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Vuoden 2012 alusta lastensuojelulain muutokset tulivat voimaan. Muutokset 

perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön perhehoidon lainsäädännön kehittä-

mistyöryhmän ehdotuksiin. Muutos koskee sitä, että perhehoidosta on tullut lai-

toshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon muoto. Lapsen sijaishuolto voidaan 

järjestää laitoshoitona vain, jos sitä ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti 

riittävien tukitoimien avulla muualla.  

Opinnäytetyöni toimeksianto tuli CTM Oy:n pienryhmäkodista, josta oli muutta-

massa sisarukset sijaisperheeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata si-

jaishuoltopaikan muutoksen eri vaiheet sekä tutkia sitä, kuinka lasten osallisuus 

toteutuu muutoksessa. Tutkimuksessa teemoina olivat sijaishuoltopaikan muu-

toksen vaiheet; lasten mielipide ja osallisuus; lasten, biologisen vanhemman, 

sijaisvanhempien sekä pienryhmäkodin työntekijöiden rooli muutoksessa; yh-

teistyö sekä tuki eri vaiheissa. 

Tutkimuksessani keräsin aineistoa teemahaastatteluilla sekä osa aineistosta oli 

valmista, kuten asiakassuunnitelmapalavereiden muistiot sekä lasten hoito- ja 

kasvatussuunnitelmat. Teemahaastattelut tein molemmille lapsille, sijaisvan-

hemmille sekä biologiselle vanhemmalle keväällä ennen lasten muuttoa. Ke-

väällä esitin myös kysymyksiä pienryhmäkodin työntekijöille kuukausipalaveris-

sa ja he saivat itse vastata paperilla olleisiin kolmeen kysymykseen. Muuton 

jälkeen haastattelin vielä sijaisvanhempaa sekä lasten omaohjaajia. 



Tutkimuksen tuloksena tein kaavion sijaishuoltopaikan muutoksesta sekä kuva-

sin haastatteluiden perusteella löytämäni eri vaiheet. Tutkimus osoittaa myös, 

että lasten mielipide otettiin huomioon muutoksessa.   

Koko prosessia helpotti haastatteluiden perusteella se, että lapset olivat itse 

innokkaita muuttoon. Myös eri tahojen yhteistyön toimivuus on tärkeä asia hoi-

dettaessa muuttoon liittyviä asioita. Jokaisella osapuolella on oma rooli ja tehtä-

vä, jonka avulla lasten muutosta sijaisperheeseen saadaan toimiva ja lasten on 

mahdollisimman helppo sopeutua uuteen tilanteeseen.  
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FROM CHILDREN’S HOME TO FOSTER FAMILY 
- DESCRIPTION OF THE CHANGE IN 
SUBSTITUTE CARE 
 

Starting from year 2012 child welfare law changes become valid. Changes are 

based on social and family care legislation proposals of the Social affairs and 

health ministry’s developing group. Law changes makes foster care the primary 

care form. The child's foster care can be arranged on institutional treatment only 

if it can not be arranged elsewhere in accordance with the best interests of 

child.  

My thesis assignment was from CTM Ltd's children’s home, where was siblings 

moving to a foster family. Purpose of this study was to describe the change in 

the different stages of substitute care and to explore how children's participation 

takes place in change. In my research themes were change in substitute care; 

children's opinion and participation; children, biological parents, foster parents 

and children’s home worker's role in change; co-operation and support at diffe-

rent stages. 

In my research I collected data by interviewing, as well as some of the material 

was ready, as plan meating, memos and children's care and education plans. 

Theme interviews were done for each child, foster parents, and biological pa-

rent in the spring of 2012 before children’s moving. At the spring I also submit-

ted three questions to children’s home workers at their monthly meeting, where 



they could answer to questions individually. At the autumn, after the children’s 

move, I interviewed the foster parents and children’s personal leaders. 

As a result of the study I made a graph of substitute care, as well as descripe 

changes different stages based on interviews. The study also shows that the 

children's opinions was taken into account the change.  

The interviews showed that the whole process was much more easier because 

that the children themselves were eager to move. Also the functionality of diffe-

rent organisations cooperation is an important matter when handle moving is-

sues. Each party has it’s own role and job, to make process effective and easier 

childrens’ adapt to new environment. 
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1 JOHDANTO 

Lastensuojelun sijaishuollon rooli muuttuu jatkuvasti ja lapselle kasaantuu elä-

män aikana useita eri sijoituksia. (Puonti ym. 2005, 204). Lasten sijoituspolut 

ovat todella erilaisia ja ne voivat vaihdella pituudeltaan lyhytaikaisesta useiden 

vuosien kestävään sijoitukseen niin perheessä kuin laitoksessakin. Tarkoituk-

sena olisi löytää huostaan otetuille lapsille pysyvä kasvuympäristö sekä kestä-

vät ihmissuhteet. (Bardy 2009, 56.) 

Vuoden 2012 alusta lastensuojelulakiin tuli muutoksia, jotka koskevat sijaishuol-

lon muotoa. Perhehoidosta on uudistuksen myötä tullut laitoshoitoon nähden 

ensisijainen sijaishuollon muoto. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää laitoshoi-

tona vain, jos sitä ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien 

avulla muualla. Muutokset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön perhehoi-

don lainsäädännön kehittämistyöryhmän ehdotuksiin. (Perhehoitoliitto 2012.) 

Muutos tehtiin sen takia, että se tasapuolistaisi sijoitettavien lasten mahdolli-

suuksia päästä perhehoitoon. Muutoksen myötä perhehoitajien ennakkoval-

mennus tuli pakolliseksi ja perhehoitoon järjestettiin riittävät tukitoimet, jolloin 

perhehoidon laadun on tarkoitus tulevaisuudessa parantua. (Perhehoitoliitto 

2012.) 

Otin yhteyttä CTM Oy:n ja kysyin heidän halukkuuttaan opinnäytetyön toimek-

siantajaksi. CTM Oy ilmaisi halukkuutensa ja niin heistä tuli toimeksiantajani. 

Heillä oli myös ehdotuksena mahdollinen aihe työlleni. Pienryhmäkodista oli 

muuttamassa sisarukset sijaisperheeseen ja toimeksiantaja halusi kuvauksen 

tästä tapahtumasta ja sen vaiheista. Toimeksiantajaa kiinnosti koko prosessin 

kuvaus, eli mitä valmisteluita tarvitaan, miten itse muutto hoidetaan ja tietenkin 

miten lapset ja sijaisvanhemmat sopeutuvat uuteen tilanteeseen. Tilanne oli 

pienryhmäkodille uusi, joten valmista mallia asiasta ei ollut entuudestaan. 

Tutkimuksessa kerrotaan ensimmäiseksi lastensuojelusta, sijaishuollon palve-

luista sekä lapsen osallisuudesta. Tämän jälkeen käsittelen sitä, mitä sijaishuol-
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topaikan muuttaminen tarkoittaa. Näiden jälkeen tarkastelun kohteena on lap-

sen osallisuus sekä miten osallisuus rakentuu lastensuojelussa.  

Aineiston hankinta tapahtui kahdessa osassa, ennen lasten muuttoa sekä las-

ten muuton jälkeen. Haastattelin lapsia, biologista vanhempaa, sijaisvanhempia 

ennen lasten muuttoa. Keräsin myös pienryhmäkodin työntekijöiltä ajatuksia 

muuttoon liittyen. Lasten muuton jälkeen haastattelin vielä sijaisvanhempaa se-

kä lasten omaohjaajia. Näin olen kerännyt aineistoa koko tutkimuksen teon ajan 

ja työstänyt useita eri vaiheita samanaikaisesti. Aineiston teemoittelin useaan 

teemaan, jonka ansiosta aineistoa oli helpompi käydä läpi sekä vertailla eri 

haastatteluita. Tutkimuksen loppupuolella on kuvattu kaavion avulla pienryhmä-

kodista muuttoa sijaisperheeseen sekä kerrottu eri vaiheista muutoksen aikana.  

Tutkimuksessa syntyneitä sijaishuoltopaikan muutoksen vaiheita voidaan tule-

vaisuudessa hyödyntää mahdollisien tulevien muuttojen pohjana. Vaiheiden 

kuvauksen avulla voidaan jatkossa arvioida tuen tarvetta eri vaiheissa niin las-

ten kuin sijaisvanhempienkin osalta. Lisäksi vaiheissa kuvataan, mitä niissä tar-

vitsee tehdä ja mikä on kenenkin rooli.  

Lisäksi tutkimuksessa yhtenä tarkastelun kohteena oli lasten huomioiminen si-

jaishuoltopaikan muutosta tehdessä. Tällaisessa muutoksessa on kuitenkin ky-

se lapsesta sekä hänen tarpeistaan sekä parhaimman ratkaisun löytymisestä 

lapsen kannalta. Tärkeää oli pohtia sitä, miten yhteistyö eri tahojen välillä toimii 

ja miten vastuu asioista jaetaan osallisten kesken. 
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2 NÄKÖKOHTIA LASTENSUOJELUUN 

2.1 Yleistä lastensuojelusta 

Lastensuojelu on lakisääteistä toimintaa ja sen on osaltaan tarkoitus toteuttaa 

Lapsen oikeuksien sopimusta (Bardy 2009, 39). Lapsen oikeuksista on säädetty 

erikseen Suomen perustuslaissa ja Suomessa voimaan tulleissa Euroopan ih-

misoikeussopimuksessa. Näissä korostetaan lapsen edun huomioon ottamista 

kaikessa viranomaistoiminnassa. Pelkästään lastensuojelulain keinoin ei pysty-

tä turvaamaan lapsen oikeuksia, vaan niiden toteuttaminen on myös muuta 

lainsäädäntöä, muita viranomaisia ja koko yhteiskuntaa koskeva tehtävä. (Sosi-

aaliportti 2012.) 

Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Las-

tensuojelun tarkoitus on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen huolenpidossa 

sekä kasvatuksessa. Lapsen etua arvioidessa tulee kiinnittää huomiota siihen, 

että lapselle turvataan esimerkiksi tasapainoinen kehitys ja jatkuvat ihmissuh-

teet, mahdollisuus saada hellyyttä, ymmärrystä, huolenpitoa ja valvontaa. Lap-

selle tulee myös turvata turvallinen kasvuympäristö, ruumiillinen ja henkinen 

koskemattomuus sekä mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa 

asioissa. (Mahkonen 2010, 96.) 

Lasten terveyttä ja hyvinvointia pitää tukea ja suojella. Lapsen tukemisessa on 

kyse siitä, että lapsen kehitystä yksilönä tuetaan koko lapsuuden ajan. Lapsen 

tulee tuntea varmuutta siitä, että hänestä välitetään sekä ollaan kiinnostuneita 

siitä mitä hänelle tapahtuu. Lasten hyvinvoinnin tukeminen tukee koko lapsuu-

den ajan kehitystä. Jo pienestä lähtien lapset oppivat rutiinien kautta, miten hei-

dän maailmansa toimii. Rutiinien opettelu turvallisen aikuisen kanssa mahdollis-

taa sen, että lapsi oppii erilaisia taitoja tavallisista arkiaskareista aina fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. (Lindon 2003, 40-41.) 

Lastensuojelun ydin on lapsen kehityksen ja terveyden turvaamista ja sitä vaa-

rantavien tekijöiden poistamista. Joskus perheelle tai lapselle riittää lyhyt tila-
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päinen apu, mutta joskus tarvitaan toimia hyvinvoinnin kaikilla ulottuvuuksilla 

läpi koko lapsuuden. (Bardy 2009, 41.) Lastensuojelun on tuettava lapsen hoi-

dosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpi-

dossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia 

sekä puuttua riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta 

arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon 

lapsen etu. (Räty 2012, 8.) 

Lastensuojelulaki voidaan jakaa yleiseen ja erityiseen. Lain tarkoitus on turvata 

kaikkien lasten oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja 

monipuoliseen kehitykseen edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia. Näiden 

turvaaminen tapahtuu vaikuttamalla kasvuoloihin, kehittämällä palveluja kasva-

tuksen tukemiseksi sekä turvaamalla lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

avohuollon keinoista aina lapsen huostaanottoon asti. (Bardy 2009, 39.) Las-

tensuojelulain mukaan tarkoitus on hoitaa yhteiskuntaa huolehtimalla yleisistä 

oloista, ehkäistä ongelmia sekä korjata niitä hoitamalla yksilöitä ja perheitä. 

(Bardy 2009, 39.) 

2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 

Lastensuojelu voidaan jakaa ehkäisevään lastensuojeluun sekä lapsi- ja perhe-

kohtaiseen lastensuojeluun. Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään kunnan 

peruspalveluissa, kuten esimerkiksi neuvolassa, päivähoidossa ja perhekes-

kuksissa. Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla taas tarkoitetaan lastensuo-

jeluasian tulemista vireille kunnan sosiaalitoimessa. (STM 2012.) Lapsi- ja per-

hekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, asiakassuunni-

telma, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä 

niihin liittyvä sijaishuollon järjestäminen ja lapselle järjestettävä jälkihuolto. (Räty 

2012, 4.) 

Lastensuojelun asiakkuus tulee vireille yleensä lastensuojeluilmoituksesta tai 

vanhemman tai lapsen omasta pyynnöstä. Myös sosiaalityöntekijä voi saada 

tiedon lastensuojelun tarpeesta esimerkiksi käydessään asiakkaan asioita 
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muussa yhteydessä läpi. Asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä tekee päätök-

sen lastensuojelutarpeen selvityksestä. (Hiitola & Heinonen 2009, 3.)  

Lastensuojelu voidaan ymmärtää osaksi perhe- ja yksilökeskeistä sosiaalityötä, 

jonka tarkoitus on vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden lasten ja heidän 

perheiden tukeminen. Tukemisella pyritään auttamaan perheitä selviytymään 

heidän ongelmistaan sekä auttaa perhettä saamaan elämänsä taas tasapai-

noon. Laajemmin ymmärrettynä lastensuojeluun kuuluvat myös lasten ja per-

heiden taloudellinen tukeminen ja asumisen tukeminen. (Puonti ym. 2004, 61.) 

Toistuvasti kriisiytyvissä perhetilanteissa lastensuojelu voi olla mukana koko 

lapsuuden. Lasten turvattomuus, laiminlyönti ja pahoinpitely kietoutuvat moni-

naisin tavoin esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttöön, mielenterveyson-

gelmiin, rikoksiin tai parisuhteen väkivaltaisiin ristiriitoihin. (Bardy 2009, 41.) 

2.3 Huostaanotto 

Perhe voi kohdata monia vaikeita tilanteita, joiden seurauksena omasta lapses-

ta huolehtiminen ei enää onnistu. Syitä tällaiseen tilanteeseen ovat usein van-

hemman kyvyttömyys huolehtia lapsesta juuri sen hetkisessä elämäntilantees-

sa. Tällaisia elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi vanhempien liiallinen alko-

holin käyttö, sairaus tai muut perheongelmat.  Nuoren oma käyttäytyminen voi 

olla myös syynä lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen. (Rutter 1990, 11.) Nuo-

rella saattaa esimerkiksi olla poikkeava tapa reagoida ja toimia erilaisissa arki-

elämäntilanteissa. Tällaiset toimintatavat saattavat esimerkiksi olla hyvin näky-

vää ja jopa vahingollista itseen tai ympäristöön kohdistuvaa toimintaa. (Tervo-

nen-Arnkil 2001, 8.) 

Lastensuojelussa on käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen 

etu muuta vaadi. Jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, sijaishuolto tulee 

järjestää heti. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella 

tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. (Räty 2012, 8-9.) 
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Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestet-

tävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolo-

suhteet uhkaavat vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Toinen peruste huos-

taanotolle on, jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa kehityksensä ja 

terveytensä. (Hiitola & Heinonen 2009, 4.) 

Ennen huostaanottoa ja sijaishuollon toteutumista on arvioitava huostaanoton 

tarvetta ja onko sijaishuoltoon siirtyminen lapsen edun mukaista. Arvioitavia 

alueita ovat lapsen perushoito, lapsen ymmärtäminen ja tuki sekä lapsen kas-

vuympäristö.  Perushoitoon kuuluu esimerkiksi riittävä lepo, ravinto ja puhtaus. 

Pelkkä perushoito ei kuitenkaan riitä, vaan lapsi tarvitsee myös paljon muuta 

kehittyäkseen ja kasvaakseen. Lapsi tarvitsee esimerkiksi perushoidon lisäksi 

myös ymmärrystä ja palautetta tunteistaan ja teoistaan. (Taskinen 2010, 89-90.) 

Perushoidon sekä ymmärryksen ja tuen lisäksi lapsen kasvuympäristö on yksi 

arvioitava alue. Kasvuympäristön tulee olla lapselle turvallinen ja virikkeitä anta-

va. Lapsen tulee voida luottaa kasvattajiinsa ja voida elää ilman psyykkistä tai 

fyysistä uhkaa. (Taskinen 2010, 91-92.) Lapsen edun arvioinnissa on kyse ko-

konaisharkinnasta, joka liittyy lapsen yksilökohtaiseen tilanteeseen. (Taskinen 

2010, 96.) 

Päätöksen huostaanotosta tekee kunnan sosiaalihuollon johtava viranhaltija. 

Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä läheisten mahdolli-

suudet ottaa lapsi luokseen asumaan ja muutoin osallistua lapsen tukemiseen. 

(STM 2012.)  Sijaishuoltopaikan on oltava sellainen, joka vastaa niihin ongel-

miin, jotka ovat olleet huostaanoton perusteina. Lähtökohtana on myös se, että 

lapsen sisaruksia ei eroteta toisistaan. Erityiset syyt ja kunkin lapsen edellyttä-

mä hoito ja huollon tarve voivat kuitenkin johtaa siihen, että sisarukset joutuvat 

eri sijaishuoltopaikkoihin. (Mahkonen, 2010, 125.) 

Lapsen oma mielipide on selvitettävä lapsen huostaanotosta, sijaishuollosta 

sekä huostassapidon lopettamisen päätöksestä ja varattava lapselle mahdolli-

suus tulla kuulluksi. Kuultavia ovat 12-vuotta täyttänyt lapsi, lapsen vanhemmat 
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ja lapsen huoltajat. (Räty 2012, 358.) Myös 12-vuotta nuoremman mielipide on 

selvitettävä aina kun lapsi osaa jo riittävästi puhua (Taskinen 2010, 95). 

Kuuleminen voidaan jättää suorittamatta, jos se on perusteltua lapsen ja kuulta-

van puuttuvan yhteydenpidon vuoksi, kuultavan asuin- tai olinpaikkaa ei voida 

selvittää, kuulemisesta voi aiheutua vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai tur-

vallisuudelle tai jos kuulematta jättämistä on pidettävä lapsen edun toteutumi-

sen kannalta välttämättömänä. (Räty 2012, 360.) 

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi ja se on periaatteessa tarkoitettu väliai-

kaiseksi toimeksi. Käytännössä siinä on usein kysymys pitkäaikaisesta huolen-

pidosta, vaikka epävarmuus huostaanoton jatkumisesta saattaa mietityttää ar-

jessa useinkin. (Bardy 2009, 56.) 

2.4 Lastensuojelun tila Suomessa 

Lastensuojelun nykytilasta kerätään tilastoja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 

sivuille vuosittain. Vuoden 2010 aikana huostassa oli 10 003 lasta. Huostassa 

olleiden lasten määrä väheni vuodesta 2009 runsaat 2 prosenttia, mutta kuiten-

kin kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä oli 21 prosenttia enemmän vuonna 

2010 kuin vuonna 2009. (THL 2012.)  

Vaikka huostaanotettujen määrä väheni vuonna 2010, silti luvut ovat todella 

korkeita. Yleisesti ottaen huostaanottojen määrä on ollut 2000-luvulla kasvava 

kaikissa ikäryhmissä, mutta kasvu on ollut huomattavin 16–17-vuotiaiden ikä-

luokassa (Anttila ym. 2010, 29). 

Seuraavalla sivulla näkyvässä kuviossa 1. on esitetty kodin ulkopuolelle sijoitet-

tuna olevat lapset vuodesta 1992 vuoteen 2010. Kuviossa on esitetty samoina 

vuosina myös huostassa olleet sekä kiireellisesti sijoitettuna olleet kaikista sijoi-

tettuina olleista lapsista.  

Kuviosta nähdään, että kaikkiaan kodin ulkopuolelle sijoitettiin vuoden 2010 ai-

kana 17 064 lasta ja nuorta. Tämä määrä kasvoi prosentin verran vuodesta 

2009. Sijoitusperusteina on ollut avohuollon tukitoimi, kiireellinen sijoitus, tah-
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donvastainen huostaanotto tai jälkihuolto. Huostassa olleista lapsista puolet on 

sijoitettu perheisiin, joista sukulais- tai läheisperheiden osuus on 11 prosenttia. 

(THL 2012.) 

Kuvio 1. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sekä niistä huos-
tassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991-2010 (Stakes 2012.) 

Sijaishuollon rooli on muuttunut jatkuvasti ja yhä useammin lasten sijoitukset 

ovat lyhytaikaisia ja lapselle kasaantuu elämänsä aikana useita sijoituksia 

(Puonti ym. 2005, 204). Lasten sijoituspolut vaihtelevat suuresti. Lapsi voi esi-

merkiksi päätyä monia vuosia kestävään huostaanottoon ja huolenpitoon per-

hehoidossa, muutaman vuoden hoitojaksoon laitoshoidossa, lyhyeen kriisisijoi-

tusjaksoon vastaanottoyksikössä tai useisiin sijoitusjaksoihin eri paikoissa. 

(Bardy 2009, 56.) Tavoitteena kuitenkin on, että huostaanotetuille lapsille saa-

taisiin pysyvä kasvuympäristö ja ihmissuhteet (Puonti ym. 2005, 204). 

Suurin osa huostaanotoista perustuu suostumukseen. Vuonna 2012 80% en-

simmäisistä huostaanotoista oli vapaaehtoisia. Vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, 

että huoltaja tai 12-vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa. Usein van-

hemmat päättävät, että huostaanotto on lapselle parempi vaihtoehto kuin koto-

na asuminen, kun vanhemman omat voimavarat eivät enää riitä. Huostaanoton 
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vastustus lisääntyi enemmän, kun lapsi oli lähellä täysi-ikäisyyttä. (Heino 2012, 

13.) 

Sijaisperheisiin sijoitettujen lasten ja nuorten osuus oli suurimmillaan 1980-

luvun puolivälissä. Sijaisperheisiin sijoittaminen on vähentynyt koko 1990-luvun. 

Vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut viime vuosina, niin 

sijaisperheisiin sijoitettujen lasten määrä ei ole kasvanut. (Ketola 2008b, 30.) 

Sijaisperhetoiminnan vähäisyys selittyy osittain sillä, että sijaisperhetoiminta on 

sattumanvaraista. Tämä johtuu sijaisperhetoiminnan organisoinnin suunnittele-

mattomuudesta. Sijoituspaikkaa tarvitaan usein lapselle nopeasti, jolloin suunni-

telmallisuudelle, lapsen ja perheen kohtaamiselle sekä lapsen tarpeiden arvi-

oinnille ei jää tarpeeksi aikaa. (Ketola 2008b, 32.) 

Suunnittelemattomuus sijaisperhetoiminnassa tarkoittaa myös sitä, että toimin-

nasta ei tiedoteta riittävästi, sijaisperheiden rekrytointiin ei käytetä tarpeeksi 

voimavaroja eikä sijaisperheitä valmenneta kaikkialla  maassa systemaattisesti. 

Sijoitukset sijaisperheisiin ovat sen takia vähäisiä, koska sijoitettavat lapset oi-

reilevat niin pahasti, että heistä ei ole perhehoitoon. Lisäksi sijaisperheiden tuen 

määrä ja laatu vaihtelevat todella paljon kunnasta riippuen. (Ketola 2008b, 32.) 

Jos kuitenkin katsotaa menneisiin aikoihin ja katsotaan sijaishuollon laatua tällä 

hetkellä, niin voidaan sanoa, että tällä hetkellä sijaisvanhemmat ja laitosten 

työntekijät tekevät työtä lapsen hyväksi. Lapsella on lain suojaamia oikeuksia, 

varsinkin oikeus ja lupa olla lapsi. Sijaishuollossa näkyy ammattitaito ja 

ammatillisuuden vaatimukset näkyvät myös perhehoidossa. Perhehoidon 

ammatillisuudessa korostuu lapsen tarve ja oikeus elää normaalissa perheessä. 

(Saarinen 2006, 16.) 

Lastensuojelun haasteena on sopivan sijaishuoltopaikan löytyminen lapselle. 

Vaarana on, että lapsen sijoituspaikka on hänelle vääränlainen eli esimerkiksi 

lapsia sijoitetaan perhe- tai nuorisokotiin, vaikka heidän paikkansa olisi selkeästi 

sijaisperheessä. Tai sijaisperheisiin sijoitetaan nuoria, joiden ongelmat 

vaatisivat erityisammattitaitoa. Tätä ammattitaitoa ei välttämättä 
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sijaisvanhemmilta löydy. Valintaan tulee siis kiinnittää todella paljon huomiota, 

jotta ongelmilta vältyttäisiin ja sijoitukset eivät katkeaisi. (Ketola 2008a, 25.) 
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3 SIJAISHUOLLON PALVELUT 

3.1 Sijaishuolto 

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai las-

tensuojelulaissa tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoi-

don ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan sijoittaa ko-

din ulkopuolelle myös avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona. Lapsen sijais-

huolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpei-

den edellyttämällä tavalla. (Räty 2012, 405.) Lapsen iällä ei ole merkitystä arvi-

oidessa sitä, onko lapsi sijoitettava perhehoitoon vai laitoshuoltoon. Ratkaise-

vaa on se, missä lapsen tarpeenmukainen hoito ja huolenpito voidaan järjestää. 

(Räty 2012, 406.)  

Sijaishuollon tarkoitus on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. 

Lapsen sijaishuollon muodoksi on valittava sellainen sijaishuollon vaihtoehto, 

joka on lapsen edun, yksilöllisten tarpeiden ja kehityksen kannalta paras. Lap-

sen sijoittava kunta on vastuussa sijaishuoltopaikan valinnasta. (Saastamoinen 

2008, 27.) Erityistä huomiota sijaishuoltopaikan valinnassa tulee kiinnittää huos-

taanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden 

läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Huomioitavaa 

on myös lapsen kulttuurillinen, kielellinen sekä uskonnollinen tausta sijaishuol-

topaikkaa valittaessa. (STM 2012.) 

Kun lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon, lapsen kohdalla pyritään yleensä samaan 

aikaan useisiin erilaisiin tavoitteisiin. Yksilökohtaiset tavoitteet usein vaihtuvat ja 

niiden tärkeys painottuu eri tavoin lapsen sijaishuollon eri vaiheissa. Kaikkien 

sijaishuollossa olevien lasten kohdalla voidaan laitoshuollon ja sijaishuollon yh-

teisinä tavoitteina pitää lapsen kasvatusta, perushoitoa ja perushuolenpitoa. 

(Kyrönseppä & Rautiainen 1993, 67.) 
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3.2 Laitoshuolto 

Lastensuojelulaitoksia ovat lain mukaan lastenkodit, nuorisokodit sekä kouluko-

dit, joissa voidaan järjestää lapsen sijaishuolto. Lisäksi lastensuojelulaitoksina 

pidetään muita näihin rinnastettavia yksiköitä, kuten vastaanottokoteja ja muita 

vastaavia laitoksia. Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät lähinnä valtio, kunnat tai 

yksityiset yhteisöt. (STM 2012.) 

Lastenkoteihin sijoitetaan vaikeahoitoisia ja erityisosaamista vaativia lapsia ja 

nuoria. Laitoksissa on tarvittaessa mahdollisuus turvautua lastensuojelulaissa 

määriteltyihin rajoitustoimenpiteisiin. Rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää 

asianmukaisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa. (Taskinen 2010, 129.) 

Riitta Laakso (2009, 253) on tutkinut lastenkotityötä väitöskirjassaan ja toteaa 

siinä, että lastenkotityö näyttäytyy konkreettisena ja haasteellisena lapsista huo-

lehtimisena ja lasten kanssa yhdessä elämisenä. Hän käyttää käsitettä kotita-

paisuus, johon sisältyy ajatus lapselle mahdollisimman normaalin arjen turvaa-

mista sekä pyrkimystä lastenkodissa kodinomaisuuden rakentamiseen. Lasten-

kodin arjessa tärkeää on luottamuksellisen suhteen rakentaminen työntekijöiden 

ja lasten välille sekä yhteiset jutut ja oleminen lasten kanssa. Tärkeä osa las-

tenkotityötä on lasten ja työntekijöiden kohtaaminen arjen rutiinien keskellä.  

Päivärytmi on tärkeä osa lastenkodin arkea ja rutiineja. Päivärytmi pyrkii ole-

maan säännöllinen ja rutiininomainen, koska silloin se tuo lasten elämään en-

nustettavuutta, turvallisuuden tunnetta ja tunnetta elämänhallinnasta. Tärkeää 

päivärytmissä ovat esimerkiksi aamupala, koulu tai päivähoito, lounas, välipala, 

hiljainen tunti, päivällinen, ulkoilu tai leikki sekä harrastukset, iltapala ja nukku-

maanmeno. (Sosiaaliportti 2012.)  

Lastensuojelulaitoksissa käytetään usein omaohjaaja menetelmää eli jokaiselle 

lapselle nimetään saapumisvaiheessa omaohjaaja. Omaohjaajamenetelmää 

pidetään yksilöllisenä hoito- ja kasvatusmenetelmänä. Menetelmällä tarkoite-

taan tietyn ohjaajan sitoutumista lapsen tai nuoren pitkäjänteiseen hoitamiseen 
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ja kasvattamiseen laitoksessa. Omaohjaaja edistää omalla toiminnallaan hyvän 

ilmapiirin syntymistä lapsen kanssa. (Tervonen-Arnkil 2001, 14-15.) 

Omaohjaaja saattaa olla lapselle kaikkein läheisin ihminen hänen elämässään. 

Omaohjaaja toimii lapsen tukena ja turvana sekä hoitaa lapsen kaikkia asioita. 

Omaohjaajalla on myös suuri rooli lapsen ja hänen vanhempiensa välisessä 

yhteydenpidossa, niin kuin myös muiden lapselle läheisten ihmisten yhteyden-

pidossa. (Tanskanen & Timonen-Kallio 2009, 83.) 

3.3 Perhehoito 

Lapsen sijaishuolto tulee järjestää laitoshuoltona vain, jos sijaishuoltoa ei voida 

järjestää lapsen edun mukaisesti tukitoimien avulla muualla. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että lastensuojelulain mukaan perhehoito on laitoshuoltoon 

nähden ensisijainen sijaishuollon muoto. Perhehoidon ensisijaisuus ei kuiten-

kaan poista viranhaltioiden velvollisuutta arvioida sijaishuollon järjestämistapaa 

jokaisen lapsen kohdalla erikseen tilanteesta riippuen. (Räty 2012, 417.) 

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun huolenpidon 

järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa eli sijaiskodissa (Saas-

tamoinen 2008, 27). Perhehoitoa voidaan käyttää huostaanotettujen lasten ja 

nuorten hoidon järjestämiseksi, kiireellisesti sijoitettujen lasten hoidon järjestä-

miseksi tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimena. Perhehoitoa voidaan 

antaa lapselle, jonka hoitoa ja huolenpitoa ei voida järjestää hänen omassa ko-

dissaan, läheisverkostossa tai muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 

(Sosiaaliportti 2012.)  

Perhehoidon tarkoitukset ja tavoitteet riippuvat aina tilanteesta. Perhehoidon 

tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus perheen-

omaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. (Ketola 2008b, 20.) Tarkoituksena 

voi olla lapsen tilapäinen tai kiireellinen hoito. Tarkoituksena voi olla myös van-

hemmille ajan antaminen omien ongelmien ratkaisemiseksi tai antaa lapselle 

hoito siihen saakka, kunnes hänen paluunsa omien vanhempien luo on mahdol-
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lista. Joskus tarkoituksena on myös, että lapselle annetaan pysyvä koti hänen 

aikuistumiseensa saakka. (Rutter 1990, 12.)  

Perhehoito sopii parhaiten pienille lapsille, joiden kehityksessä ei ole havaittu 

suuria poikkeamia. Sijaisperheisiin pyritään sijoittamaan pieniä lapsia varsinkin 

silloin, jos huostaanoton ennakoidaan olevan pitkäaikaista. (Saastamoinen 

2008, 28.) Hyvin vaikeahoitoisten lasten kanssa on olemassa se vaara, että 

hoitajat uupuvat eivätkä tällöin pysty välttämättä enää vastaamaan lapsen tar-

peisiin (Taskinen 2010, 127).  

Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka antaa kodissaan perhehoitoa. Perhe-

hoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksen tai kokemuksen perus-

teella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitaja ja kunta tekevät toimek-

siantosopimuksen, jossa määritellään perhehoitoon liittyvät asiat. Ennen toi-

meksiantosopimuksen tekemistä perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritet-

tava ennakkovalmennus. (Räty 2012, 434.) 

Toimeksiantosopimuksessa tulee määritellä perhehoitajalle maksettavan palk-

kion määrä ja suorittaminen, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaa-

minen ja käyttövarojen maksaminen, perhehoidossa olevan henkilön yksilöllis-

ten tarpeiden kustannukset, hoidon arvioitu kesto, perhehoidossa olevan henki-

lön oikeudet, tukitoimet ja harrastukset, perhehoitajan oikeudet vapaaseen, 

perhehoitajalle annettavat valmennukset, työnohjaukset sekä koulutukset, toi-

meksiantosopimuksen irtisanominen ja tarvittaessa muut perhehoitoa koskevat 

seikat. (Räty 2012, 438.) 

Perhehoitajalla on oikeus saada antamastaan hoidosta hoitopalkkio, vaikka ky-

seessä ei olekaan työsuhde. Hoitopalkkion määrä perustuu hoitoon käytettä-

vään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Hoitopalkkio on perhehoidossa olevaa 

henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 650 euroa. (Räty 2012, 437.) 

Perheisiin sijoitetuilla lapsilla on usein paljon erityishoidon tarpeita, jotka tulisi 

huomioida palkkiota määriteltäessä. Palkkion tulisi mahdollistaa esimerkiksi toi-

sen sijaisvanhemman kokopäiväinen kotiin jääminen, jos lapsen hoito sitä vaa-

tii. (Ketola 2008b, 54.) 
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Sijaisvanhemmuus on vaativaa työtä, jota helpottaa se, että apua ja vertaistu-

kea on mahdollisuus saada. Tukipalveluiden tulee olla sijaisvanhempien lähellä. 

Lapsi tarvitsee vastuulliset ja johdonmukaiset vanhemmat, jotka jaksavat pysyä 

aikuisina. Sijaisvanhemmuus sopii sellaisille ihmisille, joilla on malttia asettua 

olemaan ja elämään lasten kanssa kaikessa rauhassa. (Friman 2012, 52-53.) 

3.4 Sijaishuoltopaikan muuttaminen 

Lastensuojelulaissa määritellään, mitä on sijaishuoltopaikan muuttaminen. Lap-

sen sijaishuoltopaikan valintaan tulee kiinnittää huomiota niin, että lapsi sijoite-

taan hänen tarpeitaan vastaavaan sijoituspaikkaan heti alkuun ja hänen yksilöl-

liset tarpeet tulevat huomioiduksi. Sijoituspaikkaa voidaan kuitenkin joutua jois-

sakin tapauksissa muuttamaan, jos tulee esiin sellaisia olosuhteita, jotka eivät 

ole lapsen edun mukaisia. Joskus tilanteet muuttuvat niin, että aikaisemmin lap-

sen tarpeita vastaava sijoituspaikka ei ole enää hänelle sopiva ja hänen tarpei-

taan vastaava, jolloin muutoksia tehdään. (Sosiaaliportti 2012.) Lapsen sijais-

huoltopaikkaa voidaan muuttaa ja lapsen olinpaikka määrittää uudelleen joko 

viranhaltijan tekemällä sijaishuoltopaikan muutospäätöksellä taikka hallintotuo-

mioistuimen väliaikaisella määräyksellä. (Saastamoinen 2010, 114-115.) 

Sijaishuoltopaikkaa muutettaessa on asiassa kuultava 12-vuotta täyttänyttä las-

ta, lapsen huoltajaa, lapsen vanhempaa ja sitä joka on vastannut välittömästi 

lapsen hoidosta ennen päätöksentekoa. (Räty 2012, 358.) Sijaishuoltopaikan 

muuttamisen päätöksessä tulee tuoda esille perusteet muuttamiselle ja tehdä 

selvitys, miksi nykyinen sijaishuoltopaikka ei ole enää lapselle sopiva. Aina tu-

lee huomioida huostaanoton perusteet, lapsen tarpeet, lapsen sisarussuhteet ja 

hoidon jatkuvuuden turvaaminen. Selvitys tulee tehdä myös siitä, miksi uuden 

sijaishuoltopaikan on arvioitu olevan sopivampi lapselle kuin aikaisempi paikka. 

(Sosiaaliportti 2012.) 

Lapsen toistuvia sijoituksia tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, koska ne 

eivät ole hyväksi lapselle. Toistuvat sijoitukset luovat lapselle turvattomuutta ja 

epävarmuutta. Sijaishuoltopaikan huolellisella valmistelulla ehkäistään lapsen 
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sijoituksen katkeaminen ja sijaishuoltopaikan vaihtuminen. Tällöin lapsen elä-

mään saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä, jos lapsi saa olla rauhassa samassa 

turvallisessa ympäristössä koko sijoituksen ajan. (Saastamoinen 2010, 114.) 

Sijoituskunnan tulee järjestää yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa lapselle hä-

nen huollon ja hoidon tarpeensa vaatima tuki. Erilaisia palveluita ovat esimer-

kiksi terveydenhuollon palvelut sekä perusopetus, jotka sijoituskunnalla on vel-

vollisuus järjestää. Sijaishuollon toteutumista ja laatua valvovat sijoittavan kun-

nan ja sijoituskunnan sosiaalityöntekijät, aluehallintavirastot sekä Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Lapsen sijoittaneen kunnan tehtä-

vänä on valvoa, että sijoituspaikassa lapsi saa hyvää hoitoa ja tarvitsemiaan 

tukipalveluja. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän tulee käydä sijoituspaikassa sään-

nöllisesti, jolloin lapsen on mahdollista keskustella hänen kanssaan omista asi-

oista sekä saamastaan kohtelusta sijaishuoltopaikassa. (Taskinen 2010,134-

136.) 
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4 LAPSEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA 

4.1 Lapsen oikeus osallisuuteen 

Lapsen osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsi on mukana määrittämässä, toteut-

tamassa ja arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. Osallisuus 

koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, 

ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteista. Osallisuus koostuu myös mah-

dollisuudesta ilmaista mielipiteensä. (THL 2012.) 

Lasten oikeudesta osallisuuteen on säädetty laissa sekä kansallisella että kan-

sainvälisellä tasolla. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa julkisen vallan käyt-

täjät takaamaan lapsille osallistumisen ja mielipiteen ilmaisemisen mahdollisuu-

det kaikissa heitä koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomi-

oon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Bardy 2009, 117.) 

Lastensuojelulaki pitää ensisijaisena lapsen aktiivista huomioimista ja mukaan 

ottamista koko lastensuojeluprosessin ajan (Bardy 2009, 118). Lapselle on tur-

vattava oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdol-

lisuus esittää siinä mielipiteensä. Jotta lapsi pystyy esittämään oman mielipi-

teensä, pitää hänelle ikäänsä vastaavalla tavalla antaa riittävästi tietoja omista 

asioistaan, jotta mielipiteen ilmaisu olisi mahdollista. Tietojen antamisessa tulee 

myös huomioida lapsen ikä ja kehitystaso. (Räty 2012, 19-20.) 

Lapsen ja nuoren osallisuuden mahdollistaa se, että kuullaan ja kuunnellaan 

sekä ollaan aidosti kiinnostuneita. Samalla lapsi saa kokemuksen siitä, että hä-

nen mielipiteitään arvostetaan. (THL 2012.) Mahdollisuus olla mukana asioiden 

käsittelyssä itselle merkittävissä yhteisöissä on ratkaisevaa ihmisen identiteetin 

kehittymisen kannalta (Bardy 2009, 117). 
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4.2 Osallisuuden rakentuminen 

Osallisuus rakentuu erilaisista osista, jotka voidaan esitellä eräänlaisina portai-

na. Portaisiin kuuluu mahdollisuus osallistua tai kieltäytyä, mahdollisuus saada 

tietoa, mahdollisuus vaikuttaa prosessiin, mahdollisuus omien ajatusten ilmai-

suun ja mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. (Tanskanen & Timonen-Kallio 2010, 

9.) 

Osallisuus sisältää lapsen mahdollisuuden turvalliseen fyysiseen ja henkiseen 

tilaan ja olla läsnä häntä koskevissa asioissa turvallisesti. Osallistumisen mah-

dollistaminen vaatii lapsen ymmärtämistä aktiivisena toimijana ja tasavertaisena 

ihmisenä. Osallisuutta vahvistavassa lastensuojelutyössä on huomioitava lasten 

erilaisuus. Kaikki lapset ja nuoret eivät tule kuulluksi samalla tavalla. Ammatti-

laiset pystyvät kuulemaan lasta yksilöllisesti lastensuojelun tavoitteet huomioi-

den. (Hotari 2007, 5.) 

Lasten suojelussa on kyse elinympäristön ja vanhempien mahdollisuuksista 

suoda lapselle turvallinen lapsuus, hyvä kasvu ja kehitys. Osallisuus toteutuu 

silloin, kun lapsi tai nuori saa riittävästi tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä ja mi-

ten se vaikuttaa hänen elämäänsä. Osallisuus on lasten, vanhempien ja työnte-

kijöiden mukana olemista, yhdessä tekemistä ja vaikuttamista. (Tanskanen & 

Timonen-Kallio 2010, 115.)  

Lasten näkemysten ja ratkaisuehdotusten kuulemiseen saatetaan suhtautua 

varovaisesti, koska pelätään lapsen osallistamisen tarkoittavan sitä, että lapsel-

le asetetaan paineita ja annetaan liikaa vastuuta. Saatetaan ajatella, että lapsen 

mielipiteen kysyminen asettaa lapsen vaikeaan tilanteeseen erilaisissa perheti-

lanteissa. Näistä syistä lapsilähtöisyyden mukainen työskentely ei aina välttä-

mättä toteudu ja lapsen mielipidettä ei uskalleta selvittää. Pelätään, että lapsi 

jollakin tavalla särkyy eikä kestä asioita, joka kuitenkaan ei usein pidä paik-

kaansa. (Tanskanen & Timonen-Kallio 2010, 6.) 
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5 TUTKIMUKSEN KULKU 

5.1 Tavoitteet ja tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kuvaus sijaishuoltopaikan muutoksesta sekä 

kuvata muutoksen eri vaiheet. Tavoitteena oli myös selvittää, kuinka paljon lap-

sen osallisuutta on huomioitu muutoksessa. 

Tutkimustehtävät 

 

1. Mitä vaiheita on nähtävissä sijaishuoltopaikan muutoksessa? 

2. Mitä sijaishuoltopaikan muutoksen eri vaiheisiin sisältyy? 

3. Miten lasten osallisuus on huomioitu muutoksen eri vaiheissa? 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Pohtiessani eri tutkimusmenetelmiä päädyin haastattelun käyttöön. Haastatte-

lun tavoite on selvittää, mitä jollakin on mielessään. Haastattelu on eräänlaista 

keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. 

Haastattelun idea on saada tietää, mitä haastateltava ajattelee. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 86.) Tutkimuksessa sain seurata yhtä tapausta, jossa osallisina oli-

vat lapset, biologinen vanhempi, sijaisperhe sekä pienryhmäkodin työntekijät. 

Tutkimuksessa tarkoitus oli selvittää heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään sijais-

perheeseen muuttoon liittyen. 

Muita haastattelun hyötyjä ovat mahdollisuus säädellä aineiston keruuta jousta-

vasti tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi haastatteluaiheiden järjestystä on 

mahdollisuus säädellä ja mahdollisuus tulkita vastauksia paremmin kuin esi-

merkiksi lomakekyselyssä. (Hirsijärvi ym. 2004, 194.) Lomakekysely ei mieles-

täni sovellu omaan tutkimukseeni juuri siksi, että haastattelussa on mahdolli-

suus saada monipuolisempia vastauksia ja kysyä lisäkysymyksiä, jos jokin asia 
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unohtuu tai jos haastattelijana huomaa, että jostakin aiheesta voisi saada arvo-

kasta tietoa enemmänkin.  

Lisäksi haastattelussa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa, joka on mielestäni 

tärkeää käsiteltäessä näin henkilökohtaista aihetta. Haastattelu on vuorovaiku-

tusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Haastattelijan tehtävänä 

on pitää haastattelua yllä ja motivoida haastateltavaa keskustelun aikana. (Es-

kola & Suoranta 1998, 86.) Luottamuksen syntyminen haastattelijan ja haasta-

teltavan välille on tärkeää.  Haastateltavan on luotettava, että hänen kertomisi-

aan käsitellään luottamuksellisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 86.) Kaikissa 

haastatteluissa olen kertonut, miten aineistoa aion käyttää ja kertonut haastatel-

taville, että heitä ei ole tunnistettavissa lopullisesta työstä. 

 

Haastatteluista valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelu tuntui sopivalta 

tähän tutkimukseen, koska kyseessä on kuitenkin yhden tapauksen seuraami-

nen ja haastateltavien henkilökohtaiset ajatukset asiasta, jolloin haastattelun 

olisi hyvä olla tarpeeksi vapaamuotoinen. Tietty valmiiksi tehty runko helpotti eri 

haastatteluiden yhdenmukaisuutta, jolloin kaikkien haastateltavien kanssa käsi-

teltiin samoja aiheita. Tämä mahdollisti aineistojen vertailun. Teemahaastatte-

lussa aihepiirit ovat etukäteen tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa järjes-

tystä tai muotoa. ( Hirsijärvi ym. 2004, 197). Vaikka tarkkaa muotoa kysymyksil-

le ei haastattelussa ole, tärkeää kuitenkin on, että haastattelijan etukäteen poh-

timat teema-alueet käydään kuitenkin läpi (Eskola & Suoranta 2003, 86-88). 

Haastattelijalla on tukilista käsiteltävistä asioista, mutta ei valmiita kysymyksiä. 

Tukilista auttaa haastattelijaa pysymään aihepiirissä sekä pitää haastattelura-

kenteen kasassa. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) Pohdin alkuun myös avointa 

haastattelua tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi, mutta se ei olisi mielestäni 

ollut sopiva. Syynä tähän on se, että valmiin rungon avulla pystyin keskustele-

maan kaikkien haastateltavien kanssa myös samoista asioista sekä jälkeenpäin 

vertailemaan aineistoja eri teemoista käsin. Myös jokaisen haastateltavan oma 

näkökulma asiaan tuli teemahaastattelun avulla esille. 
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5.3 Aineiston hankinta 

Päädyin lapsien, biologisen vanhemman, sijaisvanhempien sekä omaohjaajien-

teemahaastatteluun, koska haastattelun avulla on mahdollisuus saada paljon 

tietoa heidän ajatuksistaan sekä menetelmä antaa mahdollisuuden keskustella 

melko vapaasti. Teemat kuitenkin pitävät haastattelun kasassa, jotta keskustelu 

ei liikaa lähde sivuteille.  

Ennen aineiston hankinnan aloittamista sovin pienryhmäkodissa ohjaajani 

kanssa, miten aineistoa hankin ja koska olisi sopivat haastattelupäivät. Juttelin 

haastatteluista lasten kanssa sekä sovin päivät, jolloin voisin heitä haastatella 

pienryhmäkodissa hiljaisella tunnilla. Kerroin lapsille mistä aiheesta heitä haas-

tattelen, miksi haastattelen ja mihin heidän kertomaansa käytän. 

Lasten kanssa käytin teemahaastattelua.  Lapset haastattelin erikseen, koska 

halusin heidän oman mielipiteensä aiheeseen. Yhteishaastattelussa vaarana 

olisi ollut se, että lapset olisivat olleet samaa mieltä toisen kanssa ja oma todel-

linen mielipide olisi saattanut jäädä peittoon. Molemmat haastattelut olivat kui-

tenkin todella rentoja ja muistuttivat paljon keskustelua. Olin kuitenkin teemoit-

tanut aiheet valmiiksi, joista lähdin molempien lasten kanssa keskustelemaan. 

Lasten haastatteluja en nauhoittanut, koska se olisi mielestäni tuhonnut haas-

tattelusta rentouden. Lasten kanssa huomasi, että alkuun pääseminen kesti 

jonkin aikaa, mutta tilanteen mennessä eteenpäin, lapset alkoivat puhumaan 

enemmän aiheesta. 

Lapsi ei voi yksin päättää tutkimukseen osallistumisesta, vaan siitä sovitaan 

aina huoltajan kanssa. Tiedonsaantia ja lapsen haastattelun luottamuksellisuut-

ta koskevat kysymykset tulee ratkaista selkeillä sopimuksilla ja riittävällä tiedot-

tamisella tutkimuksen alussa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 147.) Toimeksianta-

jani kysyi luvan lasten huoltajalta etukäteen opinnäytetyöhön osallistumisesta ja 

itse kysyin myös lasten omaa halukkuutta osallistua haastatteluun. 

Lapsen tunteet ovat teema, joka usein kiinnostaa tutkijoita. Myös itse halusin 

omassa tutkimuksessa saada tietoa lasten tuntemuksista sijaisperheeseen 
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muuton suhteen. Suorat kysymykset siitä, miltä lapsesta jokin asia tuntuu, ovat 

lapselle usein vaikeita tai tuottavat niukan vastauksen. Helpompaa lapsen kan-

nalta on se, että lapselta kysytään esimerkiksi iloisinta ja surullisinta asiaa, jon-

ka lapsi muistaa tai joka hänelle on tapahtunut. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 

160.) Lapsilta kysyttäessä tunteita, heidän on todella vaikea sanoa, miltä tuntuu. 

Siksi esimerkit auttavat lapsia pohtimaan omia tuntemuksia, kun heille sanoittaa 

tunteita. 

Halusin myös tietoa biologisen vanhemman näkökulmasta, joten sovin haastat-

telusta hänen kanssaan. Biologinen vanhempi tuli keväällä 2012 pienryhmäko-

tiin yökylään tapaamaan lapsia, jolloin haastattelin häntä. Haastattelu tapahtui 

rauhallisessa tilassa päivällä, kun lapset olivat vielä koulussa. Haastattelun 

nauhoitin haastateltavan luvalla, joka helpotti itseäni tilanteessa. Pystyin keskit-

tymään haastatteluun sekä olemaan paremmin vuorovaikutuksessa mukana. 

Sijaisvanhempien ensimmäisen haastattelu oli parihaastattelu, jonka nauhoitin 

ja litteroin. Haastattelu tapahtui sijaisvanhempien kotona, kun veimme lapset 

lomalle sijaisvanhempien luokse viikonlopuksi. Haastattelun nauhoitus auttoi 

itseäni haastattelutilanteessa, kun sain keskittyä itse haastatteluun ja keskuste-

luun ja sen lisäksi jälkeenpäin oli helppo palata haastatteluun, koska se oli tal-

lessa. 

Parihaastattelu on yksi ryhmähaastattelun alamuoto. Ryhmämuotoisessa haas-

tattelussa etuna on se, että haastateltavat saattavat olla paljon luontevampia ja 

vapautuneempia, kun henkilöitä on samaan aikaan useampi paikalla. Lisäksi 

tietoa saadaan ryhmähaastattelussa usealta henkilöltä samanaikaisesti. (Hirsi-

järvi ym. 2004, 199.) Sijaisvanhempien kanssa parihaastattelu toimi ja tilanne oli 

tarpeeksi rento. Sijaisvanhempien koti haastattelupaikkana oli mielestäni myös 

hyvä valinta. 

Toinen sijaisvanhemman haastattelukerta tapahtui puhelimen välityksellä. Alun 

perin tarkoitus oli mennä tapaamaan sijaisvanhempia sekä lapsia ja nauhoittaa 

haastattelu, mutta tapaaminen ei aikataulujen ja etäisyyden takia onnistunut. 

Päädyin tämän takia puhelimen välityksellä tapahtuvaan haastatteluun toisen 
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sijaisvanhemman kanssa. Puhelinhaastattelun tein pienryhmäkodissa. Haastat-

telu oli melko nopea, mutta teemojen avulla sain tietoa haluamastani asioista. 

Työntekijöiden ajatuksia keräsin pienryhmäkodin kuukausipalaverissa. Olin poh-

tinut etukäteen kysymyksiä, joihin halusin vastauksen työntekijöiden näkökul-

masta. Aiheena olivat pienryhmäkodin rooli sijaishuoltopaikan muutoksessa, 

miten muutto näkyy arjen työssä sekä työntekijöiden ajatukset ja tuntemukset 

lasten muuton suhteen, Kirjoitin nämä kolme kysymystä isoille papereille ja 

työntekijät saivat pohtia ensin kysymyksiä ja sen jälkeen kirjoittaa omia ajatuk-

siaan kysymysten alle paperille.  

Valitsin tällaisen menetelmän siksi, että pystyin samalla kertaa keräämään isol-

ta ryhmältä heidän ajatukset. Lisäksi itselläni oli valmiina tietyt kysymykset, joi-

hin halusin työntekijöiden ajatuksia ja vastauksia.  En valinnut tiedonkeruume-

netelmäksi haastattelua, koska haastattelujoukko olisi ollut liian iso, jotta haas-

tattelu olisi pysynyt koossa ja aiheessa olisi pysytty.  

Syksyllä 2012 keräsin vielä aineistoa omaohjaajien haastattelulla. Omaohjaajilta 

halusin kuulla, mitkä heidän ajatukset ovat lasten muutettua kesän aikana si-

jaisperheeseen ja millaista arki on nyt muuton jälkeen. Haastattelu tapahtui 

pienryhmäkodissa aamuvuorossa, kun lapset olivat koulussa ja paikalla olivat 

vain minä ja omaohjaajat. Haastattelu oli teemahaastattelu, mutta eteni melko 

vapaamuotoisesti keskustellen. Tietyt teemat kuitenkin käytiin läpi. 

Haastatteluiden lisäksi käytin tutkimuksessa valmiita aineistoja, joita olivat pien-

ryhmäkodissa olevat asiakassuunnitelmapalavereiden muistiot sekä lasten hoi-

to- ja kasvatussuunnitelmat. Näistä sain kerättyä tietoa sijaishuoltopaikan muu-

toksen aikataulusta eli esimerkiksi siitä, koska sijaisperhettä on alettu etsiä ja 

millaisia palavereita asiasta on pidetty ja ketkä ovat olleet mukana. Lisäksi olin 

itse mukana yhdessä asiakassuunnitelmapalaverissa keväällä 2012, jonka 

muistiinpanoja olen myös käyttänyt sijaishuoltopaikan muutoksen eri vaiheiden 

koonnissa. 
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KEVÄT 2012 

SYKSY 2012 

 

 

 

 

 

 

1. Ensimmäisen lapsen haastattelu  

2. Toisen lapsen haastattelu   Haastatteluiden litterointi 

3. Biologisen vanhemman haastattelu  Aineiston teemoittelu 

4. Sijaisvanhempien haastattelu 

5. Työntekijöiden ajatusten kerääminen 

 

   

1. Sijaisvanhemman haastattelu  Haastatteluiden litterointi 

2. Omaohjaajien haastattelu   Aineiston teemoittelu 

  

    

 

Sijaishuoltopaikan muutoksen vaiheiden koonti 

 Haastatteluiden vertailu 

   

 

 Tulokset ja pohdinta 

Kuvio 1. Yhteenveto tutkimuksen kulusta 
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5.4 Aineiston analyysi 

Aineistoja kävin läpi aina melko nopeasti haastattelun jälkeen. Sijaisvanhempi-

en sekä biologisen vanhemman haastattelut nauhoitin, joten jälkeenpäin litteroin 

haastattelut tietokoneelle. Litterointi tarkoittaa, että kirjoitin haastatteluaineiston 

puhtaaksi sanatarkasti. Litterointi voidaan tehdä koko kerätystä aineistosta tai 

valikoiden esimerkiksi teema-alueiden mukaisesti. (Hirsijärvi ym. 2004, 210.) 

Tämän tutkimuksen kohdalla kirjoitin aineiston sanatarkasti puhtaaksi ja tämän 

jälkeen vasta aloin keräämään litteroidusta aineistosta teemoja ja niiden alle 

teemoihin liittyviä asioita. Tämän jälkeen keräsin haastatteluista teemat, jotka 

olivat osittain samoja kuin olin jo teemahaastattelussa nostanut teemoiksi. Näi-

den teemojen alle kokosin haastatteluista nousseita ajatuksia ja näkökulmia.  

Valitsin teemoittelun aineiston ryhmittelyn tavaksi, koska se sopi mielestäni 

oman aineiston pilkkomiseen aihepiirien mukaan. Teemahaastattelun kautta 

tietyt teemat olivat jo valmiina, joiden avulla aineistoa oli helppo alkaa käydä 

läpi. Teemoittelun ideana on etsiä aineistosta tiettyjä teemaa kuvaavia näke-

myksiä. Näkemykset viedään sitä kuvaavan teeman alle ja näin saadaan luoki-

teltua sisällöllisiä näkemyseroja, joita eri teemoilla on. (Kajaanin ammattikor-

keakoulu 2012.) 

Lasten sekä omaohjaajien haastatteluaineiston kirjoitin myös koneelle puhtaak-

si, vaikka en näitä haastatteluja nauhoittanut. Kirjoitin muistiinpanot koneelle ja 

tämän jälkeen aloin tarkastelemaan aineistoja lähemmin. Keräsin teemojen alle 

aineistosta teemaan liittyviä asioita. Työntekijöiden vastauksista poimin eniten 

esiintyneet vastaukset, koska kysymyksiin vastattiin jonkin verran samoja asioi-

ta. 

Aineiston analyysi ei tapahtunut vain tutkimuksen yhdessä vaiheessa. Keräsin 

aineistoa useaan kertaan sekä keväällä että syksyllä, jolloin aina aineiston ke-

räämisen jälkeen aloin työstää aineistoa litteroimalla ja käymällä läpi tekstejä.   

Teemoittelun jälkeen aloin kokoamaan sijaishuoltopaikan muutoksen eri vaihei-

ta. Vaiheet nousivat haastatteluista sekä keräämistäni asiapapereista, joita oli-



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jessica Virtanen 

vat esimerkiksi lasten hoito- ja kasvatussuunnitelmat sekä asiakassuunnitelma-

palaverit. Vaiheisiin keräsin teemoista haastateltavien näkökulmia vaiheeseen 

liittyen sekä asioita, joita tietyssä vaiheessa tulee huomioida heidän kannaltaan. 

Vaiheiden kuvaamisen jälkeen tein kaavion sijaishuoltopaikan muutoksen eri 

vaiheista. Kaavio syntyi haastatteluiden pohjalta sekä paljon myös hoito- ja kas-

vatussuunnitelmien pohjalta, joista näki, missä vaiheessa sijaisperhettä on esi-

merkiksi alettu lapsille etsiä.  

Haastatteluissa suureksi teemaksi nousi lasten osallisuus, jota käsittelin hieman 

enemmän vaiheiden kuvauksen jälkeen. Lasten teemahaastattelussa esillä oli 

lasten ajatusten ja tunteiden käsittely muuttoon liittyen sekä heidän osallisuus 

muuton suhteen. Asiasta keskusteltiin myös biologisen vanhemman, sijaisvan-

hempien sekä omaohjaajien kanssa. 
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6 NÄKÖKULMIA SIJAISHUOLTOPAIKAN 

MUUTTAMISEEN 

6.1 Lapsen näkökulma 

Opinnäytetyöni liittyy lapsen asemaan lastensuojelun sijaishuollossa ja lapsen 

turvan ja huolenpidon järjestämiseen sijaishuoltopaikan valinnassa. Lapselle on 

saattanut syntyä jo vahva side nykyiseen pienryhmäkotiin ja nyt hänen kasva-

tuksensa siirtyy sijaisvanhemmille. Prosessissa tulee ennen kaikkea huomioida 

lapset ja heidän hyvinvointi, jolloin myös heidän odotuksillaan, peloillaan ja toi-

veillaan on prosessissa merkitystä. 

Keväällä haastattelin erikseen molempia sisaruksia, jotka ovat muuttamassa 

sijaisperheeseen. Lapset ovat iältään 10-13-vuotiaita. Kysyin etukäteen lapsilta 

halukkuutta osallistua haastatteluun sekä kerroin, mitä varten heitä haluan 

haastatella. Sovin myös etukäteen lasten kanssa haastattelupäivät. 

Ensimmäisen lapsen haastattelu kevät 2012 

Ensin haastattelin toista lapsista, jonka oli mielestäni helppo keskustella aihees-

ta. Haastattelussa selvisi, että lapsi on paljon pohtinut muuttoa ja käynyt asiaa 

läpi aikuisten kanssa. Tammikuussa 2012 lapsille kerrottiin sijaisperheestä. 

Haastattelemalleni lapselle omaohjaaja oli kertonut sijaisperheeseen muutosta. 

Ensimmäiseksi lapsi ei ollut uskoa koko asiaa ja hän oli perheestä todella in-

noissaan. Lapsi olisi heti halunnut nähdä perheen. 

Helmikuussa oli ensimmäinen tapaaminen lasten ja  sijaisperheen välillä. Lap-

sen mielestä perhe oli todella mukava. Lapsen mukaan sijaisvanhemmat olivat 

käyneet jo 2011 vuoden puolella pienryhmäkodissa, mutta lapset eivät silloin 

tienneet sijaisperheeseen muutosta mitään.  

Lapset ovat käyneet koelomilla koko kevään ja lapsen mukaan ne ovat sujuneet 

hyvin. Lapsi pohti eroja pienryhmäkodin ja sijaisperheen välillä ja esiin nousi se, 
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että sijaisperheessä on vain kaksi aikuista ja kokemus siitä, että kyseessä on 

perhe. Hänen mielestään perhe on hänen sisarukselleen helpompi, koska aikui-

set eivät vaihdu jatkuvasti. 

Virallinen muutto tapahtuu kesällä. Lasta mietityttää, miten kaikki tavarat mah-

tuvat mukaan ja millainen itse muuttopäivä on. Lapsen mielestä olisi helpompaa 

viedä tavaroita vähän kerrallaan eikä kaikkea kerralla muuttopäivänä. Parasta 

hänen mielestään muutossa on se, että se on normaalia muuttamista ja asumis-

ta. Eniten pelottaa uuteen kouluun siirtyminen, joka jännittää. Lisäksi vanhat 

kaverit jäävät ja lasta mietityttää, saako hän uusia kavereita uudesta koulusta. 

Toisen lapsen haastattelu kevät 2012 

Toisen lapsen haastattelu tapahtui myös pienryhmäkodissa. Pohdimme aluksi 

ohjaajani kanssa sitä, mikä olisi hyvä tapa keskustella lapsen kanssa, koska 

hänen on vaikea keskittyä pelkästään keskusteluun. Ehdotin aluksi lapselle, että 

hän voisi piirtää samalla esimerkiksi itselle tärkeät ihmiset, jolloin saisin myös 

toisella tavalla tietoa hänen ajatusmaailmastaan. Lapsi ei kuitenkaan halunnut 

piirtää, jolloin hylkäsin tämän vaihtoehdon ja siirryimme vain keskusteluun. Yllä-

tyksekseni lapsi jaksoi hyvin keskittyä keskusteluun ja se sujui todella hyvin.  

Ensimmäisen kerran kuullessaan sijaisperheestä lapsi ajatteli sen olevan hyvä 

asia. Tällä hetkellä hän ajattelee, että se on parasta. Eroja sijaisperheen ja 

pienryhmäkodin välillä hänen mielestään on se, että sijaisperheessä on vä-

hemmän porukkaa ja siellä on kivaa. Myös uusien kaverien saanti olisi muka-

vaa. Huonona puolena muutossa lapsi mainitsi sen, että sijaisperheessä on vä-

lillä liian vähän tekemistä.  

Muutokset ovat molemmille lapsille suuria ja uutta tulee olemaan perhe, paikka-

kunta, asuminen ja koulumaailma. Lisäksi osa tärkeistä ihmisistä lapsen elä-

mässä jää pois, kuten aikuiset pienryhmäkodista. Myös kaverit aikaisemmasta 

koulusta saattavat unohtua ajan kanssa.  

Lapsen osallisuus on tärkeä ottaa huomioon näin suuressa muutoksessa. 

Haastatteluissa otin esille aiheen keskustelemalla lasten mielipiteiden huomioi-
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misesta prosessin aikana ja miten he ovat saaneet tietoa. Molempien lasten 

mielestä heidän mielipidettään muuttoon on kysytty. Molemmat ovat saaneet 

mielestään tarpeeksi tietoa muuttoon liittyen ja heillä on ollut mahdollisuus kes-

kustella aiheesta aikuisten kanssa. 

6.2 Biologisen vanhemman näkökulma 

Biologisen vanhemman teemahaastattelu tapahtui keväällä 2012 pienryhmäko-

dissa, kun hän oli tapaamassa lapsia. Aluksi tilanne oli jännittynyt, mutta kun 

keskustelu lähti käyntiin, vanhempikin rentoutui. Tarkoitus oli kuulla hänen aja-

tuksiaan ja tuntemuksiaan lasten muuton suhteen.  

Tällä hetkellä vanhempi tapaa lapsia keskimäärin pari kertaa kuukaudessa ja 

tapaamiset ovat olleet pienryhmäkodissa. Lisäksi vanhempi näkee lapsia välillä 

oman äitinsä luona, jossa lapset myös vierailevat. Nyt on lapsille kiireistä aikaa, 

kun pitäisi ehtiä olemaan sijaisperheessä, pienryhmäkodissa ja isovanhempien 

luona. 

Vanhempi kertoi lapsista ja heidän luonteestaan. Molemmat lapset ovat hänen 

mielestään kilttejä ja tulevat todella hyvin keskenään toimeen. Toisella lapsella 

on keskittymisvaikeuksia ja varsinkin siirtymätilanteet ovat vaikeita. Kuitenkin 

ihana lapsi ja ottaa huomioon toiset. 

Kun lapset muuttavat sijaisperheeseen, tulevien tapaamisten sopiminen on tär-

keää kaikkien kannalta. Keskustelimme tapaamisista ja niiden sopimisesta. 

Vanhempaa mietityttää kovasti, onko sijaisperheeseen mahdollisuus jäädä yö-

kylään. Nyt kun hän on käynyt tapaamassa lapsia pienryhmäkodissa, hän on 

yleensä ollut yötä, koska matkat ovat melko pitkiä. Matka sijaisperheen luo on 

lyhyempi kuin mitä pienryhmäkotiin, joten siltä kannalta tapaamiset helpottuvat. 

Yksityiskohdista ei ole vielä tarkemmin sovittu. Vanhempi toivoi, että saisi jos-

sain vaiheessa lapsia kotiinkin yöksi. Ensin kuitenkin tulee katsoa, mihin suun-

taan asiat lähtevät kehittymään. 

Mä mietin sitä ensin ittekseni, sitmä puhuin mun äitini kanssa, mä puhuin mun 
avopuolison kanssa ja heijän kummankin mielestä se oli hyvä ajatus. Ja mä en 
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missään vaiheessa ajatellu et se on huono juttu. Mut toki mä mietin sitä sit et ku-
taas tulee muutto ja näin et miten se kaikki niin ku sujuu ja minkälainen se perhe 
tulee olemaan. 

Sijaisperheen löytymisestä kerrottiin vanhemmalle syksyllä 2011. Vanhempi 

mietti ensin itsekseen asiaa ja puhui sitten asiasta äitinsä ja avopuolisonsa 

kanssa. Molempien mielestä lasten sijaisperheeseen muutto oli hyvä idea. Van-

hempi kertoi, että hän ei ajatellut missään vaiheessa sijaisperheen olevan huo-

no asia. Hän pohti paljon sitä, miten asuminen tulee sujumaan ja millainen per-

he mahtaa olla. Hän pyöritteli asiaa mielessään ja piti ajatusta loppujen lopuksi 

hyvänä.  

Aluksi oli hankalaa, kun lapsille ei heti saanut kertoa perheestä, vaan pienryh-

mäkodin aikuiset kertoivat sopivana ajankohtana lapsille sijaisperheeseen muu-

tosta. Vanhemman mielestä muutto on hyvä asia, koska perhe pysyy samana 

eikä aikuiset vaihdu niin kuin pienryhmäkodissa. Lisäksi hänen mukaansa toi-

nen lapsista on joutunut kiusatuksi pienryhmäkodissa, jolloin muutto ja ympäris-

tön vaihdos tekevät hyvää lapselle. 

Vanhemman mielipidettä on hänen mukaan kysytty ja hän sai pohtia asiaa it-

sekseen sekä läheistensä kanssa. Hänen mukaansa olisi ollut todella hankalaa 

pohtia asiaa pelkästään yksin, mutta onneksi sai muiden ajatuksista vahvistusta 

omalle mielipiteelle. 

Vanhempi on tavannut sijaisvanhemmat ja tykkäsi heistä. He tulevat hyvin jut-

tuun keskenään. Vanhempi oli siitä todella iloinen, että hän on alusta alkaen 

tuntenut, että hän saa olla oma itsensä sijaisvanhempien seurassa. Hänen ei 

tarvitse esittää mitään ja he tulevat todella hyvin toimeen.  

Ensimmäinen tapaaminen oli vanhemman mielestä kurja, koska tapaaminen 

tapahtui isossa palaverissa, jossa oli paljon ihmisiä. Vanhempi koki ahdistusta, 

koska palaverissa oli niin paljon ihmisiä. Hän on jättänyt väliin muutaman pala-

verin juuri tästä syystä. Alkuun oli hankala keskustella aiheesta, mutta enää ei 

ole niin hankalaa. Palaverin jälkeen vanhempi on ollut sijaisvanhempien ja las-

ten kanssa keskenään, jolloin hänen mielestään on pystynyt hyvin keskustele-
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maan asioista ja tunnelma on ollut rennompi. Erään projektin kautta vanhempi 

on myös esitellyt sijaisvanhemmille heidän elämänjanaa ja sukupuuta.  

Siinä on ne samat vanhemmat ja se sama perhe ja ne samat sisarukset ja samat 
niin kun yleensä perheessä on. Ku tää on, myönnettäköön, et tää on vähän lai-
tosmainen siihen verrattuna ja täällä aikuiset vaihtuu. Sitten niin ku on se oma 
koti ja ne omat huoneet ja ne omat jutut siellä. 

Mä toivon et se innostus sit niin ku säilyy eikä tuu mitään takapakkia sit missään 
vaiheessa et miks sit ei oliskaan kivaa. 

Hyvät puolet muutossa vanhemman mukaan ovat, että lapset pääsevät perhee-

seen, jossa on samat vanhemmat. Ei ole enää laitosmaista asumista, jossa ai-

kuiset vaihtuvat. Lapset ovat olleet muutosta innoissaan ja vanhempi toivoo, 

ettei tule takapakkia missään vaiheessa. Hänen mukaansa toinen lapsista on 

kärsinyt siitä, että ei ole halunnut puhua koulussa laitoksessa asumisesta ja 

lapsella on ollut taakka salailusta. Nyt lapsi voi kertoa asuvansa perheessä, 

mutta ei oman vanhemman luona. 

Keskustelimme vielä siitä, miten laitos on ollut mukana muutossa. Vanhemman 

mukaan hänelle on tullut hyvin tarkkaan tietoa ja aikataulut asioista. Päivämää-

rät on käyty läpi tarkkaan. Hän oli sitä mieltä, että ei mene näin alkuun sijais-

perheeseen käymään, kun lapsilla on tutustumisvaihe vasta käynnissä perhee-

seen. Hän ehtii käydä sitten myöhemmin, kun lapset ovat jo hieman sopeutu-

neet. Hän ei halua sekoittaa asioita enempää.  

Muutosta hän on keskustellut jonkin verran varsinkin toisen lapsen kanssa, kun 

puhuvat puhelimessa. Toisen lapsen kanssa keskustelu ei ole ollut niin syvällis-

tä ja on vielä hieman epäselvää, mitä toinen lapsi ajattelee koko asiasta.  

6.3 Sijaisvanhempien näkökulma 

Haastattelin sijaisvanhempia kahteen kertaan, muuton alkuvaiheessa keväällä 

ja toisen kerran muuton jälkeen syksyllä. Haastattelu tehtiin kaksi kertaa sen 

takia, että tarkoitus on seurata koko prosessia sen alkuvaiheesta lasten sopeu-

tumiseen, jolloin tarvitsin tietoa niin muuton alussa kuin myös muuton jälkeen. 
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Sijaisvanhempien haastattelu kevät 2012 

Ensimmäisellä haastattelukerralla selvitin teemahaastattelun avulla sitä, että 

mitä heidän mielestään on sijaisvanhemmuus, miten sijaisvanhemmaksi ryhdy-

tään ja mitä kaikkea sijaisvanhempien osalta prosessiin kuuluu. 

Haastattelu pidettiin sijaisvanhempien kotona, kun veimme lapset pienryhmä-

kodista sijaisperheen luokse viikonloppulomalle. Sijaisvanhemmille haastattelu-

paikka oli mukava ja rento, mutta lasten paikalla olo talossa oli haastattelun 

aloittamisen kannalta hieman haasteellista. Pienryhmäkodista oli kuitenkin mu-

kana ohjaaja, joka vietti haastattelun ajan aikaa lasten kanssa. Haastattelu 

nauhoitettiin ja lisäksi tein muistiinpanoja haastattelun aikana.  

Sijaisvanhempien lyhyt määritelmä sijaisvanhemmuudelle oli, että se on jaettua 

vanhemmuutta. Sijaisvanhemmiksi he ovat ryhtyneet sen takia, että usein hei-

dän mielestään erityislapsia katsotaan kieroon, vaikka ovat kuitenkin ihania lap-

sia. He ajattelivat, että he kykenisivät tällaiseen tehtävään. Perheellä on ollut 

kahdeksan sijoitusta jo yhteensä matkan varrella ja he ovat toimineet sijaisper-

heen lisäksi kriisi- ja tukiperheenä aiemmin. 

Erityislapsiikin ihmiset kattoo niit niin jotenkin kieroon välillä. Sitku ne on kuitenkin 
ihan normaaleja, tavallisii, ihania lapsukaisia sit aateltiin et jos me nyt sit kyettäis. 

Kun haluaa ryhtyä sijaisperheeksi, ensin käydään Pride-valmennuskurssi. Kou-

luttajana  toimivat Pesäpuu ry:n PRIDE-kouluttajakoulutuksen saaneet sosiaali-

työntekijä ja sijais- tai adoptiovanhempi-kouluttaja. Pride-valmennus on sijais- 

ja adoptiovanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennus-

kurssi, joka sisältää kahdeksan tapaamista noin kolmen kuukauden aikana. 

Valmennuksessa keskeistä on tiedon jakaminen ja kokemuksellinen oppiminen. 

Kurssin aikana osallistujat saavat tietoa valmiuksista, joita sijaisvanhemmat tar-

vitsevat ja voivat arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. (Pesäpuu 

ry 2012.)  

Pride-kouluttajat tekevät kotikäyntejä ja katsovat perheen valmiuksia ja edelly-

tyksiä toimia sijaisperheenä. Koulutuksen jälkeen katsotaan, kohtaako valmen-

tajien ja perheen näkemys siitä, että pystyykö perhe toimimaan sijaisperheenä. 
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Haastateltavien kohdalla näkemykset kohtasivat ja perheellä oli valmiudet toi-

mia sijaisperheenä.  

He oli tota sulosia ja sit mä ajattelin että et kyl me varmaan pystytään se han-
dlaamaan. Ja mä olin positiivisesti yllättynyt myös heidän suvustaan. 

Se on kyl aika tärkee se et miten se suku ja biologinen perhe niin ku ottaa sen. 
Jos on sijotusvastasia ni sit se onki haasteellista.  

Myllylinnan lasten sijoitus perheeseen lähti liikkeelle syksyllä 2011. Sijaishuolto-

yksiköstä tuli sijaisperheelle tieto, että tarvittaisiin osaavaa perhettä kahdelle 

lapselle. Sijaisvanhemmat keskustelivat keskenään ja saivat hyvän tietopaketin 

lapsista.  Kun vanhemmat päättivät ottaa haasteen vastaan, he vierailivat en-

simmäisen kerran pienryhmäkodissa tammikuussa 2012. Sijaisvanhempien 

mukaan lapset olivat suloisia ja olivat positiivisesti yllättyneitä suvusta. Biologi-

sen perheen suhtautuminen on tärkeää, koska ristiriitojen kanssa koko prosessi 

on paljon vaikeampi ja se heijastuu myös lapsiin. Sijaisvanhemmat ajattelivat, 

että edellytykset ovat todella hyvät perhesijoitukselle. 

Sijaisvanhempien mukaan lapset ovat suhtautuneet muuttoon todella hyvin. 

Tutustuminen on sujunut hyvin. Sijaisäiti oli sitä mieltä, että mitä ennemmin al-

kaa ovet niin sanotusti paukkumaan, niin sitten tietää että ovat kotiutuneet. Vie-

raskoreus varmasti on esillä alkuun, mutta kun siitä pääsee yli, kotiutuminen 

todella alkaa. 

Sijaisvanhemman haastattelu syksy 2012 

Toinen haastattelu tapahtui puhelinhaastattelulla syksyllä 2012. Lapset olivat jo 

muuttaneet sijaisperheeseen ja uudet koulut olivat alkaneet. Mielestäni olisi ollut 

todella mielenkiintoista päästä paikan päälle katsomaan miten lapset ovat so-

peutuneet sijaisperheessä asumiseen, mutta aina asiat eivät mene suunnitelmi-

en mukaan. Sain kuitenkin mahdollisuuden keskustella lasten sopeutumisesta 

ja sijaisperheen elämästä lasten muuton jälkeen. 

Puhelinhaastattelun tein pienryhmäkodista sijaisperheen äidin kanssa sovittuna 

ajankohtana. Teemoina olivat lasten sopeutuminen perhe-elämään, lasten kou-
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luasiat, lasten ja läheisten tapaamiset,  sijaisperheen saama tuki sekä muutok-

sen sujuvuus. 

Sijaisvanhemman mukaan lasten sopeutuminen perhe-elämään on sujunut to-

della hyvin ja yksi suuri tekijä siihen varmaankin on se, että lapset olivat itse 

halukkaita muuttamaan. Tällöin muutto oli kaikille osapuolille helpompaa. Ky-

syin haastattelussa, ovatko lapset kokeilleet paljon rajojaan ja vastaukseksi 

sain, että ainahan lapset kokeilevat rajoja ja testaavat aikuisia uusissa tilanteis-

sa. 

Toisella lapsista varsinainen sopeutuminen ja omana itsenä oleminen alkoi ai-

kaisemmin kuin toisella. Hän uskalsi olla jo melko alkuvaiheessa oma itsensä. 

Sijaisvanhemmat ovat käyneet paljon keskustelua lasten kanssa perheen ja 

laitoksen välisistä eroista. Sijaisvanhemman mukaan eniten on keskusteltu ai-

kuisten roolista ja tunteiden ilmaisusta. Laitoksessa aikuiset ovat töissä, kun 

taas perheessä koko ajan ovat samat aikuiset. Lapsia on alkuun hieman häm-

mentänyt se, että perheessä aikuiset näyttävät kaikenlaiset tunteet ja ovat omia 

itsejään. Laitoksessa aikuiset ovat vain oman työvuoronsa paikalla ja sitten läh-

tevät kotiin. 

Keskustelua on myös käyty siitä, että aikuiset eivät ole koko ajan järjestämässä 

lapsille ohjelmaa, vaan arki on tavallista perheen arkea. Esimerkiksi perheessä 

tehdään kaikkia kotitöitä, siivooja ei käy siivoamassa niin kuin laitoksessa. 

Sijaisvanhempi oli iloinen siitä, että toisen lapsen kanssa on sujunut todella hy-

vin eikä asioista ole juurikaan tarvinnut kinata. Lapsi on oppinut ymmärtämään 

syy-seuraus suhteita. Kouluasiat ovat molemmilla lapsilla sujuneet mutkatto-

masti ja molemmat lapset ovat saaneet uusia ystäviä.  

Biologinen vanhempi on käynyt lasten muuton jälkeen muutaman kerran ta-

paamassa lapsia sijaisperheen luona. Myös isovanhemmat ovat käyneet ta-

paamassa lapsia. Yhteistyö on sujunut kaikkien kanssa äärimmäisen hyvin. Si-

jaisvanhempi miettii, että voiko yhteistyö todella olla näin helppoa vai tuleeko 

jossakin vaiheessa hankaluuksia.  
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Sijaisvanhempien oma jaksaminen ei ole ollut vielä suurella koetuksella, mutta 

tukea kuulemma saavat lasten isovanhemmilta. Lapset viettävät viikonloppuja 

aina silloin tällöin molemmilla isovanhemmilla. 

Lapset eivät ole kaivanneet takaisin pienryhmäkotiin sijaisvanhemman mukaan. 

Heidän mielestä muutto kokonaisuudessaan on sujunut äärettömän hyvin ja on 

ollut helppo sijoitus. Sijaisvanhemmilla on entuudestaan kokemusta erilaisista 

sijoituksista ja kertoi, että vaikeaakin voi olla. Sijaisvanhempi oli kokonaisuu-

dessaan tyytyväinen lasten muuttoon ja yhteistyöhön eri tahojen välillä. 

6.4 Pienryhmäkodin työntekijöiden näkökulma 

Halusin prosessiin myös pienryhmäkodin työntekijöiden näkökulman, koska he 

ovat seuraamassa sijaisperheeseen muuttoa lasten arjessa ja ovat pitäneet tii-

viisti yhteyttä sijaisperheeseen. Keväällä 2012 pienryhmäkodin kuukausipalave-

rissa keräsin työntekijöiden ajatuksia muuttoon liittyen. Syksyllä lasten muutet-

tua pois pienryhmäkodista haastattelin lasten omaohjaajia. Omaohjaajat vierai-

livat myös syksyllä sijaisperheessä tapaamassa lapsia, josta hieman keskuste-

limme jälkeenpäin. 

Työntekijöiden ajatusten kerääminen kevät 2012 

Tarkoitukseni oli selvittää, mikä on pienryhmäkodin rooli sijaishuoltopaikan 

muutoksessa, miten lasten muuton valmistelu näkyy arjessa, ja mitä ajatuksia ja 

tuntemuksia lasten muutto herättää työntekijöissä. Vaikka kyse on jokaisen 

työntekijän kohdalla työstä, silti lapset tulevat heille tärkeiksi ja varsinkin omaoh-

jaajat ovat luoneet erityisen suhteen lapsiin. Lisäksi lasten muutto varmasti he-

rättää työntekijöissä paljon ajatuksia siitä, millaisena arki jatkuu lasten muutet-

tua pois ja tuleeko tilalle uusia lapsia. 

Kirjoitin kolme suurempaa kysymystä isoille papereille ja vein paperit työnteki-

jöiden kuukausipalaveriin. Kuukausipalaverissa suurin osa työntekijöistä oli pai-

kalla, jolloin työntekijöiden ajatusten kerääminen oli helpointa. Alkuun esittelin 

kaikille kysymykset ja jokainen sai pohtia kysymyksiä ja sen jälkeen kirjoittaa 
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paperille ajatuksiaan kysymyksiin liittyen. Alkuun vain muutama lähti kirjoitta-

maan, mutta loppujen lopuksi kaikki saivat kirjoitettua mietteitään ja sain mate-

riaalia kiitettävästi. 

Ajatukset ja tuntemukset lasten muuton liittyen 

Lasten muutto sijaisperheeseen herätti haikeutta, surua, iloa ja toivoa työnteki-

jöissä. Moni oli kirjoittanut, että on iloinen lasten puolesta, vaikka onkin surullis-

ta luopua heistä. Myös jännitystä lasten puolesta koettiin. Yksi työntekijä kirjoitti, 

että on iloinen lasten puolesta, mutta samalla kokee epävarmuutta tulevasta. 

Tietty aikakausi on päättynyt ja edessä on uusia haasteita. 

Muuton valmistelut arjen työssä 

Muuton valmistelut näkyvät arjen työssä monen työntekijän mukaan konkreettis-

ten asioiden järjestelynä sekä keskusteluina tulevasta muutoksesta. Lasten 

kanssa keskustellaan muutosta sekä rohkaistaan heitä näyttämään tunteitaan ja 

sekä keskustellaan niistä. Eräänlaista hyvästien jättöä käydään myös läpi. Suu-

ressa osassa on myös lasten uudet koulut, joihin työntekijät ovat olleet yhtey-

dessä. Myös virallisten papereiden hoitaminen näkyy työntekijöiden työssä. 

Pienryhmäkodin rooli muutoksessa 

Pienryhmäkodin rooli prosessissa oli työntekijöiden kirjoitusten mukaan todella 

moninainen. Pienryhmäkoti tukee yhteistyötä lasten ja sijaisperheen välillä, toi-

mii yhteistyötahona moneen suuntaan sekä on mahdollistaja, tukija ja luopuja. 

Työntekijät kokevat, että pienryhmäkoti on turva ja tuki prosessin eri vaiheissa. 

Tarkoitus on  myös näyttää muuton jälkeen, etteivät ole lapsia unohtaneet, vaan 

ovat silloinkin tukena. Pienryhmäkoti toimii valmistelijana, saattajana ja lasten 

asioiden asiantuntijana. Pienryhmäkodin rooli lasten kannalta on myös opettaa 

lapsia ottamaan uusia asioita haltuun sekä rohkaista heitä.  

Omaohjaajien haastattelu syksy 2012 

Keskustelin sijaisperheeseen muuttaneiden lasten omaohjaajien kanssa pien-

ryhmäkodissa. Olin miettinyt valmiiksi kysymyksiä ja aiheita, joista keskuste-
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lisimme. Keskustelu oli vapaamuotoista. Lasten muuton jälkeen pienryhmäko-

dista on soitettu sijaisvanhemmille sekä juteltu lasten kanssa puhelimessa muu-

tamia kertoja. Omaohjaajien on tarkoitus mennä syksyllä vierailulle perheeseen 

sekä tarkoituksena on myös kutsua lapset vierailulle pienryhmäkotiin. 

Sijaisperhettä ei etsitty lapsille alusta asti, koska eivät vielä silloin olleet sellai-

sessa kunnossa. Lapset ovat kuitenkin kehittyneet pienryhmäkodissa asumisen 

aikana, että perhesijoitus oli mahdollinen.  

Keskustelimme siitä, miten aikataulullisesti muutto meni ja miten lasten kanssa 

käytiin muuttoa läpi. Lasten kanssa käytiin keskustelua arjessa ja varsinkin toi-

nen lapsista toi itse ajatuksiaan ja kysymyksiään esille, jolloin monella ohjaajista 

oli mahdollisuus keskusteluihin lapsen kanssa. Omaohjaajien mielestä aikaa 

tällaisten asioiden käsittelyyn toivottaisiin aina enemmän, mutta asia ei kuiten-

kaan pidemmälläkään ajalla olisi tullut niin sanotusti valmiiksi. Keskustelua ja 

pohdiskelua olisi voinut jatkaa lasten kanssa vaikka kuinka pitkään. Kevät oli 

myös kaikin puolin kiireinen, kun lapset viettivät melkein kaikki viikonloput si-

jaisperheessä tai isovanhempien luona. 

Omaohjaajien mielestä prosessia helpotti suuresti se, että lapset olivat halukkai-

ta muuttamaan ja ei ollut epäröintiä. Lapsilla ei ollut negatiivista sanottavaa per-

heeseen muutosta. Omaohjaajat miettivät, että lapsilla saattoi olla liiankin posi-

tiivinen kuva perheessä asumisesta esimerkiksi sen suhteen, että perheessäkin 

on samalla lailla sääntöjä kuin laitoksessakin. Elämä ei välttämättä ole juuri sel-

laista kuin lapset ovat mielessään kuvitelleet perheessä asumisen olevan. Näitä 

asioita on kuitenkin toivon mukaan käyty läpi lasten kanssa perheen arjessa.  

Toisen lapsen kanssa omahoitaja kävi läpi myös sitä, että elämä perheessä tule 

olemaan samanlaista kuin laitoksessa eikä myöskään vanhemman luona lap-

sen asuessa vielä kotona. Lasta hämmensi aluksi se, että jäävätkö he todella 

perheeseen ja millaiseksi elämä muuttuu. 

Omahoitajien mielestä yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut helppoa ja toivovat, 

että kaikkien yhteistyö sujuu jatkossakin. Pohtivat myös jonkin verran sitä, miten 

biologinen vanhempi on sopeutunut lasten muuttoon ja miten tapaamiset ovat 
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sujuneet. Omaohjaajien mielestä lasten muutto oli varmasti biologiselle van-

hemmalle kova paikka, mutta on suhtautunut asiaan hyvin.  

Pienryhmäkodin arki on jatkunut normaalisti, vaikka lapset muuttivatkin. Lapset 

ovat mielessä, mutta omaohjaajat luottavat siihen, että lapsilla on hyvä olla per-

heessä. Muut pienryhmäkodin lapset ovat puhuneet todella vähän muuttaneista 

lapsista, mutta kukaan ei voi tietää, kuinka paljon lapset pohtivat asiaa. Esimer-

kiksi lapsilla voi pyöriä mielessä se, miksi juuri nämä kaksi lasta pääsivät pois 

laitoksesta ja miksi juuri he saivat perheen. Laitoksissa asuvat lapset pääsään-

töisesti eivät halua asua laitoksessa ja pohtivat varmasti sitä, miksi he eivät 

pääse perheeseen. Lasten erilainen oireilu voi myös osittain johtua laitoksessa 

tapahtuneesta muutoksesta.  
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7 LAPSEN SIJOITTAMINEN SIJAISPERHEESEEN 

7.1 Sijaisperheeseen sijoittaminen vaiheineen 

Tutkimuksessani aineiston sekä yhden tapauksen seuraamisen pohjalta löysin 

14 eri vaihetta sijaishuoltopaikan muutoksessa pienryhmäkodista sijaisperhee-

seen. Kaksi ensimmäistä vaihetta ovat huostaanotto ja sijoitus lastensuojelulai-

tokseen, joka on tapahtunut aiemmin ennen kuin sijaisperhettä on alettu lapsille 

etsiä. Kolmannessa vaiheessa on sijaisperheen etsiminen, jolloin lasten kunto 

on parantunut laitoksessa niin, että lapsille on alettu pohtia sijaisperheessä 

asumisen vaihtoehtoa. 

Neljännessä vaiheessa sijaisperhe löytyy ja siitä eteenpäin alkaa sijaisperheen, 

pienryhmäkodin, sosiaalityöntekijän sekä lasten läheisten välinen yhteistyö. Eri 

tahot tutustuvat ja sopivat asiakassuunnitelmapalaverissa työskentelystä. En-

nen varsinaista muuttoa aikaa annetaan lasten, biologisen vanhemman ja si-

jaisperheen tutustumiselle.  

Virallisen muuttopäivän jälkeen vaiheita ovat sopeutumisvaihe sekä tavallinen 

arki. Sopeutumisvaihe alkaa muuton jälkeen, jolloin lasten kanssa käydään läpi 

perheessä asumista sekä eroja nykyisen ja edellisen asumisen välillä. Lapset 

käsittelevät tällöin jonkin verran omaa menneisyyttään ja sitä, miten tulevat jat-

kossa kertomaan omista taustoistaan. Tärkeää on keskustelu sekä läheisten 

ihmisten tuki lapsille, jotta tavallinen arki on mahdollista. 

Koko prosessin rinnalla kulkee pienryhmäkodin hoidon ja tuen takaaminen lap-

sille sekä lasten kuntoutumisen prosessi. Pienryhmäkodilla on tärkeä rooli las-

ten kuntoutuksen kannalta, jotta lapsille pystytään etsimään sijaisperhettä. Las-

ten kuntotutuminen mahdollistaa sen, että lapsille löytyy sijaisperhe. Suurin osa 

muutoksen eri vaiheista menee päällekkäin ja tarkkaa rajaa niiden alkamiselle 

ja loppumiselle ei voida vetää.  
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VAIHEET 

1. Huostaanotto 

Lapset otettu huostaan ja sijoitettu pienryhmäkotiin.  

2. Sijoitus pienryhmäkotiin 

Lasten sijoitus pienryhmäkotiin. Sijoituksen katsotaan olevan lapsen edun mu-

kainen. Lapsilla totuttelu pienryhmäkodin arkeen. Lasten hoidon ja huolenpidon 

turvaaminen pienryhmäkodissa. Omahoitajat lasten tukena sekä turvallisena 

aikuisena, johon voi tukeutua. Lasten verkostojen kartoittaminen ja yhteydenpito 

lapsille tärkeisiin ihmisiin. Asiakassuunnitelmassa sovitaan biologisen vanhem-

man ja isovanhempien tapaamiset lasten kanssa. 

3. Sijaisperheen etsiminen 

Lapsille etsitään sijaisperhettä. Lasten kunto parantunut pienryhmäkodissa niin, 

että perhehoidon voidaan ajatella olevan lasten eduksi.  Haasteena perheen 

löytymiselle sisarukset sekä lasten ikä. Usein sijaisperheitä löytyy helpommin 

pienille lapsille. Haasteena myös se, jos haetaan tietynlaista perhettä esimer-

kiksi vaikeahoitoiselle lapselle.  

Perhehoitajan tulee olla koulutuksen, kokemuksen tai henkilökohtaisten ominai-

suuksien perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Ennen varsinaista toimek-

siantosopimuksen tekemistä henkilön on suoritettava ennakkovalmennus. 

4. Sijaisperheen löytyminen 

Sijaisperheen löytyminen. Sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä sijaisperheeseen. 

Sijaisperhe saa tietoa lapsista, heidän terveydentilasta, mahdollisista erityishoi-

dontarpeista, sijoitukseen johtaneista syistä, lastensuojeluhistoriasta, sijoituksen 

tavoitteista, sijoituksen arvioidusta kestosta, vanhemmista ja heidän suhtautu-

misestaan sijoitukseen.  

Mahdolliset sijaisvanhemmat saavat pohtia omia kykyjään ja mahdollisuuksiaan 

toimia lapsille sijaisvanhempina. Sijaiskodin sopivuus lapsille arvioidaan sijais-
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vanhempien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Lapsella 

on oikeus laadukkaaseen perhehoitoon, jolloin sen sopivuus juuri kyseiselle 

lapselle on pystyttävä perustelemaan. 

Sijaisvanhemmat tapaavat lasten biologiset vanhemmat sekä lapset. 

Biologisten vanhempien, huoltajien ja 12-vuotta täyttäneiden lasten kuuleminen 

ja mielipiteen selvittäminen sijaishuoltopaikan muutosta koskien. 

Pienryhmäkodissa valmistaudutaan siihen, että lapset muuttavat sijaisperhee-

seen. Työntekijät käyvät läpi ajatuksia lasten muuton suhteen ja molemmin puo-

linen hyvästien jättö on edessä. 

5. Asiakassuunnitelmapalaveri 

Sosiaalityöntekijä tekee osapuolten kanssa suunnitelman sijoitusvaiheen työs-

kentelystä. Sovitaan lasten vierailut sijaisperheessä, lapsen ja hänen vanhem-

piensa väliset tapaamiset sijoitusvaiheen aikana, yhteydenotot kouluun, sovi-

taan työnjako siitä, kuka hoitaa mitäkin asiaa. Sovitaan alustava aikataulu sijoi-

tuks 

6. Koelomat 

Lapset viettävät sovittuja aikoja sijaisperheessä, kuten sovitut viikonloput. Koe-

lomilla lapset tutustuvat sijaisvanhempiin sekä mahdollisesti muihin perheen-

jäseniin. Lapset saavat rauhassa totutella perheessä asumiseen. Koelomilla 

käydään läpi perheen sääntöjä sekä varataan aikaa lasten tunteiden käsittelyyn. 

Lapsilla saattaa nousta esiin paljon kysymyksiä siitä, miten perheessä arki ra-

kentuu. 

7. Tutustumisvaihe 

Koelomien aikana lapset saavat tutustua sijaisvanhempiin ja perheessä elämi-

seen. Myös sijaisvanhemmat tutustuvat koelomilla koko ajan lapsiin. 

Tutustumisvaiheessa lasten tunteita käsitellään omahoitajan sekä sijaisvan-

hempien kanssa. Lapset voivat puhua omista tunteistaan ja tuntemuksistaan 
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muuton suhteen. Lapsilla usein o myös paljon kysymyksiä siitä, millaista elämä 

perheessä tulee olemaan varsinaisen muuton jälkeen. Erilaiset erot laitoksen ja 

perheen välillä voivat pyöriä lasten mielessä. Sijaisperheessä käydään läpi 

myös perheessä olevia sääntöjä.  

Lapset saattavat pohtia paljon omaa elämäänsä, niin mennyttä kuin tulevaakin. 

Lapsille pitää antaa mahdollisuus käsitellä mielessä pyöriviä asioita sekä etsiä 

kysymyksiin yhdessä vastauksia. Prosessi on helpompi, jos lapset sekä lapsen 

läheiset eivät vastusta lasten sijaishuoltopaikan vaihtumista. Lasten oma innok-

kuus asiaan vaikuttaa paljon siihen, miten muutto ja sopeutuminen sujuu. 

Seuraamassani tapauksessa lapsilla oli muutto uudelle paikkakunnalle, jolloin 

lapsilla oli myös edessä koulun vaihtuminen. Ennen varsinaista muuttoa lapset 

kävivät tutustumassa uusiin kouluihinsa, jossa aloittavat muuton jälkeen syksyl-

lä. Paikkakunnan vaihdoksen takia pienryhmäkodilla sekä sijaisvanhemmilla oli 

jonkin verran erilaisia lasten asioita hoidettavana, kuten koulu- sekä terapia-

asiat. Tärkeää on sopia asiakassuunnitelmapalaverissa, kuka hoitaa mitäkin 

asiaa. 

8. Sijaisperheen toimeksiantosopimus 

Sijaisperheelle tehdään toimeksiantosopimus, jossa määritellään ja sovitaan 

lasten hoidosta maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset, perhehoitajan oikeudet 

ja velvollisuudet sekä perhehoitajan saama tuki. Sopimuksen tekee sijoittaja-

kunta ja sijaisperhe. Perheellä on mahdollisuus saada jatkokoulutusta, työnoh-

jausta ja apua lasten asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä.  

9. Asiakassuunnitelmapalaveri 

Palaverissa käydään läpi, miten aikaisempi tehty suunnitelma lasten vierailuista 

sijaisperheessä ja muuton valmistelut ovat toteutuneet. Lisäksi käydään läpi, 

miten lasten ja heidän läheisten yhteydenpito on toteutunut. Palaverissa sovi-

taan tulevista yhteydenpidoista lapsiin, heidän muutettuaan sijaisperheeseen. 

Palaverissa katsotaan, mitkä asiat ovat vielä hoitamatta muuttoa ajatellen.  



51 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jessica Virtanen 

Opinnäytetyössäni käsiteltävässä tapauksessa asiakassuunnitelmapalaverissa 

olivat paikalla sosiaalityöntekijän lisäksi sijaisvanhemmat, biologinen vanhempi, 

lasten molemmat isovanhemmat sekä pienryhmäkodista lasten omahoitajat se-

kä vastaava ohjaaja. Palaverissa käytiin läpi koelomien onnistumista, lasten 

kuulumisia, tulevaa muuttoa sekä tulevia tapaamisia lasten ja sukulaisten välillä. 

10. Muuton valmistelut 

Käytännön valmistelut pienryhmäkodissa. Lasten tavaroiden pakkaus sekä 

hankinta. Pienryhmäkodin työntekijöillä lasten papereiden läpikäyminen sekä 

tarvittaessa hävittäminen. 

11. Päätös sijaishuoltopaikan muutoksesta 

Sosiaalityöntekijä valmistelee päätöksen sijaishuoltopaikan muutoksesta. Sijoi-

tuspaikkaa joudutaan muuttamaan, jos nykyiset olosuhteet eivät ole enää lap-

sen edun mukaisia. Tällöin aikaisempi sijoituspaikka ei ole enää lapselle sopiva 

tai hänen tarpeitaan vastaava. Sijoituspaikkaa voidaan joutua muuttamaan, jos 

tulee esiin sellaisia olosuhteita, jotka eivät ole lapsen edun mukaisia.  

Sijaishuoltopaikkaa muuttaessa 12-vuotta täyttänyttä lasten, lapsen huoltajaa, 

lapsen vanhempaa ja lapsen hoidosta sillä hetkellä vastaavaa on kuultava. 

Päätöksessä pitää olla perusteet ja selvitys siitä, miksi nykyinen sijoituspaikka 

ei ole enää lapsen edun mukainen. Arvioinnissa pitää huomioida huostaanoton 

perusteet, lapsen sisarussuhteet, lapsen tarpeet ja lapsen hoidon jatkuvuuden 

turvaaminen. 

12. Virallinen muuttopäivä 

Lasten siirtyminen sijaisperheeseen. Pienryhmäkodin vastuu siirtyy sijaisper-

heelle. Pienryhmäkodin arki jatkuu eteenpäin ja lasten elämä taas jatkuu sijais-

perheessä. 

Seuraamassani tapauksessa lapsille pidettiin läksiäisjuhlat pienryhmäkodissa. 

Läksiäisiin osallistui lasten läheiset ja sukulaiset.  
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13. Sopeutumisvaihe 

Lasten sopeutuminen tavalliseen perhe-elämään. Sijaisvanhemmat käyvät kes-

kusteluja lasten kanssa laitoksen ja perheen välisistä eroista. Jonkin verran 

keskustelua siitä, miten laitoksessa olevat aikuiset ovat töissä ja perheessä taas 

samat aikuiset ovat koko ajan läsnä. Aikuiset näyttävät omia tunteitaan per-

heessä. Lapset alkavat olla omia itsejään ja näyttää omia tunteitaan. 

Sijoituksen alussa lapsi saattaa sopeutua perheen elämään ja käyttäytyä täysin 

moitteettomasti. Tästä vaiheesta voidaan käyttää nimitystä ”kuherruskuukausi” 

ja sen kesto vaihtelee viikoista kuukausiin. Kuherruskuukauden jälkeen lapsen 

reagointi on usein merkki siitä, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi uskaltaak-

seen työstää kokemaansa. (Pesäpuu ry 2008, 1.) 

Sopeutumisvaiheeseen kuuluu myös rajojen ja sääntöjen kokeileminen. Sijais-

vanhempien olisi hyvä pitää kiinni samankaltaisista säännöistä kuin mihin lapset 

ovat tottuneet pienryhmäkodissa. Lapset saattavat ajatella, että perheessä saa 

tehdä kaikenlaista kivaa ja mukavaa, mitä pienryhmäkodissa ei ole saanut. 

Lapset saattavat ajatella, että sääntöjä ei perheessä ole, joten sijaisvanhempien 

on tärkeää keskustella asiasta lasten kanssa ja sopia heti alkuun yhteiset sään-

nöt.  

Sijaisvanhempien kannattaa varautua siihen, että lapsen käyttäytyminen voi 

muuttua suuresti perheeseen tulon jälkeen. Käyttäytyminen ei välttämättä ole 

samanlaista, kuin mitä sijaisvanhemmille alussa kerrottiin ja kuvattiin. Pienryh-

mäkodissa kiltti ja sopeutuvainen lapsi saattaa käyttäytyä perheessä uhmak-

kaasti tai päinvastoin. Käyttäytymisen muutoksia ei voida aina ennakoida. (Pe-

säpuu ry 2008, 4.) 

Sopeutumisvaiheessa tärkeää on, että lapsille läheiset ihmiset ovat tukena 

muutossa, mutta antavat silti tilaa lapsille tottua uuteen tilanteeseen. Silti lasten 

läheisten ihmisten näyttää se, että lapsia ei ole hylätty. 

Vaikka pienryhmäkodilla ei ole enää velvoitteita lasten suhteen, seuraamassani 

tapauksessa lasten omaohjaajat ovat olleet silloin tällöin yhteydessä lapsiin ja 
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sijaisvanhempiin puhelimitse. Omaohjaajat ovat kyselleet kuulumisia ja sopineet 

myös vierailusta lasten luona. Tarkoituksena on, että lapset tulevat myös tule-

vaisuudessa vierailulle pienryhmäkotiin. 

Lasten muuton jälkeen pienryhmäkodin arki jatkuu eteenpäin ja lasten muutto ei 

hirveästi näy arjessa. Kuitenkin lapset ovat työntekijöiden sekä muiden lasten 

mielessä aina välillä. Omaohjaajilla luottamus siihen, että sijaisvanhemmat tur-

vaavat lasten hyvinvoinnin. 

14. Tavallinen arki 

Lapset sopeutuvat edelleen perheessä elämiseen, mutta rutiinit ja säännöt ovat 

tulleet lapsille tutuiksi. Tavallinen arki alkaa pyöriä ja lapset tottuvat perheessä 

asumiseen. 

Muutossa, jota pääsin seuraamaan, koulut alkoivat syksyllä ja lapset saivat uu-

sia ystäviä. Tärkeää on, että lapsille läheiset ihmiset ovat edelleen mukana las-

ten elämässä. Varsinkin yhteistyö biologisten vanhempien ja sijaisvanhempien 

välillä on erityisen tärkeää.  

Seuraamassani tapauksessa biologinen vanhempi käy tapaamassa sovitusti 

lapsia ja lapset vierailevat isovanhempien luona sovittuina viikonloppuina.  

Sijoituksen jälkeen kasvatusprosessin päämääränä on, että sijaisperhe hahmot-

taa lapsen elämän kokonaisuuden sekä oman roolin lapsen elämässä. Tarkoi-

tuksena on, että sijaisperhe pystyy toimimaan yhteistyössä lapselle tärkeiden ja 

läheisten ihmisten kanssa sekä ammattilaisten kanssa. Hyvällä yhteistyöllä taa-

taan lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. (Lastensuojelun keskusliitto 

2004, 38.) 

7.2 Lapsen osallisuus sijaishuoltopaikan muutoksessa 

Aineistossa yhtenä vahvana teemana oli lapsen huomioiminen muutoksessa ja 

lapsen oman mielipiteen ilmaisu. Lasten haastatteluista selvisi, että heidän 

kanssaan oli käsitelty muuttoa ja tulevaa perheessä elämistä. Lasten mielipidet-
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tä muuton suhteen oli kysytty ja asiaa käsitelty pienryhmäkodin toimesta. Sekä 

lasten, biologisen vanhemman, sijaisperheen että omaohjaajien haastatteluissa 

nousi esiin se, että lasten innokkuus muuton suhteen helpotti kaikkien osapuo-

lien mielestä asioiden sujumista. Sijaisperheen haastattelussa nousi esiin se, 

että tilanne voisi olla hyvinkin erilainen.  

Omaohjaajien haastattelussa keskusteltiin siitä, että lapsilla saattoi olla todella 

positiivinen kuva perheessä asumisesta ja he eivät välttämättä osanneet ajatel-

la mitään negatiivista muuton suhteen. Esimerkiksi lapset saattoivat ajatella, 

että mitään sääntöjä ja rajoja ei ole samalla tavalla kuin pienryhmäkodissa, 

vaikka niitä perheessä myös on. Tätä kuitenkin on työstetty lasten kanssa ja 

työstetään varmasti vielä arjessa. 

Sijaisperheellä on kokemusta useista sijoituksista, jolloin he ovat nähneet myös 

sellaisia sijoituksia, joissa yhteistyö ei esimerkiksi ole sujunut. Tällöin myös las-

ten on todella kurjaa olla tilanteessa, jossa esimerkiksi lapsen läheiset eivät ole 

sijoituksen suhteen samaa mieltä. Erilainen tilanne olisi varmaan myös ollut, jos 

lapset eivät olisi itse halunneet muuttaa sijaisperheeseen. Silloin olisi noussut 

esiin myös kysymys siitä, miten olisi toimittu, jos lapset olisivat vastustaneet 

muuttoa. Millä tavoin lasten mielipide olisi tällöin otettu huomioon? 

Pienryhmäkodin työntekijöiden mielestä lasten kanssa keskusteltiin muutosta ja 

lapset saivat kertoa aikuisille omia tuntemuksiaan ja mietteitään. Kuitenkin ai-

kaa olisi voinut varata myös enemmän, mutta työntekijöiden mukaan pidempi-

kään aika ei olisi tuonut käsittelyä niin sanotusti valmiiksi. Pienryhmäkodin jäl-

keen asian käsittely lasten kanssa siirtyi sijaisperheelle. Sijaisperheen haastat-

telussa ilmeni, että muuton jälkeen sijaisperheen vanhemmat ovat käsitelleet 

pienryhmäkodin ja perheen eroja yhdessä lasten kanssa. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan onnistunut ja eri vaiheet löytyivät sijais-

huoltopaikan muutoksesta. Haastattelut olivat todella mielenkiintoisia ja antoivat 

paljon tietoa osapuolten ajatuksista ja rooleista prosessin eri vaiheissa.  

Haastateltavilta kysyin luvat haastatteluihin sekä kerroin heille, mihin tulen ai-

neistoa käyttämään. Haastatteluiden nauhoittamisesta sovin aina haastatelta-

van kanssa. Haastattelut toteutin aina rauhallisessa ympäristössä ja kerroin vie-

lä haastattelutilanteessa, missä aineistoa tulen käyttämään. Tärkeä osa omaa 

työtäni oli se, että henkilöt eivät ole tunnistettavissa millään tavoin. 

Koska opinnäytetyö seurasi yhtä tapausta, ovat myös haastatteluaineistot yksi-

lökohtaisia. Haastateltavien erilaiset tuntemukset ja roolit prosessissa voivat 

vaihdella tapauksesta riippuen ja ovat siksi tässäkin tutkimuksessa ainutlaatui-

sia. Opinnäytetyöni antaa kuitenkin perusrungon muutokselle, sekä mahdollista 

tietoa siitä, mitä on hyvä huomioida muutosta tehdessä. Runkoa voidaan siis 

käyttää jatkossa sijaishuoltopaikan muutosta tehdessä. Varsinkin pienryhmäko-

dista sijaisperheeseen tekemäni kaavio on tarkoitus olla yleisempi, jota voidaan 

hyödyntää. 

Opinnäytetyön kannalta harmittavaa oli se, että syksyllä lasten muuton jälkeen 

en enää päässyt tapaamaan lapsia sekä sijaisvanhempia kasvotusten, jolloin 

sain tietoa lasten sopeutumisesta vain sijaisvanhemman kertomana. Tällöin 

myös sopeutumisvaiheesta tuli yksipuolinen kuva, koska minulla ei ollut mah-

dollisuutta keskustella lasten kanssa sijaisperheessä asumisesta.  

Tarkastellessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan todeta, että yhden tapauksen 

seuraaminen on ainutlaatuinen tapahtuma, jolloin perinteiset luotettavuuden ja 

pätevyyden arvioinnit eivät ole yksiselitteisiä. Kuitenkin haastatteluiden käyttö 

tutkimuksen aineistonhankintamenetelmänä tukee sitä, että menetelmä on mi-

tannut juuri sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata. Toisin kuin esimerkiksi kysely-

lomakkeessa, haastattelussa pystyi keräämään tarkkaa tietoa haastateltavan 
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ajatuksista ja epäselvyydet esimerkiksi kysymyksien ymmärtämisessä pystyttiin 

korjaamaan. Tutkimuksessa kaikissa haastatteluissa luotettavuuden kannalta 

huonona puolena voidaan pitää sitä, että todellisuudessa ei tiedä, vastasivatko 

haastateltavat totuudenmukaisesti. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia olisi mielestäni lastensuojelulaitoksen ja sijais-

perheessä asumisen erot eli miten lasten kanssa tulee työstää eroavaisuuksia. 

Huomasin omassa tutkimuksessa, että lasten oli aluksi vaikea kuvitella sitä, mil-

laista sijaisperheessä asuminen todellisuudessa on.  

Toinen mahdollinen jatkotutkimus olisi sijaisperheen jaksaminen ja tuen saanti. 

Vaikka osaavia perheitä löytyy, niin sijaisvanhemmat tarvitsevat paljon tukea ja 

koulutusta koko sijoituksen ajan. Lapset voivat olla todella oireilevia, jolloin tuki 

on erityisen tärkeää, niin lapselle kuin sijaisvanhemmillekin. Tärkeää olisi löytää 

lapselle pysyvä sijoituspaikka, jossa hänen tarpeisiinsa osataan vastata. 
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