vastaavasti rajoitus, joka oli toistunut useamman kerran ja oli läsnä lapsen tai 

nuoren sen hetkisessä elämässä, herätti voimakasta tunnetta asiaa kerrottaessa 

sekä ajatukset rajoituksesta olivat vahvemmat. Rajoitustoimenpidettä osattiin ku-

vata tarkemmin ja ilmaista millaisia tuntemuksia rajoituksesta tuli. Kekonin, Kitin-

ojan ja Pösön tutkimuksessa ilmenee myös rajoituksesta menneen ajan vaikutus 

rajoitustoimenpiteen kokemukseen (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2008, 152). 

 

Lasten ja nuorten kokemuksista kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittami-

nen, yhteydenpidon rajoittaminen ja aineiden ja esineiden haltuunotto näyttäytyi-

vät rajoituksilta, jotka herättivät heissä vahvoja tuntemuksia. Henkilöntarkastuk-

sen, henkilönkatsauksen, omaisuuden tai sijaushuoltopaikassa käytössä olevien 

tilojen tarkastamisen ja eristämisen osalta kokemukset olivat muita rajoituksia 

neutraalimmat. Kokemuksien takana näkyi se, kuinka henkilökohtaisesti rajoitus 

on vaikuttanut lapsen ja nuoren arkeen. 

 

Kiinnipitäminen herätti lapsissa vahvat tuntemukset. He sanoivat, että kiinnipitä-

minen on kaikista ärsyttävin rajoitustoimenpide heti kun rajoitus nousi esille. Toi-

nen osallistujista kuvaili tunnekorttien kautta rajoitusta vihan ja ärsyyntymisen 

tuntemuksina. Hän koki, että itse kiinnipidossa on epämukava olla ja kiinnipitämi-

nen sattuu välillä. He kuitenkin ymmärsivät rajoituksen syyt ja sanoivat, että ra-

joituksen jälkeen tulee yleensä parempi mieli. Hoikkalan tutkimuksen lapset ku-

vailivat rajoituksen tunnetiloja vihan ja ärsyyntymisen lisäksi kiukun, ahdistuksen 

ja surun kautta. Lapset toivat myös esille kivun tunteen. (Hoikkala 2018, 38.) 
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Lapsen kokemasta eristämisestä oli mennyt aikaa, eikä se näin ollen ollut hänellä 

vahvasti mielessä. Hän kuvaili kuitenkin olotilaan ennen eristämistä tosi vi-

haiseksi. Hänet oli viety eritystilaan, jossa hän kertoi rauhoittuneen. Lastensuo-

jelulaissa 70 §:ssä määritellään erikseen eristämistilan vaatimukset (Saastamoi-

nen 252).  

 

Liikkumisvapauden rajoittamisesta oli kokemusta kahdella lapsella ja yhdellä 

nuorella. Rajoitus kuvailtiin ärsyttävänä ja tyhmänä. Rajoituksen aika heitä ärsytti 

ja hieman harmitti, etteivät saaneet lähteä yksin ulos. Toinen lapsista olisi vaih-

tanut liikkumisvapauden rajoittamisen pelikieltoon, koska koki ulkoilun hänelle 

tärkeänä. Kuitenkin rajoituksen syyt pääosin ymmärrettiin ja hyväksyttiin. 

  

Yhteydenpidon rajoittaminen näyttäytyi kahdessa valossa nuorten välillä. Nuo-

rista toisen läheiselle oltiin tehty yhteydenpidon rajoittamispäätös, jonka nuori 

koki hyvänä asiana. Hänen mielestä päätös oli ollut oikea. Vastaavasti toinen 

nuori koki rajoituksen epäoikeudenmukaisena. Hänen omakohtaiset kokemuk-

sensa rajoituksesta koskivat kotikäyntien rajoittamista häneltä itseltään sekä 

myös sisaruksiltaan. Nuori kertoi, että hän ymmärsi osittain omalta kohdalta syyn 

miksi rajoitus oltiin tehty, silti se hänen sanojensa mukaan otti päähän. Sisaruk-

sien kohdalla rajoitusta hän ei tunnu hyväksyvän. 

 

Haastateltava 4:”-Kolmelle pikkusisarukselle on tehty sellaset et tun-
getaan yhtä äkkii ilman syytä rajoituspäätös, et ne niin ku kuulemma 
jotain vähentää himaan kotona käyntii, nytkin ne on silleen, et ne tu-
lee aina joka toinen viikkoloppu käymään ja kerran se oli kolme, öö 
meni kaks viikonloppuu ja sit tulee kolmannella.” 

 

Aineen tai esineen haltuunotosta omakohtaisia kokemuksia oli yhdellä nuorella. 

Hän kertoi tunnekorttien kautta kokeneensa vihaa, silloin kun häneltä otettiin hä-

nen tavaroitaan pois. Samalla se oli luonut pelokkuutta, entä jos esinettä tarvit-

seekin? Hänen mielestään on turhauttavaa pyytää sijaishuoltopaikan aikuisilta 

lupaa omien tavaroiden käyttöön. Kuitenkin hän ymmärsi syyn, miksi sijaushuol-

topaikassa toimittiin näin. Nuori sanoi saaneensa osan tavaroistaan takaisin ja oli 

siitä onnellinen. Hän tunsi luottamuksen tunnetta sijaishuollon aikuisilta häntä 

kohtaa. 

 



39 

 

Henkilöntarkastus ja henkilönkatsaus herättivät nuorissa välinpitämätöntä fiilistä. 

He mainitsivat, että henkilöntarkastuksen alaisuudessa kuuluva tavaroiden tar-

kastaminen tehdään usein kotikäynniltä tultaessa. Toisen nuoren mukaan toi-

menpide on lähes päivittäistä. He sanoivat tottuneensa tarkastukseen. Tarkastus 

herätti toisessa nuoressa levottomuutta, silloin kun hänellä on mukanaan, se mitä 

häneltä otetaan pois. Vastaavasti henkilönkatsaus koettiin turhana, jos katsauk-

seen tekemiseen ei ollut pätevää syytä. Haastateltavista toinen mainitsin tunte-

vansa häpeää, jos jää kiinni katsauksen aikana. 

 

Katja:”-Miten tuo henkilönkatsaus, sua oltiin epäilty, mutta mitään ei 
ollu löytynyt” 
Haastateltava 3:”- Välillä oli ihan välinpitämätön mieli, kun ei oltu löy-
detty mitään ja mulla ei ollu mitään. Tää tälläinen, kun mä tiedän, että 
siel ei oo mitään, niin mä en joudu ongelmiin.” 
Katja:”- Hmm, oliko sulla muita tunteita siinä vaiheessa, kun ne teki-
vät sulle sitä?” 
Haastateltava 3:”- Jos multa löydetään jotain niin häpeissään.” 
Katja:”- Mutta jos sieltä ei löydy mitään niin, onks sulla millainen fiilis 
sit siinä?” 
Haastateltava 3:”- Sellanen, no ihan sama” 

 

Omaisuuden tai sijaishuoltopaikan käytössä olevien tilojen tarkastamisesta oli ko-

kemusta nuorilla. Rajoitus kohdistui heidän huoneiden tarkastamiseen. Toisen 

nuoren huoneesta oli takavarikoitu esineitä. Hän kertoi tilanteen olleen epämu-

kavana ja häntä oli hieman hävettänyt. Vastaavasti toisen nuoren huoneesta ei 

ollut löytynyt sitä, mitä oltiin lähdetty etsimään. Hänen oli vaikea sanoittaa mitä 

mieltä hän oli tapahtuneesta.  

 

Haastateltava 4:”- Ainakin silleen niin ku, mua ei ota päähän tai mua 
ei siis niin ku mä oon ihan normaalist vaikka ne tunkeutuu mun huo-
neeseen ratsaamaan niin en mä siinä hätäänny tai oo silleen”.  
Katja:”- Et sua ei ärsytä?” 
Haasteltava 4:”-Ei saa mua iloitsemaankaan asiasta.” 

 

6.3.2 Rajoitustoimenpiteiden merkitys ja oikeutus 

Rajoitustoimenpiteiden käyttö täytyy pohjautua tarpeeseen, jolla taataan perus-

tuslain 19 §:n 1 momentin mukainen oikeus välttämättömään huolenpitoon 

(Saastamoinen 2018, 3). Haastateltavien vastaukset antavat kuvaa siitä, että ra-

joitustoimenpiteiden käyttö on yhdenmukaista lain edellytyksien kanssa. Vaikka 
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lapset ja nuoret kokivat rajoitukset ikävinä asioina, he myös ymmärsivät syitä ra-

joitukselle. He toivat myös itse esille omasta näkökulmastaan rajoituksen merki-

tystä. Rajoitustoimenpiteistä liikkumisvapauden rajoittaminen nähtiin jossain 

määrin tarpeellisena oman toiminnan rajoittamiseksi. Myös erityisen huolenpidon 

raportissa tuodaan esille, rajoituksen mahdollisuudesta antaa turvallisuuden tun-

teen (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2013, 69). 

 

Katja:”- Minkälainen ajatus sulle tulee siitä, kun ulkoilua rajoitetaan?” 

Haastateltava 2:”-En mä tiiä, hyvä ja todella huono.” 

Katja:”- Millä tavalla hyvä?” 

Haastateltava 2:”-Sellainen, että mä en pääse sit vielä uudestaan 

törttöilemään.” 

 

Haastateltava 3:”-Se oli ihan hyvä juttu et mä olin, koska mä olisin 

muuten varmaan nyt jo kuollu.” 

 

Yhteydenpidon rajoittaminen nuoren läheisen kohdalla, oli nuoresta mielestä oi-

keudenmukainen. Yhteydenpito turvasi sijaishuollon järjestämisen. Vastaavasti 

toinen nuori, ei ymmärtänyt yhteydenpidon rajoittamista hänen sisaruksiensa 

osalta. Rajoitustoimenpiteen merkitys ei ollut auennut hänelle, koska rajoituksen 

perusteluja ei oltu kerrottu ilmeisesti. Lisäksi henkilöntarkastuksen merkitys vai-

kutti toisen nuoren mielestä turhalta, koska hänellä ei ollut mielestään mitään 

syytä tarkastuksen tekemiselle. Toinen nuorista kertoi, että henkilötarkastuksen 

tekemisen syynä oli hänen kohdallaan karkit. Hän sanoi olevansa koukussa ma-

keisiin. Nuori ei tuonut esille rajoituksen merkityksen näkökulmaa kohdallaan. 

Lastensuojelulaissa henkilötarkastuksen edellytyksenä on syytä epäillä 65 §:n 1 

momentin mukaisten aineiden ja esineiden hallussapitoa kuten päihteiden ja te-

räaseiden, jotta rajoituksen voi tehdä (Lastensuojelulaki 417/2007 11:66 §).  

 

Aineiden ja esineiden haltuunotossa sekä omaisuuden tai sijaishuoltopaikassa 

olevien tilojen tarkastamisessa rajoituksien suojelullinen puoli nousi esille. Syyt 

rajoituksien tekoon pohjautuivat yhden nuoren kohdalla hänen itsensä suojeluun. 

Nuori toi esille, että hänen ongelmansa olivat vähentyneet aikaisemmasta, mutta 

ei puhunut, että rajoituksella olisi ollut vaikutusta. Kekonin, Kitinojan ja Pösön 

tutkimuksessa todetaan, että rajat ja tiukkuus näyttävät vaikuttavan myönteisen 
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kasvun ja kehityksen alkamisessa. Tutkimuksessa ollut nuori ei tykännyt tiukkuu-

desta, mutta koki hyötyneensä siitä. (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2013, 118.) 

 

Kiinnipitämisen ja eristämisen osalta ei tullut ilmi lasten näkökulmasta rajoituk-

sien merkityksiä. Toinen lapsi kertoi, että hän oli kokenut eristämisen vain kerran 

ja edellinen kiinnipitäminen oli ollut viimeksi viime vuoden puolella. Kiinnipitämi-

sestä puhutaan hoidollisena menetelmä, jota joudutaan käyttämään tilanteissa, 

jossa lapsen käyttäytyminen on aggressiivista. Aggressiivisen käytöksen voi joh-

tua psyykkisen kivun oirehtimisesta. (Pasanen, Katajamäki, Martikainen, Valko-

nen & Leppänen 2017, 180.) 

 

Kiinnitin huomiota haastatteluissa myös lasten ja nuorten oikeuksien toteutumi-

seen sijaishuollossa. Rajoitustoimenpiteillä puututaan lapsen perus- ja ihmisoi-

keuksiin (Saastamoinen 2018, 2), jonka takia on tärkeää turvata heille kuuluvat 

oikeudet oikeusturvan keinoin. Kysyin heiltä heidän oikeuksistaan selvittääkseni, 

kuinka tietoisia he ovat. Lapset kertoivat heidän oikeudesta pelata K12 pelejä ja 

liikkua yksin ulkona. He eivät osanneet lähteä nimeään sijaishuoltoon kuuluvia 

erinaisia oikeuksia, mutta he tiesivät, että heille kuuluu jotain.  

 

 

 Haastateltava 2:”- Suht paljon, jotakin oikeuksii. Mutta en tiiä mitä.” 

 

Nuorista toinen ei osannut lähteä määrittelemään ollenkaan oikeuksiaan. Toinen 

nuorista puhui oikeudesta käydä koulussa ja pitää yhteyttä läheistensä kanssa. 

12-vuotta täyttäneiden lasten muutoksenhakuoikeus vaikutti olevan myös vieras. 

Kukaan haastateltavista ei maininnut tietävänsä oikeutta. Vastauksen perusteella 

lasten ja nuorten käsitys oikeuksistaan oli heikkoa. Lapsen ja nuoren vanhem-

milla sekä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on vastuu ja velvolli-

suus tiedottaa heitä oikeuksien osalta (Hyvärinen & Pösö 2018, 76). 
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6.3.3 Päätöksenteko ja tiedotus 

Aineistossa ei ilmene ketkä ovat tehneet haastateltaville rajoitustoimenpidepää-

tökset. Lastensuojelulain mukaan rajoituspäätöksien tekijät määräytyvät rajoitus-

toimenpidekohtaisesti. Lisäksi päätöksien tiedoksiannossa on rajoituskohtaiset 

säännökset, mutta kaikista päätöksistä tulee tiedottaa lapsia ja lasten huoltajia. 

(THL 2019.) Haastateltavista nuoret puhuivat, että rajoituspäätökset ollaan ker-

rottu heille, mutta päätöksiä ei olla aina perusteltu tarpeeksi tai ymmärrettävästi. 

Tämä näkyi rajoitustoimenpiteiden suhtautumisella ja päätöksien hyväksymi-

sellä. Nuoret kuvailivat rajoituksia turhina ja tyhminä varsinkin niissä tilanteissa, 

joissa he eivät itse ymmärtäneet syytä rajoitukselle. 

 

Haastateltava 3:”-Välillä ainakin, silloin ku ei oo syytä, että ymmärtäis 
itse minkä takia, niin silloin se on ihan tyhmää.” 
 

Nuorista toinen antoi sijaishuollossa työskenteleville kehotuksen kiinnittää huo-

mioita päätöksien perusteluihin.   

 

Haasteltava 4:”- Ainakin vähän enemmän tietoa päätöksen syystä, 
niin siitä vois tulla enemmän tietoo, se ois semmonen” 

 

Rajoituksien yksityiskohtainen perustelu lisää rajoitustoimenpiteiden tietoa niin 

lasten ja nuorten kuin aikuisten keskuudessa (Valvira 2013, 18). Toinen haastat-

teluun osallistuneista lapsista kertoi saaneensa haastattelun kautta enemmän tie-

toa rajoitustoimenpiteistä. Hän ei osannut sanoa, pitäisikö rajoituksista puhua si-

jaishuoltopaikassa, mutta niistä voisi olla ehkä hyötyä. 

 

Otin puheeksi haastateltavien kanssa myös rajoitustoimenpiteistä puhumisen jäl-

kikäteen. Vastauksien perusteella rajoituksista ei olla juurikaan puhuta myöhem-

min, eikä haastateltavatkaan sitä oikeastaan toivo. Toinen lapsista sanoi, ettei 

halua palata tilanteisiin, koska ne ovat olleet ärsyttäviä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tällä hetkellä yhteiskunnassamme käydään kovaa keskustelua siitä, kuinka 

saamme lastensuojelusta toimivamman tämän hetkisiin tarpeisiin. Muutosta on 

lähdetty tekemään täydentämällä ja tarkentamalla lastensuojelulakia, joka tulee 

voimaan heti seuraavan vuoden alussa. Lain muutosten yhtenä kohteena ovat 

rajoitustoimenpiteet. (Laki lastensuojelun muuttamisesta 542/2019.) Olen tämän 

opinnäytetyön kautta tutkinut lasten ja nuorten käsityksiä tämän hetkisistä rajoi-

tustoimenpiteistä ja voin todeta, että lain muutokset tukevat lastensuojelun ken-

tän tarpeita. Opinnäytetyön aineisto koostuu neljästä teemahaastattelusta, joista 

yksi haastattelu keskeytyi. Pienen otannan takia en voi lähteä yleistämään saa-

tujen tuloksien vastauksia, mutta tutkimuksen kautta eteen on tullut yhtäläisyyk-

siä aikaisempien tutkimuksien kanssa.  

En löytänyt suoraan vastausta tutkimuksen aikana kysymykseen, kuinka lapset 

ja nuoret määrittelevät rajoitustoimenpiteet käsitteenä. Aineistoni mukaan käsite 

osoittautui käsitteenä vieraaksi, eikä kukaan osannut lähteä sitä itsenäisesti au-

kaisemaan. Termin määrittämistä täytyi käydä yhdessä läpi. Haasteltavat osasi-

vat kuitenkin nimetä eri rajoituksia tai ainakin määrittää ne rajoituksen sisällön 

mukaisesti heidän omien kokemuksiensa sekä kavereidensa kokemuksien 

kautta. Tämä kuvaa sitä, että rajoituksia on käytössä sijaishuoltoyksiköissä. Epä-

selväksi jää kuinka rajoitustoimenpiteistä puhutaan lasten ja nuorten kanssa.  

Haastatteluun osallistuneiden lasten ja nuorten kokemiin rajoituksiin kuuluivat 

kaikki paitsi erityinen huolenpito sekä luottamuksellisen viestin tai muun lähetyk-

sen tarkastaminen ja toimittamatta/luovuttamatta jättäminen/pidättäminen. Haas-

tattelun toteutusympäristöt eli intensiivihoitoa tarjoavat sijaishuoltopaikat itses-

sään käyttävät jossain määrin erityisen huolenpidon käytänteitä kuten suljettuja 

ovia (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2008, 26), joten rajoitukselle ei ole yksiköissä tar-

vetta. Laajaa rajoituksien kirjoa voidaan selittää sijaishuoltopaikkaan suunnatulla 

kohderyhmän valinnalla. Intensiivihoidossa olevat lapset ja nuoret voivat kärsiä 

erinaisia psykiatrisia ongelmia, jotka voivat ilmetä käytöshäiriöinä. (Pasanen, Pa-

sanen, Katajamäki, Martikainen, Valkonen & Leppänen 2017, 29, 30.) Tästä joh-

tuen rajoitustoimenpiteiden tarve voi olla perustelua lapsen ja muiden turvallisuu-

den takaamiseksi.  
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Rajoitustoimenpiteiden käytön taustalla voi myös vaikuttaa lapsen ja nuoren ikä. 

Kiinnipitämisen ja eristämisen tavoitteena on turvata lapsen ja muiden sijaishuol-

topaikan olevien turvallisuus lapsen aggressiivisesta käytöksestä johtuen (Las-

tensuojelulaki 417/2007 11:68, 70 §). Kokemuksia näistä rajoituksista oli ainoas-

taan aineistoni lapsilla. Kiinnipitäminen ei välttämättä onnistu enää 16-vuotiaiden 

kohdalla. Vastaavasti nuorilla oli ainoastaan kokemuksia henkilöntarkastuksesta 

sekä -katsauksesta ja omaisuuden tai sijaishuoltopaikassa käytössä olevien tilo-

jen tarkastamisesta. Näiden rajoituksien edellytyksenä on 65 §:n 1 momentin ai-

neiden ja esineiden kuten päihteiden ja teräaseen löytyminen (Lastensuojelulaki 

417/2007 11:66 §, 67 §). Tarkkisen ja Forsbergin tutkimuksessa yhdeksi yleisim-

mäksi syyksi rajoitustoimenpiteiden käytölle on osoittautunut päihteisiin liittyvät 

tilanteet. Tutkimuksessa ei tullut ilmi lasten ikää. (Tarkkinen & Forsberg 2013, 

664.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämässä kouluterveyskyselyssä 

päihdekokeilua alkaa olemaan jo 8 luokkalaisilla (Päihdelinkki.fi 2019).   

Opinnäytetyössä perehdyin lasten ja nuorten tuntemuksiin rajoitustoimenpiteistä. 

Tuntemuksien taustalla vaikutti rajoituksesta kulunut aika sekä rajoituskerrat. Eri-

tyisen huolenpidon raportissa tuodaan myös ilmi, että tilanteessa, jossa rajoituk-

sesta puhutaan näyttää vaikuttavan ajatuksiin rajoituksesta. Erityisen huolenpi-

don yksikön ulkopuolella nähdään rajoitus myönteisemässä valossa, kuin vas-

taavasti yksikön sisällä. (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2008, 152.) Kuitenkin rajoitukset 

jättävät muistot tilanteista. Haasteltavat saattoivat kuvata rajoitusta ikävä, mutta 

rajoituksesta kerrottaessa eivät esille nousseet kehollisesti niin vahvat tuntemuk-

set.  

Rajoitustoimenpiteet näyttäytyivät aineistossa ikävinä, turhina, mutta myös suo-

jelun kannalta tärkeinä. Lapsista rajoittaminen tuntui joissain tilanteissa ärsyttä-

vältä ja he kokivat vihaa rajoituksien aikana. Rajoituksista kiinnipitäminen ja eris-

täminen johti tähän. Rajoituksien tavoitteena on saada lapsi rauhoittumaan, jos 

hän käytöksellään vaarantaa itseään tai muita (Lastensuojelulaki 417/2007 

11:68, 70 §). Tuntuu loogiselta, että lapsi kokee vihaa väkivaltaisen käytöksen 

takia. Vihaa voi nostattaa myös aikuisen puuttuminen tilanteeseen. Hoikkalan tut-

kimuksen lapset sanoittivat, että kiinnipitämisessä voi tuntea kiukkua, ahdistusta, 

vihaa, surua ja ärsyyntyneisyyttä (Hoikkala 2013, 38). Nuorissa rajoitustoimenpi-

teet herättivät välinpitämättömyyttä ja turhautuneisuutta. Toinen nuorista toi 
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esille, ettei rajoitustoimenpiteet ole hänen kohdallaan tarpeen, mutta antoi silti 

sijaishuoltopaikan henkilökunnan tehdä niitä, kuten esimerkiksi henkilöntarkas-

tuksen. Tästä nouseekin kysymys nuoren ja aikuisen välisestä luottamussuh-

teesta. Luotetaanko lapsiin ja nuoriin, ovatko he luottamuksen arvoisia? Tarkki-

sen ja Forsbergin artikkelissa esitetään, että lasten ja ammattilaisten yhteisen 

luottamuksen ja avoimuuden kautta voidaan vähentää rajoitustoimenpiteiden tar-

peita (Tarkkinen & Forsberg 2013, 668). Aineistoa katsoen kyseisen nuorten nä-

kökulmasta, luottamuksella voi olla vaikutusta rajoituksien käytölle.  

Rajoituksista nousi esille suojelun näkökulma, joka on yhteydessä rajoituksien 

merkitykseen. Rajoitustoimenpiteiden tavoitteena on taata peruslainmukainen oi-

keus välttämättömään huolenpitoon (Saastamoinen 2018, 3). Liikkumisvapauden 

rajoittamisen, aineen ja esineiden haltuunoton sekä omaisuuden ja sijaishuolto-

paikan käytössä olevien tilojen tarkastamisen perusteet ilmenivät aineistoissa 

selkeänä esimerkkinä rajoituksista. Aineistossa näiden kolmen rajoituksen ta-

kana perusteena oli suojella haastateltavaa itseltään. Vaikka rajoitukset voivat 

tuntua lapsista tiukoilta rajoituksen aikana, he voivat huomata myöhemmin rajo-

jen merkityksen (Kekoni, Kitinoja & Pösö 2008, 118, 152).  

Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisesta käydään yhteiskunnassa tällä het-

kellä kovaa keskustelua, koska ollaan huomattu puutteita, jotka vaarantavat pe-

rusoikeuksien toteutumista (Eduskunnan täysistunto 2019). Tulevan lastensuoje-

lulakimuutoksen kautta tavoitteena on parantaa lapsen asemaa sijaishuollossa 

(Laki lastensuojelulain muuttumisesta 542/2019). Opinnäytetyössäni lasten oi-

keudet saada välttämätöntä huolenpitoa näyttää täyttävän rajoituksien käytön tar-

peen osalta. Lasten ja nuorten oikeudet näyttävät aineistostani käsin toteutuvan 

rajoitustoimenpiteiden tarpeen osalta. Kokonaisvaltaista kuvaa oikeuksien toteu-

tumisesta, kuten rajoitustilanteissa ja niiden jälkeen toimimisesta en voi arvioida 

saamallani tiedolla. Lasten ja nuorten oikeuksien osalta kuitenkin ilmeni heidän 

epätietoisuutensa oikeuksistaan. Lasten ja nuorten tietämystä oikeuksistaan tul-

laan vahvistamaan lastensuojelulain uudella lakipykälällä 74 a § rajoituksien lap-

sikohtaisella arvioinnilla. Lakipykälä velvoittaa rajoitustoimenpiteiden käytön ar-

vioimista sijaishuoltopaikassa yhdessä lapsen kanssa, heti kun lapsi on kyke-

neväinen ymmärtämään asian merkityksen. Arvioinnissa käydään läpi rajoituk-
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seen johtanut tilanne, lapsen edun ja oikeuden toteutuminen, lapsen asiakas-

suunnitelman mukaisuus, rajoituksen toteuttamistapa, vaikuttavuutta ja toimenpi-

teeseen osallistuneen henkilöstön toimintaa tilanteessa. (Laki lastensuojelulain 

muuttumisesta 542/2019 11:74 a §.) Lakipykälän kautta uskon, että lasten ja 

nuorten tietoisuus rajoitustoimenpiteistä tulee lisääntymään. 

Rajoitustoimenpide päätöksistä puhuttiin haastatteluissa kehittämiskohteina. 

Nuoret toivoivat, että heille perusteltaisiin paremmin miksi rajoitustoimenpide 

päätökset tulevat voimaa. Perustelut lisäisivät rajoituksien ymmärrystä, jonka 

kautta lapset ja nuoret voisivat saada käsityksen rajoituksen merkitysestä. Edel-

lisessä kappaleessa mainittu uusi lakipykälä 74 a § tulee vahvistamaan peruste-

luiden merkitystä (Laki lastensuojelulain muuttumisesta 542/2019 11: 74 a §).  

Ammattilaisten toimiminen aineistoistosta käsin näyttää olleen lain mukaista. 

Syytä on huomioida, että aineiston otanta ei kohdistu ammattilaiseen, joten vai-

kea lähteä arvioimaan heidän toimintaansa. Kuitenkin yhtenä huomiona nousi ai-

neistoista esille henkilöntarkastus. Nuoret antoivat kuvan siitä, että se on usein 

tapahtuvaa, melkein rutiininomaista. Onko asia näin, en voi olla varma. Aikaisem-

missa tutkimuksissa sekä apulaisoikeusasiamiehen huomiossa ollaan tuotu ilmi 

rajoitustoimenpiteiden käyttämistä vedoten kasvatuskeinollisiin perusteluihin 

(Krautsuk 2018, Tarkkinen & Forsberg 2013, 665, Valvira 2013, 18-19). Asiaan 

on tärkeää kiinnittää huomioita, koska rajoituksilla vaikutetaan lasten oikeuksiin 

(Saastamoinen 2018, 2).   
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8 POHDINTA 

Tavoitteena opinnäytetyön tekemisessä oli haastaa ja kehittää itseäni tulevana 

ammattilaisena. Mielestäni onnistuin tässä. Työn tekeminen opetti ja auttoi minua 

entistä paremmin sisäistämään suomalaista lastensuojelua. Miten lastensuojelu 

rakentuu, kuinka se toimii, mitä hyvää järjestelmässä on ja mitä täytyisi lähteä 

kehittämään. Tämän hetkisissä uutisotsikoissa tuodaan julki lastensuojelun epä-

kohtia ja lastensuojeluasiakkaiden kokemuksia lastensuojelusta. Opinnäyte-

työssä saadun tiedon kautta näen tarpeellisena, että asiat tuodaan kaikille julki. 

Keskustelua käydään jo paljon siitä, miten lastensuojelua tulisi lähteä kehittä-

mään. Suurin muutos tehdään sijaishuollonkentällä siellä missä lapset ovat. Tär-

keää olisi esimerkiksi saada lisäresursseja henkilöstörakenteiseen niin lapsen 

asioista vastaavalle kuin kasvatuksesta huolehtiville tahoille. Eduskunnan täysis-

tunnossa 21.11. hallitus puhui hallituksen tavoitteesta saada yhtä sosiaalityönte-

kijää kohden 30 lasta. Aika näyttää kuinka tämän tavoitteen käy.  

 

Tutkimuksen aikana huomasin tulevan lastensuojelulakimuutoksen, joka astuu 

voimaan heti ensi vuoden alussa. Mielestäni lakimuutos on tarpeellinen ja sel-

keyttää sijaishuollonkentällä tehtäviä päätöksiä. Opinnäytetyön aiheen takia kiin-

nitin eniten huomioita johtopäätöksissä nostamaani lakipykälään rajoituksen lap-

sikohtaisesta arvioinnista.  Minusta on tärkeää, että lapset ja nuoret tietävät mistä 

puhutaan, kun kyseessä ovat rajoitustoimenpiteet. Asia heitä koskee kuitenkin 

heitä ja uskon, että aihe on myös heille tärkeä ja mielenkiintoinen. Tekemäni 

haastattelun aikana huomasin, että yhtä haastateltavista aihe kiinnosti. Hän 

kuunteli tarkkaan ja kyseli eri rajoitustoimenpiteistä. Sijaishuollon kasvatus- ja 

hoitohenkilökunnan näkökulmasta rajoituksien kirjaaminen lasten kanssa saattaa 

aluksi tuntua työläältä ja varmasti se työllistää eri tavalla. Mutta uskoisin että käy-

täntöön tottumisen jälkeen asioiden käsittely helpottuu. 

 

Opinnäytetyöni tekeminen yllätti minut hieman sen haastavuudellaan. En olisi us-

konut opinnäytetyötä aloittaessani, mitä kaikkea minun täytyy ottaa huomioon ja 

kuinka kauan siinä kaiken kaikkiaan menee aikaa. Ensimmäiset haasteet olivat 

tutkimuslupien kanssa, jotka viivästyttivät työni valmistumista. En tiennyt tutki-
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muksen alussa, että minun täytyy hakea tutkimuslupia eettisen toimikunnan li-

säksi lasten ja nuorten sijoituskunnilta. Tiedon sain vasta siinä vaiheessa, kun 

etsin haastatteluun sopivia haastateltavia. Tällöin mietin, miksi minun pitää tehdä 

näin. Kyseessä on vain opinnäytetyö. Opinnäytetyötä tehdessäni ymmärsin kui-

tenkin paremmin syyt asioille, mitä minulta vaadittiin. Ymmärsin, mitä tarkoite-

taan, kun puhutaan huostaanotetun lapsen haavoittuvaisuudesta ja ymmärsin, 

kuinka henkilökohtaisesta aiheesta lähdin tekemään opinnäytetyötä. Lasten ja 

nuoren kasvatuksen vastuu on julkisella valalla. On yhtä tärkeää kysyä kasvatus-

vastuussa olevalta taholta lupaa lasten haastattelulle kuin vanhemmilta. On tär-

keää, ettei asioita tehdä kenenkään selän takana luvatta. Tästä näkökulmasta 

katsottuna oli ymmärrettävää, että minulta vaadittiin perehtymistä ja perusteluita 

miksi ja miten opinnäytetyöni aioin tehdä. Perehtyminen oli myös itse työn kan-

nalta olennainen asia.  

 

Lasten ja nuorten haastatteluun valmistautumiseen liittyvä kirjallisuus osoittautui 

tärkeäksi tiedonlähteeksi omalla kohdallani. Tiedoissa painotettiin haastatteluti-

lanteen kokonaisuutta, kysymysten muotoilua ja valtasuhdeasetelmaa haastelta-

van ja haastattelijan välillä. Aikaisempi tieto hiljaisen estetiikan merkityksestä tä-

män kaltaisissa tilanteissa korostui ja vahvistui. Se, mitä ympärillä on, vaikuttaa 

siihen mitä saat. Haastattelun tavoitteena oli luoda mahdollisimman mukava ja 

rento haastatteluympäristö. Kirjallisuudessa mainittiin siitä, että lapsesta saattaa 

tuntua turvallisemmalta, jos hän ottaa haastattelutilanteeseen mukaan hänelle 

tutun aikuisen. Annoin haastateltaville mahdollisuus tähän ja yksi lapsista halusi 

toimia näin. Mielestäni toisen aikuisen läsnäolo ei vaikuttanut kielteisesti haastat-

telutilanteeseen. Aikuinen tuki olemassaolollaan lasta. Tiedonkeräämiseksi pää-

dyin ottamaan tunnekortit haastattelutilanteeseen mukaan. Ajattelin aikaisem-

pien kokemuksieni kautta, että tunteista kertominen voisi olla näin helpompaa. 

Valitsin Pesäpuun tunnekortit, koska kortit oltiin tehty yhdessä nuorten kanssa. 

Korttien käyttäminen oli erittäin osuva valinta. Lasten ja nuorten oli helpompi läh-

teä sanoittamaan tunteitaan, kun oli jotain mihin verrata ajatuksiaan ja kokemuk-

siaan. Olin positiivisesti yllättynyt, että korttien käyttäminen osoittautui mieluisaksi 

haastateltaville.  
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Opinnäytetyötä tehdessä tuli vastaan kysymyksiä, joihin en löytänyt vastausta 

teoriasta tai aikaisempien tutkimusten parista. Yksi näistä kysymyksistä oli, että 

jakaantuvatko rajoitustoimenpiteet iän mukaan? Aineistoni osalta tietyissä rajoi-

tuksissa, jotka koskivat enemmän päihteiden käyttöä, oli kokemusta vain nuorilla. 

Mielestäni asiaa olisi tärkeää tarkastella, koska silloin voisi kiinnittää ikätasoisesti 

huomiota lasten oikeuksien toteutumiseen. Toiseksi tarkastelun kohteeksi tästä 

nousi ajatus, miten lasten oikeudet otetaan huomioon rajoitustoimenpiteiden ai-

kana? Esimerkiksi liikkumisvapauden rajoittamisessa, jossa lapselta kielletään 

ulkoilu yksin. Rajoitus ei saisi estää yhteydenpitoa läheisten ihmisten kanssa. 

Myös yhtenä tutkimisen aiheen voisi olla, miten ja millä käsitteillä rajoitustoimen-

piteistä puhutaan sijaishuoltopaikoissa? Jäin miettimään haastatteluiden jälkeen, 

oliko syy vain minussa, kun lapset eivät ymmärtäneet aluksi mitä rajoitustoimen-

piteillä tarkoitetaan. Olisi mielenkiintoista tietää, onko rajoitustoimenpiteelle käsit-

teenä muita termejä.  Lakimuutoksen myötä ja aineistoni havaintojen pohjalta, 

voisi olla tarpeellista tehdä rajoitustoimenpiteistä opas, jossa kerrottaisiin lapsille 

ymmärrettävällä tavalla eri rajoitustoimenpiteistä.  

 

Opinnäytetyön luotettavuutta tarkasteltaessa on todettava, että pienen otannan 

takia teemahaastatteluista saatuja vastauksia ei voida lähteä yleistämään tai to-

teamaan oikeiksi. Kuitenkin työstä voi huomata lähteiden ja perusteluiden kautta, 

että työn tekemisessä on huomioitu luotettavuus. Opinnäytetyön kokonaisuuden 

osalta olen pohtinut ja katsonut erilaisia tutkimusmenetelmiä heti opinnäytetyön 

alussa, jotka voisivat soveltua parhaiten työni aiheen selvittämiseen. Olen pitänyt 

koko tutkimusprosessin ajan mielessä, mihin etsin opinnäytetyöllä vastausta. Va-

lintani ovat pohjautuneet teoriatietoon. Perusteena olen myös käyttänyt saman-

kaltaisissa tutkimuksissa käytettyjä tutkimusvalintoja. Koska opinnäytetyössä 

haastatellaan lastensuojelun asiakkaita, tuloksiin ja työn luotettavuuteen vaikut-

tavat minusta riippumattomat ulkopuoliset tekijät. Opinnäytetyön ulkopuolisiin te-

kijöihin kuuluvat tutkimuslupien käsittelijät, lupien myöntäjät, sijaishuoltopaikko-

jen henkilökunta sekä kohderyhmä.  

 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat heikentävästi opinnäytetyössä men-

nyt aika. Aloitin työn tekemisen alkuvuodesta ja tällä hetkellä on jo marras-joulu-

kuun vaihdetta. Työn valmistumista hidastivat lupien saaminen. Opinnäytetyön 
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kohderyhmän ikä laajentui alkuperäisestä. Tällä ei mielestäni suoranaisesti ollut 

heikentävää vaikutusta aineiston tuloksiin. Haastateltavien valmistautumisella ja 

heidän olemuksellaan oli merkitystä tuloksien saamisessa. Yhden haastateltavan 

olemus ja hänen oman päivänsä kulku vaikuttivat todennäköisesti siihen, miksi 

hänen kohdallaan haastattelu keskeytyi.   

 

Opinnäytetyön luotettavuutta voisi parantaa aiheen rajauksella. Vaikka työn 

alussa minusta tuntui, että aiheeni on selkeä ja tarpeeksi rajattu, aihe osoittautui 

liian laajaksi. Luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi, jos olisin ottanut tar-

kasteluun vain yhden rajoitustoimenpiteistä ja käynyt rajoituksen yksityiskohtai-

sesti läpi. Tällä hetkellä aineisto koostuu kahdeksasta rajoitustoimenpiteestä, 

joista muutamassa rajoituksessa kokemus on tullut vain yhden haastateltavan 

kautta.  

 

  



51 

 

LÄHTEET 

Bardy, M. 2013. Lastensuojelun ytimessä. 4., uudistettu painos. Juvenes Print: 
Suomen Yliopistopaino Oy Tampere. 
 
Ekholm, E. 2013. Mä en olisi tässä nyt. Nuorten kokemusasiantuntijoiden mieli-
piteitä Helsingin Diankonissalaitoksen intensiivihoidosta. HDL raportti 2013:1. 
 
Enroos, R., Heino, T. & Pösö, T. 2016. Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin 
tehtävä. Tampere: Vastapaino.  
 
Hakalehto, S. & Toivonen, V. 2016. Lapsen oikeudet lastensuojelussa. 1. painos. 
Kauppakamari: Helsinki. Sivu 45.  
 
Hoikkala, S.2013. Kiinnipito lastenkodissa. Pelastakaa Lapset ry. Viitattu 
2.4.2019. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/pelastakaalap-
set/2015/10/13114248/Kiinnipito-lastenkodissa.pdf 
 
Hyvärinen, M., Nikander, P & Ruusuvuori, J. 2017. Tutkimushaastattelun käsi-
kirja. Tampere: Vastapaino. E-kirja. Viitattu 17.4.2019. https://www.el-
libslibrary.com/book/9789517686112 , Luc kirjasto.  
 
Hyvärinen, S & Pösö, T. 2018. A. Lasten haastattelu lastensuojelussa. PS- Kus-
tannus: Keuruu.  
 
Hyvärinen, S & Pösö, T. 2018. B. Lasten haastattelu lastensuojelussa. PS-Kus-
tannus. Keuruu. E-kirja.  
 
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa pal-
veluissa. Valviran selvityksiä 2013. Viitattu 2.4.2019. https://www.valvira.fi/docu-
ments/14444/22511/Selvityksia_1_2013.pdf 
 
Kallinen, K., Pirskanen, H. & Rautio, S. 2018. Sensitiivinen tutkimuksessa. Me-
netelmät, kohderyhmät, haasteet ja mahdollisuudet. E-kirja. Viitattu 1.4.2019. 
https://www.ellibslibrary.com/book/9789949663200 , Luc kirjasto.   
 
Kananen, J. 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Juvenes Print: 
Tampere. 
 
Kekoni, T., Kitinoja, M. & Pösö, T. 2008. Erityinen huolenpito koulukodeissa. Sta-
kes raportti 2008:36.   
 
Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. 2018. Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä. Vasta-
paino: Tampere.  
 
Krautsuk, S. 2018. Yle uutinen. Väärä lääke vei pojan vuosiksi psykiatriseen hoi-
toon – 16-vuoriaana hän onnistui paljastamaan, kuinka lapsia alistetaan ja nöy-
ryytetään laitoksissa ympäri maata. Viitattu 20.11.2019. https://yle.fi/uutiset/3-
10400366 
 

https://www.ellibslibrary.com/book/9789517686112
https://www.ellibslibrary.com/book/9789517686112
https://www.ellibslibrary.com/book/9789517686112
https://www.ellibslibrary.com/book/9789517686112
https://www.ellibslibrary.com/book/9789949663200


52 

 

Krautsuk, S. & Tahkokorpi, M. 2019. Yle uutinen. Nuoria riisutettiin alasti ja pa-
kotettiin syömään hiljaisuudessa laitoksessa Iitissä: ”En ole koskaan törmännyt 
tällaiseen”. Viitattu 20.11.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10807272 
 
Laakso, R. 2019. ”Ne näki musta”. Huostassa olevien lasten hyvinvointi ja sijais-
huoltoon liittyvät kokemukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportti 2019:1. 
 
Laki lastensuojelulain muuttamisesta 12.4.2019/542. 
 
Langström, H., Pösö, T., Rutanen, N & Vehkalahti, K. 2010. Lasten ja nuorten 
tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki. 
 
Lapsenoikeudet.fi. Lapsen oikeuksien sopimus. Viitattu 7.6.2019.  
https://www.lastensuojelu.info/lastensuojelun-perusta/lapsen-oikeuksien-yleis-
sopimus/ 
 
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. 
 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. 2017. 7- 9-vuotiaan älyllinen kehitys. Viitattu 
20.11.2019. https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/7-9-v/7-9-
vuotiaan-alyllinen-kehitys/ 
 
Pasanen, T., Katajamäki, K., Martikainen, S., Valkonen, M. & Leppänen, L. 2017. 
Turvallista liikettä rajapinnoilla. Grano Oy. E-kirja, pdf. 
 
Pesäpuu ry. 2008. Tunne Tyypit! korttisarjan ohjekirja. Ray. Ohjekirja 
 
Päihdelinkki.fi. 2019. Asiaa nuorten päihteidenkäytöstä. Viitattu 25.11.2019. 
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/vanhemmille/kun-kotona-puhutaan-
paihteista/asiaa-nuorten-paihteidenkaytosta 
 
Tarkkinen, H. & Forsberg, H. 2013. Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet asiakir-
jojen valossa. Yhteiskuntapolitiikka 78/2013, 6  
 
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Lastensuojelun käsikirja. Rajoitustoimen-
piteet pähkinänkuoressa. Viitattu 19.11.2019. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-
kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/rajoitustoimenpiteet-sijaishuollossa/rajoitustoi-
menpiteet-pahkinankuoressa 
 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Teoksen 
ensipainos, jonka uudistettu laitos tämä on teos, ilmestyi vuonna 2002. Tammi: 
EU.  
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Eettinen ennakkoarviointi ihmistie-
teissä. Viitattu 18.4.2019. https://www.tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmis-
tieteissa 
 
Saastamoinen, K. 2018. Lapsi sijaishuollossa. Yhteydenpidon rajoittaminen ja ra-
joitustoimenpiteet. Edita Publishing Oy: Keuruu.  

https://www.lastensuojelu.info/lastensuojelun-perusta/lapsen-oikeuksien-yleissopimus/
https://www.lastensuojelu.info/lastensuojelun-perusta/lapsen-oikeuksien-yleissopimus/
https://www.lastensuojelu.info/lastensuojelun-perusta/lapsen-oikeuksien-yleissopimus/
https://www.lastensuojelu.info/lastensuojelun-perusta/lapsen-oikeuksien-yleissopimus/


53 

 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. Mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoi-
tuksen edellytyksenä? Viitattu 11.11.2019. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_pub-
lisher/kuntainfo-mita-tarkoittaa-valiton-vaara-kiireellisen-sijoituksen-edellytyk-
sena- 
 
Suomen perustuslaki 11.6.1991/731. 
 
Viinamäki, L & Saari, E. 2007. Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutki-
mukseen. Tammi: Jyväskylä.  
 
Yle Areena. 2019. Eduskunnan täysistunto 21.11.2019. Viitattu 25.11.2019. 
https://areena.yle.fi/1-50357468  



54 

 

LIITEET 

Liite 1. Teemahaastattelunrunko  

Liite 2. Tutkimustiedote sosiaalityöntekijöille ja huoltajalle 

Liite 3.  Tutkimustiedote lapselle 

Liite 4.  Suostumuslomake sosiaalityöntekijälle 

Liite 5.  Suostumuslomake huoltajalle 

Liite 6.  Suostumuslomake lapselle 

  



55 

 

TEEMAHAASTATTELUNRUNKO 

Ennen haastattelun aloittamista kertaan suostumuslomakkeen tiedot ja kysyn 

lapsen halua osallistua tutkimukseen.  

 

Alkuun 

Miten aamu/päivä on mennyt? 

Millä mielellä tulit haastatteluun? 

Onko sinulla jotain kysyttävää tästä haastattelusta? 

 

Millainen käsityksesi on rajoitustoimenpiteistä? 

Kertoisitko, mitä tarkoitetaan rajoitustoimenpiteillä? 

Onko esim. pelikielto rajoitustoimenpide? 

Onko sinulle kerrottu rajoitustoimenpiteistä? 

Oletko tietoinen 12 vuotiaan oikeuksista? (muutoksenhaku ja miten se tapahtuu) 

 

Mitä rajoitustoimenpiteitä sinuun on kohdistettu? 

Kerro mitä rajoitustoimenpiteitä tiedät.  

Mitä rajoitustoimenpiteitä sinulle on näistä tehty? 

Mitä sinulle on kerrottu rajoitustoimenpiteistä? 

Mitä sinulle on kerrottu rajoituksesta sen aikana? Entä sen jälkeen?  

Kuka on kertonut rajoituksesta? 

Onko sinulle joku tilanne jäänyt mieleen, millainen? 

 

Miltä rajoitustoimenpiteet ovat tuntuneet? (Käydään läpi lapsen kertomat 

rajoitustoimenpiteet) 

Miltä sinusta on tuntunut tämä rajoitus? Voit valita kortin tai kertoa. 

Miksi valitsit tämän kortin? 

Mitä muita tunteita olet tuntunut tässä rajoituksessa? 

Oletko puhunut aikuisen kanssa ajatuksistasi? Mikset et/ Miltä puhuminen on tun-

tunut? 

 

Lopuksi 

Miltä haastattelu tuntui? 

Haluatko kysyä minulta jotain? Mitä? 
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TUTKIMUSTIEDOTE SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE JA HUOLTAJALLE 

 

Hei. 

 

Olen Katja, Sosionomi opiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta Kemistä. Teen 

opinnäytetyöni sijaishuollossa asuvien lasten rajoitustoimenpiteiden kokemuk-

sien selvittämisestä. Tarkoituksena on tutkia ja saada käsitys, miten lapset koke-

vat lastensuojelulaissa määritellyt rajoitustoimenpiteet. Tutkimuksen aineiston 

kerään haastattelemalla lasta. Haastattelu nauhoitetaan, jotta pystyn olemaan 

haastattelussa läsnä.  

 

Lapsen mielipiteen selvittäminen ja sen julki tuominen kuuluu lapsen etuihin si-

jaishuollon kentällä. Tärkeää on tuoda esiin lasten näkökulmaa aiheesta, joka 

koskee nimenomaa heitä. Haluan viestittää lapsille, että heistä ollaan kiinnostu-

neita ja heidän mielipiteellä on merkitys. Tutkimuksesta saadut tulokset ja pää-

telmät auttavat myös muita sijaishuoltokentällä työskenteleviä työntekijöitä.  

 

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja myönteisen suostumuk-

sen annettua, haastatteluluvan voi perua missä vaiheessa vain. Tutkimuksessa 

mennään lapsen ehdoilla. Haastattelussa käydään läpi lapsen käsitys rajoitustoi-

menpiteistä sekä hänen ajatukset ja tuntemukset rajoitustoimenpiteistä, joita ol-

laan häneen kohdistettu. Saamani tietoa käytetään vain tutkimuksessani ja ai-

neisto hävitetään tutkimuksen jälkeen. Lapsen yksilösuojan säilyttämiksi käsitte-

len saamiani tietoja luottamuksellisesti ja pidän lapsen tiedot anonyyminä.  

 

Haastattelun suoritan kesä-heinäkuun aikana ja tutkimukseni on tarkoitus olla 

valmis joulukuussa 2019. Valmis opinnäytetyöni julkaistaan Theseus tietokan-

nassa sekä Helsingin diakonislaitoksen omilla verkkosivuilla. 

 

Tutkimukseeni liittyvissä kysymyksissä minuun voi yhteyttä sähköpostitse: 

Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi 

 

Yhteistyöstä kiittäen, Katja Härkönen  

mailto:Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi
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TUTKIMUSTIEDOTE LAPSELLE 

 

Hei. 

 

Olen Katja. Olen sosionomi opiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta ja olen teke-

mässä koulun lopputyötä, jota kutsutaan nimellä opinnäytetyö. Opinnäytetyön ta-

voitteena on selvittää lasten kokemus rajoitustoimenpiteistä. Rajoitustoimenpi-

teillä tarkoitan esimerkiksi kiinnipitoa. Haluaisin muuan muassa tietää, miten si-

nun kanssasi on puhuttu kiinnipitämisestä, millaisia ajatuksia se on herättänyt ja 

miltä kiinnipitäminen on tuntunut?  

 

Haluaisin haastatella ja keskustella sinun kanssasi rajoitustoimenpiteistä. Rajoi-

tustoimenpiteet ollaan tehty lapsia varten ja siksi olisi tärkeää tietää, mitä te lapset 

ajattelette niistä. Sinulla on lastensuojelulain mukaisesti oikeus kertoa mielipi-

teesi. Sinun kokemuksesi on tärkeän tietoa työntekijöille, jotka ovat töissä lasten-

suojelulaitoksissa.  

 

Haastattelu on sinulle vapaaehtoinen. Vaikka annat minulle luvan haastatella, 

voit keskeyttää haastattelun, milloin vain. Haastattelu nauhoitetaan, koska haluan 

keskittyä siihen mistä me puhumme. Kertomasi tietoa käytetään vain opinnäyte-

työssäni ja se hävitetään opinnäytetyön ollessaan valmis. Käsittelen tietojasi luot-

tamuksellisesti ja paljastammatta nimeäsi.  

 

Opinnäytetyö julkaistaan Theseus tietokannassa ja Helsingin Diakonislaitoksen 

omilla verkkosivuille, sitten kun tutkimus on valmis.  

 

Tutkimukseeni liittyvissä kysymyksissä minuun voi yhteyttä sähköpostitse: 

Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi 

 

Yhteistyöstä kiittäen Katja Härkönen 

 

 

 

 

mailto:Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi
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SUOSTUMUSLOMAKE SOSIAALITYÖNTEKIJÄLLE 

 

Tutkimuksen nimi: Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet lasten kokemana 

 

Tutkimuksen tekijä: Katja Härkönen sosionomi opiskelija Lapin ammattikorkea-

koulusta. (Yhteystiedot: Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi) 

 

Tutkimus: Tutkimus on sosionomi opintoihin liittyvä opinnäytetyö, joka selvittää 

lasten kokemusta sijaishuollon rajoitustoimenpiteistä. Valmis tutkimus julkaistaan 

Theseus tietokannassa sekä Helsingin Diakonislaitoksen omilla verkkosivuilla.  

 

Olen tutustunut tutkimustiedotteeseen ja tutkimuksen tarkoitukseen ja tavoittei-

siin. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen 

myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkään-

laisia kustannuksia, henkilöllisyyteni ja lapsen henkilöllisyys jää vain tutkijan tie-

toon, lasta koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen tutkimukseen ja aineisto 

hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Suostun siihen, että  ________________haastatellaan, haastattelu nauhoitetaan 

ja hänen antamiaan tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. 

 

Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, milloin tahansa ilman, 

että minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa huolettavani 

hoitoon.  

 

Päiväys 

_____________________________________ 

 

Sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_____________________________________ 

 

 

 

mailto:Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi
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SUOSTUMUSLOMAKE HUOLTAJALLE 

 

Tutkimuksen nimi: Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet lasten kokemana 

 

Tutkimuksen tekijä: Katja Härkönen sosionomi opiskelija Lapin ammattikorkea-

koulusta. (Yhteystiedot: Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi) 

 

Tutkimus: Tutkimus on sosionomi opintoihin liittyvä opinnäytetyö, joka selvittää 

lasten kokemusta sijaishuollon rajoitustoimenpiteistä. Valmis tutkimus julkaistaan 

Theseus tietokannassa sekä Helsingin Diakonislaitoksen omilla verkkosivuilla.  

 

Olen tutustunut tutkimustiedotteeseen ja tutkimuksen tarkoitukseen ja tavoittei-

siin. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen 

myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkään-

laisia kustannuksia, henkilöllisyyteni ja lapsen henkilöllisyys jää vain tutkijan tie-

toon, lasta koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen tutkimukseen ja aineisto 

hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

 

Suostun siihen, että lasta ____________________ haastatellaan, haastattelu 

nauhoitetaan ja hänen antamiaan tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpei-

siin. 

 

Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, milloin tahansa ilman, 

että minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa lapsen hoitoon.  

 

Päiväys 

_____________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_____________________________________ 
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SUOSTUMUSLOMAKE LAPSELLE 

 

Tutkimuksen nimi: Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet lasten kokemana 

 

Tutkimuksen tekijä: Katja Härkönen sosionomi opiskelija Lapin ammattikorkea-

koulusta. (Yhteystiedot: Katja.Harkonen2@edu.lapinamk.fi) 

 

Tutkimus: Tutkimus on sosionomi opintoihin liittyvä opinnäytetyö, joka selvittää 

lasten kokemusta sijaishuollon rajoitustoimenpiteistä. Valmis tutkimus julkaistaan 

Theseus tietokannassa sekä Helsingin Diakonislaitoksen omilla verkkosivuilla.  

 

Olen tutustunut tutkimustiedotteeseen ja tutkimuksen tarkoitukseen. Olen tietoi-

nen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen 

siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustan-

nuksia, minun henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon, minua koskevaa aineistoa 

käytetään vain kyseiseen tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen val-

mistuttua. 

 

Suostun siihen, että minua ____________________ haastatellaan, haastattelu 

nauhoitetaan ja minun tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. 

 

Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, milloin tahansa ilman, 

että minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa minun hoitooni. 

 

Päiväys 

_____________________________________ 

 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_____________________________________ 
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