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tuntuu sydämessä

 Rialiina ja Petri Keräsen sijaisperheessä turvallisuutta 
luovat perheen arvot – miten perheessä ollaan ja eletään.

– Arvot luovat turvallisen ilmapiirin. Vältän esimer-
kiksi sarkasmia, koska se voi olla sijoitetulle lapselle vai-
kea ymmärtää ja tuntua pahalta. Turvallisuuden tunnet-
ta lisää myös se, että lapsi tai nuori hyväksytään ja hän-
tä arvostetaan sellaisena kuin hän on, Rialiina Keränen 

pohtii.
Kerästen perheessä on tällä hetkellä 3 sijoitettua lasta ja nuorta: vau-

vasta 17-vuotiaaseen Jereen. Lisäksi perheessä on 6-vuotias Sofie, joka 
sijoitettiin perheeseen 1-vuotiaana ja jonka perhe adoptoi myöhemmin.

– Kun perheessä on useampi lapsi, turvallisuuden kokemukseen vai-
kuttaa myös toisten lasten käytös. Siinä mielessä sijaisvanhemman on-
kin pystyttävä vetämään rajoja sen suhteen, kuinka haastavia lapsia per-
heeseen voi sijoittaa.

Luottamuksella on myös suuri merkitys turvallisuuden luojana.
– Lapsilla ja nuorilla pitää olla yksityisyys. Heidän pitää voida luottaa 

siihen, että heidän asiansa eivät leviä kodin seinien ulkopuolelle.

Oikeat sanat valmiina
Keräsen mukaan etenkin Jere arvostaa rajojen asettamista.

– Samoin hän on kiittänyt meitä siitä, että hän saa olla sellainen kuin 
on. Se on tuntunut hänestä hyvältä. Sofiessa näkee sen, miten luottamus 

teksti kirsi-marja nurminen kuvat petteri löppönen ja sari-anne paaso

Turvallisuuteen liittyvät aiheet nousevat sijoitettujen lasten ja 
nuorten kanssa työskennellessä jatkuvasti esiin. Turvallisuus on 

läsnäoloa, huolenpitoa ja rakkautta. Se on sovituista asioista  
kiinni pitämistä ja ennakoitavuutta – pieniä, mutta niin isoja 

asioita, joiden äärelle sekä sijaisvanhempien että  
työntekijöiden pitäisi malttaa pysähtyä.
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Silloin pelotti tulla kotiin ja odottaa, että joku antaa  
taas kielteistä palautetta.

kasvaa vuosien myötä. Nyt 6-vuotiaana hän on ryhtynyt 
pohtimaan sitä, mitä tarkoittaa, kun on äiti ja isä ja mik-
si joku lapsi ei asukaan omien vanhempiensa luona. Hän 
uskaltaa käsitellä näitä asioita, koska kokee olonsa tur-
valliseksi.

Jere muistuttaa, että luottamuksen syntymisessä voi 
mennä aikaa.

– Kun nuori tulee uuteen perheeseen, voi hänen ol-
la vaikea luottaa sijaisvanhempiin – etenkin, jos hänellä 
on huonoja kokemuksia menneisyydessä. Minulla on ko-
kemusta siitä, että vanhemmat tuomitsivat tekemisiäni. 
Silloin pelotti tulla kotiin ja odottaa, että joku antaa taas 
kielteistä palautetta. Olin herkkätunteinen lapsi. Oli hel-
pottavaa huomata, että Rialiina ja Petri eivät tuominneet 
minua. Tuen saaminen olikin positiivinen yllätys. Nyt pys-
tyn keräämään elämääni kasaan. 

Nuorelle on myös tärkeää voida luottaa siihen, että jo-
ku on lähellä.

– Se tuo turvaa ja mahdollisuuden yrittää uudelleen, 
jos joku menee pieleen. En ole ollut niin perheihminen, 
vaan olen saanut tukea kavereilta. Nyt olen saanut apua 
myös sijaisperheeltäni, Jere kiittää.

Aikuisen tehtävä on kuunnella ja olla läsnä, kun tar-
vitaan.

– Vaikka olenkin aika sanavalmis, mietin paljon etu-
käteen, mitä vastaan, kun joku tietty asia tulee puheek-
si. On hyvä, jos oikeat sanat ovat silloin valmiina. Toisaal-
ta ei pidä sanoa liikaa, mutta on osattava ohjata lasta tai 
nuorta eteenpäin omassa ajattelussaan. Ja on hyvä myös 
muistaa pyytää anteeksi, jos ei olekaan osannut asettaa 
sanojaan ihan oikein. Jotkut keskustelut voivat olla ihan 
avainjuttuja, ja ne jäävät lapsen ja nuoren mieleen. Niihin 
voidaan jopa palata – tyyliin ”silloin kun sä sanoit niin”, 
hymyilee Keränen.

Anna hyvää
Perhehoitajan ja sijaisvanhemman turvallisuuden tunnet-
ta lisää toimiva yhteistyö eri osapuolten kesken.

– Me voimme puhua esimerkiksi perhehoidon työn-
tekijöiden kanssa mistä tahansa. Meillä on ollut mottona 
se, että kun antaa hyvää, niin myös saa hyvää. Ja yleensä 
näin käykin. Ystävällisyys ja avoin kuunteleminen vievät 
pitkälle, sanoo Keränen.

Tämän syksyn Ajoissa kotiin -kampanjan teema Tur-
vallisuus tuntuu sydämessä on Keräsen mielestä tärkeä.

– Siitä tulee hyvä mieli ja ihana olo. Meillä kaikilla on 
oikeus olla turvassa – omassa kodissamme. Turvallisuus 
on sydämen asia.

Ei tarvitse pelätä
Turvallisuus-teema nousee lasten ja nuorten kanssa työs-
kennellessä jatkuvasti esiin – sitä ei pääse karkuun, muis-
tuttaa Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Pipsa Vario.

Tämä kertoo Varion mukaan siitä, että sijoitetuilla lap-
silla ja nuorilla on tarve ja kaipuu turvassa elämiseen ja 
turvallisiin ihmissuhteisiin.

– Turvallisuus on ihan keskeisimpiä asioita heidän elä-
mässään. Turvallisuuden tuntu saa alkunsa turvallisesta 
arjesta, siitä, että on ruokaa, puhtaita vaatteita, turvallinen 
nukkumapaikka. Turvallisuus on myös sitä, että ei tarvitse 
pelätä. Että on joku, joka huolehtii ja ympärillä on turval-
lisia aikuisia. Aikuisten merkitys turvallisuuden rakenta-
jina on sitä suurempi, mitä pienemmistä lapsista on kyse.

Pesäpuun Kirahvi-työskentelyssä 3–5-vuotiaat lapset 
kertovat myös peloistaan.

– Nämä pelot liittyvät usein yöaikaan, painajaisiin ja 
mörköihin. Pelkojen vähentämisessä auttaa turvallisen ai-
kuisen läsnäolo ja lapsen rauhoittaminen sanoin. Salapo-
liisi-ryhmissä, joissa lapset ovat vähän isompia, 6–10-vuo-
tiaita, on rakennettu turvamajoja ja Salapoliisi Mäyrän ko-
tiin erilaisia turvalaitteita. Samoin lapset muistavat laittaa 
ovet lukkoon. He kokevat ulkopuolelta tulevaa uhkaa ja 
haluavat suojautua siltä, kuvailee Vario.

Salapoliisi-ryhmissä lapset ovat koonneet Mäyrälle pe-
lon ensiapulaukun.

– Siinä on vinkkejä, mitä tehdä, kun pelottaa. Kannattaa 
mennä jonkun aikuisen viereen ja jutella jonkun kanssa. 
Voi tehdä jotain ihan muuta mukavaa, että pelko unohtuu. 
Ja joskus voi kokeilla juoda vettä ja hengittää rauhallisesti. 

Lapset miettivät siis keinoja, miten suojautua pelolta, 
mutta pelko on myös vahva sisäinen tunne, jonka torju-
minen onkin jo vaikeampaa.

– Juuri siihen sisäiseen tunteeseen aikuisen pitäisi pys-
tyä vaikuttamaan, huomauttaa Vario.

Uskalla kiintyä
Myös sijoitettujen nuorten kanssa työskenneltäessä nou-
see esiin turvallisen arjen merkitys.

– Ennakoitavuus on keskeistä. Nuori tietää, että 
vanhemmat ovat kotona, kaapissa on ruokaa ja puhtai-

ta vaatteita. Myös tapaamisten toteutuminen sovitusti 
luo turvaa. Nuori toivoo aikuisilta myös ymmärrystä, 
sitä, että nuoresta välitetään sellaisena kuin hän on ei-
vätkä aikuiset pakene. Samoin osallisuuden kokemuk-
set lisäävät turvallisuuden tunnetta ja taas sitä enna-
koitavuutta. Nuori haluaa olla oman elämänsä subjekti, 
jonka mielipidettä asioihin kysytään. Tietämättömyys 
lisää pelkoja.

Sijaisperheen arjessa turvallisuuden tunnetta lisäävät 
pienet arjen teot, joilla on kuitenkin iso merkitys.

– Aikuisten pitää uskaltaa kiintyä lapsiin ja osoittaa 
heille hellyyttä ja välittämistä – niin sanoin kuin teoin-
kin. Salapoliisi Mäyrä saa aina lapsilta paljon halauksia 
ja suukkoja, jotta sillä olisi hyvä ja turvallinen olla. Lap-
set tietävät, miten Mäyrästä pitää huolehtia – esimerkiksi 
lempiruokaa täytyy olla tarjolla. Lapset eivät kaipaa peli-
koneita tai ulkomaanmatkoja, Vario tietää.

Viestejä kuunneltava
Perhehoidon työntekijöitä Vario ohjeistaa kuuntelemaan 
tarkalla korvalla lasten ja nuorten viestejä.

– Erityisen tärkeää on kuunnella, mitä lapset sanovat 
yhteydenpidosta läheisiinsä. Heillä voi olla toiveita tapaa-
misten suhteen tai huonoja kokemuksia niistä. Työnteki-
jän tehtävä on auttaa ja tukea yhteydenpidon toimivuut-

ta. Jos asiat eivät joskus mene niin kuin sovittiin, tulisi ne 
keskustella auki.

Työntekijöiden vaihtuvuus on haaste luottamuksen 
syntymiselle.

– Miten turvallisuudesta voi puhua ihan vieraalle ihmi-
selle? Nuoret pohtivat usein, kenelle voi kertoa, jos heitä 
kohdellaan huonosti. Nuorilla ihmissuhteet rakentuvat 
hitaasti. Aikuisten on osoitettava sitoutumisensa nuoreen 
ja pysyttävä nuoren rinnalla. Vain silloin päästään kiinni 
asioihin, ja nuori voi ottaa vastaan neuvojakin. Jokainen 
meistä tarvitsee sen turvallisen ja luotettavan ihmisen lä-
helleen, Vario muistuttaa.

Lupaukset pidettävä
Pesäpuu ry:ssä aloitettiin vuonna 2013 Salapoliisi-toimin-
ta, jossa 6–10-vuotiaat sijoitetut lapset miettivät yhdessä 
aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, osallisuuteen ja tur-
valliseen elämään liittyviä asioita. Vuonna 2017 käynnis-
tyi Kirahvityö eli 3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden ke-
hittäminen lastensuojelussa. 

Sijoitettujen nuorten kanssa kehittämistyötä on tehty 
jo 10 vuotta Selviytyjät-ryhmässä ja eri puolilla Suomea 
järjestetyissä Nuorten Foorumeissa.

Toiminnassa keskeistä on lasten ja nuorten viestien 
tuominen osaksi lastensuojelun käytäntöjä.

Salapoliisi-toiminnas-
sa mukana olleet lapset 
ovat tehneet Mäyrälle 
pelon ensiapulaukun.  
Ensiapulaukussa on  
vinkkejä, mitä tehdä, jos 
pelottaa.
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Lasten ja nuorten kokemusten todesta ottaminen, niille  
herkistyminen ja niiden äärelle pysähtyminen on kaiken a ja o.

 Jere arvostaa sitä, että sijaisperhe 
asettaa hänelle rajat. Samoin hän on 
kiittänyt Riialiinaa siitä, että hän saa 
sijaisperheessä olla oma itsensä. 

– Kaikki palautuu takaisin lapsille ja nuorille. Lupauk-
semme on, että me teemme asioille jotain ja pidämme lu-
pauksestamme kiinni, painottaa Vario.

Tutkimus työn alla
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tutkitaan parhail-
laan sijoitettujen lasten hyvinvointia ja palvelukokemuk-
sia. Tutkimushanke kestää tämän vuoden loppuun saakka, 
ja se on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muu-
tosohjelma LAPE:a.

– Tutkimushankkeen taustalla on lastensuojelun men-
neisyys -tutkimus, joka valmistui vuonna 2016. Yhteiskun-
nan velvollisuus on tietää, mitä tällä hetkellä sijoitetuna 
oleville lapsille ja nuorille kuuluu. Tutkimushankkees-
sa selvitetään myös aikaisemmissa tutkimuksissa vähälle 
huomiolle jääneiden perhehoidossa olevien lasten, vam-
maisten lasten ja niiden nuorten kokemuksia, joilla on ol-
lut useita laitossijoituksia, kertoo tutkimuksesta vastaava 
erikoistutkija Riitta Laakso.

Turvallisuuteen liittyvät teemat ovat nousseet jo aikai-
semmissakin tutkimuksissa esiin.

– Etenkin kansainvälisessä, laitoshoitoon keskittynees-
sä tutkimuksessa hyvän laitoshoidon edellytyksenä pide-
tään nimenomaan turvallisuutta. Yhteisessä yhteenvedos-
saan 11 eri maan laitostutkijat korostavat ns. Safety first 
-periaatetta eli turvallisuuden ensisijaisuutta laitostyön 
laadun kriteerinä. Kaikki muu rakentuu sille. Sijaishuol-
lossa olevien lasten ja nuorten taustoissa on paljon turvat-
tomuutta aiheuttavia tekijöitä. Myös sijaishuolto itsessään 
ja siihen liittyvät toimenpiteet voivat lisätä turvattomuu-
den kokemuksia, Laakso huomauttaa.

Henkilökohtainen kokemus
Turvallisuuden tai turvattomuuden kokemukset voivat 
liittyä esimerkiksi fyysiseen koskemattomuuteen, kasvu-
ympäristöön tai sosiaalisiin suhteisiin.

– Aiheena turvallisuus on valtavan laaja. Kokemus tur-
vallisuudesta on vahvasti henkilökohtainen. Ei ole itses-
tään selvää, mistä asioista turvallisuus kenellekin muo-
dostuu. Siksikin sijaishuollossa olisi tärkeää pysähtyä tä-
hän, painottaa Laakso.

Laakso on havainnut muutamia kriittisiä kohtia, jois-
sa turvallisuuteen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.

– Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa lapsi muuttaa 
uuteen sijaishuoltopaikkaan tai kun perheeseen tai laitok-
seen tulee uusi lapsi tai aikuinen. Turvallisuutta tulee tar-
kastella myös lapsen kaverisuhteiden, koulun, harrastus-
ten ja läheisten tapaamisen näkökulmasta.

Valvonta lisää turvallisuutta
Laakson mukaan sellaista huolta, että lapset voisivat si-
jaishuollossa yleisesti huonosti, ei ole.

– Siitä huolimatta yksittäisiäkään kokemuksia vaikka-
pa fyysisestä väkivallasta ei voi ohittaa. Lapsia ja nuoria ei 
saa jättää kokemustensa kanssa yksin, vaan yhteiskunnan 
on tuettava sellaisia toimintamalleja, että lapset tulevat 
kuulluiksi. Lasten ja nuorten kokemusten todesta otta-
minen, niille herkistyminen ja niiden äärelle pysähtymi-
nen on kaiken a ja o.

Myös valvonnalla on oma tehtävänsä turvallisuuden 
lisääjänä.

– Sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on valvonnan kautta 
mahdollisuus tuoda kokemuksiaan esiin ulkopuoliselle 
henkilölle. Sijaisvanhemmat puolestaan tarvitsevat val-
vonnan rinnalla myös työnohjauksellista tukea havainto-
jensa läpikäymiseen ja tulkintaan, pohtii Laakso.

Työntekijöiden turvallisuutta ei pidä unohtaa, kun pu-
hutaan sijaishuollon turvallisuudesta.

– Esimerkiksi fyysisen väkivallan uhkaa on läsnä sijais-
huollossa. Siksi niin lasten kuin työntekijöiden turvalli-
suuden kannalta on tärkeää, etteivät työntekijät jää teh-
tävässään yksin. 

Lue Lisää Pesäpuu ry:n toiminnasta osoitteessa  
 www. pesapuu.fi > toiminta > lapset ja nuoret kehittäjinä. 

Tutustu myös turvallisen perhehoidon teeseihin:  
 www.pesapuu.fi > materiaalipankki > Salapoliisit > turval-

lisen perhehoidon teesit
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