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Hyvä myö!
teksti kirsi-marja nurminen kuvat petteri kivimäki

Aikuisia tarvitaan, jotta sijoitettujen lasten ja nuorten  
suhteet läheisiinsä ja ystäviinsä säilyisivät  

elämänmuutoksista huolimatta. Monelle sijaisperhe ja  
sen jäsenet ovat kuitenkin läheisimpiä. Kärkkäisten  

kotiin kokoontuu jouluisin 30 henkilöä, entisiä  
ja nykyisiä perheeseen sijoitettuja.

 Kirsi ja Jukka Kärkkäisen perheessä on tällä hetkel-
lä 6 sijoitettua lasta ja nuorta, 10-vuotiaasta 17-vuo-
tiaaseen. Perheen biologiset lapset ovat jo aikuisia.

– Olemme toimineet sijaisvanhempana 22 vuoden 
ajan. Sinä aikana meillä on ollut pitkäaikaisesti sijoitet-
tuna noin 10 lasta. Koska olemme toimineet myös lyhyt- 
aikaisena sijaisperheenä ja kriisiperheenä, ovat tilan-

teet voineet muuttua nopeastikin, kuvailee Kirsi Karvinen perheen arkea.
Karvisille sijoitetuilla lapsilla on lähes kaikilla ollut vain vähän lähei-

siä sukulaisia.
– Mummi ja pappa. Myös kaverit ovat tärkeitä, pohtii 15-vuotias Joo-

na läheisiä ihmissuhteitaan.
– Isän puolen sukulaiset. Sijaisperheestä on nopeasti tullut minulle 

tärkein, jatkaa 17-vuotias Lyydia.
– Monet entiset kaverit tai suhteet aikaisempiin sijaishuoltopaikkoi-

hin ovat yhden nuoren sanoin ”vaan jääneet” matkan varrelle. Sen sijaan 
meiltä jo pois muuttaneisiin nuoriin suhteet säilyvät siksikin, että he käy-
vät täällä usein, täydentää Kärkkäinen.

Perheessä on aina korostettu lapsille ja nuorille, miten tärkeää on yllä-
pitää suhteita läheisiin ihmisiin ja rohkaistu heitä yhteyden pitämiseen.

– Kun lapset olivat pieniä, toimimme välittäjinä ja kyytimiehinä. Olem-
me kertoneet läheisille ja sukulaisille, miten tärkeää lapselle ja nuorelle 
olisi, jos he tulisivat käymään ja kysyisivät kuulumisia. Aikuisten on otet-
tava vastuu yhteydenpidosta, ei lapsen. Joskus joku isovanhempi on saat-
tanut käydä pikaisesti tuomassa syntymäpäivälahjan sillä aikaa, kun lapsi 
on koulussa. Meitä ylistetään ja kehutaan, miten tärkeää työtä me teem-
me. Ei se riitä. Sukulaistenkin pitäisi olla läsnä sijoitetun lapsen elämäs-
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Monet pettymykset yhteydenpitoon liittyen johtavat  
lopulta siihen, että nuori lakkaa odottamasta mitään.

sä. Lapset ja nuoret kyllä vaistoavat, jos yhteydenpito on 
jotenkin väkinäistä. Silloin nuori tyytyy osaansa ja lopet-
taa yhteydenpidon, Kärkkäinen kuvailee.

Pettymyksistä luopumiseen
Lyydialla suhde äitiin ja äidin puolen sukuun on yrityk-
sistä huolimatta katkennut.

– Se on suvun, ei minun valinta. Iskä, sosiaalityönteki-
jä, sijaisperhe ja kaikki muut ovat koettaneet saada suh-
detta rakennettua, mutta mikään ei ole onnistunut, Lyy-
dia kertoo.

Välillä suhteita lasten lähisukuun on kuitenkin saatu 
parannettua perhehoidon aikana.

– Yhden meille sijoitetun tytön äiti oli vankilassa. Kir-
joitimme yhdessä tytön kanssa hänelle kirjeitä. Kun tyttö 
myöhemmin pääsi ylioppilaaksi, kiittivät sekä äiti että tytär 
meitä tuesta suhteen rakentamisessa, muistaa Kärkkäinen.

Joskus vanhemmista ja lähisuvusta puhuminen voi ol-
la lapselle tai nuorelle arka asia.

– Pienempänä lapset tulevat herkästi kertomaan, jos 
vaikka oma isä on soittanut ja ollut humalassa. Nuoret ei-
vät enää kaikesta yhteydenpidosta raportoi. Jos kysyn, 
saattavat vastata, että ”mitäs luulet”. Monet pettymykset 
yhteydenpitoon liittyen johtavat lopulta siihen, että nuori 
lakkaa odottamasta mitään. Jollekin suhde vanhempiin tai 
biologisiin sisaruksiin voi rakentua vasta sijoituksen pää-
tyttyä, kun elämäntilanteet ovat muuttuneet.

Nuoret tietävät, miten ihmissuhteita pidetään yllä.
– Pitää nähdä ja olla tekemisissä, Joona toteaa.
– Avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä. Olen kertonut 

omasta tilanteestani avoimesti niille ihmisille, keihin luo-
tan. Ystävät ovat minulle voimavara, Lyydia korostaa.

Siskonpedeistä apua
Monelle lapselle ja nuorelle Kärkkäisten perheestä ja suvus-
ta on muodostunut vuosien kuluessa se oma perhe – myö.

– Meidän biologiset lapsemme ovat olleet monelle heis-
tä tosi tärkeitä ja huolet kerrotaan heille ennemmin kuin 
minulle. Meillä on ollut aina tosi tiivis perheyhteys, johon 
sijoitetut lapset ja nuoret ovat solahtaneet mukaan. Var-
muus siitä, että heidän ei tarvitse meiltä enää lähteä mi-
hinkään, on vielä vahvistanut tätä kokemusta.

– Minä voin rehellisesti sanoa, että Kirsi on pelastanut 
minut. Olin ennen Kärkkäisille tuloa kuin meren pohjalla 
ja sinne olisin ilman Kirsiä hukkunut. Rakastan ja arvostan 
häntä vilpittömästi, kiittää 17-vuotias Lyydia.

Myös sijoitettujen lasten ja nuorten keskinäiset suh-
teet ovat muodostuneet merkittäviksi.

– Pidämme tiiviisti yhteyttä sisarusten kanssa. Siinä ei 
erotella, kuka on sijaissisarus tai biologinen sisarus, Lyy-
dia muistuttaa.

Tiivis yhteys näkyy erityisesti jouluisin, kun perheen 
kotiin kokoontuvat biologiset lapset perheineen, jo aikuis-
tuneet sijoitetut lapset ja perheen nykyiset sijoitetut lap-
set ja nuoret. 

– Silloin tehdään siskonpetejä, nauraa Kärkkäinen.

Aikuinen on mahdollistaja
Erityissosiaalityöntekijä Maarit Koskinen Helsingin kau-
pungilta viimeistelee parhaillaan lisensiaatintutkimustaan 
nuorten sijoituksen aikaisista sosiaalisista suhteista. Suh-
teiden hahmottamisen tueksi tutkimukseen osallistuneet, 
nyt jo aikuistuneet nuoret tekivät verkostokartan.

– Verkostokartat toimivat haastatteluissa keskuste-
luiden syventäjinä. Niiden avulla nuoret kertoivat, kei-
hin ja millaisia suhteita heillä sijoituksen aikana oli ja mi-
tä suhteet heille merkitsivät. Olen pitkään työskennellyt 
lastensuojelussa sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa ja 
huomannut, kuinka tärkeää on, että nuorilta itseltään ky-
sytään heidän ihmissuhteistaan. Sijoitettujen lasten so-
siaalisiin suhteisiin liittyy monia erityispiirteitä. Heillä 
on usein taustallaan turvattomuutta sekä perhesuhtei-
den ja kasvuympäristön muutoksia jo ennen sijoitusta ja 
muutokset jatkuvat sijoituksen jälkeen, kertoo Koskinen.

Tutkimusaiheena sosiaaliset suhteet on laaja, sillä se kä-
sittää kaikki mahdolliset suhteet perheestä ja suvusta si-
jaishuoltopaikan ihmissuhteisiin, kouluun ja harrastuksiin.

– Yksi huomio tutkimuksessani on se, että nuoren ja 
vanhemman välisen suhteen emotionaalinen syvyys ei 
juurikaan muutu sijoituksen aikana. Jos suhde on jo läh-
tökohtaisesti etäinen, sitä on sijoituksen aikana vaikea 
muuttaa. Keskeisessä asemassa suhteen rakentamisessa 
ovat aikuiset – sekä vanhemmat että sijaisvanhemmat tai 
työntekijät. Heidän tehtävänään on tuoda nuorelle esiin 
suhteen tärkeyttä sekä ylläpitää tai syventää suhdetta. 

Aikuisten tukea tarvitaan usein myös sisarussuhtei-
den ylläpitämiseen.

– Sijaishuoltopaikassa lapset ja nuoret kokevat par-
haimmillaan vahvaa, keskinäistä yhteenkuuluvuutta, joka 
syntyy vertaisuuden ja yhdessä tekemisen kautta. Aikuis-
ten tehtävä on mahdollistaa esimerkiksi tämä yhteinen 
tekeminen. Sijaisperheessä yhteenkuuluvuuden tunteen 

rakentaminen on helpompaa kuin laitoksessa, koska ai-
kuiset eivät vaihdu työvuorojen mukaan. Laitoksessakin 
nuoret odottavat aikuisilta kiinnostusta heitä itseään koh-
taan ja vastavuoroisuutta – oman elämän avaamista nuo-
relle. Mutta keskeistä on, että sijaishuoltopaikan aikuisis-
ta ja nuorista voi tulla sijoitetulle nuorelle kuin perheen-
jäseniä, Koskinen huomauttaa.

Suhteet muuttuvat
Eri ihmissuhteissa painottuvat erilaiset asiat.

– Yhdessä eletty elämä ja jaetut kokemukset tekevät 
sisarukset läheiseksi. Jos kyseessä on nuorempi sisarus, 
suhteeseen liittyi usein sisaruksen suojelemista ja hänes-
tä huolehtimista. Ja jos kyseessä on vanhempi sisarus, hä-
neen voitiin turvautua. Isovanhemmat, erityisesti isoäidit 
tarjosivat hyväksytyksi tulemisen kokemuksia ja usein jo-
pa toisen kodin. Läheiseksi koettujen sukulaisten, kuten 
setien ja tätien kanssa vietettiin aikaan myös kahden kes-
ken, kuvailee Koskinen.

Mitä enemmän muutoksia nuoren elämänhistoriassa 
oli, sitä vähemmän hänellä oli läheisiä ystäviä.

– Aikuiset voivat olla avuksi ja auttaa nuorta pitämään 
yhteyttä ystäviinsä ja solmimaan uusia ystävyssuhteita. 
Tämä voi onnistua esimerkiksi harrastusten ja muun va-
paa-ajan toiminnan kautta.

Nuoret pitivät ihmissuhteitaan tärkeänä.
– Heidän mukaansa elämä rakentui läheisten ihmis-

suhteiden varaan. Läheiset ihmiset vaikuttivat nuoren mi-
näkuvan ja maailmankuvan kehittymiseen ja loivat toivoa 
tulevaisuudesta. Nuoret eivät välttämättä kaivanneet si-
joituksen aikana muutosta johonkin ihmissuhteeseensa, 
mutta esimerkiksi oman lapsen syntymän myötä suhde 
omaan vanhempaan saattoi rakentua uudelleen ja tiivis-
tyä. Onkin hyvä muistaa, että monet suhteet voivat aikui-
sena muuttua ja lähentyä.

Jälkihuollosta yksilöllisempää tukea
SOS-Lapsikylän Ylitse-projektissa pyritään ehkäisemään 
lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuutta eli sitä, että tar-
ve lastensuojelun palveluille siirtyy sukupolvelta toisel-
le. Projekti on muun muassa järjestänyt sijaishuollosta 
aikuistuneille nuorille työpajoja, joissa on käsitelty yli-
sukupolvisuuden teemoja. 

Työpajoissa nuoret nostivat esiin läheissuhteiden ja 
niiden jatkuvuuden merkityksen. Itsenäistyminen voi 
merkitä sitä, että nuori menettää tärkeitä ihmissuhtei-
ta – suhteita perhekodin työntekijöihin tai muihin nuo-
riin tai sijaisperheen jäseniin. Silloin nuoren haaste voi 
olla läheisverkostojen puute, jolloin tukea on vaikea saa-
da muualta kuin viranomaisilta.

 Kärkkäisten perhees-
sä ei erotella, kuka on 
sijaissisarus ja kuka bio-
loginen sisarus. Lasten 
ja nuorten keskinäiset 
suhteet ovat tiiviit. Lyy-
dia piipahti seuraamaan 
Joonan pelaamista.
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Kokemus siitä, että aikuinen pystyy auttamaan, lisää myös  
nuoren valmiutta ottaa tukea vanhempana vastaan.

– Toisaalta he saattavat osata hakeutua lastensuojelun 
palvelujen piiriin, kun ne ovat jo tuttuja. Jollekin taas las-
tensuojelu voi olla oman lapsen menettämisen pelon ai-
he. Ilmiö on tosi monimutkainen, kertovat projektikoor-
dinaattori Oskari Savisalo ja projektityöntekijä Kata-
rina Pursi.

Pursi ja Savisalo ovatkin sitä mieltä, että jälkihuoltoa 
voisi tarjota ja tarkastella nykyistä yksilöllisemmin.

– Nuoren kohdalla pitäisi haarukoida, millaisia verkostoja 
hänellä on ja löytyykö esimerkiksi omasta suvusta tukijoita. 
Nuoret tarvitsevat tukea kaikenlaisiin arjen hallinnan taitoi-
hin. Jos esimerkiksi luottotiedot menevät itsenäisen elämi-
sen ensimmäisinä vuosina, on perhe-elämää vaikea rakentaa.

Suurennuslasin alla
Yksi merkittävä käännekohta nuoren elämässä on ensim-
mäisen lapsen syntymä. 

– Raskausaika, kokemukset palvelujärjestelmästä sekä 
suhde toiseen vanhempaan ovat tärkeässä roolissa siinä elä-
mänvaiheessa. Monella tulevalla vanhemmalla on kirkkaa-
na mielessä, että he haluavat toimia toisin kuin omat synty-
mävanhempansa. Mutta se voi olla vaikeaa, jos toisenlais-
ta vanhemmuuden mallia ei ole tai tukea vanhemmuuteen 
kasvamiseen ei ole tarpeeksi tarjolla, Pursi huomauttaa.

Lisäksi terveydenhuollossa voidaan olettaa, että sijais-
huollosta itsenäistyneet nuoret tarvitsevat automaattises-
ti enemmän tukea esimerkiksi omaan vanhemmuuteensa.

– Työpajoissa nousi esiin havainto, että jos nuori kertoo 
sijoitustaustastaan, hänet leimataan helposti eikä nuorta 
kohdella vanhempana tasavertaisesti. Nuoret ovat ikään 
kuin suurennuslasin alla. Heitä ei välttämättä onnitella 
tulevasta äitiydestä tai isyydestä, vaan asiaa lähestytään 
huolen kautta, sanoo Pursi.

Kannusta ja luo toivoa
Jos nuorella on takanaan monta sijaishuoltopaikkaa, voi 
hänen olla vaikea kiinnittyä mihinkään.

– Olisikin tärkeää, että sijoitetun lapsen kanssa käy-
täisiin totuudenmukaisesti jo pienestä pitäen läpi hänen 
elämänhistoriaansa. Siten rakentuu pohja omalle identi-
teetille ja vähitellen myös oman elämäntarinan hyväksy-
miselle. Jos nuori lukee oman tarinansa vasta aikuisena 
asiakasdokumenteista, voivat mielikuvat ja todellisuus 
olla kaukana toisistaan. Lastensuojelun työntekijöiden 
kannattaisi myös miettiä, mitä kaikkea dokumentteihin 

kirjataan – onko siellä vain kielteisiä asioita vai voisiko 
joukossa olla myönteisiäkin tapahtumia, Savisalo kuvaa.

Nuoret toivovat, että aikuiset näkisivät nuoren käytök-
sen taakse ja osaisivat reagoida nuoren käytökseen tavalla, 
josta olisi nuorelle tulevaisuudessa hyötyä. 

– Kokemus siitä, että aikuinen pystyy auttamaan, li-
sää myös nuoren valmiutta ottaa tukea vanhempana vas-
taan, Savisalo tietää.

Kannustus sekä uskon ja toivon luominen on tärkeää.
– Nuoria tulisi kannustaa koulutuksen pariin ja jat-

ko-opintoihin hakeutumiseen. Sijaishuollossa ajatellaan 
usein lyhytkatseisesti, että peruskoulun loppuun saattami-
nen riittää tavoitteeksi. Koulutuksellisia tavoitteita pitäisi 
kuitenkin pohtia nuoren kanssa ja kannustaa tavoittelemaan 
rohkeasti unelmiaan pidemmällä aikavälillä, Pursi painottaa.

Apua matalalla kynnyksellä
Työpajoissa nuoret aikuiset toivat esiin tarpeen matalan 
kynnyksen vertaistuelle. 

– Niinpä projektissa on yhdessä Futurice Oy:n kanssa 
kehitetty mobiilisovellus, jonka kautta sijaishuollosta itse-
näistyvä tai jo aikuistunut voi etsiä itselleen vertaismento-
rin. Mentorit ovat itsekin sijaishuollosta itsenäistyneitä 
nuoria aikuisia. Palvelu toimii anonyymisti. Mentori voi 
auttaa nuorta arjen asioissa, itsenäisen elämän haasteis-
sa tai parisuhteen ja vanhemmuuden kysymyksissä. Tar-
vittaessa mentori voi myös ohjata nuoren erilaisten pal-
veluiden piiriin. Olemme tehneet yhteistyötä Veturoin-
ti-hankkeen kanssa, jossa myös on koulutettu mentoreita 
nuorten tueksi. Sovellus otetaan käyttöön näinä päivinä, 
kehuvat Pursi ja Savisalo.

Ylitse-projekti päättyy vuoden lopussa, mutta sille on 
jo haettu jatkoa. 

– Tarkoitus on jatkaa mentoreiden kouluttamista ja tu-
kemista ja juurruttaa toimintaa käytäntöön. 

Maarit Koskinen kertoo lisensiaatin tutkimuksestaan valta-
kunnallisilla lastensuojelun perhehoidon päivillä torstaina 
8.11. aamupäivän työpajassa numero 5: Läheisyyttä ja yksi-
näisyyttä – nuorten sosiaaliset suhteet sijoituksen aikana.

Oskari Savisalo ja Katarina Pursi esittelevät Ylitse-projektia 
perhehoidon päivillä keskiviikkona 7.11. työpajassa numero 5: 
Näkökulmia ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisemiseen.

 www.sos-lapsikyla.fi/ylitse

 Sijaisäiti Kirsi Kärkkäi-
nen on Lyydialle tärkeä. 
Kirsi pelasti minut, Lyy-
dia kiittää.
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