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1 JOHDANTO 

Lastensuojelulain mukaan lapsi on otettava huostaan ja hänelle on järjestettävä 

sijaishuolto, jos huolenpidon puutteet tai muut kodinolosuhteet uhkaavat vaka-

vasti vaarantaa lapsen kehitystä tai terveyttä tai jos lapsi itse käyttäytymisellään 

vaarantaa kehitystään ja terveyttään (LsL 16 §). Pitkäaikainen perhesijoitus tar-

koittaa sijaiskodin tarjoamista huostaanotetulle lapselle niin kauan kuin hän tar-

vitsee hoitoa oman kotinsa ulkopuolella. Sijaishuollon lähtökohta on sijoituksen 

väliaikaisuus ja tavoitteena on lapsen palaaminen takaisin vanhempien luo. Kun 

lapsi sijoitetaan pitkäaikaiseen perhehoitoon eli pitkäaikaiseksi tarkoitettuun 

sijaisperheeseen, on arvioitu, että sijoituksen tarve kestää kauan, mahdollisesti 

aikuisuuteen asti.  

 

Parhaimmillaan sijaisperhe antaa sijoitetulle lapselle mallin perhe-elämästä ja 

vanhemmuudesta sekä mahdollisuuden läheisiin ihmissuhteisiin (Ahto & Mikko-

la, 1999; Häkkinen, 2000). Läheisissä ja pysyvissä ihmissuhteissa lapsi saa kor-

jaavia ja korvaavia kokemuksia, ja hänen perusturvallisuutensa, sosiaaliset tai-

tonsa ja kykynsä kiintyä ja kiinnittyä kehittyvät (esim. Niemelä, 2000). Suurin 

osa pitkäaikaisista sijoituksista päättyy lapsen itsenäistymiseen, jälkihuoltoon, 

siirtymiseen ja joissakin tapauksissa kotiutumiseen.  

 

Aina sijoitukset eivät kestä, vaikka sijaishuollon tarve ei poistu. Sijoituksen kat-

keaminen on kriisi. Se aktivoi lapsissa ja aikuisissa aiemmat hylkäämis- ja sijoi-

tuskokemukset. Kaikilla lapsilla on takanaan vähintään yksi eroon joutuminen 

hänelle läheisistä aikuisista ja sen lisäksi useimmilla lapsilla on kokemuksia syn-

tymävanhempien päihde- tai mielenterveysongelmista, vanhempien kyvyttö-

myydestä nähdä tai asettaa lapsen tarpeita etusijalle, hoidon laiminlyönnistä, 

kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Sijoituksen katkeaminen on yksi traumaattinen 

tapahtuma lisää, jonka käsittelyssä lapsi tarvitsee aikuisen apua. Lapsen ajattelu 

on minäkeskeistä ja sen mukaan lapsi on syyllinen ja paha, koska hänet hylätään. 

Katkeamiseen liittyviä, kaikkien osapuolien jakamia tunteita ovat mm. syylli-
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syys, epäonnistuminen, suru, viha ja häpeä – joskus myös ilo ja helpotus. Sijoi-

tuksen ennakoimaton katkeaminen altistaa lapsen emotionaalisille ja käyttäyty-

misongelmille (Strijiker ja muut, 2005) ja sijaisvanhemmat syyllisyyden ja epä-

onnistumisen tunteille (Laurila, 2003). Huonosti hoidettuna sijoituksen katkea-

minen voi olla kaikkia osapuolia traumatisoiva kokemus. 

1. 1 Lähtökohdat 

Tämän hankkeen lähtökohtana oli Perhehoitoliitto ry:n perhehoitajille vuonna 

2004 tekemä kysely, jonka osana selvitettiin sijoitusten katkeamisen yleisyyttä ja 

katkeamiseen johtaneita syitä (Luomala, 2005) sekä Marjo Mikkosen (2000) 

perheterapiakoulutuksen lopputyö ”Perhehoitosijoitusten katkeaminen”. Yhteis-

työkumppanina toimivan Helsingin kaupungin kanssa kartoitettiin vuosien 2004 

ja 2005 aikana suunnittelemattomasti katkenneet perhehoitosijoitukset; syyt ja 

taustamuuttujat sekä huostaanotettujen lasten, sijaisvanhempien, sosiaalityönte-

kijöiden ja lasten syntymävanhempien kokemuksia liittyen sijoituksen katkeami-

seen. Tutkitun tiedon avulla ilmiöstä pyrittiin saamaan mahdollisimman koko-

naisvaltainen kuva ja löytämään sijoitusten katkeamista ennakoivia tekijöitä. 

Lisäksi tarkoituksena oli paikallistaa perhehoidon riskiryhmät, joille suunnatulla 

erityistuella sijoitusten jatkuvuutta voitaisiin tukea ja katkeamisia estää. 

 

Sijoitusten pysyvyyttä on viimeisten vuosikymmenten aikana tutkittu lähinnä 

Englannissa ja Amerikassa, mutta viimeisten vuosien aikana kiinnostus on he-

rännyt myös Pohjoismaissa (esim. Sallnäs ja muut 2004). Suomessa pitkäaikai-

sen perhehoidon sijoitusten katkeamisia on kartoitettu perhehoitajien (Luomala, 

2005) ja sosiaalityöntekijöiden avulla (mm. Valanne, 2005; Rieskjärvi & Ta-

pioharju, 2005). Kartoitusten mukaan sijoitusten suunnittelemattomia katkeami-

sia tapahtuu yhä enemmän, ja ne ajoittuvat sijoitetun lapsen murrosikään. Sijoi-

tuksen katkeamisen syiksi nähtiin vaikeasti oireilevat ja erityistä huolenpitoa 

tarvitsevat murrosikäiset nuoret sekä yhteistyövaikeudet syntymävanhempien 

kanssa. Lisäksi lapseen liittyvistä syistä mainittiin tunnesiteen muodostumatto-

muus ja pelko siitä, että lapsen ongelmat tarttuvat toisiin, ”omiin” lapsiin (Riesk-



 

 

 8

järvi & Tapioharju, 2005). Perhehoitajille tehdyssä kyselyssä ilmeni myös, että 

sijaisperheen tilanne saattoi terveyden, ikääntymisen tai perhemuodon vaihdos-

ten myötä muuttua siten, että sijoitus katkesi (Luomala, 2005). Kun sijaiskotisi-

joitus puretaan, aloitteen tekijänä voi toimia sijaisvanhempi, lapsi, sosiaalityön-

tekijä ja/tai lapsen syntymävanhemmat. 

 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan perhehoitosijoituksista purkautuu 10–20 % 

(Rushton & Dance, 2003) tai jopa 20–50 % (Strijiker ja muut, 2005). Tutkimus-

ten vertaileminen on kuitenkin vaikeaa, koska tutkimusasettelu, eri maiden lain-

säädäntö ja lastensuojelun toimenpiteet eroavat toisistaan huomattavasti. Suo-

messa tilastollista ja vertailtavissa olevaa tutkimusta sijoitusten katkeamisista on 

tehty vain vähän. Tästä poikkeuksena on Kallandin ja Sinkkosen (2001) tutki-

mus tietyn ajanjakson aikana katkenneista perhesijoituksista. Heidän mukaansa 

aiemmat sijaispaikkamuutokset tai lapsen oireilu eivät riitä selittämään sijoitus-

ten katkeamisia. Sijoituksen pysyvyyttä suojaaviksi tekijöiksi he mainitsevat 

perhehoitajan voimavarat, sosiaalisen verkoston tuen, sijaisvanhempien koulu-

tushalukkuuden sekä toimivan yhteistyön sijais- ja syntymävanhempien välillä. 

Lisäksi sijaisvanhempien kyvyttömyys saada omia lapsia ja lapsen varhainen 

sijoittaminen sijaisperheeseen korreloivat positiivisesti sijoituksen jatkumisen 

kanssa.  

1.2 Aineisto ja teoreettiset lähtökohdat 

Kyseessä on selvitys Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhehoidon katken-

neista sijoituksista. Selvityksen aineisto koostuu valtakunnallisista lastensuojelu-

tilastoista (Stakes), Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelu-

jen ja kustannusten vertailuista 2004 ja 2005 (Lastensuojelun Kuusikko-

työryhmä, tästä eteenpäin Kuusikko) sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 

kuukausi- ja vuositilastoista ja asiakasmuistiinpanoista. Helsingin kaupungin 
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asiakasaineisto koostui vuosina 2004 ja 20051 pitkäaikaisessa perhehoidossa 

olleista alle 18-vuotiaista huostaanotetuista lapsista, joiden sijoituspaikka muut-

tui. Aineistossa oli mukana kaikki sijoituspaikkamuutokset, myös ne joissa lapsi 

palasi takaisin kotiin vanhempiensa luo. Selvitystä varten haettiin tutkimusluvat 

Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksesta Stakesista.  

 

Aineistoon kuului 61 lasta ja 46 sijaisperhettä, joiden kohdalla käytiin läpi las-

tensuojelun sosiaalityöntekijän kirjaamat muistiinpanot. Muistiinpanoista kerät-

tiin tietoa sijoitetusta lapsesta (sukupuoli, ikä, terveys, hoitotahot, koulumuoto, 

koetut traumat, huostaanoton syyt), lapsen syntymävanhemmista ja perheestä 

(äidin ja isän ikä, työtilanne, terveys ja elossa, isyyden tunnustaminen, sisaruk-

set, sukulaisverkosto), sijaisperheestä (sijaisäidin ja -isän ikä, terveys ja työti-

lanne, PRIDE-valmennus, kokemus, sukulaisuus, muut sijoitetut lapset, biologi-

set lapset, asuinkuntatyyppi, sijaisperheen saama tuki) ja lastensuojelun sijoitus 

historiasta (ensimmäinen sijoitus, ensimmäinen sijoitus perhehoitoon, perhehoi-

toon mistä, perhehoidosta mihin, sijoitusten lukumäärä, sijoitus yksin vai sisaren 

kanssa, perhehoidon loppumisen syyt, perhehoidon loppumisajankohta, aloit-

teentekijä). Luokitellusta aineistosta nostettiin esiin jakaumia ja tunnuslukuja 

sekä tehtiin tilastollisia analyyseja (esim. t-testi, khiin neliö). 

 

Sosiaalityöntekijöiden kirjaamat muistiinpanot vaihtelivat laajuudeltaan ja sisäl-

löltään työntekijästä riippuen. Muistiinpanojen avulla syntyi kuva siitä, mitä 

sijoituksen katkeamiseen liittyi, ketä se kosketti ja mitä se tarkoitti. On kuitenkin 

muistettava, että muistiinpanot ovat aina sosiaalityöntekijän tulkitsema ja tiivis-

tämä kuva todellisuudesta, jolloin saman asian kysyminen sijoitetulta lapselta, 

sijais- tai syntymävanhemmalta olisi voinut tuottaa aivan erilaisen vastauksen. 

Tutkijan näkökulmasta pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettujen lasten muistiin-

panoissa oli joissakin tapauksissa myös puutteita. Yllättävän monen lapsen isää 

ei mainittu muistiinpanoissa ollenkaan ja, etenkin pienten lasten, muistiinpanot 

                                                 
1 Vuodet 2004 ja 2005 valikoituivat aineistoksi, koska näitä vuosia koskevaa tilastomateriaalia 
oli käytössä ja oli oletettavaa, että niitä aiemmin katkenneiden sijoitusten kohdalla ei olisi tavoit-
tanut haastateltavaksi sijaisvanhempia enkä sosiaalityöntekijöitä. 
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keskittyivät kuvailemaan äitien ongelmia. Viime vuosien aikana on todettu, että 

lapsi jää helposti näkymättömäksi lastensuojelun muistiinpanoissa (esim. Mäen-

pää & Törrönen, 1996; Salokanta, 2003).  

 

Sijaiskotisijoituksen jälkeen lapsi näkyi paremmin muistiinpanoissa (Kääriäinen, 

2006), mutta oli yllättävää havaita, että muistiinpanoissa ei ollut juurikaan tietoja 

sijaisperheestä. Mahdollisesti sosiaalityöntekijät suojelivat sijaisperheen yksityi-

syyttä kirjoittamattomuudellaan, mutta lapsen kannalta olisi tärkeää, että muis-

tiinpanoissa olisi kuvailtu hänen kasvuympäristöään eli sijaisperhettä ja hänelle 

läheisiä ihmisiä eli sijaisvanhempia ja sijaissisaruksia. Erityisen tärkeää tämä on, 

jos sijaisperhesijoitus katkeaa lapsen ollessa pieni. Muistiinpanojen avulla lap-

sella on myöhemmin mahdollisuus paikata muistinsa aukkoja ja saada vastauksia 

mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että sijoituk-

sen katkeamisen syy kirjoitettaisiin riittävän selkeästi auki. Ilman faktatietoja 

lapsi, ja myöhemmin aikuinen, ei pysty kertomaan kokonaista tarinaa omasta 

elämästään, mikä on ihmisen hyvin voinnin kannalta tärkeää (Fonagy, Steele & 

Higgit, 1993).  

 

Tilasto- ja muistiinpanoaineiston lisäksi sijoituksen katkeamisen kohdanneita 

lapsia ja aikuisia haastateltiin. Haastattelujen avulla oli tarkoitus selvittää, mitä 

sijoituksen katkeaminen tarkoittaa ja miten se koetaan. Haastateltavia lähestyt-

tiin psykofyysissosiaalisina kokonaisuuksina ja oletuksena oli, että kokemukset 

syntyvät suhteessa sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja kontekstiin (esim. Perttu-

la & Latomaa, 2005; Rauhala, 1993). Tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia ko-

kemuksia asianosaisilla henkilöillä oli katkenneista sijaisperhesijoituksista. 

Luonteeltaan kyseessä oli tapaustutkimus, jossa tapauksen muodostivat katken-

neet sijaiskotisijoitukset. Tiedonantajina toimivat kaikki, joita katkennut sijoitus 

on koskettanut.  

 

Alkuperäisenä tavoitteena oli haastatella kuuden katkenneen sijoituksen ympäril-

tä kaikkia asianosaisia, mutta kieltäytymisten ja haastattelujen peruuntumisten 

vuoksi haastatteluaineisto pieneni. Haastatteluun suostui 10 sijaisvanhempaa, 

joista kuusi oli kokenut sijoituksen purkautumisen ja neljä oli ottanut lapsen vas-
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taan sijoituksen purkautumisen jälkeen, kuusi syntymävanhempaa (tai uutta 

puolisoa), kolme sosiaalityöntekijää ja kaksi nuorta. Haastateltuja sosiaali-

työntekijöitä oli kolme, koska kahdella perheellä oli sama työntekijä ja yhden 

perheen kohdalla työntekijä oli vaihtunut niin usein, ettei ollut ketään haastatel-

tavaa.  

 

Haastattelut koskivat kahdeksan lapsen sijoitusten purkautumista. Lapset olivat 

iältään 3-16–vuotiaita ja heistä kuusi oli sisaruksia. Pienemmistä lapsista haas-

tattelutilanteessa oli läsnä neljä, kahta lapsista en tavannut lainkaan. Alkuperäi-

nen ajatukseni lasten haastattelusta muuttui, kun erään lapsen syntymäisä ky-

seenalaisti vieraan ihmisen puuttumisen asiaan (ks. myös Hurtig, 1999). Päädyin 

haastattelemaan kahta yli 15-vuotiasta nuorta, koska heidän kohdallaan luotin 

siihen, että he halutessaan kieltäytyvät haastattelusta. Vaikean asian esiin nosta-

minen pienten lasten kohdalla olisi voinut pahimmillaan olla uudelleen traumati-

soivaa. Vieras ei voi tietää, mitä sijoituksen katkeaminen on tarkoittanut lapsille 

eikä sitä, missä vaiheessa katkenneen sijoituksen käsittely on.  

 

Haastattelut toteutettiin haastateltavien toivomusten mukaan joko heidän kodeis-

saan tai virastotalolla, ne taltioitiin ja litteroitiin sanasta sanaan. Puolistrukturoitu 

haastatteluaineisto oli laadullinen tekstiaineisto. Analyysi perustui omien muis-

tiinpanojen ja litteroitujen haastattelujen holistiseen lukemiseen ja organisoimi-

seen; muuttujien, muotojen ja teemojen suhteiden tarkastelemiseen. Suhtautumi-

nen tekstiin oli ymmärtävä ja tulkitseva. Tutkimuksen luotettavuus määräytyy 

siitä, että lukijat voivat seurata, miten aineiston analyysi on edennyt ja tutkijan 

ymmärrys rakentunut (esim. Eskola & Suoranta, 1998). 

 

Muistiinpano- ja haastatteluaineiston lisäksi käytössäni oli taustamateriaalia, 

jonka sain katkenneen sijoituksen kohdanneiden sijaisvanhempien vertaisviikon-

lopuista, sijaisvanhempien yhteydenotoista ja sosiaalityöntekijöiden kanssa 

käymistä keskusteluista ja teemaan liittyvistä työkokouksista.  

 

Selvityksen aineistolla oli omat rajoitteensa. Muistiinpanot oli tehty muuta kuin 

tutkimustarkoitusta varten ja aineisto koostui pelkästään katkenneista sijoituksis-



 

 

 12

ta, jolloin selvitys ei vastaa muuta kuin välillisesti siihen, mikä edistää sijoitus-

ten pysyvyyttä. Aineistoa käsiteltäessä käytössä ei ollut myöskään vertailuryh-

mää, mistä syystä vertailua on tehty suhteessa kaikkiin Helsingin kaupungin 

sosiaaliviraston perhehoidon sijoituksiin.  

 

Rajoituksista huolimatta aineisto antoi kokonaiskuvan perhehoitosijoitusten kat-

keamisista. Tilastotiedot ja numerot pelkistävät monimutkaisen ilmiön yksinker-

taistaviin keskiarvoihin ja tuloksiin, mutta ilman niitä ilmiön kokonaiskuva hä-

märtyy. Haastattelujen avulla pyritään luomaan mahdollisimman elävä ja moni-

puolinen kuva vaikeasti tavoitettavasta ilmiöstä. Lukumäärällisesti sijoituksen 

katkeamisen kohdanneita lapsia ja sijaisperheitä on vähän eikä yhtä yksinkertais-

ta totuutta minkä vuoksi selvityksen tuloksia ei voi yleistää. Selvityksen avulla 

voidaan kuitenkin tarkastella ja hahmottaa sijoituksen katkeamiseen liittyvää 

ilmiötä.  

2 KATSAUS PERHEHOIDON TILANTEESEEN 

Kodin ulkopuolelle perhehoitoon eli sijaisperheeseen sijoitettuja lapsia on valta-

kunnallisesti noin 5500. Näistä lapsista 4500 on alle 18-vuotiaita huostaan otet-

tuja ja pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettuja. (Stakes, lastensuojeluntilastot) 

Helsingissä vuoden aikana sijoitettuna olevia alle 18-vuotiaita lapsia on noin 

2100. Heistä pitkäaikaiseen perhehoitoon eli sijaisperheisiin sijoitettuja on vuo-

sittain noin 650 lasta (Kuusikko 2004, -05 ja Helsingin kaupungin tilastot 2004 

ja 2005).  

 

Valtakunnallisesti perhehoidon suhteellinen osuus on viime vuosien aikana pie-

nentynyt, kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaismäärä on kasvanut. 

Kysynnän lisääntyessä perhehoidon palvelut eivät ole lisääntyneet, vaikka jokai-

sella tarvitsevalla lapsella tulisi olla oikeus perheeseen. Perhesijoituksen vah-

vuuksia muihin sijaishuollon muotoihin verrattuna ovat mm. lapsen yksilöllinen 

hoito, vanhempien ja muiden ihmissuhteiden pysyvyys sekä mallin saaminen 

perheessä asumisesta (Ahto & Mikkola, 1999). Helsingissä sijaisperheiden osuus 



 

 

 13

hoitovuorokausissa on ollut viime vuosien aikana noin 45 %, mutta tavoitteena 

on perhehoidon määrällinen ja laadullinen lisääminen.  

 

Selvityksessäni keskityin tutkimaan sijaisperhesijoitusten purkautumisia. Vuo-

den 2004 valtakunnallisista lastensuojelutilastoista tehdyn poiminnan mukaan 

vuoden aikana noin 7 % sijaisperheeseen sijoitetun lapsen koti muuttui (Stakes, 

poiminta2). Sijoitusten purkautuminen koski vuonna 2004 hieman yli 300 tyttöä 

ja poikaa, heidän sijais- ja syntymäperheitään sekä sosiaalityöntekijöitä. Poikien 

osuus näyttää olevan hiukan suurempi, mutta tilastollisesti ero ei ole merkitsevä. 

Sijoituksen purkautumisia tapahtui kaikissa ikäryhmissä. Keskilapsuudessa, 7-

12-vuotiaiden alakouluikäisten keskuudessa katkeamisia tapahtui suhteessa hiu-

kan enemmän kuin muulloin. Siihen, onko sijoituksen katkeaminen suunniteltu 

vai suunnittelematon, tilastotiedot eivät vastanneet.  

 

Kun sijoitus sijaisperheessä katkesi, lapsi muutti toiseen sijaisperheeseen (suku-

lais- tai vierasperheeseen), ammatilliseen perhekotiin, laitokseen, itsenäiseen 

asumiseen tai kotiutui syntymävanhempiensa luo. Valtakunnallisen aineiston 

mukaan lähes puolet (46 %) lapsista sijoitettiin uudelleen sijaisperheeseen. Hel-

singissä uuteen sijaisperheeseen muuttaneita vuosina 2004 ja 2005 oli n. 30 % 

sijoituksen katkeamisen kokeneista lapsista.  

 

Helsingissä kodin ulkopuolelle pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettuja lapsia on 

vuositasolla noin 650 (Kuusikko, Hgin kaupunki, sosiaalivirasto, kuukausitilas-

tot). Näistä lapsista 61 sijoituspaikka muuttui vuosina 2004 ja 2005. Vuonna 

2004 uuteen kotiin muutti 41 lasta ja seuraavan vuoden muuttojen lukumäärä oli 

20. Purkautuneiden sijoitusten lukumäärä on pieni ja vuodet poikkeavat toisis-

taan huomattavasti. Tämän vuoksi tuloksien tulkinnassa ja yleistämisessä tulee 

olla varovainen.  

 

                                                 
2 Poimittu aineisto vuoden 2004 lastensuojelun tilastoista. 
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Taulukko 1. Sijoituksen katkeamisen kohdanneet lapset 
 
 
 Sijoitus katkennut  

  v.2004 v.2005 Yhteensä  

Sukupuoli Tyttö lukumäärä 15 10 25 

    %  37,5% 47,6% 41,0% 

  Poika lukumäärä 25 11 36 

    %  62,5% 52,4% 59,0% 

Yhteensä  lukumäärä 40 21 61 

  %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Alun perin tarkoitus oli tarkastella ainoastaan suunnittelemattomia sijoituspaik-

kamuutoksia, mutta tilastoissa suunnittelemattomia ja suunniteltuja katkeamisia 

ei voi erottaa toisistaan. Lisäksi se, mikä yhden mielestä on suunniteltua, ei vält-

tämättä ole sitä toisen mielestä. Etenkin silloin, kun lapsi kotiutuu syntymävan-

hempiensa luo, mielipiteet suunnitelmallisuudesta ja suunnittelemattomuudesta 

saattavat vaihdella hyvin paljon. Edellä mainituista syistä johtuen aineistoon 

kuului kaikki ne sijoituspaikkamuutokset, joita ei oltu etukäteen päätetty. Toisin 

sanoen aineistoon ei kuulunut peruskoulun jälkeen kotiutunut lapsi, jonka en-

simmäisessä huoltosuunnitelmassa todettiin, että lapsi on sijoitettu koulunkäyn-

nin turvaamiseksi ja muuttaa takaisin kotiin heti koulun päätyttyä. Aineistoon 

sen sijaan kuului lapsi, joka kotiutui peruskoulun jälkeen yllättäen. Sijoitus oli 

tarkoitettu pitkäaikaiseksi, mutta sijaisvanhemmat sanoivat toimeksiantosopi-

muksen irti, jolloin lapsi sijoitettiin takaisin kotiin, vaikka vanhempien olosuh-

teissa ei ollut tapahtunut muutosta parempaan. 
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3 LAPSEN MATKA SIJAISPERHEESEEN 

3. 1 Tausta 

Lapset, joiden kohdalla sijaisperhe sijoitus purkautui, tulivat samankaltaisista 

olosuhteista kuin muutkin lastensuojelulapset. Heidän huostaanottojensa taustal-

la oli vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelmia sekä kyvyttömyys ja/tai 

kypsymättömyys hoitaa lasta. Syntymävanhempien ongelmat eivät ole selkeära-

jaisia, vaan tyypillistä oli usean ongelman esiintyminen samanaikaisesti rinnak-

kain. (esim. Niemelä, 2000; Sinkkonen & Kalland, 2001; Bardy, Salmi & Heino, 

2001) 

 

Sijoituksen katkeamisen kohdanneiden lasten lastensuojelun tarve oli jatkunut jo 

useiden vuosien, joskus koko lapsen elämän ajan. Tilanne ei ole erityinen kat-

kenneiden sijoitusten kohdalla vaan pitää paikkansa kaikkien perhehoitoon sijoi-

tettujen lasten kohdalla (Mikkonen, 2007). Lapsista kolmasosa oli sijoitettu 

oman kodin ulkopuolelle ensimmäisen kerran, kun he olivat alle vuoden ikäisiä 

vauvoja. Yli puolet lapsista oli kokenut ensimmäisen sijoituksen alle 3-vuotiaana 

ja lähes kaikkien kohdalla ensimmäinen sijoitus tapahtui alle 9-vuotiaana (yli 90 

%). Pienin sijoitettu vauva oli ollut vain muutaman päivän ikäinen ja vanhin 

sijaisperhesijoituksen katkeamisen kohdanneista lapsista oli 13-vuotias, kun hä-

net oli ensimmäisen kerran sijoitettu oman kotinsa ulkopuolelle. Ensimmäisten 

ikävuosien aikana tapahtuneet sijoitukset kertovat tarinaa siitä, että perheiden 

ongelmat ovat olleet isoja jo vauvaperhevaiheessa. Lastensuojelu on ollut muka-

na perheen asioissa koko lapsen elämän ajan, mutta tukitoimista huolimatta ti-

lanne ei ollut parantunut vaan lasten kohdalla päädyttiin pitkäaikaiseen perhesi-

joitukseen.  
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Taulukko 2. Lapsen ikä vuosina kun hänet sijoitettiin ensimmäisen kerran oman kodin 
ulkopuolella 
 
 
 

  Lukumäärä Prosentti 

 0-2 vuotta 32 52,4 

 3-4 vuotta 5 8,2 

 5-6 vuotta 11 18,0 

 7-8 vuotta 8 13,1 

 9-10 vuotta 2 3,3 

 11-12 vuotta 1 1,6 

 13-14 vuotta 2 3,3 

 Total 61 100,0 

 

 

(0v 21 lasta, 1v 6 lasta, 2v 5 lasta, 3v 2 lasta, 4v 3 lasta, 5v 8 lasta, 6v 3 lasta, 7v 

5 lasta, 8v 3 lasta, 9v 0 lasta, 10v 2 lasta, 11v 1 lapsi, 12v 0 lasta, 13v 2 lasta) 

3. 2 Vastaanottokoti tai kriisiperhe 

Helsingissä huostaanotettu lapsi sijoitetaan yleensä vastaanottokotiin tai kriisi-

perheeseen. Vastaanottokoti- ja kriisiperheaikana lapsen ja hänen perheensä ti-

lannetta arvioidaan ja päätetään voiko lapsi kotiutua vai tarvitseeko hän pitkäai-

kaisen sijaishuollon sijoituksen. Pääsääntöisesti lastensuojeluasiakkuuden alku-

vaihe, etenkin pienten lasten kohdalla, keskittyy vanhempien ongelmien selvit-

tämiseen ja tukemiseen eivätkä lapset juuri näy lastensuojelun muistiinpanoissa 

(vrt. Kääriäinen, 2006). Kriisiperheessä ja vastaanottokodissa lapseen tutustu-

taan ja lapsen käyttäytymistä havainnoidaan mm. havainnointilomakkeiden avul-

la ja kirjoittamalla päivittäin muistiinpanoja. Valitettavan usein sosiaalityön 

muistiinpanoihin ei kuitenkaan oltu kirjattu, miten lapsen kanssa oli sijoituksen 

alkuvaiheessa työskennelty.  

 

Vastaanottopaikan rooli lapsen tilanteen ja tarpeiden arvioijana on tärkeä. Kun 

lapsi sijoitetaan oman kodin ulkopuolelle, hänen koko elämänsä muuttuu. Ihmi-
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set ja paikat sekä tavat ja tottumukset ovat vieraita ja usein lapsen asettumista 

vaikeuttaa tilanteen epävarmuus. Avohuollon sosiaalityön vastuulla on päättää 

lapsen sijoituksen tarpeesta. Lasta arkipäivän tilanteissa hoitanut omahoitaja tai 

kriisiperheen vanhempi tuntevat lapsen ja tuovat esille näkemyksensä siitä, mil-

laisesta sijoituspaikasta lapsi hyötyisi. Lapsen tarpeiden ja toiveiden lisäksi sijoi-

tuspaikan valintaan vaikuttavat lapsen syntymävanhemmat, sijoitettavan lapsen 

ikä ja käytettävissä olevat sijoituspaikat (Taskinen, 1998). Jos lapsi päätetään 

sijoittaa oman kodin ulkopuolelle, sijoituspaikka voi olla laitos, ammatillinen 

perhekoti tai sijaisperhe. Sijaisperheisiin sijoitetaan lähinnä pieniä alle kou-

luikäisiä ja suhteellisen terveitä lapsia. On kuitenkin huomioitava, että usein 

lapsen tarvitsevuus tulee esille vasta ajan kuluessa ja terveeksi arvioidusta lap-

sesta saattaa kuoriutua hyvinkin tarvitseva ja vaikeahoitoinen lapsi.  

3. 3 Sijaisperheeseen muuttaminen 

3. 3. 1 Mistä 

Valtakunnalliset sijoituskäytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Helsingissä lapsi 

muuttaa pääsääntöisesti sijaisperheeseen joko vastaanottokodista tai kriisiper-

heestä, jonka aikana lapsen ja perheen tilannetta on arvioitu. Kriisiperheet ovat 

koteja, joissa hoitajat eivät vaihdu työvuorojen vaihtuessa, ja niitä käytetään 

etenkin pienten lasten kohdalla. Vastaanottokodissa perheen tilanteen ja lapsen 

fyysisen ja psyykkisen kunnon arvioimiseen osallistuu moniammatillinen tiimi. 

Lapselle vastaanottopaikka tarkoittaa aina väliaikaisuutta, mutta sen etuna on, 

että lapsen ja perheen tilannetta pystytään tutkimaan moniammatillisesti. Tämän 

lisäksi lapsen tarpeet arvioidaan mahdollisimman hyvin, jotta hänelle voitaisiin 

löytää mahdollisimman hyvä sijoituspaikka. Vastaanottokoti- ja kriisiperhetoi-

mintaa on vain suuremmilla paikkakunnilla.  

 

Katkenneista sijoituksista huomattavan suuri osa 11/61 sijoitettiin sijaisperhee-

seen suoraan. Viiden lapsen kohdalla lyhytaikaiseksi tarkoitettu sijoitus tai lo-

mapaikka muuttui pitkäaikaiseksi kodiksi. Viisi lasta siirtyi kotoa sukulaissijais-

perheeseen äidin kuoleman tai kasvatusongelmien vuoksi ja kerran lapsi odotti 
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pitkäaikaisen sijaiskodin löytymistä sairaalajakson jälkeen kotonaan. Suoraan 

kotoa sijaisperheeseen muuttaneet olivat usein hiukan vanhempia lapsia. 
 
 
Taulukko 3. Sijaisperheeseen mistä 
 
 

I perhehoitoon mistä 

 Lkm % 

Kotoa 11 18,0% 

Laitoksesta 36 59,0% 

Sukulaiselta 1 1,6% 

Kriisiperhe 13 21,3% 

Yhteensä 61 100,0% 

 

 

Nopeasti ajatellen siirtyminen loma- tai kriisilapsesta sijaislapseksi voi olla lap-

sen kannalta hyvä ratkaisu, koska hän saa jäädä tuttuun perheeseen. Käytännössä 

lyhytaikaisesta pitkäaikaiseksi sijaisperheeksi siirtyminen ei kuitenkaan ole on-

gelmatonta. Joissakin tapauksissa perheet eivät ole saaneet ennakkovalmennusta, 

ja kun entinen lomapaikka muuttuu pysyväksi kaikkien osapuolien roolit, vas-

tuut ja velvollisuudet muuttuvat. Pitkäaikaisessa perhehoidon sijoituksessa lap-

sen hoito- ja kasvatusvastuu on sijaisvanhemmilla, vaikka lapsen huoltajina säi-

lyvät syntymävanhemmat. Vastuiden ja roolien uusjaon lisäksi, perheillä ei ehkä 

ole moraalista mahdollisuutta kieltäytyä sijoituksen jatkumisesta, ja joskus sijoi-

tus jatkuukin lomaperheessä, vaikka arvioidaan, että lapsi on hyvin vaativahoi-

toinen. Kun lapsi muuttaa kotoaan sukulaisten luo, sukulaisperheillä ei ole ollut 

mahdollisuutta osallistua ennakkovalmennukseen ja arvioida omia valmiuksiaan 

ja haluaan hoitaa lasta. Sukulaissijaisperheille voi tulla yllätyksenä lapsen hoi-

don vaativuus, mutta myös viranomaisten vahva asema sijoitetun lapsen arjessa. 

 

3. 3. 2 Sijoitusvaihe ja sijaisperheiden valmennus 

Lapsen sijoitusvaihe sijaisperheeseen on tärkeä sijoituksen onnistumisen kannal-

ta. Sijoittavan sosiaalityöntekijän tehtävä on etsiä sijaisperhe, joka pystyy vas-

taamaan lapsen tarpeisiin ja tekemään yhteistyötä sekä lapsen syntymävanhem-
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pien että viranomaisten kanssa. Sijoittaja huomioi myös sijaisperheen toiveet 

esim. iän, sukupuolen ja terveyden suhteen, vaikka ensisijaisesti lapselle haetaan 

sopivaa perhettä. Kun sopiva, valmennettu sijaisperhe löytyy sijoittava sosiaali-

työntekijä ottaa yhteyden perheeseen ja kertoo lapsen tilanteesta ja ennakoitavis-

sa olevista haasteista. Sijaisvanhemmilla on lain mukaan oikeus saada tietää hoi-

don onnistumisen kannalta oleelliset tiedot lapsen henkilöhistoriasta ja tervey-

dentilasta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, § 17).  

 

Perhehoitoliiton tekemän kyselyn (N=293) mukaan sijaisvanhemmista 33 % on 

käynyt PRIDE-valmennuksen, 44 % jonkin muun valmennuksen ja 26 % ei ollut 

saanut mitään valmennusta (Luomala, 2005). Helsingissä sijaisperheeksi haluk-

kaat perheet osallistuvat joko ryhmämuotoiseen PRIDE-valmennukseen3 tai per-

hekohtaiseen perheselvitykseen. Ennakkovalmennuksen tavoitteena on selvit-

tää a) perheen tausta ja nykytilanne, b) antaa lapsille mahdollisuus päästä hyvin 

valmentautuneisiin perheisiin ja c) perheille mahdollisuus tutkia omia valmiuk-

siaan ja motiivejaan sijaisperheeksi ryhtymiseksi. Valmennuksessa vanhemmat 

saavat tietoa sijaisvanhemmuudesta, sen ongelmakohdista sekä sijaisvanhempien 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Etukäteisvalmennuksella pyritään tukemaan 

sijaisvanhempia ja turvaamaan sijoituksen jatkuminen niin kauan kuin se on 

lapsen kannalta tärkeää.  

 

Helsingin sijoittamista lapsista, joiden kohdalla sijoitus katkesi, 33 % oli sijoitet-

tu PRIDE-valmennettuihin perheisiin ja 67 % perheisiin, joiden kanssa oli tehty 

perheselvitys. Kaikista pitkäaikaisiin perheisiin sijoitetuista lapsista PRIDE-

valmennetuissa perheissä asui hiukan alle 20 % ja perheselvityksen läpikäyneis-

                                                 
3 Ryhmämuotoista 3-4- kuukautta kestävää, yhdeksän tapaamista sisältävää PRIDE-valmennusta 
on käytetty Suomessa vuodesta 1995 lähtien ja valmennettuja perheitä on nykyisin noin 2000 
(Ketola, 2007). PRIDE-valmennuksen tavoitteena on antaa sijaisvanhemmiksi haluaville tietoa 
päätöksenteon pohjaksi ja valmiuksia ryhtyä sijaisvanhemmiksi. Sijaisvanhemmilta edellytettä-
viä valmiuksia ovat 1) kyky suojella ja hoivata lasta, 2) kyky tukea lapsen kehitystä ja ottaa 
huomoon hänen kehitykselliset viiveensä, 3) kyky tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja 
turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen, 4) kyky sitoutua lapseen ja toimia 
hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan ja 5) kyky tehdä yhteistyötä lapsen 
asioissa. Valmennuksessa on keskeistä tiedon jakaminen ja kokemuksellinen oppiminen. Val-
mennus päättyy vanhempien ja työntekijöiden yhdessä tekemään loppuarvioon vanhempien 
valmiuksista ja halukkuudesta ryhtyä sijaisvanhemmiksi. (lisätietoja www.pesapuu.fi) 
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sä perheissä hiukan yli 80 % (Mikkonen, 2007). Tämä tarkoittaa, että PRIDE-

valmennettujen sijaisperheiden osuus katkenneista sijoituksista oli yllättävän 

suuri.  

 
Taulukko 4. Sijaisvanhempien ennakkovalmennus 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRIDE-valmennetut ja perheselvitetyt perheet erosivat toisistaan sijoituksen 

katkeamissyiden ja käytössä olleiden tukitoimien suhteen. Yksinkertaistettuna 

voidaan sanoa, että PRIDE-valmennetut sijaisperheet näyttivät tulevan parem-

min toimeen sijoitetun lapsen syntymävanhempien ja suvun kanssa, ja he käytti-

vät enemmän tukitoimia kuin perheselvitetyt perheet. Sukulaissijaisperheistä 

kukaan ei ollut osallistunut ennakkovalmennukseen ja joissakin tapauksissa per-

heselvitys tehtiin vasta sen jälkeen, kun lapsi jo asui perheessä.  

 

3. 3. 3 Tutustumisvaihe 

Sosiaalityöntekijän yhteydenoton jälkeen sijaisperheen ja lapsen sekä syntymä-

vanhempien kanssa sovitaan tutustumisaikataulusta. Tutustumisvaihe kestää 

lapsen iästä ja tarpeista riippuen muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen, ja 

sen aikana luodaan pohja yhteistyölle. Tutustumisvaiheen aikana lapsi ja perhe 

tutustuvat toisiinsa vierailemalla toistensa luona päivisin ja myöhemmin yön yli. 

Tutustumisvaiheen etenemistä seuraavat lapsen sen hetkinen sijoituspaikka ja 

sijoittava sosiaalityöntekijä. Tutustumisvaihe on aika, jolloin perhe valmistautuu 

vastaanottamaan uuden perheenjäsenen ja lapsi valmistautuu muuttamaan uuteen 

perheeseen. Jokainen lapsi reagoi tutustumisvaiheeseen omalla tavallaan; toiset 

ovat innoissaan uudesta paikasta ja valmiita muuttamaan vaikka heti. Toiset taas 

ovat surullisia, varautuneita ja peloissaan. Tavoitteena on, että lapsi voi muuttaa 

sijaisperheeseen mahdollisimman turvallisin mielin.  

  Lkm % 

Perheselvitys 31 67 % 

PRIDE-valmennus 15 33 % 

Yhteensä 46 100 % 
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Siirtymävaiheeseen kuuluvat kaikenlaiset tunteet. Niiden käsittelyssä sekä lapset 

että aikuiset tarvitsevat apua. Jos lapsi siirtyy suoraan pitkäaikaiseen perheeseen, 

tutustumis- ja tunnusteluvaihetta ei ole, vaan vallitsevaan tilanteeseen on sopeu-

duttava. Katkenneiden sijoitusten kohdalla sosiaalityöntekijöillä, mutta myös 

sijaisvanhemmilla oli ollut usein jo tutustumisvaiheessa tunne, ettei sijoitus on-

nistu. Tutustumisvaiheeseen liittyvistä tuntemuksista tulisikin keskustella avoi-

mesti ja sijaisperheille sekä sosiaalityöntekijöille tulisi antaa mahdollisuus pe-

räytyä, jos sijoitus ei tunnu oikealta. Nykyisin epämääräisten tuntemusten, pet-

tymysten ja ihmettelyjen äärelle ei pysähdytä riittävästi vaan sijoitusprosessia 

jatketaan eteenpäin. Näin tapahtuu etenkin silloin, kun sosiaalityöntekijöillä on 

paineita löytää lapselle koti nopeasti ja sijaisperheellä on suuri halu saada lapsi 

perheeseen – vaikkakin erilainen kuin he olivat toivoneet. Ennakkotoiveiden 

toteutumattomuus näyttäytyy erityisen selvästi pienten sisarusten kohdalla. Ku-

kaan perheistä ei ollut ensisijaisesti toivonut sisaruksia, mutta otti heidät, koska 

sisarukset tarvitsivat kodin. Kun sijoitus katkesi, sijaisvanhemmat olivat usein 

halukkaita jatkamaan toisen lapsen kanssa ja luopumaan toisesta.  

 

3. 3. 4 Toimeksiantosopimus 

Ennen kuin lapsi muuttaa sijaisperheeseen, sijaisperheen ja toimeksiantavan 

kunnan tulee tehdä lasta koskeva yksilöllinen toimeksiantosopimus (Perhehoita-

jalaki 312/92 ja asetus perhehoitajille maksetuista palkkioista ja korvauksista 

420/92). Toimeksiantosopimuksessa määritellään mm. sijaisperheen vastuut ja 

velvollisuudet sekä palkkiot, kulukorvaukset, vapaat ja lomat sekä erityisen tuen 

tarve. Ennen lapsen muuttoa sijaisperheeseen tulisi myös sopia yhteisistä käy-

tännöistä esimerkiksi lapsen ja hänen syntymävanhempiensa tapaamisten suh-

teen. Etukäteen tehdyt selkeät sopimukset lisäävät sijaisperheen turvallisuutta, 

jolloin he puolestaan pystyvät vastaanottamaan lapsen turvallisin mielin. 

 

Kun lapsen muutosta sijaisperheeseen päätetään, asiakkuus siirtyy Helsingissä 

alueen sosiaalityöntekijältä pitkäaikaisen perhehoidon sosiaalityöntekijälle. Täl-

löin sovitaan, miten yhteistyö jatkuu ja miten sijoitusta arvioidaan huoltosuunni-
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telmien ja kotikäyntien aikana. Viime vuosien aikana sijoitusprosessiin on kiin-

nitetty paljon huomiota ja siitä on myös julkaistu hyviä suunnitelmia ja kaavioita 

esimerkiksi Pohjois-Savon Sijaishuoltoyksikössä ja Helsingin kaupungin sosiaa-

livirastossa.  

 

3. 4 Millainen lapsi muuttaa sijaisperheeseen  

3. 4. 1 Syntymäperhe 

Kun lapsi muuttaa sijaisperheeseen hän muuttaa sinne kaikkine kokemuksineen 

ja kaikkine hänelle tärkeine ihmissuhteineen. Sijoituksen katkeamisen kohdan-

neiden lasten syntymäperheissä oli lähes poikkeuksetta vakavia ongelmia päih-

teisiin, mielenterveyteen ja väkivaltaan liittyen. Yli neljäsosa (17/61) lapsista oli 

kokenut toisen tai molempien syntymävanhempiensa kuoleman ja osa oli joutu-

nut todistamaan vanhempiensa itsemurhayrityksiä.  

 

Lasten syntymä-äideistä elossa oli noin 90 % ja heistä noin 11 % kävi töissä. 

Äideistä lähes puolella oli päihdeongelmia ja kolmasosalla mielenterveysongel-

mia. Tilanteestaan johtuen suuri osa oli työttömänä tai eläkkeellä. Viidettä osaa 

äideistä kuvattiin terveiksi. 

 

Lasten syntymäisistä oli muistiinpanoissa vähän mainintoja. Isyyden tunnusta-

neita oli noin 80 % ja heistä elossa oli noin 80 %. Isät, jotka mainittiin, vaikutti-

vat paremmin voivilta kuin äidit. Puolet heistä oli kuvattu terveiksi ja he olivat 

mukana työelämässä. Alle puolella isistä oli päihdeongelma ja vain noin 10 % 

mielenterveysongelmia. Positiivinen kuva isistä voi kuitenkin olla väärä, koska 

usein heistä ei ollut saatavilla terveys- ja työllistymistietoja. Näyttääkin siltä, että 

silloin kun isät on mainittu sijoitetun lapsen muistiinpanoissa, he ovat suhteelli-

sen hyvässä kunnossa ja osallistuvat lapsen elämään. Isän elossa oleminen, isyy-

den tunnustaminen ja työllisyystilanne sekä sijoituksen katkeaminen ovat kui-

tenkin toisistaan riippumattomia muuttujia.  
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Lapsista suurimmalla osalla oli sisaruksia (51/61), ja ennen sijoitusta he asuivat 

yksinhuoltajaperheessä. Yksi lapsista asui molempien syntymävanhempiensa 

kanssa, mutta suurimmalla osalla perheen toisena aikuisena oli nopeaan tahtiin 

vaihtuva kumppani. Parhaimmillaan tai pahimmillaan lapsi oli viiden vuoden 

aikana asunut isänsä ja kuuden äidiksi kutsumansa naisen kanssa. Yllättävää oli, 

että vaikka lapsista lähes kaikilla oli biologisia sisaruksia, yli puolet (34/61) oli 

sijoitettu yksin. Yksin sijoittamisen syynä on voinut olla lapsen yksilölliset tar-

peet, jolloin toiset sisarukset ovat jääneet kotiin tai heidät on sijoitettu toiseen 

sijaispaikkaan. Festingerin (1996) mukaan sisarusten sijoittaminen yhdessä on 

sijoituksen pysyvyyttä suojaaja tekijä (artikkelissa Rushton & Dance, 2003). 

Tämän aineiston lasten kohdalla sisaruus ei näyttänyt suojaavan sijoitusta; ei 

silloin kun sisarukset sijoitettiin yhdessä, mutta ei myöskään silloin, kun sisaruk-

set sijoitettiin erikseen.  

 

3. 4. 2 Sijoitusikä ja lapsen traumat 

Suurin osa katkenneista sijaisperhesijoituksista alkoi, kun lapset olivat alle kou-

luikäisiä, keskimäärin 6½-vuotiaita. Nuorin perheeseen sijoitettu lapsi oli alle 

vuoden ikäinen ja vanhin hiukan yli 14-vuotias. Lähes viidesosa lapsista oli alle 

3-vuotiaita, kun he muuttivat sijaisperheeseen. Näillä lapsilla ei ollut takanaan 

monia vuosia tai vuosikymmeniä, mutta he olivat joskus kokeneet vuosikym-

menten edestä asioita. Kronologinen, kehityksellinen ja kokemuksellinen ikä 

saattoivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Katkenneen sijoituksen kohdanneet 

lapset olivat sijoitettu perhehoitoon jonkin verran myöhemmin verrattuna kaik-

kiin perhehoidon sijoituksiin.  
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Taulukko 5. Lapsen ikä vuosina I sijoitus perhehoitoon 
 
 
 

  

Katkenneet 

sijoitukset, 

lukumäärä prosentti 

Hgin kaikkien perhehoidon 

sijoitusten prosenttiosuudet 

(Mikkonen, 2007) 

 0-2 vuotta 12 19,7 41 

 3-6 vuotta 18 29,5 31 

 7-9 vuotta 16 26,2 14 

10-12 vuotta 8 13,1 8 

yli 13 -.vuotta 7 11,5 6 

 

Total 61 100,0 100,0 

 

 

Traumojen luokitteleminen ennen sijoitusta, sijoituksen aikana ja sijoituksen 

purkautumisen jälkeen syntyneisiin on hankalaa, mutta yleisesti voidaan todeta, 

että yli 40 % sijoituksen katkeamisen kohdanneista lapsista oli kokenut enem-

män kuin viisi luokiteltua traumaa (ks. myös Sinkkonen & Kalland, 2001).  

 

Sijaisperheisiin pyritään sijoittamaan mieluummin terveempiä lapsia, mutta nä-

mä perheisiin sijoitetut lapset olivat nuoresta iästään huolimatta kokeneet mo-

nenlaisia kehityksen riskitekijöitä ja traumoja. Pahimmillaan lapsen traumati-

soituminen oli alkanut jo sikiökaudella ja jatkui syntymän jälkeisenä huonona tai 

riittämättömänä huolenpitona. Hiukan alle 10 % näistä lapsista oli altistunut äi-

din raskauden aikaiselle alkoholin käytölle. Kahdelle lapselle kolmesta huume- 

ja ryyppyporukat lieveilmiöineen olivat tuttuja ja hiukan alle puolet lapsista oli 

kokenut tai nähnyt väkivaltaa ennen sijoitusta. Lähes puolessa tapauksista lapsen 

hoitoa oli vakavasti laiminlyöty. Kun lapsi sijoitettiin sijaisperheeseen, on arvi-

oitu että hän tarvitsee perheenomaisen, vakaan ja hoidollisen elinympäristön, 

jotta traumojen aiheuttamia vaurioita voitaisiin vähentää ja parantaa (ks. Pasztor 

Mayers ja muut, 2006). 
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Taulukko 6. Lapsen kokemat traumat sosiaalityöntekijöiden muistiinpanojen perusteella 
 
 
 

 

 

Lkm  % 

 Enemmän kuin 3 sijoitusta 47 77,0 

  Vanhempien mielenterveys-ongelmat 9 14,8 

  Hoidon laiminlyöminen 26 42,6 

  Väkivallan näkeminen ja kokeminen 26 42,6 

  Ryyppy- ja huumeporukat 18 29,5 

  Äiti joi raskauden aikana (FAS, FAE diagnoosi) 4 6,6 

  Äidin kuolema 8     13,1  

  Isän kuolema 11     18   

  Ei tiedä kuka isä on / isyyttä ei ole tunnustettu 12    19,7  

  Äiti hylkää 12 19,7 

  Isä hylkää 25 41,0 

  Perhehoitaja hylkää 11 18,0 

  Sijaisperhesijoitus katkeaa toisen kerran 22 36,1 

  Seksuaalinen riisto tai sen epäily 9 14,8 

  
Lapsen kaltoin kohtelu perhehoidossa tai sen 

epäily 
9 14,8 

Yhteensä 61 100,0 

 

 

Kun lapset saapuivat sijaisperheeseen, heillä oli takanaan keskimäärin 5,6 sijoi-

tusta. Enimmillään sijoituksia oli 12, vähimmillään kaksi. Näistä lapsista peräti 

77 % oli sijoitettu useammin kuin kolme kertaa ja kolmasosalla lapsista on taka-

naan enemmän kuin yksi perhesijoituksen katkeaminen.. Kaikkiin Helsingin 

pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitettuihin lapsiin verrattuna, katkeamisen koh-

danneilla lapsilla oli taustallaan huomattavasti useampia sijoituksia4.  

 

                                                 
4 Mikkonen, M. (2007) 19 % lapsista ei yhtään laitossijoitusta, 56 % lapsista yksi laitossijoitus, 
ja 15 % kaksi laitossijoitusta  
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Useat sijoitukset tarkoittavat katkenneita ihmissuhteita ja altistavat lapsen hyl-

käämisille. Erityisesti pienet lapset ja pojat useammin kuin tytöt, näyttävän ole-

van alttiita hylätyksi tulemiselle. Syntymävanhemmat voivat hylätä lapsensa 

kolmella tavalla; kuolemalla, katkaisemalla yhteydenpidon tai niin, ettei lasta 

tunnusteta. Kuoleman kautta molemmat vanhempansa menettäneitä lapsia ai-

neistossa oli kaksi. Lisäksi kuudelta lapselta oli kuollut äiti ja yhdeksältä lapselta 

isä. Sijaisvanhemmat voivat hylätä lapsen katkaisemalla yhteydenpidon, kun 

sijoitus loppuu.  

 

Sijoituksen katkeaminen vaikuttaa negatiivisesti lasten kehitykseen (esim. New-

ton ja muut, 2000; DeSena ja muut, 2005). Oirekäyttäyminen voi näkyä käy-

tösongelmina (esim. tottelemattomuus, aggressiivisuus ja epäsosiaalinen käyt-

täytyminen), kiintymyssuhteen häiriöinä tai psykopatologiana (esim. ahdistunei-

suus ja masentuneisuus) (esim. James, 2004; Wulczyn, Kogan & Jones Harden, 

2003). Husseyn ja Guon (2005) mukaan, mitä useampia sijoituksia lapsilla on 

taustallaan, sitä enemmän hänellä on myös psykiatrisia oireita. Sisäänpäin kään-

tynyt reagointi kuten ahdistuneisuus ja masentuneisuus, paranevat hoidollisessa 

sijaisperheessä, käytöshäiriöihin oli vaikeampi vaikuttaa. 

 

Sosiaalityöntekijöiden muistiinpanojen mukaan näistä lapsista 40/61 oli luokitel-

tu joko keholtaan tai mieleltään sairaiksi, mutta vain 25 lasta oli hoidonpiirissä. 

Hoidon syinä olivat psyykkinen tai kehityksellinen häiriö tai viive, oppimisvai-

keudet, käytöshäiriöt, seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen epäily ja muutamassa 

tapauksessa somaattinen sairaus5. Hoitomuotoina on käytetty psyko-, puhe-, 

toiminta-, fysio- ja taideterapiaa sekä osastohoitoa. Se, että viisitoista (38 %) 

sairaiksi todetuista lapsista ei ollut hoidon piirissä on hälyttävää. Osittain tämä 

voi johtua siitä, ettei hoito ehtinyt alkaa uudessa sijoituspaikassa ennen sijoituk-

sen loppumista. Sijoituksen jatkuvuuden ja sijaisvanhempien tuen kannalta hoi-

totahojen pitäisi olla selvillä jo silloin, kun lapsi muuttaa sijaisperheeseen. Kaik-

kiin Helsingin perhehoitoon sijoitettuihin lapsiin verrattuna sijoituksen katkea-

                                                 
5 Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 60-90 % sijoitetuista lapsista tarvitsee sijoitushetkellä 
somaattista sairaanhoitoa (hammmashoito, terveystarkastukset, rokotukset, iho-ongelmat yms), 
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misen kohdanneilla lapsilla näyttää olevan enemmän diagnosoituja sairauksia 

(Mikkonen, 2007). On kuitenkin huomioitava, että terveiden lasten osuus on 

pienentynyt vuosittain koko aineistossa.  

 

Kouluikäisistä lapsista hieman yli puolet kävi, ongelmistaan huolimatta, koulua 

tavallisella luokalla. Haapasalon ja Hämäläisen (1994) tutkimusyhteenvedon 

mukaan sijoitetuilla lapsilla on yleensä huono koulumenestys ja verrattain paljon 

käyttäytymisongelmia. Kouluvaikeuksiin liittyi mm. keskittymis- ja oppimisvai-

keudet, tarkkaavaisuushäiriö, koulupelko ja koulukiusaaminen, häiriökäyttäyty-

minen ja usein myös alisuoritumista (Luomala, 2002, Evans ja muut, 2004). Op-

pimisvaikeuksien taustalla voi olla joko lapseen (elimelliset) tai olosuhteisiin 

liittyviä syitä (stressi). Siihen, johtuuko sijoitettujen lasten sijoittuminen tavalli-

sille luokille erityisluokkien puutteesta tai väärästä koulumuodosta vai siitä, että 

lapsilla ei ole tarvetta erityisopetukseen aineisto ei vastaa. 

 

Sosiaalityöntekijän muistiinpanoissa oireilevia lapsia kuvattiin mm. tarrautuvik-

si, itkuisiksi, masentuneiksi, pelokkaiksi, ahdistuneiksi, väkivaltaisiksi, varaste-

leviksi, satuileviksi, itsetuhoisiksi, tottelemattomiksi, levottomiksi sekä kiusaa-

jiksi ja kiusatuiksi. Lapsilla oli univaikeuksia ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa. 

Nuorten oirekuvaan kuului näpistely, varastelu, murrot, itsemurhayritykset, viil-

tely, kouluvaikeudet, lintsaus, karkailu, käytösongelmat, vuorovaikutusongelmat 

ja päihteiden väärinkäyttö.  

 

Vaikka huostaanotetuilla ja sijoitetuilla lapsilla esiintyy muita enemmän sekä 

sosiaaliseen käyttäytymiseen että mielenterveyteen liittyviä ongelmia kuin muil-

la lapsilla (Berridge, 2004; Hukkanen, 2002; Pasanen, 2001), katkenneet sijoi-

tukset ja lasten oireet eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa (Rushton & Dance, 

2003; Kalland & Sinkkonen, 2001). Toisinaan lapsen ja perheen yhteensovitta-

minen onnistui niin hyvin, että oireet jäivät taustalle, mutta pahimmillaan lapsi 

traumatisoitui perhehoidossa, kun häntä kohdeltiin huonosti tai sijoitus katkesi 

                                                                                                                                   
35-45 % on krooninen sairaus (astma, anemia, neurologinen sairaus) ja erilaisista tutkimuksista 
riippuen 22-95 % lapsilla on käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia (Evans ja muut, 2004). 
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yllättäen. Mitä useampia sijoituksia lapsella oli, sitä useampia traumaattisia ti-

lanteita hän oli myös kokenut.  

 

Sijoitusta edeltäneiden traumojen ja sijoituksen aiheuttaman kriisin lisäksi, lapsi 

ja perhe kohtasivat sijaisperheessä kaikki normaaliin kasvuun ja kehitykseen 

kuuluvat kriisit ja kehitystehtävät. Osa kriiseistä oli ns. kehityksellisiä siirtymä-

kriisejä, kuten lapsen uhma- ja murrosikä, parisuhteen solmiminen, lapsen syn-

tyminen ja omien vanhempien kuolema (esim. Saari, 2000). Traumaattiset kriisit 

olivat elämän yllättäviä käännekohtia, joihin ei voinut etukäteen varautua. Täl-

laisia kriisejä olivat esimerkiksi avioero, vakava sairastuminen ja onnettomuu-

det. Sijaisperhe ei ole muuta maailmaa paremmin suojattu yksikkö, vaan sekin 

on altis kaikelle inhimilliselle avioeroista päihteiden käyttöön ja väkivaltaan. 

Sijaisperheen kehitykselliset vaiheet liittyvät sijoitetun lapsen saapumiseen ja 

sopeutumiseen, ongelmien esiintymiseen ja niiden ratkaisemiseen sekä lapsen 

aikuiseksi kasvamiseen (Niemelä, 2000). Kehityksellisistä vaiheista riippumatta 

näyttää siltä, että sijoituksen katkeamisriski on suurin sijoituksen alussa (esim. 

James, 2004; Wulczyn ja muut, 2003). 

 

3. 5 Millaiseen sijaisperheeseen lapsi muuttaa 

3.5.1 Sijaisvanhempien rekrytoiminen ja sijaisvanhemmuuden 

haasteet 

Sopivan sijoituspaikan löytäminen on sosiaalityöntekijän tehtävä sen jälkeen kun 

lastensuojelun avohuollon tukitoimet todetaan riittämättömiksi ja lapselle ryhdy-

tään etsimään pitkäaikaista sijaispaikkaa. Huomioon otetaan lapsen yksilöllinen 

tilanne, erityisen hoidon ja tuen tarve, ihmissuhteiden pysyvyys ja lapsen ja van-

hempien toiveet – sekä tietysti se millaisia sijoituspaikkoja on tarjolla (esim. 

Taskinen, 1999). Mennen ja O’Keefen (2005) mukaan kiintymyssuhteen laadun 

tulisi olla tärkein määrittäjä, kun päätetään millaisiin lastensuojelullisiin toimiin 

ryhdytään. Jos lapsen ja syntymävanhemman välinen kiintymyssuhde on huono, 
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lapsi tulisi sijoittaa sijaisperheeseen, jossa hänellä on mahdollisuus luoda turval-

linen kiintymyssuhde sijaisvanhempaan. Jos taas lapsen ja vanhemman välinen 

kiintymyssuhde on hyvä, sitä tulisi tukea ja pyrkiä poistamaan ongelmat, jotta 

lapsi voisi mahdollisimman nopeasti palata takaisin kotiin.  

 

Sijaisperheitä etsitään kuntakohtaisilla lehti-ilmoituksilla ja tiedotustilaisuuksilla 

sekä valtakunnallisilla tiedotuskampanjoilla. Sosiaalihuoltolain mukaan perhe-

hoitajana voi toimia henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilö-

kohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Perheet 

voivat olla sukulaisperheitä tai vierasperheitä, heillä voi olla ennestään lapsia tai 

he voivat olla lapsettomia, he voivat asua kaupungissa tai maalla, käydä ko-

dinulkopuolella töissä tai olla kotona. Yleensä sijaisperheissä on molemmat 

vanhemmat, mutta myös yksinhuoltajaperheitä löytyy. Eri kunnilla on erilaisia 

kriteerejä, joiden perusteella sijaisperheitä arvioidaan. Ehdottomia esteitä sijais-

perheeksi ryhtymiselle ovat esimerkiksi päihteiden käyttö, rikollisuus ja vakavat 

mielenterveysongelmat. Yhteistä erilaisille perheille on halu hoitaa ja kasvattaa 

lapsia.  

 

Sijaisvanhemmiksi etsitään ”tavallisia vanhempia”, joten selkeitä pätevyysvaa-

timuksia tai kelpoisuusehtoja ole (Niemelä, 2000). Vanhemmuuden lisäksi si-

jaisvanhemmilta vaaditaan erityistä kykyä vastata sijoitetun lapsen tarpeisiin ja 

mahdollisuuksien mukaan korvata lapsen aikaisemmat huonot kokemukset, uu-

silla myönteisillä kokemuksilla (Mikkola ja Helminen, 1994). Tehtävän luonteen 

vuoksi henkilökohtainen soveltuvuus korostuu sekä rohkeus asettua kiintymyk-

sen kohteeksi ja kiintyä vieraaseen lapseen. Sijaisvanhemmuus on kokonaisval-

taista omalla persoonalla toimimista ja siksi tietoisuus omasta menneisyydestä ja 

toimintatavoista sekä kyky erotella ja säädellä tunteita ovat tärkeitä. Sijaisvan-

hempana toimiminen on paitsi turvallisen ympäristön, hoivan ja kasvatuksen 

antamista, myös korvaavien ja korjaavien kokemusten tarjoamista lapselle. Vari-

lon mukaan erityisen tärkeää on äidin kiintyminen lapseen, sijoituksen pysyvyys 

ja joustavuus arjessa (Niemelä, 2000, 37).  
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Hilkka Niemelän (2000) mukaan keskeisimpiä asioita SOS -lapsikylän van-

hemmuudessa onnistumisessa on, että vanhempi kokee lapset ja heidän kanssaan 

elämisen arvona, ei uhrautumisena. Vanhempi haluaa rakastaa, hoitaa ja kasvat-

taa lapsia sellaisina kuin he ovat. Hän haluaa sitoutua lapsiin ja antautua heidän 

kiintymyksensä kohteeksi. Sijaisvanhempi on tasapainoinen ja joustava persoo-

nallisuus, jolla on hyvä stressin ja paineiden sietokyky sekä riittävä itsetuntemus 

ja kyky itsetutkiskeluun. Usein sijaisvanhempi hoitaa suurperhettä, jolloin käy-

tännön kotityöt ja kasvatukselliset asiat on syytä hallita hyvin. Sijaisvanhemman 

jaksamista auttavat hyvä terveys ja henkiset voimavarat sekä positiivinen elämän 

asenne. Jaksamista lisää myös se, että sijaisvanhemmat hyväksyvät sijoituksen 

väliaikaisuuden työhön kuuluvana tosiasiana. Sijoituksen väliaikaisuutta koros-

tetaan myös uudessa lastensuojelulaissa (2007/417).  

 

Sijaisvanhemmuus poikkeaakin monin tavoin biologisesta vanhemmuudesta ja 

mm. Leena Haveri (2005) puhuu ”erityisvanhemmuudesta” ammatillisia sijais-

perheitä käsittelevässä lopputyössään. Sijoitettujen lasten erilaisuus ja tarvitse-

vuus luovat jännitteitä sijaisperheen arkeen ja lapset tuovat mukanaan oman 

elämänsä tarinan, jonka kautta sijaisvanhemmat ja -sisarukset joutuvat koke-

maan asioita, joita ns. tavallisessa perheessä ei yleensä koeta. Sijoitetun lapsen 

traumat voivat siirtyä sijaisvanhempien tai –sisarusten kannettaviksi ja usein 

sijaisvanhemmat ovat huolissaan omien lasten voinnista, hoidosta ja kasvatuk-

sesta. Lapseen sitoutumisen lisäksi sijaisvanhemmilta odotetaan yhteistyökykyä 

ja joustavuutta syntymävanhempien, sosiaalitoimen ja muiden viranomaisten 

kanssa.  

 

3. 5. 2 Sijoituksen katkeamisen kohdanneet sijaisperheet 

Sijoituksen purkautumisen kohdanneita sijaisperheitä oli 46 vuosien 2004 ja -05 

aikana. Näistä yksihuoltajaperheitä oli kuusi ja sukulaissijaisperheitä yhdeksän. 

Sijaisperheistä hiukan yli puolet asui kaupungissa, suurin osa Uudellamaalla. 

Uudenmaan suosio selittyy sillä, että lapsille pyritään etsimään sijaispaikka 

mahdollisimman läheltä, jotta välimatkat eivät vaikeuttaisi yhteydenpitoa syn-

tymävanhempien kanssa. Joissakin tapauksissa lyhyt välimatka voi olla myös 
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ongelma, jos syntymävanhempien tiivis yhteydenpito estää lapsen kiinnittymisen 

sijaisperheeseen ja elämän vakiintumisen. Noin puolet kaikista Helsingin perhe-

hoitoon sijoittamista lapsista asuu pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla (Mik-

konen, 2007). 

 

Sijaisvanhemmat olivat keskimäärin 49-vuotiaita, mikä vastaa kutakuinkin 

kaikkien sijaisvanhempien keski-ikää. Nuorin äideistä oli 28-vuotias ja vanhin 

67 vuotta. Nuorin isä puolestaan oli 31–vuotias ja vanhin 75 vuotta. Kun lapsia 

sijoitetaan perheeseen lasten ja vanhempien ikä pyritään pitämään luontevana, 

yleensä ikäero ei ole 45 vuotta enempää. Tämä on tärkeää sijaisvanhempien jak-

samisen ja terveydenkin kannalta. Suurin osa sijaisvanhemmista, joiden kohdalla 

sijoitus katkesi, olivat terveitä, vain muutama oli eläkkeellä, joko iän tai tervey-

den vuoksi.  

 

 
Taulukko 7. Sijaisvanhempien terveydentila 
 
 

 Sijaisäidin terveys Sijaisisän terveys Yhteensä 

  Lkm % Lkm % Lkm % 

Terve 36 80 % 29 74 % 65 77 % 

Sairas 9 20 % 10 26 % 19 23 % 

Yhteensä 45 100 % 39 100 % 84 100 % 

 

 

Sijaisvanhemmuus ei edellytä vanhemmalta kotiin jäämistä, mutta erityisesti 

pienten lasten kohdalla suositellaan, että sijaisvanhempi jää vähintään puoleksi 

vuodeksi kotiin. Tuo aika on tarkoitettu lapsen ja sijaisvanhemman tutustumisel-

le ja asettumiselle suhteessa toisiinsa. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto kor-

vaa osittain kotiin jäämisestä aiheutuvan tulonhankkimismenetyksen. Aikuisen 

lapselle tarjoaman ajan arvokkuutta ei voi mitata rahassa. Yhdessä oleminen 

edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä auttaa kaikkia kotiutumaan uuteen per-

hemalliin.  
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Kodin tavat, ihmiset ja elämänmuoto ovat sijoitetulle lapselle uusia, mutta myös 

vastaanottavan perheen pitää tutustua ja sopeutua sijoitetun lapsen mukanaan 

tuomaan uuteen järjestykseen. Perhe on systeemi, jossa jokaisen osan muutos 

aiheuttaa vastaavan muutoksen systeemin muissa osissa (esim. Saarnio, 2004). 

Olennaista on, että tutustumiselle on aikaa ja turvallinen ympäristö. Lapsen tur-

vallisuuden tunne syntyy aikuisen kautta ja siitä että hän kokee itsensä tervetul-

leeksi ja odotetuksi. Tutut tavarat ja tavat auttavat lasta sopeutumaan ja muun 

perheen sopeutumista auttaa tietoisuus siitä, että sopeutumista tarvitaan.  

 

Sijaisperheiden isistä kodin ulkopuolella kävi töissä hiukan yli puolet ja äideis-

tä hiukan alle puolet. Lähes puolet lapsista muutti toisin sanoen perheeseen, jos-

sa vähintään toinen vanhempi oli kotona, ja johon oli sijoitettu myös muita 

lapsia. Yli puolella perheistä (26/46) oli aiempaa kokemusta loma-, kriisi tai 

sijaislapsista. Sijoitettujen lasten määrä perheessä vaihteli yhdestä viiteen.. Ai-

emmin kodin ulkopuolella töissä käyminen oli tavallisempaa. Nykyisin sijais-

vanhemmista yhä useammin ainakin toinen jää kotiin hoitamaan sijoitettuja lap-

sia. Näin tapahtuu etenkin silloin kun sijoitettuja lapsia on enemmän kuin 1-2.  

 
Taulukko 8. Sijaisvanhempien työtilanne 
 
 

 Sijaisäidin työtilanne Sijaisisän työtilanne 

  Lkm %  % 

Töissä 19 42 % 25 64 % 

Kotona 26 58 % 14 36 % 

Yhteensä 45 100 % 39 100,0% 

 

 

Sijoitettujen lasten lisäksi sijaisperheissä oli lähes aina (41/46) biologisia lapsia. 

Osa biologisista lapsista oli jo aikuisia ja muuttanut omilleen, mutta puolessa 

perheistä sijoitetut ja biologiset lapset asuivat ja elivät yhdessä. Biologisten las-

ten määrä perheissä vaihteli yhdestä kuuteen, yleensä lapsia oli 1-3. Usein sijais-

vanhempien biologiset lapset olivat vanhempia kuin sijoitetut lapset, koska us-

kotaan, että nuorimmaksi sijoitettu lapsi saa helpommin tarvitsemansa erityis-
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huomion eikä herätä sisarussuhteissa niin suurta mustasukkaisuutta (esim. Nie-

melä, 2000).  

 

Sanotaan, että kyvyttömyys saada biologisia lapsia korreloi positiivisesti sijoi-

tuksen jatkumisen kanssa (esim. Kalland & Sinkkonen, 2001). Tässä aineistossa 

viidellä perheellä eli noin 11 % ei ollut omia biologisia lapsia. Tilastoista ja tau-

lukoista ei näy, mikä on lapsettomien perheiden osuus kaikista pitkäaikaisista 

sijaisperheistä, mutta tuntuu, että heidän osuutensa tässä aineistossa on iso. Jos 

näin on, lapsettomien perheiden valmennukseen ja tukemiseen tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota.  

 

Sukulaissijaisperheet 

Viidesosa sijoituksen katkeamisen kohdanneista lapsista asui sukulaissijaisper-

heessä. Sukulaisperheen etu on, että lapsi lähes poikkeuksetta tuntee ihmiset, 

joiden luokse muuttaa, eikä hän joudu eroon suvustaan. Tilastollisesti sukulais- 

ja vierasperheisiin sijoitetut lapset eivät eronneet toisistaan, mutta tämän aineis-

ton mukaan näyttää siltä, että sukulaissijaisperheisiin sijoitettiin hiukan terveem-

piä ja hiukan nuorempia lapsia, mutta joilla (yllättäen) oli taustallaan hiukan 

enemmän sijoituksia. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan sukulaissijoitukset 

ovat vierassijoituksia kestävämpiä (esim. Wulczyn ja muut 2003; Sallnäs ja 

muut 2004).  

 

Tämän aineiston mukaan sukulaissijaisperheiden osuus katkenneista sijoituksista 

on sama kuin sukulaissijaisperheiden osuus kaikista sijaisperheistä eli noin 20 

%. Sukulaissijaisperheet eroavat kuitenkin vierassijaisperheistä siinä, että heistä 

kenelläkään ei ollut aiempaa kokemusta lastensuojelulapsista, heistä kukaan ei 

ollut PRIDE-valmennettu ja usein perheselvitys tehtiin vasta siinä vaiheessa, kun 

lapsi jo asui perheessä. Sukulaissijaisperheet saivat myös vähemmän tukea kuin 

vierassijaisperheet ja heistä useammat kävivät kodin ulkopuolella töissä. Suku-

laissijaisperheissä kolmasosalla ei ollut omia lapsia ja niilläkin joilla oli lapsia, 

he olivat useimmiten muuttaneet pois kotoa. Useimmat sukulaissijoitukset teh-

tiin äidin puoleisille isovanhemmille tai sisaruksille. Joukossa oli mukana yksi 
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sijoitus isäpuolelle ja toinen sijoitetun lapsen sisarelle, mutta nämä ovat harvi-

naisia.  

4 LAPSEN ELÄMÄ SIJAISPERHEESSÄ  

Jokainen lapsi ja jokainen sijoitus on yksilöllinen. Tämän selvityksen lyhin vie-

rasperhesijoitus kesti vain muutaman kuukauden ja päättyi siihen, että sijaisper-

he sanoi toimeksiantosopimuksen irti. Sijoitettu lapsi oli alle kouluikäinen, ja 

hänen kanssaan perhe tuli hyvin toimeen. Sijaisvanhemmat kokivat kuitenkin 

syntymävanhempien uhkailun niin vaaralliseksi, että he halusivat sanoa toimek-

siantosopimuksen irti. Sijoituksen purkautumisen jälkeen lapsi sijoitettiin amma-

tilliseen perhekotiin. Pisimmillään lapsen sijoitus sukulaisperheessä kesti yli 15 

vuotta. Nuori oli asunut käytännössä koko ikänsä isovanhempansa luona. Mur-

rosikä oli raju. Nuori karkaili ja lopulta isovanhempi ei enää jaksanut ja sanoi 

toimeksiantosopimuksen irti. Sijoituksen purkautumisen jälkeen nuori sijoitettiin 

toiseen sukulaissijaisperheeseen.  

 

Sijoituksen alkuun kuuluu usein ns. ”kuherruskuukausi”, jonka aikana per-

heenjäsenet tutustuvat toisiinsa. Usein sijoituksen alussa kaikki tuntuu menevän 

hyvin ja perheenjäsenet hakevat innostuneesti paikkaansa suhteessa toisiin. Si-

jaisperheen rakenne muuttuu ja tavoitteena on, että kaikilla perheenjäsenillä olisi 

oma, yhtä arvokas paikkansa ja tila kasvaa omana itsenään. Kodin ulkopuolelle 

sijoitetut lapset reagoivat perhesijoitukseen eri tavoin. Toiset lapset voivat ma-

sentua ja vetäytyä itseensä, kun taas toiset ovat levottomia ja hakevat aikuisen 

huomiota teoillaan. Hämäläisen (2004) mukaan lapsi käy läpi neljä kriisin vai-

hetta, kun hänet sijoitetaan: järkytyksen, vastaan panemisen, surun ja sopeutumi-

sen.  

 

Koska jokainen sijoitettu lapsi on erilainen, myös hänen reaktiotapansa uuteen 

perheeseen ovat erilaisia. Osa sijoitetuista lapsista saattaa kiintyä ensisijaiseen 

hoitajaansa uudessa perheessä hyvin nopeasti, jopa takertuvasti. Joissakin tapa-

uksissa sijaisvanhemmat taas joutuvat taistelemaan turhautumisen ja ehkä kiu-
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kunkin tunteita vastaan, kun lapsi näyttää vähät välittävän siitä, missä hän on. 

Usein lapsi vaatii paljon huomiota, mikä puolestaan voi herättää toisissa lapsissa 

ja puolisossa mustasukkaisuutta. Lapsi ikävöi syntymävanhempiaan ja sisaruksi-

aan ja uusiin sääntöihin ja tapoihin totutteleminen vaatii paljon energiaa. Per-

heenjäsenten energia puolestaan kuluu, kun he sopeutuvat lapseen ja hänen mu-

kanaan tulleisiin yhteistyötahoihin: syntymävanhempiin, sukulaisiin ja sosiaali-

työntekijöihin. Usein huomiotta jäävät sijaissisarukset, jotka uuden lapsen tulles-

sa joutuvat ainakin osittain luopumaan omasta arjestaan, vanhemmistaan, leluis-

taan ja rauhastaan. 

 

Lapsen tapa reagoida herättää sijaisvanhemmissa ja -sisaruksissa tunteita ja reak-

tioita. Kestänkö sen, että lapsi takertuu minuun kuin hengen hädässä tai kestänkö 

sen, että lapsi ei osoita minkäänlaisia kiintymyksen merkkejä? Mitä tunteilleni 

teen? Vaikeassa tilanteessa lapsi reagoi perustoiminnoillaan esimerkiksi yli- tai 

alisyömisellä, unen häiriöillä, käyttäytymisen muutoksilla ja taantumisella. Kai-

kenlaiset tunteet pelosta vihan kautta suruun ja helpotukseen tulevat esille.  

 

Sijoitetuilla lapsilla on taustallaan monia pettymyksiä ja alun intensiivisen taker-

tumisenkin pinnan alla voi olla epäuskoa, epäluottamusta ja turvattomuutta. 

Kaikkien osalta liittyminen ei tapahdu automaattisesti vaan osa lapsista tarvitsee 

paljon suostuttelua, vakuuttelua ja aikaa (esim. Niemelä, 2000). Hughesin (2006) 

mukaan kaltoin kohdellun lapsen pulmia ovat mm. heikko itsetunto, aggressiivi-

nen ja torjuva suhde ikätovereihin, käytöshäiriöt, vaikeus ottaa vastaan hyvää, 

pyrkimys kontrolloida tilanteita ja manipuloida ihmisiä, oppimisvaikeudet, vie-

raantuminen omista toiveista, tarpeista ja tunteista, vetäytyminen kontaktista ja 

rakastetuksi tulemisen kokemisen välttäminen. Omalla käyttäytymisellään lapsi 

pyrkii hallitsemaan tilanteita. Usein jopa niin, että hän tulee hylätyksi. 

 

Aikuisen tehtävä on auttaa lasta ja murtaa lapsen opettelema tunteiden tukahdut-

tamisen muuri. Lapsen taustan ymmärtäminen auttaa ymmärtämään lapsen käyt-

täytymistä, joka usein heijastelee odotuksia torjuvasta ja epäluotettavasta aikui-

sesta. Lapsi kertoo käyttäytymisellään aiemmasta elämästään ja siitä, miten hän 

on selvinnyt. Hän ei ole paha, vaan hänellä on vaikea olo, eikä hän osaa sitä toi-
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senlaisella käyttäytymisellä purkaa. Sijoitettu lapsi kaipaa turvaa, aikuisen hy-

väksyntää ja hyviä vastavuoroisia kokemuksia sekä aikaa sopeutua sijaisperheen 

arkeen. Arkeen, jossa ei tarvitse olla varuillaan, ja jossa hänellä on tilaa kohdata 

kokemuksellisesti aiempi elämänhistoriansa. Lasta on autettava ja opetettava 

muuttumaan, jotta hänen olisi helpompi elää omaa elämäänsä 

 

Tutustumisvaiheen jälkeen osa lapsista alkaa koetella sijaisvanhempien kärsiväl-

lisyyttä, perheen rajoja ja sitä luovutaanko hänestä vai ei. Kiltistä lapsesta voi 

kuoriutua hyvin vaativa lapsi, mutta kehitys voi olla myös toisin päin, jolloin 

alun vaikea lapsi asettuukin perheeseen yllättävän kivuttomasti. Tullessaan sijoi-

tetut lapset ovat usein rajattomia ja he yrittävät määrätä omasta ja muiden elä-

mästä. Sijaisvanhemman tehtävä on asettaa lapselle samanaikaisesti riittävän 

tiukat ja sopivan joustavat rajat. Turvalliset ja selkeät rajat ja tieto siitä, että ai-

kuiset kantavat vastuun antavat lapselle turvallisuuden tunteen. Kun lapsen pe-

rusturvallisuuden tunne kohenee, hänelle tulee mahdolliseksi käsitellä sekä sijoi-

tukseen liittyviä että aiempia traumoja. Joskus lapsi tarvitsee mahdollisuuden 

taantua aiemmille kehitystasoille kehittyäkseen sen jälkeen eteenpäin.  

 

Rajojen asettamista ja lapsen käyttäytymisen ymmärtämistä vaikeuttaa usein se, 

että sijoitetut lapset ovat kehittyneet epätasaisesti. Joissakin asioissa, kuten itse-

näisessä pärjäämisessä, he käyttäytyvät itseään vanhemman oloisesti, mutta het-

ken päästä käyttäytyminen voi olla huomattavasti nuoremman lapsen käyttäyty-

mistä. Esimerkiksi pettymyksen sietäminen voi olla sijoitetulle lapselle hyvin 

vaikeaa ja se saattaa aiheuttaa uhmaikäisen kiukkukohtauksia vanhemmassakin 

lapsessa. 

 

Lapsen asettamien vaatimusten lisäksi sijaisvanhemmat joutuvat suhtautumaan 

lapsen ja hänen syntymävanhempiensa yhteydenpitoon. Lastensuojelulain mu-

kaan lapsen ja hänen syntymävanhempiensa ja muiden tärkeiden ihmisten yh-

teydenpitoa on tuettava, koska säännöllinen yhteydenpito ylläpitää jatkuvuutta ja 

lapsen turvallisuuden tunnetta (Rutter, 1998). Säännöllinen yhteydenpito on 

myös edellytys lapsen kotiutumiselle, jos syntymäkodin olosuhteet paranevat. 

Tapaamiset herättävät kaikissa osapuolissa suuria tunteita, mutta onnistuessaan 
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ne lisäävät sekä syntymä- että sijaisvanhempien jaksamista ja edistävät sijoitus-

ten pysyvyyttä (esim. Haigh ja muut, 2005) 

 

Sijoitettu lapsi odottaa, toivoo, jännittää ja joskus myös pettyy tapaamisiin. Syn-

tymävanhemmat ovat hänelle tärkeitä, mutta niin ovat sijaisvanhemmatkin, jotka 

pitävät huolta arkipäivän asioista. Jos yhteistyö vanhempien välillä ei suju eivät-

kä he arvosta toisiaan, lapsi joutuu sietämättömän ristiriitaiseen tilanteeseen. 

Aikuisten vuoksi, selviytyäkseen tilanteesta, hän saattaa joutua tukahduttamaan 

omat tunteensa ja halunsa. Pahimmillaan lapsi jää näkymättömäksi aikuisten 

tarpeiden ja tunteiden taakse, eikä kerro kenellekään omista tunteistaan, jotka 

liittyvät tapaamisiin. Joskus tapaamisten jälkeinen eroon joutuminen voi herättää 

lapsessa myös aiempien hylkäämiskokemusten muiston. 

 

Myös syntymävanhemmille tapaamiset ovat vaativia. Tapaamisiin liittyy ikävää, 

toiveita, odotuksia, pettymyksiä, jännitystä, halua hyvittää lapsen asuminen si-

jaisperheessä ja syyllisyyttäkin. Kaiken lisäksi kauan odotettu lapsen tapaaminen 

on määräaikainen ja päättyy aina. Hyvästien jättäminen ja siitä seuraava ikävä 

saattavat joissakin tapauksissa kasvaa niin isoiksi, etteivät vanhemmat pysty 

tapaamaan lapsiaan. Haigh ja muiden (2005) tutkimuksen mukaan tapaamisia 

voitiin helpottaa jäsentämällä ilmiötä ja opettamalla syntymävanhemmille pa-

rempia keinoja selviytyä hankalaksi koetuista lähtötilanteista. Sijoituksen aikana 

syntymävanhempien tulisikin saada tukea itselleen, jotta he voisivat tukea las-

taan ja sijoituksen onnistumista (Rutter, 1998).  

 

Tapaamistilanteessa sijaisvanhempi kantaa omien tunteiden lisäksi sijoitetun 

lapsen tunteita. Usein sijaisvanhempi näkee, miten paljon lapsi jännittää ennen 

tapaamisia, miten suuri lapsen pettymys on, jos tapaamiset peruuntuvat ja miten 

vaikeaa lapsen on tapaamisten jälkeen palata arkirytmiin. Usein lapsen tilanne 

muuttuu ja vaikeutuu vierailujen jälkeen. Suojellakseen lasta pettymyksiltä ja 

tunnemyrskyiltä, sijaisvanhemmat joskus haluaisivat rajoittaa tapaamisia, mutta 

silloin he unohtavat, että lapsen kasvun ja kehityksen kannalta yhteydenpito syn-

tymävanhempiin on ristiriitaisista tunteista huolimatta tärkeää.  
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Sijaisvanhemman tulee käsitellä myös omat tunteensa suhteessa lapsen synty-

mävanhempiin. Pystyykö hän arvostamaan lapsen vanhempia, heidän teoistaan 

huolimatta? Miten hän suhtautuu siihen, että syntymävanhemmat pitävät oikeu-

tenaan arvostella lapsen vaatteita tai sijaisperheen kasvatusmenetelmiä ja elä-

mäntapaa? Kuinka vanhempi pystyy auttamaan lasta tapaamisjännityksessä, jos 

hän itsekin pelkää, että tapaaminen ei onnistu? Tai kuinka hän vastaanottaa lap-

sen, joka tapaamisviikonlopun jälkeen tuoksuu vieraalle kodille? Halaamalla vai 

kylpyyn passittamalla? 

 

Parhaimmillaan, kun yhteydenpito sujuu, lapsi saa kokemuksen, että hänellä on 

kahdet vanhemmat, jotka välittävät hänen hyvinvoinnistaan ja antavat hänelle 

luvan olla molempien vanhempien kanssa. Anna-Liisa Koisti-Auerin (2000) 

mukaan yhteydenpito paranee, kun syntymävanhempi kokee, että häntä arvoste-

taan ja kunnioitetaan lapsen vanhempana, hänen mielipiteistään ollaan kiinnos-

tuneita ja niitä kuullaan, häntä muistetaan esimerkiksi äitien- ja isänpäivänä, 

lapsesta annetaan säännöllisesti tietoja ja sijaisvanhemmat osaltaan huolehtivat 

yhteydenpidon onnistumisesta. Sijaisvanhempien on myös tärkeää muistaa, että 

he eivät aseta yhteistyön tavoitteita liian korkealle. Sijoituksen taustalla on syitä, 

joiden vuoksi syntymävanhemmat voivat olla haluttomia tai kyvyttömiä yhteis-

työhön. Tällöin sijaisvanhemman rooli yhteistyönrakentajana korostuu. Toimiva 

yhteistyö sijaisperheen, syntymävanhempien ja sosiaalitoimen välillä vaikuttavat 

oleellisesti lapsen hyvinvointiin ja sopeutumiseen sijaisperheeseen sekä sijoituk-

sen pysyvyyteen.  

5 SIJAISVANHEMPIEN SAAMA TUKI 

Sijaisvanhemmat tarvitsevat ja ansaitsevat tukea, jotta he jaksavat hoivata ja 

tukea kotoa pois sijoitettuja lapsia. Sijaisperheen voimavaroja voivat kuluttaa 

mm. perherakenteen muutokset, sijoitetun lapsen oireilu, sisarusten oireet, yh-

teistyöongelmat sijoitetun lapsen syntymävanhempien ja suvun kanssa, yhteis-

työongelmat viranomaisten kanssa, arjen pyörittäminen, kokemus yksinjäämi-

sestä, tuen puute ja sijaistraumatisoituminen. Tuki voi olla virallista (esimerkiksi 
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koulu, lastensuojelunviranomaiset ja perheneuvola) tai epävirallista (suku, ystä-

vät, naapurit).  

 

Sijaisvanhempien tuen saamista ja tuen tarvetta on sivuttu useassa sijaisvan-

hemmuudesta tehdyssä tutkimuksessa (esim. Heikkinen, 2002; Pöllänen, 2005; 

Teittinen; 2006; Saastamoinen & Sutinen, 2001). Edellä mainittujen tutkimusten 

mukaan sijaisvanhemmat kokevat, että he eivät saa tarpeeksi tukea. Sosiaalityön-

tekijän tavoittaminen on vaikeaa, viesteihin ei vastata ja työntekijän vaihtuminen 

on hankalaa. Sijaisvanhemmat toivoivat, että työntekijällä olisi enemmän aikaa 

tutustua lapseen ja perheeseen, ja että he pitäisivät aktiivisesti yhteyttä ja arvos-

taisivat sekä ymmärtäisivät sijaisvanhempien tekemää työtä. Lisäksi sijaisvan-

hemmat toivoivat parempaa tiedottamista, selkeitä ohjeita ja yhtenäisiä käytäntö-

jä kuntien välille mm. maksupolitiikan suhteen. Sijaisvanhempien esittämä tuen-

tarve vaihteli arkipäivän avusta (kodinhoito ja kuljettamiset), lomien ja vapaa-

päivien mahdollistamisen kautta lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa työsken-

telyyn.  

 

Sosiaalityön tulisi tukea sekä sijoitettua lasta että sijaisvanhempia. Tuen laadun 

ja määrän tulisi olla suhteessa lapsen tarpeisiin, sijaisperheen rakenteeseen (esi-

merkiksi yksinhuoltajuus, sisarusten lukumäärä, kehitykselliset kriisit), sijais-

perheen toimintakykyyn, ulkoisiin puitteisiin (esimerkiksi perheen talous ja työ-

ajat) sekä sijaisperheen tarpeisiin (Johnson & Kastner, 2005). Sijoitetut lapset 

tarvitsevat usein erityistä tukea koulunkäynnissä, terveydenhoidossa ja sosiaali-

sen käyttäytymisen alueilla (Roberts, 1993). Pystyäkseen tukemaan lapsia, si-

jaisvanhemmat tarvitsevat tukea. Sijaisvanhempien tukimuodot voidaan jakaa 

taloudelliseen ja aineelliseen tukeen, toiminnalliseen tukeen, tiedolliseen tukeen 

ja emotionaaliseen tukeen. Sijaisvanhemman ensisijainen, virallinen, tukija on 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Hänen kauttaan hoituvat sijaisvanhemman la-

kisääteiset tukimuodot kuten palkkio ja kulukorvaus, käynnistämiskorvaus ja 

oikeus vapaaseen (Perhehoitajalaki 312/1992) sekä emotionaalinen tuki.  

 

Varsinkin sijoituksen alkuvaiheessa sijaisvanhempana toimiminen saattaa olla 

sekä henkisesti että fyysisesti raskaampaa, mitä sijaisvanhemmat olivat kuvitel-
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leet. Sijoitettu lapsi saattaa viedä täysin vanhempien ajan ja huomion ja arkipäi-

vän pyörittäminen onkin oletettua hankalampaa. Alkuaikojen haasteelliset tilan-

teet voivat johtaa väsymykseen ja pahimmillaan sijoituksen katkeamiseen jo 

ensimmäisten vuosien aikana.  

  

Parhaimmillaan sosiaalityöntekijän ammattitaito vanhempien tukijana ja lapsen 

tilanteen arvioijana sekä toimiva yhteistyö auttavat sijaisvanhempia jaksamaan 

(Laurila, 1993; Kalland ja Sinkkonen, 2001; Häkkinen, 2000). Säännöllinen ja 

toimiva yhteistyö on myös perhehoidon laadun tae. Sekä sijaisvanhempien että 

sosiaalityöntekijöiden tulisi oppia yhä paremmin tunnistamaan sijaisperheen 

tuen tarve ja rohkaistua hakemaan ja tarjoamaan apua ajoissa. Pahimmillaan 

sijaisvanhemmat kokevat, että he eivät voi pyytää apua. Jos he kertovat väsy-

myksestään, sosiaalityöntekijä uhkaa sijoittaa lapset muualle, ja jos he puhuvat 

rahasta, he ovat itsekkäitä ja rahanahneita. Toisaalta sijaisvanhemmat ovat jos-

kus myös loukkaantuneet, jos sosiaalityöntekijä on ottanut puheeksi jaksamisen 

tai muun huolta aiheuttavan asian. Tyytyväiset sijaisvanhemmat ovat kokeneet, 

että työntekijöillä on aikaa ja resursseja auttaa.  

5. 1 Sijaisperheiden käytössä olleet tukitoimet 

Kaikilla sijaisperheillä oli yhteys sosiaalityöntekijään. Parhaimmillaan suhde oli 

toimiva ja sijoitusta tukeva, pahimmillaan aitoa vuorovaikutussuhdetta ei ollut ja 

suhdetta leimasi kiire, väärinymmärrykset ja kohtaamattomuus. Erityisen hanka-

lana sijaisvanhemmat kokivat työntekijän vaihtuvuuden. Haastatteluun osallistu-

neet sijaisvanhemmat kertoivat, että he olivat kahden vuoden aikana asioineet 

seitsemän eri sosiaalityöntekijän kanssa. Ottamatta kantaa työntekijöiden am-

mattitaitoon, sijaisperhe totesi, että alusta aloittaminen oli paitsi raskasta myös 

turhauttavaa. Niissäkin tapauksissa, missä sosiaalityöhön oltiin tyytyväisiä, toi-

vottiin, että kotikäyntejä olisi voinut olla useammin. 

 

Yhteydenpito sijaisperheen ja sosiaalityöntekijän välillä tapahtui puhelimella, 

sähköpostilla, kotikäynneillä ja neuvotteluissa. Haastatellut sijaisvanhemmat 
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toivoivat lisää kotikäyntejä, jolloin koko perhe olisi läsnä. Myös sijoitetun lap-

sen kannalta on hyvä, että yhteys sosiaalityöntekijään syntyisi. Helsingin kau-

pungin perhehoidon sosiaalityöntekijällä on rajallinen työaika sekä keskimäärin 

17 sijaisperhettä ja 32 asiakaslasta (Mikkonen, 2007b). Käytännössä yhdellä 

työntekijällä on kuitenkin enemmän asiakkaita, koska osa työntekijöistä tekee 

osa-aikaista työtä. Sosiaalityöntekijöille tehdyn kyselyn mukaan 65 % työnteki-

jöistä koki, että he olivat pystyneet tukemaan sijaisperhettä riittävästä ja hiukan 

yli puolet kokivat, että he olivat tukeneet sijoitettua lasta riittävästi. Suurimmak-

si ongelmaksi sosiaalityöntekijät kokivat syntymävanhempien kanssa työskente-

lyn. Vastanneista työntekijöistä 83 % koki, että syntymävanhempien tukeminen 

oli aivan liian vähäistä.  

 

Sosiaalityöntekijän tuen lisäksi sijaisvanhemmilla tulisi olla oikeus, mutta myös 

velvollisuus osallistua työnohjaukseen ja koulutuksiin sekä pitää lakisääteiset 

vapaapäivät. Työnohjaus antaa sijaisvanhemmille mahdollisuuden purkaa sijais-

vanhemmuuteen liittyviä onnistumisen ja ilon kokemuksia sekä ongelmatilantei-

ta. Sijoitettuihin lapsiin ja sijaisvanhemmuuteen liittyvissä koulutuksissa sijais-

vanhempien tiedot, taidot ja ymmärrys lisääntyvät, minkä lisäksi he voivat jakaa 

kokemuksiaan vertaistensa kanssa. Työnohjaus ja koulutus turvaavat omalta 

osaltaan sijoituksen hyvän laadun. Lisäksi tutkimuksissa on tullut esille, että 

sijaisvanhempien koulutushalukkuus ja sijoituksen jatkuvuus ovat vahvasti yh-

teydessä toisiinsa (Kalland & Sinkkonen, 2001). Perhehoitoliiton jäsenyhdistys-

ten kautta sijaisvanhemmat voivat saada asiantuntija-apua ja puhelinpalveluita, 

koulutuksia sekä mahdollisuuden osallistua vertais- ja pienryhmätoimintaan6.  

 

Joissain tapauksissa sijaisperhe ei ottanut tarjottua tukea vastaan. Kieltäytymisen 

syynä voi olla vääränlainen tuki tai väärä ajoitus. Etenkin silloin, jos sijaisperhe 

on jo tehnyt päätöksen sijoituksen lopettamisesta, asian prosessoiminen ja tuen 

vastaanottaminen voi tuntua turhalta ja jopa loukkaavalta. Yhteydenotoista tuli 

esille sijaisvanhempien kokemus siitä, että tukea tarjottiin liian myöhään. Jois-

                                                 
6 lisätietoja www. perhehoitoliitto.fi 
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sain tapauksissa sijaisperheen tilanne oli myös sellainen, että tukitoimista huoli-

matta lapsi ei voinut jäädä perheeseen.  

 
 
Taulukko 9. Sijaisvanhempien käytössä olleet tukimuodot 
 
 

Tukimuodot 

PRIDE- 

valmenne-

tut perheet  

N = 15  

Perheselvite-

tyt perheet 

N = 31  

yhteensä % 

Sosiaalityöntekijän yhteys 15 100 31 100 46 100 

Työnohjaus 7 46 4 13 11 24 

Terapia / vanhempainohjaus 3 20 5 16 8 17 

Osallistuminen koulutuksiin 4 26 3 10 7 15 

Kriisityö 1 6 5 16 6 13 

Osallistuminen vertaisryhmätoimintaan 5 33 0 0 5 11 

Tukea on tarjottu, mutta perhe ei ota vastaan 1 6 3 10 4 9 

Lomatoiminta 1 6 0 0 1 2 

Sijaisperheen sukulaisten tuki sijoitetun hoi-

dossa 

1 6 0 0 
1 2 

 

 

Taulukosta näkyy, että PRIDE-valmennetut ja perheselvityksen läpikäyneet per-

heet erosivat käytetyn tuen määrän ja laadun suhteen. Yksinkertaistettuna voi-

daan sanoa, että PRIDE-valmennetut perheet käyttivät enemmän ja monipuoli-

semmin tukea. Johtuuko tämä siitä, että valmennetut perheet osaavat vaatia oi-

keuksiaan vai mahdollisesti siitä, että PRIDE –valmennetut perheet asuivat usein 

kaupungeissa, joissa koulutuksia järjestetään ja olivat siten palveluiden äärellä?  

 

Vain pieni osa sijaisperheistä sai muuta kuin sosiaalityöntekijän tukea. Kuiten-

kin perhehoito on erityisvanhemmuutta, joka vaikuttaa kaikkiin sijaisperheen-

jäseniin – ja myös syntymävanhempiin. Sijoitetuilla lapsilla ja sijaisvanhemmilla 

sekä –sisaruksilla tulisi olla oikeus riittävään tukeen ja apuun. Sosiaalityönteki-

jöillä puolestaan tulisi olla riittävät mahdollisuudet ja valmiudet tukea lasta ja 

perhettä tai ohjata heidät tarvittaessa ulkopuolisen tuen äärelle. Tuen ja avun 

tarve tulisi havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanteet pys-
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tytään selvittämään eivätkä ne kärjisty. Sijaisvanhemmille kuuluu vastuu omasta 

tilanteestaan tiedottamisesta. Sosiaalityöntekijä ei voi tukea, jos hän ei tiedä tuen 

tarpeesta. Puheeksi ottamisen ja avun pyytämisen mahdollistaa luottamus siihen, 

että vaikeistakin asioista on lupa puhua ja apua voi saada.  

 

Yhteiskunnallisen ja virallisen tuen lisäksi sijaisperheet saavat tukea sukulaisil-

taan ja lähipiiriltään. Tämän tuen varaan sijaisvanhempia ei kuitenkaan pitäisi 

jättää, vaikka tästä tuesta he parhaimmillaan eniten hyötyvät.  

 

6 SIJOITUSTEN PURKAUTUMINEN 

Vuonna 2005 Helsingin kaupungin kaikista sijaisperheisiin sijoittamista, huos-

taanotetuista alle 18-vuotiaista lapsista 23 % oli alle kouluikäisiä, 35 % oli ala-

kouluikäisiä, 22 % oli yläkouluikäisiä ja 20 % oli yli 16-vuotiaita (Hgin kaupun-

ki tilasto, pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitetut lapset ja nuoret 2005). Uusia 

sijoituksia Helsingin pitkäaikaisessa perhehoidossa on vuosittain noin 60–85 

lasta. Heistä noin 63 % on alle kouluikäisiä, alakouluikäisiä 27 % ja noin 10 % 

yläkouluikäisiä.  

 

Pitkäaikaisista perhehoidon sijoituksista suurin osa alkaa, kun lapsi sijoitetaan 

alle kouluikäisenä perheeseen, ja ne kestävät täysi-ikäisyyteen asti. Vuosina 

2004 ja 2005 sijoitusten katkeamisista 20 % kosketti alle kouluikäisiä lapsia, 40 

% alakouluikäisiä lapsia ja 40 % yläkouluikäisiä tai sitä vanhempia lapsia. Ala-

kouluikäisten suhteellinen osuus katkenneista oli suuri. 

6. 1 Aloitteentekijä 

Kun pitkäaikainen perhehoidon sijoitus halutaan purkaa, aloitteentekijänä voi 

toimia sijaisvanhempi, syntymävanhempi, sijoitettu lapsi/nuori tai sosiaalityön-

tekijä. Joissakin tapauksissa aloitteentekijöitä voi olla useampia.  
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Taulukko 10. Sijoituksen purkamisen aloitteentekijä 
 
 

  Lkm  % 

 Perhehoitaja 44 72 

  Sijoitettu lapsi tai nuori 15 25 

  Syntymävanhempi tai sukulainen 15 25 

  Sosiaalityöntekijä 16 26 

Yhteensä 61 100 

 

 

Tässä aineistossa sijaisvanhempi oli lähes aina aktiivinen toimija, kun sijoitus 

purkautui. Joissakin tapauksissa aloitteentekijänä oli myös sijoitettu lapsi, lapsen 

syntymävanhemmat tai sosiaalityöntekijä. Joskus kaikki osapuolet olivat sijoi-

tuksen purkautumisesta samaa mieltä, kun taas toisinaan toimeksiantosopimus 

sanottiin irti yksipuolisesti tai nuori ei enää suostunut palaamaan sijaisperhee-

seen. Vuosien 2004 ja 2005 aikana syntymävanhemmat olivat useammin aloit-

teentekijöinä poikien sijoituksen purkautumisessa kuin tyttöjen. Kaltoinkohtelu-

tapauksissa sosiaalityöntekijän rooli aloitteentekijänä korostui.  

6.2 Sijoitusten purkautumisen syyt ja  

sijoituspaikat 

Sijoitusten katkeamiseen liittyvät useat, samanaikaisesti vaikuttavat syyt. Lu-

kiessani katkenneita sijoituksia koskevia muistiinpanoja listasin syitä, jotka liit-

tyivät a) sijaisvanhempaan, b) sijoitettuun lapseen, c) syntymävanhempiin ja d) 

yhteistyöongelmiin. Muistiinpanojen perusteella on vaikea sanoa, mikä on sijoi-

tuksen katkeamisen ensisijainen syy ja mikä on syy ja seuraus; väsyikö sijais-

vanhempi lapsen oireisiin vai ryhtyikö lapsi oireilemaan sen jälkeen kun sijais-

vanhempi väsyi? Toisinaan oikeita syitä ei myöskään kirjata lapsen muistiinpa-

noihin. Tällaisia kirjaamattomia, haastattelussa esille tulleita syitä oli mm. si-

jaisvanhemman päihteiden käyttö ja vakavat mielenterveysongelmat. Sijoituksen 



 

 

 45

purkautumisen syyt eivät ole toisiaan pois sulkevia vaan ne esiintyvät usein rin-

nakkain.  

 
Taulukko 11. Sijoitusten purkautumisen syyt 
 
 

 N = 61 

Sijaisvanhempaan liittyvät syyt  

      sijaisvanhemman väsymys 35 

      sijaisperheen muuttunut tilanne 24 

      lapsen kaltoinkohtelu sijaisperheessä 5 

Lapseen liittyvät syyt  

      vaikeasti oireileva 17 

      itsenäistymishalu 5 

Syntymävanhempiin liittyvät syyt  

      paremmaksi muuttunut tilanne 13 

      puuttuminen sijoituksen kulkuun 5 

Yhteistyöongelmat  

      syntymä- ja sijaisvanhempien välillä 7 

      lapsen ja sijaisvanhempien välillä 4 

 

 

Sijaisvanhemman väsymys esiintyi useimmin sijoituksen loppumisen syynä. 

Muistiinpanoissa ei ole kuitenkaan tarkemmin kerrottu, mistä väsymys johtui, 

mitä väsymys tarkoitti ja miten se näkyi sijaisperheen arjessa. Väsyminen voi 

liittyä lapsen oireisiin tai syntymävanhempien puuttumiseen sijoituksen kulkuun, 

mutta se voi liittyä myös sijaisvanhemman omaan muuttuneeseen tilanteeseen, 

sijaisperheen uuteen vaiheeseen, ikääntymiseen, tuen puutteeseen tai voimien 

hiipumiseen. Useimmiten voimien hiipuminen ja väsyminen etenevät pikkuhil-

jaa. Voimavarat hupenevat, elämästä katoavat iloiset ja kevyet asiat eikä palau-

tumista ja voimautumista tapahdu lepohetkien aikana.  

 

Jos väsyminen etenee uupumiseksi, sijaisvanhemman kykyä ja mahdollisuutta 

hoitaa sijoitettua lasta täytyy arvioida. Uupumisesta toipuminen on haasteellista 

ja vie aina paljon aikaa. Esimerkiksi sairauslomalle jääminen on hankalaa, jos 

uupumisen syynä ovat sijoitetut lapset tai heidän mukanaan tuomat asiat, jotka 
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edelleen vaikuttavat perheen toimintaan. Pahimmillaan väsymys voi johtaa lap-

sen kaltoin kohteluun sijaisperheessä. Väsyneenä ja oman jaksamisen äärirajoilla 

ylilyönnit lasten kasvatuksessa ja kohtelussa ovat mahdollisia.  

 

Tähän selvitykseen osallistuneista lapsista yhdeksän muistiinpanoissa oli mer-

kintöjä lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä tai sen epäilystä. Lapseen koh-

distuva väkivalta ja kaltoin kohtelu voi olla suoraa tai epäsuoraa, fyysistä, 

psyykkistä tai seksuaalista tai hoidon laiminlyömistä (Paavilainen, 1998). Viiden 

lapsen kohdalla huono kohtelu oli sijoituksen purkautumisen syy, minkä lisäksi 

neljässä tapauksessa lapsi oli kertonut, että häntä kohdellaan huonosti, mutta 

tilannetta ei oltu todennettu. Kaltoin kohtelu sijaisperheessä näyttää koskevan 

useammin poikia kuin tyttöjä (6/9). Kaltoin kohtelun muodot vaihtelivat sijais-

perheen ulkopuolelle jättämisestä fyysiseen väkivaltaan (tukistaminen, nipistely, 

töniminen) ja lähes sadistiseen kasvatukseen (kylmässä suihkussa seisottaminen 

ja potalle pakottamista, kunnes kakka tulee). Fyysistä kaltoin kohtelua esiintyi 

sijoituksen kaikissa vaiheissa. Psyykkinen kaltoin kohtelu on lapsen epätasa-

arvoista kohtelua, alistamista ja välinpitämättömyyttä hänen tekemisiään koh-

taan (Paavilainen, 1998). Psyykkiselle kaltoin kohtelulle on ominaista, että siitä 

on usein vaikea saada näyttöä. Sijaisvanhempien sukulaisuus, PRIDE-valmennus 

ja syntymäisän aktiivisuus näyttävät suojaavan sijoitettua lasta kaltoinkohtelulta 

– sekä se, että sijoitus on purettu tarpeeksi ajoissa, ensimmäisen vuoden aikana.  

 

Sijaisvanhemman väsymys sijoituksen katkeamisen syynä ei näyttänyt liittyvän 

lapsen huostaanoton syihin, koettuihin traumoihin tai sairastamiseen. Sen sijaan 

sijaisvanhemman väsymys ja se, että sijoitetun lapsen syntymä-äiti ei pidä yhte-

yttä näyttivät liittyvän toisiinsa. Usein ajatellaan, että sijoitetun lapsen kanssa on 

sitä helpompi tulla toimeen, mitä vähemmän hänen syntymävanhempansa pitä-

vät yhteyttä. Tämän aineiston mukaan näyttää kuitenkin siltä, että syntymävan-

hemman mukana olo auttaa sijaisvanhempia jaksamaan. Yksin jäänyt lapsi saat-

taa olla hyvin tarvitseva suhteessa sijaisvanhempiin tai hän saattaa käyttäytyä 

siten, että altistuu myös uusille hylkäämisille.  
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Sijoitusten katkeamisten syynä oli myös sijaisperheen muuttunut tilanne. Per-

heen muuttunut tilanne voi olla esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen tai 

kuolema, avioero, lasten syntyminen tai muutto toiselle paikkakunnalle. Muuttu-

nut tilanne pakottaa sijaisvanhemmat miettimään, kenestä he ovat ensisijaisesti 

vastuussa, ja onko heillä edelleen voimavaroja, valmiuksia ja halua huolehtia 

heille sijoitetusta lapsesta. Esimerkiksi sijaisvanhempien avioero ei ole auto-

maattinen syy sijoituksen katkeamiseen, mutta joskus vanhemmat toteavat, että 

he eivät yksin pysty huolehtimaan heille sijoitetusta lapsesta.  

 

Sijoitetut lapset ja etenkin nuoret voivat reagoida vahvasti muutoksiin, esimer-

kiksi muuttoon. Nuori saattaa päättää, ja käyttäytymisellään vahvistaa, että hän 

ei suostu muuttamaan maalle perheen kanssa ja jättämään ystäviään, harrastuksi-

aan ja syntymävanhempiaan. Nuori kokee olevansa kiintyneempi ystäviinsä ja 

harrastuksiinsa kuin sijaisvanhempiinsa. Toisinaan perheen muutto toiselle paik-

kakunnalle tai lapsen muutto esimerkiksi opintojen perässä toiselle paikkakun-

nalle voi olla myös ns. hyväksytty syy katkaista sijoitus. Pahimmassa tapaukses-

sa uudessa kodissa ei ollut enää tilaa sijoitetulle lapselle tai hänelle viestitään 

muuten, ettei ole tervetullut kotiin. 

 

Sijoituksen katkeamisen syyt, jotka liittyivät lapseen tai nuoreen olivat lapsen 

vaikea oirekäyttäytyminen ja itsenäistymisen halu. Kun sijoitus loppui sijoi-

tetun lapsen vaikean oirekäyttäytymisen vuoksi, hän näytti olevan keskimääräis-

tä enemmän traumatisoitunut. Taustallaan hänellä oli useita sijoituksia, väkival-

ta- ja hyväksikäyttökokemuksia, isättömyyttä sekä jo raskauden aikana syntynei-

tä neurologisia ongelmia. Sijaisperheessä tilanne saattoi kärjistyä siten, että lapsi 

oli uhka sekä omalle että muiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Lapsi saattoi 

tuhota omaisuutta, karkailla, käyttäytyä aggressiivisesti muita kohtaan ja itsetu-

hoisesti itseään kohtaan. Joissakin tapauksissa lapsen oireet ja tarvitsevuus tuli-

vat parhaiten vastatuiksi laitosolosuhteissa. Usein, jos sijoitus katkesi lapsen 

oireiden vuoksi, sijaisvanhempien ja lapsen välinen yhteydenpito säilyi.  

 

Murrosikä ja oman itsen etsiminen ovat vaativaa aikaa sijoitetulle nuorelle. Käy-

tännössä sijoitetun nuoren pitää itsenäistyä ja irtautua sekä syntymäperheensä 
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että sijaisperheensä arvoista ja malleista. Joskus irtautuminen oli rajua ja siihen 

liittyi karkailua, riitelyä, kyseenalaistamista, väärinymmärryksiä, varastelua, 

itsetuhoisuutta ja tottelemattomuutta. Yksi sijoituksen katkeamisen kohdanneista 

nuorista yksinkertaisesti kieltäytyi enää palaamasta sijaisperheeseen, kun taas 

toinen haettiin pois väkivaltaisen riidan seurauksena. Joskus tilanne kärjistyi ja 

sijaisvanhemmat loukkaantuivat irtautumisprosessin aikana niin, että yhteyden-

pito nuoren kanssa katkesi. Omilleen muuttava nuori on kuitenkin isojen asioi-

den edessä ja hän tarvitsisi aikuisen apua ja tukea. Näyttää siltä, että jos sijoitus 

katkesi murrosiän kuohuihin hyvin menneen sijoituksen jälkeen, nuori ja sijais-

vanhemmat löysivät toisensa uudelleen tilanteen rauhoituttua. Tässä aineistossa 

itsenäistymistä haluavia nuoria oli viisi. Heillä oli taustallaan useita hylkäämis-

kokemuksia ja heidän syntymä-äitinsä oli kuollut useammin kuin muilla. Neljän 

nuoren kohdalla sijoitus päättyi nuoren ja sijaisvanhempien yhteistyöongel-

miin. Kaikki nämä nuoret olivat murrosikäisiä ja oireilivat vahvasti. 

 

Vuosien 2004 ja 2005 aikana sijoitus purkautui yllättävän harvoin syntymä- ja 

sijaisvanhempien yhteistyöongelmiin. Syntymävanhempien vakavat mielen-

terveys- ja päihdeongelmat yhdistyneenä aggressiiviseen käyttäytymiseen ja 

uhkailuun oli vakava, mutta ei kovin yleinen syy sijoitusten purkautumisen taus-

talla. Viiden lapsen kohdalla syntymävanhemmat puuttuivat sijoituksen kulkuun 

ja seitsemän lapsen kohdalla yhteistyö sijaisvanhempien ja syntymävanhempien 

välillä oli hankalaa. Sijoitetun lapsen kannalta tilanne on aina vaikea, jos synty-

mä- ja sijaisvanhemmat eivät pysty sujuvaan yhteistyöhön. Uhkaavat syntymä-

vanhemmat määrittelevät usein käyttäytymisellään sijoituksen onnistumisen tai 

epäonnistumisen. Syntymävanhemmat saattavat myös kieltää lapsen ja sijais-

vanhempien yhteydenpidon sijoituksen purkautumisen jälkeen.  

 

Sijoituksen purkautumisen syinä voivat olla myös yhteistyöongelmat sijais-

vanhempien ja sosiaalityöntekijän välillä, mutta muistiinpanoihin sijoituksen 

keskeytymisen syyksi sitä ei ole kirjattu (vrt. Kääriäinen, 2006). Perhehoitoliiton 

tekemän selvityksen mukaan sijaisvanhemmat kokivat sijoituksen katkeamisen 

syyksi myös sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman yhteistyön vähyyden ja riit-

tämättömät tiedot sijaislapsesta (Luomala, 2005). Sijaisvanhempien kuvaamia 
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yhteistyöongelmia, joihin olen törmännyt tutkiessani katkenneita sijoituksia, oli 

mm.  

 avoimuus; sijaisvanhemmilta vaaditaan avoimuutta, mutta työntekijä ei 

itse ole avoin ja rehellinen esimerkiksi lasta koskevien tietojen antami-

sessa 

 epätasa-arvoisuus; valmennuksessa puhutaan sosiaalityöntekijän ja si-

jaisvanhemman tiimistä, mutta usein sijaisvanhemmat kokivat itsensä 

asiakkaiksi 

 epätasa-arvoisuus; sosiaalityöntekijä on syntymävanhempien puolella si-

jaisvanhempia vastaan, erityisesti sovittaessa tapaamisista 

 epärehellisyys; ennakkoon luvatut tukitoimet ja palkkiot eivät toteudu 

toimeksiantosopimuksessa. 

 

Toimivan yhteistyön kannalta olisi ensisijaisen tärkeää, että sosiaalityöntekijöil-

lä, sijoitetulla lapsella, sijaisperheellä ja syntymäperheellä olisi mahdollisuus 

tutustua toisiinsa. Tutustumiseen tarvitaan tapaamisia ja tapaamisiin tarvitaan 

aikaa – jota valitettavan usein ei ole. 

 

Sijoituksen purkautumisen taustasyyt muuttuvat, kun verrataan PRIDE-

valmennettuja ja perheselvityksen läpikäyneitä perheitä, kokeneita ja kokemat-

tomia sekä vieras- ja sukulaisperheitä. PRIDE -valmennettujen ja kokeneiden 

sijaisvanhempien kohdalla sijoituksen purkautuminen johtui useammin omasta 

muuttuneesta elämäntilanteesta ja/tai lapsen syntymävanhempien parantuneesta 

tilanteesta. Kokemus ja PRIDE-valmennus näyttivät auttavan yhteistyön suju-

mista syntymä- ja sijaisvanhempien kesken ja lisäävän sijaisvanhempien jaksa-

mista lapsen oireiden kanssa. Kokemus ei kuitenkaan suojannut väsymiseltä 

vaan päinvastoin, joskus viimeinen sijoitettu lapsi vain oli liikaa. Sukulaissijais-

perheissä sijoituksen purkautumisen syy oli useimmiten sijaisvanhemman väsy-

mys lapsen vakaviin oireisiin, eikä sukulaisuus suojannut perheitä yhteistyöon-

gelmilta. Sukulaissijaisvanhemmat eivät kuitenkaan luopuneet lapsesta oman 

muuttuneen tilanteensa vuoksi, eikä lapsi kokenut kaltoinkohtelua sukulaisper-

heessä. 
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Tämän aineiston valossa näyttää siltä, että ennakko-oletukset sijoituksen kat-

keamisen syistä ja aloitteentekijöistä eivät pidä paikkaansa. Alkuajatusten mu-

kaisesti sijoitus katkeaa, kun lapsi oireilee liian voimakkaasti tai hänen syntymä-

vanhempansa tekevät sijoituksen jatkumisesta mahdottoman. Vaikka syyt ja 

aloitteentekijät eivät olleet toisiaan poissulkevia, vuosien 2004 ja 2005 aikana 

suurin yksittäinen muistiinpanoihin kirjattu sijoituksen katkeamisen syy oli si-

jaisvanhempien väsymys ja suurin yksittäinen aloitteentekijä olivat sijaisvan-

hemmat.  

6. 3 Uusi sijoituspaikka 

Kun lapsen sijoitus sijaisperheessä purkautuu alle 18-vuotiaana, lapsi siirtyy 

syntymävanhempiensa kotiin, uuteen sijaisperheeseen, sukulaissijaisperheeseen, 

ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai itsenäiseen asumiseen. 

Sijoituspaikkaa valittaessa täytyy ottaa huomioon mm. sijoituspaikan sijainti 

yhteydenpidon kannalta, sijoituspaikan muiden lasten määrä, ikä ja sijoituspe-

rusteet, sijoitettavan lapsen erityistarpeet, huostaanoton peruste ja ennuste (Tas-

kinen, 1999). 

 
 
Taulukko 12. Perhehoidon jälkeinen sijoituspaikka 
 
 

 I perhehoidosta mihin 

  Lkm % 

Syntymävanhempien kotiin  21 34,4% 

Perhehoitoon 13 21,3% 

Ammatilliseen perhekotiin 5 8,2% 

Laitokseen 14 23,0% 

Itsenäiseen asumiseen 3 4,9% 

Perhehoitoon sukulaiselle 5 8,2% 

Yhteensä 61 100,0% 

 

 

Kun sijoitus katkesi, lapsista kolmasosa muutti syntymä-äidin kotiin, hiukan alle 

kolmas osa siirtyi uuteen sijaisperheeseen (joko vieras- tai sukulaissijaisperhee-
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seen) ja neljäsosa siirtyi lastensuojelulaitokseen. Loput lapsista siirtyi ammatilli-

seen perhekotiin tai itsenäiseen asumiseen. Se, mihin lapsi siirtyy, liittyi sijais-

perhesijoituksen kestoon ja sijoituksen purkautumisen syihin.  

 

6. 3. 1 Kotiin syntymävanhemman luo 

Kotiin, syntymä-äidin ja mahdollisesti hänen uuden perheensä luokse lapsista 

muutti kolmasosa. Parhaimmillaan äidit olivat kuntoutuneet päihdeongelmasta, 

huostaanoton syy oli poistunut ja perheen tilanne oli parantunut niin, että lapsi 

saattoi muuttaa takaisin kotiin. Kuntoutuneista äideistä juuri kenelläkään ei ollut 

taustalla vakavia mielenterveysongelmia, pikemminkin kuntoutuminen liittyi 

päihdeongelman loppumiseen. 

 

Tapauksissa, jolloin lapsi muutti takaisin kotiin, lapsen ja syntymävanhemman 

välinen yhteydenpito oli ollut säännöllistä koko sijoituksen ajan. Yhteys sijais-

vanhempiin ei katkennut kotiutuksen jälkeen, vaan usein sijaisperhe jatkoi lap-

sen (ja syntymävanhemman) tukiperheenä. Kotiin palanneet lapset näyttivät ole-

van muihin katkenneisiin sijoituksiin verrattuna hiukan terveempiä, ja usein hiu-

kan vanhempana sijaisperheeseen sijoitettuja (alakouluikäisinä). Sijoitus sijais-

perheessä oli kestänyt keskimäärin 2-3 vuotta ja heidän hoitotahonsa ja lähiver-

kostonsa tuki oli kunnossa. Kotiin palatessaan yksi lapsista oli alle kouluikäinen, 

puolet olivat alakouluikäisiä ja puolet murrosikäisiä.  

 

Kotiin lapsia muutti 21, mutta vain 13 kohdalla mainittiin, että tilanne kotona 

olisi parantunut. Jäljelle jäävät kahdeksan lasta siirtyivät kotiin mahdollisesti 

siksi, että toimeksiantosopimuksen irtisanomisen jälkeen se oli lasten kannalta 

paras mahdollinen ratkaisu. Noin kaksi vuotta kotiutuksen jälkeen 12 lapsista 

asui edelleen kotona tai oli täyttänyt 18 -vuotta. Yhdeksän lapsen kohdalla kotiu-

tus ei ollut onnistunut. Heistä kuusi oli muuttanut laitokseen (koulukotiin tai 

lastenkotiin), yksi ammatilliseen perhekotiin, yksi oli salakuljetettu ulkomaille ja 

yksi muutti äidin luota isälle. Huomattavaa on, että heistä kukaan ei muuttanut 

uuteen sijaisperheeseen epäonnistuneen kotiutuksen jälkeen..  
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Taulukko 13. Kotiutus ja sen onnistuminen  
 
 

 2 vuoden seurannan jälkeen 

Syntymävanhempien koti tai yli 18 v. 12

Laitos 6

Ammatillinen perhekoti  1

Muu 2

Yhteensä 21

 

 

Vuosien 2004 ja 2005 aineistossa, lapset eivät palanneet kotiin, jos lapsia koh-

deltiin kaltoin sijaisperheessä, sijoitus katkesi ensimmäisen vuoden aikana tai 

kyseessä oli toinen sijaiskotisijoituksen katkeaminen. Kotiin siirryttiin useam-

min PRIDE valmennetusta sijaisperheestä kuin perheselvityksen läpikäyneestä 

perheestä. Sukulaisperhesijoituksen katkeamisen jälkeen kaksi lapsista palasi 

kotiin (2/11). Onnistuneissa kotiutuksissa sijaisperhe säilyi usein lapsen ja syn-

tymävanhemman elämässä tukiperheenä. 

 

Millerin ja muiden (2006) mukaan kotiutuksella on paremmat mahdollisuudet 

onnistua, jos sekä lapsi että vanhemmat saavat tukea. Onnistuneissa kotiutuksis-

sa lapsen hoitotahot ovat olleet kunnossa, ja hän on usein saanut erityistukea 

koulunkäymiseen. Vanhempien onnistumisen kanssa puolestaan korreloi se, että 

he osallistuvat ja sitoutuvat omaan hoitoonsa sekä pystyvät ensimmäisten kol-

men kuukauden jälkeen tarjoamaan lapsen ikään sopivan ympäristön ja kasva-

tuksen. Millerin (2006) mukaan lapsen iällä, huostaanoton syillä, traumakoke-

muksilla eikä perhesijoituksen kestolla ole vaikutusta kotiutumisen onnistumi-

seen. Sen sijaan taloudellinen ahdinko, päihteiden käyttö, vanhemmuuden huo-

not taidot, sairastaminen ja epäviihtyisä naapurusto olivat uhkia kotiutumisen 

onnistumiselle. 
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6. 3. 2 Toiseen sijaisperheeseen 

Kun lapsi sijoitettiin uuteen sijaisperheeseen, arvioitiin, että lapsi hyötyy sijais-

perhehoidosta, vaikka aiempi sijaisperhesijoitus ei ollut onnistunut. Keskimäärin 

uusi sijaisperhe etsittiin lapselle, joka oli alle 8-vuotias, ja jonka sijoitus aiem-

massa sijaisperheessä oli kestänyt vain pari vuotta. Näyttää siltä, että mitä van-

hempi lapsi on sijoituksen purkautuessa ja mitä kauemmin sijoitus oli kestänyt, 

sen todennäköisempää oli, että häntä ei sijoiteta uuteen perheeseen. Uuteen si-

jaisperheeseen sijoitetut lapset olivat hieman vähemmän traumatisoituneita, ja he 

olivat useammin menettäneet äitinsä ja isänsä kuin muualle sijoitetut lapset. Jos 

sijaisperheessä ei ollut biologisia lapsia ja sijoitus katkesi, lasta ei toistamiseen 

sijoitettu sijaisperheeseen. Oliko kyseessä sattuma vai johtuiko tämä siitä, että 

lapsi koettiin niin vaikeana, ettei uskottu hänen enää hyötyvän perheestä? Vai 

haluttiinko sijaisvanhempia suojella, kun todettiin, ettei toinenkaan perhe pärjäi-

si tämän lapsen kanssa? Vai halusiko työntekijä varmistaa, ettei lapsen sijoitus 

enää katkea? 

 

Vieras- ja sukulaissijaisperheet eroavat toisistaan. Tämän aineiston valossa näyt-

tää, että sukulaisten luokse sijoitettiin lapsia ja nuoria, joiden sijoitus oli kestänyt 

vierassijaisperheessä useita vuosia, mutta jotka katkesivat yllättäen. Mahdolli-

sesti sukulaisperheet tulivat apuun, kun lapselle tarvittiin uusi sijoituspaikka eikä 

vanhempien tilanne mahdollistanut kotiin paluuta.  

 

Kun lapsi siirtyi uuteen sijaisperheeseen, yhteys aiempaan sijaisperheeseen kat-

kesi lähes poikkeuksetta. Näyttääkin siltä, että mitä pienempi lapsi oli ensimmäi-

sen perhesijoituksen katketessa ja mitä lyhyemmän aikaa sijoitus kesti, sen to-

dennäköisempää oli, että yhteys katkesi. Lapsen, etenkin pienen lapsen kannalta 

yhteydenpidon katkeaminen tarkoittaa aina hylkäämistä. Niissäkin tapauksissa, 

joissa sijoitus oli epäonnistunut ja lasta esimerkiksi kohdeltiin kaltoin, yhtey-

denpidon loppuminen kokonaan on lapselle käsittämätön asia.  
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6. 3. 3 Laitos tai ammatillinen perhekoti 

Lapset, joiden sijoitus katkesi lapsen oireilun tai hankalien syntymävanhempien 

vuoksi, siirtyivät ammatilliseen paikkaan, käytännössä lastenkotiin tai ammatilli-

seen perhekotiin. Tällöin arvioitiin, että lapsen edun mukaista on saada laitoshoi-

toa eikä sijaisperhe vastaa lapsen tarpeisiin. Ehkä hiukan yllättäen ammatillisiin 

perhekoteihin siirtyi myös lapsia, joita oli kohdeltu kaltoin aiemmassa sijaisper-

heessä. Arvioitiinko tällöin, että lasten tarpeet eivät tyydyty sijaisperheessä ja 

pelättiinkö, että lasten vaativahoitoisuus aiheuttaisi uuden kaltoin kohtelun uu-

dessa sijaisperheessä? Vai oletettiinko, että kaltoinkohtelun vuoksi lapsi ei pysty 

kiintymään ja kiinnittymään uuteen sijaisperheeseen? 

 

6. 4. 4 Itsenäiseen asumiseen 

Itsenäiseen asumiseen siirtyi kolme nuorta. Heidän sijoituksensa sijaisperheessä 

katkesi heidän ollessaan lähellä täysi-ikäistymistä ja katkeamisen syynä oli sekä 

nuoren halu itsenäistyä että sijaisvanhemman väsymys.  

6.5 Sijoitusten purkautuminen ensimmäisten  

vuosien aikana 

Vaikka jokainen sijoitus on yksilöllinen, tilastollisesti voidaan nähdä että yli 

puolet sijoitusten katkeamisista tapahtuu ensimmäisten kolmen vuoden aikana ja 

lähes kaikki eli 85 % ensimmäisten kuuden vuoden aikana. Myös Kallandin ja 

Sinkkosen (2001) tutkimuksen mukaan sijoituksen kesto ennen purkautumista 

oli lyhyt, keskimäärin 27 kk. Tässä kappaleessa olen tarkastellut tarkemmin en-

simmäisen ja toisen sijoitusvuoden aikana tapahtuneita sijoitusten purkautumi-

sia. Yleistyksiä ei pienen lukumäärän vuoksi voi tehdä, mutta sijoituksen alku-

vaiheeseen liittyviä kysymyksiä voi nostaa esille tapausten avulla.  
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Taulukko 13. Ensimmäisen perhehoidon kesto  
 
 

  Lukumäärä Prosentti 

  0-2 vuotta 34 55,7 

   3-4 vuotta 8 13,1 

   5-6 vuotta 10 16,4 

   7-8 vuotta 1 1,6 

   9-10 vuotta 3 4,9 

  11-12 vuotta 2 3,3 

  Yli 14 vuotta 3 4,9 

  Yhteensä 61 100,0 

 

 

Sijoitusten katkeaminen ensimmäisten vuosien aikana ei näytä liittyvän lapsen 

ikään, sukupuoleen, terveyteen, koettuihin traumoihin, hoitoihin tai koulumuo-

toon. Katkeamiset liittyivät jonkin verran syntymävanhempien ongelmiin, mutta 

suurimmalta osaltaan sijaisvanhempiin ja sijaisperheiden tilanteeseen. Sijaisper-

heet, joissa katkeaminen tapahtui ensimmäisten sijoitusvuosien aikana, olivat 

hieman nuorempia ja terveempiä, he asuivat useammin maalla ja he olivat osal-

listuneet hiukan useammin PRIDE-valmennukseen ja koulutuksiin. Erot eivät 

kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

 

Koska sijoitettujen lasten ja sijaisvanhempien välillä ei näyttänyt olevan selkeitä, 

ulkoisia eroja, voi olla, että ensimmäisten sijoituskuukausien ja -vuosien aikana 

sijaisvanhempien odotukset, toiveet, motiivit ja tarpeet suhteessa lapsen tilantee-

seen ja tarpeisiin sekä sosiaalityön mahdollisuuksiin realisoituivat. Toisinaan 

mielikuvat ja todellisuus eivät kohdanneet ja sijaisvanhemmat päätyivät toimek-

siantosopimuksen irtisanomiseen. Toisinaan sijaisperheen elämäntilanteessa 

saattoi tapahtua yllättävä käänne, joka johti sijoituksen purkautumiseen. Ensim-

mäisten vuosien aikana aloitteentekijänä oli lähes aina sijaisvanhempi. Useim-

missa tapauksissa sijoitus ei ollut kiireellinen ja sijaisvanhemmilla olisi pitänyt 

olla aikaa valmistautua sijaisvanhemmuuteen. Sijoituksen katkeaminen ensim-

mäisten vuosien aikana herättää kysymyksen siitä, miten hyvin sijaisperheet 
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olivat valmistautuneet ja miten tietoisia he olivat omista motiiveistaan ryhtyä 

sijaisvanhemmiksi.  

 

6. 5. 1 Perhehoidon sijoituksen katkeaminen ensimmäisen  

vuoden aikana 

Ensimmäisen vuoden aikana katkenneet sijoitukset erottuivat omaksi ryhmäk-

seen. Ensimmäisen vuoden aikana sijoitus katkesi yhdeksän lapsen ja kuuden 

sijaisperheen kohdalla. Näistä sukulaisperheitä oli kolme ja yksinhuoltaja perhei-

tä kaksi. Vain yksi perhe oli osallistunut PRIDE-valmennukseen ja heillä oli 

kokemusta aiemmista tuki-, kriisi- ja/tai sijaislapsista. Sijoitusten katkeaminen 

ensimmäisen sijoitusvuoden aikana kosketti kaiken ikäisiä tyttöjä ja poikia. Puo-

let heistä oli alle kouluikäisiä. Toisen vuoden aikana katkenneet sijoitukset kos-

kettivat useammin alakouluikäisiä lapsia (11/15).  

 

Kun sijoitus katkesi ensimmäisen vuoden aikana, lapset olivat keskimäärin 5-

vuotiaita. Nuorin lapsista oli sijoituksen katketessa 1½-vuotias, ja hän oli asunut 

perheessä muutamaa vuotta vanhemman sisarensa kanssa seitsemän kuukautta. 

Sijoitus katkesi, kun sijaisperheen tilanne muuttui äkillisesti sairauden takia. 

Sijaisperhe uupui ja koki, etteivät he voineet huolehtia heille sijoitetuista sisa-

ruksista. Sijaisperhe ei ottanut vastaan tarjottua tukea ja sanoi toimeksiantoso-

pimuksen irti. Irtisanominen tuli yllätyksenä sosiaalityöntekijälle. Vanhin lapsis-

ta oli 15-vuotias. Nuorella oli takanaan kaksi perhesijoituksen katkeamista. En-

simmäisessä sijaisperheessä hän eli kuusi vuotta, mutta sijoitus loppui sijaisper-

heen tilanteen kriisiytymiseen ja alkoholin käyttöön. Vierassijaisperheestä nuori 

siirtyi sukulaissijaisperheeseen, jossa hän asui 6 kuukautta. Puolen vuoden jäl-

keen nuori muutti äitinsä luo.  

 

Lapsista kolme oli muuttanut sijaisperheeseen kotoa, kuusi vastaanottokodista. 

Kolme lapsista oli sijoitettu yksin, kuusi sisaren kanssa. Suhteutettuna myö-

hemmin katkenneisiin sijoituksiin, ensimmäisen vuoden aikana katkenneet sijoi-

tukset koskettivat suhteessa useammin sukulaisia, lapsettomia, nuoria, vähem-

män kokeneita ja harvemmin PRIDE-valmennettuja sijaisperheitä. Myös kotoa 
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suoraan sijoitettujen lasten osuus korostui. Sukulaissijaisperheiden suhteellisesti 

suurempi osuus voi johtua siitä, että sukulaiset tulivat apuun esimerkiksi äidin 

kuoleman tai vakavan sairastumisen jälkeen, mutta pian huomattiin, että sijoi-

tuksesta ei tule pysyvää. Sukulaissijaisperheistä yksikään ei ollut saanut etukä-

teisvalmennusta ja todennäköisesti valmistautuminen ja ennakkotyöskentely 

sijaisperheeksi ryhtymiseksi oli ollut vähäistä. Valmistautumaton ja valmenta-

maton perhe saattoi yllättyä lapsen hoidollisuudesta, mutta myös sosiaaliviran-

omaisten roolista. Sukulaisperheistä kahdella (2/3) ei ollut kokemusta omista 

lapsista, mikä osaltaan saattoi lisätä yllätyksellisyyttä. 

 

Sijaisvanhemmat kuvasivat, että lapsilla oli jonkin verran kehitysviiveitä ja rai-

vokohtauksia, joiden syitä ei tiedetty. Usein sijaisvanhemmat kokivat lapsen 

hoitamisen ennakoitua raskaammaksi ja vaativammaksi. Mahdollisesti sijaisvan-

hemmat jäivät lasten, kanssa liian yksin. Sisarusparien osuus ensimmäisen vuo-

den aikana katkenneista sijoituksista oli suhteellisesti suuri, mikä viittaisi siihen, 

että tuki ei ole riittävää, kun perheeseen muutti yhden lapsen sijasta kaksi. Las-

ten kannalta sisaruus voi olla suojaava ja pysyvyyttä lisäävä tekijä, mutta tässä 

aineistossa se ei näyttänyt suojaavan sijoitusten pysyvyyttä.  

 

Kun sijoitus katkesi ensimmäisen vuoden aikana, aloitteentekijänä oli aina si-

jaisvanhempi (9/9). Kerran aloitteentekijänä oli sijaisvanhemman lisäksi sijoitet-

tu lapsi ja kerran sosiaalityöntekijä. Sijoituksen katkeamisen pääasialliset syyt 

olivat sijaisvanhemman väsymys ja muuttunut tilanne. Muuttunut tilanne sisälsi 

esimerkiksi sijaisäidin raskauden ja oman lapsen vaikean sairastumisen. Muita 

syitä oli lapsen vaikea oireilu kuten karkailu, itsetuhoisuus ja raivokohtaukset 

sekä yhdessä tapauksessa syntymävanhempien uhkaava käyttäytyminen. Sijais-

perheiden väsymystä saattoi lisätä se, että perheistä kaksi oli yksinhuoltajaper-

heitä, sijaisvanhemmilla oli enemmän terveyteen liittyviä ongelmia ja suurempi 

osa sijaisäideistä kävi kodin ulkopuolella töissä. 

 

Suhteutettuna kaikkiin katkeamisiin, ensimmäisen vuoden aikana katkennut si-

joitus koski suhteessa terveempiä lapsia eivätkä lapset erottuneet toisista trau-

makokemusten suhteen. Toisen vuoden aikana katkenneiden sijoituksen koh-
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danneita lapsia kuvattiin sairaammiksi (11/15), ja he kävivät koulua erityis-

luokilla (7/12). Näiden lasten huostaanoton syinä oli hiukan useammin vanhem-

pien somaattinen sairaus, äidin kuolema sekä vanhempien mielenterveysongel-

mat sekä kyvyttömyys ja kypsymättömyys huolehtia lapsesta. Huostaanoton 

syiden perusteella voidaan päätellä, että nämä lapset olivat jääneet keskimääräis-

tä useammin yksin. Syntymä-äideistä lähes puolet oli kuollut (4/9) ja elossa ole-

vien säännöllistä yhteydenpitoa rajoitti vakava mielenterveysongelma (4/9) tai 

vakava päihdeongelma (1/9). Syntymäisän kunto tai yhteydenpito ei näyttänyt 

olevan yhteydessä sijoituksen kestoon.  

 

Toisen sijoitusvuoden aikana katkeamissyinä syinä korostuivat sijaisvanhempien 

väsymyksen ohella yhteistyöongelmat lapsen syntymävanhempien kanssa, syn-

tymävanhempien tai suvun puuttuminen sijoitukseen, syntymävanhempien tilan-

teen paraneminen ja lapsen kaltoin kohtelu sijaisperheessä. Verrattuna muihin 

katkenneisiin sijoituksiin, toisen vuoden aikana sijoituksen loppumisen syynä 

korostuivat yhteistyövaikeudet lapsen syntymävanhempien kanssa. Tämä näkyy 

myös siinä, että aloitteentekijänä sijaisvanhempien (9/15) lisäksi oli lapsen syn-

tymävanhemmat tai suku (6/15) ja sosiaalityöntekijä (3/15).  
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Taulukko 15. Sijoitusten purkautumisen syyt ensimmäisten vuosien aikana 
 
 

Lapsikohtaiset sijoitusten purkautumisen syyt Perhehoidon kesto 

 

0-1 vuotta 

N = 9 

1-2 vuotta 

N = 15 

yli 2 vuotta 

N = 37 

Sijaisvanhempaan liittyvät syyt    

      sijaisvanhemman väsymys 7 7 21 

      sijaisvanhemman muuttunut tilanne 7 4 13 

      lapsen kaltoinkohtelu sijaisperheessä 0 2 3 

Lapseen liittyvät syyt    

      vaikeasti oireileva 2 2 13 

      itsenäistymishalu 0 0 5 

Syntymävanhempiin liittyvät syyt    

      paremmaksi muuttunut tilanne 0 3 10 

      puuttuminen sijoituksen kulkuun 0 4 1 

Yhteistyöongelmat    

      syntymä- ja sijaisvanhempien välillä 1 6 0 

      lapsen ja sijaisvanhempien välillä 1 0 5 

 

 

Verrattuna ensimmäisen vuoden aikana katkenneisiin, toisena vuotena katken-

neiden sijoitusten lasten hoitotahot ja sijaisvanhempien tukimuodot olivat pää-

piirteittäin kunnossa. Sijaisvanhemmat osallistuivat mm. koulutuksiin, työnohja-

uksiin ja vertaisryhmiin, minkä lisäksi heille tarjottiin suhteessa useammin krii-

siapua. Toisena vuonna sijoituksen purkamiseen päätyneet sijaisvanhemmat oli-

vat useammin PRIDE-valmennettuja ja kokeneempia. Sukulaisuus, yksinhuolta-

juus tai lapsettomuus eivät korostuneet toisen sijoitusvuoden aikana tapahtuneis-

sa katkeamisissa. Noin puolet lapsista muutti perheeseen, jossa oli muita sijoitet-

tuja lapsia ja useassa perheessä asui kotona myös perheen biologisia lapsia.  

 

Lapsettomien sijaisperheiden sanotaan olevan ja sitoutuneempia (Kalland & 

Sinkkonen, 2001), mutta tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että lapsetto-

mien sijaisperheiden sijoitukset ovat erityisen haavoittuvia sijoituksen ensim-

mäisten vuosien aikana. Lapsen saaminen on usein kauan odotettu unelman täyt-

tymys, johon on latautunut paljon toiveita ja mielikuvia. Arki ja muutos parisuh-

teessa ja perheen rakenteessa saattavat kuitenkin yllättää. Lapsettomat sijaisvan-
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hemmat tarvitsisivat riittävän pitkän tutustumisajan ja erityistä tukea arjessa sel-

viytymiseen ja tunteiden purkamiseen. Halu kiinnittyä ja sitoutua lapseen kilpai-

lee menettämisen pelon kanssa. Lapsettomat sijaisvanhemmat ovat erityisen 

herkkiä syntymävanhempien arvostelulle, ja siksi he kaipaavat suojelua synty-

mävanhempien vaatimuksia ja syytöksiä vastaan. Onnistuakseen sijaisvanhempi 

tarvitsee tunteen siitä, että hän tekee oikein – ilman positiivista palautetta usko 

horjuu. 

 

Kun sijoitus katkesi ensimmäisen vuoden aikana, lapsista neljä sijoitettiin uuteen 

sijaisperheeseen, kolme lastenkotiin, yksi ammatilliseen perhekotiin ja yksi su-

kulaissijaisperheeseen. Ammatillisiin paikkoihin sijoittaminen johtui sekä lapsen 

oireista että syntymävanhempien hankalasta käyttäytymisestä. Toisen vuoden 

aikana katkenneista sijoituksista suuri osa lapsista palasi syntymäkotiin. Kolmen 

lapsen kohdalla sijoituksen loppumisen syy oli syntymävanhempien parantunut 

tilanne, mutta loput kotiutuivat ilmeisesti siksi, että se oli huonoista vaihtoeh-

doista paras.  

 
Taulukko 16. Sijaiskodin jälkeinen sijoituspaikka ensimmäisten vuosien jälkeen 
 
 

Perhehoidosta mihin Perhehoidon kesto 

  

0-1 vuotta 

N = 9  

1-2 vuotta 

N = 15 

yli 2 vuotta 

N = 37 

Kotiin (bio) 0 7 14 

Perhehoitoon 4 6 3 

Ammatilliseen perhekotiin 1 0 4 

Laitokseen 3 2 9 

Itsenäiseen asumiseen 0 0 3 

Perhehoitoon sukulaiselle 1 0 4 

Yhteensä 9 15 37 

 

 

Jos sijoitus päättyi ensimmäisen tai toiseen sijoitusvuoden aikana, lapset päätyi-

vät suhteessa useammin uuteen sijaisperheeseen. Jos sijoitus kesti enemmän 

kuin kaksi vuotta, lähes 80 % lapsista sijoitettiin muualle kuin perhehoitoon. 

Merkittävää on, että tässä aineistossa ensimmäisen perhehoidon kesto ei ollut 
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tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sijoitusten lukumäärään, lapsen ikään, 

kun hänet on sijoitettu ensimmäisen kerran tai lapsen ikään, kun hänet on sijoi-

tettu ensimmäisen kerran perhehoitoon. Sillä, onko perheeseen sijoitettu muita 

lapsia tai asuvatko omat biologiset lapset kotona ei ollut merkitystä sijoituksen 

kestoon, vaikka ensimmäisen vuoden katkeamisten kohdalla lapsettomien van-

hempien osuus näyttikin korostuvan. 

 

Ensimmäisten vuosien aikana katkennut sijoitus on kriisi kaikille osapuolille, 

mutta voidaan ajatella, että jos sijoituksen jatkuvuudelle ei ole edellytyksiä, 

kaikkien kannalta on parempi, että sijoitus katkeaa mahdollisimman nopeasti. 

Sijoituksen nopea katkeaminen näyttäisi myös estävän tilanteen kärjistymisen. 

Ensimmäisen vuoden aikana lapsia ei kaltoinkohdeltu sijaisperheessä, mutta 

toisen vuoden aikana kahden sijoituksen katkeamisen syynä oli kaltoinkohtelu.  

 

6. 5. 2 Ensimmäisten vuosien tuki 

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Perhehoidon kehittämishanke 2006–2008 

keskittyy sijoituksen alkuvaiheen tukeen. Hankkeen lähtökohtana oli omakohtai-

set havainnot sijoituksen alkuvaiheen haavoittuvuudesta ja Pelastakaa Lapset 

ry:n hanke ”Lapsen kanssa”, jossa etsittiin uusia intensiivisiä työtapoja lapsen ja 

perheen tukemiseksi perhehoidossa (Tervonen-Arnkil, 2007). Hankkeen tavoit-

teena on lisätä sosiaalityöntekijöiden valmiuksia kohdata sijoitettu lapsi ja sijais-

vanhempi, parantaa ja kehittää sijaisvanhemmille suunnattua tuki- ja kriisityötä, 

vakiinnuttaa sijoitettujen lasten ja nuorten vertaisryhmätoiminta, kehittää biolo-

gisten vanhempien kriisitukea ja laajentaa kriisi- ja päivystyskotitoimintaa. Sosi-

aalityön painopiste on tarkoitus siirtää korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään 

työhön.  

 

Sijaisperheen alkuvaiheen tukeen kuuluu mm. sijaisvanhempien prosessikoulu-

tukset ja sosiaalityöntekijän tehostetut käynnit ensimmäisen vuoden aikana, yh-

teensä kuusi kertaa. Tapaamisissa käsiteltäviä teemoja ovat (1) lapsen asettumi-

nen perheeseen, (2) yhteydenpito syntymäsuvun ja lapsen sekä syntymäsuvun ja 

sijaisvanhempien välillä, (3) kiintyminen ja kiinnittyminen, (4) perhehoitajaksi 
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kasvamisen prosessi sekä (5) sijoitetun lapsen taustat ja menneisyys. Sijaisvan-

hempien prosessikoulutukset toteutetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen si-

joitusvuoden aikana. Koulutukset kestävät viikonlopun yli ja ne on tarkoitettu 

koko perheelle, mukaan lukien omat ja sijoitetut lapset. Koulutusviikonloppujen 

teemat ovat: perheen muuttuneet roolit, yhteydenpito lapsen syntymävanhempiin 

ja sukuun sekä sijaisvanhempien jaksaminen. Teemoja käsitellään samanaikai-

sesti vanhempien ja lasten ryhmissä.  

 

Ensimmäisten vuosien aikana onnistuneella sosiaalityöllä on suuri vaikutus sijoi-

tusten pysyvyyteen. On tärkeää, että perheen valmennus ja sijoitusprosessi on 

toteutettu laadukkaasti, mikä näkyy esimerkiksi niin, että toimeksiantosopimus 

on tehty ja yhteydenpidosta on sovittu ennen kuin lapsi muuttaa perheeseen. Kun 

lapsi muuttaa perheeseen, sijaisperhe kaipaa tukea. Sijoituksen alkuvaiheessa 

sijaisperheet kokivat pahimmillaan, että heidät on huijattu mukaan johonkin sel-

laiseen, jossa he eivät halua olla mukana. Pettymys ilmeni suhteessa olematto-

maan sosiaalityön tukeen (sekä materiaaliseen että henkiseen), syntymävanhem-

pien puuttumiseen perheen asioihin, kokemus siitä, että sosiaalityöntekijä ei ra-

joita syntymävanhempia ja pettymys omiin negatiivisiin tunteisiin. Erityisen 

loukkaavaa sijaisvanhemmille oli kokemus siitä, että kukaan ei arvosta heidän 

työtään ja kiintymystä lapseen käytettiin aseena heitä vastaan. Varhaisen tuen 

avulla sijoitusten katkeamista voidaan ennalta ehkäistä ja sijaisvanhempia vah-

vistaa toimessaan.  

6. 6 Lapsen ikä sijoituksen katketessa  

Tutkimusten mukaan mitä vanhempana ja mitä traumatisoituneempana lapsi 

sijoitetaan, sitä suurempi on riski, että sijoitus purkautuu (esim. Kalland & Sink-

konen, 2001). Tämän selvityksen lapsista 56 % sijoitettiin ensimmäisen kerran 

sijaisperheeseen heidän ollessaan alle 6-vuotiaita, 36 % alakouluikäisinä ja vain 

8 % yläkouluikäisinä. Kun sijoitus katkesi, noin puolet oli alle 11-vuotiaita ja 

puolet 11–17-vuotiaita. Pienin muuttajista oli hiukan yli 1-vuotias ja vanhin 17-

vuotias. Pisimmillään lapsen sijoitus oli jatkunut lähes 17 -vuotta ja lyhimmil-
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lään sijoitus kesti vain muutaman kuukauden. Suurin osa sijoituksen katkeami-

sista kosketti alakouluikäisiä lapsia. Tämä näyttää pitävän paikkansa silloinkin, 

kun katkenneiden ikäryhmät suhteutetaan kaikkiin perhehoidon sijoituksiin. 

 
Taulukko 17. Lapsen ikä, kun ensimmäinen ja toinen perhesijoitus katkesi 
 
 

 Lapsen ikä  

Ensimmäinen sijais-

perhesijoitus päättyi  prosentti 

Toinen sijaisperhesi-

joitus päättyi  

 

prosentti 

  0-2 vuotta 3 4,9   

   3-4 vuotta 8 13,1   

   5-6 vuotta 1 1,6   

   7-8 vuotta 10 16,4   

   9-10 vuotta 10 16,4 1 9,0 

  11-12 vuotta 5 8,2 3 27,3 

   13-14 vuotta 3 4,9   

   Yli 14 vuotta 21 34,5 7 63,7 

  Yhteensä  61 100,0 11 100,00 

 

 

Sijoitusten katkeamisia tapahtui kaikissa ikäryhmissä, joten sen vaikutukset niin 

lapsen kuin sijaisvanhempienkin kannalta ovat erilaisia. Toiseen sijaisperhee-

seen (joko vieras- tai sukulaisperheeseen) siirtyneitä lapsia oli 18 eli noin 30 % 

katkenneista sijoituksista. Kun lapset siirtyivät toiseen sijaisperheeseen, he olivat 

keskimäärin 9½ -vuotiaita. Nuorin muuttaja oli 1½-vuotias ja vanhin 16½-

vuotias. Suurin osa siirtyi perheeseen suoraan ensimmäisestä katkenneesta si-

jaisperheestä, mutta muutama kiersi laitoksen kautta. Yhdentoista lapsen kohdal-

ta toinenkin sijaisperhesijoitus katkesi. Sen jälkeen he siirtyivät kotiin (2), kol-

manteen sijaisperheesen (3), laitokseen (2) tai itsenäiseen asumiseen (4). Toinen 

sijaisperhesijoitus kesti lyhimmillään 4 kuukautta ja pisimmilläänkin alle 6 vuot-

ta.  

 

Olen jakanut sijoituksen katkeamisen kohdanneet lapset kolmeen ikäryhmään; 

alle kouluikäisiin, alakouluikäisiin keskilapsuuttaan viettäviin lapsiin ja murros-

ikäisiin nuoriin. Eri ikäryhmien kohdalla tarkastelen, mitä sijoituksen katkeami-
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nen merkitsee tietyn ikäiselle lapselle. Näkökulma lapsen kehitykseen tulee ke-

hityspsykologisen teorian kautta7(esim. Gross, 2005).  

 

6. 6. 1 Sijoituksen katkeaminen varhaislapsuudessa (0-6v) 

Kun pieni, alle kouluikäinen lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen, on arvioitu, että 

hänen edun mukaistaan on kasvaa perheenomaisissa kasvuolosuhteissa. Usein 

ajatellaan, että mitä pienempänä lapsi sijoitetaan, sen helpommin hän sopeutuu 

ja kiintyy uuteen perheeseen. Aina näin ei kuitenkaan ole, aina sijoitukset eivät 

onnistu. Kaikista katkenneista sijoituksista 20 % (12/61) kosketti alle kouluikäi-

siä lapsia. Alle 3-vuotiaita lapsia oli kolme, 3-4-vuotiaita lapsia oli kahdeksan ja 

esikouluikäisiä 5-6-vuotiaita oli yksi.  

 

Pienten lasten sijoitusten katkeamisen syyt ovat perhehoitajan väsymys, si-

jaisperheen muuttunut tilanne ja yhteistyöongelmat lapsen syntymävanhempien 

kanssa. Vasta näiden jälkeen sijoituksen katkeamiseen vaikuttivat lapsen oireilu, 

lapsen kaltoin kohtelu ja syntymäsukulaisten puuttuminen sijoitukseen. Sijais-

perheen muuttunut tilanne tarkoitti esimerkiksi sijaisäidin tulemista raskaaksi, 

oman lapsen vakavaa sairastumista tai vakavia sisarusten välisiä ongelmia. 

Useimmiten moninaiset syyt olivat kietoutuneita toisiinsa eivätkä ne olleet toisi-

aan poissulkevia.  

 

Pienten lasten sijaisvanhempien jaksamista kulutti mm. lapsen hoidon vaativuus, 

uhmaikä ja sisarusparit sekä yhteistyöongelmat syntymävanhempien ja -

sukulaisten kanssa. Sijaisvanhemmat kuvasivat, että heille sijoitettu lapsi oli 

ollut vaikeahoitoisempi ja vaativampi, kuin heidän oli annettu ennen sijoitusta 

ymmärtää – tai mitä he itse olivat ajatelleet. Pienten lasten oireet olivat sekä so-

maattisia (esim. astma, kasvuhäiriöt) että kehityksellisiä (esim. kehityksen vii-

ve). Ennen sijoitusta lapsen tilanne ja tarpeet arvioitiin mahdollisimman hyvin, 

mutta etenkin pienten lasten kohdalla pätevän arvioinnin tekeminen on vaativaa. 

                                                 
7 Taustateorioina on vaikuttanut mm. Erik H. Eriksonin psykososiaalinen teoria, Jean Piaget’n 

kognitiivinen kehitysteoria, John Bolwbyn ja edelleen Mary Ainsworthin kehittämä kiintymys-

suhdeteoria sekä Urie Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria.  
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Joissakin tapauksissa vaativaksi arvioitu lapsi osoittautuikin sijaisperheessä suh-

teellisen helpoksi, kun taas tavallista hoitoa tarvitseva lapsi osoittautui vaativak-

si. Sijaisvanhemmille terveen lapsen muuttuminen sairaaksi on vaikeaa. Pahim-

millaan sairaus tai vamma oli sijoituksen katkeamisen syy, vaikka ennakko-

oletuksista poiketen lasten ja nuorten oireet tai sairaudet eivät olleet pääasialli-

nen syy sijoituksen purkautumiseen. Sijoituksen katkeamisia tapahtui silloinkin, 

kun lapsi oli terve ja hänen hoitotahonsa olivat kunnossa (ks. myös Kalland & 

Sinkkonen, 2001). 

 

Kaksi kolmasosaa (8/12) alle kouluikäisistä lapsista oli 3-4–vuotiaita. Normaa-

lissa kehityksessä ensimmäinen uhmaikä ajoittuu toiseen ja kolmanteen ikävuo-

teen, mutta sijoitetut lapsen kehittyvät hiukan hitaammin. Uhmaiässä lapsi har-

joittelee ei-sanan käyttöä ja oman tahdon ilmaisemista. Lapsi on ymmärtänyt 

olevansa vanhemmistaan erillinen yksilö, mutta on samalla hyvin riippuvainen 

vanhemmistaan. Pelko vanhemman menetyksestä voi tehdä lapsesta takertuvan, 

vierastavan ja mustasukkaisen. Tämä itsenäisyyden ja riippuvuuden ristiriita 

aiheuttaa mm. tunteiden ailahtelua sekä turhautumista ja kiukkua, kun usko 

omiin rajattomiin kykyihin törmää vanhempien ja reaalitodellisuuden asettamiin 

rajoihin. Rajojen asettaminen aiheuttaa vastustuksen, mutta rajojen avulla luo-

daan myös turvallinen kasvuympäristö. Sijaisvanhempien kasvatus- ja hoitoteh-

tävä on vaativa, jos lapsen perusturvallisuus on muodostumatta, ja lapsi ei ennen 

uhmaikää ole oppinut noudattamaan käskyjä ja kieltoja.  

 

Uhmaikä, kuten myös muut lapsen kehitykseen ja irtaantumiseen liittyvät vai-

heet koettelevat niin sijaisvanhempien kuin syntymävanhempienkin sietokykyä 

ja kärsivällisyyttä. Vanhempien tulisi antaa lapselle tilaa ilmaista omaa tahtoaan 

ja sietää kiukuttelua kiukustumatta itse. Johdonmukainen ja rauhallinen rajojen 

asettaminen sekä lapsen hyväksyminen kiukusta huolimatta auttavat lasta kas-

vamaan ja kehittymään entistä itsenäisemmäksi. Uhmaikäiset lapset koettelevat 

rajoja, mutta joskus tottelemattomuus voi johtua myös siitä, että he eivät vielä 

ymmärrä sääntöjä eivätkä he osaa ottaa huomioon toisia ihmisiä. Ajattelu on 

itsekeskeistä ja konkreettista ja lapsen on vaikea ymmärtää syy-seuraus suhteita 
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etenkin silloin, jos hänen aiempi kasvuympäristönsä on ollut kaoottinen ja en-

nustamaton.  

 

Uhmaikäisten määrä alle kouluikäisten katkenneiden keskuudessa oli yllättävän 

suuri ja näyttääkin siltä, että jos perhe selviää ensimmäisestä uhmasta, edessä on 

tasaisempi vaihe. Uhmaiän ja oman tahdon koettelun jälkeen lapsi on entistä 

itsenäisempi, omatoimisempi ja innokkaampi, vaikka joskus hänellä on tarve 

taantua takaisin pieneksi, syliä kaipaavaksi lapseksi. Esikouluikäinen lapsi osaa 

ottaa jo toiset huomioon, ja hän harjoittelee innokkaasti uusia taitoja. Sijoituksia 

ei juuri katkea esikouluikäisten lasten keskuudessa.  

 

Kaksi kolmasosaa (8/12) sijoituksen katkeamisen kokeneista varhaislapsuutta 

elävistä lapsista oli sisaruksia – ja usein uhmaikäisiä. Onkin mahdollista, että 

sijaisperhe oli etukäteen ajatellut tarjoavansa kodin yhdelle lapselle, mutta koska 

sisarukset olivat kodin tarpeessa, he päättivät ottaa yhden lapsen sijasta kaksi. 

Sijaisperheelle saattoi tulla yllätyksenä kahden vieraan lapsen hoitamisen vaati-

vuus. Triseliotis’n (1991) tutkimuksen mukaan sisarusten sijoittaminen on 

yleensä pysyvämpää. Tässä aineistossa, pienten lasten kohdalla näin ei kuiten-

kaan ollut, vaan sijaisvanhemmat väsyivät ja uupuivat mahdottomaksi kokeman-

sa tehtävän edessä. Sijaisvanhemmat kokivat, etteivät he saaneet tukea tarpeeksi 

sisarusten kanssa - palkkiot ja kulukorvaukset olivat lapsikohtaisia, mutta mm. 

tapaamiset ja yhteydenpito sosiaalityöntekijän kanssa ei lisääntynyt lapsiluvun 

mukaan. 

 

Muista katkenneista sijoituksista poiketen, pienten lasten sijoitusten katkeamis-

ten syynä erottuivat yhteistyöongelmat lapsen syntymävanhempien ja suvun 

kanssa. Yhteydenpito kärjistyi, kun sijaisvanhemmat joutuivat uhkailun koh-

teeksi, syntymävanhemmat arvostelivat jatkuvasti sijaisperheen toimintaa, vaati-

vat tapaamisia ja/tai kun lapsi reagoi voimakkaasti tapaamisten jälkeen. Joissa-

kin tapauksissa sijaisvanhemmat kertoivat myös, että sitoutuminen ja kiintymi-

nen lapseen oli mahdotonta, koska syntymävanhemmat pitivät lapseen niin tii-

viisti yhteyttä ja kertoivat toivostaan saada lapsi takaisin kotiin. Syntymävan-
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hempien toive herätti osassa sijaisvanhemmissa menettämisen pelon, vaikka 

siihen ei olisi ollut realistisia perusteita.  

 

Pahimmillaan sijaisvanhemman uupumus ja keinottomuus pienten sijoitettujen 

lasten kanssa ilmenivät lasten huonona kohteluna. Kolmen alle kouluikäisen 

lapsen sijoituksen katkeamisen (osa)syynä oli lapsen kaltoin kohtelu sijaisper-

heessä. Huono kohtelu pienten lasten kohdalla näkyi mm. siten, että lapsella oli 

huomiota herättävän huonot, kuluneet, likaiset tai säähän sopimattomat vaatteet 

(itse asiassa kaikilla pienillä lapsilla, joiden sijoitus oli katkennut), hänestä pu-

huttiin negatiivisesti ja kasvatuskeinot tai pärjäämisen vaatimukset olivat koh-

tuuttoman tiukkoja. Rangaistukseksi lapsi mm. eristettiin omaan huoneeseensa, 

hän joutui nukkumaan ja rauhoittumaan yksin eikä hänellä ollut juurikaan leik-

kikaluja, ”koska se kuitenkin hajottaa ne”. Kun lapsi koettiin vaikeana, hänestä 

myös puhuttiin vaikeana ja perheen elinpiiri supistui, koska ”eihän sen kanssa 

voi missään liikkua”.  

 

Tarkastellessani alle 3-vuotiaana ensimmäiseen perhehoitoon sijoitettuja lapsia 

huomioni kiinnittyi erityisesti sijoituspaikkojen lukumääriin (2-10), syntymä-

vanhempien kuolemaan, hylkäämisiin niin syntymä- kuin sijaisvanhempienkin 

taholta sekä lasten huonoon kohteluun sijaisperheessä. 

 

Mitä pienen lapsen sijoituksen katkeaminen merkitsee? 

Varhaislapsuuden kehitystehtäviin kuuluu perusluottamuksen rakentuminen ja 

hiljattainen itsenäistyminen ja irtaantuminen vanhemmista erilliseksi yksilöksi. 

Itsenäistyäkseen lapsella pitää olla riittävän hyvä perusturvallisuuden tunne ja 

luottamus itseensä ja ympäristöönsä. Jos lapsen perusluottamus ei rakennu var-

haisina vuosina hänen tunne-elämäänsä värittävät häpeä, epäily ja riippuvuus. 

Jos varhainen kehitystehtävä epäonnistuu, lapsella ei ole riittäviä valmiuksia 

suoriutua myöhemmistäkään kehitystehtävistä.  

 

Sijoituksen katkeaminen pienelle lapselle on suuri ja käsittämätön tapahtuma. 

Niissä tapauksissa, joissa lasta on kohdeltu huonosti, sijoitus täytyy purkaa, mut-

ta silloinkin se on lapsen kannalta läheisen hoivasuhteen katkeamista ja hylätyk-
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si tulemista. Alle kouluikäisen lapsen kyky käsittää sijoituksen katkeamisen syi-

tä on rajallinen. Lapsi ei vielä ymmärrä syy-seuraussuhteita ja ajattelu on minä-

keskeistä. Lapsi tulkitsee, että sijoituksen katkeaminen on hänen vikansa, mikä 

puolestaan tarkoittaa, että hänessä on vikaa ja hän on paha, koska vanhemmat 

haluavat antaa hänet pois.  

 

Sijoituksen katkeaminen ensimmäisen ja toisen vuoden aikana horjuttaa lapsen 

perusturvallisuuden ja luottamuksen rakentumista. Ensisijaisesta hoitajasta ja 

kiintymyksen kohteesta eroon joutuminen aiheuttaa masennuksen. Pienellä lap-

selle masennus ilmenee esimerkiksi apatiana, sisäänpäin kääntymisenä, syömis- 

ja nukkumisvaikeuksina ja sairastamisena. Lapsi, joka ei ole huonon hoidon 

vuoksi kiintynyt äitiinsä, ei juurikaan reagoi menetykseen, vaikka hänellä ei vie-

lä olekaan valmiuksia irtautua itselliseksi yksilöksi.  

 

Sijoituksen katkeaminen uhmaiässä on erityisen hankalaa. Kehityksellisesti lapsi 

harjoittelee itsensä hallitsemista (esim. siistiksi opetteleminen), kokeilee rajoja ja 

omaa tahtoaan sekä yrittää irtautua vanhemmista. Jos vanhemmat hylkäävät hä-

net tässä vaiheessa, lapselle tuleva viesti on, että hän ei ole hyväksytty. Van-

hemmat eivät kestä hänen tunteitaan, tahtoaan eikä itsenäistymisen yrityksiään, 

joten hänessä on oltava jotakin vialla. Lapsen käsitystä itsestä leimaa häpeä ja 

syyllisyys. Onnistuessaan uhmaikä auttaa lasta uskomaan itseensä ja rohkaisee 

itsenäistymään. 

 

Katkeamisen hetkellä lapsen lisäksi kriisissä ovat sijaisvanhemmat, syntymä-

vanhemmat ja sosiaalityöntekijä. Sijaisvanhemmat kokevat usein epäonnistumis-

ta ja syyllisyyttä, ja he ovat pettyneitä niin lapseen, hänen sukuunsa, itseensä 

kuin sosiaalitoimeenkin. Aloittaessaan sijaisvanhemmilla on ollut vilpitön halua 

onnistua ja tarjota koti sitä tarvitsevalle lapselle. Sijaisvanhemmat olivat tehneet 

sekä käytännöllisiä että taloudellisia satsauksia mahdollistaakseen ensin tutus-

tumiskäynnit ja lapsen muutettua, toisen vanhemman kotiin jäämisen puolen 

vuoden ajaksi. Valmisteluista huolimatta tapahtui jotakin yllättävää, koska näi-

den lasten sijoitukset eivät kestäneet. Oliko taustalla pienen lapsen vuorovaiku-

tukseen liittyvät ongelmat vai olivatko sijaisvanhempien mielikuvat ja todelli-



 

 

 69

suus pienen lapsen sijaisvanhemmuudesta liian kaukana toisistaan? Olivatko 

lapset liian vaikeita tai syntymävanhemmat liian kiinnostuneita lastensa asioista 

ja halukkaita pitämään yhteyttä? Pettyivätkö sijaisvanhemmat itseensä, koska 

eivät rakastuneetkaan lapseen? Vai pettyivätkö riittämättömään sosiaalityöhön? 

Näyttää siltä, että sijaisvanhemmat joutuivat suurempien haasteiden eteen kuin 

he pystyivät vastaamaan.  

 

Keinottomuus ja turhautuminen näkyivät lasten huonossa kohtelussa. Pienen 

lapsen kaltoinkohtelu sijaisperheessä kertoo paitsi sijaisvanhempien keinotto-

muudesta, myös siitä, että lapset ovat täydellisesti aikuisten armoilla. Erityisesti 

pienten lasten sijaisvanhemmat olisivat kaivanneet enemmän sosiaalityöntekijän 

tukea, positiivista palautetta ja apua yhteistyöongelmissa syntymävanhempien 

kanssa. Eniten kritiikkiä saivat sosiaalityöntekijät, jotka jättivät sijais- ja synty-

mävanhemmat keskenään päättämään tapaamisjärjestelyissä ja tinkivät sovituista 

eduista. Sosiaalityöntekijän säännöllinen yhteydenpito ja sijoituksen sujumisen 

seuraaminen on tärkeää, koska pienet lapset eivät pysty itse vaikuttamaan tilan-

teeseensa tai hakemaan tarvittaessa apua. Tähän aineistoon kuuluvat kolme pien-

tä kaltoinkohdeltua lasta sairastivat sijaisperheissä paljon, olivat huonosti puettu-

ja, heistä puhuttiin negatiivisesti ja äärimmäisissä tapauksissa lasten kasvu py-

sähtyi. Uudessa sijaiskodissa, joka vastasi paremmin lapsen tarpeisiin, lasten 

toipuminen alkoi ja osa sairauksista jäi kokonaan pois. 

 

Alle kouluikäisten lasten sijoitusten katkeaminen herättää vahvoja tunteita ja 

usein haluttomuuden niiden käsittelemiseen. Sijaisvanhemmat, jotka ovat koke-

neet pienen lapsen sijoituksen katkeamisen, eivät ole osallistuneet vertaistapaa-

misiin, ovat kieltäytyneet haastatteluista, eivätkä ole katkeamisen jälkeen pysty-

neet pitämään yhteyttä lapseen. Mahdollisesti sijaisvanhemmat eivät kestä omaa 

epäonnistumisen tai syyllisyyden tunnettaan, jonka lapsen tapaaminen nostaisi 

pintaan. Hylkäämistä selitetään myös sillä, ettei pieni lapsi muista ja hänelle on 

parempi kiintyä uuteen sijaispaikkaan. Siirtymävaiheessa lapsen kannalta olisi 

kuitenkin parasta, että asianomaiset aikuiset pystyisivät työstämään asiaa ja aut-

tamaan lasta hänen muuttaessaan uuteen paikkaan. Käytännössä lapsen auttami-

nen on luopuville sijaisvanhemmille vaikeaa, koska he kokivat, että tapaamiset 
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aukaisevat paranemassa olevan haavan ja mieluummin halusivat unohtaa lapset. 

Pienillä lapsilla oli vaarana tulla hylätyiksi sekä syntymävanhempiensa että si-

jaisvanhempien puolelta, kun asuinpaikka muuttui. 

 

Sijaisvanhempien lisäksi sosiaalityöntekijät kertovat pettymyksestään, kun pit-

käaikaiseksi tarkoitettu sijoitus katkesi, ja huolestaan, joka liittyi seuraavan sijoi-

tuspaikan löytymiseen. Mistä löytyy lapselle koti? Ja miten työntekijä voi taata, 

että tämä sijoitus kestää? Lisäksi työntekijä mietti usein, olisiko hänen pitänyt 

ymmärtää jo aikaisemmin, että sijoitus katkeaa, tai olisiko hän voinut tukea per-

hettä eri tavoin, jotta se olisi jatkunut. Katkeamisen työstäminen lapsen kanssa 

tuottaa työntekijälle lisäongelmia etenkin silloin, kun lapsi ei puhu. Kuinka käsi-

tellä konkreettisesti lapsen muuttoa? Kuinka auttaa häntä muistelemaan ja ikä-

vöimään menetettyä sijaisperhettä ja samalla liittymään uuteen? Lapsen ja sijais-

vanhemman lisäksi sosiaalityöntekijä kohtasi usein tilanteesta hämmästyneet ja 

kiukustuneet syntymävanhemmat. Luottamus sosiaalityöhön ja perhehoitoon on 

kovilla, kun vaivoin hyväksytty sijoitus katkeaa. Omia tunteita työntekijä pääsee 

kunnolla purkamaan vasta, kun lapsen tilanne ja uusi sijoituspaikka on selvinnyt.  

 

6. 6. 2 Sijoituksen katkeaminen keskilapsuudessa (7-12 v) 

Seuraava sijoitusten katkeamispiikki ajoittuu koulun alkuun. Kouluun meno on 

siirtymävaihe, joka vaatii sekä lapsilta että muilta sijaisperheen jäseniltä sopeu-

tumista. Joskus koulunkäynti voi olla lapselle liian vaativaa, joskus taas koulu 

tuo uusia virikkeitä ja helpotusta sijaisperheen elämään. Terveen lapsen kehitys 

7-vuotiaana kohdistuu taitoihin, kykyihin ja oppimiseen. Jos varhaisemmat kehi-

tysvaiheet eivät ole onnistuneet tai traumaattisten asioiden käsittely vie paljon 

tilaa, sijoitetulla lapsella ei ole energiaa oppimiseen.  

 

Koulun alkamiseen ja normaaliin kehitykseen kuuluu asteittainen itsenäistymi-

nen ja irtautuminen kodista ja (sijais)vanhemmista. Kouluvalmiuksiin kuuluu 

mm. itsenäinen suoriutuminen perusasioista (esim. vessassa käynti, pukeutumi-

nen), riittävä fyysinen kestävyys (kyky kulkea koulumatkat), kyky olla erillään 

vanhemmista, kyky keskittyä ja muistaa, kyky tulla toimeen muiden kanssa ja 
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ottaa heidät huomioon, kyky odottaa vuoroaan, kyky sietää arvostelua ja petty-

myksiä sekä kyky pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Yleensä noin 7-

vuotias lapsi on koulukypsä, mutta sijoitetut lapset eivät välttämättä kehity taval-

liseen tahtiin. Irtautuminen kodista voi olla ylivoimaisen pelottavaa ja/tai kave-

reiden kanssa toimeen tuleminen vaikeaa. Sijaisvanhempien odottama väljyys 

voikin koulun alettua muuttua ainakin hetkellisesti entistä riippuvaisemmaksi ja 

vaativammaksi suhteeksi. 

 

Sijoitettujen lasten keskuudessa kouluongelmat ovat tavallisia (esim. Haapasalo 

& Repo, 1998), mutta näistä lapsista suurin osa oli tavallisella luokalla. Tämä 

voi kertoa siitä, että lapset eivät tarvinneet erityistä tukea koulunkäynnissä, mut-

ta todennäköisemmin siitä, että paikkoja erityisluokilla ja erityistä apua koulun-

käyntiin ei ollut mahdollista saada. Lapsella voi olla vaikeuksia oppimisessa, 

keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa, käyttäytymisessä tai kavereiden kanssa. 

Huonolla tuurilla lapsi tipahtaa oravanpyörään, jossa opettaja näkee hänet on-

gelmallisena, sijaisvanhemmat kuulevat lapsesta negatiivista palautetta ja lopulta 

lapsi itsekin alkaa pitää itseään ongelmallisena. Lapsi, joka koulussa saa toistu-

vasti epäonnistumisen kokemuksia ja huonoa palautetta alkaa helposti käyttäytyä 

näiden odotusten mukaisesti ja on vaarassa syrjäytyä akateemisesti ja sosiaali-

sesti. Hyvän opettajan avulla koulu voi aukaista vaativallekin lapselle uuden 

mahdollisuuden, tuottaa oppimisen iloa ja vahvistaa lapsen itsetuntoa sekä it-

senäistymistä.  

 

Lapselle koulun aloittaminen on iso kehityksellinen harppaus, ja hän siirtyy sel-

keästi varhaislapsuudesta keskilapsuuteen. Lapsella on toisaalta tarve itsenäistyä 

ja kiukutella vanhemmille ja toisaalta hänellä on tarve tulla hyväksytyksi ja saa-

da läheisyyttä. Uskaltaakseen ottaa askelia uuteen ja jännittävään koulumaail-

maan, lapsi tarvitsee runsaasti kiitosta ja kannustusta sekä onnistumisen koke-

muksia. Koulussa lapsen yksilöllisyys vahvistuu, ja hän haluaa ilmaista mielipi-

teensä myös kotona. Aiemmin varauksetonta ihailua osakseen saaneet vanhem-

mat kuulevat nyt myös kritiikkiä ja ovien paiskomista. Osin kritiikki ja tyyty-

mättömyys kohdistuvat myös itseen. Lapsi vertailee itseään toisiin ja kehityk-

seen kuuluu erilaisuuden kokemus. Sijoitetulle lapselle oman erillisyyden ja eri-
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laisuuden käsitteleminen on erityisen vaativaa. Lapsi kaipaa rinnalleen, tiuskimi-

sesta ja/tai vetäytymisestä huolimatta, ymmärtävää, kuuntelevaa, kannustavaa ja 

turvallista aikuista. 

 

Alakouluikäisen lapsen sijoituspaikka muutos johtui useista samanaikaisista 

syistä. Katkeamisen syyt yleisyysjärjestyksessä olivat sijaisvanhemman väsy-

mys ja muuttunut tilanne, syntymävanhempien muuttunut tilanne ja lapsen oirei-

lu. Lisäksi sijais- ja syntymävanhemmilla oli jonkin verran yhteistyöongelmia, 

syntymäsukulaiset puuttuivat sijoituksen kulkuun ja lasta oli kohdeltu kaltoin 

sijaisperheessä.  

 

Vaikka sijaisvanhempien väsymys ja muuttunut tilanne olivat tässäkin ryhmässä 

suurimmat katkeamisen syyt, on syytä kiinnittää huomiota syntymävanhempien 

parantuneeseen tilanteeseen. Suuri osa kaikista kotiutuneista lapsista oli alakou-

luikäisiä. Osan kohdalla tilanne oli selkeästi parantunut, mutta joissakin tapauk-

sissa lapset kotiutuivat, kun toimeksiantosopimus sanottiin irti ja arvioitiin, että 

lapsi pärjää kotona. Kotiutuneet lapset olivat olleet usein hiukan vanhempia, kun 

heidät oli sijoitettu ja sijoitus oli kestänyt muutaman vuoden.  

 

Mitä kouluikäisen sijoituksen katkeaminen merkitsee? 

Kun sijoitus katkeaa kouluiässä lapsi menettää paitsi sijaisperheensä myös kave-

rit, harrastukset ja koulun. Kaveripiiri ja harrastukset ovat tärkeitä ja parhaim-

millaan keskilapsuus on lapsuuden kultaista aikaa; koulun alkuun sopeutumisen 

kuohut on ohitettu ja murrosikä myrskyineen ei ole vielä alkanut. Itsekeskeisyys 

vähenee ja lapsi oppii päivittäin uusia asioita toimiessaan muiden kanssa. Lap-

selle on tärkeää, että hän kokee olevansa hyväksytty sekä kavereiden että van-

hempiensa taholta. Sijoituksen katkeaminen ja uuteen paikkaan muuttaminen 

korostaa lapsen erilaisuutta ja uusiin kavereihin tutustuminen saattaa tuntua vai-

kealta. Lapsi voi olla myös turvaton ja itseluottamus horjuu.  

 

Keskilapsuudessa lapsen ajattelu on edelleen minäkeskeistä ja hänellä on usein 

syyllisyyden tunteita sekä huostaanottoon että sijoituksen katkeamiseen liittyen. 

Lapsi saattaa myös kaikkivoivasti kuvitella, että hän on itse manipuloinut ja 
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määritellyt tilanteen. Kun sijoitus katkeaa, lapsi kokee tulleensa hylätyksi ja pe-

tetyksi, mikä puolestaan lisää epäluottamusta ja vaikeuttaa lapsen kiintymistä ja 

kiinnittymistä uuteen sijoituspaikkaan. Lapsen kannalta on tärkeää, että hänelle 

kerrotaan, mistä sijoituksen katkeaminen johtuu ja hänelle osoitetaan, että aikui-

set kantavat päätöksistä vastuun.  

 

Alakouluikäisen lapsen sijoituksen katkeaminen herättää vaikeita tunteita, mutta 

ei niin vaikeita kuin varhaislapsuuden sijoitusten katkeaminen. Tämä voi johtua 

siitä, että lapsi on jo itsenäisempi ja selkeästi yksilö, joka pystytään määrittele-

mään vanhemmista irrallisena. Sijaisvanhemmat kokevat epäonnistumista ja 

syyllisyyttä, mutta he pystyvät ehkä helpommin katsomaan tilannetta kauempaa 

ja toteamaan, että heidän ja/tai lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta sijoi-

tuksen purkaminen on järkevää. Parhaimmillaan sijaisvanhemmat toimivat jat-

kossa lapsen tukiperheenä ja yhteys säilyy vaikka sijoitus olisi katkennut..  

 

Myös sosiaalityöntekijä kokee sijoitusten katkeamisen kouluiässä eri tavoin. 

Asian työstäminen lapsen kanssa on helpompaa, koska hän puhuu, eivätkä lapset 

ole niin riippuvaisia heitä hoitavista vanhemmista. Toisaalta vanhemmalle lap-

selle saattaa olla vaikeampi löytää uutta sijaisperhettä ja joskus he huonon paik-

katilanteen vuoksi kotiutuvat tai heidät sijoitetaan ammatilliseen paikkaan. 

Vaikka sijoitetun lapsen sopeutuminen uuteen paikkaan näyttäisi sujuvan suh-

teellisen helposti, sosiaalityöntekijän tulisi auttaa lasta käsittelemään surua ja 

mahdollisia kiukun tunteita, jota paikasta toiseen muuttaminen hänessä herättää.  

 

6. 6. 3 Kun lapsen sijoitus katkeaa murrosiässä (13-18 v) 

Noin 40 % sijoituksen katkeamisista tapahtui yläkouluikäisille tai siitä vanhem-

mille eli yli 13-vuotiaille nuorille. Murrosikäinen nuori, jonka kohdalla sijoitus 

katkeaa, oli useimmiten asunut sijaisperheessä jo useita vuosia, joissakin tapauk-

sissa koko elämänsä. Katkeamisen syinä oli sijaisvanhemman väsymys, nuoren 

oireet, sijaisperheen muuttunut tilanne, syntymävanhempien muuttunut tilanne, 

sijaisvanhemman ja lapsen väliset yhteistyöongelmat ja nuoren itsenäistymisen 

halu. Sijoituksen katkeamisen jälkeen nuori kotiutettiin usein syntymävanhem-
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man luo, itsenäiseen asumiseen tai lastensuojelulaitokseen. Silloin kun sijoitus 

katkesi murrosiässä, vain kolme nuorta sijoitettiin sijaisperheeseen ja yksi per-

heistä oli sukulaisperhe.  

 

On mahdollista, että nuoret eivät olleet koko aikana sopeutuneet sijaisperheeseen 

(ks. Saastamoinen & Sutinen, 2001) ja he kokivat itsensä ulkopuolisiksi ja eriar-

voisiksi. Toisaalta on myös mahdollista, että hyvin menneen lapsuuden jälkeen 

murrosikä toi tullessaan niin vahvaa oireilua, että sijoitus katkesi. Epäsovun ai-

heet sijaisperheessä liittyivät usein nuoren harrastuksiin, koulunkäyntiin (tai sen 

laiminlyömiseen), päihteiden käyttöön, kaverisuhteisiin ja menohaluihin. Sijais-

vanhemmat kokivat rajojen ja sääntöjen asettamisen nuorelle vaikeana, jos nuori 

ei niitä noudattanut, ja jos hän sai käyttäytymiselleen syntymävanhempiensa 

tuen. Usein nuori koki, että sijaisperheessä oli liikaa sääntöjä ja liian tiukat rajat, 

ja hän halusi kotiin syntymävanhempiensa luo viettämään vapaampaa elämää. 

Nuorilla saattoi olla myös kuvitelma siitä, että asuminen laitoksessa olisi hel-

pompaa kuin sijaisperheessä.  

 

Murrosiässä nuori hakee paikkaansa suhteessa sijaisperheeseen, mutta myös 

syntymäperheeseen. Mistä minä tulen, mihin minä kuulun ja millaiseksi haluan 

tulla, ovat kysymyksiä, joita itsenäistyvä nuori pohtii. Nuoren kehitykseen, kuten 

uhmaikäänkin, kuuluu kapinoiminen, omien rajojen kokeilu, irtautuminen ja 

itsenäistymisen halu – vanhemman tehtävä on nuoren käyttäytymisen sietäminen 

silloinkin, kun nuori kaikin tavoin haastaa hänet hylkäämään. Sijaisvanhempien 

voi olla vaikea sietää nuoren kiukuttelua, uhkailua, rajojen kokeilua, kiittämät-

tömyyttä ja vertailua syntymävanhempiin, jotka eivät ole mahdollisesti missään 

vaiheessa eläneet lapsen kanssa. Pahimmillaan nuoren kiittämättömyys ja mah-

dottomuus saivat sijaisvanhemmat tuntemaan itsensä täysin keinottomiksi, he 

loukkaantuivat ja hylkäsivät nuoren.  

 

Kehittyäkseen itsenäiseksi aikuiseksi nuori tarvitsisi kuitenkin turvallisia, pysy-

viä ja luotettavia rajoja sekä tukevia ja ymmärtäviä aikuisia, jotka eivät hylkää. 

Ymmärtäminen ei tarkoita, että sijaisvanhemman tulisi hyväksyä kaikki, mitä 

nuori tekee vaan se tarkoittaa sitä, että nuori on hyväksytty ja rakastettu siitä 



 

 

 75

huolimatta, mitä hän tekee. Itsenäistymiseen kuuluu, että nuori kehittää itselleen 

vanhemmista riippumattoman elämäntavan. Kapinointi antaa nuorelle syyn ja 

keinon irtautua kodistaan ja lapsuuden ajan identiteetistä.  

 

Vanhemmista irtautuminen on hidas ja usein kivulias prosessi. Sijoitetuille lap-

sille oman identiteetin löytämisessä on kaksin verroin työtä, koska hänellä on 

kahdet vanhemmat ja heidän usein ristiriitaiset arvomaailmansa, joista hänen 

pitää irtautua. Nuoren tunteet ovat voimakkaita ja ailahtelevaisia ja ajattelu usein 

mustavalkoista ja ehdotonta. Toisaalta nuori on itsenäinen ja osaava, toisaalta 

epävarma, ahdistunut ja tukea tarvitseva. Nuorella tulisi olla oikeus kasvaa isok-

si ja koetella rajojaan pelkäämättä hylätyksi tulemista. Sijaisvanhemman (ja 

myös sosiaalityöntekijän) puolestaan tulisi antaa tukeva raja, jota vastaan nuorel-

la on lupa taistella. Toisinaan sijoitettu nuori nähdään pärjäävänä, ja hänen itsen-

sä annetaan päättää esimerkiksi sijoituksen jatkumisesta tai katkeamisesta. Toi-

sinaan taas nuoren kykyyn pärjätä ei luoteta, häntä kohdellaan nuoremman lap-

sen tavoin, eikä hänen anneta vähitellen irtautua. Nuoren sijaisvanhemmuus on 

taiteilua luottamuksen ja vapauden sekä rajojen ja sääntöjen välillä. 

 

Mitä sijoituksen katkeaminen murrosiässä merkitsee? 

Murrosiässä nuori rakentaa omaa identiteettiään, muodostaa läheisiä ja luotta-

muksellisia ihmissuhteita, hakee tasavertaisempaa suhdetta vanhempiinsa ja har-

joittelee itsenäisten valintojen tekemistä. Sijoituksen katkeaminen murrosiässä 

johtaa pahimmillaan siihen, että nuori jää kokonaan vaille aikuisten tukea. Si-

jaisvanhemmat eivät jaksa ja hylkäävät ja syntymävanhemmat eivät halustaan 

huolimatta pysty tukemaan. Nuori joutuu kantamaan liian varhain vastuun omis-

ta päätöksistään, vaikka hänellä ei ole vielä valmiuksia selvitä itsenäisesti. Kun 

nuori jätetään selviämään yksin, hänellä on riski ajautua epäsosiaalisiin porukoi-

hin, päihteiden, rikosten ja hyväksikäytön äärelle.  

 

Nuoren ja koko sijoituksen jatkumisen kannalta on tärkeää, että aikuiset ovat 

yhtä mieltä siitä, miten asioiden pitää tapahtua. Kun sijoitus katkesi murrosiässä, 

moni nuori kotiutui syntymävanhempiensa luo. Joissakin tapauksissa kotiutumi-

nen onnistui, mutta usein siihen liittyi epävarmuutta ja ongelmia. Näyttääkin 
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siltä, että sijoitettujen nuorten kohdalla tehtiin usein sellaisia päätöksiä kuin nuo-

ret halusivat. Sijaisvanhemmat olivat väsyneitä ja keinottomia, sosiaalityöntekijä 

koki, ettei voi väkisin pitää nuorta sijaisperheessä ja syntymävanhemmat usein 

toivoivat nuoren kotiutumista. Nuorella pitäisi kuitenkin olla oikeus aikuisiin, 

jotka haluavat suojella häntä ja jotka kantavat vastuun päätöksistä. Nuorella on 

oikeus olla eri mieltä päätöksistä ja vihainen ja hänellä on oikeus tapella rajoja 

vastaan. Aikuisten tulisi sietää nuoren viha ja kantaa vastuu aikuisille kuuluvista 

asioista.  

 

Kaikkien nuorten osalta sijoituksen päättyminen ennakoitua aiemmin ei ollut 

traumaattinen kokemus, vaan se saattoi liittyä esimerkiksi koulun päättymiseen 

ja opiskelupaikan saamiseen toiselta paikkakunnalta. Silloin kun asiat sujuvat 

hyvin, nuori piti säännöllisesti yhteyttä sijaisvanhempiinsa ja sai sieltä tarvitta-

vaa tukea, vaikka oli virallisesti muuttanut pois. Usein yhteys nuoren ja sijais-

vanhempien välillä myös palautui tunteita tyynnyttävän tauon jälkeen. Kuten 

eräs sijaisvanhempi sanoi, ”jos puuroa on syöty tarpeeksi kauan samasta kattilas-

ta, yhteen kuuluvuuden tunne ja kiinnostus toiseen” herättävät tarpeen olla yh-

teydessä. 

 

Sijoituksen katkeamisen jälkeen sekä nuoren että sijaisvanhemman (ja mahdolli-

sesti myös sosiaalityöntekijän) tunteissa sekoittuivat epäonnistuminen, huoli ja 

syyllisyys helpotukseen ja vapautuneisuuteen riippuen sijoituksen katkeamisen 

syistä. Sijaisvanhemmat kertoivat huolestaan ja pettymyksestään, mutta myös 

väsymyksestään ja keinottomuudestaan – sekä helpotuksesta, että arkipäivän 

taistelu päättyi. Usein he kokivat, että olisivat halunneet jatkaa nuoren kanssa, 

mutta eivät pystyneet tekemään sitä väkisin. Ja joskus väsymys ja loukkaantu-

minen koettiin niin vahvoina, että nuoresta suorastaan haluttiin eroon. 

 

Harmillisen usein nuori koki muutama vuosi sijoituksen katkeamisen jälkeen, 

ettei hänen olisi kannattanut lähteä pois sijaisperheestä. Sijoituksen katkeamisen 

aikana nuori on saattanut haluta pois perheestä, mutta ehkä työstämisen kautta 

olisi selvinnyt, että nuori haluaa pois pikemminkin pahasta olostaan kuin sijais-

perheestä. Nuoren kannalta toivoisikin, että sijaisperheen ovet eivät kokonaan 
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sulkeutuisi loukkaantumisen takia vaan yhteys voitaisiin rakentaa myöhemmin 

uudelleen. Yhteyden rakentamisessa apuna voi olla sosiaalityöntekijä, jos hänel-

lä on hyvä suhde nuoreen. Harmillisen usein nuoret kokivat, etteivät he voi tai 

halua puhua sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä koettiin pikemminkin sijais-

vanhempien työntekijäksi kuin omaksi työntekijäksi.  

 

Hylkääminen nuoruudessa sinetöi se, mitä lapsuudessa on jo tapahtunut: jos olen 

oma itseni, niin kukaan ei kestä ja minut hylätään. Berridgen (2004) mukaan 

nuorella on sijoituksen katkeamisen jälkeen suuri riski ajautua kodittomuuteen, 

työttömyyteen, päihteisiin, mielenterveysongelmiin ja asosiaaliseen käyttäytymi-

seen kuin nuorilla, joiden sijoitus on kestänyt. Nuoren kuuluu kapinoida itsenäis-

tyäkseen sijaisvanhemmista ja joskus kapinointi voi olla rankkaakin. Jos sijoitus 

on kestänyt useita vuosia, toivoisi, että sijaisperhettä voitaisiin kohdella enem-

män syntymäperheen tavoin. Joskus hengähtäminen toisista ja mahdollisesti jopa 

sijoituspaikan vaihtaminen on tarpeen, mutta nuoren ja sijaisvanhempien yhtey-

denpitoa tulisi tukea, jos sijaisvanhemmat ovat nuoren psykologisia vanhempia.  

7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA 

JATKOSUOSITUKSIA 

Tämän selvityksen mukaan lähes kaikki, valtakunnallisesti yli 90 %, sijaiskotisi-

joituksista kestää ja päättyy luonnollisesti nuoren itsenäistymiseen tai jälkihuol-

toon siirtymiseen. Katkenneet sijoitukset koskettavat vain pientä määrää sijoitet-

tuja lapsia, mutta suhteessa hiukan useampia sijaisperheitä. Vuosien 2004 ja 

2005 aikana noin 10 % Helsingin kaupungin käytössä olleista sijaisperheistä 

koki sijoituksen katkeamisen.  

 

Selvitys koski Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhehoitoon sijoittamia 

lapsia. Aineisto oli pieni (61 lasta ja 46 sijaisperhettä) ja näyttää siltä, että sijoi-

tusten katkeamissyyt, lukumäärät ja prosessit eroavat toisistaan eri vuosina hy-

vin paljon. Valtakunnallisesti erot ovat todennäköisesti vielä suuremmat, koska 
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perhehoidon toimintakäytännöt ja tukimuodot ovat paikkakuntakohtaisia. Suu-

riin yleistyksiin aineisto ei siis anna mahdollisuuksia, mutta puutteistaan huoli-

matta se antaa kuvan perhehoidon sijoitusten katkeamisen syistä ja taustoista 

sekä eväitä perhehoidon kehittämiseen, kriittisten kohtien tunnistamiseen ja ris-

kiryhmien tukemiseen.  

 

Pitkäaikaisia sijaisperhesijoituksia katkeaa monista eri syistä ja taustalla on usei-

ta erilaisia, samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä. Sijoituksen katkeamiseen vai-

kuttavat sijoitusta edeltäneet ja sijoituksen aikana tapahtuneet asiat, jotka liitty-

vät sijoitettuun lapseen, sijaisvanhempiin ja sijaisperheen rakenteeseen, synty-

mävanhempien suhtautumiseen sijoitukseen ja tehtyyn sosiaalityöhön.  

 

Tämän selvityksen mukaan sijoitusten katkeamisen syyt eivät näytä liittyvän 

niinkään lapsen ikään tai oireisiin eikä vaikeuksiin syntymävanhempien kanssa 

vaan pikemminkin sijaisvanhempien jaksamiseen ja sijaisperheen tilanteeseen. 

Sijaisvanhempiin liittyviä sijoituksen katkeamisen syitä olivat väsymys, sijais-

perheen muuttunut tilanne ja lapsen kaltoin kohtelu perheessä. Tutkimusaineisto 

ei vastannut kysymykseen siitä, mistä väsymys johtui, mutta yleisiä perheen 

voimavaroja kuluttavia tekijöitä ennakoimattomien kriisien lisäksi ovat mm. ajan 

puute ja stressi, parisuhteen ongelmat, perherakenteen muutokset, taloudelliset 

ongelmat sekä päihde ja (mielen)terveysongelmat. 

 

Selvityksen mukaan sijoituksen katkeamisia tapahtui kaikenikäisille ja kai-

kenalaisille lapsille, erilaisille sijaisperheille ja kaikissa sijoituksen vaiheissa. 

Ennakko-oletus murrosikäisten sijoitusten katkeamisesta ei saanut tukea vaan 

yllättäen sijoitusten katkeamiset koskettivat ennen kaikkea alakouluikäisiä ja 

myös alle kouluikäisiä lapsia. Se miten sijoituksen katkeaminen vaikutti lapseen 

ja sijaisvanhempiin liittyi lapsen ja sijaisvanhempien suhteeseen, mutta myös 

lapsen ikään ja sijoituksen kestoon. Pienten lasten sijoitusten katkeaminen aihe-

utti hyvin erilaisia reaktioita kuin murrosikäisten, useita vuosia perheessä elä-

neen lasten sijoituksen katkeaminen.  
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Pienten lasten kohdalla sijoituksen katkeamisen työstäminen oli vaikeaa. Lapset 

altistuivat hylkäämiselle, koska sijaisvanhemmat eivät pystyneet, mahdollisesti 

epäonnistumisen, pettymyksen ja syyllisyyden tunteiden vuoksi pitämään yhte-

yttä lapseen. Nämä sijaisvanhemmat eivät olleet myöskään halukkaita osallistu-

maan haastatteluihin tai vertaisryhmiin. Koulu- ja murrosikäisten sijaisvanhem-

mat kertoivat helpommin kokemuksistaan. Mahdollisesti asian teki helpommaksi 

se, että osa sijoituksen katkeamisen syistä voitiin selkeämmin sijoittaa lapseen. 

Silloin kun sijoituksen katkeaminen johtui sijaisvanhempien ulkopuolella olevis-

ta syistä (esimerkiksi lapsen oireista tai syntymävanhempien parantuneesta tilan-

teesta), sijaisvanhemmat pitivät helpommin yhteyttä lapseen myös sijoituksen 

katkeamisen jälkeen.  

 

Suurin osa sijoituksista katkesi muutaman ensimmäisen sijoitusvuoden aikana ja 

aloitteen tekijänä toimi lähes aina sijaisvanhempi - yksin tai yhdessä muiden 

tahojen kanssa. Sijoituksen jatkuvuus on kaikkien osapuolien etu, silloin kun 

sijaishuollon tarve ei poistu ja elämä sijaisperheessä sujuu hyvin. On kuitenkin 

tapauksia, joissa lapsi tulee sijaisperheessä huonosti kohdelluksi tai sijoitusta ei 

muista syistä voida jatkaa. Silloin sijoituksen purkamista ei tule välttää, mutta 

silloinkin se tulisi tehdä hallitusti8. Lapsen kannalta äkillinen sijoituksen kat-

keaminen on käsittämätöntä ja pahimmillaan sekä sijoitettu lapsi että sijaisperhe 

traumatisoituvat. Hallitun sijoituksen purkamisen ja jälkityöskentelyn avulla 

kriisin muuttuminen traumaattiseksi kokemukseksi voidaan estää.  

 

Eri tutkimukset näkevät sijoituksen katkeamisen joko sijoitetun lapsen tai sijais-

perheen piirteistä johtuvaksi (vrt. esim. Strijiker ja muut, 2005 ja Chamberlain ja 

muut, 2006). Tämän selvityksen mukaan sijoitusten katkeamiset eivät liittyneet 

suoraan sijaisvanhempien terveyteen, ikään, asuinpaikkaan, sijaisperheen lapsi-

määrään, ennakkovalmennukseen tai kokemukseen, mutta eivät myöskään lap-

sen tai syntymäperheen piirteisiin. Sijoituksen katkeamisen syitä ei voi pelkistää 

ja yksinkertaistaa liikaa, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. On mahdotonta 

                                                 
8 liite 1. ”Kun sijoituksen katkeaminen uhkaa” Helsingin kaupungin sosiaaliviraston prosessimal-

li 
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sanoa, miten paljon esimerkiksi sijaisvanhemman väsymys liittyi lapsen sairas-

tamiseen ja oireisiin. Vai oireiliko lapsi enemmän sijaisvanhemman väsymyksen 

vuoksi? Vai johtuivatko sekä sijaisvanhemman väsymys että oireet tukitoimien 

puutteesta tai kenties lapsen syntymävanhempien käyttäytymisestä? 

 

Yksittäisiä piirteitä tärkeämmäksi näyttääkin muodostuvan lapsen ja sijaisper-

heen yhteensopivuus ja toimiva yhteistyö kaikkien osapuolien välillä. Lapsen ja 

sijaisperheen yhteensopivuutta pyritään arvioimaan ennen sijoitusta ja tutustu-

misvaiheen aikana. Täydellistä yhteensopivuutta tuskin on olemassakaan, mutta 

sijoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että molemmilla osapuolilla on 

halu kasvaa ja kehittyä yhdessä: lapsella tulisi olla halu (ja syntymävanhempien 

lupa) tulla tämän perheen lapseksi ja vanhemmilla halu kehittyä tämän lapsen 

sijaisvanhemmiksi. Sijoituksen alku on usein vaativa, mutta jos siihen liittyy 

sitoutumista ja ihastumista, ne auttavat jaksamaan myös vaikeiden aikojen yli. 

Ensimmäisten vuosien aikana on tärkeää tukea sekä sijoitettua lasta että sijais-

vanhemman ja sijaisperheen prosessia sekä vahvistaa keskinäistä vuorovaikutus-

ta ja kiintymistä (Pasanen, 2007). Joissakin tapauksissa sijaisvanhemmat ja lapsi 

tarvitsevat vuorovaikutusterapian keinoja positiivisen vuorovaikutussuhteen 

synnyttämiseksi ja silloin sitä tulisi heille ehdottomasti tarjota (esim. Hughes, 

2006).  

 

Sijoituksen alkuvaiheen tuki ja sijoitusprosessin selkeys tehtyine toimeksianto-

sopimuksineen ja huolto- ja tapaamissuunnitelmineen on tärkeää. Aloittaessaan 

toimintaansa sijaisvanhempi kaipaa rinnalleen sosiaalityöntekijää, joka on kiin-

nostunut siitä, miten sijoitus lähtee käyntiin ja on valmis tukemaan ja kantamaan 

vastuuta omalta osaltaan sijoituksen onnistumisesta. Alkuvaiheen intensiivinen 

tuki estää ongelmien syntymistä, mutta myös mahdollistaa työskentelyn silloin, 

kun perheessä myöhemmin ilmenee ongelmia. Pystyäkseen tukemaan sijaisvan-

hempia sosiaalityöntekijällä tulee olla auttamishalua ja tietoa käytännön asioista. 

Voidakseen tukea sijaisperheen kasvuprosessia sosiaalityöntekijän olisi hyvä 

lisäksi ymmärtää lastensuojelulapsen ongelmia ja käyttäytymisen erityispiirteitä 

(esimerkiksi vuorovaikutussuhteen ongelmia), jotka vaikuttavat koko perheen 

toimintaan (Rautio, 2005).  
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Sosiaalityöntekijällä tulee olla myös halua havaita ongelmat ja avata keskustelu 

vaikeistakin asioista. Jokaisessa perheessä on ongelmia jossakin vaiheessa, mut-

ta hyväksymättömällä tai vähättelevällä asenteella työntekijä pystyy tukahdutta-

maan sijaisperheen halun puhua vaikeista asioista. Sijaisvanhemmat kokivat 

mm., ettei rahasta tai omasta väsymyksestä puhuminen ole sallittua. Jos siitä 

puhui, vastassa ei ollut tukea tai ymmärrystä vaan loukkaantumista ja uhkailua.  

 

Pystyäkseen tukemaan sijaisvanhempia sosiaalityöntekijän tulee voida hyvin. 

Hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja työnohjauksiin sekä 

sellaiset työolosuhteet, jotka mahdollistavat sijoitettuun lapseen ja sijaisperhee-

seen tutustumisen ja heidän tukemisensa. Sosiaalityön tuen lisäksi tarvitaan 

myös muita palveluita, mm. lasten psykiatriselta puolelta. Sosiaalityöntekijän ei 

tarvitse itse osata kaikkea, mutta hänellä tulisi olla mahdollisuus ohjata perheet 

tarvittavien tukipalvelujen piiriin.  

 

Yhteistyöongelmat ovat usein sijoitusten katkeamisten taustalla. Ne voivat olla 

sijaisvanhempien ja sijoitetun lapsen sekä sijaissisarusten välillä tai yhteistyössä 

sijais- ja syntymävanhempien sekä viranomaisten kanssa. Sijais- ja syntymävan-

hempien väliset ongelmat voivat johtua siitä, että vanhemmat eivät kunnioita 

toisiaan, he pelkäävät toisiaan tai he kokevat yhteistyön hyödyttömänä tai liian 

rankkana. Sosiaalityöhön liittyviä yhteistyön riskejä ovat mm. vaihtuvat työnte-

kijät, kiire, liian harvat tapaamiset, osaamattomuus (tai kyvyttömyys) tukea si-

jaisvanhempia, ongelmien kieltäminen ja jonkun puolelle asettuminen.  

 

Toimivan yhteistyön edellytyksenä on toisen osapuolen kunnioittaminen ja ar-

vostaminen, roolien selkeys, halu ymmärtää toisen näkemys ja toimivien käytän-

töjen löytäminen - yhdessä. Yhteistyön peruskiviä ovat mm. aito läsnäolo, rehel-

lisyys ja avoimuus, asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä, toisen huomioon 

ottaminen, selkeys ja sopimuksista kiinni pitäminen. Lastensuojelun erityispul-

mana on, että huostaanotolla on syynsä ja syntymävanhemmilla on usein rajoit-

tunut halu tai kyky yhteistyöhön. Hyvän yhteistyön synnyttäminen vaatii usein 

erityistä taitoa ja halua sekä sijaisperheeltä että sosiaalityöntekijältä.  
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Yhteistyön toimivuutta on pystytty lisäämään, kun kaikki lapselle tärkeät ihmiset 

kerääntyvät yhteen. Tällaisesta työskentelystä esimerkkeinä ovat erilaiset perhe-

kuntaleirit, esimerkiksi Toivo ja Ilona (Mikkola & Vaahtera, 2006; Laurila, 

2003), sijoitettujen lasten leirit (Helsingin kaupunki) ja perheleirit (Helsingin 

kaupunki). Leirit ovat vahvistaneet lapsen itsetuntoa, antaneet sijaissisaruksille 

mahdollisuuden työskennellä, tukeneet perhekuntien välistä vuorovaikutusta ja 

auttaneet sijoitettua lasta olemaan kaksien vanhempien lapsena. Yhteisiä tapaa-

misia tulisi järjestää lisää ja kaikkia osapuolia tulisi auttaa sopeutumaan siihen, 

että juuri tämä lapsi on sijoitettu juuri tähän sijaisperheeseen. Sopeutumisval-

mennuskurssien räätälöiminen tai vähimmillään sijais- ja syntymävanhempien 

yhteiset koulutuspäivät rakentaisivat siltaa, jolla lapsi tarpeineen tulisi samanai-

kaisesti näkyväksi sijais- ja syntymävanhemmille sekä sosiaalityöntekijälle.  

 

Yhteiset tapaamiset ja asioista avoimesti puhuminen suitsisivat myös lastensuo-

jelutyön hallitsemattomuutta ja kaoottisuutta. Turhilta loukkaantumisilta välty-

tään, kun työskentely on selkeää, rehellistä ja oikea-aikaista. Hankalien asioiden 

puheeksi ottaminen yhdessä on vaikeaa, mutta siinä voi harjaantua. Hankkeessa 

kehiteltiin työvälineitä sekä sosiaalityöntekijöiden että sijaisvanhempien tueksi 

auttamaan puheeksi ottamista ja helpottamaan usein hankalan ja hahmottomien 

ilmiöiden käsittelyä9. 

 

Yhteistyön sujuminen on kaikkien osapuolien vastuulla ja siksi onkin tärkeää, 

että asioista puhutaan suoraan ja työtavoista sekä työnjaosta sovitaan selkeästi. 

Ristiriitaa on herättänyt mm. sosiaalityöntekijän ja sijaisvanhemman roolit suh-

teessa toisiinsa. Ovatko he tasa-arvoisia tiimin jäseniä? Vai pikemminkin toi-

meksiantajan ja toimentekijän rooleissa? Vai mahdollisesti asiakassuhteessa? 

Erilainen työnjako ei tarkoita sitä, että toinen olisi toista huonompi, vaan sitä, 

että sosiaalityöntekijällä ja sijaisvanhemmalla on lastensuojelulainkin mukaan 

erilaiset roolit ja vastuut sijoituksen sujumisesta. Selkeät yhdessä määritellyt 

                                                 
9 liite 2 ”Kuinka jaksan sijaisvanhempana” ja liite 3 ”Sijaisperheen avun ja tuen tarpeen arvioi-

misen vyöhykkeet” 
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roolit ja toimiva yhteistyö auttavat sekä sijaisvanhempia että sosiaalityöntekijöi-

tä jaksamaan.  

 

Toimivan yhteistyön ja selkeiden roolien lisäksi sijaisvanhempien jaksamista - ja 

siten sijoitusten pysyvyyttä - lisäävät erilaiset tukitoimet. Perhehoitajan lakisää-

teisiä tukitoimia ovat palkkio ja kulukorvaus, oikeus sosiaalityöntekijän tukeen 

ja oikeus vapaaseen (Perhehoitajalaki 312/1992). Tällä hetkellä sijaisperheiden 

tuen laatu ja määrä vaihtelevat paikkakunnittain – ja mahdollisesti myös sosiaa-

lityöntekijä kohtaisesti. Suurin osa sijaisvanhemmista on tyytyväisiä saamaansa 

tukeen (Vainio & Ylikoski, 2002), mutta sijoituksen katkeamisen kohdanneet 

sijaisvanhemmat olivat lähes poikkeuksetta tyytymättömiä. Sijaisvanhempien 

listaamia toimivia tuenmuotoja olivat mm. perhetyöntekijän tuki, työnohjaus, 

vertais- ja pienryhmät, lapsen tuetut lomat ja harrastukset, perheen tuetut lomat 

sekä koulutus – ja säännöllinen yhteys sosiaalityöntekijään.  

Kansainvälisten tutkimusten mukaan sijaisvanhemmat lopettavat, jos yhteistyö 

sosiaalitoimen kanssa on ongelmallista, lapsen käyttäytyminen herättää huolta, 

sijaisvanhemmat pelkäävät, että lapsi palaa syntymäkotiinsa, sisarusten välit 

ovat hankalat tai jos sijaisvanhempia syytetään lapsen hyväksikäytöstä tai huo-

nosta kohtelusta (Rhodes, Orme, Cox & Bucher, 2003). Samankaltaiset tilanteet 

koetaan erilaisissa perheissä eri tavoin ja myös tuen tarpeet ovat erilaisia. Sijoi-

tuksen pysyvyyttä lisäävä tuki em. tutkimuksen mukaan oli koulutuksellista ja 

emotionaalista. Aineellinen ja konkreettinen tuki ei ratkaissut sijaisvanhempien 

jaksamisen ongelmia.  

 

Perustuen lisäksi erilaisille lapsille ja erilaisille perheille tulisi tarjota kohdennet-

tua tukea heidän tarpeidensa mukaan. Sijaisperheet eroavat toisistaan perhera-

kenteensa ja sijoitettujen lasten hoidon vaativuuden sekä sijoitettujen lasten lu-

kumäärän suhteen. Nykyisellään perheiden erilaisia tarpeita ei juuri huomioida 

ja usein tukea ei tarjota ennalta ehkäisevästi vaan vasta silloin kun sijaisperhe on 

ajautunut kriisiin. Perheitä tulisi auttaa kokonaisuutena, mutta kunkin perheenjä-

senen yksilölliset tarpeet huomioiden.  
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Sijoitusten katkeamiset herättävät aina suuria tunteita. Lapsen edun mukaista 

olisi, että hänen lähellään olevat aikuiset pystyisivät käsittelemään omaa kriisi-

ään siten, että he voivat tukea lasta siirtymävaiheessa ja muutoksessa. Tukemi-

nen ei kuitenkaan onnistu, jos aikuiset eivät saa itselleen tukea. Vaarana on, että 

kriisitilanteessa kaikki osapuolet hätääntyvät ja tilanne muuttuu kaaokseksi. Tu-

levaisuudessa tulisikin tarkemmin miettiä, kuka voi olla siirtymävaiheessa lap-

sen, sijaisvanhemman, syntymävanhemman ja sosiaalityöntekijän tukena? Ny-

kyisin prosessin ohjaaminen on lapsen sosiaalityöntekijän vastuulla, mutta voiko 

hän tukea sijaisvanhempaa, johon hän on pettynyt tai lasta, jolle yrittää löytää 

uuden sijaispaikan? Tai voiko sijaisvanhempi ottaa vastaan tukea sosiaalityönte-

kijältä, jolta ei kokenut sitä saavansa aiemminkaan? Entä kuka tukee syntymä-

vanhempaa silloin, kun lapsi kotiutetaan? Tai sosiaalityöntekijää? Nykyisin ylei-

sesti jaettu, yhteinen kokemus oli, että katkeamisen hetkellä eri osapuolet jäivät 

liian yksin tunteidensa ja ajatustensa kanssa.  

 

Erityisesti pienten lasten ja heidän sijaisvanhempiensa kohdalla olisi tärkeää, 

että sijoituksen katkeaminen hoidettaisiin hallitusti. Pahimmillaan sekä lapsi, 

että sijaisvanhemmat vaurioituvat, eikä valmennettu perhe halua tulevaisuudes-

sakaan tarjota kotia sitä tarvitsevalle lapselle. Sijaisperheille pitäisi aktiivisesti 

tarjota mahdollisuus asian ja sen herättämien tunteiden käsittelyyn esimerkiksi 

työnohjauksessa tai kriisitapaamisissa asiantuntevien tahojen kanssa. Oman so-

siaalityöntekijän tuki ei useinkaan riitä. Sosiaalityöntekijä on asianomainen omi-

ne ajatuksineen ja tunteineen, eikä hän voi toimia toisen tukena etenkään silloin, 

kun sijoituksen purkamisesta ollaan oltu erimielisiä.  

 

Perhehoitoliitto ry on järjestänyt kaksi vertaisviikonloppua, jossa sijaisvanhem-

mat käsittelivät omakohtaisesti sijoituksen katkeamista, käsittelivät tunteita ja 

tutustuivat Anja Laurilan kehittämään toipumisohjelmaan10. Toipumisohjelman 

avulla sijoituksen katkeaminen pyritään saamaan hyväksytyksi osaksi omaa 

elämänkulkua. Sijaisvanhemmilta saadun palautteen mukaan vertaisviikonloppu 

antoi heille tukea ja auttoi jatkamaan eteenpäin. Erityisen tärkeänä osallistujat 

                                                 
10 Julkaisematon materiaali 
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kokivat pettymyksen, syyllisyyden, kiukun ja helpotuksenkin tunteiden jaksami-

sen vertaistensa kanssa. Ilman tukea ja mahdollisuutta purkaa sijoituksen kat-

keamiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita sijoituksen katkeaminen voi vaikuttaa 

vahingollisesti sijaisvanhemman minäkuvaan. Sijoituksen katkeamisen jälki-

työskentelyä tulisi kehittää sijaisvanhempien lisäksi sosiaalityöntekijöiden ja 

sijoitettujen lasten kanssa. Kaikkien hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää päästä 

purkamaan sijoituksen katkeamiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita. 

 

Huostaan otettujen lasten määrä kasvaa vuosittain ja sijoitettujen lasten väitetään 

olevan yhä huonommin voivia, kun heidät sijoitetaan. Perhehoito pystyy ainoana 

sijaishuollon muotona tarjoamaan lapselle mahdollisuuden uuden lapsi-

vanhempi kiintymyssuhteen muodostamiseen. Ja parhaimmillaan perheessä kas-

vaminen tarjoaa lapselle korvaavia ja korjaavia kokemuksia. Suurimmalla osalla 

perhesijoitukset toimivat hyvin ja kestävät lapsen täysi-ikäistymiseen saakka, ja 

usein läpi koko elämän. Perhesijoitus ei mene hukkaan silloinkaan, kun se kat-

keaa. Lapsi saa mukaansa kaikki perheessä koetut arvokkaat kokemukset, joiden 

pohjalta tulevaisuuden elämän rakentaminen ja vuorovaikutussuhteiden luomi-

nen on helpompaa.  

 

Onnistuakseen lapset ja sijaisperheet tarvitsevat erikoistuneita palveluita ja tu-

kea. Tulevaisuuden haasteena on löytää perheitä tarvitseville lapsille ja kehittää 

heidän tukeaan niin, etteivät sijoitukset purkaudu tuen puutteen vuoksi. Tukeen 

tulisi kuulua aineellisen hyvinvoinnin ohella, ennen kaikkea sijaisvanhempien 

voimavarojen lisääminen emotionaalisen ja koulutuksellisen tuen avulla. Sijais-

vanhempien tukea voitaisiin kehittää työnohjauksen, konsultointipalveluiden ja 

mentoritoiminnan avulla. Mentoritoiminnassa (Paju, 2005) kokenut sijaisvan-

hempi tukee aloittelijaa ja pystyy antamaan sekä konsultointia että vertaistukea.  

 

Lisäksi tulisi edelleen kehittää lapsen tutkimuksia ja tuen tarpeen arviointia jo 

ennen sijoitusta. Alkuarvion tekeminen on vaativaa, mutta jokaisella lastensuoje-

lulapsella sekä heitä vastaanottavalla sijaisperheellä tulisi olla oikeus kokonais-

valtaiseen terveystarkastukseen, jossa arvioidaan sekä lapsen fyysinen että 

psyykkinen kunto. Onnistunut arviointi auttaa valitsemaan lapselle juuri sopivan 
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perheen. Etenkin pienten lasten kohdalla alkuarvioinnin tekeminen on vaativaa, 

minkä vuoksi alkuvaiheen tuen antaminen sijaisperheisiin on tärkeää. Erityisen 

tärkeää olisi arvioida, miten sijoitetun lapsen ja sijaisvanhempien välinen vuoro-

vaikutus ja kiintymys kehittyvät. Arvioinnin apuvälineinä voidaan käyttää ha-

vainnointilomakkeita ja esimerkiksi videointia. Ilman tukea on riski, että hyvä-

kään sijaisperhe ei jaksa. Pystyäkseen tukemaan sijaisperheitä sosiaalityönteki-

jällä on oltava mahdollisuus koulutuksiin, työnohjauksiin ja konsultointipalve-

luihin. Työntekijän työssä jaksamisen tukena voisi olla mm. parityön kehittämi-

nen ja lisääminen sekä erityistyöntekijöiden (psykologit, kriisi- ja perhetera-

peutit) käyttö.  

 

Perhehoidon lisähaasteena on palvelujen kehittäminen erilaisille ryhmille. Nuor-

ten huostaanotot ja sijoitukset lisääntyvät, mutta perinteisesti heitä ei ole sijoitet-

tu perheisiin. Sijaisperhetoimintaa tulisi kehittää niin, että nuoriin erikoistuneita 

perheitä olisi enemmän – ja silloin he tarvittaessa pystyisivät olemaan myös nii-

den nuorten tukena joiden sijoitus sijaisperheessä uhkaa katketa. Tulehtuneessa 

tilanteessa väliaikainen sijoittaminen toiseen perheeseen voisi rauhoittaa tilan-

netta ja mahdollistaisi paluun alkuperäiseen perheeseen.  

 

Sijoitetun lapsen tulee olla lastensuojelun sosiaalityön ja perhehoidon kehittämi-

sen keskiössä. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että häntä kohdellaan 

kunnioittavasti ja tasaveroisesti, ja että hän sijaisperheessä tuntee kuuluvansa 

perheeseen juuri sellaisena kuin hän on. Kasvaakseen ja kehittyäkseen sijoitettu 

lapsi tarvitsee sijaisvanhempien rakkautta ja sitoutumista. Pystyäkseen tukemaan 

lasta, sijaisvanhempien on voitava hyvin ja huolehdittava omasta jaksamises-

taan. Sosiaalityöntekijän moninaiseen rooliin kuuluu sijaisvanhempien tukemi-

sen lisäksi suhteen luominen sijoitettuun lapseen ja hänen tukemisensa. On huo-

lestuttavaa, että sijoituksen katkeamisen kohdanneet lapset ja nuoret kokivat, että 

työntekijä oli pikemminkin sijaisvanhempien kuin hänen työntekijänsä. Mo-

lemmat osapuolet sekä sijoitettu lapsi että sijaisvanhempi tarvitsevat tukea, mut-

ta voiko tuen antajana toimia sama työntekijä? Tähän vastauksena voisi olla pa-

rityön kehittäminen tai tukitoimien hankkiminen sosiaalityön ulkopuolelta.  
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Ainutlaatuista perhehoitoa tulee edelleen kehittää aukaisemalla sen vaativia ja 

haasteellisia kipupisteitä. Suurin osa perhehoidon sijoituksista sujuu hienosti ja 

sijoitetut lapset kasvavat turvallisessa ympäristössä kohti tasapainoista aikuisuut-

ta.  
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MITEN JAKSAN PERHEHOITAJANA 
arviointilomake sijaisvanhemman ja sosiaalityöntekijän käyttöön 
 
STRESSIN KASAUTUMINEN 
• esivaihe; kärsimätön, ärtyisä, huolestunut, uniongelmat, ajatukset pyörivät 
• hälytysvaihe: keskittymis- ja univaikeudet, nautintoaineiden käyttö lisääntyy, työ-

hön tarttuminen vaikeaa 
• vastustusvaihe; tekee pitkää päivää, mutta ei saa aikaiseksi mitään, unohtelee, 

fyysiset oireet pahenevat 
• uupumus; väsymys, vetäytyminen, fyysiset oireet pahenevat, itkuisuus, huumori ja 

ilo katoavat 
• sairastuminen: psyykkinen ja fyysinen, toipuminen kestää kauan. 
 
Uupuminen vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Siinä missä toinen 
älyllistää toinen ahdistuu ja syyllistyy. Uupuminen vaikuttaa siihen, miten ihminen ajatte-
lee, tuntee, käyttäytyy, suoriutuu töistä, toimii sosiaalisissa suhteissa ja millaisena hän 
kokee itsensä ja maailman.  
 
 
YLEISIÄ TOIMINTATAPOJA, KUN UUPUMINEN UHKAA 
• Aktiivinen toiminta ja toimintasuunnitelmien tekeminen  
• Huomion keskittäminen johonkin muuhun (sijaistoiminnot) ja/tai nautintoaineiden 

lisääntynyt käyttö 
• Ongelman kieltäminen tai torjunta 
• Sosiaalisen tuen etsiminen; neuvot ja emotionaalinen tuki 
• Tunteisiin keskittyminen ja niiden purkaminen 
• Itsen ulkoistaminen ja syyllisten etsiminen 
• Tekemisestä ja tavoitteista luopuminen 
• Ongelman hyväksyminen 
 
 
STRESSIN JA UUPUMUKSEN HOITO 

• tunnista itsesi ja omat voimavarasi.  
o ole itsellesi armollinen, teet parhaasi, et enempää. Aseta rajoja, realistisesti. 

• tiedosta, tunnista ja poista stressin lähteet  
o jos se on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, voitko muuttaa asennetta-

si?  
• aseta itsellesi pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita, huomaa edistyminen 
• pidä huolta itsestäsi 

o fyysinen ja psyykkinen terveys; liikunta, ruokavalio, lepo, rentoutus, medi-
taatio.. 

o ravitse ja hemmottele itseäsi; tee asioita joista nautit 
o etsi keinoja, jotka auttavat sinua stressin hallinnassa ja käytä niitä (esim. 

liikkuminen, kirjoittaminen, meditaatio, hengitysharjoitukset...) 
o ammatillisuuden seuraksi iloa ja hauskuutta 

• anna myös muiden pitää huolta sinusta 
o kerro asioistasi läheisille ja työntekijöille (tunteiden purkaminen, ajattelun 

jäsentäminen) 
o jaa huolenaiheesi vertaistesi kanssa; kerro ja kuuntele, ota vastaan tuki 
o informaation kerääminen ja ratkaisukeinojen keksiminen yhdessä, opiksi ot-

taminen 
• kouluttautuminen sekä ammatillisesti että itsetuntemuksellisesti (esim. työnohjaus) 

o kriittisten tilanteiden ennakointi, hallinta ja purku 
 

 
Lähteenä käytetty ja muokattu mm:Soili Poijulan suomentama Compassion satisfaction and fatigue subscales 
lll, Figley C. (1995) Compassion fatigue, Raimo Mäkelä: Myötätuntouupumus, artikkeli Perusta lehdessä 1999  
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LIITE 3 
 

HUOLEN VYÖHYKKEET PITKÄAIKAISESSA PERHEHOIDOSSA 

 

- Huolen vyöhykkeet on muokattu Tom Arnkilin ja Esa Erikssonin avo-

huollon lastensuojeluun kehittämän mallin pohjalta ja sosiaalityön luokit-

telussa on käytetty apuna Pelastakaa Lapset ry:n luokitusta  

- Huolen vyöhykkeet on työpaperi, jota voi käyttää sekä sijaisvanhempi et-

tä lastensuojelun työntekijä, kun hän arvioi perheeseen sijoitetun lapsen 

tilannetta 

- Työpaperi voi olla apuna erilaisten tilanteiden puheeksi ottamisessa ja 

arvioitaessa, näkeekö esimerkiksi sijaisperhe ja työntekijä tilanteen sa-

malla tavalla. 

- Työpaperin tavoitteena on auttaa hahmottamaan tilannetta, joka usein on 

hahmoton 

o saada paremmin kiinni ilmiöstä 

o tutkia tuntemuksia 

o vertailla tilanteita ja näkökulmia toisiinsa 

- Jos huolta on, tavoitteena on, että työskentely muuttuu intensiivisem-

mäksi ja ratkaisuja lähdetään etsimään yhdessä 

- Huolen vyöhykkeet on jaettu neljään kategoriaan 

o 1. huoletonta, toimivaa 

o 2. pieniä toimintahäiriöitä / haasteellisia tekijöitä 

o 3. huoli herää ja huoltoa kaivataan 

o 4. huoli on iso ja vaatii muutoksia 

 

- Huoli on aina subjektiivinen arvio, eikä sama huoli aiheuta erilaisissa 

perheissä samanlaisia toimenpiteitä. On kuitenkin hyvä tarkistaa, miten 

sijaisperhe voi esimerkiksi silloin, kun perheessä tapahtuu useita asioita 

päällekkäin; kehityksellisiä ja mahdollisesti traumaattisia kriisejä. 
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