
”Kiitos kun pidätte huolta,  
että asiat olisi minulla hyvin” 
 
Kysy ja kuuntele -hankkeen loppuraportti 

Pia Eriksson
Päivi Korhonen
 

RAPORTTI 3/2022

Julkaisun pääotsikko tähän, tarvittaessa pienennä fonttia

XX 
20XX



 

Raportti 3/2022 

Pia Eriksson ja Päivi Korhonen 

”Kiitos kun pidätte huolta, 

että asiat olisi minulla hyvin” 

Kysy ja kuuntele -hankkeen loppuraportti  



 

 

© Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Kannen kuva: Reco 

 

ISBN 978-952-343-851-4 (verkkojulkaisu) 

ISSN 1798-0089 (verkkojulkaisu) 

 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-851-4 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-851-4


 

THL Raportti— 3/2022 3 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

Esipuhe 

Lastensuojelun keskeiset instituutiot, lainsäädäntö, ammatillinen koulutus, organisaa-

tiot ja palvelujärjestelmä ovat olleet jatkuvassa muutoksessa. Pidemmän ajanjakson 

tarkastelu nostaa esiin keskeisiä isoja muutoksia ja valaisee kehityksen kaarta. Toi-

saalta myös pysyvät asiat ja ilmiöt tulevat näkyviin. Kuluneen 40 vuoden aikana on 

tehty kymmeniä lakiuudistuksia, toteutettu kymmeniä kansallisia kehittämisohjelmia, 

laadittu kymmeniä kansallisia seuranta- ja arviointiraportteja – ja toteutettu sata- ellei 

tuhatmäärin lastensuojelun projekteja ja hankkeita kunnissa ja järjestöissä. Toiminta-

käytäntöjä on avattu ja parannettu, ja moni asia on edistänyt lapsen kuulemista.   

Vuoden 1983 lastensuojelulaki oli viimeinen, jota parlamentaarinen toimikunta 

valmisteli. Sen jälkeen vuoden 2007 valmistelusta vastasi nimetty työryhmä, ja sitä 

seurasi virkamiespainotteinen yksittäisten lakimuutosten valmistelu. 2010-luvulla So-

siaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmään sekä sen jälkei-

siin lastensuojelun kehittämisryhmiin kutsuttiin enenevästi kokemusasiantuntijoita jä-

seniksi. 2020-luvulla on uudelleen virinnyt keskustelu laajapohjaisen uudistamisen 

tarpeesta, ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ehdotti vastikään kertomuksessaan 

eduskunnalle lastensuojelulain kokonaisuudistusta.  

Lapsen oikeuksien toteuttaminen ja perusoikeuksien turvaaminen ovat osaltaan 

vahvistaneet lastensuojelun juridista pohjaa, mutta niiden voidaan nähdä myös raa-

mittaneen ja juridisoineen lastensuojelun ammatillista sosiaalityötä ja siten myös ka-

peuttaneen lastensuojelun sosiaalityön sanoitusta ja ohentaneen sen käsitteellistä-

mistä. Toisaalta lasten ja nuorten kuuleminen on myös uudistanut puhetapaa. 

Jo vuoden 1983 lastensuojelulaki korosti lapsen osallisuutta ja oikeutta juuriinsa 

sekä lapsen edun toteutumisen periaatetta, jonka mukaisesti sosiaalityöntekijän on pe-

rehdyttävä lapsen kasvuoloihin sekä arvioitava, miten eri lastensuojelutoimet toden-

näköisesti vaikuttavat lapsen kehitykseen. Sosiaalityön ammatillista arviota lapsen 

edusta ei ollut tarkoitus kiinnittää yksittäisen työntekijän tekemään arvioon, vaan lap-

sen asiaan kytkeytyvien asianosaisten näkökulmien selvittämiseen monialaisessa yh-

teistyössä. Vei kuitenkin aikansa, että tämä periaate alkoi konkretisoitua laajemmin 

arkisessa sosiaalityössä, kaikissa lasten toimintaympäristöissä ja asuinpaikoissa sekä 

myös sijaishuollon toiminnassa. Lapsen ja hänen hyvinvoinnistaan ja hoidostaan vas-

tuussa olevien kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen sisällytettiin oleellisesti las-

tensuojelun sosiaalityöhön jo vuoden 1983 laissa. Kuuleminen kiinnittyi kuitenkin 

tuolloin nimenomaan hallintomenettelylakiin ja huostaanottoasiassa asianosaisten 

piirtämiin rukseihin lomakkeelle; nyttemmin kuuleminen mielletään laajemmin 

osaksi asiakastyön prosessia ja yhteistyötä. Toimintakulttuuri on muuttunut, mutta 

edelleen siinä näkyy kehittämisen paikkoja. 

Valvonnan hajanaisuus on todettu usean kertaan. On ollut tarpeen selkiyttää kun-

tien, palveluntuottajien, aluehallintoviranomaisten ja valtakunnallisten valvontaviran-

omaisten rooleja. Sijaishuollon valvonta oli aiemmin pääasiassa jälkikäteistä 
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epäkohtiin puuttumista. Toki se on sitä edelleen, mutta painopistettä on haluttu stra-

tegisesti siirtää ennakolliseen valvontaan ja palveluntuottajien omavalvontaan.  

Lapset tekivät kanteluita ja vastustivat huostaanottoaan vain poikkeustapauksissa 

1980-luvulla. Nyttemmin lasten tieto oikeuksistaan ja oikeusturvakeinoista on paran-

tunut, he tuovat herkemmin esiin kantansa ja mielipiteensä. Netin kautta erilainen yh-

teydenpito, tiedon jakaminen ja asioiden vireillepano on helpottunut. Vaikka koettui-

hin epäkohtiin puuttuminen on teknisesti käden ulottuvilla, edelleen on kasvava tarve 

kasvokkaiseen kokemusten puheeksi ottamiseen, koetun sanoittamiseen, näkökul-

mien avaamiseen sekä yhteiseen erittelyyn ja pohdintaan. Välillinen (digitaalinen) ja 

välitön (kasvokkainen) kohtaaminen tuovat omat elementtinsä tiedon vaihtoon ja mer-

kityksiin. Käsillä oleva raportti konkretisoi jälleen kerran, miten tärkeää sosiaalityön-

tekijän on varata aika pysähtyä kuulemaan jokaista lasta kasvokkain. 

Sijoituspaikoissa olevien lasten ryhmissä jokainen lapsi on yksilö omine näkökul-

mineen ja kokemuksineen. Sama koskee henkilökuntaa ja aikuisia; kaikki eivät aina 

ole paikalla, ja jokaisella on omat ammatilliset tulokulmansa ja henkilökohtaiset pai-

notuksensa. Erilainen havainnointi, orientaatio, tiedonvälityksen misinformaatio ja di-

sinformaatio toimivat, mikä tuo omat haasteensa. Osallisuuskin monimuotoistuu, 

mikä vaatii sensitiivisyyttä, kaikkia aisteja sekä kriittistä otetta tietoon. 

STM on ollut aktiivinen hallituksen Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjel-

man toimeen panemisessa. Lasten kuulemista ja osallisuutta edistävä sijaishuollon 

lapsikeskeinen ja lapsenoikeusperustainen valvonnan malli valmisteltiin laajassa yh-

teistyössä. Myös sijaishuollon laatukriteerit valmisteltiin monialaisessa yhteistyössä, 

ja STM ja Kuntaliitto allekirjoittivat ne. Lastensuojelun laatusuosituksen kattava käyt-

töönotto vaatinee kuitenkin vielä vahvaa hyvinvointialueiden tukea, jotta ne tulisivat 

arjessa todeksi. 

Lastensuojelu on ollut median katseen alla. Neljäs valtiomahti on osoittanut voi-

maansa epäkohtien esille tuojana ja paikannettujen muutosten vahtina. Teemat ovat 

vaihdelleet eri aikoina. Hanketta edeltävänä aikana käytiin ankaraa keskustelua rajoi-

tustoimista. Valtion koulukoteihin syksyllä 2018 kohdistunut kritiikki aktivoi perhe- 

ja peruspalveluministeri Annika Saarikon. Hän järjesti tiedotustilaisuuden, jossa ker-

toi medialle, että asiassa tehdään ”järeä tutkimus”. Ministeri oli velvoittanut THL:n 

laatimaan suunnitelman siitä, miten tilanteessa edetään.  

Tutkimussuunnitelman laatiminen vastuutettiin THL:ssa lastensuojelun tutkimus-

professorille, joka ryhtyi kollegoineen toimeen. Hahmoteltiin suunnitelma, joka ei ra-

joittunut vain koulukoteihin, vaan kattoi koko sijaishuollon perhehoidosta laitoshoi-

toon. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että hanke edistää konkreettisesti lapsen osallisuutta 

ja kuulemista, ja että tutkimus yhdistyy kehittämiseen. STM lupasi ja myös järjesti 

tutkimukselle rahoitusta. LAPE-muutosohjelman raportit loivat vankkaa pohjaa si-

jaishuollon kehittämiseksi niin lastensuojelun perhehoidon, laitoshoidon, valvonnan 

kuin lasten osallisuuden ja kuulemisen suhteen. Ohjelmassa myös tutkittiin sijoitettu-

jen lasten hyvinvointia ja kuulemista, ja parannettavaa löydettiin.  
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Sijoitettuna olevien lasten määrä on kasvanut. Laitospaikkojen kysyntä on lisään-

tynyt, mutta paikkojen rinnalla tarvitaan erityisesti monialaista ammatillista ja inhi-

millistä osaamista. Kiireellisiin teini-ikäisten sijoitustilanteisiin on jouduttu yhä use-

ammin. Sijaishuoltoon ja nimenomaan laitospalveluja tuottamaan on tullut kasvava 

joukko yksityisiä yrityksiä. Laitospalvelut ovat keskittyneet ja kansainvälistyneet, ja 

isot yritylkset ohjaavat omia toimintayksiköitään. Ammatillisen perhehoidon laajuus 

on vaihdellut, mutta sen osuus on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon volyymi ja osuus on sen sijaan kasvanut. Perhe-

hoidon valmennuksessa, tuen järjestämisessä ja valvonnassa on edelleen omat kysy-

myksensä. 
Lastensuojeluun on viime vuosina suunnattu lisää resursseja, sekä valvontaan että 

kuntien sosiaalityöhön. Sijaishuollossa laitosten työntekijöiden liikkuvuus on kuiten-

kin suurta ja pätevien työntekijöiden saatavuudessa on vaikeuksia. Sosiaalityönteki-

jöiden vaihtuvuus heijastuu siihen, miten sijoitettuihin lapsiin pidetään yhteyttä ja mi-

ten heidän asiansa tulevat hoidetuksi. Monialainen systeeminen yhteistoiminta on 

vahvistunut. Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain yhteyspinnan muutokset ovat tuo-

neet perhesosiaalityön organisointiin, perhetyöhön ja palvelujen järjestämiseen alu-

eellista kirjoa. Laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmitoituksen toimivuudesta ja tul-

kinnasta on kertynyt kokemusta 1980-luvulta asti, mutta epäselvät ja liukuvat mitoi-

tukset ovat vaikeuttaneet ammatillisen perhehoidon valvontaa. Viimeisin muutos toi 

asiakasmitoituksen myös lastensuojelun sosiaalityöhön. 

Kehityksen kulku voi herättää kysymyksen siitä, miten paljon lastensuojelun sosi-

aalityö ja sijaishuolto ovat etääntyneet yhteiskuntapoliittisista juuristaan, keskittynyt 

psykososiaaliseen työhön, lähentynyt psykiatriaa ja orientoitunut yksilötasoiseen hoi-

toon. Kasvuolojen kehittäminen oli säädetty lastensuojelun erityiseksi tehtäväksi vielä 

vuoden 1983 laissa: sen mukaan sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten 

oli seurattava ja kehitettävä lasten ja nuorten kasvuoloja sekä poistettava kasvuolojen 

epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Sosiaalilautakunnan oli välitettävä tietoa 

lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija-

apua muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yh-

teisöille (6 §.) Vuonna 2007 tämä tehtävä sivuutettiin, ja lastensuojelu määriteltiin 

kapeasti lapsi- ja perhekohtaiseksi lastensuojeluksi. 

Vuosikymmenten mitassa lasten ääntä on alettu kuulla yhä tarkemmin ja monipuo-

lisemmin. Asiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet kehittämistyöhön yhä 

tiiviimmin kansallisesti, mutta myös paikallisesti. Järjestöjen rooli on ollut korvaama-

ton sekä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisessä että tiedolla vaikuttamisessa.  

Sijoitettujen lasten terveyden ja hyvinvoinnin tietopohja on vahvistunut myös nyt 

raportoitavan hankkeen myötä. Käsillä oleva hanke on täydentänyt ja jatkanut tehtyä 

työtä ja tuottanut kokonaiskuvaa sijoitettuna olevien lasten kokemuksista ja kohte-

lusta. Seuranta toteutuu jatkossa kansallisesti Kouluterveyskyselyn kautta. 
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Käsillä olevan tutkimuksen tärkeänä tehtävänä oli tutkia tekijöitä, jotka tukevat ja 

lisäävät lasten myönteisiä kokemuksia. Näitä esitellään raportissa sekä tukeutumalla 

tutkimuskatsauksiin että raportoimalla lasten vastauksia tehtyyn kyselyyn. Valvonnan 

kehittämiseen liittyen tehtävänä oli tutkia epäkohtiin tarttumista helpottavia ja vai-

keuttavia seikkoja sekä vahvistaa niihin puuttumisen keinoja. Tässä hanke rakentui 

yhteistutkimisen ja -kehittämisen asetelmaan samalla, kun se teki intervention käy-

täntöihin. Tutkimusprosessiin otettiin mukaan lapsen asioista vastaavat sosiaalityön-

tekijät, jolloin lasten systemaattinen kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen tulivat 

samalla osaksi sosiaalityöntekijöiden työkäytäntöjä. Tämän ajateltiin myös mahdol-

listavan välittömän vaikuttamisen lasten arkeen silloin, kun tutkimushaastattelussa 

nousee esiin epäkohtia. Epäkohdan ja sijaishuollon laadun liukumaa sekä lapsikohtai-

sen valvonnan mallinnusta on kuvattu erikseen THL:n Työpaperissa 4/2022 (Eriksson 

& Korhonen 2022). 

Hankkeen tehtäväkokonaisuus on ollut mittava ja vaativa, ja sen toteutus on ollut 

järeä. Erityisesti hankkeen ajoittuminen pandemian huippuhetkiin pakotti toimijat 

priorisoimaan tehtäviään. Kaikesta huolimatta raportti on nyt kaikkien käsillä, tulok-

set sekä johtopäätökset on saatu kehittämistyön tueksi niin hallinnossa kuin käytännön 

työssä. Pia Eriksson ja Päivi Korhonen ansaitsevat erityiset kiitokset erinomaisesta 

työstä. He ovat venyneet ja joustaneet tilanteiden mukaan, huolehtineet sekä tutki-

muksen että käytäntöyhteistyön ja kehittämisen toteutuksesta vastuullisesti ja yhteis-

työssä monien muiden kanssa. 

Suuri kiitos kaikille lapsille, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen ja täyttäneet lo-

makkeet. Lämmin kiitos myös kaikille osallistuneiden kuntien sosiaalityöntekijöille 

ja lastensuojelun johdolle. Ilman heitä hankkeen toteuttaminen ei olisi ollut mahdol-

lista. Kiitos hankkeen ohjausryhmälle aktiivisuudesta ja kannustavuudesta; sen jäse-

net ovat osaltaan edistäneet hanketta ja motivoineet tekijöitä. Kiitos myös sosiaali- ja 

terveysministeriön tuesta ja kiinnostuksesta hanketta kohtaan. 

Tarja Heino 

Tutkimusprofessori, THL 

Kysy ja kuuntele -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 
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Tiivistelmä 

Pia Eriksson & Päivi Korhonen. Kiitos että pidätte huolta, että asiat olisi minulla hy-
vin. Kysy ja kuuntele-hankkeen loppuraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). Raportti 3/2022. 115 sivua. Helsinki 2022. ISBN 978-952-343- 851-4 (verk-
kojulkaisu).  
 
Kysy ja kuuntele -hankkeen toteutti THL vuosina 2019–2021. Hankkeessa tutkittiin 
sijoitettujen lasten hyvinvointia, kokemuksia ja kohtelua sekä sijaishuollon sosiaali-
työn ammattikäytäntöjä. Kehittämisen kohteena olivat ammattikäytännöt liittyen las-
ten systemaattiseen kuulemiseen sekä sijaishuollon epäkohtien tunnistamiseen ja nii-
hin puuttumiseen. Hankkeeseen osallistui yli sata kuntaa 12 eri maakunnasta.  

Hankkeen kehittämistyö toteutettiin laajassa alueellisessa ja kansallisessa yhteis-
työssä. Osallistuville kunnille tarjottiin koulutuksellista sisältöä hankkeen teemoista 
ja sosiaalityöntekijöiden osaamista vahvistettiin vertaisoppimisen keinoin. Hankkeen 
työpajojen tuotoksia hyödynnettiin kehittämistyössä, jonka kohteena oli erityisesti si-
jaishuollon lapsikohtainen valvonta. 

Sijaishuollon epäkohtiin ja sijoitettujen lasten kokemuksiin liittyvää tietopohjaa 
vahvistettiin kirjallisuuskatsauksilla sekä yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.  

Hankkeessa kerättiin tutkimusaineistoa ryhmähaastatteluiden ja kyselyaineiston 
muodossa. Kuntien lastensuojelun johdon ja ammattilaisten ryhmähaastatteluissa 
nousi esille erityisesti kolme nykytilaan liittyvää teemaa: sijoitettujen lasten aidon 
mielipiteen selvittämiseen liittyvät haasteet, laadukkaiden laitospaikkojen puute sekä 
perhehoidon valvonnan kehittämistarpeet. 

Sijoitetuilta lapsilta ja heidän sosiaalityöntekijöiltään kerätyn laajan yli 900 lasta 
käsittävän aineiston valossa tarkasteltiin lasten hyvinvointia, kokemuksia ja kohtelua 
erityisesti sijaishuoltopaikoissa. Kyseessä oli ensimmäinen tutkimus, jossa kysyttiin 
laajasti sekä sijoitettujen lasten kokemuksia että heidän sosiaalityöntekijöidensä arvi-
oita lasten hyvinvoinnista. Tutkimus vahvisti aiempien tutkimusten antamaa kuvaa 
siitä, että valtaosa sijoitetuista lapsista voi hyvin, ja että heidän tarpeisiinsa vastataan 
hyvin. Tutkimuksen mukaan lasten keskinäistä kiusaamista sekä henkistä ja fyysistä 
väkivaltaa ilmeni sekä lastensuojelulaitoksissa että sijaishuoltopaikan ulkopuolisissa 
ympäristöissä, mutta vähemmän perhehoidossa. Lapset olivat kokeneet aikuisten koh-
delleen heitä kaltoin, mutta aikuisten lapsiin kohdistama väkivalta sijaishuoltopai-
koissa oli erittäin harvinaista. Rakenteellisena epäkohtana tutkimuksessa nousivat 
esille sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan vaihdokset, jotka horjuttavat pysy-
vyyttä lasten näkökulmasta. Lapsikohtaisesti tarkasteltuna yhtenä tärkeimpänä sijoi-
tetun lapsen hyvinvointia tukevan tekijänä tunnistettiin pysyvä ja lämmin suhde lap-
sen ja hoivaavan aikuisen välillä. 

  
Avainsanat: sijaishuolto, epäkohdat, valvonta, hyvinvointi, laitoshoito, perhehoito 
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Sammandrag 

Pia Eriksson & Päivi Korhonen. ”Kiitos kun pidätte huolta, että asiat olisi minulla 
hyvin.” Kysy ja kuuntele -hankkeen loppuraportti. [”Tack för att ni tar hand om att 
allt ska vara bra med mig”. Slutrapport för projektet Fråga och lyssna.] Institutet för 
hälsa och välfärd (THL). Rapport 3/2022. 115 sidor. Helsingfors, Finland 2022. ISBN 
978-952-343-851-4 (nätpublikation). 

Projektet Fråga och lyssna genomfördes av THL 2019–2021. I projektet undersöktes 
placerade barns välbefinnande, erfarenheter och bemötande samt yrkespraxis inom 
det sociala arbetet inom vården utom hemmet. Föremål för utveckling var yrkespraxis 
i anslutning till systematiskt hörande av barn samt identifiering av missförhållanden 
inom vården utom hemmet och ingripande i dessa. Över hundra kommuner från 12 
olika landskap deltog i projektet.  

Projektets utvecklingsarbete genomfördes i ett omfattande regionalt och nationellt 
samarbete. De deltagande kommunerna erbjöds utbildningsinnehåll om projektets te-
man och socialarbetarnas kompetens stärktes med hjälp av kollegialt lärande. Resul-
taten från projektets workshopar utnyttjades i utvecklingsarbetet, som särskilt fokuse-
rade på barnspecifik övervakningen av vården utom hemmet.   

Kunskapsunderlaget om missförhållanden inom vården utom hemmet och de pla-
cerade barnens erfarenheter stärktes genom litteraturöversikter och i samarbete med 
andra projekt.  

Inom projektet samlades forskningsmaterial in i form av gruppintervjuer och en-
kätmaterial. I gruppintervjuerna med ledningen och de yrkesutbildade inom barnskyd-
det i kommunerna lyftes särskilt fram tre teman med anknytning till nuläget: utma-
ningar i anslutning till utredningen av de placerade barnens genuina åsikt, brist på 
högklassiga anstaltsplatser samt behov av att utveckla övervakningen av familjevår-
den. 

I ljuset av det omfattande material om över 900 barn som samlats in från placerade 
barn och deras socialarbetare granskades barnens välbefinnande, erfarenheter och be-
mötande särskilt på platser för vård utom hemmet. Det var fråga om den första under-
sökningen där socialarbetarna i stor utsträckning tillfrågades om bedömningar av de 
placerade barnens välbefinnande och samtidigt samlades material in från samma barn. 
Undersökningen bekräftade den bild som tidigare undersökningar gav av att största 
delen av de placerade barnen mår bra och att deras behov tillgodoses väl. I materialet 
framkom dock att mobbning mellan barn samt psykiskt och fysiskt våld var vanligt 
både på barnskyddsanstalter och i miljöer utanför platsen för vård utom hemmet. Psy-
kisk vanvård av vuxna förekom också, men våld av vuxna på platser för vård utom 
hemmet var mycket sällsynt.  

Ett strukturellt missförhållande som framkom i undersökningen var byten av soci-
alarbetare och plats för vård utom hemmet, som rubbar varaktigheten ur barnens syn-
vinkel. Ett bestående och varmt förhållande mellan barnet och den vårdande vuxna 
identifierades som en av de viktigaste faktorerna som stöder ett placerat barns välbe-
finnande. 

  
Nyckelord: vård utom hemmet, missförhållanden, övervakning, välbefinnande, insti-
tutionsvård, familjevård 
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Abstract 

Pia Eriksson & Päivi Korhonen. ”Kiitos kun pidätte huolta, että asiat olisi minulla 
hyvin.” Kysy ja kuuntele -hankkeen loppuraportti. [Thank you for making sure that I 
am doing well. Final report of the project Kysy ja kuuntele.]. Finnish Institute for 
Health and Welfare (THL). Report 3/2022. 115 pages. Helsinki, Finland 2022. ISBN 
978-952-343-851-4 (online publication) 

The “Kysy ja kuuntele” -project was carried out by the Finnish Institute for Health 
and welfare between 2019 and 2021. The project examined the well-being, experi-
ences and treatment of children placed into out-of-home care as well as the profes-
sional practices of social work. The development work focused on professional prac-
tices related to systematic consultation of children and on identifying shortcomings in 
out-of-home care and making appropriate interventions. Participating in the project 
were more than one hundred municipalities from 12 different regions.  

The project's development work was carried out through extensive regional and 
national cooperation. The participating municipalities were offered educational con-
tent on the themes of the project and the skills of social workers were strengthened 
through peer learning. The outputs of the project's workshops were utilised in the de-
velopment work, which focused on child-specific supervision of out-of-home care.   

The knowledge base for shortcomings in foster care and the experiences of placed 
children was strengthened through literature reviews and cooperation with other pro-
jects.  

The project collected research data through group interviews and surveys. Three 
themes emerged from group interviews with municipal child protection managers and 
professionals in relation to the current situation: challenges related to determining the 
true opinion of the children placed, the lack of high-quality institutional places, and 
the development needs for foster family care supervision. 

Extensive data on more than 900 children, collected from placed children and their 
social workers, was used to examine the children’s well-being, experiences, and treat-
ment, especially in their out-of-home care settings. This was the first study which 
involved simultaneously collecting both extensive assessments from social workers 
on the well-being of the children placed and information from the children themselves. 
The study confirmed the impression given by previous studies that most placed chil-
dren are doing well, and their needs are being well met. However, the data revealed 
that bullying among children as well as psychological and physical violence were 
common both in child welfare institutions and in environments outside of the out-of-
home care setting. There were also cases of mental abuse inflicted by adults, but vio-
lence by adults in foster care locations was very rare.  

Changes to the assigned social worker and the foster care location emerged in the 
study as one structural defect. For the children, such changes undermined their sense 
of stability. Examined at the level of the individual child, one of the most important 
factors supporting the well-being of the placed child was found to be the presence of 
a lasting and warm relationship between the child and an adult responsible for their 
care. 

  
Keywords: out-of-home care, alternative care, deficiencies, supervision, well-being, 
institutional care, foster family care 
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1 Johdanto 
Aikuisten tehtävä on kysyä ja kuunnella lasten mielipiteitä sekä ottaa ne huomioon. 

Aikuisilla on myös vastuu lasten hyvinvoinnin turvaamisesta sekä heidän kasvuaan ja 

kehitystään vaarantaviin seikkoihin puuttumisesta. Tämän hankkeen lähtökohtana 

ovat olleet sijoitettujen lasten oikeuksien toteutuminen sekä erityisesti niihin kytkey-

tyvien aikuisten vastuiden esille nostaminen ja selkiyttäminen. Loppuraportin otsikko 

on poiminta terveisistä, jotka lapsi kirjoitti kyselylomakkeen reunaan meille tutki-

joille: ”Kiitos! kun sain vastata tähän ja pidätte huolta että asiat minulla olisi hyvin”.  

Kysy ja kuuntele – sijoitettujen lasten hyvinvointi ja systemaattinen kuuleminen -

hanke sai alkunsa sijaishuollon valvonnan tilaan liittyneestä kansallisesta huolesta. 

Niin kutsutun menneisyystutkimuksen (Hytönen ym. 2016) perusteella sijaishuollossa 

olevat lapset olivat ennen vuotta 1983 kokeneet monenlaisia epäkohtia, laiminlyöntiä 

ja kaltoinkohtelua. Tutkimuksen julkistamisen jälkeen Sosiaali- ja terveysministeriö 

järjesti anteeksipyyntötilaisuuden sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille. Lapsi-

asiavaltuutettu teki huhtikuussa 2016 aloitteen sijoitettujen lasten nykytilanteen sel-

vittämiseksi. Kouluterveyskyselyn tulokset (Ikonen ym. 2017) osoittivat sen, että si-

joitettujen lasten kaltoinkohtelu ei ole vain historiaa. Tulosten mukaan sijoitettuina 

asuvilla lapsilla on enemmän kokemuksia syrjivästä kiusaamisesta sekä fyysisestä ja 

seksuaalisesta väkivallasta kuin muilla ikätovereillaan.  

Kysy ja kuuntele -hanke käynnistettiin osana Sipilän hallituksen ja ministeri Saa-

rikon sijaishuollon toimenpidepakettia loppuvuodesta 2018. Valvonnan puutteelli-

suus oli noussut esille muun muassa EOA:n tuoreissa ratkaisuissa, ja aikaisemman 

tutkimus- ja kokemustiedon valossa koettiin tärkeänä vahvistaa, kehittää sekä tutkia 

sijaishuollon valvontaa. Jo Hytönen ja kumppanit (2016) totesivat, että on ”kiinnitet-

tävä erityistä huomiota lapselle kertomiseen ja lapsen kuuntelemiseen häntä koske-

vissa asioissa. Sijoituspaikkoja tulee valvoa ja kaltoinkohteluun puuttumisen välineitä 

kehittää.” 

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa jokaiselle kodin ulkopuolelle sijoitetuille 

lapselle hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava sijaishuolto. Sijaishuollon ja sen val-

vonnan toteutumista tulee seurata jokaisen lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen 

näkökulmasta. Erityinen vastuu sijoitetun lapsen hyvinvoinnin selvittämiseen on si-

jaishuollon toteutumista valvovalla sosiaalityöntekijällä. Hänellä on myös vastuu 

puuttua sijoituksen aikana ilmeneviin epäkohtiin. Sosiaalityöntekijän tulee kuulla vas-

tuullaan olevia sijoitettuja lapsia ja edistää heidän osallisuuttaan. Kuulemisen käsit-

teellä ei tässä hankkeessa ole tarkoitettu erityisesti hallintolain mukaista kuulemista, 

vaan laajemmin vuorovaikutusta ja lapsen osallisuuden vahvistamista.  

Lapsikohtainen valvonta tapahtuu ensisijaisesti vuorovaikutussuhteessa. Lapsen 

osallisuus lisääntyy vuorovaikutuksen myötä, mutta luottamuksellisen suhteen 
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rakentaminen vaatii kuitenkin aikaa. Sijaishuollossa olevalla lapsella on oikeus tavata 

kahden kesken sosiaalityöntekijäänsä tai muuta lastensuojelun työntekijää, ja keskus-

tella asioistaan tämän kanssa. Lastensuojelulain mukaan ”työntekijän tulee tavata 

lapsi … riittävän usein henkilökohtaisesti.” Tämä taas edellyttää kohtuullisia asiakas-

määriä. Tämän hankkeen loppumetreillä vahvistettiin Lastensuojelulain 13b §, joka 

määrittelee lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän enimmäisasiakasmäärän 

1.1.2022 alkaen. Tämä ja erityisesti mahdollisuus poiketa tästä määrästä vielä alaspäin 

on tärkeä edellytys sijaishuollon sosiaalityön toteuttamiselle siten, että lasten kohtaa-

miset tosiasiallisesti toteutuvat.  

Lapsen hyvinvoinnin ja tilanteen seuraaminen on lapsen sijoittaneen kunnan vas-

tuulla. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten erityisen tilanteen vuoksi meillä on 

myös erityinen yhteiskunnallinen vastuu ja moraalinen velvoite tietää sijoitettujen las-

ten hyvinvoinnista ja kokemuksista (Pekkarinen, Heino & Pösö 2013). Tähän tarkoi-

tukseen tarvitsemme kansallista seuranta- ja tutkimustietoa. Meiltä puuttuu kuitenkin 

edelleen kattava tieto sijoitettujen lasten hyvinvoinnista, kuten myös jatkuvuus tie-

donkeruussa.  

Hallituksen kärkihankkeen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa vuosina 

2016–2018 kehitettiin ja vahvistettiin lastensuojelun perhehoidon, laitoshoidon sekä 

sijaishuollon valvonnan lapsikeskeisyyttä sekä lapsen osallisuutta ja kuulemista eri 

tasoilla. Lapsen osallisuuden vahvistaminen ja lapsikeskeisyyden lisääminen sijais-

huollon valvonnassa oli määritelty kansallisesti yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä si-

jaishuollon kentällä (Hoikkala ym. 2017). Kentältä oli monessa yhteydessä noussut 

selkeä tarve kehittää ja vahvistaa lasten kuulemista, osallisuutta ja lapsikohtaisia käy-

täntöjä osana sijaishuollon valvontaa. Sijaishuollon valvonnan rakenteita ja sisältöjä 

oli aikaisemmin jäsennetty julkaisussa Hoikkala ym. (2017) Sijaishuollon ohjauksen 

ja valvonnan malli: kohti lapsikeskeistä ja lapsenoikeusperustaista toimintatapaa. 

Tässä hankkeessa tehty kehittämistyö jatkoi ja syvensi jo tehtyä työtä. 

Tämän hankkeen tutkimustehtävänä oli lisätä tietoa sijoitettujen lasten hyvinvoin-

nista ja kohtelusta sekä tutkia kuulemista ja epäkohtiin tarttumista osana lastensuoje-

lun sosiaalityön käytäntöjä. Hankkeen kehittämistehtävänä oli vahvistaa ja lisätä so-

siaalityöntekijän keinoja tarttua epäkohtiin ja korjata niitä. Hanke tähtäsi muutokseen 

myös lasten ja nuorten kuulemisen tavoissa ja rakenteissa eri tasoilla. 

Tässä raportissa kuvataan hankkeen kulkua sekä raportoidaan hankkeessa kerät-

tyyn tutkimusaineistoon perustuvia tuloksia. Tämän raportin lisäksi hankkeessa on ai-

kaisemmin julkaistu kehittämistyön tuloksia sekä tutkimustuloksia seuraavissa julkai-

suissa. Näiden julkaisujen sisällöistä on tehty yhteenvetoja tähän raporttiin: 

• Eriksson, Pia & Korhonen, Päivi (2022) Sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan 

malli. THL Työpaperi 4/2022.  

• Eriksson, Pia & Korhonen, Päivi (2022) Modell för barnspecifik övervakning av 

vård utom hemmet. THL Diskussionsunderlag 22/2022. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-808-8
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-808-8
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• Korhonen, Päivi & Eriksson, Pia (2021) Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat: 

Katsaus 2000-luvulla tehtyihin kansainvälisiin tutkimuksiin. THL Työpaperi 

34/2021.  

• Saariluoma, Lotta; Eriksson Pia & Korhonen, Päivi (2021) Sijoitettujen lasten 

koulunkäynti ja vapaa-aika 2021. Tutkimuksesta tiiviisti 51/2021.  

Yhteistyössä Kouluterveyskyselyn ja Koronaepidemian vaikutuksia kodin ulkopuo-

lelle sijoitettujen lasten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja palveluihin tutkivan hank-

keen kanssa on raportoitu seuraavat tutkimustulokset: 

• Ikonen, Riikka; Eriksson, Pia & Heino, Tarja (2020) Sijoitettujen lasten ja nuor-

ten hyvinvointi ja palvelukokemukset: Kouluterveyskyselyn tuloksia. THL Työ-

paperi 35/2020.  

• Saariluoma, Lotta; Heino, Tarja; Eriksson, Pia & Utriainen, Siiri (2021) Kodin 

ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja teini-ikäisten väkivaltakokemukset sekä päih-

teiden käyttö. THL Tutkimuksesta tiivisti 73/2021. 

• Saariluoma, Lotta; Heino, Tarja; Eriksson, Pia & Utriainen, Siiri (2021) Kodin 

ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti ja hyvinvointi koronan 

varjossa vuonna 2021. THL Tutkimuksesta tiiviisti 72/2021. 

Hankkeen aikana valmistui myös kaksi pro gradua, toinen Turun yliopistosta (He-

lena Toivanen) ja toinen Jyväskylän yliopistosta (Laura Säisänen). Näiden lisäksi Hel-

singin yliopiston väitöskirjatutkija Siv Kola on toteuttanut hankkeelle lasten osalli-

suutta käsittelevän kirjallisuuskatsauksen ja jatkaa sosiaalityön väitöskirjatyönsä puit-

teissa sijaishuollossa olevien pienten lasten osallisuuden tutkimusta.  

Hankkeen aikana julkaistiin myös blogeja, tiedotteita sekä uutisia THL:n verkko-

sivuilla.  

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-769-2
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-769-2
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-732-6
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-732-6
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-570-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-570-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-782-1
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-782-1
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-782-1
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-781-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-781-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-781-4
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2 Taustaa 
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanoton, kiireellisen sijoituksen tai hallinto-

tuomioistuimen antaman määräyksen perusteella järjestettyä lapsen hoitoa ja kasva-

tusta kodin ulkopuolella. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen hyvinvointi ja 

tasapainoinen kehitys hänen yksilöllisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Kodin 

ulkopuolelle oli sijoitettuna vuonna 2019 yhteensä 19 086 lasta ja nuorta (0–20-v.), 

joista huostassa oli 60 prosenttia eli 11 386. Huostassa olevista 56 prosenttia oli 

sijoitettuna  toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon, 30 prosenttia laitokseen ja 10 

prosenttia ammatilliseen perhekotiin. (THL Lastensuojelu 2020.)  

Lapsi voi olla sijoitettuna sijaishuoltopaikkaan myös avohuollon 

tukitoimipäätöksellä. Tämän hankkeen aineistoissa ei ole eroteltu sijoitusperustetta, 

vaan myös avohuollon tukitoimena sijoitettuja lapsia on osallistunut tutkimukseen. 

Heidän osuutensa on kuitenkin aineistossa pieni. 

Seuraavassa sijoitettujen lasten hyvinvointia sekä sijaishuollon valvontaa 

taustoitetaan eri näkökulmista pohjautuen aineistoihin, jotka ovat toimineet tämänkin 

hankkeen taustana.  

2.1 Sijoitettujen lasten hyvinvointi ja kokemukset 

kotimaisen tutkimuksen valossa 

Hyvinvoinnin tutkimuksessa on karkeasti jaoteltuna kaksi lähestymistapaa. Objektii-

visesti osoitettavissa oleviin muuttujiin perustuvassa lähestymistavassa esimerkiksi 

koulumenestystä tai rikollisuutta käytetään hyvinvoinnin osoittajana. Toisen lähesty-

mistavan lähtökohtana on ihmisten oma arvio oman elämänsä eri osa-alueista, jolloin 

on kyse subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimisesta. Sijoitettujen lasten terveyttä ja hy-

vinvointia on suomalaisissa tutkimuksissa tarkasteltu ensimmäisellä lähestymistavalla 

rekisteri- ja väestökyselyaineistoja hyödyntämällä (esim. Kääriälä 2020; Ristikari ym. 

2018). Ilmiötä voi lähestyä myös tilastojen valossa. Esimerkiksi asiakkuuksien tar-

kastelu osoittaa sen, että kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista joka kolmas (34 %) 

ja 13–17-vuotiaista yli puolet (53 %) oli myös nuorisopsykiatrian asiakkaana (Heino 

ym. 2018). Suuri osa sijoitetuista lapsista on useamman eri palvelun asiakkaina ja 

monialaisen tuen tarpeessa. 

Sijoitettuina olevien lasten sijoituksen aikaisesta subjektiivisesta hyvinvoinnista ja 

kokemuksista tiedämme suomalaisten tutkimusten pohjalta melko vähän (Laakso 

2019). Viime vuosina on kuitenkin tehty ja raportoitu laadullisia tutkimuksia niin kou-

lukoteihin kuin muuallekin sijoitettujen lasten kokemuksista ja hyvinvoinnista 

(Laakso 2019; Pekkarinen 2017; Laakso 2016; Laakso & Enroos 2016). Tutkimuk-

sissa lasten kokemat epäkohdat kuvataan yksittäisinä tapahtumina sijaisperheissä, am-

matillisissa perhekodeissa ja laitoksissa. Tutkimuksissa on tullut esille myös sellaisia 
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sijoituksiin liittyviä kokemuksia, jotka ovat auttaneet lapsia selviytymään elämässään. 

Koulukoteihin sijoitettujen nuorten osalta tällaisia kokemuksia ovat olleet muun mu-

assa rikos- tai päihdekierteen pysähtyminen tai koulun päättötodistuksen saaminen 

(esim. Känkänen 2013).  

Kattavaa tietoa sijoitettuina olevien lasten terveydestä ja hyvinvoinnista lasten it-

sensä arvioimana saatiin Suomessa ensimmäisen kerran vuoden 2017 kouluterveys-

kyselyssä (Ikonen ym. 2017). Riitta Laakso (2019) toteutti samoihin aikoihin laadul-

lisen tutkimuksen, joka syventää tätä tietopohjaa huostassa olevien 6–17-vuotiaiden 

lasten kokemustiedolla. Ajantasaista tietoa sijoitettujen lasten subjektiivisesta hyvin-

voinnista on sen jälkeen saatu osana kouluterveyskyselyä (Ikonen ym. 2019; Saari-

luoma ym. 2021b; Saariluoma ym. 2021c). 

Laakso (2019) on jäsentänyt sijoitettujen lasten hyvinvoinnin kannalta keskeiset 

ulottuvuudet seuraavasti: turvallisuus, suhteet, osallisuus ja vahvistuminen. Hänen 

mukaansa turvallisuus ei näyttäydy lapsille ja nuorille mustavalkoisena asiana: yksit-

täisestä tapahtumasta kerrotaan pelottavana, mutta samalla sijaishuoltopaikasta itselle 

tärkeänä. Laakso (2019) nostaa esille kokemuksia niin aikuisen taholta tapahtuneesta 

kiusaamisesta (nimittely ja haukkuminen) kuin myös toisen lapsen tekemästä väkival-

lasta (potkiminen ja hakkaaminen). Turvattomuutta, kiusaamista ja väkivaltaa koetaan 

myös muualla kuin sijaishuoltopaikassa, esimerkiksi biologisen vanhemman taholta 

tai karkureissun aikana. 

Tärkeään hyvinvoinnin ulottuvuuteen, suhteisiin, liittyvät niin perheenjäsenet, ys-

tävät, sijaishuoltopaikan aikuiset, sosiaalityöntekijä kuin myös kotieläimet (Laakso 

2019; Wood & Selwyn 2017). Huostassa olevan lapsen läheissuhteet ovat moninaiset 

(Laakso 2016; Pösö 2016; Eronen 2013) ja tärkeää on, että lapsi saa itse määritellä 

perheen, läheiset ja kodin.  

Sijoitettujen lasten osallisuus kiinnittyy pieniin ja isompiin arjen tapahtumin, 

mutta myös lastensuojelun asiakasprosessiin sekä muihin elämään kauaskantoisesti 

vaikuttaviin asioihin.  

Vahvistumisen ulottuvuudessa on kyse siitä, että elämä menee parempaan suun-

taan, ja että syntyy kokemus tuen saamisesta vaikeuksiin ja oman elämänhistorian 

käsittelyyn. Vahvistumiseen liittyy myös uusien mahdollisuuksien saaminen. Laak-

son (2019) tutkimuksen haastatteluissa lapset puhuivat usein siitä, että sijaishuolto-

paikassa heitä ymmärretään, heidän vaihtuvat tunnetilansa huomataan ja heidän kans-

saan osataan käsitellä asioita. Osa nuorista sanallisti itsessään tapahtunutta muutosta 

psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymisenä, ja kertoi päihteidenkäytön vähenemisestä ja 

omasta kasvustaan ihmisenä. (Laakso 2019.)  

Kouluterveyskyselyn (Ikonen ym. 2017; 2019) mukaan sijoitettujen lasten hyvin-

vointi eroaa muun lapsiväestöstä hyvinvoinnista negatiivisella tavalla lähes kaikilla 

hyvinvoinnin alueilla. Hyvinvointierot ovat selkeästi näkyvissä niin yksittäisten teki-

jöiden kuin niiden kasautumisen osalta. Osin tämä selittynee lasten taustalla ja 
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aikaisemmilla kokemuksilla, mutta herättää samalla pohtimaan, miten sijoitettuja lap-

sia pystyttäisiin tukemaan siten, että näitä eroja saataisiin kurottua umpeen. 

Laakson tutkimus (2019) tuo esille myös sen vähemmän julkisuudessa esillä olleen 

asian, että pääosin sijoitetut lapset kertovat positiivisista kokemuksista sijaishuol-

lossa: aikaisempaa paremmasta huolenpidosta, psyykkisten oireiden helpottumisesta 

ja päihteistä irti pääsemisestä. Muutamat nuoret ovat kertoneet, etteivät uskoisi ole-

vansa hengissä, ellei heitä olisi sijoitettu. Suurin osa tutkimuksessa mukana olleista 

lapsista ja nuorista kertoo hyvinvointinsa kohentuneen huostassa olon aikana. Huos-

taanotto ja sijaishuoltopaikassa asuminen ovat tarkoittaneet heille ilmapiiriltään tur-

vallista, rentoa ja kannustavaa kasvuympäristöä, jossa he ovat tulleet nähdyiksi ja ym-

märretyiksi. (Laakso 2019.) Myös suurin osa kouluterveyskyselyyn vastanneista si-

joitetuista lapsista on arvioinut itse voivansa hyvin (Ikonen ym. 2017.) Tämä ei kui-

tenkaan anna aihetta kääntää katsetta pois niistä epäkohdista ja lasten hyvinvointia 

heikentävistä tekijöistä, joita edelleen esiintyy. 

2.2 Sijaishuollon epäkohdat lasten kanteluissa eduskunnan 

oikeusasiamiehelle 

Kansallinen lapsistrategia valmistui vuonna 2021 tämän hankkeen ollessa jo käyn-

nissä. Osana strategian valmistelua sosiaali- ja terveysministeriössä laadittiin selvitys 

sijaishuollossa olevien lasten eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosina 2018–2020 te-

kemistä kanteluista. Eduskunnan oikeusasiamiehen työssä näkyy se, että sijoitettujen 

lasten oikeudet toteutuvat yhä puutteellisesti: viime vuosina annettujen ratkaisujen 

taustalla on havaintoja merkittävistä epäkohdista ja laiminlyönneistä. (Saastamoinen 

2021, 8–9.)  

Lasten sijaishuollosta tekemät kantelut ovat lisääntyneet huimasti selvityksessä 

tarkasteltuna ajanjaksona: vuonna 2018 kanteluja tehtiin yksi, 2019 kanteluita tehtiin 

23 ja 2020 21 kappaletta. Oikeusasiamiehen lapsille suunnattu verkkosivu julkaistiin 

2018, mikä on oletettavasti helpottanut kanteluiden tekemistä. Lisäys oikeusasiamie-

hen tarkastuskäyntien määrissä on mahdollisesti myös kasvattanut lasten tietoisuutta 

omista oikeuksistaan. (Saastamoinen 2021, 10.) 

Lasten tekemiä kanteluita oli siis selvityksessä tarkastelussa yhteensä 45. Näistä 

21 koski kunnan sosiaalityötä, 31 laitoshoitoa, kaksi perhehoitoa ja yksi aluehallinto-

viraston valvontaa. Näistä 45 kantelusta valtaosa oli aiheellisia: 37 kantelua johti toi-

menpiteisiin. Lasten tekemissä kanteluissa toistuivat seuraavat teemat:  

• Lapsen tarpeiden mukaisen sijaishuollon järjestäminen ja sijaishuollon laatu  

• Sijaishuollossa olevan lapsen osallistaminen ja tiedollisten oikeuksien  

turvaaminen  

• Lapsen sijaishuollon lainmukainen valvonta 

• Lapsen jälkihuollon järjestäminen ja itsenäistymisvarojen kerryttäminen. 
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Lapset kantelivat esimerkiksi perusteettomiksi kokemistaan rajoitustoimenpi-

teistä, laitoksen henkilökunnan käyttäytymisestä ja laitoksen säännöistä tai käytän-

nöistä. Kanteluita selvittäessään oikeusasiamies havaitsi myös epäkohtia, joihin lapset 

eivät olleet vedonneet, kuten rajoituspäätösten muotovirheet ja kunnan sijaishuollon 

valvontavelvollisuuden laiminlyönnit. Tämä on osoitus siitä, kuinka lasten oikeuksien 

loukkaukset jäävät herkästi piiloon. (Saastamoinen 2021, 11–12, 45.) 

Useista oikeusasiamiehen ratkaisuista käy ilmi, että sijaishuolto ei välttämättä vas-

tannut lapsen yksilöllisiin tarpeisiin tai ollut muutoin niin laadukasta kuin lastensuo-

jelulaki edellyttää. Useissa ratkaisuissa myös todetaan, että sosiaalihuollosta vastaa-

van viranomaisen on huolehdittava riittävän resursoinnin turvaamisesta sosiaalityö-

hön, jotta viranhaltijat pystyvät hoitamaan lasten sijaishuoltoon liittyvät lakisääteiset 

tehtävänsä. (Saastamoinen 2021, 15, 40.) 

2.3 Sosiaalityöntekijän rooli sijaishuollon valvonnassa 

Jokaiselle sijoitetulle lapselle on lastensuojelulain mukaan nimettävä hänen asioistaan 

vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijällä on vastuu huolehtia lapsen edun ja 

hyvinvoinnin toteutumisesta sijaishuollon aikana. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on ta-

vata jokaista sijoitettua lasta säännöllisesti ja tarpeen mukaan, ja herkistyä jokaisen 

lapsen yksilölliseen kuulemiseen ja kohtaamiseen. Sijaishuoltopaikan näkökulmasta 

lapsen vastuusosiaalityöntekijä on ulkopuolinen, sen toimintaa valvova taho. 

Laakso (2019) on tuonut esille tutkijoiden havaintoja siitä, miksi lapset eivät kerro 

epäkohdista. He epäilevät, että heidän kokemustaan ei uskota tai pelkäävät, että ker-

tomisesta seuraa heille hankaluuksia, tai ei ainakaan mitään hyvää. He eivät luota sii-

hen, että tilannetta pyrittäisiin ratkaisemaan, tai että sosiaalityöntekijä ajaa lapsen 

asiaa. Myös muiden ihmisten jatkuva läsnäolo voi estää epäkohdista kertomisen.  

Osa sijaishuollon epäkohdista on sellaisia, joita lapset eivät itse tunnista epäkoh-

diksi tai oikeuksiensa loukkaukseksi, mistä syystä myös valvonta edellyttää luotta-

muksellista ja keskustelevaa suhdetta aikuiseen sijaishuoltopaikan ulkopuolella. Lap-

sen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on keskeinen rooli lapsen sijaishuollon 

aikaisen hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisessa. Hänellä on koko sijaishuollon 

ajan velvollisuus varmistua siitä, että sijaishuoltopaikka on lapsen edun mukainen.  

Sijoittajakunnan ja erityisesti vastuusosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa, että 

lapsen sijaishuolto vastaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Sijoitetun lapsen oikeus on, 

että hänen hoitoaan, huolenpitoaan ja muita sijoitukseen liittyviä olosuhteita valvo-

taan huolellisesti. Lastensuojelun sijaishuolto on yhteiskunnan vahva interventio las-

ten ja perheiden elämään, ja näin ollen myös yhteiskunnan valvonta- ja seurantavastuu 

on erityinen. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on tärkeässä roolissa tässä 

valvontatehtävässä.  



2 Taustaa 

 

THL Raportti— 3/2022 20 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

Valitettavan usein vastuusosiaalityöntekijän rooli lapsen arjessa jää sijoituksen te-

kemisen jälkeen vähäiseksi. Vain osa lapsista tapaa vastuusosiaalityöntekijäänsä 

muutoin kuin puolen vuoden tai vuoden välein pidettävien asiakassuunnitelmaneuvot-

teluiden yhteydessä. Laakson (2019) haastattelemista lapsista vain harva muisti tavan-

neensa sosiaalityöntekijän kahden kesken tai oli ottanut itse yhteyttä sosiaalityönteki-

jäänsä. Sijaishuollon valvonta vaatii yhä kehittämistä monella tasolla – erityisesti per-

hehoidon valvonta on ohutta ja pitkälti sosiaalityöntekijän varassa (esim. Hoikkala 

ym. 2017).   
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3 Hankkeen kuvaus 
Kysy ja kuuntele -hankkeen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vuosina 2019–

2021. Yhteistyössä kuntien kanssa toteutetun hankkeen osarahoittajana toimi sosiaali- 

ja terveysministeriö. Hankkeen ulkoinen ohjausryhmä koostui STM:n, Valviran, 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston, lapsiasianvaltuutetun toimiston, Turun yliopiston, 

Kuntaliiton, Lastensuojelun keskusliiton, Pesäpuu ry:n (UP2US) ja Osallisuuden aika 

ry:n edustajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi tutkimusprofessori Tarja Heino 

(THL). Hankkeen vastuututkijana toimi erikoistutkija Pia Eriksson, ja hankkeessa 

työskentelivät lisäksi tutkija Päivi Korhonen, tutkimusassistentti Niina Weckroth 

(syksyllä 2019 sekä osan vuodesta 2020) sekä korkeakouluharjoittelija Lotta Saari-

luoma (kesällä 2021). 

3.1 Tutkimus- ja kehittämistehtävät 

Kysy ja kuuntele on ollut sekä tutkimus- että kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena 

on ollut tuottaa kehittämisen tueksi tietoa sijoitettujen lasten hyvinvoinnista, koke-

muksista ja kohtelusta erityisesti sijaishuoltopaikoissa, lasten hyvinvointia tukevista 

sosiaalityön käytännöistä, systemaattisen ja lapsiystävällisen kuulemisen haasteista, 

kokemuksista ja mahdollisuuksista sekä sijaishuollossa ilmeneviin epäkohtiin puut-

tumista helpottavista ja vaikeuttavista tekijöistä järjestelmän eri tasoilla. 

Sijoitettujen lasten hyvinvoinnista ja sijaishuollon epäkohdista tarvitaan kansal-

lista tietoa, ja niiden seurantaan on luotava pysyviä rakenteita. Sijoitettujen lasten ko-

kemuksia, hyvinvointia ja kuulemista on jonkin verran tutkittu Suomessa, mutta tut-

kimusten ongelmana on ollut niiden pirstaleisuus. Sijaishuollossa ilmeneviin epäkoh-

tiin puuttumista ei ole juuri tutkittu, ja hankkeen aikana huomasimme, että epäkohtia 

on ylipäänsä jäsennetty ja käsitteellistetty hyvin niukasti. Epäkohdaksi voivat määrit-

tyä hyvin monenlaiset lapsen oikeuksien tai edun vastaiset toimintatavat tai tapahtu-

mat. Käsittelemme epäkohtateemaa tarkemmin luvussa 5.3. 

Hankkeen tehtävänä oli tutkia 

• sijoitettuina olevien lasten subjektiivista hyvinvointia ja kokemuksia kohte-

lusta sijaishuoltopaikassa sekä 

• lasten systemaattisen kuulemisen käytäntöjä ja epäkohtiin tarttumista hel-

pottavia ja vaikeuttavia seikkoja. 

Kysymyksiin vastattiin hankkeessa kerätyllä haastattelu- ja kyselyaineistolla. Tut-

kimusasetelmaa avataan tarkemmin luvussa kuusi ja tutkimustuloksia esitellään lu-

vuissa kahdeksan ja yhdeksän. Sen lisäksi täydentävänä aineistona toimi 
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Kouluterveyskyselyn sijoitettujen lasten aineisto. Tämä aineisto on raportoitu erillis-

julkaisuissa, joista on yhteenveto luvussa viisi. 

Hankkeen kehittämistehtäviä olivat seuraavat: 

• kehittää ja systematisoida lasten kuulemista ja hyvinvointitiedon keruuta si-

sällöllisesti ja rakenteellisesti  

• mallintaa ja vahvistaa epäkohtien havaitsemisen ja niihin puuttumisen kei-

noja osana sijaishuollon valvonnan kehittämistä. 

Hanke on tähdännyt muutokseen lasten ja nuorten kuulemisen tavoissa ja raken-

teissa kaikilla tasoilla. Kehittämistyö on toteutettu laajassa yhteistyössä hankkeeseen 

osallistuneiden kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tavoitteena on ollut vahvistaa 

sosiaalityöntekijöiden osaamista vertaisoppimisen keinoin, hyviä käytäntöjä jakaen. 

Teemoina ovat olleet sijoitettujen lasten kohtaaminen ja kuuleminen sekä epäkohtien 

tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen liittyvät käytännöt.  

Tavoitteena on ollut luoda yhteiskehittämisen keinoin rakenteita ja yhdenmukaisia 

sisältöjä kaikkien sijoitettujen lasten kuulemiseen, heidän hyvinvointinsa seuraami-

seen sekä epäkohtiin puuttumiseen. Tavoitteena on ollut myös sijaishuollon valvon-

nan vahvistaminen. Hankkeen kehittämistyön kulkua ja tuloksia kuvataan tarkemmin 

luvussa neljä. 

Hankkeessa tehty työ voidaan jäsentää kolmeen erilliseen osioon: hankkeessa ke-

rättyyn tutkimusaineistoon perustuva raportointi (osa I), tietopohjan vahvistaminen 

muun aineiston pohjalta (osa II), sekä yhteiskehittämiseen pohjautuva kehittämistyö 

(osa III). Nämä osiot ja vaiheet ovat toteutettu rinnakkain ja tiiviisti toisiinsa kietou-

tuineina siten, että ne ovat tukeneet toisiaan. Tässä raportissa osa I raportoidaan lu-

vuissa 7–9, osa II luvussa 5 ja osa III kuvataan luvussa 4. Tutkimus ja kehittäminen 

nivoutuivat jatkuvasti toisiinsa hankkeen aikana, vaikka ne on tässä raportissa selkey-

den vuoksi jäsennetty erillisiksi osioiksi.  
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Taulukko 1. Hankkeen eri osioissa käytetyt aineistot 

Hankkeessa kerätty tutkimus-

aineisto (I) 

Tietopohjan vahvistaminen, 

muu aineisto (II) 

Kehittämistyö (III) 

Lastensuojelun johdon ja  

ammattilaisten ryhmähaastat-

telut (14 kpl) 

Kouluterveyskyselyn aineisto 

2019 ja 2021 

Alueellisia työpajoja ja  

tapaamisia (21 kpl) 

Sosiaalityöntekijöiden lapsikoh-

tainen kysely 

Tutkimuskatsaus: sijaishuollon 

epäkohdat 

Kansallisia työpajoja ja  

webinaareja (3 kpl) 

Lasten lomakekysely Tutkimuskatsaus: lasten  

osallisuus lastensuojelussa 

Palautekysely  

sosiaalityöntekijöille 

Kysely sosiaalityöntekijöille per-

hehoidon valvonnasta 

  

3.2 Hankkeen kulku 

Hankkeen suunnittelu aloitettiin THL:ssä sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä 

syksyllä 2018 ja sopimus hankkeen toteuttamisesta tehtiin alkuvuodesta 2019. Han-

kekokonaisuus esiteltiin THL:n järjestämässä lastensuojelun kehittäjäverkoston tilai-

suudessa 25.3.2019 sekä Lastensuojelun keskusliiton neuvottelukunnassa 7.5.2019. 

Hanketta esiteltiin sen käynnistyttyä useammassa kansallisessa yhteydessä, esim. Val-

takunnallisilla lastensuojelupäivillä syksyllä 2019 sekä Kuntaliiton tilaisuudessa 

9.1.2020.  

Keväällä 2019 tarkennettiin hanke- ja tutkimussuunnitelmaa, ja toukokuussa hank-

keeseen palkattiin tutkija. Tutkimussuunnitelma vietiin THL:n tutkimuseettisen ryh-

mään, josta saatiin puoltava lausunto. Kesäkuun alussa 2019 kaikki Manner-Suomen 

kunnat kutsuttiin mukaan hankkeeseen LAPE-muutosagenttien1 kautta. Yhteistyö-

kumppaneiksi hankkeeseen ilmoittautui syksyyn mennessä reilusti yli sata kuntaa. 

Muutama kunta jättäytyi matkan varrella pois hankkeesta, ja loppuun saakka mukana 

pysyi 104 kuntaa 12 eri maakunnasta. Valtaosa mukaan lähteneistä kunnista oli pieniä 

tai keskisuuria; Kuusikkokunnista mukaan ilmoittautui ainoastaan Oulu. Maakunnista 

olivat edustettuina Uusimaa, Kanta-Häme, Satakunta, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, 

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Etelä-Pohjan-

maa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lastensuojelutilastojen perusteella hankkeeseen osallistu-

vien kuntien vastuulla oli lähes kolmannes Suomen sijoitetuista lapsista.  

 

 

 

 
1 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa vuosina 2017–2019 
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Kuvio 1. Hankkeeseen osallistuneet maakunnat (sinisellä) 

Tapasimme kuntien edustajia ensimmäisen kerran syksyllä 2019, jolloin kutsuimme 

heidät koolle ryhmähaastatteluita varten. Haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa si-

jaishuollon sosiaalityön nykytilannetta ja toimintaympäristöä kunnissa. Toteutimme 

haastattelut maakunnittain, ja kutsuimme niihin lastensuojelun johdon sekä työnteki-

jöiden edustajia kaikista mukaan ilmoittautuneista kunnista. Haastatteluissa kartoitet-

tiin myös työntekijöiden kokemuksia sijaishuollon epäkohdista ja lapsikohtaisen val-

vonnan käytännöistä sekä hanketta koskeneita odotuksia.  

Loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020 järjestimme yhteistyökuntien sosiaali-

työntekijöille alueittain seitsemän samansisältöistä koulutustyöpajaa (hankkeen työ-

pajoista kerromme tarkemmin luvussa 4). Koulutustyöpajojen rinnalla viimeiste-

limme tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet, asianosaisille jaettavat tiedotteet sekä 

muun aineistonkeruussa tarvittavan materiaalin. Tutkimusaineiston keruuseen liitty-

vät materiaalipaketit postitimme kuntiin alkuvuodesta 2020, ja tutkimuksen lomake-

aineistonkeruu alkoi 1.3.2020. Aineistoa oli määrä kerätä vuoden ajan, 28.2.2021 

saakka. Ennen aineistonkeruun alkamista olimme kysyneet kunnista webropol-kyse-

lyllä kuntakohtaisia otoskokoja, eli tutkimukseen osallistuvien lasten määriä. Vas-

tauksia tosin emme saaneet aivan toivotulla laajuudella ja tarkkuudella, joten lasten 

määrät jäivät suuntaa antaviksi. 
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Kokopäiväisen koulutustyöpajan lisäksi hankkeeseen osallistuvien kuntien sosiaa-

lityöntekijöille oli suunnitelmana järjestää vuosina 2020–2021 kolme puolipäiväistä 

alueellista työpajaa, joihin sisältyisi koulutusta ja yhteiskehittämistä. 

3.2.1 Hanketyötä pandemia-ajalla 

Ensimmäiset koronapandemiaan liittyvät rajoitukset asetettiin Suomessa kevättalvella 

2020, samaan aikaan kun hankkeen aineistonkeruu oli alkamassa ja toisen työpaja-

kierroksen oli määrä käynnistyä. Voimaan tulleiden etätyösuositusten vuoksi aineis-

tonkeruu käynnistyi kunnissa hitaasti, ja useilta alueilta toivottiin aineistonkeruuajan 

pidentämistä. Pandemian pahimpina ajanjaksoina oli suotavaa välttää ihmisten välisiä 

kontakteja, kun taas hankkeen lomakeaineistonkeruun edellytyksenä olivat fyysiset 

kohtaamiset lasten ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Sosiaalityöntekijän ja lapsen väli-

siin etätapaamisiin emme olleet osanneet lomakeaineistonkeruuta suunnitellessamme 

varautua, vaan asetelma rakentui kasvokkaisen tapaamisen ympärille. Kuntien toi-

veita kuunnellen jatkoimme vuoden kestäväksi suunniteltua aineistonkeruuaikaa kol-

mella lisäkuukaudella 31.5.2021 saakka. 

Hankkeen kyselyaineiston keruun käynnistyminen samanaikaisesti pandemian 

kanssa tarjosi mahdollisuuden sisällyttää tutkimukseen myös poikkeustilaan liittyviä 

kysymyksiä. Sosiaalityöntekijöille suunnattua sähköistä kyselylomaketta oli mahdol-

lista muokata vielä aineistonkeruun juuri käynnistyttyä. Lomakkeeseen lisättiin kaksi 

kysymystä pandemian vaikutuksista sijoitettujen lasten tilanteeseen ja sosiaalityönte-

kijöiden työhön. Näiden kysymysten tulokset raportoidaan erillisessä artikkelissa2 

sekä osana THL:n tekemiä arvioita pandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista.  

Pandemia esti matkustamisen maakuntiin kevään 2020 aikana, eikä tuolloin ollut 

vielä teknisiä valmiuksia siirtää samalle keväälle suunniteltuja työpajoja etänä tapah-

tuviksi. Työpajat päätettiin kevään 2020 osalta perua ja niiden sisältö siirrettiin käsi-

teltäväksi syksyn työpajoissa. Työpajojen yhteyteen oli myös suunniteltu opiskelija-

vetoista aineistonkeruuta ryhmähaastattelujen ja keskustelujen muodossa, mutta tästä 

luovuttiin työpajojen muuttuessa etänä toteutettaviksi. Työpajoissa käytiin ryhmäkes-

kusteluja ja aineistoa kerättiin kehittämistehtävän toteuttamisen tueksi, mutta varsi-

naista tutkimusaineistoa niissä ei alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kerätty.  

Keväällä 2020 Laura Säisänen keräsi aineistoa pro gradu -työhönsä tekemällä 

hankkeeseen osallistuville sosiaalityöntekijöille webropol-kyselyn perhehoidon val-

vontaan liittyvistä kokemuksista. Laura Säisäsen tutkimuksen tuloksia esitellään lu-

vussa seitsemän. Kuntiin annettiin kevään 2020 ajalle myös etätehtävä: pyysimme 

kuvausta lasten tapaamisissa käytetyistä välineistä sekä kokemuksia lasten 

 

 

 
2 Eriksson, Pia & Utriainen, Siiri (2022, tulossa) Everyday life of children in out-of-

home care in Finland during the first year of the COVID-19 pandemic.   
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tapaamisiin liittyvistä onnistumisista. Etätehtäviin saimme vastauksia melko niukasti, 

mikä oli ymmärrettävää ottaen huomioon kuntien sosiaalityön haastavan tilanteen 

pandemian keskellä. 

Elokuussa 2020 järjestimme kansallisen webinaarin otsikolla ”Lapsen kohtaami-

nen sijaishuollon valvonnan keskiöön”. Webinaari tavoitti yli 450 kuulijaa. Loput 

kuntien sosiaalityöntekijöille suunnatuista työpajoista toteutettiin etäyhteyksin syk-

syllä 2020 ja keväällä 2021.  

Hankkeen lomakeaineistokeruu saatiin päätökseen 31.5.2021. Kuntiin pyrittiin pi-

tämään aktiivisesti yhteyttä aineistonkeruun aikana: työpajoissa kysyttiin työntekijöi-

den kokemuksia lasten tapaamisista ja lomakkeiden täyttämisestä ja lisäohjeita annet-

tiin tarpeen mukaan. Kunnista sähköpostitse ja puhelimitse tulleet lisäohjeiden kyselyt 

osoittivat, että sosiaalityöntekijöiden joukossa oli ollut melkoisesti vaihtuvuutta hank-

keen aikana. Kuntiin lähetettiin aineistonkeruun päätyttyä webropol-arviointikysely, 

jossa kysyttiin sosiaalityöntekijöiden kokemuksia hankkeesta. Vastaajien taustatie-

doista kävi ilmi, että lähes kolmannes oli aloittanut tehtävässään hankkeen aikana. 

Sosiaalityöntekijöiden ja esimiesten vaihtuvuus aiheutti haasteita tutkimuksen toteut-

tamiselle, mitä pohdimme lisää myöhemmin tässä raportissa. 

Lomakekyselyyn vastasi lopulta yhteensä yli 700 sijoitettua lasta ja nuorta, ja so-

siaalityöntekijöiden vastauksia saatiin yli 900. Pandemian tuomista haasteista ja kun-

tien sosiaalityön resurssiongelmista huolimatta vastausmäärissä päästiin siis varsin 

hyvään tulokseen.  

Aineiston analyysi ja tutkimustulosten raportointi aloitettiin syksyllä 2021, ja sa-

maan aikaan järjestettiin alueellisten tutkimustulosten esittelykierros: alustavia maa-

kunnallisia ja kansallisia tuloksia esiteltiin kymmenessä etätilaisuudessa hankkeeseen 

osallistuneiden kuntien työntekijöille. Näin mahdollistettiin se, että kunnat saivat pai-

kallisia tuloksia oman kehittämistyönsä tueksi. Marraskuussa 2021 järjestettiin hank-

keen loppuwebinaari, jossa esiteltiin kansalliselle yleisölle alustavia tutkimus- ja ke-

hittämistyön tuloksia. 

3.2.2 Kuntien lastensuojelun tilanne  

Valtaosa hankkeeseen osallistuneista kunnista osallistui tutkimukseen ja yhteiseen 

kehittämiseen hyvin paneutuneesti ottaen huomioon, miten kiireistä sosiaalityön arki 

kaikkialla on. Keväällä 2021 kuitenkin huomasimme, että useilta alueilta oli tullut 

kyselyvastauksia merkittävästi vähemmän kuin mitä arviot otoskoosta olivat olleet. 

Tiedustelimme näistä kunnista syitä siihen, miksi vastauksia uupui niin paljon.  

Ammattilaisten ryhmähaastatteluissa syksyllä 2019 (ks. luku 7) olimme jo saaneet 

kuvan kuntien lastensuojelun ajankohtaisesta tilanteesta. Pandemia oli vaikeuttanut 

monessa kunnassa tilannetta entisestään, ja keväällä 2021 esimiesten vastauksissa 

toistuivat työntekijävajeet ja virassa olleiden työntekijöiden kohtuuton työkuorma. 

Muutamasta kunnasta viestitettiin, että aineistonkeruusta jouduttiin luopumaan koko-

naan heikon työntekijätilanteen vuoksi. Resurssipula oli kunnissa paikoin hyvin 
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vakava, suurimman osan vakansseista ollessa joissakin kunnissa vailla tekijää. Myös 

koronan vaikutus oli näkynyt aineistonkeruun sujumisessa: lasten tapaamisia oli siir-

retty ulkotiloihin ja etäyhteyksien päähän, jolloin kyselylomakkeen täyttö ei ollut on-

nistunut. Eräästä kunnasta kerrottiin, kuinka sijaishuoltopaikkojen vaihtoja on tullut 

lapsille poikkeuksellisen paljon psykiatrisen hoidon huonon saatavuuden sekä erityi-

sen huolenpidon pitkien jonojen vuoksi – työntekijöiden aika täyttyi uusien sijaishuol-

topaikkojen etsinnästä. Kunnissa nähtiin poikkeuksetta hanke hyvin tärkeänä, mutta 

vaikeissa tilanteissa ajankäytön priorisointi oli välttämätöntä.  

Jo aiemmin hankkeen aikana oli käynyt ilmi, että esimiesten vaihtuvuus heikensi 

paikoin kuntien mahdollisuuksia sitoutua hankkeeseen: uudet esimiehet eivät välttä-

mättä olleet kuulleet hankkeesta lainkaan. Hankkeen yhteyshenkilöitä katosi tavoitta-

mattomiin myös YT-neuvotteluiden, kuntaliitosten, virkojen lakkauttamisen ja mui-

den organisaatiomuutosten myötä.  

Kuntien lastensuojelun vaikea tilanne tulee hyvin näkyville tämänkaltaisia tutki-

mus- ja kehittämishankkeita toteutettaessa. Resurssivajeet vaikuttavat väistämättä tut-

kimusaineiston laajuuteen. Tämä on kuitenkin toissijaista sen rinnalla, kuinka suuri 

huoli tämän tilanteen myötä nousee lasten oikeuksien toteutumisen puolesta. 

3.3 Lapsilähtöisyys hankkeessa 

Lähtökohtana tämän hankkeen toteuttamisessa oli se, että lapset ovat aktiivisia toimi-

joita, joiden tulee saada osallistua omaa elämäänsä koskevaan tiedontuotantoon. Siksi 

heidän osallistumiselleen piti myös luoda edellytykset.  

Lapsille ja nuorille suunnattujen kyselylomakkeiden kysymykset pyrittiin muotoi-

lemaan mahdollisimman lapsilähtöisiksi. Lomakkeet perustuivat pitkälti aikaisem-

paan tutkimustietoon lasten kokeman hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Kutsuimme myös 

lapsia ja nuoria mukaan kehittämään kyselylomakkeita. Lomakkeita testasivat ja kom-

mentoivat SOS-lapsikylän lapset ja kehittäjänuoret sekä Pesäpuun kokemustaustais-

ten nuorten aikuisten ryhmä. Kaikilta näiltä ryhmiltä saimme arvokkaita kehittämis-

ehdotuksia, jotka otimme huomioon lomakkeita työstäessä. 

Hankkeen aikana pohdimme paljon sijaishuoltopaikkaan liittyviä viranomaisten ja 

lasten käsitteitä. Totesimme, että käsitteistö kaipaa lapsilähtöistä uudistamista. Mitä 

lapselle ymmärrettävää termiä meidän tulisi käyttää puhuessamme sijaishuoltopai-

kasta? Miten koti-käsitettä on ylipäätään hyvä käyttää? ”Kodin ulkopuolelle” sijoitta-

misesta ei tekisi mieli puhua lainkaan. Teema puhutti myös sosiaalityöntekijöitä hank-

keen koulutustyöpajoissa. Keskustelimme siitä, minkä ikäisen lapsen olisi ylipäätään 

hyvä ymmärtää ja tiedostaa asuvansa sijaishuollossa. Tämä ymmärrys on edellytys 

sille, että tietoisuus omista sijaishuollossa elämiseen liittyvistä oikeuksista voi niin 

ikään tulla mahdolliseksi. Millä tavalla aihetta voi käsitellä lapsen kanssa siten, että 

hänen käsitystään kodista ei kyseenalaisteta, mutta samalla saatetaan hänet tietoiseksi 

omista oikeuksistaan? Tämä vaatii ammattilaisilta erityistä sensitiivisyyttä.  
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Hankkeen esite pyrittiin suunnittelemaan ensisijaisesti lapsille ymmärrettäväksi. 

Esitettä varten tilattiin mainostoimistolta värikäs, THL:n perinteisestä viestintälinjasta 

erottuva logo, jonka toivottiin jäävän lasten ja nuorten mieleen. Sama logo toistettiin 

lasten ja nuorten kyselylomakkeissa, tuloksista viestivissä sarjakuvissa sekä tämän 

raportin kannessa. Tutkimukseen osallistuville lapsille ja nuorille laadittuun tiedottee-

seen lisättiin karikatyyrimaiset piirroskuvat tutkijoista, jotta lapsille saisivat jonkin-

laisen kuvan siitä, ketkä tutkimusta toteuttavat. 

Hankkeen verkkosivuilla on ollut lapsille ja nuorille -osio, johon on koottu tietoa 

hankkeen etenemisestä sekä sijaishuollon epäkohtatilanteissa auttavien tahojen yh-

teystietoja. 

Hankkeen ohjausryhmään osallistui kokemusasiantuntijoita edustavan Osallisuu-

den aika ry:n asiantuntija Vilma Vähämaa, joka piti hankkeen tuloksia kommentoivan 

puheenvuoron myös hankkeen loppuwebinaarissa 26.11.2021. Pesäpuu ry:n koke-

musasiantuntija- ja vertaistoimintaa edistävän UP2US-hankkeen asiantuntija Katriina 

Nokireki kertoi lasten ja nuorten kokemuksia sosiaalityöntekijöiden kohtaamisista 

webinaarissa 20.8.2020.  

Koimme tärkeäksi viestiä hankkeen tutkimustuloksista myös lapsille. Lapsille 

viestimisen suunnittelukokoukseen kutsuimme mukaan kokemustaustaisia asiantunti-

joita Pesäpuusta ja SOS-lapsikylästä. Yhteisen keskustelun tuloksena päädyttiin sii-

hen, että lapsille viestitään tuloksista sarjakuvan keinoin. Sarjakuvaan valittiin muu-

tama tutkimustulos ja mukaan lisättiin lasten oikeuksiin liittyviä informatiivisia vies-

tejä. Sarjakuva toteutettiin yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa. SOS-lapsikylän 

nuorten ryhmä kommentoi sarjakuvaluonnoksia ja oli avuksi niiden kehittämisessä. 

Sarjakuvia lähetetään painotuotteina muun muassa hankkeen yhteistyökuntiin sijoite-

tuille lapsille ja nuorille annettaviksi. Sarjakuvan avulla viestitään tuloksista myös so-

siaalisessa mediassa. Sarjakuvat ovat tämän raportin liitteenä (liite 2).  
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4 Kehittämistyö 
Hankkeen kehittämistyö on toteutettu laajassa yhteistyössä kuntien kanssa yhteiske-

hittämisen menetelmin. Prosessiin on kuulunut työpajoja, joissa vertaisoppiminen ja 

yhdessä kehittäminen on mahdollistettu erilaisten ryhmäkeskustelujen avulla. Tämän 

lisäksi kehittämistyötä ja sen yhteydessä laadittua mallinnusta on laajasti ollut mah-

dollisuus kommentoida eri tavoin.  

 

Kuvio 2. Kehittämistyön prosessikuvaus 

Kehittämistyön prosessi on kuvattu kuviossa 2. Hankkeen kehittämistyön toteu-

tusta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Eriksson & Korhonen (2022). 

Talvella 2019–2020 järjestimme seitsemän3 alueellista koulutustyöpajaa hankkee-

seen osallistuville kunnille. Työpajoihin toivottiin osallistujiksi mahdollisuuksien mu-

kaan kaikkia hankkeeseen osallistuvia sosiaalityöntekijöitä koska yhtenä teemana oli 

tutkimusaineiston keruu. Tätä sekä tulevia työpajakierroksia varten 12 maakunnasta 

oli muodostettu maantieteelliset etäisyydet huomioiden seitsemän aluetta, joille jär-

jestettiin kullekin oma työpaja. Koulutustyöpajat tavoittivat yhteensä noin 350 työn-

tekijää.  

 

 

 
3 Työpajat järjestettiin Seinäjoella, Kotkassa, Hämeenlinnassa, Porissa, Oulussa, Joen-

suussa ja Jyväskylässä. 
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Koulutustyöpajassa sosiaalityöntekijöille esiteltiin hanke kokonaisuudessaan sekä 

erityisesti aineistonkeruun kulku ja siihen liittyvät eettiset kysymykset. Sosiaalityön-

tekijöillä oli myös mahdollisuus kommentoida valmisteilla olleita kyselylomakkeita. 

Työpajoihin osallistui hankkeen puolesta ulkopuolisena asiantuntijana psykologi 

Päivi Mäntylä-Karppinen (PsL, psykoterapiaan erikoispsykologi), joka luennoi lasten 

kohtaamiseen liittyvistä teemoista. Kahteen tilaisuuteen saimme mukaan myös YTT 

Riitta Laakson, joka piti puheenvuoron sijoitettujen lasten hyvinvoinnista oman tutki-

muksensa pohjalta (Laakso 2019). Hankkeen vastuututkija Pia Eriksson piti vastaavan 

sisältöisen puheenvuoron muissa tilaisuuksissa. Koulutustyöpajojen yhteydessä kerä-

tyn palautteen mukaan sosiaalityöntekijät kokivat hankkeen hyvin tärkeäksi, mutta 

aineistonkeruun työllistävyys mietitytti osaa työntekijöistä. 

Syksyllä 2020 järjestimme alueelliset työpajat kuntien työntekijöille etäyhteyksien 

välityksellä. Tämän työpajakierroksen teemana oli pienten lasten ja erityislasten koh-

taaminen ja siinä aloitettiin hankkeen yhteiskehittämisprosessi. Koulutuksellinen si-

sältö tarjottiin osallistujille videovälitteisesti: kehittämispäälliköt Pipsa Vario ja 

Hanna Särkiö Pesäpuu ry:sta kertoivat pienten lasten kohtaamisesta sijaishuollon so-

siaalityössä ja erityisasiantuntijana THL:ssa aiemmin toiminut sosiaalityöntekijä 

Martina Nygård vammaisten lasten kohtaamisesta ja mielipiteen selvittämisestä. Ryh-

mäkeskustelujen aiheena oli lapsikohtainen valvonta osana sijaishuollon sosiaalityötä, 

ja erityisesti siihen sisältyvä lapsen kanssa työskentely. 

Kevään 2021 työpajoissa teemana oli sijaishuollon epäkohtien tunnistaminen ja 

niihin puuttuminen. Teemaan liittyvä koulutus toteutettiin jälleen videoluentoina: 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Anna Tervonen kertoi sijaishuollon 

luvanvaraisiin yksiköihin liittyvistä epäkohtahavainnoista ja -prosesseista aluehallin-

toviraston näkökulmasta ja THL:n Barnahus-hankkeen erikoissuunnittelija Essi Julin 

lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisesta sijaishuollossa. Anu Lehtosaari ja 

Emilia Säles Perhehoitoliitosta puhuivat epäkohtaprosesseista perhehoitajien näkö-

kulmasta. Ryhmätyöosuudessa työntekijät pääsivät keskustelemaan kokemuksistaan 

liittyen erilaisiin epäkohtaprosesseihin.  

Työpajojen ryhmätyötuotoksia hyödynnettiin erityisesti sijaishuollon lapsikohtai-

sen valvonnan mallintamisessa. Tämä mallinnus oli hankkeen kehittämistyön suurin 

konkreettinen tuotos. Kesäkuussa 2021 järjestimme kansallisen työpajan mallin edel-

leen työstämiseksi. Kutsuimme työpajaan laajalla jakelulla edustajia kunnista (myös 

hankkeen ulkopuolelta) ja lisäksi asiantuntijoita järjestösektorilta, aluehallintoviras-

tosta ja Valvirasta sekä palveluntuottajien edustajia ja kokemusasiantuntijoita. Malli 

oli julkisesti esillä kommentteja varten hankkeen verkkosivuilla syksyllä 2021. Työs-

timme lapsikohtaisen valvonnan mallia edelleen saamiemme kommenttien pohjalta, 

ja malli julkaistiin THL:n työpaperi-sarjassa tammikuussa 2022. Malli esiteltiin myös 

kahdessa Valviran ja aluehallintoviraston kunnille järjestämässä ”Lapsen oikeuksien 

puolustaja: Sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutuminen” -webinaarissa 

syksyllä 2021.  
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4.1 Sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan malli 

Sijaishuollon lapsikohtaisella valvonnalla tarkoitetaan lapsen sijoituksen ja sen tavoit-

teiden toteutumisen seurantaa, josta vastaa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 

Lapsikohtaista valvontaa jäsennettiin ja mallinnettiin ensimmäisen kerran tässä hank-

keessa.  

Sijaishuollon valvontatehtävä ja sen toteuttaminen pohjautuvat lastensuojelula-

kiin. Tärkeimpänä lähtökohtana on lapsen oikeuksien toteutuminen sekä sijaishuol-

lossa olevan lapsen oikeus erityiseen suojeluun. Lapsen osallisuuden ja toimijuuden 

vahvistaminen ovat keskeisiä ulottuvuuksia lapsen edun, suotuisan kasvun ja kehityk-

sen sekä hyvinvoinnin tukemisessa. Lapsikohtainen valvonta mahdollistuu tosiasial-

lisesti vain, jos sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus luoda lapseen luottamuksellinen 

suhde ja pitää häneen yhteyttä riittävän usein. 

Tieto ja ymmärrys lapsen tilanteesta rakentuvat vuorovaikutuksessa ja keskuste-

luissa. Mallissa nostamme keskiöön lapsen kokemustiedon, jota muiden osapuolten 

tieto täydentää. Mallissa kuvataan sitä, mitä tietoa sosiaalityöntekijä tarvitsee lapsen 

tilanteesta ja kokemuksista valvontatehtävän toteuttamiseksi sekä sitä, miten valvon-

tatehtävää voidaan toteuttaa lapsikeskeisesti. Avainasemassa on yhteistyö ja vuoro-

vaikutus kaikkien toimijoiden kanssa. 

Mallissa lapsikohtaista valvontaa on jäsennetty sijoituksen vaiheiden mukaisesti 

ennakolliseen, suunnitelmalliseen ja reaktiiviseen valvontaan. Malli koostuu lapsi-

kohtaisen valvonnan prosessin ja sisällön kuvauksista sekä kahdesta työskentelyä jä-

sentävästä välineestä. Toinen väline on tarkistuslista lapsen kanssa systemaattisesti 

käsiteltävistä teemoista ja toinen on sijaishuollon epäkohtiin puuttumisen prosessiku-

vaus. Välineet perustuvat tutkimus- ja kokemustietoon, aikaisempaan kehittämistyö-

hön sekä monessa kunnassa jo käytössä oleviin välineisiin. Hankkeen työpajoissa 

koottua ryhmätyöaineistoa hyödynnettiin laajasti näitä sisältöjä työstettäessä. 

Tavoitteena on, että malli otettaisiin kansallisesti käyttöön sijaishuollossa olevien 

lasten oikeuksien toteutumiseksi ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Mallissa on 

kyse suosituksesta yhdenmukaiseksi toimintatavaksi. Sen tarkoituksena on vahvistaa 

ja selkiyttää lapsikohtaista valvontaa osana sijaishuollon valvonnan kokonaisuutta. 

Lastensuojelun järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille sijaishuollon valvon-

taan kehitetyt mallit voidaan ottaa käyttöön hyvinvointialuetasoisesti, ja siten yhden-

mukaistaa valvontakäytäntöjä myös valtakunnallisesti.  

Sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan malli (Eriksson & Korhonen 2022) on lu-

ettavissa kokonaisuudessaan erillisenä Julkari.fi-arkistosta löytyvänä julkaisuna. 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-808-8
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4.2 Jatkuvuus sijoitettujen lasten hyvinvointia koskevassa 

tiedonkeruussa 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten sijoitettujen lasten hyvinvointia kos-

keva systemaattinen ja jatkuva tiedonkeruu voitaisiin toteuttaa eri tasoilla. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos antaa määräykset sosiaalihuollon asiakirjojen sisällöstä, ja sa-

manaikaisesti tämän hankkeen kanssa laitoksella on edistetty rakenteista kirjaamista 

sosiaalihuollon asiakirjoissa. Lastensuojelun asiakassuunnitelmaan on tämän hank-

keen tuloksena tulossa erillinen kohta, johon kirjataan lapsen oma arvio hyvinvoin-

nistaan sekä neuvotteluun osallistuvien aikuisten (läheisten ja ammattilaisten) yhtei-

nen arvio lapsen hyvinvoinnista. Asiakirjarakenteessa oleva kysymys mahdollistaa 

tulevaisuudessa sen, että Kanta-palvelujen kautta tietoa saadaan kerättyä ja tarkastel-

tua alueellisesti ja kansallisesti. Tämän lisäksi hankkeessa on raportoitu Kouluter-

veyskyselyn sijoitettujen lasten tuloksia (ks. luku 5) sekä edistetty erillisen sijoitettu-

jen lasten moduulin säännöllistä toteuttamista kouluterveyskyselyn yhteydessä tietyin 

väliajoin.  
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5 Tietopohjan vahvistaminen 
Hankkeen läpileikkaavia teemoja ja käsitteitä ovat olleet sijoitettujen lasten subjektii-

vinen hyvinvointi, osallisuus ja sijaishuollon epäkohdat. Tutkimuksen ja kehittämis-

työn taustaksi ja rinnalla hankkeessa on pyritty vahvistamaan näihin ilmiöihin liitty-

vää tietopohjaa ja lisäämään niitä koskevaa ymmärrystä. Tämä on toteutettu mm. laa-

timalla kaksi tutkimuskatsausta sekä hyödyntämällä erilaisia aineistoja.  

5.1 Tutkimuskatsaus sijoitettujen lasten osallisuudesta  

Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kirjallisuudessa on tunnistettu samankal-

taisia haasteita siinä, miten lasten osallisuus toteutuu lastensuojelussa. Lasten osalli-

suuden toteutumiseksi työntekijät tarvitsevat organisaatioiden tukea (Bruce 2014). 

Suurimpia esteitä sijoitettujen lasten osallisuudelle ovat sosiaalityöntekijöiden mu-

kaan ajan ja henkilöstöresurssien puute. Sosiaalityöntekijät tarvitsevat myös lisää työ-

käytäntöjä, osaamista ja kokemusta, jotta pystyvät paremmin kuulemaan lasten toi-

veita, mielipiteitä ja kokemuksia. (Pölkki ym. 2012.) Lapset ja nuoret eivät aina koe 

tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi, ja ammattilaisilta puuttuu aikaa lasten aitoon 

kohtaamiseen ja luottamuksellisen suhteen luomiseen. (Bruce 2014; Kennan, Brady, 

ja Forkan 2018a.)  

Laakson (2019) mukaan suomalaiset huostaan otetut lapset kokivat, että heillä oli 

mahdollisuus vaikuttaa koulunkäyntiin, harrastuksiin ja osin siihen, miten usein he 

tapaavat läheisiään. Kokemuksensa mukaan he eivät voineet vaikuttaa sellaisiin oman 

elämän kannalta merkittäviin ratkaisuihin kuten huostassa oloon tai siihen, missä ja 

keiden kanssa he asuvat.  

Helsingin yliopiston jatko-opiskelija Siv Kola laati Kysy ja kuuntele -hankkeessa 

sijoitettujen lasten osallisuutta käsittelevän kirjallisuuskatsauksen joulukuussa 2019. 

Katsaus kartoitti aikaisempaa kansainvälistä tutkimusta lastensuojelun lapsiasiakkai-

den osallisuudesta ja kuulemisesta sekä näihin liittyvistä haasteista. Tutkimuskatsauk-

sen lähtökohtana oli hakea tutkimustietoa lasten osallisuudesta lastensuojelussa ja eri-

tyisesti lastensuojelun sijaishuollossa. Katsaukseen otettiin mukaan vertaisarvioituja 

artikkeleita, joissa aihetta tarkastellaan niin lasten kuin ammattilaistenkin näkökul-

masta. Katsauksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota menetelmiin ja käytäntöihin, 

jotka tukevat lasten osallisuutta ja parantaisivat lasten kuulluksi tulemista lastensuo-

jelussa. Katsauksessa on lähdetty liikkeellä neljästä kiinnostuksen kohteesta:  

• Lasten omat kokemukset osallisuudesta ja kuulemisesta 

• Ammattilaisten kokemukset lasten osallistamisesta ja kuulemisesta 

• Osallisuuteen liittyvät haasteet ja esteet 

• Hyvät mallit, menetelmät ja kokemukset lasten kuulemisesta ja osallistumisesta.  
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Kirjallisuushaku tehtiin EBSCO-, ASSIA-, Web of Science- ja ERIC-tietokan-

noista. Aineistoksi valikoituivat vuosina 2010–2019 julkaistut englanninkieliset tut-

kimusartikkelit. Haussa käytettiin seuraavia hakusanoja; participation, child care, re-

sidential care, hearing, foster care ja out-of-home care, eri tavalla yhdistellen. Osu-

mia tietokannoista tuli hakusanojen yhdistämistavoista riippuen 40 (Web of Science) 

ja 2962 (ASSIA) välillä.  

Katsauksen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin otsikoiden lukemiseen, minkä 

pohjalta tehtiin ensimmäinen karsinta. Toinen karsinta tehtiin tutkimusartikkeleiden 

abstraktien lukemisen jälkeen. Lopullinen päätös artikkelien mukaan ottamisesta teh-

tiin vasta, kun koko artikkeliin oli perehdytty perusteellisesti. Katsauksessa priorisoi-

tiin tutkimuksia, joiden tulokset ovat relevantteja yllä mainittujen mielenkiinnon koh-

teiden kannalta. Toiseksi valittiin tutkimuksia, jossa lapset ja sosiaalityöntekijät toi-

mivat informantteina. Kolmas priorisoinnin kriteeri oli maantieteellinen: pyrkimyk-

senä oli keskittyä Euroopan maihin ja etenkin Pohjois-Eurooppaan. Neljäntenä on 

priorisoitu kaikista uusimpia tutkimuksia, jotka ovat saatavilla kokotekstinä tietokan-

noista. 

Katsauksesta on karsittu pois tutkimukset, jotka erityisesti keskittyivät vammai-

suuteen tai erityisiin terveysongelmiin (esim. HIV). Katsaukseen ei myöskään ole 

otettu mukaan tutkimuksia, jotka liittyvät lasten kuulemiseen ja osallistumiseen tuo-

mioistuimissa. Lopulta mukaan valikoitui 24 artikkelia, jotka täyttivät asetetut kritee-

rit. Yhtä artikkelia lukuun ottamatta aineisto koostui laadullisista tutkimuksista. Ar-

tikkelit on listattu raportin liitteenä olevaan taulukkoon (liite 1). Tässä esitetään yh-

teenveto keskeisistä tuloksista. 

Badyn ja kumppaneiden (2019) mukaan Irlannissa lasten osallisuudesta puuttuu 

systemaattisuus. Tämä näkyy muun muassa tavoissa, joilla lapset ovat mukana itseään 

koskevien lastensuojeluasoiden käsittelyssä (esim. kokoukset) sekä siinä, miten heitä 

tuetaan oman mielipiteen ilmaisemisessa. Lapset eivät myöskään systemaattisesti saa 

riittävästi tietoa itsestään koskevista lastensuojeluasioista. Hayley, Diaz & Nigel 

(2017) toteavat, että sekä lasten että sijaisvanhempien näkökulmasta asiakassuunni-

telmaneuvottelut Englannissa toteutetaan huonosti lasten osallisuuden näkökulmasta, 

ja että lapset kokevat merkittäviä esteitä arviointiprosesseihin sitoutumisessa. Myös 

Muench, Diaz ja Wright (2017) johtopäätös oli, että Englannissa lastensuojelun käy-

tännöt eivät ole kehittymässä sellaiseen suuntaan, jossa palveluiden käyttäjille annet-

taisiin paremmin tilaa ja osallistumismahdollisuuksia. 

USA:ssa Bealin (2019) tutkimuksen nuoret (16–20-v.) kokivat olevansa osallisina 

arkeen liittyvissä asioissa, mutta suurin osa olisi toivonut enemmän osallisuutta las-

tensuojeluasiassaan. Berrick ym. (2015) havaitsivat, että lapsen ikä vaikuttaa siihen, 

miten herkästi ammattilaiset ottavat lapset mukaan päätöksentekoon. Heidän mu-

kaansa ammattilaisilla on suuri harkintavalta, eikä erojen havaittu liittyvän maiden 

lastensuojelujärjestelmien välisiin eroihin. Studsrødin ja kumppaneiden (2018) mu-

kaan eri maissa tehtyjen ammattilaisten haastatteluiden perusteella ilmenee kuitenkin 
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erilaisia käsityksiä siitä, miten lapsen aktiivinen toimijuus ymmärretään, ja minkä-

laista painoarvoa lapsen mielipiteille pitäisi antaa päätöksenteossa. Esimerkiksi Nor-

jassa lasten osallistumista pidettiin tärkeämpänä kuin Etelä-Amerikassa. Norjassa 

(Seim & Slettebø 2017) sosiaalityöntekijät haluavat, että lapset osallistuvat ja ovat 

dialogissa heidän kanssaan. He tiedostavat lapsen ja sosiaalityöntekijän välisen suh-

teen merkityksen. Samassa tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että lastensuojelun pyr-

kimykset osallistaa lapsia ja perheitä ovat rajallisia ja työntekijät olivat tehneet lapsia 

koskevia päätöksiä keskustelematta lapsen kanssa. Toisen norjalaisen tutkimuksen 

mukaan alle 12-vuotiailla avohuollon palveluja saavilla lapsilla ei ollut riittävästi tie-

toa lastensuojelusta ja sen tarkoituksesta (Larsen 2011) ja heidän vanhempansa olivat 

myös vastahakoisia kertomaan heille siitä. Tämä osaltaan estää lapsia osallistumasta 

omaan prosessiinsa ja päätöksentekoon.  

McCarthyn (2016) mukaan suurimmalta osalta irlantilaiseen tutkimukseen osallis-

tuneista sosiaalityöntekijöistä puuttui osallisuuteen liittyvä koulutus. Osallistumista 

tukevia ammattilaisiin liittyviä tekijöitä olivat arvojen ja asenteiden lisäksi riittävä 

tieto- ja taitopohja. Visin, Holtanin ja Niegelin (2012) mukaan lasten osallistumisen 

esteitä ovat lapsen ja sosiaalityöntekijän väliset kommunikaatiovaikeudet, ammatti-

laisen asenne joko siten, että lapsen osallistumista ei koettu tarpeelliseksi tai siten, että 

lapsen osallistuminen nähtiin lasta vahingoittavana. Heidän mukaansa kentällä ei val-

litse konsensusta siitä, milloin lapselle pitäisi antaa mahdollisuus osallistua. Tutkijoi-

den (Vis, Holtan & Niegel 2012) mukaan ammattilaisille tulee luoda tilaa suhteen 

rakentamiselle ja viestintätaitojen harjaannuttamiselle. Jo sosiaalityön koulutuksessa 

tulisi keskittyä tapoihin työskennellä lasten kanssa.  

Dayn (2017) Englannissa toteuttamassa haastattelututkimuksessa teini-ikäiset ker-

toivat kokeneensa voimattomuutta, ja sijaishuoltopaikkaansa tyytymättömät kokivat, 

etteivät he olleet tulleet kuulluksi. Fylkenes ja kumppanit (2018) toteavat, että lapsen 

osallistuminen riippuu aikuisten kyvystä ja halukkuudesta kuunnella ja ottaa lapsi 

huomioon. Lisäksi työtapa, byrokratia ja rajalliset resurssit haittaavat suhteiden jatku-

vuutta ja laatua. He myös tuovat esille, että osallistumisessa onnistuneet nuoret ovat 

pystyneet antamaan itsestään kuvan kypsänä ja pätevänä lapsena. Vähemmistöryhmiä 

edustava lapsi taas saattaa olla erityisen haastavassa tilanteessa lastensuojelun norma-

tiivisissa rakenteissa (Fylknes et al. 2018). Italialaisen tutkimuksen mukaan sekä lap-

set että sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä sitä, että lapsella olisi erityisesti asiakas-

suunnitelmaa laadittaessa oma puolestapuhuja (advocate) (Calcaterra & Rainer 2017).  

Van Biljevard ym. (2015) tekemän englantilaisen kirjallisuuskatsauksen mukaan 

lapset ovat valmiita osallistumaan, kun heille annetaan siihen mahdollisuus. Hekin 

totesivat, että lapsen ja sosiaalityöntekijän välinen suhde on keskiössä lasten osalli-

suuden toteutumisessa. Glynn ja Mayock (2019) havaitsivat, että ne teini-ikäiset, jotka 

kokivat, että heidän mielipiteitään ei huomioitu, jättivät herkemmin väliin paitsi 

omaan suunnitelmaansa osallistumisen myös muun heille järjestetyn toiminnan. Tie-

don puute johti epäluottamukseen, kun taas läpinäkyvyys edesauttoi osallistumista.  
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Australiassa Grace ja kumppanit (2018) totesivat toiminnallisen välineen (kortit) 

helpottavan lasten mielipiteiden ilmaisua. Riippumatta lapsen iästä tukivälineet edis-

tivät lasten kokemusten jakamista ja osallistumista päätöksentekoon. O´Reilly ja Do-

lan (2016) totesivat sosiaalityöntekijöiden haastattelututkimuksen perusteella, että 

leikkipohjaiset menetelmät, draama ja taide auttoivat pysymään lapsikeskeisessä ti-

lassa arviointiprosessien aikana. Sosiaalityöntekijöiden leikkitaitojen parantaminen 

paransi myös heidän kommunikaatiotaitojaan lasten kanssa. Sen lisäksi että lapset oli-

vat heidän mukaansa tyytyväisempiä, kun tapaamisiin lisättiin leikin elementtejä, niin 

lapsen ollessa osallinen myös työntekijät olivat innostuneempia ja tyytyväisempiä 

omaan työhönsä.  

Cliven, Hayley ja Niegelin (2019) mukaan lasten osallisuutta edistää erityisesti 

lapsen ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen laatu sekä se, että lapsi tai nuori itse saisi 

olla johtamassa kokoustaan. Kennan ja kumppanit (2018b) esittävät hyvinä käytän-

töinä säännöllisiä kahdenkeskisiä tapaamisia lapsen kanssa sekä lapsen mukaan otta-

mista neuvottelujen suunnitteluun. Neuvottelujen toteuttamisessa tulisi huomioida 

lapsikeskeisyys sekä lasten erilaiset tarpeet esimerkiksi kommunikaation suhteen. He 

myös ehdottavat kuten Calcaterra & Rainer (2017), että lapsella voisi olla puolesta-

puhuja läsnä ja he korostavat myös lapsen ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen mer-

kitystä. Tutkimuksen mukaan lapsen osallistumiselle tulisi luoda tila, lapsille tulisi 

antaa ääni ja näiden lisäksi tulisi ottaa huomioon tilanteen yleisö ja lapsen vaikutus-

valta. Nuoren äänelle tulisi antaa arvoa ja hänen osallistumiskykyynsä tulisi luottaa. 

Tilanteeseen tulisi luoda lapselle sopivat puitteet (McCarthy 2016). 

Yksilöllisuus ja lasten erilaiset tarpeet yksilöllisille ratkaisuille nousevat esille 

myös Kerteszin, Spriggsin & Humpreysin (2018) tutkimuksessa. Lasten kyky osallis-

tua on riippuvainen monesta yksilöllisestä ja lapsen taustaan liittyvästä tekijästä. He-

kin korostavat lapsen ja aikuisen luottamuksellisen suhteen merkitystä ja ehdottavat, 

että digitaalisen tekniikan mahdollisuuksia tulisi hyödyntää paremmin huolehtien kui-

tenkin siitä, ettei teknisen välineen käyttö heikennä suhdetyötä. Suhteen jatkuvuuden 

ja kahdenkeskisten tapaamisten merkityksen nostavat esille myös Seim ja Slettebø 

(2017), jotka korostavat myös tapaamispaikan merkitystä. 

Suomessa tehdyn haastattelututkimuksen mukaan (Pölkki ym. 2012) lapset toivat 

esille toivovansa, että sosiaalityöntekijä olisi heistä kiinnostunut. He toivoivat myös 

kahdenkeskisiä tapaamisia ja jatkuvuutta. Tutkimuksessa todetaan, että yhtenä lapsen 

oman mielipiteen esille tuomisen esteenä on lojaalisuus eri aikuisia kohtaan. Myös 

Pölkki ja kumppanit (2012) nostavat esille lapsen tarpeen saada riittävästi tietoa sekä 

tilaisuuksia kertoa omista kokemuksistaan.  

Hollannissa (Rap, Verkroost & Bruning 2019) ammattilaiset kokivat, että aidon 

kontaktin luominen lapseen on haasteellista. Lapsen tulisi paitsi saada informaatiota 

myös tietää, miten hän voi vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Myös lapsen van-

hempien toiminta vaikuttaa siihen, miten lapsi on osallinen. Selwyn, Wood & New-

man (2017) toteavat, että sijoitetuilla lapsilla on suurempi tarve osallistua omiin 
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asioihinsa kuin muilla lapsilla. Lapset toivoivat itselleen myös enemmän vastuunot-

toa. Erityisesti nuoremmilla lapsilla oli heikoimmin tietoa sijoituksensa syistä, vaikka 

tämä olisi tärkeä tieto. Jo kuusivuotias lapsi pystyy antamaan vastauksia omasta hy-

vinvoinnistaan. 

Katsaus osoittaa, että lasten osallistumiseen ja kuulemiseen liittyy paljon haasteita 

sijaishuollossa. Osallisuuden merkityksestä puhutaan paljon ja sitä korostetaan niin 

lainsäädännössä kuin ammattilaisten keskuudessa. Tutkimuksissa kuitenkin toistuvat 

tulokset, jotka osoittavat, että lasten osallisuus ja kuuleminen eivät toteudu toivotulla 

tavalla. Lastensuojelussa lapsiasiakkaiden osallistumista ja osallisuutta ei ole riittä-

vässä määrin onnistuttu viemään rakenteisiin siten, että siitä olisi tullut osa prosessia. 

Osallisuutta tukevia elementtejä on osittain tunnistettu ja käytännöistä on löydettä-

vissä osallisuutta tukevia menetelmiä ja malleja. Tärkeimpänä tekijänä näyttäytyy am-

mattilaisten osaamisen lisäksi mahdollisuus luoda lapselle tila ja puitteet osallistua 

itselleen sopivalla tavalla. Toiminnalliset menetelmät sekä lapsen mukaan ottaminen 

esimerkiksi kokousten suunnitteluun ovat osoittautuneet toimiviksi. Tämän lisäksi 

lapsen ja sosiaalityöntekijän suhde osallisuutta tukevana tekijänä nousee vahvasti 

esille useammassa tutkimuksessa.  

5.2 Hyvinvointi kouluterveyskyselyssä 2019 ja 2021  

Kouluterveyskysely on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokonaistutkimuk-

sena toteuttama väestötiedonkeruu, joka tehdään joka toinen vuosi. Kysely tuottaa 

seurantatietoa neljän ikäluokan hyvinvoinnista. Vastaajaryhminä ovat perusopetuksen 

4.–5. luokkaa käyvät, perusopetuksen 8.–9. luokkaa käyvät sekä lukioiden ja amma-

tillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuotta opiskelevat.  

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman puitteissa laadittu sijoitettujen lasten 

osio (moduuli) toteutettiin osana Kouluterveyskyselyä vuonna 2019. Tämä osio ei si-

sälly kyselyyn joka kerta, mutta taustamuuttujien avulla sijoitettujen lasten vastaukset 

ovat aina eriteltävissä aineistosta. Kysy ja kuuntele -hanke osallistui vuoden 2019 

Kouluterveyskyselyn sijoitettujen lasten moduulin raportointiin. Osana hanketta ra-

portoitiin myös vuoden 2021 sijoitettujen lasten tuloksia.  

Vuoden 2019 kyselyn (Ikonen, Eriksson & Heino 2020) mukaan sijoitettuna asu-

vien alakouluikäisten ja teini-ikäisten hyvinvointi eroaa monelta osin heidän muulla 

tavoin asuvien ikätovereidensa hyvinvoinnista. He olivat tyytymättömämpiä elä-

määnsä ja kokivat muita yleisemmin terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. 

Mielen hyvinvointiin liittyvät pulmat olivat sijoitetuilla lapsilla ja teini-ikäisillä muita 

yleisempiä. Myös hyvinvointiin yhteydessä olevien terveellisten elintapojen noudat-

taminen oli heidän joukossaan harvinaisempaa. Tupakkatuotteiden ja päihteiden 

käyttö oli erityisesti yläkouluikäisillä sijoitetuilla nuorilla huomattavan yleistä.  

Sijoitetut teini-ikäiset pitivät muulla tavoin asuvia ikätovereitaan vähemmän ylei-

sesti koulunkäynnistä. Opettajalta saadun välittävän ja oikeudenmukaisen kohtelun 
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osalta sijoitettujen ja muulla tavoin asuvien välillä ei ollut eroa. Sijoitetuilla lapsilla 

oli mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista yhtä 

yleisesti kuin muulla tavoin asuvilla ikätovereillaan. 

Väkivaltakokemukset olivat huomattavan yleisiä sijoitetuilla teini-ikäisillä. Sek-

suaaliväkivaltaa oli kokenut perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä sijoitettuna asu-

vista useampi kuin joka neljäs, toisella asteella joka viides. Pieni osa vastaajista oli 

kokenut henkistä tai fyysistä väkivaltaa sijaisperheen aikuisen tai laitoksen ohjaajan 

tai hoitajan taholta.  

 Noin puolet sijoitetuista alakouluikäisistä ja teini-ikäisistä oli tyytyväisiä asumi-

seensa nykyisessä sijoituspaikassaan. Kuitenkin lastensuojelulaitoksissa asuvista 

teini-ikäisistä tyytyväisiä oli vain joka kolmas. Kaikista sijoitetuista yläkouluikäisistä 

joka kolmas oli kokenut joukkorangaistuksen tai rangaistuksen, minkä syy jäi heille 

epäselväksi. Joka viides oli jätetty ilman ruokaa rangaistuksena jostakin. Yleisimpiä 

luvattomien rangaistusten kokemukset olivat lastensuojelulaitoksissa asuvien jou-

kossa.  

Noin kuusi teini-ikäistä kymmenestä tiesi kuka voisi auttaa, jos häntä kohdellaan 

huonosti. Noin viidennes ei tiennyt, kuka on heidän sosiaalityöntekijänsä tällä het-

kellä. Asiakassuunnitelmaneuvottelussa tunnisti käyneensä noin kuusi teini-ikäistä 

kymmenestä.  

Vuonna 2021 Kouluterveyskysely toteutettiin keskellä koronapandemiaa ja sen 

vaikutuksia tuloksiin on vaikea arvioida. Esimerkiksi yksinäisyyden kokemuksiin 

sillä vaikuttaa olleen vaikutusta. Sijoitetuista yläkouluikäisistä koki yksinäisyyttä jos-

kus tai jatkuvasti 43,4 prosenttia, mutta vanhempansa kanssa asuvista vain joka kol-

mas (33,6 %). Verrattuna koronaa edeltäviin vuosiin 2017 ja 2019 yksinäisyyden ko-

kemukset lisääntyivät koronavuonna selvästi, yli 10 prosenttiyksiköllä sekä sijoitet-

tuna että vanhempansa kanssa asuvilla teini-ikäisillä. (Saariluoma, Eriksson, Heino & 

Utriainen 2021b.) 

Myös ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet. Sijoitettujen teini-ikäisten 

itsensä vahingoittamisen ajatukset ja teot poikkesivat merkittävästi muulla tavoin asu-

vien vastauksista. Ääripäät korostuivat hälyttävästi niiden välillä, joilla ei ollut kos-

kaan itsetuhoisia ajatuksia tai itsensä vahingoittamiseen tähtäävää toimintaa ja niiden, 

joilla vastaavia kokemuksia oli viisi tai useampi. Sijoitetuista teini-ikäisistä 40,3 pro-

sentilla oli ollut itsetuhoisia ajatuksia ja yli kolmasosa (35,1 %) oli satuttanut itseään 

esimerkiksi viiltelemällä viidesti tai useammin. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, 

että nämä tapahtuvat saattavat ajoittua myös sijaishuoltoon sijoittamista edeltävään 

aikaan teini-ikäisten elämässä.  

Sijoitettujen yläkouluikäisten huumeiden käyttö eri muodoissaan oli koronake-

väänä 2021 huomattavasti yleisempää kuin muulla tavoin asuvilla teineillä (Saari-

luoma, Heino, Eriksson & Utriainen 2021b). Vähintään kerran huumaavaa ainetta, 

lääkkeitä tai lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmää tai tuntematonta huumaavaa ainetta 
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päihtymistarkoituksessa käyttäneiden osuus on sijoitettujen teinien joukossa selvästi 

lisääntynyt edellisvuosista. 

Koululaiset pitävät edelleen koulunkäynnistä, mutta viihtyvyys koulussa on vä-

hentynyt vuosina 2017–2021. Sekä sijoitetuista että ei-sijoitetuista alakoululaisista yli 

70 prosenttia pitää koulunkäynnistä melko paljon tai hyvin paljon. Alakoululaisten 

sijoitettujen lasten koulunkäynnistä pitäminen on vähentynyt kahdeksalla prosenttiyk-

siköllä. Huomattavaa on, että sijoitettuna olevista yläkoululaisista vain 42 prosenttia 

pitää koulunkäynnistä, eikä tämä tulos ole muuttunut viime vuosina. 

Sijoitettujen lasten hyvinvointi on monella ulottuvuudella tarkasteltuna heikompi 

kuin muilla samanikäisillä. Vertailua tehdessä on kuitenkin tärkeää huomioida, että 

osa eroista selittyy sijoitettujen taustalla, hyvinvointiin liittyvien puutteiden ollessa 

usein sijoituksen syynä. Sijaishuollon tehtäväksi tulee vastata näihin hyvinvointiin 

liittyvät puutteisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja pyrkiä kuromaan eroja umpeen.    

5.3 Sijaishuollon epäkohdat 

Sijaishuollon epäkohtia koskevaa tietopohjaa kerryttääksemme laadimme aiheesta 

kansainvälisen tutkimuskatsauksen, joka valmistui syksyllä 2021 (ks. 5.3.2). Halu-

simme selvittää myös epäkohtien tilastollista esiintyvyyttä Suomessa, joten teimme 

aluehallintovirastoihin tietopyynnön koskien sijaishuollon palveluntuottajiin liittyviä 

ratkaisuja. Saimme kuulla, että tilastoteknisistä syistä vuosi 2017 on ensimmäinen ko-

konainen vuosi, jonka osalta tietoja voidaan tarkastella. Tarkastelimme näin ollen saa-

miamme tilastoja vuosilta 2017–2020. Tilastojen tarkastelu ei valitettavasti tuottanut 

tarkkaa tietoa epäkohtien esiintyvyydestä, kuten alla käy ilmi. 

Kuntien suorittamasta sijaishuollon valvonnasta ei myöskään ole saatavilla kan-

sallisesti koottua tietoa. Tämän hankkeen rinnalla THL:ssä on ollut käynnissä Lasteri-

hanke4, jonka yhtenä tavoitteena on sisällyttää lastensuojelun laitoshoidon kansalli-

seen, rakenteilla olevaan tietopohjaan myös valvontatietoja. 

5.3.1 Aluehallintoviraston vireilletulot koskien sijaishuoltoa 

Aluehallintovirastojen mukaan miltään alueelta ei ole saatavissa tarkkoja tilastoja si-

jaishuollon epäkohtien selvittämiseen liittyvistä ratkaisuista. Eri avien tilastointitavat 

ovat varsin erilaisia, joten eri alueiden tilastot eivät myöskään ole yhteismitallisia. 

Tarkkojen tilastojen kokoaminen olisi vaatinut aluehallintovirastoilta aikaa vievää tie-

tojen käsin poimintaa. 

 

 

 
4 https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-tieto-

pohja-lastensuojelulain-nojalla-ymparivuorokautista-hoitoa-lapsille-nuorille-ja-perheille-

antavista-yksikoista-lasteri- 
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Ylipäätään saamamme tilastot ovat vain hyvin karkeasti suuntaa antavia; tietoja 

puuttuu paljon eri syistä. Kaikkien avien osalta ei esimerkiksi ole erotettavissa, mikä 

merkintä liittyy sosiaalityön palveluun, mikä taas julkiseen sijaishuollon yksikköön. 

Joidenkin avien osalta puuttuu julkisen palvelun tietoja, joidenkin osalta yksityisen. 

Tilastoissa näkyy myös tietoja muista palveluista kuin sijaishuollosta – toisaalta taas 

kaikkia sijaishuoltoon liittyviä asioita ei ollut mahdollista poimia mukaan. Myös siinä 

on eroa, miten tarkasti vireilletulojen perusteet on eritelty: Etelä-Suomen avissa vi-

reilletulojen aiheita on kirjattu 16 eri ”ensisijainen syy tai peruste” -luokkaan, Pohjois-

Suomen ja Lapin aveissa neljään.  

Saamiemme suuntaa antavien lukujen pohjalta kaikissa kuudessa aluehallintovi-

rastossa olisi vuosina 2017–2020 käsitelty yhteensä yli 500 erilaista sijaishuoltoon 

liittyvää vireilletuloa seuraavissa luokissa: sosiaalihuoltoa koskeva kantelu, sosiaali-

huollon reaktiivinen valvonta sekä sosiaalihuollon suunnitelmaperusteinen valvonta. 

Noin puolet vireillä olleista asioista on ollut kanteluja, hieman yli neljännes reaktiivi-

seen valvontaan kirjattuja asioita ja hieman alle neljännes suunnitelmaperusteista val-

vontaa. Kaikista vireillä olleista asioista noin puolet on käsitelty Etelä-Suomen alue-

hallintovirastossa. 

Sijaishuollossa tunnistettujen epäkohtatilanteiden lukumääristä ei siis ole tällä het-

kellä saatavilla ajallisesti tai paikallisesti vertailukelpoista seurantatietoa. Tämä tie-

donpuute on yksi monista sijoitettujen lasten oikeuksiin liittyvistä rakenteellisista on-

gelmista. 

5.3.2 Tutkimuskatsaus sijaishuollon epäkohdista 

THL:n Työpaperi-sarjassa syksyllä 2021 julkaistun kansainvälisen tutkimuskatsauk-

sen (Korhonen & Eriksson 2021) tarkoituksena oli jäsentää sijaishuollon epäkohdan 

käsitettä, joka on jäänyt vähäiselle huomiolle tähänastisessa tutkimuksessa. Katsausta 

laatiessamme havaitsimme, että epäkohtiin ja niiden tunnistamiseen keskittynyt tutki-

mus on ollut vähäistä, ja että epäkohtailmiön käsitteellinen haltuunotto on haastavaa.  

Yksi hankkeen tavoitteista oli selvittää, millaiset tekijät helpottavat sijaishuollon 

epäkohtien tunnistamista. Tämä kysymys ohjasi myös tutkimuskatsauksen laadintaa. 

Käymme tässä läpi katsauksen päätuloksia.  

Tutkimuskatsauksemme perustuu 2000-luvulla julkaistuihin sijaishuollon epäkoh-

tia koskeviin kansainvälisiin tutkimuksiin. Tutkimuskatsaus on luonteeltaan kartoit-

tava, ja tutkimuskysymykset muotoilimme seuraavasti: 

1. Miten sijaishuollon epäkohtia on käsitelty ja jäsennetty kansainvälisessa tut-

kimuksessa? 

2. Miten sijaishuollon epäkohdat syntyvät? 

3. Mitkä tekijät helpottavat epäkohtien tunnistamista sosiaalityöntekijöiden 

työssä? 
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Tutkimuskatsauksen aineistoksi valikoitui tietokantahakujen ja huolellisen karsin-

nan pohjalta yhteensä 32 artikkelia, jotka on yhtä lukuun ottamatta julkaistu 2000-

luvulla. Aihepiiriin liittyvää kotimaista kirjallisuutta otettiin mukaan peilauspinnaksi. 

Tietokantahaut tuottivat runsaasti väkivalta-aiheisia tutkimuksia, ja tämän aineiston 

perusteella tutkimustietoa lievemmistä sijaishuollon epäkohdista voi todeta olevan 

niukasti. Sijaishuollon laatua, etenkin sen turvallisuutta, pohditaan kuitenkin monessa 

aineiston artikkelissa. Laatu ja epäkohdat kuuluvat sijaishuollon kontekstissa kiinte-

ästi yhteen, vaikka katsauksen fokus onkin epäkohdissa ja laadun poikkeamissa.  

Sijaishuollon laatu ja epäkohtien vakavuusasteet 

Sekä sijaishuollon laatu että sen poikkeamat määrittyvät jatkuvasti uudelleen vuoro-

vaikutuksessa, ja niistä neuvotellaan palvelujärjestelmän eri tasoilla. Sijaishuollon 

laatu näkyy lapsen arjen puitteina ja sisältöinä, minkä lisäksi lapsella, hänen läheisil-

lään sekä eri ammattihenkilöillä on kaikilla oma käsityksensä siitä, millaista lapsen 

arjen pitäisi olla. Sijaishuollon arjessa tuleekin usein pohdittavaksi kysymys siitä, ke-

nellä on valta määritellä havaittu laadun poikkeama epäkohdaksi. Vuonna 2020 jul-

kaistut sijaishuollon kansalliset laatukriteerit (Malja ym. 2019) helpottavat hieman 

yhteistä keskustelua sijaishuollon laadusta Suomessa. Laatukriteereitä hyödynnettä-

essä on huomattava, että ne määrittelevät palvelulle vain minimitason, mutta lasten 

arjen on toki toivottavaa nousta minimin yläpuolelle heidän ollessaan yhteiskunnan 

vastuulla. (Korhonen & Eriksson 2021.)  

Perhehoidon epäkohtia tutkinut Nina Biehal (2014) pohtii epäkohtien vakavuusas-

teita, ja jakaa epäkohdat kahteen ryhmään: heikkolaatuiseen hoivaan (poor standards 

of care) ja kaltoinkohteluun (maltreatment). Yhdymme Biehalin huomioon siitä, että 

on tärkeä erottaa toisistaan kaltoinkohtelu- ja muut epäkohtatilanteet. Tutkimuskat-

sauksessa käsittelemme näitä kahtena epäkohtien kategoriana: kaltoinkohteluna ja 

laatupoikkeamina, mutta ymmärrämme niiden olevan osa samaa liukumaa. Hahmo-

tamme, että erittäin laadukkaan sijaishuollon ja kaltoinkohtelun ääripäiden väliin jää 

”riittävän laadukkaaksi” arvioitu sijaishuolto, jonka laatupoikkeamia voidaan korjata 

tuella ja ohjauksella. Heikkolaatuisen, tukitoimilla parannettavissa olevan hoidon ja 

kaltoinkohtelun välistä rajaa joudutaan jatkuvasti paikantamaan sekä lapsi- että yk-

sikkökohtaisessa valvonnassa. (Korhonen & Eriksson 2021.)  

Sijaishuollon epäkohtien tunnistamiseen ja niiden vakavuuden arviointiin liittyy 

usein epävarmuutta: epäkohtien kirjo on valtava ja vaikutukset ovat aina yksilö- ja 

tilannesidonnaisia. Saamansa tiedon pohjalta sosiaalityöntekijän tulee päättää, ylit-

tyykö asiassa puuttumisen kynnys. Päätöksiä tehdessä lapsen turvallisuuden ja hyvin-

voinnin tulisi aina olla etusijalla, ja eri interventioiden hyötyjä ja haittoja tulisi punnita 

tarkasti ja suhteuttaa tilanteeseen (Munro 2018).  
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Lasten ja nuorten näkemyksiä sijaishuollon laadusta ja epäkohdista 

Tutkimuskatsauksen aineiston pohjalta voi todeta, että lasten ja nuorten näkökulmasta 

sijaishuollon laatu on ennen kaikkea turvallisuutta ja pysyvyyttä, ja epäkohdat aiheut-

tavat pahimmillaan turvattomuutta ja katkoksia.  

Australialaistutkimuksessa (Moore ym. 2017) haastatellut 10–21-vuotiaat lapset ja 

nuoret listasivat asioita, joilla vähennettäisiin laitossijoitusten aiheuttamia haittoja: 

huolellinen paikanvalinta, hyvät suhteet sekä nuorten kesken että nuorten ja työnteki-

jöiden välillä, ymmärrys turvallisuusriskeistä ja nuorten haavoittuvuuksista sekä taito 

kohdata niitä. Nuoret peräänkuuluttivat tehokkaampaa, osallistavaa ulkopuolisen ta-

hon suorittamaa valvontaa sekä kykyä tunnistaa seksuaalista väkivaltaa ja puuttua sii-

hen. Nuorten mukaan sijaishuollon turvattomuus syntyy huonoista päätöksistä mitkä 

liittyvät siihen, millaiset lapset tai nuoret sijoitetaan samaan paikkaan. Riittävä, 

osaava ja luotettava henkilökunta on nuorten mielestä tärkeä turvallisuustekijä. Monet 

nuoret kuitenkin kertoivat, että heidän on vaikea solmia luottamuksellisia suhteita ai-

kuisiin. Taustalla on muun muassa torjutuksi tai hylätyksi tulemisen pelkoa, esimer-

kiksi työntekijöiden tai sijaishuoltopaikkojen vaihtumisen vuoksi. (Moore ym. 2017.) 

Mooren ja kumppaneiden (2017) mukaan heidän tutkimuksensa osoittaa sen, 

kuinka nuorten väkivaltakokemusten estämiseen ja hoitoon sitoudutaan laitosympä-

ristössä yhä heikosti. Muiden nuorten tuskan sivusta seuraaminen vaikuttaa sijoitettu-

jen nuorten hyvinvointiin ja turvallisuudentunteeseen. (Moore ym. 2017.) 

Yhdysvaltalaistutkimuksessa (Morton 2015) tutkittiin nuorten kokemuksia sijais-

huollossa tapahtuneen kaltoinkohtelun vaikutuksista. Haastatelluilla nuorilla oli ko-

kemuksia kaltoinkohtelusta sekä toistuvista sijaishuoltopaikan vaihdoista. Nuoret ker-

toivat kokeneensa osattomuuden ja vihan tunteita, lannistamista, marginalisointia ja 

vaientamista. Nuorille oli syntynyt sellainen kokemus, ettei kukaan kuunnellut heitä, 

ja että heitä siirreltiin järjestelmässä ilman omaa ääntä. Oman äänen ja vallan menet-

täminen kasvatti heissä vihaa, joka taas johti haastavaan käytösoireiluun ja sijoitusten 

katkeamisiin. Nuoret kertoivat tunteneensa, ettei kukaan ole heidän puolellaan, vaan 

että he ovat järjestelmän armoilla. (Morton 2015.) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa kuvatut sijaishuollon ilmiöt ja ongelmat kuulosta-

vat tutuilta myös suomalaisessa kontekstissa, vaikka eri yhteiskuntien palvelujärjes-

telmät poikkeavatkin toisistaan. Sijaishuollossa olevien ja olleiden lasten ja nuorten 

ääntä tulisi vahvistaa entisestään. Erityisesti tulisi tutkia sitä, millaiset rakenteet ja 

toimintatavat helpottavat avun hakemista ja epäkohdista kertomista. Entä mitkä tekijät 

estävät avun hakemisen tai vaikeuttavat sitä? Epäkohdista tai oudon tuntuisista käy-

tännöistä kertominen on usein lapsille ja nuorille vaikeaa, mutta luottamuksellinen 

suhde sijaishuoltopaikan ulkopuoliseen aikuiseen helpottaa kertomista. (Korhonen & 

Eriksson 2021.) 

Sijaishuollon valvonnassa on aina olennaista ottaa huomioon lasten ja nuorten nä-

kökulma, ja epäkohdan käsittelyn prosessin tulisi olla lapselle turvallinen. Mooren ja 

kumppaneiden (2017) tutkimuksessa nuoret toivat esiin, että epäkohdan tai 
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kaltoinkohtelun käsittelyn prosessissa aikuisen on oltava nuoren tukena alusta lop-

puun, kuitenkin niin, että kontrolli säilyy myös nuorella itsellään. Tällöin puuttumisen 

prosessi voi olla nuorelle vahvistava kokemus. (Moore ym. 2017.)  

Epäkohtien ehkäisy ja tunnistaminen 

Morton (2015) kuvaa tutkimuksensa pohjalta lapsikohtaisen valvonnan sisältöjä: Si-

jaishuollossa olevaa lasta on autettava hahmottamaan, millainen on turvallinen sijais-

huoltopaikka: miltä se näyttää ja tuntuu, ja millaisia ovat terveet ihmissuhteet. Sosi-

aalityöntekijän on määriteltävä turvallisuuden käsite yhdessä lapsen kanssa ja keskus-

teltava sijoitusta koskevista odotuksista. Lapsessa tapahtuvia fyysisiä ja psyykkisiä 

muutoksia on seurattava, samoin oppimisen kehitystä. Sijoituksen aikana tapahtuvaa 

kaltoinkohtelua voi ehkäistä kuuntelemalla tarkasti, mitä lapsi sanoo ja jättää sano-

matta sekä seuraamalla lapsen käyttäytymisen muutoksia, kuten vihan ilmaisua ja kar-

kailua. (Morton 2015.) 

Sijoituksen huolellinen suunnittelu ja seuranta ovat avaintekijöitä kaltoinkohtelun 

ehkäisemisessä. Farmer ja Pollock (1999) ovat tutkineet sijoituksen suunnitteluvai-

hetta ja sijaishuoltopaikan lapsiryhmän koostumukseen liittyviä riskitekijöitä. He to-

teavat, että turvallista sijaishuoltoa tavoiteltaessa on otettava huomioon kaikkia sa-

massa paikassa asuvia lapsia koskevat riskit ja haavoittuvuudet. Erityisen merkityk-

selliseksi tämä nousee silloin, kun sijoitettavalla lapsella on taustallaan seksuaalisen 

väkivallan kokemuksia. 

Lapsen taustatietojen siirtäminen sijaishuoltopaikkaan on olennainen osa lapsen 

sijaishuollon suunnittelua. Se, mitä tietoa siirretään milläkin tavalla ja missä vai-

heessa, vaatii kuitenkin huolellista ja sensitiivistä harkintaa. Hyvän tiedonsiirron pe-

riaatteista ja käytännöistä, kuten kriittisten tietojen siirtymisen varmistamisesta, olisi 

kenties tarpeen käydä yhteistä keskustelua sijaishuollon kentällä. Jos lapsen taustatie-

dot eivät siirry sijaishuoltopaikkaan, hänen nykyisen käyttäytymisensä yhteys men-

neisyyden tapahtumiin voi jäädä tunnistamatta (Farmer & Pollock 1999). 

Lisää tietoa tarvitaan 

Erilaisten epäkohtien kirjo on sijaishuollossa loputon, minkä vuoksi myös epäkohtiin 

puuttumisen tapa määräytyy aina tilannekohtaisesti. Tämä puolestaan vaikeuttaa 

puuttumisen prosessien kuvaamista ja tutkimista.  

Epäkohdan käsite kytkeytyy läheisesti sijaishuollon valvontaan. Sekä säädöksissä 

että tutkimuksissa korostuvat erityisesti vakavat epäkohdat ja tilanteet, joissa lakia 

rikotaan räikeästi. Myös lievemmät epäkohdat voivat näkyä lapsen tarpeiden laimin-

lyöntinä ja vaatia puuttumista. Rakenteelliset epäkohdat voivat niin ikään johtaa tilan-

teeseen, jossa lapsen etu sijaishuollossa ei toteudu. Tarvitsemme lisää tietoa muun 

muassa rakenteellisten epäkohtien syntymekanismeista sekä siitä, miten ennakolli-

sella valvonnalla ja ohjauksella voidaan vaikuttaa sijaishuollon laatuun ja epäkohtien 

esiintyvyyteen.  



6 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

THL Raportti— 3/2022 44 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

6 Tutkimuksen toteuttaminen 
Hankkeen tehtävänä on ollut tutkia sitä, miten kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset voi-

vat sekä sitä, miten heidän tarpeisiinsa vastataan. Tutkimuksen kohteena olivat 

sijoitettujen lasten kokemukset ja kohtelu sekä sosiaalityön ammatilliset käytännöt 

liittyen erityisesti lasten kuulemiseen sekä sijaishuollon epäkohtien tunnistamiseen ja 

niihin puuttumiseen. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi sijoitettujen lasten subjektiivinen 

hyvinvointi ja keskeisenä käsitteenä sijaishuollon epäkohta. Hankkeen tehtävänä on 

ollut vastata tutkimuskysymyksiin ja samalla vaikuttaa käytäntöihin eli systemaat-

tisesti vahvistaa lasten osallisuuden ja kuulemiseen toteutumista sosiaalityön käytän-

nöissä. Tutkimus ja kehittäminen ovat hankkeessa kietoutuneet toisiinsa, ja tutkimuk-

sen metodologisen viitekehyksen on muodostanut käytäntö- ja kehittävä tutkimus 

(esim. Satka ym. 2016; Toikko & Rantanen 2009), joiden tavoitteina on jo tutkimus-

prosessin aikana muuttaa ja kehittää ammattikäytäntöjä ja toimintaa. 

Tutkimusasetelma rakennettiin siten, että se mahdollisti välittömän vaikuttamisen 

lasten arkeen silloin, kun nousi esiin puuttumista vaativia epäkohtia. Tämä tapahtui 

ottamalla lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät mukaan kanssatutkijoiksi, jol-

loin lasten systemaattisen kuulemisen ja osallisuuden vahvistamisen oli mahdollista 

muotoutua osaksi sosiaalityöntekijöiden työkäytäntöjä. Tutkimuksen tehtävänä on siis 

ollut tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi vahvistaa ja kehittää lasten osallisuu-

den ja kuulemisen toteutumista sosiaalityön valvontakäytännöissä. Kehittämistehtä-

vänä on ollut vahvistaa ja kehittää keinoja tarttua epäkohtiin ja korjata niitä.  

Tutkimus koskee sekä toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon, ammatillisiin perhe-

koteihin että laitoksiin sijoitettuja lapsia. Mukana ovat paitsi huostaan otetut myös 

kiireellisesti ja avohuollon tukitoimena sijoitetut lapset, jotka ovat olleet sijoitettuna 

vähintään kolmen kuukauden ajan. Tutkimushanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä 

niiden kuntien kanssa, jotka sitoutuivat kumppanuuteen vuosiksi 2019–2021. 

Tutkimuksen avulla vastattiin seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten sijaishuoltopaikoissa asuvat lapset voivat ja miten heidän tarpeisiinsa 

vastataan? 

• Miten lapset itse kokevat hyvinvointinsa ja tilanteensa sijaishuoltopaikassa 

ja miten sosiaalityöntekijät arvioivat näitä? 

• Millaiset tekijät tukevat ja lisäävät lasten hyvinvointia ja vahvistavat lasta? 

• Miten sijaishuollon sosiaalityö on organisoitu ja millaisia ovat valvonnan 

ammatilliset käytännöt sosiaalityössä? Miten lapsen osallisuus ja kuulemi-

nen toteutuvat sosiaalityön valvontatehtävässä?  

• Millaisia epäkohtia sijaishuoltopaikoissa ilmenee ja miten niihin puututaan? 

Millaiset seikat helpottavat ja vaikeuttavat epäkohtiin tarttumista?  
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Tutkimustehtävään ja -kysymyksiin vastattiin erilaisin aineistoin ja menetelmin. 

Tutkimusaineisto koostuu kahdesta erillisestä aineistosta: ammattilaisten ryhmähaas-

tatteluista sekä yli 10-vuotiailta lapsilta ja sosiaalityöntekijöiltä kerätystä kyselyai-

neistoista. 

Sijoitettujen lasten hyvinvoinnin ja kokemusten selvittämiseksi hankkeessa kerät-

tiin laaja kyselyaineisto yli 10-vuotiailta sijoitetuilta lapsilta ja heidän sosiaalityönte-

kijöiltään. Sosiaalityöntekijöiden aineistoon sisältyy arvioita myös alle 10-vuotiaiden 

lasten tilanteista, koska sosiaalityöntekijät vastasivat kyselyyn kaikenikäisten asiakas-

lasten osalta. Lomakeaineistot kerättiin ajalla 1.3.2020–31.5.2021. Lomakeaineisto 

vastaa kysymyksiin lasten hyvinvoinnista, kokemuksista ja tilanteesta sijaishuollossa 

sekä kysymykseen sosiaalityön ammatillisista käytännöistä. Lomakeaineistonkeruu 

tuki sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan kehittämistehtävää sekä kunnissa että 

kansallisesti. 

Lasten kuulemiseen sekä epäkohtien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen liitty-

viä sosiaalityön ammattikäytäntöjä ja rakenteita koskeva aineisto koostuu ammatti-

laisten ryhmähaastatteluista sekä yllä mainitusta sosiaalityöntekijöiden lapsikohtai-

sesta lomakekyselystä. Ryhmähaastatteluaineisto kerättiin keväällä 2019 taustoitta-

maan hankkeen kehittämistehtävää ja vastaamaan tutkimuskysymykseen sijaishuol-

lon ammatillisista käytännöistä. 

Pesäpuu ry ja Pieni ääni – iso asia -verkosto lähestyivät Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitosta kannanotolla 5.3.2019 liittyen alle 12-vuotiaiden lasten asemaa tutkimus- ja 

kehittämishankkeessa. Kannanoton allekirjoittaneille tahoille järjestettiin tilaisuus 

keskustella tutkimus- ja kehittämishankkeen asetelmasta, toteuttamisesta ja tavoit-

teista kahdessa pyöreän pöydän keskustelussa 22.5.2019 ja 30.10.2019. Näissä kes-

kusteluissa todettiin, että pienimpiä lapsia ei ole tarkoitus rajata pois hankkeen kehit-

tämistyöstä eikä tutkimuksesta. Sosiaalityöntekijöiltä kerätään aineistoa kaikenikäi-

sistä lapsista, mutta erillistiedonkeruu alle 10-vuotiailta lapsilta heille soveltuvin me-

netelmin ei ollut hankkeelle osoitettujen resurssien puitteissa mahdollista toteuttaa.  

Pyöreän pöydän keskustelujen myötä lasten kyselytutkimukseen osallistumisen 

alaikäraja päätettiin laskea kymmeneen vuoteen aiemmin suunnitellusta 12 vuodesta. 

Lisäksi päätettiin laatia selkokielinen kyselylomake. Verkoston asiantuntijoita kutsut-

tiin mukaan koulutustyöpajoihin jakamaan osaamista sosiaalityöntekijöille liittyen 

erityisesti pienten ja erityistarpeisten lasten kuulemiseen. Syksyn keskusteluun osal-

listuneiden kanssa kävimme yhdessä läpi kyselylomakkeita ja keskustelimme lomak-

keiden visuaalisesta ilmeestä, kysymysten muokkaustarpeista, lapsille ymmärrettä-

västä kielestä sekä lomakkeiden pilotoinnin tärkeydestä.  

Sosiaalityöntekijöille lähetettiin aineistonkeruun kokemuksia kartoittava webro-

pol-kysely lomakeaineistonkeruun päätyttyä kesäkuussa 2021. Lisäksi opinnäytetyön 

hankkeessa tehnyt Laura Säisänen keräsi kunnista keväällä 2020 erillisen kyselyai-

neiston liittyen perhehoidon valvontakäytäntöihin.  
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Seuraavassa esittelemme aineistonkeruun toteutusta sekä siihen liittyneitä valin-

toja ja eettistä pohdintaa. 

6.1 Tutkimuseettiset valinnat 

Eettisten kysymysten punnitseminen on ollut hankkeen ytimessä koko prosessin ajan, 

ja ne ovat nivoutuneet vahvasti osaksi tutkimusasetelman suunnittelua ja toteutta-

mista. Asetelman tulee olla tarkasti harkittu ja eettisesti kestävä, ja tiedon kerääminen 

sijoitetuilta lapsilta tuo lisäksi mukanaan eettisen vastuun koskien sitä, mitä kerätyllä 

tiedolla tehdään. Nämä kysymykset ja valinnat ulottuvat myös tulosten raportointiin.  

Koko hankkeen tavoitteena on ollut sijoitettujen lasten hyvinvoinnin lisääminen ja 

lasten oikeuksien toteutumista edistävien käytäntöjen kehittäminen. Tutkimus tuottaa 

laajasti tietoa sijoitettujen lasten hyvinvointikokemuksista ja kohtelusta sekä lapsi-

kohtaisen valvonnan ja kuulemisen ammattikäytännöistä. Tätä tietopohjaa on hyödyn-

netty sekä hankkeen kehittämistyössä että sijoitettujen lasten tilanteen näkyväksi te-

kemisessä. 

Hankkeen tutkimus pureutuu sijoitettuna olevien lasten ja nuorten elämään sekä 

tilanteisiin, joihin liittyy paljon sensitiivisiä kysymyksiä. Alaikäiset sijoitetut lapset 

ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heitä saatetaan joskus suojella liiaksikin 

sillä seurauksella, ettei heille anneta mahdollisuutta osallistua tutkimuksiin ja omaa 

elämäänsä koskevaan tiedontuotantoon (Pekkarinen 2015). Tässä hankkeessa halut-

tiin korostaa sijoitettuna olevien lasten oikeutta osallistua tiedon tuottamiseen ammat-

tilaisten rinnalla myös ammattikäytäntöjen kehittämiseksi. Useita vaihtoehtoisia tut-

kimusasetelmia on punnittu ja hankkeessa on tavoiteltu eettisesti mahdollisimman 

kestävää asetelmaa.  

Hankkeen tutkimussuunnitelma sai puollon THL:n tutkimuseettisessä työryh-

mässä alkukesällä 2019. Erityisesti ryhmältä pyydettiin ja saatiin puolto sille, että yli 

10-vuotiaat lapset voivat omalla suostumuksellaan osallistua tutkimukseen ilman 

huoltajan erillistä suostumusta. Jokaisesta yli sadasta hankkeeseen osallistuvasta kun-

nasta haettiin ja saatiin tutkimuslupa syksyn 2019 aikana. Tutkimusasetelmaan liitty-

vistä eettisistä kysymyksistä pidettiin esitys kansainvälisessä EUSARF-konferens-

sissa kesällä 2021.  

Lapsi toimijana 

Lasten roolia tiedontuottajina on viime aikoina pidetty yhä tärkeämpänä, mutta tois-

taiseksi on vasta vähän tutkimuksia, joihin sijoitetut lapsen itse ovat saaneet osallistua 

aktiivisina tiedontuottajina. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on ollut lasten näkemi-

nen aktiivisina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina, ja heille on haluttu antaa 

mahdollisuus osallistua myös tiedontuotantoon.  

Alaikäinen tutkittava antaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta aina 

itse. Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisten periaatteiden mukaan alle 15-vuotiaan 
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tutkimukseen osallistumisesta päättää ensisijaisesti huoltaja, mutta sellaisissa tutki-

muksissa, joissa ei käsitellä alaikäisen tutkittavien henkilötietoja huoltajan infor-

mointi riittää (TENK 2019). Tämän tutkimuksen aihe ja asetelma arvioitiin sellaisiksi, 

että huoltajan suostumuksen edellyttäminen olisi estänyt monen lapsen osallistumi-

sen.  

Tässä tutkimuksessa yli 10-vuotiaat lapset antoivat itse suostumuksensa osallistu-

miseen ja huoltajia sekä sijaishuoltopaikan aikuisia informoitiin tutkimuksesta.5 Tällä 

tavoin pyrimme antamaan kaikille lapsille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua 

ilman ylimääräisiä portinvartijoita. Sijoitettujen lasten huoltajia on toisinaan vaikea 

tavoittaa, ja ammattilaiset saattavat joskus evätä lasten osallistumisen hyväntahtoi-

sessa suojelutarkoituksessa.  

Tutkimukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät arvioivat kunkin jokaisen lapsen 

kohdalla sitä, oliko lapsi niin haavoittuvassa tilanteessa, ettei tutkimukseen osallistu-

minen ollut lapselle tarkoituksenmukaista. Tarkoitus oli, että lapsi rajattiin tutkimuk-

sen ulkopuolelle vain poikkeustilanteessa, esimerkiksi lapsen psyykkisen voinnin ol-

lessa akuutisti hyvin huono. Tutkimukseen osallistuminen oli aina lapsille vapaaeh-

toista. 

Tutkimusasetelma mahdollistaa intervention ja vahvistaa suhdetta 

Tutkimusasetelma pyrittiin rakentamaan siten, että se ei vain välttäisi vahinkoa, vaan 

myös hyödyttäisi siihen osallistuvia lapsia. Asetelma mahdollisti kanssatutkijoina toi-

mivien sosiaalityöntekijöiden välittömän puuttumisen lapsen tilanteeseen, mikäli se 

osoittautui tarpeelliseksi. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sosiaalityöntekijöiden 

ja lasten välisissä kahdenkeskisissä tapaamisissa, jotta lapsella oli tilaisuus kertoa 

mahdollisista epäkohdista myös omalle sosiaalityöntekijälleen. Lapsen tapaamisen 

oletettiin myös vahvistavan sosiaalityöntekijän ja lapsen välistä suhdetta. Samalla lap-

sille annettiin lupa (ja sanat) puhua vaikeistakin asioista.  

Hankkeessa lähdettiin siitä, että sosiaalityöntekijä tapaa sijoitettuja lapsia osana 

perustyötään ja virkavelvollisuuksiensa mukaisesti. Asetelmassa sosiaalityöntekijä ta-

paa jokaista lasta kasvokkain ja kahden kesken, jolloin jokaista sijoitettua lasta kuul-

laan yksilöllisesti ja hänelle tärkeissä asioissa. Lapsen kuulemisen tueksi THL tarjosi 

koulutusta ja materiaalia.  

Lapsen kyselylomakkeessa oli myös sensitiivisiä kysymyksiä liittyen kaltoinkoh-

telun ja väkivallan eri muotoihin. Erityisesti tämä edellytti sen varmistamisen, että 

lapsi ei jää yksin näiden asioiden kanssa. Lapselle ei myöskään saanut jäädä sellaista 

käsitystä, että hän saa apua pelkästään vastaamalla nimettömästi lomakkeeseen. 

 

 

 
5 * YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, yleiskommentti 12 (Lapsen oikeus tulla kuu-

luksi) 
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Tutkimus toteutettiin siten, että se toimi samalla interventiona sosiaalityön käytän-

töihin vahvistaen ja kehittäen niitä. Asetelmassa yhdistyivät siis tutkimus ja kehittä-

minen. Hankkeessa kehitettiin pysyviksi tarkoitettuja lapsen systemaattisen kuulemi-

sen ja hyvinvoinnin seurannan rakenteita, mikä hyödyttää jatkossa kaikkia sijoitettuja 

lapsia.  

Lasten informointi ja suostumus 

Tutkimuksen visaisimmat eettiset kysymykset liittyivät lapsilta kerättävään aineis-

toon. Sosiaalityöntekijöiden yhdenmukainen ohjeistaminen ja tapaamistilanteen suju-

voittaminen oli erityisen tärkeää.  

Tietoon perustuvan suostumuksen ollessa keskeinen eettinen periaate pyrimme 

kaikin keinoin varmistamaan, että seuraavat asiat saatiin välitettyä sosiaalityönteki-

jöille ja heidän kauttaan osallistuville lapsille mahdollisimman samankaltaisina: 

• Lapsella on oikeus osallistua tai kieltäytyä osallistumasta. Erityisen tärkeää 

on huolehtia osallistumisen vapaaehtoisuudesta, jos tutkittavalla on tutki-

vaan organisaatioon jokin riippuvuussuhde. Tutkittavalle ei saa syntyä tun-

netta osallistumisen pakollisuudesta eikä pelkoa kielteisistä seuraamuksista, 

jos hän kieltäytyy osallistumasta tutkimukseen.  

• Lapsella on oikeus keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa ilman kiel-

teisiä seurauksia hänelle itselleen. 

• Alaikäiselle annetaan tietoa tutkimuksesta tavalla, jonka hän pystyy ymmär-

tämään. Tutkimusta koskeviin kysymyksiinsä vastataan. (TENK 2019) 

Sosiaalityöntekijät perehdytettiin tutkimuksen toteutukseen ensimmäisessä koulu-

tustyöpajassa. Heille laadittiin aiheesta myös perehdytysvideo, ja kaikki ohjeistukset 

toimitettiin lisäksi kirjallisina. Sosiaalityöntekijöitä ohjeistettiin lukemaan tutkimuk-

sesta kertova tiedote lapsille tapaamisissa ääneen, jotta jokainen lapsi saisi saman tie-

don tutkimuksesta. 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä informoi lasta tutkimuksesta ja var-

misti, että lapsi antoi suostumuksensa riittävään tietoon perustuen ottaen huomioon 

lapsen iän ja kehitystason. Sosiaalityöntekijä kertoi lapselle, että lomakkeella kerät-

tävä tieto ei tule sosiaalityöntekijän käyttöön, vaan lähetetään nimettömänä tutkijoille. 

Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää huomioida sosiaalityöntekijän viran-

omaisstatus ja valta-asetelma suhteessa lapseen. 

Lapsi suostui tutkimukseen täyttämällä hänelle annettavan kyselylomakkeen ja pa-

lauttamalla lomakkeen suljetussa kuoressa. Lapsella oli oikeus kieltäytyä tutkimuk-

sesta. Lapsi saattoi jättää vastaamatta kysymyksiin tai osaan niistä, ja hän saattoi myös 

keskeyttää lomakkeen täyttämisen ja pyytää, että se hävitetään, ja ettei sitä toimiteta 

tutkijoille. Sosiaalityöntekijä selvitti lapselle, ettei kieltäytymisellä tai keskeyttämi-

sellä ole vaikutusta esimerkiksi lapsen saamiin palveluihin tai kohteluun.  

Tarkoituksena oli, että lähtökohtaisesti kaikki yli 10-vuotiaat lapset pyydetään mu-

kaan tutkimukseen. Sosiaalityöntekijät saattoivat kuitenkin olla kutsumatta 
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asiakaslapsensa mukaan tutkimukseen, mikäli lapsi oli esimerkiksi sellaisessa kriisi-

tilanteessa, että tutkimus voisi olla haitaksi hänen terveydelleen tai kehitykselleen. 

Silloin sosiaalityöntekijä joko ei pyytänyt lasta mukaan tai siirsi tutkimuslomakkeen 

täyttämisen myöhempään ajankohtaan.  

Muiden osapuolten informointi 

Aikuisille laadittiin oma tiedote tutkimuksesta, ja huoltajat saivat tiedon käynnissä 

olevasta tutkimuksesta asioidessaan sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijät 

kertoivat tutkimuksesta sijaishuoltopaikkojen aikuisille, jotta he pystyivät tarvittaessa 

olemaan lapsen tukena. Tämän informoinnin sosiaalityöntekijä teki suullisesti ja/tai 

antamalla esitteen ja/tai tiedotteen tutkimuksesta.  

Sosiaalityöntekijöitä ohjeistettiin siten, että asiakirjoihin voitiin kirjata, että lap-

selle oli tarjottu mahdollisuusta osallistua tutkimukseen. Sitä valitsiko lapsi osallistu-

misen vai kieltäytymisen ei kuitenkaan kirjattu lapsen asiakastietoihin, koska osallis-

tuminen oli lapsen päätösvallassa oleva asia, josta hän halutessaan sai kertoa tai olla 

kertomatta muille. Huoltajille tai sijaishuoltopaikalle ei kerrottu, osallistuiko yksittäi-

nen lapsi tutkimukseen vai kieltäytyikö hän osallistumasta. 

Ammattilaisilta kerätty aineisto 

Syksyllä 2019 toteutettuihin ryhmähaastatteluihin osallistui sosiaalityöntekijöitä ja 

lastensuojelun johdon edustajia. Kerätty aineisto koski heidän työtään ja toimintaansa 

ammattilaisina. Haastattelut tallennettiin tutkimuskäyttöä varten, mihin jokaiselta 

osallistujalta pyydettiin kirjallinen suostumus. Kyselytutkimukseen osallistuvia työn-

tekijöitä informoitiin tutkimuksesta kirjallisella tiedotteella. Sosiaalityöntekijöille 

kerrottiin tarvittavat tiedot myös suullisesti koulutustyöpajoissa ennen tutkimuksen 

aloitusta. Lähtökohtaisesti hankkeeseen osallistuneet kunnat sitoutuivat siihen, että 

kaikki kunnassa toimivat lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät osallistuvat tut-

kimukseen osana työtään. Yksittäisellä sosiaalityöntekijällä oli kuitenkin oikeus kiel-

täytyä tutkimukseen osallistumisesta.  

Tutkittavat sosiaalityöntekijät määrittelivät itse yksityisyytensä rajat: osallistues-

saan tutkimukseen haastattelussa kokemuksistaan kertoen tai kyselylomakkeeseen 

vastaten he säätelivät osallistumistaan omaehtoisesti. 

Aineiston käsittely ja tulosten esittely 

Eettiset valinnat ulottuvat aineistonkeruusta myös sen käsittelyyn ja raportointiin. Ke-

rätty aineisto on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Hank-

keessa kerätty aineisto on anonyymi. Henkilötietoja ei kerätty ammattilaisilta eikä 

lapsilta. Raportoinnissa tutkijoiden vastuulla on ollut varmistaa, että välillisen tunnis-

tamisen vaaraa ei ole, mikä oli erityisesti huomioitava alueille esitettävissä paikalli-

sissa tuloksissa, sekä tiettyjä muuttujia yhdisteltäessä. Hankkeen tulokset raportoi-

daan kansallisella tasolla, eikä alueiden välistä vertailua ole tehty. Hankkeeseen mu-

kaan lähteneet alueet kuitenkin toivoivat tarkempaa tietoa oman alueensa sijoitetuista 
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lapsista. Tarjosimme hankkeeseen osallistuneille kunnille maakuntakohtaisen tilanne-

kuvan sijoitettujen lasten hyvinvoinnista paikallisen kehittämistyön tarpeisiin. Näitä 

maakuntakohtaisia tuloksia ei ole julkaistu. Vastaajamäärät olivat paikoin hyvin pie-

niä, joten kunkin alueen ja kysymyksen kohdalla oli harkittava tarkoin se, mitä voitiin 

esittää, jotta lasten anonymiteetti ei vaarantuisi. 

Tutkimuksen raportoinnissa on tasapainoiltu sen kanssa, mitä näkökulmaa koros-

tetaan. Epäkohtien olemassaolo ja se tosiasia, että sijoitettujen lasten joukossa esiintyy 

myös pahoinvointia, on tärkeä tuoda esille. Samalla on kuitenkin tärkeä kertoa myös 

sijoitettujen lasten positiivisista kokemuksista ja hyvinvoinnista.  

6.2 Ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto  

Hankkeen ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin syksyllä 2019 ammattilaisten ryh-

mähaastatteluina. Yhteensä 14 haastatteluun osallistui lastensuojelun johdon edusta-

jia, lasten asioista vastaavia sosiaalityöntekijöitä, sijaishuollon tehtävissä työskente-

leviä sosiaaliohjaajia sekä joitakin muita asiantuntijoita.  

Ryhmähaastatteluissa kartoitettiin hankkeeseen osallistuvien kuntien ajankoh-

taista tilannetta sijaishuollon sosiaalityön, palvelutuotannon ja valvonnan osalta. 

Haastatteluissa kysyttiin myös kunnissa tunnistettuja kehittämistarpeita sekä osallis-

tujien odotuksia hanketta kohtaan. Samalla kuntiin annettiin lisätietoa hankkeesta lo-

pullisen osallistumispäätöksen tueksi, ja käytiin keskustelua hankkeen käytännön to-

teutukseen liittyvistä kysymyksistä. Tutkimustuloksia haastatteluaineiston pohjalta 

käydään läpi luvussa kahdeksan. 

Syksyllä 2019 toteutettujen ammattilaisten ryhmähaastattelujen yhtenä tavoitteena 

oli selvittää kuntien sijaishuollon ajankohtaista tilannetta. Nämä tiedot olivat hyö-

dyksi hankkeen tulevien vaiheiden kuten lomakeaineistonkeruun ja työpajojen sisäl-

lön tarkemmassa suunnittelussa. Haastattelujen avulla pyrittiin vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

• Miten lapsen osallisuus ja kuuleminen toteutuvat sijaishuollon sosiaalityössä? 

Mitkä ovat osallisuutta ja kuulemista mahdollistavia ja estäviä tekijöitä? 

• Millaisia epäkohtia sijaishuoltopaikoissa ilmenee ja miten niihin puututaan?  

Millaiset seikat helpottavat ja vaikeuttavat epäkohtiin tarttumista? 

Kuntien tilanteen selvittämiseksi sekä tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ryhmä-

haastatteluiden rungoksi muotoiltiin seuraavat teemat: 

1. Miten sijaishuollon sosiaalityö on alueella organisoitu? 

2. Miten sijaishuoltopaikat valikoituvat lapsille? 

3. Millaisia ovat sijaishuollon valvontaan ja epäkohtiin puuttumisen käytännöt? 

4. Millaisia kokemuksia liittyy sijoitettujen lasten kuulemiseen? 
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Haastattelut olivat luonteeltaan vapaamuotoisia keskusteluja, joita käytiin näiden 

ennakkoon määriteltyjen teemojen ympärillä. Teemarunko toimitettiin osallistujille 

etukäteen nähtäväksi, mutta heiltä ei edellytetty ennakkoon valmistautumista.  

6.3 Lasten ja sosiaalityöntekijöiden kyselyaineisto  

Kyselyaineistoa kerättiin kaikista tutkimukseen osallistuneista kunnista. Tavoitteena 

oli tavoittaa mahdollisimman suuri osa näiden kuntien pitkäaikaisesti sijoitettuna ole-

vista lapsista. Kyselytutkimuksen kohteena olivat kaikki hankkeeseen osallistuneiden 

kuntien vastuulla olevat pitkäaikaisesti (yli 3 kk) sijoitettuina olleet lapset sijoituspai-

kasta riippumatta, kunnallisina kokonaisotoksina. Kyselyaineiston keruu rajoitettiin 

pidempään sijoitettuina olleisiin lapsiin, koska kyselyn luonne arvioitiin sellaiseksi, 

että siihen vastaavan lapsen olisi tärkeä olla asettunut nykyiseen sijaishuoltopaikkaan.  

Lomaketutkimus toteutettiin kokonaisotoksena siten, että kuntia pyydettiin ilmoit-

tamaan sijoitettujen lasten määrät seuraavasti omien tilastojensa perusteella: ”kun-

tanne/kuntayhtymänne sijoittamien alaikäisten lasten lukumäärä, jotka ovat olleet 

31.1.2020 sijoitettuina yhtäjaksoisesti yli 3kk päätöslajista riippumatta.” Toimintaym-

päristön liittyvien haasteiden (esim. asiakastietojärjestelmien rajoitteet) ja muutosten 

sekä lasten muuttuvien tilanteiden vuoksi tämä pyyntö osoittautui vaikeaksi, ja jo 

tässä vaiheessa ilmoitetuissa luvuissa oli valitettavasti epätarkkuutta. 

Aineistonkeruuta ajatellen ohjetta tarkennettiin vielä seuraavasti: 

1. Tutkimuksen kohteena ovat kaikki kuntanne sijoittamat alaikäiset lapset, jotka 

ovat olleet 31.1.2020 sijoitettuina yhtäjaksoisesti yli 3kk (päätöslajista riippu-

matta). Mikäli lapsen sijoitus päättyy aineistonkeruuaikana, lapsi pyritään tapaa-

maan ennen sitä. Aineistonkeruuaikana alkavat sijoitukset tai ne sijoitukset, joi-

den 3 kk:n kesto täyttyy aineistonkeruuvuoden aikana, eivät kuulu tutkimuksen 

piiriin.  

2. Lasten lomakeaineisto kerätään niiltä alaikäisiltä lapsilta, jotka ovat syntyneet 

vuonna 2009 tai aiemmin. Mikäli lapsi täyttää 18 vuotta aineistonkeruuaikana, 

lapsi pyritään tapaamaan ennen sitä. 

COVID-19-pandemian vuoksi aineistonkeruuta jatkettiin lopulta 3 kk suunniteltua 

pidemmäksi, ja alkuperäiseen otokseen kuuluvien lasten tilanteissa ehti tapahtua odo-

tettua enemmän muutoksia, kun lasten tapaamiset ja aineistonkeruu käynnistyivät hi-

taasti (esim. lapset täysi-ikäistyivät tai sijoitukset päättyivät).  

6.3.1 Lasten lomake 

Tavoitteena oli saada tutkimukseen mukaan mahdollisimman kattava otos lapsia, ja 

siitä syystä aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui lomakekysely. Kyselylomakkeet 

laadittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella aiemman tutkimuksen pohjalta, 
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moniammatillista asiantuntijajoukkoa konsultoiden. Lasten lomakkeita laadittiin 

kolme erilaista: 10–12-vuotiaille omansa, 13–17-vuotiaille omansa ja lisäksi selko-

kielinen lomake yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Kaikki lomakkeet olivat saata-

villa myös ruotsinkielisinä.  

Lomakkeiden tarkoitus oli kartoittaa lasten subjektiivista hyvinvointia sekä koke-

muksia ja kohtelua erityisesti sijaishuoltopaikassa. Lomakkeiden laadinnassa hyödyn-

nettiin aikaisempaa tutkimusta sijoitettujen lasten hyvinvoinnista. Lasten subjektiivi-

sen hyvinvoinnin ulottuvuudet (esim. Fattore et al. 2007) painottuvat hieman eri ta-

valla sijoitetuilla lapsilla (Zhang & Selwyn 2019): esimerkiksi turvallisuus, oikeudet 

ja suhteet ovat tärkeässä roolissa (Zhang & Selwyn 2019; Wood & Selwyn 2017). 

Selwyn (2015) on laajan kansainvälisen tutkimuskatsauksen perustella todennut, että 

sijoitettujen lasten kokemuksissa korostuu perhesuhteiden, sisarussuhteiden ja sosiaa-

lityöntekijän merkitys sekä luottamus arkisesta hyvinvoinnista vastaaviin aikuisiin.  

Mitään sopivaa valmista kysymyspatteristoa tai mittaria ei löytynyt, koska tavoit-

teena oli kerätä tietoa sekä sijaishuoltopaikassa olosta että mahdollisista epäkohdista. 

Tämän vuoksi kyselylomakkeet laadittiin varta vasten tämän tutkimuksen käyttöön, 

hyödyntäen soveltuvin osin esimerkiksi ”Your life, Your Care -kyselyä” (Zhang & 

Selwyn 2019; Selwyn ym. 2017), haastattelututkimuksissa käytettyjä kysymyksiä 

(Laakso 2019; 2016), Kouluterveyskyselyä sekä yleisiä nuorten elämänlaadun ja -tyy-

tyväisyyden mittareita.  

Lasten kyselylomakkeiden teemat liittyivät sosiaalityöntekijän tapaamiseen, si-

jaishuoltopaikkaan (tunnelmaan, turvallisuuteen, suhteisiin ja osallisuuteen), kiusaa-

miseen, kaltoinkohteluun ja väkivaltaan sijaishuoltopaikassa ja sen ulkopuolella sekä 

siihen, miten aikuisille kerrotaan väkivaltakokemuksista ja miten he puuttuvat niihin. 

Lomakkeissa oli myös avoimia kysymyksiä liittyen hyviksi ja huonoiksi koettuihin 

asioihin sijaishuoltopaikassa ja elämässä yleensä. Lasten ikä pyrittiin ottamaan huo-

mioon kysymysten määrässä, sisällöissä ja muotoiluissa. 

Lomakkeiden kehittämiseen osallistuivat myös kokemustaustaiset lapset, nuoret ja 

nuoret aikuiset SOS-lapsikylästä sekä Pesäpuu ry:sta. Lapset ja nuoret testasivat lo-

makkeita ja antoivat tutkijoille arvokkaita kehittämisehdotuksia. Myös hankkeen ul-

koinen ohjausryhmä antoi panoksensa lomakkeiden kehittämiseen. Lomakkeisiin si-

sällytettiin myös sellaisenaan joitakin kysymyksiä THL:n toteuttamasta Kouluter-

veyskyselystä.  

Lomakkeet pilotoitiin 10–12-vuotiailla lapsilla ja 13–17-vuotiailla nuorilla. Pilo-

toinnin pohjalta teimme vielä joitakin muokkauksia kysymysten muotoiluihin. Lo-

makkeista pyydettiin palautetta myös sosiaalityöntekijöiltä ja muiden kuntien ammat-

tilaisilta työpajakierroksella talvella 2019–2020. Kommentteja saatiin runsaasti, ja lo-

makkeita muokattiin niiden perusteella vielä lisää. Saimme myös monelta eri taholta 

laajasti toiveita uusista lomakkeisiin sisällytettävistä teemoista. Samalla monet esitti-

vät myös huolta lomakkeiden pituudesta. Tasapainottelu monipuolisen kysymysvali-

koiman ja lomakkeen pituuden välillä johti siihen, että kaikkia haluttuja teemoja ei 
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voitu sisällyttää lomakkeisiin. Oli arvioitava tarkasti sitä, mistä aiheista oli erityisen 

tärkeä kuulla lasten omia näkemyksiä, ja mistä aiheista oli mahdollista saada lomake-

kyselyn avulla riittävän luotettavaa tietoa.  

Lomakkeissa kysyttiin lapsilta myös vaikeista asioista, kuten väkivaltakokemuk-

sista. Pidimme väkivaltaan liittyvien kysymysten mukaan ottamista erityisen tär-

keänä, sillä hankkeen yhtenä kärkenä olivat valvonta ja epäkohdat. Väkivallasta ky-

syminen herätti paljon keskustelua eri tahoilla lomakkeiden laadintavaiheessa. Huo-

masimme, että nämä aiheet olivat vaikeita myös osalle ammattilaisista. Sosiaalityön-

tekijöiden varauksellisen suhtautumisen vuoksi näitä kysymyksiä käsiteltiin erikseen 

moniammatillisen asiantuntijajoukon kanssa THL:ssä ennen aineistonkeruun aloi-

tusta. 

Lasten kysely päätettiin pitkän harkinnan jälkeen toteuttaa paperilomakkeella ano-

nymiteetin varmistamiseksi. Sähköisen lomakkeen olisi ainakin osa lapsista tullut 

täyttäneeksi sosiaalityöntekijän, sijaisperheen tai laitoksen tietokoneella tai älylait-

teella, jonka muistiin se olisi saattanut jäädä. Paperisen lomakkeen lapsi sai itse sulkea 

kirjekuoreen.  

6.3.2 Sosiaalityöntekijöiden lomake 

Tiedonintressimme kohdistui lasten subjektiivisten kokemusten lisäksi sosiaalityön-

tekijöiden arvioihin lasten tilanteista ja hyvinvoinnista. Halusimme kerätä tietoa myös 

sijaishuollon epäkohtien tunnistamiseen ja puuttumiseen liittyvistä ammatillisista 

käytännöistä. 

Sosiaalityöntekijän kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä THL:n ylläpitämän lo-

makepalvelun kautta. Lomakkeessa kysyttiin lasten taustatietoja, kuten sijaishuolto-

muotoa ja sijaishuoltopaikkojen lukumäärää. Lomakkeessa kysyttiin työntekijän ko-

kemuksia ja näkemyksiä lapsen tapaamisista ja suhteesta lapseen, lapsen hyvinvoin-

nista sijaishuoltopaikassa, lapsen elinympäristöstä sekä siitä, miten palvelujärjestelmä 

vastaa lapsen tarpeisiin. Lomakkeessa kysyttiin myös mahdollisista sijaishuollon epä-

kohdista ja niihin puuttumisesta.  

Sosiaalityöntekijän kyselyllä varmistettiin, että myös nuorempien lasten hyvin-

voinnista ja tilanteesta saatiin tietoa. Alle 10-vuotiaiden kohdalla sosiaalityöntekijää 

pyydettiin kuvaamaan tunnelmaa sijaishuoltopaikassa sekä sitä, mitä lapsi itse kertoi 

elämästään. Sosiaalityöntekijää pyydettiin kertomaan myös lapsen ja häntä hoitavan 

aikuisen väliseen suhteeseen liittyvistä havainnoista. 

Lasten tapaamisten jälkeen sosiaalityöntekijä täytti lapsikohtaiseen kyselylomak-

keeseen oman ammatillisen arvionsa lapsen tilanteesta. Lomake oli anonyymi: siinä 

ei kysytty yksityiskohtaisia tunnistetietoja lapsesta, sosiaalityöntekijästä tai lapsen si-

jaishuoltopaikasta. Yli 10-vuotiaiden lasten ja sosiaalityöntekijöiden lomakkeet yh-

distettiin analysointivaiheessa lomakkeisiin täytettyjen lapsikohtaisten koodien avulla. 

Näin saimme yhdistettyä sosiaalityöntekijän arvion ja lapsen oman näkemyksen esi-

merkiksi lapsen tilanteesta ja hyvinvoinnista. Tämä mahdollisti myös sen, että lapsen 
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sijoitukseen liittyviä taustakysymyksiä (sijoitusmuoto, sijaishuoltopaikkojen määrä, 

voimassa olevat rajoitustoimenpiteet ym.) ei tarvinnut sisällyttää lapsen lomakkee-

seen, vaan nämä tiedot saatiin sosiaalityöntekijän täyttäminä. 

6.3.3 Lomakeaineistonkeruun toteuttaminen 

Jokaiselle sijoitettuna olevalle lapselle on lain mukaan nimettävä hänen asioistaan 

vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijällä on ensisijainen vastuu huolehtia lap-

sen edun ja hyvinvoinnin toteutumisesta sijaishuollon aikana. Tutkimuspaikkakunnat 

sitoutuivat tutkimusasetelmaan, jossa lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät ta-

pasivat lapset osana perustyötään ja auttoivat samalla tiedonkeruussa. Tutkimukseen 

liittyvä tapaaminen suunniteltiin osaksi sosiaalityöntekijän perustyöhön kuuluvaa lap-

sen tilanteen seurantaa. Mikäli tapaamisessa tulisi esille jotakin, johon sosiaalityönte-

kijän oli syytä tarttua, lapsen asiakasprosessi jatkuisi tavalliseen tapaan. Tutkimus 

kiinnittyi sijaishuollon sosiaalityön tavanomaiseen sisältöön, lasten kohtaamiseen. 

Tällainen tutkimusasetelma valittiin siksi, että Kouluterveyskyselyä toteutettaessa 

sijoitettujen lasten tavoittaminen tavanomaisessa kouluympäristössä osoittautui haas-

tavaksi (Ikonen ym. 2017). Kyselyn vastausprosentti on sijoitettujen lasten osalta ollut 

vain 30, ja kato on näin ollen ollut suuri. Tässä tutkimuksessa haluttiin tavoittaa ko-

konaistutkimuksena sosiaalityöntekijöiden kautta kaikki hankkeeseen osallistuvien 

kuntien vastuulla olevat sijoitetut lapset. Samalla tiedostettiin, että kyselymuotoinen 

aineistonkeruu ei sovellu kaikille lapsille. Vastaavia pienempiä tutkimuksia on toteu-

tettu siten, että sosiaalityöntekijä haastattelee lasta, mutta tähän kaksoisrooliin liittyy 

myös haasteita. Tässä tutkimuksessa haluttiin yhdistää lomaketutkimus ja sosiaali-

työntekijän läsnäolo parhaalla mahdollisella tavalla. Lomake mahdollistaa anonymi-

teetin, sosiaalityöntekijän läsnäolo ja puuttumisen sitä edellyttävissä tilanteissa. 

Ennen lomakeaineistonkeruun alkamista 1.3.2020 lomakkeet, tiedotteet, esitteet ja 

kirjekuoret lähetettiin kuntiin postitse. Esimiehille lähetettiin sähköpostitse kirjalliset 

aineistonkeruun ohjeet, joihin sisältyi linkki sosiaalityöntekijöiden sähköiseen kyse-

lyyn. Ohjeistus oli, että sijoittajakunnan sosiaalityöntekijät tapaavat jokaista vastuul-

laan olevaa yli kolme kuukautta sijoitettuna ollutta lasta vuoden aikana vähintään ker-

ran tutkimuksen merkeissä (maaliskuu 2020 – toukokuu 2021). 

Aineistonkeruuta varten sosiaalityöntekijä sopi tapaamisen lapsen kanssa. Oh-

jeena oli, että tapaamista ei yhdistettäisi muun asian hoitamiseen, kuten hallintolain 

mukaiseen kuulemiseen tai neuvotteluun valmistautumiseen. Tapaamisaikaa sopies-

saan sosiaalityöntekijä kertoi lapselle ja (sijaishuoltopaikan) aikuiselle lyhyesti tutki-

muksesta. Tapaaminen ja siinä käsiteltävät asiat liittyvät vastuusosiaalityöntekijän pe-

rustyöhön ja lapsen asiakasprosessiin.  
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Yli 10-vuotiaden lasten tapaamiset toteutettiin seuraavasti: 

• Kyseessä oli lapsen ja sosiaalityöntekijän kahdenkeskinen tapaaminen, jonka 

tavoite on (aineistonkeruun lisäksi) edistää luottamuksen rakentamista ja he-

rättää keskustelua lapsen kokemuksista sijaishuoltopaikassa. 

• Sosiaalityöntekijä aloitti tapaamisen virittävällä keskustelulla lapsen kuulumi-

sista (5–15 min.). 

• Sosiaalityöntekijä antoi lapselle hanke-esitteen ja tutkimustiedotteen, jonka 

hän myös luki lapselle ääneen. 

• Lapsi (10–17-v.) antoi itse suostumuksensa tutkimukseen täyttämällä kysely-

lomakkeen. 

• Lapsi täytti kyselylomakkeen (15–40 min.) Sosiaalityöntekijä auttoi lasta ky-

symysten ymmärtämisessä tai lomakkeen täyttämisessä, jos lapsi itse pyysi 

apua. 

• Lomakkeen täyttämisen jälkeen sosiaalityöntekijä viritti aktiivisesti keskuste-

lua lomakkeen teemoista ja niihin liittyvistä ajatuksista lapsen kanssa. 

• Tapaamisen jälkeen sosiaalityöntekijä täytti lapsikohtaisen sähköisen kysely-

lomakkeen (10–15 min.). 

• Sosiaalityöntekijän oli suositeltavaa (oman harkintansa mukaan) olla yhtey-

dessä lapseen (yli 10-v.) jälkikäteen ja kysellä lyhyesti tapaamisen/lomakkeen 

herättämistä tunteista. 

Ohjeena oli, että lapsi täyttää lomakkeen sosiaalityöntekijän läsnä ollessa, mutta 

kuitenkin omassa rauhassaan niin, ettei sosiaalityöntekijä näe vastauksia. Sosiaali-

työntekijää ohjattiin olemaan saatavilla ja auttamaan lasta kysymysten ymmärtämi-

sessä, mikäli lapsi pyytää apua. Jos lapsi tarvitsi apua, sosiaalityöntekijä auttoi häntä 

mahdollisimman hienovaraisesti, jotta lapsen yksityisyys ei vaarantunut. Työnteki-

jällä suositeltiin olevan tyhjä lomake, jota hän pystyi hyödyntämään tarpeen mukaan 

auttaessaan lasta ymmärtämään kysymyksiä. Mikäli lapsi itse halusi täyttää lomak-

keen yhdessä työntekijän kanssa, tähän oli hänen pyynnöstään mahdollisuus. Työnte-

kijöitä ohjeistettiin seuraamaan lapsen jaksamista ja pitämään taukoja tarvittaessa. 

Mikäli lomakkeen täyttämisaika venyi liian pitkäksi (yli 40 min.) tai osoittautui lap-

selle liian raskaaksi, ohjeena oli lopettaa täyttäminen ja palauttaa lomake sellaisenaan. 

Työntekijällä oli myös mahdollisuus tarjota huomattavasti lyhyempää selkokielistä 

lomaketta lapsen täytettäväksi, jos pidempi lomake tuntui liian vaikealta tai raskaalta.  

Lapselle kerrottiin sekä tiedotteessa että lomakkeessa, että täytetyt lomakkeet tu-

levat vain THL:n tutkijoiden tietoon. Samalla lasta kehotettiin kertomaan sosiaali-

työntekijälle tai jollekin muulle tutulle aikuiselle, mikäli hän halusi, että johonkin asi-

aan puututtaisiin. Täytettyään lomakkeen lapsi sai sulkea sen kuoreen, joka palautet-

tiin nimettömänä THL:ään.  
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Alle 10-vuotiaan tapaaminen toteutettiin seuraavasti: 

• Sosiaalityöntekijä tapasi lapsen ja kävi hänen kanssaan lapsikeskeisen ja lap-

sen ikätason mukaisen keskustelun lapsen kokemuksista sijaishuoltopai-

kassa, hyödyntäen eri menetelmiä tarpeen mukaan. 

• Tapaamisessa suositeltiin käytettäväksi ”Mitä sinulle kuuluu?”6 – materiaa-

lin (soveltuu yli 7-vuotiaille) teemaa ”Lapsen kohtelu ja käytännöt sijaishuol-

topaikassa”. 

• Pienten lasten tapaamisessa sai olla läsnä myös esimerkiksi perhe- tai oma-

hoitaja/ohjaaja. Pienimpien lasten kohdalla korostui havainnointi menetel-

mänä. 

• Tapaamisen jälkeen sosiaalityöntekijä täytti lapsikohtaisen kyselylomak-

keen. 

  

 

 

 
6 Lasten kuulemisen ja lasten kanssa keskustelemisen tueksi on aikaisemmin tuotettu 

Mitä sinulle kuuluu? -materiaalipaketti 7–18-vuotiaiden lasten kanssa käytettäväksi 

(https://thl.fi/fi/web/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/sijaishuollon-val-

vonta/mita-sinulle-kuuluu-). 
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7 Tutkimusaineiston kuvaus  
Ensimmäinen aineisto koostuu 14 sijaishuollon ammattilaisten ja johdon ryhmähaas-

tatteluista. Valtaosa haastatteluista tehtiin maakunnissa paikan päällä, kaksi toteutet-

tiin aikataulusyistä etäyhteyksin. Ryhmähaastatteluissa olivat edustettuina lähes 

kaikki 111 kuntaa7 ympäri Suomen, jotka olivat kesällä 2019 ilmoittaneet halukkuu-

destaan osallistua hankkeeseen. Ryhmien koot vaihtelivat kahden ja 25 osallistujan 

välillä ja haastattelut kestivät kukin noin kaksi tuntia. Haastattelut tallennettiin osal-

listujien luvalla8 ja litteroitiin. Litteroitu aineisto (167 s.) järjestettiin ensin teema-

rungon mukaisesti ja pelkistettiin tämän jälkeen tiiviimpään muotoon. 

Toinen ja kolmas aineisto koostui lomakkyselystä. Luvussa 6.3 kuvatuista syistä 

johtuen lopullista vastausprosenttia ei kyselyssä ollut mahdollista laskea. Kuntien tut-

kimuksen alkaessa ilmoittamien epävarmuuksia sisältävien otosten mukaan arviolta 

noin 3250 lasta olisi kuulunut tutkimuksen piiriin. Näin ollen vastauksia saatiin lo-

pulta noin kolmannes suunnitellusta. 

Toinen aineisto koostuu lasten kyselylomakkeista. Lasten lomakkeita palautui täy-

tettyinä yhteensä 738 kappaletta. Näiden lisäksi palautui 41 tyhjää lomaketta sellai-

silta yli 10-vuotiailta lapsilta, jotka olivat kieltäytyneet osallistumasta tutkimukseen. 

Palautuneet lomakkeet jakautuivat seuraavasti: 

• 167 sijoitettua 10–12-vuotiasta lasta 

• 460 sijoitettua 13–17(18) -vuotiasta nuorta 

• 111 selkokielistä lomaketta, joista noin puolet 10–12-vuotiaiden vastauksia ja 

puolet 13–17-vuotiaiden vastauksia.  

Teini-ikäisten lomakkeiden täyttäjissä oli kourallinen lapsia, jotka olivat pidenne-

tyn aineistonkeruuajan aikana ehtineet täyttää 18 vuotta. He olivat kuitenkin täyttäneet 

lomakkeen ajatellen sitä sijaishuoltopaikkaa ja elämäntilannetta, joka heillä oli ollut 

juuri ennen täysi-ikäistymistä. Myös muutama alle 10-vuotias oli saanut lomakkeen 

täytettäväksi esimerkiksi siitä syystä, että vanhempi sisarus oli osallistunut tutkimuk-

seen ja sosiaalityöntekijä oli arvioinut myös pikkusisaruksen olevan riittävän kypsä 

lomakkeen täyttämiseen. Nämä ikähaarukan ulkopuolelle sijoittuvien lasten vastauk-

set on raportoitu osana lomakkeen kohderyhmän ikäjakaumaa.  

Lasten vastaukset tallennettiin paperisesta lomakkeesta samaan sähköiseen loma-

kejärjestelmään, jonka kautta sosiaalityöntekijät olivat täyttäneet omat lomakkeensa. 

Seuraavaksi lasten ja sosiaalityöntekijöiden vastaukset yhdistettiin lomakkeissa 

 

 

 
7 Muutama kunta jäi hankkeen aikana pois joukosta. 
8 Kukin osallistuja allekirjoitti lupalomakkeen. 
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olleiden numerokoodien avulla. Tämän jälkeen meillä oli tietoa yhteensä 1019 lap-

sesta. Suurimmasta osasta oli saatu molemmat lomakkeet, joidenkin osalta ainoastaan 

lapsen tai sosiaalityöntekijän täyttämä lomake. 

Tutkimusasetelmalla oli haluttu varmistaa, että lapsi sai vastata kyselyyn anonyy-

misti, mutta sai tarvittaessa kuitenkin apua ja tukea läsnä olevalta sosiaalityönteki-

jältä. Lapsista (10–12 v.) 74 prosenttia ilmoitti täyttyneensä lomakkeen itsenäisesti ja 

teini-ikäisistä (13–17-v.) näin kertoi tehneensä 86 prosenttia. Ymmärrettävästi selko-

kielisen lomakkeen täyttäneet lapset ja teini-ikäiset olivat tarvinneet eniten apua ky-

selyn täyttämisessä. Näistä 18 prosenttia oli täyttänyt lomakkeen yhdessä sosiaali-

työntekijän kanssa. 

Kolmantena aineistona olivat sosiaalityöntekijöden lapsikohtaiset kyselyt. Sosiaa-

lityöntekijöiden kyselyjä oli täytetty yhteensä 933 kappaletta ja ne koskivat kaiken 

ikäisiä lapsia. Näistä 188 kappaletta koski alle 10-vuotiaita lapsia. Sosiaalityönteki-

jöitä ei yksilöity millään tavoin, vaan aineisto koostuu lapsikohtaisesta tiedosta. Tie-

donkeruuseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden tarkka lukumäärä ei ole siis tie-

dossa. Aineiston lasten sosiaalityöntekijöiden iän keskiarvo oli 47,8 vuotta ja lasten-

suojelun työkokemusta vastaajilla oli keskimäärin 14 vuotta. Lomakkeista 3,4 pro-

senttia oli miesten täyttämiä ja 94,6 prosenttia naisten.  

Sosiaalityöntekijöiden lapsikohtaiset vastaukset jakautuivat siten, että 47,2 pro-

senttia niistä koski tyttöjä ja 52,7 prosenttia9 poikia. Tämä vastaa kansalliseen tilas-

toon perustuvaa tietoa siitä, että sijoitetuista lapsista 47 prosenttia oli tyttöjä ja 53 

prosenttia poikia vuonna 2020 (THL Lastensuojelu 2020, 11). Lasten keski-ikä sosi-

aalityöntekijöiden vastauksissa oli 12,7 vuotta, ja lapsista 94,5 prosenttia oli huos-

taanotettuja.  

Huostaanotettujen lasten suuri osuus muihin sijoitusperusteisiin verrattuna johtuu 

ainakin kahdesta asiasta: aineisto rajattiin koskemaan yli kolme kuukautta sijoitettuna 

olevia lapsia, ja moni kunta päätti sosiaalityön organisoistumisen takia sisällyttää tut-

kimukseen vain ne lapset, jotka olivat sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vastuulla. 

Tästä syystä avohuollon tukitoimena ja kiireellisesti sijoitettuja lapsia jäi pois tutki-

muksesta.  

Sosiaalityöntekijän arvion mukaan noin 21,5 prosentilla lapsista oli jokin kommu-

nikaatioon vaikuttava erityistarve (esim. ADHD, kehitysvamma, oppimisvaikeuksia, 

psyykkisen voinnin ongelmia). Selkokielisiin lomakkeisiin vastanneista 10–17-vuoti-

aista lapsista 64 prosentilla oli sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan jonkinlainen eri-

tyistarve.10 Aineistonkeruuseen liittyvistä lasten tapaamisista oli sosiaalityöntekijöi-

den vastausten mukaan toteutunut 19 prosenttia sosiaalityöntekijän toimistossa, 43 

 

 

 
9 Lapsia, jotka itse ja/tai sosiaalityöntekijä oli merkannut ”muuksi” oli muutama. 
10 Kysymyksen muotoilu: Onko lapsella jokin erityistuen tarve, joka tulee esiin hänen 

keinoissaan ilmaista mielipiteensä tai olla vuorovaikutuksessa? 
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prosenttia lapsen omassa huoneessa sijaishuoltopaikassa, 29 prosenttia muussa tilassa 

sijaishuoltopaikassa ja loput jossain muualla.  

Taulukko 2. Lapsen avun tarve lomakkeen täyttämisessä 

 

Täytti lomakkeen 

itsenäisesti 

Sai apua kysymys-

ten lukemiseen tai 

ymmärtämiseen 

Täytti lomakkeen yh-

dessä sosiaalityönteki-

jän kanssa 

 
10–12-vuotiaat 74 % 23 % 3 % 

13–17-vuotiaat 86 % 12 % 2 % 

selkokieliset lomakkeet 

(10–17-v.) 

57 % 25 % 18 % 

Tulokset esitetään osittain eri ikäryhmissä (alle 10-v., 10–12-v., 13–17-v., selkokieli-

siin vastanneet 10–17-v.), koska lasten lomake ja selkokielinen lomake sisälsivät vä-

hemmän kysymyksiä kuin nuorten lomake. Selkokielisyyden tarpeesta sekä 10–12-

vuotiaiden lasten ikätason vuoksi joidenkin kysymysten osalta oli päädytty näissä lo-

makkeissa hieman erilaisiin muotoiluihin kuin nuorten lomakkeessa. Teini-ikäisten 

lomake sisälsi huomattavasti enemmän kysymyksiä kuin muut lomakkeet. Selkokie-

linen lomake taas oli selvästi lyhin. Tästä syystä kaikkia kysymyksiä ei ole voitu luo-

tettavasti tarkastella koko aineiston osalta. Alle 10-vuotiaista lapsista aineistossa on 

vain sosiaalityöntekijöiden vastauksia.  

Joidenkin kysymysten kohdalla olemme halunneet esittää selkokieliset vastaukset 

tai tietyn ikäryhmän tulokset erillään muista, koska ryhmien välillä on ollut eroja. Osa 

selkolomakkeiden vastauksista taas on analysoitu yhdistettynä muihin samaan ikäryh-

miin kuuluviin vastauksiin.  

Taulukoissa tai kuvoissa esitetyissä tuloksissa on esitetty myös kysymykseen saa-

tujen vastausten määrä. Kaikki lapset eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja 

myös sosiaalityöntekijät ovat saattaneet jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiin. 

Näistä syistä vastausten määrä vaihtelee hiukan kysymysten välillä.  
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8 Sijaishuollon organisoituminen 

ja valvonnan ammatilliset 

käytännöt 
Sijaishuollon organisoitumista kunnissa sekä sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä tar-

kasteltiin sekä ryhmähaastattelu- että kyselyaineistojen avulla.  

Ryhmähaastatteluaineistosta erottui erityisesti kolme hankkeen tutkimus- ja kehit-

tämistehtävien kannalta olennaista teemaa: laitospaikkojen puute, perhehoidon val-

vonnan kehittämisen tarve sekä sijoitettujen lasten kuulemiseen liittyvät haasteet. Lo-

makeaineistosta taas saatiin näihin aiheisiin sekä lasten näkökulmia että sosiaalityön-

tekijöiden lapsikohtaisia vastauksia.  

8.1 Sijaishuollon sosiaalityön organisointi kunnissa 

Sijaishuollon sosiaalityö on organisoitu hankkeeseen osallistuvissa kunnissa eri ta-

voin. Näin ollen myös sijoitettujen lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden 

työnkuvissa on suuria alueellisia eroja. Osassa kunnista tehdään yhdennettyä työtä, 

jolloin sosiaalityöntekijällä on asiakkaina niin avo- kuin sijaishuollon piirissä olevia 

lapsia, ja mahdollisesti myös palvelutarpeen arvioinnissa, sosiaalihuoltolain mukai-

sessa työskentelyssä sekä jälkihuollossa olevia asiakkaita. Joissakin kunnissa sosiaa-

lityöntekijän työnkuva on tätäkin laajempi. Joissakin – pääsääntöisesti isommissa – 

kunnissa työt on jaettu siten, että tietyillä sosiaalityöntekijöillä on vain sijaishuollossa 

olevia asiakkaita. Työ on joissakin kunnissa eriytetty edelleen siten, että yhdellä sosi-

aalityöntekijällä – tai koko tiimillä – on vain laitos- tai perhehoidossa olevia asiak-

kaita. Osassa alueita sijaishuollon sosiaalityö on keskitetty niin, että koko maakunnan 

sijaishuollossa olevat lapset ovat yhden tiimin vastuulla.  

Kuntien välillä on siis paljon vaihtelua paitsi sosiaalityöntekijän työnkuvan myös 

asiakasmäärien osalta. Haastatteluiden teon aikaan työntekijäkohtaiset asiakasmäärät 

vaihtelivat hankkeeseen osallistuvissa kunnissa 30 ja 70 välillä, ja useilta alueilta ker-

rottiin tyhjistä vakansseista. Osa työntekijöistä kertoi, että varsinaisen asiakasmäärän 

lisäksi työnkuvaan kuuluvat myös palvelutarpeen arvioinnit, joita ei ole laskettu asia-

kasmäärään mukaan. 

Kysyimme haastatteluissa, millä tavoin sijaishuoltopaikat valikoituvat kunnissa 

lapsille. Myös tässä on vaihtelua: joillakin alueilla toimii kehittämisyksikkö tai muu 

vastaava keskitetty tiimi, joka huolehtii sijaishuollon valvonnasta ja asiakasohjauk-

sesta. Useimmiten sijaishuoltopaikka valitaan näissä kunnissa kuitenkin kevyemmällä 

rakenteella: vastuusosiaalityöntekijän ja esimiehen yhteistyönä, mahdollisesti oman 
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tai naapurikunnan kollegoita konsultoiden. Esimiehet hoitavat usein sijaishuollon yk-

sikkökohtaista valvontaa muiden töiden ohella. Useimmista kunnista kerrottiin, ettei 

valvontaan ole osoittaa riittävästi resurssia. Sekä yksikkö- että perhekohtaisen valvon-

nan kehittämisestä oli ajatuksia useissa kunnissa, mutta yleisin viesti oli, että kehittä-

mistyö on vasta aivan alussa. 

8.2 Lasten osallisuus ja sijaishuollon epäkohdat 

Ammattilaiset kertoivat haastatteluissa esimerkkejä monenlaisista epäkohtatilanteista, 

joita he ovat sijaishuollossa kohdanneet. Näistäkin kertomuksista kävi ilmi, että eri-

laisten epäkohtien kirjo on loputon, ja pohdittavaksi tulee usein se, kenellä on epä-

kohdan määrittelyn valta. (ks. Korhonen & Eriksson 2021).  

Perhehoitajien osalta uupumus, keinottomuus, lasten eriarvoinen kohtelu sekä 

osaamisen puutteet tulivat haastatteluissa esiin hyvin monenlaisina tilanteina ja tapah-

tumina. Perheiden eristäytyneisyys omiin oloihinsa herätti myös huolta. Laitoksissa 

puolestaan on kiinnitetty huomiota henkilöstön puutteisiin ja vaihtuvuuteen. Myös 

kasvatuksen ja rajoittamisen väliset rajapinnat ja erityisesti rajoituspäätösten teko liit-

tyen puhelimen käyttöön ja päihteisiin ovat aiheuttaneet runsaasti selvittelyn tarvetta.  

Yksittäisen ei-toivotun tapahtuman taustalla on usein rakenteellinen ongelma. 

Ammattilaisten kanssa keskustellessa esiin nousi erityisesti kolme puutteellisiin ra-

kenteisiin paikantuvaa epäkohtaa, jotka ovat olleet sijaishuoltoa koskevassa keskus-

telussa muutoinkin ajankohtaisia: sijoitettujen lasten kohtaamista ja kuulemista vai-

keuttavat tekijät, laadukkaiden laitospaikkojen puute sekä perhehoidon ohjauksen ja 

valvonnan kehittämistarpeet. Perhehoidon valvonnan teemaa käsitteli myös Laura 

Säisänen pro gradu -työssään, jonka hän teki Kysy ja kuuntele -hankkeessa. Opinnäy-

tetyön tulokset esitellään lyhyesti myöhemmin tässä luvussa. 

8.2.1 ”Miten saa lapsen aidon oman mielipiteen esille?” 

Kohtaamiset, keskustelut ja muu yhteydenpito sijoitettujen lasten kanssa ovat lapsi-

kohtaisen valvonnan ydin. Lasten kokemusten ja mielipiteiden selvittämistä hanka-

loittavat kuitenkin monet seikat, jotka toistuvat säännönmukaisesti haastatteluaineis-

tossa: puutteelliset sosiaalityöntekijäresurssit, huoli lasten valmiuksista tunnistaa 

huono kohtelu, sijoituksen vastustamisesta tai seurausten pelkäämisestä johtuva pu-

humattomuus, sijaishuoltopaikan aikuisten toimintatavat, lojaliteettiristiriitojen vai-

kutus sekä lasten erilaiset erityisyydet, jotka haastavat työntekijää kohtaamistilan-

teessa. Työntekijät pohtivat myös paljon sitä, miten huonon kohtelun voi tunnistaa, 

ellei lapsi kerro siitä. 

 Sosiaalityöntekijät pitävät lasten tapaamista poikkeuksetta hyvin tärkeänä työteh-

tävänä ja toivovat, että voisivat käyttää siihen huomattavasti enemmän aikaa kuin ny-

kyresursseilla on mahdollista. Hankkeeseen osallistuvien kuntien sosiaalityön asia-

kasmäärissä on eroja, mutta suurimmassa osassa kuntia työkuormasta johtuvat 
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aikataulupaineet ja työntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttavat luottamuksellisten asiakas-

suhteiden luomista ja hyvän kontaktin ylläpitoa. Eräs työntekijä tiivisti tilanteen haas-

tattelussa näin: ”Jos on kolmekin kertaa vuodessa, joka tuntuu ihan kohtuu paljolta, 

että sitä lasta tavataan, silti se on mielettömän vähän kasvokkaisia kohtaamisia siihen, 

että saisi jonkun näköisen suhteen.” 

Sosiaalityöntekijät ovat huolissaan siitä, miten lapset tunnistavat huonon kohtelun, 

kun heiltä puuttuu tietoa omista oikeuksistaan eikä vertailukohtaa laadukkaammasta 

sijaishuollosta useinkaan ole. Myös sosiaalityöntekijöiden on usein vaikea tunnistaa 

epäkohtia sijaishuollon arjessa. Ajan puutteen vuoksi monet sijaishuoltopaikat jäävät 

väistämättä sosiaalityöntekijälle vieraammiksi ja luottamuksellinen suhde voi jäädä 

syntymättä myös sijaishuoltopaikan aikuisiin. Sosiaalityöntekijällä pitäisi olla aikaa 

tavata lasta niin usein, että hän ehtisi tutustua kunnolla paitsi lapseen myös tämän 

sijaishuoltopaikkaan, ja osaisi siten paremmin tarttua oudoilta tuntuviin käytäntöihin.  

Sijaishuollossa oleville lapsille on kerrottava heidän oikeuksistaan, jotta he osaisi-

vat tunnistaa epäasiallisen kohtelun. Toisaalta lapsilta on myös aktiivisesti kysyttävä 

sijaishuollon olosuhteista, jotta mahdolliset epäkohdat tulisivat varmasti esille. Ryh-

mähaastatteluiden yhteydessä keskusteltiin paljon siitä, millaisella kysymyspatteris-

tolla lapsia tulisi lähestyä, ja kuinka usein. 

Haastatteluissa tuli esiin, että lasten erilaiset erityisyydet haastavat ammattilaisia 

kohtaamistilanteissa: puhumattoman, aggressiivisen, psyykkisesti huonovointisen tai 

vammaisen lapsen kohtaaminen vaatii kukin omanlaistaan osaamista työntekijältä. 

Eri-ikäisten lasten kohtaaminen edellyttää niin ikään erilaisia työskentelytapoja.  

Lastensuojelun tai sijoituksen voimakas vastustaminen ja siitä kumpuava vihamie-

linen suhtautuminen sosiaalityöntekijää kohtaan voi estää joitakin lapsia kertomasta 

kokemuksistaan. Myös taustalla vaikuttavat lasten vanhempien asenteet ovat merki-

tyksellisiä. Sosiaalityöntekijän tehtävään sisältyvä kontrollielementti voi joskus estää 

luottamuksellisen suhteen syntymisen ja vaikeuttaa lasten oikeuksien valvomista, 

mikä käy ilmi näistä lainauksista:  

”Ei se välttämättä ole vihamielinen se kohtaaminen mutta voi olla hyvin 

vaitonainen nuori tai ei halua kertoa asioista. Tai sitten sanoo mitä hän 

olettaa minun haluavan kuulla.” 

”Nuori kertoo kolmen vuoden päästä asioita joita on sijaishuollossa ta-

pahtunut joita ei ole aiemmin voinut sosiaalityöntekijälle kertoa kun 

häntä on potuttanut se sosiaalityöntekijä niin paljon.” 

Lapsen ja sosiaalityöntekijän välistä keskustelua värittää usein lapsen lojaalisuus 

hoitavia aikuisia kohtaan. Lojaliteettiristiriidat voivat olla hyvinkin mutkikkaita ja 

tehdä lapsen aidon mielipiteen selvittämisestä mahdottoman tehtävän, kuten eräs 

työntekijä kuvaa:  

”Mä tunnistan siellä kyllä juuri sen haasteen että kun, ne lapset on taval-

laan lojaaleja sekä biologisille vanhemmille että perhehoitajille ku on 
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pitkää oltu nii ku asuttu perheessä. Siin on kyl sellanen ristipaine että, et 

oikeesti on välillä, miettiny, et miten tän jotenkin, miten se tehdään.” 

Monessa haastattelussa tuli esiin, että sijaishuoltopaikan aikuinen saattaa käyttäy-

tymisellään – tahallisesti tai tahtomattaan – vaikeuttaa sosiaalityöntekijän ja lapsen 

kahdenkeskistä tapaamista. Aikuinen saattaa esimerkiksi sanoittaa lapsen alku-ujos-

telua siten, että lapsi ei halua tavata sosiaalityöntekijää kahden kesken. Kun tämä on 

lapselle läheisen aikuisen taholta lausuttu ääneen, sosiaalityöntekijän on enää vaikea 

houkutella lasta kontaktiin. Myös siitä on kokemuksia, että sijaishuoltoyksiköstä ei 

löydy kunnollista tilaa lapsen kahdenkeskiseen tapaamiseen. Siivouskomerot ovat tul-

leet työntekijöiden kertoman mukaan tutuiksi.  

Ikävien seurausten pelko voi myös estää lasta kertomasta kokemuksistaan, mikä 

käy ilmi esimerkiksi tästä työntekijän kertomasta kokemuksesta: ”Kesällä nuori sanoi 

epäkohdista kertoessaan, ettei halua, että puutun asiaan, saa vielä laitoksen johtajan 

vihat vielä enemmän niskoilleen.” Tällainen kokemus kertoo jo sinällään vakavasta 

lasten oikeuksia uhkaavasta epäkohdasta sijaishuoltoyksikössä. 

Pitkään alalla toimineet sosiaalityöntekijät näkevät kuitenkin positiivisen muutok-

sen, joka lasten kuulemisessa on tapahtunut:  

”mä oon eläny sen ajan tuolla sijaishuollon puolella, kun lapsille ei an-

nettu edes sosiaalityöntekijän puhelinnumeroo vaan sanottiin, että sosi-

aalityöntekijä ottaa sitten yhteyttä. Keskuksen kautta sais ehkä mahdol-

lisesti kokeilla soittoaikana.” 

8.2.2 ”Tilanne on ollut jo pitkään se, että sinne sijoitetaan mihin mahtuu.” 

Sijaishuollon tarpeessa olevalla lapsella on oikeus saada sijaishuoltopaikka, joka vas-

taa juuri hänen tarpeitaan. Paikan tulisi myös löytyä kohtuullisessa ajassa. Viime vuo-

sina pula laadukkaista sijaishuoltopaikoista on kuitenkin kroonistunut etenkin laitos-

palveluiden osalta, mikä tuli toistuvasti esiin ammattilaisten kanssa keskustellessa. 

Laitospaikan tarpeessa oleva lapsi joutuu usein jonottamaan tarpeidensa mukaista 

paikkaa vastaanottoyksikössä kohtuuttomaan pitkään. Jonotuksen aikana hän ehtii 

usein kiinnittyä aikuisiin, joiden oli tarkoitus huolehtia hänestä vain muutaman viikon 

ajan. Tulevaisuuden epävarmuus horjuttaa sekä hyvinvointia että arjen rakenteita. Sa-

manaikaisesti vastaanottoyksikön paikat pysyvät täynnä, ja uudet kiireellisesti sijoi-

tettavat lapset joudutaan pahimmassa tapauksessa sijoittamaan paikkoihin, joissa ei 

ole riittävää arviointiosaamista tai jotka sijaitsevat satojen kilometrien päässä. 

”Lähtökohtana on se, että minkälaisesta nuoresta on kyse ja minkälai-

sesta tarpeesta. Sitä sitten lähdetään haarukoimaan, että mikä se vois olla 

se laitosyksikkö mikä tämän nuoren tarpeisiin vois vastata. Ihan oikeesti 

kyllä jos aattelee tätä viime kertaa, kyllähän se vähän oli sitä, että mistä 

saa paikan.” 



8 Sijaishuollon organisoituminen ja valvonnan ammatilliset käytännöt 

 

THL Raportti— 3/2022 64 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

”Lähetäänkö jonottamaan, pystytäänkö oottamaan kunnollista paikkaa 

vai täytyykö toimia heti? Tässä kysymys. On paikkoja, jotka toimii hy-

vin lapsen edun mukaisesti ja paikkoja jossa prosessi ei ole kunnossa. Ja 

niissä niitä paikkoja on tällä hetkellä vaan tarjolla.” 

Sijaishuollon valvontaan liittyvien resurssipuutteiden vuoksi sijoittavalla sosiaali-

työntekijällä on alituinen huoli siitä, toteutuvatko yksiköissä lasten oikeudet ja onko 

huolenpito lain mukaista ja muutoin laadukasta. Pula sijaishuoltopaikoista korostuu 

niiden lasten ja nuorten kohdalla, jotka tarvitsisivat asuinympäristössään erityisen 

vankkaa tukea: hiottua erityisosaamista sekä riittävää määrää huolehtivia, kokeneita 

aikuisia.  

”ehot -- ja päihdekatkot on ihan tukossa” 

”Ja nythän on tän vuoden aikana ollut joitain niitä nuoria, joista myös 

EHO-osastot on sanoneet et he ei pysty pitämään. Ne on aika pulmallisia 

että mihin seuraavaksi jos EHOlla eivät, tai kokevat että eivät pysty pi-

tämään.” 

”Haastaville nuorille kriisitilanteessa on todella vaikea löytää paikkaa, 

aggressiivisesti käyttäytyviä nuoria, joilla voi olla vielä akuutti päihde- 

ja mielenterveysongelma.” 

Kuvatulla tilanteella on huomattavia yksilö- ja järjestelmätason seurauksia: Sijais-

huollon muutospäätökset lisääntyvät, kun lapsia joudutaan sijoittamaan paikkoihin, 

joissa ei kyetä vastaamaan heidän tarpeisiinsa sekä sellaisiin paikkoihin, joita ei kun-

nolla tunneta. Kunnat alkavat kilpailla sijaishuoltopaikoista rahalla (ns. jonotusmak-

sut). Tässä markkinatilanteessa kentälle ilmaantuu myös uusia yksiköitä, mutta am-

mattilaisten tuntumana on, ettei mikään näytä riittävän. Sosiaalityöntekijöitä yhdistää 

voimakas turhautuminen: asiantuntemusta ja keinoja lapsen tarpeita vastaavan paikan 

löytämiseen kyllä olisi, mutta osaaminen tuntuu valuvan hukkaan.  

”sellainen täsmällisempi lapsikohtainen paikanvalinta niin kyllä se vaan 

menettää paljon tällaisessa tilanteessa jossa, kaikki paikat on melkeen 

täynnä ja jokainen vapautuva paikka niin kunnat jopa jonottaa ja jopa 

maksaa siitä”. 

”se ei riitä että tänne tulee laitoksia koska ne on heti hetken päästä kaikki 

täynnä. Että jotakin muuta meidän pitäis keksiä.” 

” sit joudutaan semmosiin ihan tuntemattomiin että käydään tutustu-

massa kerran kaks ja tehdään ratkasu sen perusteella -- pahimmillaan on 

oikeesti soiteltu lähemmäs sataan paikkaan että kaikki sosiaalityönteki-

jät soittelee ja kyselee mis ois ylipäänsä tilaa eikä löydy mistään.” 
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8.2.3 ”Laatua voi tapahtua, jos ihminen on valmis prosessoimaan asioita” 

Perhehoidon rakenteissa tunnistetut kehittämistarpeet tulivat haastatteluissa selkeästi 

esiin. Haastatellut ammattilaiset näkivät tuen, ohjauksen, valmennuksen ja valvonnan 

lisäämisen ratkaisuna tämänhetkisiin ongelmiin. 

Laura Säisänen teki pro gradu -työn Jyvväskylän yliopistoon osana Kysy ja kuun-

tele -hanketta. Hän selvitti tutkimuksessaan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä siitä, 

mistä sijaishuollon valvonta toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa koostuu sekä sitä, 

miten lapsen edun toteutuminen näyttäytyy perhehoidon valvonnan käytänteissä. Hän 

selvitti myös sitä, miten sijaisperheiden yksityisyyden suojan ja kontrollin välinen 

suhde näyttäytyy perhehoidon valvonnassa. Tutkimuksen aineistona oli Kysy ja kuun-

tele -hankkeen piirissä työskenteleville sosiaalityöntekijöille tehty kysely. Kyselyyn 

vastasi kaikkiaan 48 sosiaalityöntekijää.  

Laura Säisäsen tutkimuksen mukaan sijaishuollon perhehoidossa olennaisena val-

vonnan menetelmänä näyttäytyy sosiaalityöntekijän vuorovaikutus sijoitettuna olevan 

lapsen ja perhehoitajien välillä. Perhehoidon valvonnassa keskeistä on valvontaan 

käytettävissä olevat sosiaalityöntekijän aikaresurssi, työskentelykunnan perhehoidon 

organisoinnin tapa sekä sosiaalityöntekijän perhehoidon valvontaan saama perehdy-

tys.  

Kyselyyn vastanneet sosiaalityöntekijät olivat yksimielisiä siitä, että perhehoita-

jien tulee kertoa heille yksityisistä asioistaan. Sosiaalityöntekijät kokivat pääsääntöi-

sesti tuen ja kontrollin yhdistämisen perhehoidossa sujuvana ja sijaisperheiden yksi-

tyisten asioiden tiedustelun helppona. Toisaalta epäkohtien havaitseminen ja niihin 

puuttuminen koettiin haastavana. Myös lapsen biologisen perheen jälleenyhdistämis-

tavoitteesta keskusteleminen perhehoitajan kanssa koettiin ajoittain vaikeana. Yhtey-

denpidossa perhehoitajien ja lasten biologisten vanhempien välillä nähtiin myös haas-

teita. 

Säisäsen mukaan tutkimuksen tulokset osoittavat, että perhehoitajien sosiaalityön-

tekijöiltä saama tuki, perhehoidon toimijoiden selkeät roolit sekä sosiaalityöntekijän 

kyky yhdistää tuki ja kontrolli edistävät lapsen etua perhehoidossa. Lapsen edun to-

teutumista tukevia tekijöitä ovat myös perhehoitopalvelujen sekä valvonnan selkeä 

organisointi, sosiaalityöntekijän perhehoidon valvontaan saama perehdytys, perhehoi-

don valvontaan osoitettu riittävä henkilöstöresurssi sekä vastuusosiaalityöntekijän 

mahdollisuus tavata sijoitettuna olevaa lasta riittävän usein. Olennaista on myös se, 

ettei vastuusosiaalityöntekijä koe olevansa yksin lapsen asioita hoitaessaan sekä se, 

että hän kokee epäkohtiin puuttumisen sijaisperheiden tilanteissa helpoksi.  

Säisänen toteaa, että perhehoidon valvontaa olisi tarpeen tutkia lisää. Hänen mu-

kaansa tutkimustuloksista voidaan päätellä, että perhehoidon valvonta kaipaa selke-

ämpää organisointia niin kunnissa kuin valtakunnan ohjeistuksen tasolla sekä riittävää 

sosiaalityöntekijäresurssia. Perhehoidon valvonnan perehdytykseen sekä jatkokoulu-

tukseen tulisi hänen mukaansa panostaa niin kunnissa kuin sosiaalityön opinnoissa. 
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8.3 Lasten tapaaminen ja epäkohtiin puuttuminen 

8.3.1 Lasten tapaamiset  

Lasten lomakekyselyssä selvitettiin lasten näkökulma sosiaalityöntekijöiden tapaami-

siin. Lapsilta kysyttiin lomakkeessa, miten he mieluiten haluavat pitää yhteyttä omaan 

sosiaalityöntekijäänsä. 13–17-vuotiaista 70,7 prosenttia toivoi kasvokkaisia tapaami-

sia ja 25,9 prosenttia halusi puhua puhelimessa tai videoneuvottelussa sosiaalityönte-

kijän kanssa. Viestisovellusten tai tekstiviestien kannalla oli 39,8 prosenttia. Yhteensä 

4,6 prosenttia teini-ikäisistä oli vastannut, että ei halua tavata sosiaalityöntekijää tai 

pitää tähän yhteyttä. 10–12-vuotiaista lapsista 74,9 prosenttia kertoi haluavansa tavata 

työntekijää kasvokkain, 19,2 prosenttia puhua puhelimessa tai videoneuvottelussa ja 

viestittelyä kannatti 19,8 prosenttia. Lapsista 1,8 prosenttia ei halunnut tavata sosiaa-

lityöntekijää lainkaan. Vastaajien oli mahdollista valita myös useampi yhteydenpidon 

tapa. Vaikka muita vaihtoehtoja oli tarjolla, valtaosa sekä lapsista että nuorista piti 

mielekkäimpänä kasvokkaisia kohtaamisia.  

Lapset täyttivät tutkimuslomakkeet sosiaalityöntekijän tapaamisissa ja tieto tapaa-

mispaikasta saatiin sosiaalityöntekijän vastauksista. Lapsilta (10–17v.) kysyttiin, mitä 

mieltä he olivat valitusta tapaamispaikasta. Heistä 81,5 prosenttia oli sitä mieltä, että 

valittu tapaamispaikka oli hyvä paikka jutella. Huonona sitä piti 1,2 prosenttia ja ”ei 

hyvänä eikä huonona” 12 prosenttia.  

Suuri osa teini-ikäisistä oli tavattu heidän omissa huoneissaan (38,7 %). Toimis-

tolla oli tavattu 26,7 prosenttia nuorista ja muussa tilassa sijaishuoltopaikassa tai muu-

alla 34,7 prosenttia. 10–12-vuotiaita lapsia oli tavattu teini-ikäisiäkin useammin hei-

dän omissa huoneissaan (56,7 %) ja harvemmin toimistolla (15,7 %). 10–12-vuotiaita 

tavattiin lähes yhtä usein jossakin muussa paikassa kuin teini-ikäisiä (27,6 %). Selko-

kielisiä lomakkeita täyttäneitä lapsia oli tavattu omassa huoneessa (41,8 %), toimis-

tolla (13,3 %) ja muualla (44,9 %). Mikään tapaamispaikoista ei ollut erityisesti yh-

teydessä lasten kokemukseen hyvästä tai huonosta paikasta, vaan kyse oli yksilölli-

sistä tilanteista. 10–12-vuotiaat olivat kokeneet oman huoneen hiukan useammin pa-

remmaksi paikaksi kuin toimiston tai muun tilan. 

Lasten ja sosiaalityöntekijän suhdetta ja kokemuksia luottamuksesta avataan tar-

kemmin luvussa 9.2. 

8.3.2 Epäkohdista kertominen 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella lapset eivät aina kerro aikuisille huolistaan. 

Tässä tutkimuksessa olimme erityisen kiinnostuneita siitä, miksi lapset eivät kerro 

ikävistä asioista sosiaalityöntekijälle, ja tätä kysyttiin lomakkeessa lapsilta itseltään. 

Suurin osa lapsista (10–17v.) oli kertonut aikuiselle kokemistaan ikävistä asioista, ja 

useimmiten lopputuloksena oli lapsen mielestä tilanteen parantuminen.  
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Aineiston 10–12-vuotiaista ne, jotka olivat vastanneet, että eivät ole kertoneet ikä-

västä asiasta sosiaalityöntekijälle (n = 27) perustelivat sitä seuraavasti: olen jo kerto-

nut toiselle aikuiselle (13), asia on liian nolo kerrottavaksi (11), en pidä asiaa tärkeänä 

(10), asia ei kuulu sosiaalityöntekijälle (4), en halua vaivata/huolestuttaa sosiaalityön-

tekijää (3), hän ei uskoisi minua (2), en tunne häntä / luota häneen (1) ja häneen on 

vaikea saada yhteyttä (1). Vastaavasti 13–17-vuotiaat (n = 196) perustelivat kertomat-

tomuutta seuraavasti: en pidä asiaa tärkeänä (51), olen jo kertonut toiselle aikuiselle 

(40), asia ei kuulu hänelle (26), pelkään mitä kertomisesta seuraisi (21), asia on liian 

nolo (19), en halua vaivata/huolestuttaa häntä (13), en tunne häntä / luota häneen (14), 

häneen on vaikea saada yhteyttä (4), hän ei uskoisi minua (4).  

Lomakkeessa oli myös mahdollisuus perustella ikävästä asiasta kertomatta jättä-

mistä avoimeen kenttään. Avoimet vastaukset vaihtelivat laajasti: tapahtunutta asiaa 

vähäteltiin, koettiin ettei sosiaalityöntekijä välitä tai kerrottiin, että jokin auktoriteetti 

oli kieltänyt puhumasta asiasta:  

”En ole uskaltanut ja olen ujo” 

”No siis en mä vaa haluu” 

”Päästän tällaiset haukkumiset ja nimittelyt toisesta korvasta sisään ja 

toisesta ulos” 

”Olen jo tottunut asiaan” 

”Häntä ei kiinnosta” 

”Sijaisperheessä joudun ongelmiin, jos kerron mitä muut lapset tekevät” 

”Laitoksen pomo kielsi asiasta puhumisen” 

8.3.3 Epäkohtiin puuttumisen käytännöt 

Sosiaalityöntekijöiden lomakkeessa kysyttiin, ovatko he tunnistaneet lapsen sijais-

huoltopaikassa epäkohtia tai puutteita, jotka heikentävät lapsen hyvinvointia tai vaa-

rantavat tämän kasvuaan ja kehitystä. Epäkohtia tunnistaneilta kysyttiin puuttumisen 

aikeista ja tavoista sekä puuttumista helpottavista ja vaikeuttavista tekijöistä.  

Sosiaalityöntekijöiden vastauksista 81,1 prosentissa (n = 744) arvioidaan, ettei lap-

sen nykyisessä sijaishuoltopaikassa ole hänen hyvinvointiaan, kasvuaan tai kehitys-

tään vaarantavia epäkohtia tai puutteita. 18,9 prosentissa (n = 173) vastauksista arvi-

oidaan, että lapsen hyvinvointiin vaikuttavia epäkohtia ja puutteita oli tunnistettavissa. 

Epäkohtiin liittyvistä toimenpiteistä kysyttäessä 141 vastauksesta käy ilmi, että epä-

kohtaan on jo puututtu. Yhteensä 21 vastauksessa kerrotaan, ettei asiaan ole vielä puu-

tuttu, mutta kuvataan toimenpiteitä, joihin ollaan ryhtymässä seuraavaksi. Epäkohtaan 

puuttumista estäviä tekijöitä kuvattiin 31 vastauksessa. 

Sosiaalityöntekijät kuvasivat avoimissa vastauksissaan sijaishuollossa tunnistami-

aan epäkohtia. Vastauksia on tässä jäsennetty sijaishuoltomuodoittain. Perhehoitoon 

sijoitettujen lasten osalta sosiaalityöntekijät raportoivat paljon perhehoitajien kasva-

tustapaan tai perhehoitajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. 

Puutteita perhehoitajien yhteistyössä lapsen syntymävanhempien kanssa sekä 
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valmiuksissa tukea lapsen ja hänen syntymävanhempiensa välistä yhteydenpitoa oli 

myös tunnistettu usein. 

Perhehoitajien väsymykseen ja jaksamattomuuteen liittyvät havainnot toistuivat 

vastauksissa useasti. Perhehoitajien eron vaikutus sijoitetun lapsen hyvinvointiin oli 

havaittu niin ikään monessa tapauksessa, ja huolta tunnettiin myös oman asiakkaan 

epätasa-arvoisesta kohtelusta suhteessa perheen biologisiin lapsiin. Useat sosiaali-

työntekijät kertoivat tehneensä havaintoja samaan perheeseen sijoitettujen toisten las-

ten oireilun vaikutuksista oman asiakkaan hyvinvointiin. Vastauksissa kerrottiin myös 

perhekotivanhempien sairastumisista, päihteidenkäytöstä ja muista elämänkriiseistä, 

jotka luonnollisesti vaikuttavat myös sijoitettuihin lapsiin. 

Taulukko 3. Sosiaalityöntekijöiden yleisimmät epäkohtahavainnot liittyen 
perhehoitoon 

Sosiaalityöntekijän tunnistama epäkohta tai puute perhehoidossa Mainintoja 

Kasvatus- tai vuorovaikutusongelmat suhteessa lapseen 31 

Ongelmat yhteydenpidon tukemisessa/yhteistyössä lapsen syntymävanhem-

pien kanssa 

23 

Perhehoitajan väsymys, uupumus, jaksamattomuus 18 

Perhehoitajien ero 11 

Epätasa-arvoinen kohtelu suhteessa perhehoitajien biologisiin lapsiin 8 

Perhekodin perheenjäsenen sairastuminen, päihdeongelma tai muu kriisi 7 

Toisen/toisten sijoitettujen lasten vointi/tarvitsevuus tai uusien lasten tulo 

perheeseen 

6 

Lastensuojelulaitoksiin liittyvinä epäkohtahavaintoina sosiaalityöntekijät rapor-

toivat eniten muiden lasten oireilun ja lasten keskinäisten konfliktien vaikutuksista 

oman asiakkaan tilanteeseen. Laitoksen riittämätön tuki, valvonta, henkilökuntare-

surssi tai osaamisvaje mainittiin niin ikään useasti epäkohtina. Kolmanneksi eniten 

mainintoja sai henkilökunnan vaihtuvuus. 

Taulukko 4. Sosiaalityöntekijöiden yleisimmät epäkohtahavainnot liittyen 
laitoshoitoon  

Sosiaalityöntekijän tunnistama epäkohta/puute 

laitoksessa 

Mainintoja 

Muiden lasten vointi/käytös tai lapsiryhmän kon-

fliktit/koostumus 

12 

Riittämätön tuki, valvonta, resurssit, osaaminen 11 

Henkilökunnan vaihtuvuus 6 
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Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin myös sitä, millä tavalla he ovat puuttuneet tai aiko-

vat puuttua sijaishuollossa havaitsemiinsa epäkohtiin. Keinovalikoimassa olivat kes-

kustelut ja neuvottelut eri osapuolten kanssa sekä erilaisten tukitoimien kuten tuki-

henkilön, tukiperheen tai perheterapian käynnistäminen tai lisääminen sijoitetun lap-

sen tai häntä hoitavien aikuisten tueksi. Muutamassa tapauksessa sosiaalityöntekijät 

kertoivat harkitsevansa tai valmistelevansa lapsen sijaishuoltopaikan muutosta. 

Yksi hankkeen tavoitteista oli selvittää sijaishuollon epäkohtiin puuttumista hel-

pottavia ja vaikeuttavia tekijöitä. Tätä teemaa käsiteltiin sosiaalityöntekijöiden kanssa 

työpajoissa, ja kysyimme näistä tekijöistä myös sosiaalityöntekijöiden kyselyssä. 

Puuttumista helpottaviksi tekijöiksi sosiaalityöntekijät listaavat vastauksissaan ennen 

kaikkea hyvät ja avoimet yhteistyö- ja keskustelusuhteet lapsen sijaishuoltopaikan ai-

kuisten kanssa. Hyvä keskinäinen tuntemus ja luottamus eri osapuolten välillä on sel-

västi avaintekijä vaikeissa tilanteissa, ja mahdollistaa asioiden puheeksi ottamisen 

”niiden oikeilla nimillä”. Lapsen rohkeus kertoa kokemuksistaan avoimesti sosiaali-

työntekijälle ja perhehoitajien valmius pyytää ja ottaa tukea vastaan helpottavat niin 

ikään ongelmatilanteiden selvittelyä. Selkeiksi sovituista toiminnan ”raameista” tun-

nistetaan myös olevan apua. 

Puuttumista vaikeuttaviksi tekijöiksi sosiaalityöntekijät raportoivat erilaiset vai-

keudet yhteistyössä ja suhteissa sijaishuoltopaikan kanssa, kuten jännitteisyyden ja 

toisen osapuolen loukkaantumisherkkyyden. Sijaishuoltopaikan torjuva suhtautumi-

nen ehdotettuja tukitoimia kohtaan vaikeuttaa sekin usein epäkohtatilanteeseen puut-

tumista. Lasten syntymävanhempien vaikeat, heidän käytökseensä heijastuvat elä-

mäntilanteet haastavat myös epäkohtatilanteiden selvittelyä, ja läheisverkostosijoituk-

sissa sukulaisten väliset jännitteet hankaloittavat vaikeista asioista keskustelua. To-

tuuden selvittäminen ”sana sanaa vastaan” -tilanteissa ja todellisen epäkohdan erotta-

minen lapsen murrosikään liittyvistä käyttäytymisen haasteista mainittiin myös pään-

vaivaa aiheuttavina tilanteina. Tässäkin yhteydessä tuli esiin, että lapset ovat joskus 

haluttomia kertomaan kokemistaan ikävistä asioista, koska pelkäävät niiden selvitte-

lyn seurauksia. Lapsen haluttomuus hoitokontaktiin silloin, kun hoidon tarvetta sel-

västi olisi, aiheuttaa myös huolta sosiaalityöntekijöille. 

Pitkä etäisyys sijaishuoltopaikkaan aiheuttaa käytännön ongelmia myös epäkohta-

tilanteiden selvittelyssä. Muutamassa vastauksessa mainittiin rakenteelliset ongelmat 

kuten kiire, työtilanne ja lapsen tarpeita vastaavan sijaishuoltopaikan löytämisen vai-

keus puuttumista vaikeuttavina tekijöinä. Myös epätietoisuus samaan paikkaan sijoi-

tettujen toisten lasten tilanteista on joskus haaste omaa asiakasta koskevan epäkoh-

taepäilyn selvittämiselle ja siihen puuttumiselle.  
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Taulukko 5. Sosiaalityöntekijän puuttuminen sijaishuollon epäkohtiin 
lomakeaineiston valossa 

Miten on jo puututtu? Miten aiotaan puuttua? Mitkä tekijät vaikeuttavat 

tai estävät puuttumista? 

Yhteistyön tiivistäminen eri 

toimijoiden välillä (lapsi, 

vanhemmat, sijaishuoltopaikka, 

muu palvelujärjestelmä) 

 

Monialaisen yhteistyön 

tiivistäminen ja palveluiden 

yhteensovittaminen 

Epäkohta tunnistettu liian 

myöhään  

- tehtyä päätöstä ei enää 

voida muuttaa tai siihen ei 

voi vaikuttaa 

- lapsi on jo itsenäistymässä 

tai siirtynyt jälkihuoltoon 

Valvontayhteistyön 

vahvistaminen (esihenkilön 

tuki, valvontaviranomaisen 

konsultointi ja yhteistyö) 

 

Yhteistyö esihenkilön sekä 

valvontaviranomaisten kanssa 

(keskustelut ja konsultaatiot, 

selvityspyynnöt)  

 

Dokumentoinnin 

tehostaminen (lapsen tarpeiden 

ja toimenpiteiden tarkempi 

kirjaaminen) 

Arvioinnin säännöllisyyden 

varmistaminen 

 

Tiedonkulkuongelmien syiden 

selvittäminen ja niiden 

korjaaminen  

 

Vahvempi tuki lapselle 

(tarkempi tutustuminen lapseen 

ja hänen historiaansa, 

erityispalveluiden järjestäminen) 

 

Tuen ja palveluiden 

järjestäminen lapselle 

Palveluiden saatavuudessa 

on ongelmia 

 

Lapsen ja aikuisten käsitys 

epäkohdasta on 

ristiriidassa keskenään 

 

Perhehoitajien tuen 

vahvistaminen (työnohjaus, 

mentorointi, vapaiden 

järjestäminen, kodinhoitoapu, 

taloudellinen tuki jne.) 

 

  

Perhehoidossa tunnistetut epäkohdat kuten jaksamiseen, perhedynamiikkaan ja 

syntymävanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät vaikeudet viestivät siitä, 

että perhehoitajien rekrytointiin, tukeen ja ohjaukseen tulisi panostaa huomattavasti 

nykyistä enemmän. Laitoksiin sijoitettujen lasten tilanteisiin liittyvinä epäkohtina ai-

neistossa nousevat esiin erityisesti toisten lasten oireilu ja lapsiryhmässä tapahtuvat 
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konfliktit. Tästä ilmiöstä kertovat myös kansainväliset tutkimukset (Korhonen & 

Eriksson 2021). 

Sekä sosiaalityöntekijöiden kyselyvastauksissa että työpajojen keskusteluissa kävi 

ilmi, että epäkohtatilanteet ovat usein hyvin kompleksisia ja tunteita herättäviä, ja että 

niiden ratkaisu vaatii sosiaalityöntekijältä erityistä sensitiivisyyttä ja tarkkaa harkin-

taa. Vaikeiden tilanteiden selvittäminen on myös työntekijälle kuormittavaa. On kaik-

kein osapuolten etu, että työntekijälle varmistetaan näissä tilanteissa riittävä tuki esi-

mieheltä, kollegoilta ja työnohjauksesta. Sijaishuollon epäkohtatilanteita ehkäisevien 

ja niiden selvittelyä helpottavien hyvien suhteiden luomiseen tarvitaan aikaa.  
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9 Sijoitettujen lasten hyvinvointi, 

kokemukset ja kohtelu 
Sijoitettujen lasten tämänhetkisistä tilanteista, kokemuksista ja hyvinvoinnista 

saimme tietoa sekä lasten että sosiaalityöntekijöiden lomakevastauksista. Alle 10-

vuotiaiden lasten tilannetta tutkittiin vain sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, kun 

taas yli 10-vuotialta saatiin sekä heidän subjektiivinen kokemuksensa että sosiaali-

työntekijän arvio.  

9.1 Lasten sijoitukset 

Lasten sijoituksiin liittyvät tiedot saatiin lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöi-

den vastauksista, joten niitä voidaan pitää luotettavina. Koko aineiston lapsista 7,9 

prosenttia oli ollut sijoitettuna yhtäjaksoisesti alle vuoden, 21,3 prosenttia 1–2 vuotta, 

20,8 prosenttia 3–5 vuotta ja yli viisi vuotta 49,9 prosenttia. Lapsista 58 prosenttia oli 

toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa, 30 prosenttia laitoshoidossa ja 10 prosenttia 

ammatillisessa perhehoidossa. Tämä vastaa erittäin hyvin kansallisia tilastoja lasten 

sijoituspaikkojen jakautumisesta (Lastensuojelu 2020). Alle 10-vuotiaiden ja yli 10-

vuotiaiden sijoituspaikkoja tarkastellessa tulee selvästi esiin perhehoitopainotteisuus 

pienten lasten kohdalla ja vastaavasti suurempi laitoshoidon osuus teini-ikäisten koh-

dalla. 

 

Kuvio 4. Sijaishuoltomuodot 

48%

30%

10%

10%

81%

3%

6%

11%

40%

37%

10%

11%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Toimeksiantosuhteinen perhehoito

Laitoshoito

Ammatillinen perhekoti

Läheissijoitus (toimeksiantosuhteinen)

Muu

Lasten sijoituspaikka

Kaikenikäiset (n= 933) Alle 10v. (n=188) Yli 10v. (n=738)



9 Sijoitettujen lasten hyvinvointi, kokemukset ja kohtelu 

 

THL Raportti— 3/2022 73 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

Kaikista aineiston lapsista 39,7 prosenttia oli ensimmäisessä sijaishuoltopaikas-

saan, 35,1 prosenttia toisessa, 21,3 prosenttia kolmannessa tai neljännessä ja 3,1 pro-

sentille lapsista paikkoja oli kertynyt yli viisi. Sijaishuoltopaikkojen vaihtuvuus ko-

rostuu hieman vanhempien lasten ikäryhmässä: yli kymmenvuotiaista 22,9 prosenttia 

oli kolmannessa tai neljännessä paikassa, kun taas alle kymmenvuotiaista 17 prosent-

tia oli kokenut näin monta paikanvaihdosta. Toisessa paikassa olevien lasten verrat-

tain suuri määrä (35,9 % yli 10-vuotiaista ja 31,9 % alle 10-vuotiaista) selittyy sillä, 

että lapsen ensimmäinen sijaishuoltopaikka on usein vastaanottoperhe tai -laitos, josta 

lapsi siirtyy pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan. Huostaanottoa on useimmiten edel-

tänyt kiirellinen sijoitus (esim. THL Lastensuojelu 2020, 5). 

 
Kuvio 5 Lapsen sijoituspaikkojen määrä % 

*Alle 10-vuotiassa suuri määrä paikkoja (yli 5) selittyy osittain aikaisemmilla sijoituksilla yhdessä vanhem-

man kanssa 

Kuten edellä kävi ilmi, aineistomme lapsista suurin osa oli sijoitettuina toimeksi-

antosuhteiseen perhehoitoon tai yksityisiin lastensuojelulaitoksiin. Kuten yllä ole-

vasta taulukosta ilmenee, lapsista ne, jotka olivat ensimmäisessä sijoituspaikassaan, 

olivat valtaosin (73,1 %) toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa. Yksityinen lasten-

suojelulaitos oli ensimmäisenä paikkana 17,9 prosentilla lapsista. Toisessa sijoitus-

paikassaan olevista lapsista 58,3 prosenttia oli toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa 

ja 23,4 prosenttia yksityisissä laitoksissa. Kolmannessa tai neljännessä sijoituspai-

kassa olevista lapsista 40,2 prosenttia oli yksityisessä laitoksessa ja 39,2 prosenttia 

toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa. Yli viisi paikkaa kokeneista lapsista puoles-

taan 42,9 prosenttia oli yksityisessä laitoksessa ja 34,5 prosenttia perhehoidossa.  
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Ammatillisen perhekotihoidon ja julkisen sektorin ylläpitämän laitoshoidon toden-

näköisyys kasvoi hieman sijaishuoltopaikkojen lukumäärän myötä: ensimmäisenä 

paikkana ammatillinen perhekoti oli kuudella prosentilla aineiston lapsista ja kunnal-

linen tai valtiollinen laitos kolmella prosentilla. Yli viisi paikkaa kokeneista lapsista 

oli ammatillisessa perhekodissa 14,3 prosenttia ja kunnallisessa tai valtion laitoksessa 

13,8 prosenttia.  

Taulukko 6. Nykyinen sijaishuoltopaikka paikkojen määrään mukaan 

n = 915 Ensimmäinen  

sijoituspaikka 

Toinen  

sijoituspaikka 

3.–4. sijoitus-

paikka 

5.–10. sijoitus-

paikka 

Toimeksianto-

suhteinen perhe-

hoito/ läheissijoi-

tus 

73,1 % 58,3 % 39,2 % 34,5 % 

Ammatillinen 

perhekoti 

6 % 13,7 % 12,9 % 14,3 % 

Yksityinen lasten-

suojelulaitos 

17,9 % 23,4 % 40,2 % 42,9 % 

Kunnallinen tai 

valtion lastensuo-

jelulaitos 

3 % 4,7 % 7,7 % 13,8 % 

 100 % 100 % 100 % 100 % 

9.2 Sosiaalityöntekijän ja lapsen välinen suhde 

Sosiaalityöntekijän ja lapsen välinen suhde on tutkimuksissa osoitettu merkittäväksi 

sekä lapsen osallisuuden vahvistamisen, että valvonnan menestyksekkään toteuttami-

sen kannalta. Sosiaalityö suhdeperustaisena muutostyönä mahdollistuu ylipäätään 

vain luottamuksellisessa suhteessa. Kyselytutkimuksessamme kartoitettiin lapsen ja 

hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän välistä suhdetta eri näkökulmista. 

Tästä syystä tarkastelimme tätä suhdetta sekä lapsen että työntekijän näkökulmasta.   

Aineistonkeruu toteutettiin lapsen ja hänen asioistaan vastaavan sosiaalityönteki-

jän kahdenkeskisessä tapaamisessa. Jotkut tutkimukseen osallistuvista lapsista tapasi-

vat nykyisen vastuusosiaalityöntekijänsä ensimmäistä kertaa tutkimukseen liittyvässä 

tapaamisessa. Lapsista kerran tai kahdesti aiemmin tavattuja oli 34 prosenttia ja kol-

mesta viiteen kertaa tavattuja kolmannes. Sosiaalityöntekijöiden vastausten mukaan 

10 prosenttia lapsista oli sellaisia, joita sosiaalityöntekijä ei ollut tavannut aikaisem-

min. Lapsista (10–12 v.) lähes kaikki (93 %) vastasivat tavanneensa työntekijän jo 

aikaisemmin ennen kyseistä tapaamista, 4,4 prosenttia ei ollut varma, oliko tavannut 

ja 2,5 prosenttia vastasi, ettei ollut tavannut työntekijää aikaisemmin. Teini-ikäisistä 

(13–17-v.) valtaosa (73,5 %) vastasi tavanneensa sosiaalityöntekijän monta kertaa ai-

kaisemmin, 19,9 prosenttia kerran tai kaksi, 1,8 prosenttia ei ollut varma oliko 
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tavannut ja 4,8 prosenttia vastasi, että ei ollut tavannut sosiaalityöntekijää aikaisem-

min. Niiden lasten osuus, joita sosiaalityöntekijä kertoi tavanneensa 5–10 kertaa oli 

20 prosenttia ja yli 10 kertaa tavattuja oli 7 prosenttia. 

Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin heidän arvioitaan siitä, kertoiko lapsi tapaamisessa 

avoimesti itselleen tärkeistä asioista. Sosiaalityöntekijät arvioivat, että kaikenikäisistä 

lapsista (0–17-v.) 23 prosenttia kertoi asioistaan hyvin avoimesti, 38 prosenttia melko 

avoimesti, 19 prosenttia melko niukasti ja 7 prosenttia hyvin niukasti. Pieni osa lap-

sista (3 %) oli sosiaalityöntekijöiden mukaan vielä liian pieniä kertoakseen asioistaan 

itse. 

Lapsilta (10–17-v.) kysyttiin heidän käsityksiään siitä, saavatko he halutessaan ta-

vata sosiaalityöntekijää kahden kesken. Lapsi on voinut ymmärtää kysymyksen kah-

della tavalla: hän on voinut olettaa kysymyksen koskevan hänen oikeuttaan tavata 

työntekijää ja tämän oikeuden toteutumista, tai sitten hän on pohtinut sitä, onko ta-

paamisen järjestämiseen konkreettinen mahdollisuus. Seuraavassa kuviossa on esi-

tetty eri-ikäisten lasten ja selkokieliseen lomakkeeseen vastanneiden tulokset erik-

seen, koska ryhmien käsitykset poikkesivat toisistaan. Teini-ikäisistä valtaosa (85,4 

%) kertoi saavansa tavata sosiaalityöntekijää kahden, mutta sekä pienemmistä että 

selkolomakkeeseen vastanneista lapsista yli kolmannes vastasi olevansa epävarma 

asiasta.  

 
Kuvio 6. Lapsen käsitys oikeudestaan/mahdollisuudestaan tavata sosiaalityönte-
kijä kahden kesken (%) 
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Lapsen ja sosiaalityöntekijän välisen suhteen merkitys korostuu erityisesti, jos so-

siaalityöntekijä on pitkäaikainen ja lapselle tuttu (Laakso 2019). Samalla sosiaalityön-

tekijöiden vaihtuvuus näyttäytyy esimerkiksi tämän tutkimuksen valossa suurena. So-

siaalityöntekijöiden kyselyvastausten mukaan 23,5 prosenttia lapsista on sellaisia, joi-

den kohdalla kyseinen työntekijä oli vastannut lapsen asioista alle vuoden. Osa näistä 

tilanteista selittynee sillä, että kyseinen lapsi on ollut sijoitettuna alle vuoden, mutta 

suurin osa kuitenkin työntekijöiden vaihtuvuudella.  

Kaikenikäisistä aineiston lapsista (n= 690) noin puolet (49,4 %) kertoi voivansa 

kertoa sosiaalityöntekijälle itselleen tärkeistä asioista erittäin hyvin ja hieman alle 

puolet (46,2 %) melko hyvin. Lapsista 3,3 prosenttia koki voivansa kertoa asioistaan 

melko huonosti ja 1 prosentti erittäin huonosti. Tätäkin kysymystä tarkasteltiin myös 

erikseen lapsiryhmittäin ja kuten kuviosta alla ilmenee, niin nuoremmat lapset vasta-

sivat useammin voivansa kertoa itselleen tärkeistä asioista todella hyvin. Selkolomak-

keisiin vastanneiden joukossa suurempi osuus lapsista koki voivansa kertoa asioistaan 

huonosti tai ei ollenkaan.  

 

Kuvio 7. Onko sinulla yleensä mahdollisuus kertoa sosiaalityöntekijälle sinulle tär-
keistä asioista? (%) 
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Lapsen kokemus siitä, että hän voi kertoa asioistaan sosiaalityöntekijälle, on hyvin 

merkityksellinen. Sosiaalityöntekijän on kuultava lasta voidakseen muodostaa käsi-

tyksen tämän tilanteesta ja arvioidakseen sijaishuollon tavoitteiden toteutumista. Lap-

sen kuuleminen on hyvin tärkeää myös valvonnan kannalta. 

9.3 Lasten tilanne sijaishuoltopaikassa 

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on seurata lapsen sijaishuol-

lon toteutumista ja arvioida jatkuvasti sitä, kuinka hyvin sijaishuoltopaikka vastaa lap-

sen tarpeisiin. Sosiaalityöntekijät ottivat kyselyssä lapsikohtaisesti kantaa siihen, 

kuinka hyvin lapsen nykyinen sijaishuoltopaikka heidän mielestään vastaa tämän yk-

silöllisiin tarpeisiin.  

Sosiaalityöntekijöiden arvioiden mukaan 94 prosenttia kaikista lapsista on sijais-

huoltopaikassa, joka vastaa erittäin tai melko hyvin lapsen tarpeisiin. Alla olevassa 

taulukossa on tarkasteltu arvioita ikäryhmittäin. Näemme, että yli 10-vuotiaista 2,3 

prosenttia on tällä hetkellä paikassa, joka vastaa heidän tarpeisiinsa huonosti ja 4,2 

prosenttia sellaisessa paikassa, mikä ei vastaa ”hyvin eikä huonosti”. Pienten lasten 

tarpeisiin vastataan työntekijöiden mukaan sijaishuollossa ”erittäin hyvin” useammin 

kuin vanhempien lasten kohdalla.  

Taulukko 7. Sijaishuoltopaikan vastaaminen lapsen tarpeisiin sosiaalityön-
tekijöiden mukaan 

 Yli 10-v. (n = 738) Alle 10-v. (n = 187) 

Erittäin hyvin 59,5 % 79,7 % 

Melko hyvin 33,7 % 17,6 % 

Ei hyvin eikä huonosti 4,2 % 1,6 % 

Melko huonosti tai huonosti 2,3 % 0,5 % 

En osaa sanoa 0,3 % 0,5 % 

Syyt siihen, miksi lapsi on paikassa, joka ei vastaa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa, 

voivat olla hyvin erilaiset. Kaikkiaan yli 50 lapsen kohdalla sosiaalityöntekijä oli ar-

vioinut, että lapsen nykyinen sijaishuoltopaikka ei vastaa hyvin tämän tarpeisiin. So-

siaalityöntekijöiden mukaan syitä tällaiseen tilanteeseen olivat mm. se, että arvio oli 

liian aikaista tehdä, koska lapsi oli vasta asettumassa tai se, että lapsen tarpeet tai ti-

lanne olivat muuttuneet. Yhteensä viisi lasta oli sosiaalityöntekijöiden mukaan nykyi-

sessä paikassa, koska muita sijaishuoltopaikkoja ei ollut käytettävissä, ja viiden koh-

dalla oltiin etsimässä parempaa sijaishuoltopaikkaa.  

Kohtaan ”joku muu syy, mikä” annetuissa avoimissa vastauksissa (n = 42) näkyi 

laaja kirjo tilanteita, joissa lapsi on sosiaalityöntekijän arvion mukaan tarpeitaan hei-

kosti vastaavassa paikassa. Yleisin yksittäinen mainittu syy oli se, että lapsi on ollut 

kyseisessä paikassa jo niin pitkään, ettei vaihtamista pidetä hänen etunsa mukaisena, 
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vaikka paikan vastaavuus lapsen tarpeisiin olisi ajan myötä heikentynyt joko lapsen 

tilanteessa tai sijaishuoltopaikassa ilmenneiden muutosten vuoksi. Vastauksissa ker-

rottiin myös tilanteista, joissa lapsen tilanne on vuosien mittaan ollut vaihteleva, tai 

joissa juuri äskettäin on ilmaantunut kriisi, jota vielä selvitellään. Joissakin vastauk-

sissa todetaan, että lapsen kotiutumista tai paikan vaihtoa ollaan parhaillaan työstä-

mässä. Monessa vastauksessa kerrotaan lapsen voinnin muutoksista: päihteidenkäy-

töstä, lisääntyneestä aggressiivisuudesta tai muista psyykkisistä ongelmista, joita si-

joituksen aikana on alkanut ilmetä. Erilaisia kiinnittymisen, sitoutumisen ja kiinty-

myssuhteen ongelmia kuvataan myös useissa vastauksissa. 

Muutamassa vastauksessa kerrotaan, että läheisverkostosijoituksen ollessa ky-

seessä paikkaa ei ole lähdetty vaihtamaan, vaikka lapsen tarpeet eivät täysin tule ky-

seisessä paikassa kohdatuiksi. Useasta vastauksesta välittyy se, että lapsen sijaishuol-

topaikka ei ole kaikin tavoin ihanteellinen, mutta tarjolla olevista vaihtoehdoista par-

haaksi arvioitu. Muutoksen riskit arvioidaan joskus suuremmiksi kuin ”nykytilan-

teessa luoviminen”, kuten eräs vastaaja toteaa. Monessa tapauksessa vaikuttaa olevan 

kysymys siitä, että sijaishuoltopaikka vastaa kyllä johonkin lapsen tarpeeseen, mutta 

ei kaikkiin. 

Teini-ikäisiä lapsia pyydetiin myös itse arvioimaan nykyisen sijaishuoltopaikan 

sopivuutta itselleen. Tämä osoittautui kuitenkin lomakekyselyn yhteydessä vaikeaksi 

kysymykseksi, mikä ilmeni ”en osaa sanoa” -vastausten suurena osuutena sekä avoin-

ten vastausten sisällöistä. Kysymys oli muodossa ”Onko nykyinen sijaishuoltopaikka 

mielestäsi sinulle oikea?”.  Teini-ikäisistä (N = 442) yhteensä 74,2 prosenttia vastasi, 

että on omasta mielestään oikeassa sijaishuoltopaikassa. Yhteensä 10,4 prosenttia oli 

sitä mieltä, että ei ole ja 15,4 prosenttia ei osannut sanoa. 

Teini-ikäisten omia arvioita tarkasteltiin ristiin sosiaalityöntekijöiden vastausten 

kanssa. Arviot huonosti sopivasta paikasta olivat määrällisesti pieniä, joten lasten ja 

työntekijöiden arvioiden välisistä yhteyksistä ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopää-

töksiä. Kuitenkin erityisesti niissä arvioissa, joissa paikka vastasi hyvin lapsen tar-

peita, lapsi ja sosiaalityöntekijä olivat hyvin yksimielisiä. Tilanteista, joissa teini-ikäi-

nen itse piti paikkaa oikeana, vain 1,1 prosenttia oli sellaisia, joissa sosiaalityöntekijä 

oli vastannut paikan vastaavan lapsen tarpeisiin ”melko huonosti” ja 3,2 prosenttia 

sellaisia, joissa työntekijä oli vastannut ”ei hyvin eikä huonosti”. Niiden teini-ikäisten 

kohdalla, jotka ”eivät osanneet sanoa” ovatko oikeassa paikassa, sosiaalityöntekijä oli 

vastannut paikan vastaavan lapsen tarpeita joko ”ei hyvin eikä huonosti” (3,4 %), 

”melko hyvin” (44,8 %) tai ”erittäin hyvin” (51,7 %). Eniten erimielisyyttä oli niiden 

tilanteiden suhteen, joissa teini-ikäinen oli arvioinut, ettei paikka ole hänelle sopiva. 

Näistä tapauksista lähes 70 prosentissa sosiaalityöntekijä oli sitä mieltä, että paikka 

vastasi lapsen tarpeita melko tai erittäin hyvin.   

Teini-ikäiset perustelivat näkemyksiään paikan sopivuudesta avoimissa vastauk-

sissa. Vastauksissa näkyivät eri äärilaidat: ”paska paikka” tai ”X on minun mielestä 

Suomen paras lastensuojelulaitos”. Toiset osasivat nimetä selkeän syyn 
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näkemykselleen kertoen esimerkiksi, että ”kohtelu on huonoa”. Osassa vastauksista 

teini-ikäiset eivät osanneet eritellä syytä, mutta he kertoivat tuntevansa, että sijais-

huoltopaikka oli hyvä tai huono: ” ei tunnu hyvältä eikä oikealta” tai ”en tiiä, se on 

vaan hyvä mesta mulle”. Osa vastaajista vertasi tilannettaan aikaisempaan ja kertoi 

paikan tuomasta positiivisesta muutoksesta: ”asiat jotka omassa kodissa oli huonosti 

ovat nyt hyvin” ja ”olen saanut apua moniin ongelmiini”. Osa vertasi paikkaa omaan 

kotiin ja totesi haluavansa mieluummin olla kotona: ”emmää tiiä oikee haluan takas 

kotia”. Sen lisäksi vastauksissa tuli esille kokemuksia siitä, että lapsi ei kokenut kuu-

luvansa nykyiseen sijaishuoltopaikkaansa: ”en ole ongelmanuori” tai ”en tunne oloani 

turvalliseksi enkä hyväksytyksi tällaisena kuin olen”.  

9.3.1 Sijaishuoltopaikka lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukena 

Sosiaalityöntekijät antoivat jokaisen lapsen kohdalla sanallisen arvion siitä, mikä lap-

sen sijaishuoltopaikassa erityisesti heidän mielestään tukee lapsen hyvinvointia, kas-

vua ja kehitystä. Vastauksia oli yhteensä 933 lapsesta. Vastaukset kuvastavat hyvin 

lasten moninaisuutta ja yksilöllisiä tarpeita. Vastaukset jaettiin seuraaviin kategorioi-

hin: ihmissuhteet, ilmapiiri ja arjen struktuuri, osaaminen ja ammatillisuus.  

Kaikkein tärkeimpänä ja useimmin mainittuna nousivat esille läheiset ja välittävät 

ihmissuhteet. Useimmiten suhde, jonka koettiin tukevan lasta, oli lapsen ja perhehoi-

tajan välinen läheinen ja lämmin kiintymyssuhde.  

”Perhehoitajan ja nuoren välinen läheinen ja luottamuksellinen suhde” 

”Lapsi on täysin kiinittynyt sijaisperheensä kaikkiin perheenjäseniin” 

”Hyvä yhteys biologiseen äitiin” 

Muitakin suhteita mainittiin, kuten suhteet sisaruksiin, vanhempiin ja isovanhem-

piin. Suhteiden pitkäaikaisuutta ja pysyvyyttä tuotiin esille välittämisen rinnalla. Suh-

teita kuvattiin myös sitoutuneina ja kärsivällisyyttä vaativina. Lapsen suhde ohjaajiin 

ja muuhun laitoshenkilökuntaan mainittiin, mutta se ei erityisesti korostunut aineis-

tossa, toisin kuin perhehoidon ihmissuhteet. 

”Perhehoitajat tukevat kärsivällisesti syvästi masentunutta lasta” 

”Sijaisperheen vanhemmat ovat hyvin sitoutuneita lapseen” 

Sijaishuoltopaikan ilmapiiriä pidettiin tärkeänä lapsia tukevana asiana niin laitos- 

kun perhehoidossa. Tukea antavaa ilmapiiriä kuvattiin kodinomaisena ja lämpimänä, 

mutta myös turvallisena ja ennakoitavana. Arjen struktuuri kietoutui ilmapiiriin liitty-

viin vastauksiin, ja arjen sekä rajojen selkeys tuotiin esille. Perheenomaisuus tuotiin 

esille usein, kun taas joissakin vastauksissa arvioitiin, että kyseiselle lapselle laitos-

hoito ja sen tuoma arki oli sopiva. Sijaishuoltopaikan mahdollisuus turvata koulun-

käynti tai päihteettömyys nostettiin myös esille vastauksissa. 

”Turvallinen kasvuympäristö ja turvalliset aikuiset” 



9 Sijoitettujen lasten hyvinvointi, kokemukset ja kohtelu 

 

THL Raportti— 3/2022 80 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

”Turvallinen, strukturoitu ja ennakoitavissa oleva ympäristö ja arjen ru-

tiinit” 

”Koulunkäynnin turvaaminen, nuoren itsetuhoisen käyttäytymisen ra-

joittaminen, alkoholin käytön rajaaminen” 

Osaaminen ja ammatillisuus nostettiin esille lasten hyvinvointia tukevina tekijöinä 

sekä perhehoidon että laitoshoidon osalta. Kun perhehoidossa olevien lasten arvioitiin 

erityisesti hyötyvän läheisestä ja lämpimästä suhteesta perhehoitajiin, niin laitos-

hoidossa pidettiin arvossa erityisesti ammatillista osaamista, kuten päihderiippuvuu-

teen, vammaisuuteen, neuropsykiatrisiin häiriöihin ja käytöshäiriöihin liittyvää osaa-

mista. Myös perhehoitajien kokemusta, osaamista ja ammatillisuutta tuotiin esille, 

mutta yleisemmällä tasolla kun laitoksiin kiinnittyvää erityisosaamista. 

9.3.2 Sijaishuoltopaikan ilmapiiri 

Lapsen kokemukseen sijaishuoltopaikan ilmapiiristä tiivistyy tärkeää tietoa hänen ti-

lanteestaan. Sijaishuoltopaikan ilmapiiristä kysymällä aikuinen saattaa päästä kiinni 

teemoihin, joista olisi muutoin vaikea saada tietoa. Se, miten ilmapiiri näkyy sijais-

huoltopaikan käytännöissä tai todentuu aikuisten tai toisten lasten toiminnassa, voi 

kertoa paljon sijaishuoltopaikasta.  

Tässä kyselyssä lapsilta kysyttiin, millaisena he kokevat nykyisen sijaishuolto-

paikkansa ilmapiirin. Samankaltaisia ilmapiiriin liittyviä kysymyksiä on käytetty 

myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Laakso 2019; 2016). Lasten lomakkeissa sijais-

huollon ilmapiiriin liittyvä kysymys sisältyi ainoastaan teini-ikäisten eli 13–17-vuoti-

aiden lomakkeeseen. Lapset saivat valita annetuista vaihtoehdoista adjektiiveja, jotka 

heidän mielestään kuvastivat nykyisen sijaishuoltopaikan ilmapiiriä. Positiivisia ad-

jektiiveja oli annettu neljä (leppoisa, turvallinen, rento ja kannustava) ja negatiivisia 

neljä (komenteleva, jännittynyt, välinpitämätön ja pelottava). Valintojen määrää ei ol-

lut rajoitettu, vaan lapsi saattoi valita haluamansa määrän eri adjektiiveja ilmapiiriä 

kuvaamaan.  
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Kuvio 8. Sijaishuoltopaikan tunnelma teini-ikäisten vastauksissa (n = 402) 

Kaikista kysymykseen vastanneista teini-ikäisistä (n = 402) 83,7 prosenttia oli va-

linnut vähintään yhden positiivisen adjektiivin kuvaamaan sijaishuoltopaikan ilmapii-

riä. Myönteisiä adjektiiveja oli valittu siten, että yhden oli valinnut 18,7 prosenttia 

nuorista, kaksi adjektiivia 13,9 prosenttia, kolme adjektiivia 19,4 prosenttia ja kaikki 

neljä adjektiivia oli valinnut noin kolmannes (31,8 %) nuorista. Vastaajista 70,9 pro-

senttia oli sellaisia, jotka eivät valinneet yhtään negatiivista adjektiivia. 

Yhden kielteisen adjektiivin oli valinnut 21,1 prosenttia vastanneista nuorista ja 

kaksi tai useampia adjektiiveja 8 prosenttia. Vastaukset painottuivat siten, että kolme 

tai neljä positiivista adjektiivia valinneet eivät muutamaa yksittäistä vastaajaa (2) lu-

kuun ottamatta olleet valinneet enempää kuin yhden negatiivisen vaihtoehdon. Vas-

taavasti kaksi tai useampia negatiivisia adjektiiveja valinneet teini-ikäiset eivät pää-

sääntöisesti olleet valinneet useita positiivisia kuvaavia adjektiiveja. Ääripäinä aineis-

tossa näkyy myös vastaajia, jotka olivat valinneet lähes yksinomaan positiivisia tai 

negatiivisia adjektiivejä.  

Turvallisuuden tunnetta sijaishuoltopaikassa tarkasteltiin myös toisen kysymyk-

sen avulla. Sitä kuvaavat sanat poikkesivat kuitenkin eri lapsiryhmien lomakkeissa 

toisistaan siten, että nuorempien lasten lomakkeessa sekä selkokielisessä lomakkeessa 

käytettiin ilmaisua ”hyvä olla” kun taas teini-ikäisten lomakkeessa käytettiin käsitettä 

”turvallinen olo”. Vastaukset jakautuivat kuvion 9 mukaisesti. 

64,4 %
60,7 %

57,2 %

49,8 %

21,1 %

8,7 % 6,5 % 4,7 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

Nykyisen sijaishuoltopaikan tunnelma



9 Sijoitettujen lasten hyvinvointi, kokemukset ja kohtelu 

 

THL Raportti— 3/2022 82 
”Kiitos kun pidätte huolta,  

että asiat olisi minulla hyvin” 

 

 

Kuvio 9. Turvallinen tai hyvä olo sijaishuoltopaikassa (%) 

Suurin osa kaikista kyselyyn vastanneista 10–17-vuotiaista lapsista kokee olonsa 

hyväksi ja turvalliseksi sijaishuoltopaikassaan. Sitä ei kuitenkaan voida sivuuttaa, että 

jopa yli viidennes (21,5 %) teini-ikäisistä kokee olonsa turvalliseksi vain välillä. Pieni 

osuus (0,9–3 %) lapsista ja teini-ikäisistä ei koskaan tunne oloaan turvalliseksi sijais-

huoltopaikassaan. Kun tarkastellaan koko aineistoa (10–17-vuotiaita), 2,3 prosenttia 

ei koskaan tuntenut oloaan turvalliseksi nykyisessä sijaishuoltopaikassaan. 

Helena Toivonen teki hankkeessa pro gradun Turun yliopistoon. Hän tutki sijoi-

tettujen nuorten kokemuksia omasta turvallisuuden tunteestaan sijaishuollossa, ja 

käytti aineistonaan teini-ikäisten kyselylomakkeita. Toivosen käyttämä aineisto koos-

tui 28.2.2021 mennessä palautuneisiin lomakkeisiin ja se sisälsi 158 nuoren vastauk-

set. Toivosen mukaan nuorten turvallisuuden kokemukset paikantuivat ihmissuhtei-

siin sekä sijaishuoltopaikkaan liittyviin tekijöihin. Hänen mukaansa nuoret kokivat 

ihmissuhteista erityisesti sijaishuoltopaikan aikuisten, vertaisten sekä biologisen per-

heen ja suvun vaikuttavan heidän turvallisuuden tunteeseensa. Sijaishuoltopaikan tur-

vallisuuteen liittyivät nuorten kokemuksissa psyykkinen turvallisuus, fyysinen turval-

lisuus, ympäristö, materiaalinen hyvinvointi sekä sijaishuoltopaikan säännöt. Aikuis-

ten kohdalla myös pysyvyys mainittiin tärkeänä turvallisuutta luovana asiana. Kun 

sijaishuoltopaikan aikuiset pysyvät työyhteisössä, nuoret kokevat olonsa turvalliseksi. 

Pysyvyys ulottui koskemaan myös lasten ja nuorten yhteisöä sijaishuoltopaikassa: 

muiden nuorten vaihtuminen ympärillä nousi esille turvattomuutta aiheuttava teki-

jänä. (Toivonen 2021.) 
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9.3.3 Suhteet aikuisiin sijaishuoltopaikassa 

Sijaishuoltopaikan aikuiset ovat sijoitetun lapsen arjessa tämän lähiaikuisia, ja siten 

hyvin merkittävässä asemassa lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen turvaami-

sessa.  

Tutkimuksessa tarkastelimme yhteensä yhdeksän väittämän pohjalta sitä, mil-

laiseksi lapset kokevat lähiaikuisten huolenpidon ja osallisuutensa toteutumisen si-

jaishuollossa Lapsilta kysyttiin lomakkeessa, onko sijaishuoltopaikassa vähintään 

yksi aikuinen, joka välittää hänestä, on kiinnostunut hänestä sekä kuuntelee hänen 

mielipiteitään. Alla olevaan kuvioon on valittu ne väittämät, jotka olivat kaikissa lo-

makkeissa (teini-ikäisten ja lasten lomakkeiden ”kannustaa” ja ”kehuu” ovat yhdis-

tetty yhdeksi vastaamaan selkokielistä yhdistettyä väittämää). Kuviossa esitetään vas-

tausten jakautuminen lapsiryhmittäin. Kaikissa ryhmissä kannustusta ja kehumista 

kokivat lähes kaikki lapsista (96,5–98 %) eikä lapsen mielipiteen kysymisessä ollut 

suurta eroa ryhmien välillä (90,3–91,7 %). Välittämisen kokemusta kuvaavan väittä-

män ero pienempien lasten ja selkolomakkeisiin vastanneiden lasten välillä on kuiten-

kin lähes 8 prosenttia. Selkolomakkeiden täyttäneiden kokemus siitä, että heidän 

kanssaan vietetään kahdenkeskistä aikaa, on tavallisempaa kuin kahdessa muussa ryh-

mässä. 

 

Kuvio 10. Vähintään yksi aikuinen sijaishuoltopaikassa, kyllä-vastaukset, (%) 
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Alkuperäisistä väittämistä muodostettiin kolme summamuuttujaa: arvostaminen, 

osallisuus ja kiinnostus. Arvostamisesta kertovia väittämiä olivat seuraavat: aikuinen 

kannustaa minua, kehuu minua, välittää minusta, hyväksyy minut sellaisena kuin olen 

ja kohtelee minua tasavertaisesti. Osallisuutta kuvasivat seuraavat väittämät: aikuinen 

kysyy mielipiteitäni ja ottaa ehdotukseni huomioon päätöksenteossa. Aikuisen kiin-

nostusta lapsen asioita kohtaan kysyttiin seuraavilla kahdella väittämällä: aikuinen on 

kiinnostunut siitä, miten minulla menee ja viettää kahdenkeskistä aikaa kanssani.  

Arvostamisen osalta kaikki 10–12-vuotiaat vastanneet olivat valinneet vähintään 

kolme vaihtoehtoa. Jopa 91,2 prosenttia heistä oli valinnut ne kaikki. Osallisuutta tar-

kasteltaessa 4,3 prosenttia 10–12-vuotiaista koki, ettei yksikään aikuinen kysy lapsen 

mielipidettä tai ota sitä huomioon päätöksissä. Lähes 90 prosenttia kuitenkin koki, että 

näin tapahtuu. 10–12-vuotiaista lapsista 86,7 prosenttia koki, että molemmat aikuisen 

kiinnostukseen liittyvät väittämät toteutuivat heidän kohdallaan, kun taas 3 prosenttia 

heistä oli sitä mieltä, että kumpikaan väittämä ei toteudu. Lapsista 10,4 prosenttia oli 

vastannut, että toinen aikuisen kiinnostusta kuvaavista väittämistä piti paikkansa.  

Myös suurin osa teini-ikäisistä koki, että vähintään yksi aikuinen sijaishuoltopai-

kassa arvostaa heitä: 97,2 prosenttia heistä oli vastannut, että vähintään kolme viidestä 

arvostamiseen liittyvästä väittämästä piti heidän kohdallaan paikkansa. Alle prosentti 

(0,8 %) teini-ikäisistä vastasi siten, että arvostamisen kokemusta ei ole syntynyt lain-

kaan. Osallisuutta kertoi kokevansa 86,1 prosenttia teini-ikäisistä molempien väittä-

mien osalta, ja 8,4 prosenttia valitsi toisen kahdesta osallisuusväittämästä paikkaansa 

pitäväksi. Yhteensä 5,6 prosenttia teini-ikäisistä vastasi, että kumpikaan osallisuutta 

koskeva väittämä ei heidän kohdallaan toteutunut. Teini-ikäisistä 81,6 prosenttia koki, 

että molemmat aikuisen kiinnostukseen liittyvät väittämät toteutuivat. Teini-ikäisistä 

13,9 prosenttia koki jommankumman väittämän toteutuvan ja 4,5 prosenttia koki, ettei 

kumpikaan toteudu heidän kohdallaan.  

Selkokielisissä lomakkeissa oli vähemmän väittämiä. Näihin lomakkeisiin vastan-

neista lapsista valtaosa oli sitä mieltä, että vähintään yksi aikuinen kannustaa tai kehuu 

(97,1 %), aikuinen välittää (91,4 %), aikuinen kysyy lapsen mielipidettä (91,3 %) ja 

että ainakin yksi aikuinen viettää aikaa kahdestaan lapsen kanssa (95,1 %). Vastaa-

vasti 2,9–8,7 prosenttia oli vastannut, että näin ei ole.  

9.3.4 Kaltoinkohtelu ja väkivalta sijaishuoltopaikassa 

Kysyimme sekä lapsilta että teini-ikäisiltä sitä, olivatko he kokeneet kaltoinkohtelua 

tai väkivaltaa nykyisessä sijaishuoltopaikassaan. Kysyimme myös sitä, oliko väkival-

lan tekijänä aikuinen vai toinen lapsi. Vastaaja sai myös täsmentää, oliko kyseinen 

tapahtuma ajoittunut nykyiseen vai aikaisempaan sijaishuoltopaikkaan.  

Lasten (10–12-v.) lomakkeessa oli yhteensä 15 väittämää sekä avoin vastausmah-

dollisuus. Teini-ikäisten lomakkeessa oli 17 väittämää. Näihin sisältyi kaksi seksuaa-

liväkivallan kokemuksiin liittyvää väittämää, joita ei ollut nuorempien lasten lomak-

keessa. Huomattavasti lyhyemmässä selkokielisessä lomakkeessa oli nykyisen 
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sijaishuoltopaikan aikuisten toimintaan liittyen neljä väittämää ja toisten lasten toi-

mintaan liittyen neljä väittämää.  

Lasten ja nuorten vastauksista kävi ilmi, että ainoastaan seksuaaliväkivalta sekä 

kimppuun käyminen olivat epätavallisia aikuisten taholta. Lähes kaikkia muita kal-

toinkohtelun ja väkivallan muotoja mainittiin useammin kuin muutaman kerran. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty teini-ikäisten vastaukset.  

Taulukko 8. 13–17-vuotiaiden kokemuksia (n = 460). Suluissa mainintojen määrä.  

 Nykyinen  

sijaishuoltopaikka: 

aikuinen 

Nykyinen  

sijaishuoltopaikka: 

lapsi tai nuori 

Aikaisempi  

sijaishuoltopaikka: 

aikuinen tai lapsi 

Jätetty ulkopuolelle tai 

kieltäydytty  

puhumasta 

7,2 % (33) 13,3 % (61) 13,3 % (61) 

Kiusattu 1,7 % (8) 13 % (60) 13,5 % (62) 

Syrjitty 1,5 % (7) 4,8 % (22) 4,8 % (22) 

Sinua on painostettu 8,3 % (38) 8,0 % (37) 10,7 % (49) 

Nöyryytetty tai nolattu 6,3 % (29) 10,9 % (50) 9,8 % (45) 

Haukuttu tai nimitelty 6,1 % (28) 22,4 % (103) 14,6 % (67) 

Tönitty tai ravisteltu 4,1 % (19) 11,1 % (51) 8,9 % (41) 

Tukistettu tai  

läimäytetty 

2,4 % (11) 11,1 % (51) 6,7 % (31) 

Varastettu tai yritetty 

varastaa jotain 

0,7 (3) 17,2 % (79) 9,3 % (43) 

Uhattu vahingoittaa 

fyysisesti 

1,7 % (8) 11,1 % (51) 9,3 % (43) 

Sinun kimppuusi on 

käyty  

1,1 % (5) 9,8 % (45) 5,7 % (26) 

Näytetty seksuaalisesti 

häiritsevää materiaalia 

0 3,7 % (17) 3,0 % (14)  

Ahdisteltu seksuaali-

sesti 

0,9 % (4) 3,3 % (15) 3,7 % (17) 

Rintoja tai sukuelimiä 

koskettu  

vastentahtoisesti 

0,2 % (1) 2,2 % (10) 1,1 % (5) 

Pakotettu kosketta-

maan toisen rintoja tai 

sukuelimiä 

0 0,7 % (3) 0,4 % (2) 

Pakotettu seksiin 0 0,7 % (3) 0,7 % (3) 

Tarjottu vastikkeellista 

seksiä 

0,2 % (1) 0,7 % (3) 0,4 % (2) 
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Teini-ikäisistä 8,3 prosenttia koki, että on tullut nykyisessä sijaishuoltopaikassa 

painostetuksi tekemään jotakin, mitä ei olisi halunnut. 7,2 prosenttia koki, että on tul-

lut jätetyksi ulkopuolelle tai että heille on kieltäydytty puhumasta ja 6,3 prosenttia 

koki tulleensa nöyryytetyksi tai nolatuksi. Teini-ikäisistä 6,1 prosenttia oli kokenut 

haukkumista tai nimittelyä, 4,1 prosenttia tönimistä tai ravistelua ja 2,4 prosenttia 

teini-ikäisistä oli tukistettu tai läimäytetty.  

Aiemman sijaishuoltopaikan vaihtoehdossa ei eroteltu väkivallan tekijää, joten 

näistä vastauksista ei voi päätellä sitä, onko tekijänä ollut aikuinen vai toinen lapsi.   

Nuorempien lasten (10–12-v.) ja selkokielisiin lomakkeisiin vastanneiden jou-

kossa merkittävästi (yli 5) mainintoja saivat vain seuraavat kysymykset: lasta oli pai-

nostettu tekemään jotain mitä ei ole halunnut (6,6 %) ja selkolomakkeiden täyttäneistä 

15,7 prosenttia oli vastannut, että aikuinen on puhunut hänelle rumasti, esimerkiksi 

haukkunut. Nämä vastaukset koskivat nykyistä sijaishuoltopaikkaa ja kohtelua aikuis-

ten taholta.  

Muiden lasten taholta tapahtuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa käsitellään seuraa-

vassa luvussa. 

9.3.5 Muut lapset sijaishuoltopaikassa 

Muut samaan sijaishuoltopaikkaan sijoitetut lapset ovat jatkuvasti läsnä sijaishuol-

lossa olevan lapsen arjessa. Lapsiryhmän keskinäisten suhteiden laatu vaikuttaa olen-

naisesti lasten hyvinvointiin ja jopa sijaishuollon tavoitteiden toteutumiseen. Halu-

simme tämän kyselyn yhteydessä selvittää, miten lapset itse kokevat suhteensa muihin 

samassa sijaisperheessä, perhekodissa tai laitoksessa asuviin lapsiin.  

Lapsista ja teini-ikäisistä 10–15,1 prosenttia ilmoitti, että muut lapset eivät ole 

heille kovin läheisiä tai edes tuttuja. Suurin osa kuitenkin vastasi kokevansa, että vä-

hintään yksi tai muutama muista lapsista on läheinen. Nuoremmat lapset ja selkokie-

liseen lomakkeeseen vastanneet vastasivat näin useammin kuin teini-ikäiset.  

Taulukko 9. Lapsen suhde muihin perhekodissa tai laitoksessa asuviin lapsiin.  

 13–17-vuotiaat 10–12-vuotiaat selkokieliseen vastanneet 

Muut lapset ovat  

läheisiä 

43 % 58 % 64,8 % 

Yksi tai muutama on 

läheinen 

31,2 % 22,7 % 14,8 % 

Eivät ole niin läheisiä 10,6 % 8,7 % 13,9 % 

Eivät ole lainkaan lä-

heisiä/ en tunne heitä 

4,5 % 1,3 % X* 

Paikassa ei asu muita 

lapsia 

9,2 % 9,3 % 6,5 % 

* kysymystä ei ollut lomakkeessa. 
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Tässä aineistossa huomionarvoiseksi nousi se, että lasten keskinäinen kiusaaminen 

ja väkivalta on tavallista sijaishuollossa. Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikki ne 

kaltoinkohtelun tai väkivallan muodot ja tavat, joita oli kokenut vähintään 10 prosent-

tia lapsista nykyisessä sijaishuoltopaikassa toisen lapsen taholta.  

Taulukko 10. Väkivalta ja kaltoinkohtelu toisten lasten taholta nykyisessä 
sijaishuoltopaikassa 

 10–12-vuotiaat 13–17-vuotiaat Selkokieliseen lomak-

keeseen vastanneet 

10–17-vuotiaat 

Haukkumista/nimittelyä 19 % 22 % 38 % (puhunut sinulle 

rumasti, esim. haukku-

nut sinua) 

Varastettu tai yritetty 

varastaa jotain 

- 17 % X* 

Jätetty ulkopuolelle 10 % 13 % X* 

Kiusattu 10 % 13 % 29 % 

Uhattu satuttaa  

fyysisesti 

12 % 11 % X* 

Tönitty tai ravisteltu  

vihaisesti 

10 % 11 % X* 

Nöyryytetty tai nolattu - 11 % X* 

Käyty kimppuun, lyöty, 

potkittu 

- 10 % X* 

Satutettu (tönitty, lyöty, 

potkittu) 

X* X* 35 % 

Puhuttu vartalosta  

ikävällä tavalla 

- - 16 % 

* kysymystä ei ollut lomakkeessa. 

Lasten keskinäistä kiusaamista, kaltoinkohtelua ja väkivaltaa tapahtuu tämän tut-

kimuksen mukaan enemmän laitoshoidossa kuin perhehoidossa. Näitä asioita koke-

neista teini-ikäisistä yli 70 prosenttia asui laitoksessa. Samoja ilmiöitä esiintyi myös 

perhehoidossa, mutta selvästi vähemmän. 

Haukkumista ja nimittelyä kokeneista 13–17-vuotiaista noin kolmasosa (28 %) oli 

perhehoidossa ja loput laitoshoidossa (72 %). Niistä teini-ikäisistä, joilta oli varastettu 

tai yritetty varastaa jotakin oli viidennes (21 %) perhehoidossa ja neljä viidestä (79 

%) lastensuojelulaitoksessa. Sama koski niitä, joiden kimppuun oli käyty (22 % vs. 

78 %). Kiusaamista kokeneista neljännes (26 %) oli perhehoidossa ja kolme neljästä 

(74 %) asui laitoksessa.  
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9.3.6 Yhteydenpito läheisiin  

Kyselyssä pyydettiin lasten näkemyksiä siitä, saavatko he tavata läheisiään ja pitää 

yhteyttä heihin asuessaan sijaishuoltopaikassa. Lapset saivat itse määritellä, keitä hei-

dän läheisensä ovat, eikä kysymyksessä kysytty erikseen esimerkiksi vanhemmista tai 

sisaruksista. Vastaukset heijastavat siten lasten omia kokemuksia siitä, saavatko he 

tavata läheisiksi kokemiansa ihmisiä.  

Kysymys oli muotoiltu seuraavasti: ”Saatko pitää riittävästi yhteyttä sinulle tär-

keisiin ihmisiin, jotka asuvat muualla?” Vastausvaihtoehtoja annettiin neljä: ”kyllä, 

kaikkiin”; ”kyllä, joihinkin”; ”en kaikkiin” ja ”en kehenkään”. Teini-ikäisistä 81,1 

prosenttia vastasi saavansa pitää yhteyttä kaikkiin läheisiin ihmisiin. 15,4 prosenttia 

kertoi saavansa pitää yhteyttä joihinkin läheisiin, 3,3 prosenttia vastasi ”en kaikkiin” 

ja yksi nuori vastasi, ettei saa pitää yhteyttä kehenkään.  

Nuoremmista 10–12-vuotiaista lapsista 78,9 prosenttia sai omasta mielestään pitää 

yhteyttä kaikkiin läheisiin, 2,6 prosenttia joihinkin ja 3,3 prosenttia vastasi, että en 

kaikkiin. Selkokielisiin lomakkeisiin vastanneista 70,5 prosenttia ilmaisi saavansa pi-

tää yhteyttä kaikkiin, 21 prosenttia joihinkin, 7,6 prosenttia ”ei kaikkiin”. Myös hei-

dän joukossaan oli yksi, joka ei vastauksensa mukaan saanut pitää yhteyttä kehenkään. 

Lapsia, joilla olisi kyselyyn vastaamishetkellä ollut sosiaalityöntekijän mukaan 

voimassa päätös liikkumisvapauden rajoituksesta, yhteydenpidon rajoituksesta tai eri-

tyisestä huolenpidosta (EHO) oli niin vähän, että niiden vaikutusta lapsen kokemuk-

siin läheisten ihmisten tapaamiseen ei ollut mahdollista analysoida. Lapsia, joilla oli 

voimassa yhteydenpidon rajoitus, oli koko aineistossa 3,3 prosenttia. Liikkumisva-

pauden rajoitus oli 1,5 prosentilla ja erityisen huolenpidon päätös (EHO) vain 0,6 pro-

sentilla.  

9.4 Pienten lasten arki ja ihmissuhteet sijaishuollossa  

Alle 10-vuotiaiden tilannetta sijaishuoltopaikassa kartoitettiin sosiaalityöntekijän ha-

vaintojen sekä hänen ja lapsen keskustelujen pohjalta. Joihinkin pienten lasten tapaa-

misiin osallistui myös sijaishuoltopaikan aikuisia. Sosiaalityöntekijän kyselyssä oli 

erillinen alle 10-vuotiaita lapsia koskeva osio.   

Sosiaalityöntekijää pyydetiin kuvaamaan tunnelmaa sijaishuoltopaikassa hänen 

vierailunsa aikana (tutkimukseen liittyvä tapaaminen). Avoimet vastaukset (N = 188) 

kategorisoitiin laskemalla tiettyjen käsitteiden esiintyvyys. Kaikki ilmapiiriä kuvaavat 

käsitteet, jotka esiintyivät aineistossa useamman kerran, on esitetty seuraavassa. Si-

jaishuoltopaikan ilmapiiriä kuvattiin pääosin positiivisin adjektiivein seuraavasti: 

• Lämmin (82 mainintaa) 

• Kodikas, kotoisa, kodinomainen (48) 

• Rento (24) 

• Välittävä (22) 
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• Turvallinen (16) 

• Rauhallinen/Levollinen (15) 

• Avoin (14) 

• Rakastava (9) 

• Jännittynyt, stressaantunut, huolestunut (6) 

• Kurinalainen/ohjaava/ojentava (4) 

Sosiaalityöntekijän lomakkeen alle kymmenvuotiaita lapsia koskevassa osiossa 

kysyimme myös, mitä lapsi kertoi sosiaalityöntekijälle tapaamisessa omasta arjestaan. 

Sosiaalityöntekijät saivat itse valita tilanteen mukaan sen, millä tavalla ja millaisin 

kysymyksin he käyvät keskustelua lasten kanssa arjen sisällöistä. Sosiaalityönteki-

jöillä oli ohjeena täyttää sähköinen kyselylomake lapsen tapaamisen jälkeen, eli ole-

tettavasti lomakkeen kysymykset eivät aina olleet työntekijöillä mukana tai aktiivi-

sesti muistissa tapaamisen aikana.  

Alle kolmevuotiaiden lasten arkea sosiaalityöntekijät kuvaavat lähinnä havain-

toihinsa perustuen, kun taas isommilla lapsilla on ollut enemmän valmiuksia kertoa 

arjestaan myös omin sanoin. Sosiaalityöntekijöiden vastausten mukaan lasten kerto-

muksissa toistuvat pitkälti samat teemat: päiväkoti, esikoulu ja koulu; perhe- ja kave-

risuhteet sekä leikki ja muut mieluisat vapaa-ajan puuhat. Monet lapset kertoivat myös 

lemmikkieläimistä. Ylipäätään vastaukset kertovat tavallisesta, turvallisesta arjesta, 

eikä huolenaiheita tai epäkohtia kuvata tässä yhteydessä juuri lainkaan.  

Päiväkoti, eskari ja koulu mainitaan vastauksissa useimmiten neutraalissa tai 

myönteisessä sävyssä, ja lapset ovat liittäneet niihin usein kavereiden saamisen. Per-

hesuhteet tulevat vastauksissa esiin sekä lasten syntymävanhempien tapaamisiin liit-

tyvinä kokemuksina ja toiveina että sijaishuoltopaikan aikuisiin liittyvinä huomioina. 

Useissa vastauksissa mainitaan, että lapsi kutsuu perhehoitajia äidiksi ja isäksi, sijais-

sisaruksia siskoiksi ja veljiksi. Perhesuhteisiin liittyviä ristiriitoja ei mainita vastauk-

sissa juuri lainkaan. Sosiaalityöntekijöiden välittämissä lasten kertomuksissa syn-

tymä- ja perhekodin vanhemmat esiintyvät rinnakkain tärkeinä lapsen elämään kuu-

luvina aikuisina esimerkiksi tähän tapaan: ”Kertoi esikoulustaan, tutustumiskäynnistä 

tulevaan kouluun, kotilomistaan ja mieluisesta tekemisestä perhehoitajan luona sekä 

äidin luona.” 

Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin lomakkeessa kuvaamaan myös lasten ja sijaishuol-

topaikkojen lähiaikuisten välisiä suhteita. Vastauksissa kuvataan näitä suhteita lähes 

poikkeuksetta lämpimiksi, läheisiksi, luonteviksi ja luottamuksellisiksi. Vastauksissa 

toistuvat vaikutelmat hyvästä huolenpidosta, turvallisuudesta, rakkaudesta ja välittä-

misestä. Myös tasa-arvoinen kohtelu suhteessa sijaishuoltopaikan muihin lapsiin mai-

nitaan useasti. Osassa vastauksista kuvataan sitä, kuinka kiintymyssuhde lapsen ja ai-

kuisten välille on vähitellen syntymässä sijoituksen ollessa vielä melko tuore. Lapsen 

ja aikuisen suhteen välisiä ongelmia sosiaalityöntekijät kuvaavat ainoastaan kahdessa 

vastauksessa. 
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Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin myös kertomaan, miten lapsi on itse kuvannut si-

jaishuoltopaikkaansa. Tähän kysymykseen vastattiin usein lapsen kuvaavan sijais-

huoltopaikkaa yksiselitteiseksi ”kodiksi”. Vastausten perusteella sijaishuoltopaikan 

koti-statusta eivät tuntuneet kyseenalaistavan sen paremmin lapset kuin sosiaalityön-

tekijätkään: ”Koti on koti. Lapsi on sijoitettu perheeseen alle 1-vuotiaana, joten sijais-

perhe on hänelle tuttu ja turvallinen paikka.” Monesta vastauksesta käy myös ilmi, 

että lapsi ei ole kuvannut sijaishuoltopaikkaa erityisesti ”mitenkään”; tai asia ”ei tullut 

puheeksi”. 

Sosiaalityöntekijöiden vastauksista välittyy kuva lapsilähtöisistä kohtaamisista. 

Pienet lapset ovat esitelleet sosiaalityöntekijöille innokkaasti lelujaan, lempipuuhiaan 

ja uusia taitojaan, ja monissa vastauksissa kerrotaan yhteisestä leikkihetkestä:  

”Leikin lomassa tuli selville, että autot, veneet, ulkoilu ja uudessa puhe-

limessa oleva lastenpeli on tärkeä. Perheenjäsenet ovat tärkeitä. Samoin 

oma sänky ja pehmolelut, joita yhdessä paijailtiin ja laitettiin nukku-

maan.” 

”Lapsi on kovin pieni vielä, joten leikin hänen kanssa piilosta ja tutkai-

limme yhdessä leluja.” 

”Leikin lapsen kanssa hänen huoneessaan legoilla ja siellä yhdessä 

teimme havaintoja ympäristöstä. Lapsella on oma sänky hänen huonees-

saan, missä hän osaa jo nukkua koko yön. Yhdessä katselimme ikku-

nasta, miten trampoliini on jo kerätty pois pihamaalta, mutta hiekkalaa-

tikko odottaa vielä leikkijäänsä.” 

Sosiaalityöntekijöiden vastauksista käy myös ilmi, kuinka lapsen kommunikointiin 

liittyviä erityistuen tarpeita on huomioitu tapaamisissa: 

”Tekemällä hänelle kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei, ymmär-

sin, että koulussa on mukava käydä, samoin tukiperheessä” 

”Lapsi näytti kouluvihkojaan ja kertoi kuvien, viittomien ja puheen 

avulla mitä koulussa on tehty ja koulukavereista.” 

9.5 Sijaishuoltopaikan ulkopuoliset ympäristöt 

Lasten koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja ystävyyssuhteiseen liittyvät tulokset on jul-

kaistu syksyllä 2021 erillisessä julkaisussa: Saariluoma, Lotta; Eriksson, Pia & Kor-

honen, Päivi (2021) Sijoitettujen lasten koulunkäynti ja vapaa-aika: Kyselytutki-

muksen tuloksia. Tässä esitetään lyhyt yhteenveto tärkeimmistä tuloksista. 
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9.5.1 Koulunkäynti 

Lasten koulunkäyntiin liittyvät kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Siinä missä osalle 

lapsista koulu kuuluu elämän parhaimpiin asioihin, niin toisille koulunkäyntiin liittyy 

runsaasti vaikeuksia. 

Suurin osa kaikista tutkimukseen osallistuneista sijoitetuista 10–17-vuotiaista lap-

sista pitää koulunkäynnistä joko hyvin paljon tai melko paljon. Näin vastasi 71,8 pro-

senttia 10–12-vuotiaista lapsista, 65,7 prosenttia teini-ikäisistä ja 63,8 prosenttia sel-

kolomakkeeseen vastanneista lapsista. Melko vähän koulusta piti noin neljännes sel-

kolomakkeisiin vastanneista ja noin viidennes lasten ja teini-ikäisten lomakkeisiin 

vastanneista. Niiden lasten osuus, jotka eivät pitäneen koulunkäynnistä lainkaan, 

vaihteli lapsiryhmien välillä: 10–12-vuotiaista 6,3 prosenttia ilmoitti, ettei pidä kou-

lunkäynnistä, teini-ikäisistä näin ilmoitti 8,6 prosenttia ja selkolomakkeisiin vastan-

neista 9,8 prosenttia.  

Teini-ikäisistä 4,2 prosenttia ilmoitti, ettei vastaamishetkellä käynyt koulua ollen-

kaan. Avoimista vastauksista kävi ilmi, että perusteluja koulun käymättömyydelle oli-

vat muun muassa nuoren siirtymä työelämään, jatko-opintojen aloittaminen sekä ky-

selyn ajoittuminen nuorten kesäloma-aikaan. Avoimissa vastauksissa jotkut nuoret 

kuvasivat kuitenkin myös kouluun liittyviä kiusaamisen ja syrjinnän kokemuksia, 

jotka olivat saaneet heidät lopettamaan koulunkäynnin. Erityinen havainto on, että 

lasten ja nuorten vastauksissa näitä kokemuksia kuvattiin ainoastaan opettajan toimin-

nasta aiheutuvina, eikä ikätoverien toteuttamana.  

9.5.2 Ystävät ja harrastukset 

Kyselyyn vastanneista 10–17-vuotiaista lapsista ja nuorista noin kolme neljästä vas-

tasi, että heillä on riittävästi kavereita. Vastaava osuus selkokielisiin lomakkeisiin vas-

tanneiden lasten ja nuorten kohdalla oli noin kymmenyksen vähäisempi (72,3 %). Sel-

kokielisiin lomakkeisiin vastanneet lapset ja nuoret (24,8 %) raportoivat myös muihin 

10–18-vuotiaisiin vastaajiin (10,3–13 %) nähden enemmän toiveita siitä, että heillä 

olisi enemmän kavereita. Kokemuksia siitä, ettei vastaajalla ole lainkaan kavereita 

raportoitiin kaikkien vastaajien joukossa 2,8–3 prosenttia.  

Kysyimme myös sitä, saavatko lapset tavata mielestään kavereitaan riittävästi. 

Siinä missä 10–12-vuotiaista lapsista 81 prosenttia kokee saavansa tavata kavereitaan 

riittävästi, on tulos nuorten kohdalla yli kymmenyksen vähäisempi (68,5 %). Selko-

kielisessä lomakkeessa tätä kysymystä ei ollut.  

Sijoitettujen lasten ja nuorten mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintoihin, harrasta-

miseen ja leikkiin selvitettiin kysymällä ”Saatko harrastaa sinulle tärkeitä asioita?” 

Valtaosa lapsista ja teini-ikäisistä koki, että heillä on riittävästi mahdollisuuksia har-

rastaa (63,9–78,4 %). Selkokielisiin lomakkeisiin vastanneet raportoivat eniten toi-

veita siitä, että saisivat harrastaa enemmän (22,7 %). Kaikkiaan noin joka kymmenes 

lapsi ja teini-ikäinen vastasi, ettei halua harrastaa lainkaan. 
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9.5.3 Kiusaaminen, kaltoinkohtelu ja väkivalta sijaishuoltopaikan 
ulkopuolella 

Tulokset osoittavat, että lasten ja nuorten (10–17-v.) kokemukset kiusaamisesta ja 

kaltoinkohtelusta sijaishuoltopaikan ulkopuolisissa ympäristöissä kuten koulussa, 

vapaa-ajalla tai sosiaalisessa mediassa ovat tavallisia. Erilaisia kiusaamisen ja kal-

toinkohtelun kokemuksia kartoittavaan kysymykseen vastattiin siten, että eniten ra-

portoitiin haukkumisen tai nimittelyn (44 %, n = 305), kiusatuksi tulemisen (37 %, n 

= 256) sekä ulkopuolelle jättämisen (puhumasta kieltäytyminen) (32 %, n = 234) ko-

kemuksia. Valtaosassa tapauksia tekijänä oli toinen lapsi, ja vähemmissä määrin 

tuttu tai tuntematon aikuinen.  

Sijoitetut lapset ja nuoret ilmoittivat tulleensa jonkin verran myös sijaishuoltopai-

kan ulkopuolisen aikuisen tai lapsen nöyryyttämäksi tai nolaamaksi (26 %, n = 179) 

tai fyysisesti loukkaavan toiminnan kuten tönimisen, ravistelemisen, tukistamisen tai 

läimäyttämisen kohteeksi (33 %, n = 233). Tämän kyselyn perusteella ei kuitenkaan 

saada tarkkaa tietoa siitä, missä ympäristössä nämä kokemukset ovat syntyneet. Las-

ten ja nuorten omat sekä sosiaalityöntekijöiden sanalliset arvioinnit viittaavat kuiten-

kin siihen, että osa vakavistakin kiusaamisen kokemuksista sijoittuu kouluun.  

Joka viides sijoitettu lapsi tai nuori oli kokenut tulleensa sijaishuoltopaikan ulko-

puolella varastamisen tai varastamisyritysten (19 %, n = 138), fyysisen vahingoitta-

misen uhan (22 %, n = 155) sekä kimppuun käymisen, lyömisen tai potkimisen koh-

teeksi (19 %, n = 127). Sijoitetut lapset ja nuoret raportoivat myös seksuaalisen häi-

rinnän kokemuksia: 11 prosenttia (n = 72) häiritsevän video- tai kuvamateriaalin näyt-

tämisen, seitsemän prosenttia (n = 44) jonkun toisen fyysisen koskettelun sekä neljä 

prosenttia (n = 26) vastaavaan itse pakotetuksi tulemisen muodoissa. Lisäksi sijoite-

tuilta 13–18-vuotiailta nuorilta kysyttiin, ovatko he kokeneet seksuaalisesti häiritse-

vää viestittelyä, ehdottelua tai ahdistelua. Tähän vastasi myöntävästi 10,6 prosenttia 

nuorista (n = 74). Nuorista 4,5 prosenttia (n = 34) raportoi saaneensa tarjouksia rahan, 

tavaran tai päihteiden vaihtamisesta seksiin. Kokemuksia yhdyntään tai muunlaiseen 

seksiin pakotetuksi tulemisesta raportoi neljä prosenttia (n = 28) nuorista. (Saariluoma 

ym. 2021.)  

Julkaisussa Saariluoma et al. (2021) esitettyjen tulosten lisäksi tarkasteltiin sum-

mamuuttajan avulla sitä, kuinka suuri osuus teini-ikäisistä oli kokenut fyysistä, hen-

kistä tai seksuaalista väkivaltaa sijaishuoltopaikan ulkopuolella. Teini-ikäisistä vii-

dennes oli kokenut kaltoinkohtelua tai väkivaltaa tutun tai tuntemattoman aikuisen 

taholta sijaishuoltopaikan ulkopuolisissa ympäristöissä. Yhteensä 37,5 prosenttia 

teini-ikäisistä oli kokenut jonkinlaista fyysistä väkivaltaa aikuisen taholta. Yhteensä 

16 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa aikuisten taholta, ja 55 

prosenttia oli kokenut kiusaamista tai henkistä väkivaltaa toisen lapsen tai nuoren ta-

holta muissa ympäristöissä kuin sijaishuoltopaikassa.  
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9.6 Lasten kokonaishyvinvointi 

Sijoitetun lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lapsen koko-

naistilanteen jatkuva seuraaminen ja arviointi. Kokonaistilanne muodostuu useista eri 

osa-alueista kuten hyvinvoinnista, terveydestä, sijaishuoltopaikan sopivuudesta ja 

elinympäristöstä. Myös tässä kyselyssä sosiaalityöntekijöitä pyydettiin arvioimaan 

lasten kokonaistilannetta. He arvioivat lasten tilanteita kuviossa 11 esitetyllä tavalla. 

Kuviossa on tarkasteltu erikseen alle 10-vuotiaita ja yli 10-vuotiaita lapsia. Kun kaik-

kia lapsia tarkastellaan yhtenä ryhmänä, kokonaistilanne oli sosiaalityöntekijöiden ar-

vioiden mukaan melko huono tai erittäin huono 6,4 prosentilla lapsista. Ikäryhmien 

välillä on kuitenkin merkittävä ero: tilanne kuvattiin huonoksi 1,6 prosentilla pienistä 

lapsista ja 7,7 prosentilla yli 10-vuotiaista lapsista.  

 

Kuvio 11. Lapsen kokonaistilanne sosiaalityöntekijän arvioimana % (n = 933) 

9.6.1 Elinympäristö ja palvelujärjestelmä lapsen hyvinvoinnin tukena 

Luvussa kahdeksan kuvasimme sitä, kuinka tutkimuksessa mukana olleiden lasten si-

jaishuoltopaikat vastaavat sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan lasten tarpeisiin. So-

siaalityöntekijöitä pyydettiin arvioimaan lapsikohtaisesti myös sitä, mitkä tekijät tu-

kevat lasta tämän elinympäristössä ja palvelujärjestelmässä.  

Ihmissuhteet mainittiin yleisimpänä lapsia tukevana tekijänä sijaishuoltopaikan 

ohella. Hyvät ja lämpimät suhteet erityisesti äitiin tai vanhempiin sekä muihin lähei-

siin ja sukulaisiin toistuivat vastauksissa: 

”Välittävät vanhemmat ja isovanhemmat” 

”Yhteistyö vanhempien kanssa sujuvaa” 
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Toiseksi merkittäväksi tuen lähteeksi mainittiin monen lapsen kohdalla koulu. Lä-

heissuhteiden ja koulun lisäksi vastauksissa nousivat esille kaverisuhteet ja harrastuk-

set. Paljon mainintoja saivat myös tasapainoinen ja säännöllinen arki sekä siihen liit-

tyvät turvalliset rajat. Myös sijaishuoltopaikan ympäristö (lähellä olevat palvelut tai 

maaseutumainen ympäristö) mainittiin useasti.  

”Sijaisperhe, koulu, tärkeä harrastus, turvallinen ja tasainen arki, terapia, 

läheisten ihmisten tapaamiset” 

”Mahdollisimman tavallinen arki omakotitalossa lähiöalueella, jossa on 

koulu lähellä” 

Palvelujärjestelmään liittyvänä tukevana tekijänä vastauksissa tuotiin esille erityi-

sesti toimiva yhteistyö eri tahojen välillä sekä ylipäätään moniammatillinen ja koko-

naisvaltainen tuki. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vammaispalvelu sekä 

kuntoutus ja terapia mainittiin myös. Eniten mainintoja saivat kuitenkin lastensuojelu, 

sijaishuolto sekä sijaishuoltopaikka. Vastauksissa korostettiin myös sosiaalityönteki-

jän pitkäaikaisuutta ja pysyvyyttä.  

9.6.2 Elämäntyytyväisyys 

Sekä 10–12-vuotiailta että 13–17-vuotiailta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat elä-

määnsä vastaushetkellä. Selkokielisessä lomakkeessa kysyttiin avoimena kysymyk-

senä sitä, mikä lapsen mielestä on sillä hetkellä parasta elämässä. Tätä kysyttiin myös 

muilta vastaajaryhmiltä.  

Lasten ja teini-ikäisten elämäntyytyväisyyttä koskevat vastaukset on koottu alla 

olevaan taulukkoon. Hieman yli puolet (54 %) 10–12-vuotiaista kertoi olevansa hyvin 

tyytyväisiä elämäänsä, kun taas teini-ikäisistä tämän arvion antoi vain 35,3 prosenttia. 

Melko tyytyväisiä oli lapsista kolmannes (30,7 %) ja teineistä 37,5 prosenttia. Lap-

sista 11,3 prosenttia ja teineistä 18,4 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”en tyytyväinen 

enkä tyytymätön”. Melko tyytymättömien osuus jäi pieneksi (2,7–6 %) ja tyytymät-

tömien osuus vieläkin pienemmäksi (1,3 %–2,9 %). Suurin osa sekä lapsista että teini-

ikäisistä kertoi siis olevansa tyytyväisiä elämäänsä. 
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Kuvio 12. Lasten ja nuorten tyytyväisyys elämäänsä (%) 

Teini-ikäisiltä kysyttiin myös heidän ajatuksiaan tulevaisuudesta. Heistä 37,5 pro-

senttia näki tulevaisuuden erittäin positiivisena ja 55,2 prosenttia melko positiivisena.  

Teini-ikäisistä 7,3 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”en lainkaan positiivisena”. Valta-

osalla aineiston teini-ikäisistä on siis toiveikas näköala tulevaisuuteen, mutta pienikin 

määrä kielteisiä vastauksia on liikaa – näitä nuoria meidän tulisi kyetä auttamaan si-

jaishuollossa paremmin. 

Elämänsä parhaiksi asioiksi 10–12-vuotiaat lapset kuvaavat tärkeitä ihmissuhteita, 

harrastuksia, muuta mieluista vapaa-ajan viettoa sekä oman tilanteen paranemista. 

Vastauksissa toistuvat myös oma rauha, turvallisuus ja uusien asioiden oppiminen. 

Tässä joitakin esimerkkejä lasten vastauksista:  

”Kun saa tavata minulle tärkeitä ihmisiä.”  

”Se kun saa käydä koulussa ja olla siellä kavereiden kanssa.”  

”Kesäloman tuleminen, kaverit ja ensi kesän leirit, joissa pääsee tutus-

tumaan uusiin ihmisiin. Myöskin samaa taustaa omaavien nuorien tun-

teminen on parasta.”  
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Teini-ikäiset vastaajat toivat elämän parhaina asioina esille sijaisperheen jäseniä, 

hyviä välejä biologisiin vanhempiin sekä seurustelukumppaneita ja ystäviä. Myös va-

paa-aika, koulu, harrastukset ja eläimet näkyivät vastauksissa. Vastauksista käyvät 

ilmi myös kokemukset yhteenkuuluvuudesta, välittämisestä, huolten kevenemisestä, 

itsenäistymisen lähestymisestä sekä vahvistumisesta. 

”Asiat tuntuu helpommalta kuin aiemmin ja tulevaisuus näyttää jännit-

tävältä eikä taakalta.” 

”Hyvä kaveriporukka auttaa jaksamaan. Saan myös tehdä joka päivä asi-

oita joista pidän.”  

”Se että sain isäni kanssa välit paremmiksi.” 

Selkokielisiin lomakkeisiin vastanneet lapset ja nuoret kertovat avoimissa vastauk-

sissa sijaisperheen ja biologisten perheenjäsenten tärkeydestä. Leikki, lelut, pelaami-

nen, ulkona ja luonnossa liikkuminen ja eläimet toistuvat myös vastauksissa. 

”Olla täällä (sijaishuoltopaikassa), kun täällä oppii uusia asioita. Äiti, 

iskä, muut läheiset.” 

” Uiminen, polkupyöräily, pikkuautot, legot.” 

”Voin kiipeillä omenapuissa.” 

Omenapuissa kiipeäminen kiteyttää lapsuutta hyvin ja toimii muistutuksena siitä, että 

sijaishuollossa oleva lapsi on ensisijaisesti lapsi, jonka elämään kuuluu samanlaisia 

iloja ja suruja kuin muidenkin lasten elämään.   
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10 Pohdinta 
Kysy ja kuuntele -hankkeessa on tarkasteltu sijoitettujen lasten hyvinvointia ja kohte-

lua sekä sosiaalityön valvontaan liittyviä ammattikäytäntöjä monipuolisen aineiston 

valossa, ja vastattu asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Hankkeen kehittämistyön ta-

voitteita tarkennettiin ohjausryhmässä, ja tämän myötä konkreettiseksi työstämisen 

kohteeksi valikoitui sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan jäsennys ja mallintami-

nen.  

Hankkeen aikana yhteistyö kuntien ja erilaisten sidosryhmien (muut viranomaiset, 

järjestöt, opiskelijat jne.) kanssa on ollut tiivistä, ja moni asia on herättänyt eri yh-

teyksissä keskustelua, pohdintaa sekä vaatinut joustavuutta ja päätöksentekoa hank-

keen eteenpäin viemisessä. Seuraavassa nostamme esille hankeprosessin kannalta 

merkittäviä temaattisia kokonaisuuksia, jotka mielestämme kuvastavat myös sosiaa-

lityön kentällä ja hanketyössä pinnalla olevia ilmiöitä. Samalla pohdimme asioita, 

joissa hanke on mielestämme erityisesti onnistunut ja vastaavasti nostamme esille 

niitä haasteita ja esteitä, joihin olemme törmänneet.  

Tavoitteena interventiot eri tasoilla 

Hankkeen tavoitteina eivät olleet pelkästään tutkimusaineiston keruu ja kehittämis-

tehtävän toteuttaminen. Tarkoituksena oli myös vahvistaa sosiaalityön ammatillisia 

käytäntöjä ja mahdollistaa välitön puuttuminen, jos tutkimuksessa mukana olevien 

lasten arjessa tuli esiin puuttumista vaativia tilanteita. Hanke on ollut interventio sekä 

lasten elämään että sosiaalityön käytäntöihin.  

Hankkeeseen osallistuneet sosiaalityöntekijät tapasivat hankkeen puitteissa yh-

teensä noin 1000 sijoitettua lasta. Sosiaalityöntekijöille kesällä 2020 tehdyn hanketta 

koskevan arviointikyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista koki hankkeen lisänneen 

lasten tapaamisia. Vastausten mukaan sosiaalityöntekijät olivat kokeneet tutkimuk-

sessa käytetyn kyselylomakkeen hyväksi lapsen tapaamisen jäsentäjäksi: se toimi 

muistutuksena teemoista, joista lapsen kanssa tulee keskustella. Muun muassa tämä 

palaute osoittaa, että lapsikohtaisen valvonnan mallintaminen on ollut tarpeellinen ke-

hittämiskohde.  

Hankkeen aikana tietoomme tuli sosiaalityöntekijöiden kautta tilanteita, joissa 

lapsi oli ensimmäistä kertaa uskaltanut kertoa työntekijälle sijaishuoltoon liittyneestä 

epäkohdasta tai pitkään mieltä painaneesta asiasta, ja tämän myötä oli ryhdytty lisä-

selvittelyihin ja toimenpiteisiin. Sosiaalityöntekijän puuttuminen tilanteeseen sen niin 

vaatiessa oli tavoite, jonka voidaan vähintään näiden yksittäisten lasten kohdalla to-

deta toteutuneen. Paljon suurempaa joukkoa koskeneena interventiona on toivoak-

semme toiminut se, että lapsille on annettu lupa kertoa ja aikuisia on kannustettu ky-

symään myös hankalista aiheista. 
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Hankkeen aineistonkeruun seurauksena sosiaalityöntekijöiden tapaamiset lasten 

kanssa lisääntyivät, mikä on saattanut kuormittaa työntekijöitä. Tämä oli myös yksi 

osallistumisen este hankkeesta pois vetäytyneissä kunnissa. Suurin osa niistä sosiaa-

lityöntekijöistä, joille lastensuojelun johto antoi mahdollisuuden osallistua hankkee-

seen ja tavata lapsia osana tutkimusta koki, että tapaamiset olivat edistäneet luotta-

muksen rakentumista lapsiin. Tutkimukseen liittyvien tapaamisten oli tarkoitus toeu-

tua osana sosiaalityöntekijän tavanomaista arkityötä, mutta tapaamisten rakenne oli 

hieman tavallisuudesta poikkeava sisältäen lapsilähtöisen keskustelun ja tutkimuslo-

makkeen täytön. 

Sosiaalityöntekijöiden kyselyn mukaan (n = 910) 19,3 prosenttia lasten tapaami-

sista oli sellaisia, että ne edistivät lapsen ja työntekijän välistä luottamusta paljon ja 

53,6 prosenttia jonkin verran. 16,4 prosentissa tapaamisista luottamus ei lisääntynyt 

työntekijöiden mukaan kovin paljon tai lainkaan. Lasten osallisuutta käsittelevässä 

tutkimuskatsauksessa suhteen merkitys lapsen osallisuuden mahdollistajana nousi tär-

keäksi tekijäksi.  

Saamiemme palautteiden perusteella lapset kokivat tulleensa kuulluksi tärkeässä 

asiassa. Tämä välitettiin meille sekä sosiaalityöntekijöiden palautteina että lasten vies-

teinä. Muutamat lapset lähettivät meille tutkijoille terveisiä lomakkeeseen kirjatun 

viestin tai kuvan muodossa. He kiittelivät siitä, että heistä välitetään, ja että kysymme, 

mitä heille kuuluu. He olivat saaneet kokemuksen siitä, että heistä välitetään myös 

kansallisella tasolla.  

Sosiaalityöntekijöiltä saimme kiitosta siitä, että sijaishuollon lapsikohtainen val-

vonta on ollut tärkeä kehittämiskohde, ja että aiheen jäsennys on ollut ansiokasta. 

Työntekijät ovat pitäneet myös tutkimusta tärkeänä. Pienten ja keskisuurten kuntien 

ammattilaiset pääsivät mukaan laajempaan kehittämishankkeeseen, joita näissä kun-

nissa on harvoin mahdollista omin voimin toteuttaa. Hankkeen tilaisuuksissa he pää-

sivät keskustelemaan ja oppimaan toisiltaan yli kuntarajojen. 

Vaikeista asioista kysyminen ja niiden käsittely 

Lasten kyselylomakkeita laatiessamme yllätyimme siitä, kuinka voimakkaan reaktion 

väkivallan ja kaltoinkohtelun kokemuksista kysyminen herätti eri tahoilla. Saimme 

erityisesti sosiaalityöntekijöiltä sellaista palautetta, että väkivallasta ei ole hyvä kysyä 

niin suoraan ja yksityiskohtaisesti. Myös joiltakin kokemusasiantuntijoilta saimme 

kriittistä palautetta. Lomaketta pilotoineet lapset taas totesivat kysymysten jo olevan 

tuttuja mm. Kouluterveyskyselystä. 

Katsoimme, että emme voi väistää aihetta, joka on tutkimusten mukaan osa mo-

nien sijoitettujen lasten arkea tai elämänhistoriaa – joko nykyisessä sijaishuoltopai-

kassa, syntymäperheessä tai aikaisemmassa asuinpaikassa. Sosiaalityöntekijöiden tu-

lee saada riittävästi koulutusta ja tukea näiden teemojen käsittelyyn, jotta he kokevat 

niistä kysymisen turvalliseksi. Aikuisen vastuulla on kysyä myös kaikkein vaikeim-

mista asioista. Hankkeessa tarjosimme tietoa sekä lisäkouluttautumisen mahdolli-

suutta Barnahus-hankkeen asiantuntemusta hyödyntäen.  
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Konsultoimme psykiatrian, psykologian sekä erityisesti trauma- ja väkivaltatee-

mojen asiantuntijoita aiheen herättämän keskustelun takia. Heiltä saamamme tuki 

vahvisti näkemystämme siitä, että kysyminen lapselta hänen kokemuksistaan ikätason 

huomioivalla tavalla ei lähtökohtaisesti haavoita häntä. Hankkeen edetessä ja tarjot-

tuamme myös koulutuksellista sisältöä ja tietoa väkivaltakysymyksistä huomasimme, 

että suhtautuminen aiheeseen muuttui, eikä asia noussut enää huolenaiheeksi aineis-

tonkeruun aikana tai sen jälkeen. Tavoitteena oli, että suoraan ja oikeilla käsitteillä 

kysyminen auttaisi lapsia jatkossakin kertomaan herkemmin vaikeista kokemuksis-

taan. Toki on tärkeä tiedostaa, että osa väkivaltaa kokeneista ihmisistä ei kerro koke-

muksistaan kuin vasta esimerkiksi pitkän terapian seurauksena.   

Epäkohtia käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa tuli esiin tarve vahvistaa sijais-

huollossa työskentelevien aikuisten traumatietoisuutta sekä seksuaalikasvatuksen 

osaamista. Nämäkin ovat aiheita, joista maassamme on toistaiseksi puhuttu melko vä-

hän sijaishuollon laadun ja kehittämisen yhteydessä. 

Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö 

Tutkimuksemme tuloksia tulkittaessa on hyvä pitää mielessä, että aineisto on kerätty 

keskellä koronapandemian ensimmäistä vuotta, mikä saattaa heijastua vastauksiin. 

Lapset eivät kuitenkaan maininneet avoimissa vastauksissaan koronaa kertaakaan. 

Myöskään sosiaalityöntekijät eivät tässä kyselyssä arvioineet pandemialla olleen 

suurta vaikutusta sijaishuollossa olevien lasten hyvinvointiin. Eniten se oli heidän 

mielestään heijastunut lasten arkielämään kuten koulunkäyntiin, harrastuksiin sekä 

yhteydenpitoon läheisten kanssa. Oman työarkeensa liittyen sosiaalityöntekijät toivat 

esille lähinnä etätyöskentelyyn ja etätapaamisiin siirtymisen sekä intensiivisemmän 

työskentelyn tarpeen joidenkin lasten asioissa. Pandemian vaikutukset näyttäytyivät 

yllättävänkin pieninä verrattuna muihin jatkuvasti muutoksessa oleviin tilanteisiin, 

joita sijaishuollon sosiaalityön arjessa kohdataan. Tulkitsemme, että sosiaalityönteki-

jät ovat ylipäätään tottuneet joustamaan ja reagoimaan yllättäviin kriisitilanteisiin, ja 

pandemia oli yksi muiden joukossa.  

Koronapandemian vaikutuksia hankkeen tuloksiin on vaikea arvioida, kun ky-

seessä on erillistiedonkeruu. Kouluterveyskyselyn uusittavien kysymysten analysoin-

nissa on pyritty paikantamaan muutoksia, joihin koronapandemia ja erityisesti siihen 

liittyvät rajoitukset yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet (ks. luku 5.2).  

Toimintaympäristöön liittyvien vaihtuvuuksien ja muutosten keskellä sijaishuol-

lon ammattilaiset pyrkivät tekemään mahdollisimman hyvää ja eettisesti kestävää 

työtä. Hankkeen aikana näimme, kuinka suuri esimiesten ja sosiaalityöntekijöiden 

vaihtuvuus oli kahden vuoden aikana. Arviomme mukaan lähes kolmannes lapsen asi-

oista vastaavista sosiaalityöntekijöistä oli vaihtunut hankkeen kuluessa. Myös organi-

saatioiden rakenteissa tapahtuvat muutokset näyttäytyivät jatkuvina. Tämä toimin-

taympäristö yhdistettynä lasten muuttuviin tilanteisiin (sijaishuoltopaikan muutokset, 

huostaanottojen purkamiset ja jälkihuoltoon siirtymiset) haastavat pitkäjänteisyyttä ja 

systemaattisuutta niin asiakas- kuin kehittämistyössä. On myös tärkeä tuoda esiin, että 
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joillakin alueilla vaihtuvuus on pientä ja valmius systemaattisiin toimintatapoihin näin 

ollen parempi. 

Tämän hankkeen loppumetreillä astui voimaan Lastensuojelulain 13b -pykälän 

muutos: lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakasmäärälle asetettiin ylä-

raja, minkä tulisi entistä paremmin mahdollistaa työntekijöiden intensiivisen työsken-

telyn lasten ja heidän läheistensä kanssa. Tähän saakka joissakin kunnissa tilanne on 

ollut sellainen, että sosiaalityöntekijä ei ole ehtinyt tavata lapsia kuin kerran vuodessa 

asiakassuunnitelmaneuvottelun yhteydessä. Tällaisissa puitteissa on vaikea tehdä 

työtä eettisesti kestävällä tavalla. 

Systemaattisen tiedonkeruun karikot 

Hankkeen tavoitteena oli systematisoida tiedonkeruuta sijoitettujen lasten hyvinvoin-

nista ja saada tiedonkeruu osaksi pysyviä rakenteita. Laajana väestökyselynä toteutet-

tava kouluterveyskysely tavoittaa suuren osan sijaishuollossa olevista lapsista, mutta 

ei kaikkia. Miten tavoittaa ne, jotka eivät syystä tai toisesta ole koulussa, tai joille 

lomakkeen täyttäminen ei sovi? Huomioitava on kuitenkin myös se, että kouluter-

veyskyselyn vastausprosentti sijoitettujen lasten osalta on vuosina 2019 ja 2021 nous-

sut verrattuna vuoteen 2017.  

Yhtenä ehdotuksena on ollut sijaishuoltopaikoissa tapahtuva sijoitettujen lasten 

hyvinvoinnin systemaattinen kokonaisseuranta. Tähän liittyy kuitenkin useita haas-

teita, kuten sijaishuoltopaikkojen kirjo ja kansallisen rekisterin puute. Tällä hetkellä 

ei ole sellaista kansallista rekisteriä lastensuojelulaitoksista ja perhehoitajista, joka 

mahdollistaisi kaikkien sijoitettujen lasten tavoittamisen sijaishuoltopaikkojen kautta. 

Lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja tuottavia toimintayksiköitä oli vuonna 

2020 arviolta noin 750 (Heino ym. 2021) ja toimeksiantosuhteisia perhehoitajia noin 

4840 (Sotkanet 2020). Rinnakkain tämän hankkeen kanssa THL:ssä on edistetty las-

tensuojeluyksiköiden kansallista tietopohjaa (Lasteri-hanke). Mikäli tämä rekisteri to-

teutuu täysimääräisenä, se ratkaisee osittain yksiköitä koskevan tietopohjan puuttumi-

sesta aiheutuneita ongelmia.  

Tässä hankkeessa päädyttiin siihen ratkaisuun, että avaimena lasten tavoittamiseen 

olisivat lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät, jotka osana työtään vastaa lapsen 

hyvinvoinnin seurannasta. Hankkeen tutkimusasetelman taustalla oli ajatus siitä, että 

tätä kautta olisi voinut rakentua myös pysyvämpi rakenne tiedonkeruulle. Tutkimus-

asetelma toimi eräänlaisena pilottina sille, olisiko lasten hyvinvointitietoa mahdollista 

kerätä systemaattisesti sosiaalityöntekijöiden kautta.  

Pilotti antoikin arvokasta tietoa tiedonkeruun mahdollisuuksista. Vaikka jokaisella 

lapsella tulee lain mukaan olla nimetty sosiaalityöntekijä, sekä heidän että sosiaalityön 

esimiesten vaihtuvuus oli arjessa niin suurta ja työntekijävajeet niin tavallisia, että 

tämä lasten tavoittamisen tapa osoittautui työlääksi ja haavoittavaksi. Havaitsimme, 

että tälläkin menetelmällä osa lapsista jää katveeseen. Jouduimme jo varhaisessa vai-

heessa toteamaan, että tämä kanava toimii saumattomasti vain harvoissa kunnissa. 
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Myös tiedon saaminen kunnan sijoittamien lasten määristä tiettyjen kriteerien pe-

rusteella osoittautui yllättävän vaikeaksi pyytäessämme niitä tutkimusotoksen märit-

telemiseksi. Epätarkkuutta kuntien raportoinnissa on huomattu myös THL:n ylläpitä-

mässä kansallisessa tilastoinnissa. Rakenteisiin liittyvän vaihtuvuuden lisäksi myös 

lasten tilanteissa tapahtuu paljon muutoksia, jotka vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden 

ja lasten välisten tapaamisten sisältöön ja tiheyteen. Tämä kaikki vaikeuttaa syste-

maattista ja jatkuvaa tiedonkeruuta.  

Tämä hankkeen johtopäätöksenä on, että nykyisissä olosuhteissa laajin mahdolli-

nen kansallinen tiedonkeruu saavutetaan kytkemällä se lapsen asioista vastaavan so-

siaalityöntekijän dokumentointiin, osaksi asiakirjarakennetta. Tämä kytkentä on to-

teutettu hankkeen aikana osana asiakirjarakenteen uudistustyötä. Sosiaalihuollon asia-

kasasiakirjalain mukaan THL määrää asiakasasiakirjojen rakenteet ja tietosisällöt, ja 

vuonna 2021 annettiin määräys11, jonka mukaan sosiaalihuollossa käytettävät asia-

kasasiakirjat ja niiden tietorakenteet on yhdenmukaistettava. Samassa yhteydessä las-

tensuojelun asiakassuunnitelmaan lisättiin kaksi sijoitettujen lasten hyvinvointia kos-

kevaa kysymystä. Toinen kysymys on osoitettu lapselle, jota pyydetään arvioimaan 

omaa hyvinvointaan suhteessa aikaisempaan. Toisessa kysymyksessä asiakassuunni-

telmaneuvotteluun osallistuvia aikuisia pyydetään arvioimaan yhdessä lapsen hyvin-

vointia ja sen mahdollisesta muutosta.  

Tämän lisäksi Kouluterveyskysely tulee jatkossakin mahdollistamaan sijoitettuina 

asuvien lasten vastausten tarkastelun erillään muista lapsiryhmistä tarjoten siten tär-

keää tietoa lasten subjektiivisesta hyvinvoinnista. 

Sosiaalityön tämänhetkisessä toimintaympäristössä on vaikea toteuttaa systemaat-

tista kansallista tiedonkeruuta, mutta lapsikohtaisen tiedon saaminen ja dokumentointi 

on aina tärkeä osa lapsen tilanteen seurantaa. Lapsikohtaisen valvonnan mallin osana 

on laadittu temaattinen runko (tarkistuslista) kaikkein tärkeimmistä, lapselta säännöl-

lisesti kysyttävistä ja hänen tilanteessaan seurattavista asioista. THL:ssa on jo aiem-

min tuotettu ”Mitä sinulle kuuluu” -materiaali, joka niin ikään toimii tiedon keräämi-

sen jäsentäjänä. Lasten tilanteiden ja tarpeiden ollessa yksilöllisiä myös tarjolla ole-

vien välineiden ja menetelmien kirjon tulee olla mahdollisimman monipuolinen.  

Suomi on tunnettu hyvistä rekistereistä. Tästä syystä olemme toiveikkaita, että 

myös sijaishuoltopaikkojen kansallinen rekisteri saadaan luotua ja että sijoitettujen 

lasten hyvinvointia koskevan tiedon kirjaamista saadaan systematisoitua ja yhdenmu-

kaistettua. Sijaishuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille tarkoittaa 

sekä tietojärjestelmien että prosessien yhteensovittamista. Rakenteista kirjaamista 

vahvistetaan, ja kaikille sosiaalihuollon palveluntuottajille tulee velvoite liittyä 

Kanta-arkistoon, mikä luo uusia mahdollisuuksia tiedon toisiokäytölle esimerkiksi 

 

 

 
11 https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/maarays-sosiaalihuollon-

asiakasasiakirjojen-rakenteista-ja-asiakasasiakirjoihin-merkittavista-tiedoista-julkaistu 
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seurannassa ja tutkimuksessa. Kansallisen sijaishuoltopaikkojen tietopohjan kokoa-

minen etenee Lasteri-hankkeena, ja seuraavaksi tulee ratkaistavaksi mahdollinen per-

hehoitajien kansallinen rekisteri.  

Hyvä vai huono tilanne – riippuu näkökulmasta 

Sijaishuoltoa koskeva keskustelu ja myös tutkimustulokset näyttäytyvät varsin pola-

risoituneina: tilanne on erittäin huolestuttava, tai sitten se on varsin hyvä. Kaikki riip-

puu siitä, valitsemmeko ongelma- vai voimavarakeskeisen näkökulman. Sijaishuollon 

epäkohtia on välttämätöntä pitää esillä, jotta niiden vakavuus ymmärretään eri tahoilla 

ja muutoksia saadaan aikaiseksi. Samalla meidän tulisi pyrkiä estämään sijaishuollon 

asiakkaiden sekä palveluiden leimautumista. 

Eri tiedonkeruut täydentävät toisiaan ja luovat melko samanlaista kuvaa sijaishuol-

lon kentästä ja sijoitettuna olevien lasten hyvinvoinnista. Tulokset kuitenkin vaihtele-

vat jonkin verran riippuen käytetystä tutkimusasetelmasta ja -aineistosta.  

Kysy ja kuuntele -hankkeen lomakeaineisto on kerätty pääasiassa pienissä ja kes-

kisuurissa kunnissa, kun taas Kouluterveyskyselyn vastauksista suuri osa koostuu 

isoissa kaupungeissa asuvien lasten vastauksista. Otokseen ja aineistonkeruun toteu-

tukseen liittyvien erojen vuoksi tulokset eivät kaikilta osin ole samanlaisia, vaan avaa-

vat erilaisia ikkunoita lasten hyvinvointiin ja kokemuksiin. 

Sijaishuollossa olevien lasten ryhmä on pieni verrattuna muuhun lapsiväestöön. 

Sijoitetuista lapsista yhteiskunnalla on kuitenkin erityinen vastuu. Tasapainottelu on 

usein vaikeaa sen suhteen, tuodaanko kuuluville hyvin vai huonosti olevia asioita. 

Joihinkin kysymyksiin löytyy yleisiä vastauksia, mutta sijaishuollon moninaisiin, yk-

silöllisiin ja vaihtuviin tilanteisiin ei useinkaan ole yksinkertaisia ratkaisuja. Sijais-

huolto ei tule myöskään koskaan olemaan edullista, mutta hinnassa tinkiminen laadun 

kustannuksella aiheuttaa sekä inhimillistä kärsimystä että kertaantuvia laskuja yhteis-

kunnalle.  

Kun kohdistamme katseen kaikkeen siihen hyvään, mitä tässä tutkimuksessa tuli 

esille, sijaishuollon tilanne ei vaikuta lainkaan toivottomalta. Meillä on jo tietoa siitä, 

millaiset tekijät tukevat sijoitettuja lapsia erityisen hyvin. Näiden tekijöiden lisäämi-

nen ei saisi törmätä rakenteellisiin esteisiin, kuten resurssien puutteeseen ja palvelu-

järjestelmän toimimattomuuteen.  
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11 Johtopäätökset ja suositukset 
Tässä raportissa on esitelty Kysy ja kuuntele -hankkeen kokonaisuutta sekä pääasiassa 

hankkeen aikana kerättyyn aineistoon perustuvia tutkimustuloksia. Hankkeen aikana 

on laadittu useita erillisjulkaisuja (ks. luku 1), jotka syventävät ja täydentävät tässä 

raportissa käsiteltyjä teemoja.  

Kysy ja kuuntele -hankkeessa on kartutettu sekä sijaishuollossa olevia lapsia että 

sijaishuollon rakenteita koskevaa tietopohjaa useiden eri tutkimusaineistojen avulla. 

Sijoitetuilta lapsilta ja heidän vastuusosiaalityöntekijöiltään on kerätty laaja, yhteensä 

noin 1000 lasta kattava kyselyaineisto. Lastensuojelun johtoa ja ammattilaisia on 

haastateltu yli sadasta pienestä ja keskisuuresta kunnasta. Sijoitettujen lasten koko-

naistilanteeseen liittyvää tietopohjaa on hankkeen aikana vahvistettu paitsi kerätyn 

kyselyaineiston avulla myös kirjallisuuskatsausten kautta sekä yhteistyössä muiden 

hankkeiden12 kanssa. Lasten osallisuutta ja sijaishuollon epäkohtia käsittelevissä tut-

kimuskatsauksissa on koottu kansainvälistä tutkimusta näiden ilmiöiden jäsentä-

miseksi ja hankkeessa toteutetun kehittämistyön pohjaksi. Hankkeen eri vaiheissa on 

ollut mukana myös kolme opinnäytetyöntekijää eri yliopistoista.  

Kehittämistyö tehtiin yhteistyössä yli sadan kunnan kanssa, ja lapsikohtaisen val-

vonnan malli julkaistiin helmikuussa 2022. Työpajoissa tarjottiin ammattilaisille kou-

lutusta sekä mahdollisuuksia vertaisoppimiseen. Yhteiskehittämisen prosessi tavoitti 

satoja sijoitettujen lasten asioista vastaavia sosiaalityöntekijöitä ympäri Suomen, ja 

yhteistyössä tuotettu sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan malli jää alueille hyödyn-

nettäväksi ja eteenpäin kehitettäväksi välineeksi. 

Kyselyaineistot osoittavat, että suurin osa sijoitetuista lapsista voi hyvin. Suurin 

osa (94 %) lapsista on myös tarpeitaan vastaavassa sijaishuoltopaikassa, suojassa kal-

toinkohtelulta ja tyytyväisiä tämänhetkiseen elämäänsä. Sijaishuollossa eletään taval-

lista arkea ja iloitaan tavanomaisista ilonaiheista. Erityisesti alle 12-vuotiaiden perhe-

hoitoon sijoitettujen lasten tilanne näyttäytyy tämän tutkimuksen tuloksissa hyvänä. 

Tutkimuksessa nousi kuitenkin esiin myös huolestuttavia tuloksia, jotka vaativat 

pikaisia toimenpiteitä. Erityisesti tämä koskee teini-ikäisiä lapsia. Lasten keskinäinen 

henkinen ja fyysinen väkivalta on sijaishuollossa hälyttävän yleistä. Tämä teema oli 

esillä laajasti myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Sijaishuoltopaikan lapsiryhmän 

sisällä tapahtuvat konfliktit uhkaavat lasten turvallisuutta, kasvua ja kehitystä samalla 

tavoin kuin huostaanoton perusteina olevat vaaratekijät. Turvattomista olosuhteista 

 

 

 
12  
Kouluterveyskysely sekä Koronaepidemian vaikutuksia kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvin-

vointiin, mielenterveyteen ja palveluihin tutkiva hanke 
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sijaishuoltoon sijoitetulle lapselle tulee kyetä takaamaan turvallinen kasvuympäristö, 

jotta sijaishuollon tavoitteet voivat toteutua. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan riittävä 

määrä riittävän osaavia, kokeneita ja motivoituneita aikuisia sekä ulkopuolisen oh-

jauksen ja valvonnan tukea.  

Sijoitetut lapset joutuvat henkisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi sijaishuolto-

paikkojen ulkopuolella huolestuttavan usein. Lähes puolet näihin kysymyksiin vas-

tanneista 10–17-vuotiaista lapsista kertoo kokeneensa haukkumista tai nimittelyä, yli 

kolmannes kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä ja viidennes fyysistä väkivaltaa. 

Kymmenet nuoret raportoivat seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemuksista. 

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan jopa 40,3 prosentilla sijoitetuista teini-

ikäisistä oli ollut itsetuhoisia ajatuksia ja yli kolmasosa oli jo satuttanut itseään. Yli 

viidennes (21,5 %) teini-ikäisistä kokee olonsa turvalliseksi nykyisessä sijaishuolto-

paikassaan vain välillä. Pieni osuus (2,3 %) 10–17-vuotiaista kertoo, ettei koe oloaan 

turvalliseksi koskaan. Nämä tulokset sekä hankkeen kyselyssä esiin tulleet väkivalta-

kokemukset haastavat pohtimaan sitä tutkimustulosta, että valtaosa sijoitetuista lap-

sista voisi hyvin. Ne herättävät myös kysymään, ovatko jotkut näistä ilmiöistä (esim. 

vaihtuvuus, turvattomuus ja kaltoinkohtelu) jo niin tavallisia, että lapset kokevat nii-

den kuuluvan osaksi sijaishuollon arkea?  

Kokemus hyvinvoinnista ja sen osatekijöistä on aina subjektiivinen. Tässä tutki-

muksessa lasten hyvinvointia on tutkittu sekä lasten omasta näkökulmasta että samo-

jen lasten asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, jotta tilanteesta on 

saatu mahdollisimman monipuolinen kuva. Selvää on, että sijoitettujen lasten ja nuor-

ten mielenterveyden tukeminen vaatii toimenpiteitä sekä sijaishuollon arkeen että si-

jaishuollon ulkopuolisina yhdenvertaisesti saavutettavina palveluina. Näitä toimenpi-

teitä ovat mm. sijaishuollon työntekijöiden osaamisen vahvistaminen sekä matalan 

kynnyksen mielenterveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon saatavuuden parantami-

nen. 

Sijoitettujen lasten arkeen sisältyvät vaihtuvuudet ja muutokset nousevat aineis-

tossa esille monella tavalla. Tulosten valossa jatkuvuuden tunne ja pysyvyys ei ole 

lasten näkökulmasta riittävän turvattua. Monella lapsella on takanaan useita sijais-

huoltopaikkoja ja muita muutoksia, ja työntekijät sekä lähiaikuiset ovat vaihtuneet. 

Osan vaihtuvuudesta tuottaa järjestelmä. Paikan suhteen ei ole aina valinnanvaraa, ja 

tilapäiseksi ajateltu paikkaa saattaa jäädä pitkäaikaiseksi. Laadukkaita sijaishuolto-

paikkoja, joissa on valmius vastata vaativaan oireiluun ei ole riittävästi. Sijaishuolto-

paikkoja ei myöskään aina pystytä tukemaan lasten tilanteiden ja tarpeiden muuttu-

essa: esimerkiksi perhehoitajien tuki jää usein riittämättömäksi. Sijoitusten kat-

keamisten ja sijaishuoltopaikkojen vaihtuvuuden syistä tarvitaankin lisää kansallista 

tutkimus- ja seurantatietoa.  

Kyselyyn vastanneiden sosiaalityöntekijöiden mukaan 19 prosenttia lapsista on si-

jaishuoltopaikassa, jonka toiminnassa on ilmennyt lasten hyvinvointiin vaikuttavia 

epäkohtia tai puutteita. Perhehoidossa näitä olivat muun muassa perhehoitajien 
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uupumus, keinottomuus sekä vuorovaikutukseen tai kasvatukseen liittyvät haasteet. 

Laitoshoidossa taas esiintyy riittämätöntä tukea ja valvontaa, osaamis- ja resurssiva-

jetta sekä muun lapsiryhmän kielteisiä vaikutuksia. Suurimpaan osaan näistä haas-

teista kyetään vastaamaan sosiaalityön tai moniammatillisen yhteistyön keinoin. Val-

vonnan resurssit ovat kuitenkin kaikilla siitä vastaavilla tahoilla niukat, ja näin ollen 

epäkohtia voi jäädä tunnistamatta. 

Ammattilaiset toivat haastatteluissa esiin huoltaan siitä, että tämänhetkiset työolot 

eivät mahdollista lapsikohtaisen valvonnan toteutumista riittävällä tasolla. Heillä on 

myös alituinen huoli joidenkin lasten tilanteesta ja heidän oikeuksiensa toteutumi-

sesta. Luottamukselliset keskustelut mahdollistavien suhteiden luominen lapseen, tä-

män läheisiin ja sijaishuoltopaikkaan vaatii runsaasti aikaa. Tutkimustulokset osoitta-

vat, että yhteistyötä tulisi tehdä tiiviisti myös koulun ja muun verkoston kanssa lapsen 

koko elinpiirin turvallisuuden parantamiseksi. 

Sijaishuollon epäkohtia käsittelevän kansainvälisen tutkimuskatsauksen aineis-

tosta välittyi, että sosiaalityöntekijöiden ja perhehoitajien välinen suhde on usein jän-

nitteinen (Korhonen & Eriksson 2021). Nämä jännitteet tulevat esiin myös tämän tut-

kimuksen tuloksissa sosiaalityöntekijöiden listatessa epäkohtiin puuttumista vaikeut-

tavia tekijöitä. Avoimet yhteistyö- ja keskustelusuhteet puolestaan helpottavat epä-

kohtatilanteiden selvittelyä.  

Hanke on tuottanut tietoa sijaishuollon epäkohdista monella eri tasolla. Kansain-

välinen tutkimuskatsaus auttoi jäsentämään epäkohtailmiötä, ammattilaisten haastat-

telut ja kyselyvastaukset tuottivat tietoa siitä, millaisia epäkohtia he tyypillisimmin 

tunnistavat perhe- ja laitoshoidossa ja lasten vastauksista käy ilmi, millaiset tekijät 

heidän näkökulmastaan uhkaavat heidän hyvinvointiaan. Ammattilaisten tunnistamat 

epäkohdat kuten perhehoitajien uupumus ja keinottomuus sekä laitosten resurssivajeet 

näyttäytyvät lasten arjessa tuen ja valvonnan puutteena, mikä voi johtaa lasten keski-

näisen väkivallan lisääntymiseen. Tutkijoiden tehtäväksi jää tunnistaa, millaisia ra-

kenteellisia ongelmia taustalla on ja ehdottaa toimenpiteitä niihin vaikuttamiseksi.  

Valvontakäytäntöjä kehitettäessä on pohdittava erityisesti sitä, miten saadaan pai-

kannettua ne lapset, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi ja joilla ei ole ympärillään 

välittäviä aikuisia. Kaikki lapset tulisi tavata säännöllisesti ja lasten kanssa käytävät 

keskustelut tulisi systematisoida. On huolehdittava siitä, että kaikille lapsille annetaan 

yhdenvertainen mahdollisuus kertoa kokemuksistaan heidän yksilölliset tarpeensa 

huomioiden. On myös tärkeää kehittää helposti saavutettavia kanavia, joiden avulla 

lapset voivat olla yhteydessä valvoviin viranomaisiin. Ei ole kuitenkaan tarkoituksen-

mukaista kehittää ainoastaan sellaisia käytäntöjä, joissa epäkohdasta kertominen ja 

aktiivinen yhteydenotto jäävät lapsen tehtäviksi. Kysyminen ja keskusteluyhteyden 

ylläpito on aina aikuisen vastuulla. Se, että, että työntekijöille turvataan riittävä työ-

aika lasta kohden tämän mahdollistamiseksi, on johdon vastuulla. 

Kyselyyn vastanneiden sosiaalityöntekijöiden mukaan pieni osa lapsista on sellai-

sia, joiden tarpeisiin vastaavia sijaishuoltopaikkoja ei ole ollut saatavilla. Joidenkin 
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lasten tarpeet ovat niin moninaiset, että nykyinen paikka vastaa vain osaan niistä. Van-

kan tuen saaminen nykyiseen sijaishuoltopaikkaan olisi lapsen kannalta usein parempi 

ratkaisu kuin paikan vaihto. Tällaisen tilanteen ratkaiseminen vaatii usein muun pal-

velujärjestelmän tukea. Vaativan tason tukea tarjoavien sijaishuoltopaikkojen saata-

vuus tulisi ylipäätään varmistaa. 

Lasten hyvinvointia vaarantavien tekijöiden taustalla on rakenteellisia epäkohtia, 

jotka tulisi tunnistaa ja joihin tulisi puuttua. Kaikkien sijoitettujen lasten hyvinvoinnin 

ja oikeuksien toteutumiseksi yhdenvertaisesti ehdotamme seuraavia toimenpiteitä:  

Laadukkaan sijaishuollon järjestäminen 

• Sijaishuollon rakenteellisiin epäkohtiin ja niiden korjaamiseen tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Hyvinvointialuei-

den johto ottaa vastuun tunnistaa oman alueensa rakenteellisia epäkohtia sijais-

huollon prosesseissa sekä korjata niitä. 

• Hyvinvointialueen tulisi seurata ja arvioida tarvetta, ja järjestää palvelut tarvetta 

vastaavasti. Sijaishuollon palvelutarjonnan tulisi olla riittävää ja vastata moni-

puolisesti lasten erilaisiin tarpeisiin.  

• Hyvinvointialueen tulisi järjestää sijaishuoltoa myös omana tuotantonaan erityi-

sesti kiireellisiä ja arviointia vaativia tilanteita varten. Yksityisten palveluiden 

hankintaa ohjaavina tekijöinä tulisi olla laatu sekä kyky vastata joustavasti lasten 

yksilöllisiin tarpeisiin. 

• Lasten tarvitsemien muiden palveluiden, erityisesti mielenterveyspalveluiden ja 

erikoissairaanhoidon saatavuus on varmistettava. Myös kouluympäristöä turval-

lisena ja lasta tukevana ympäristönä tulisi vahvistaa eri toimijoiden yhteistyönä. 

• Lastensuojelun ja sijaishuoltopaikkojen toimintaedellytykset tulee varmistaa 

riittävällä henkilöstöresursoinnilla. Hyvinvointialueet vahvistavat resursseja si-

ten, että 1.1.2022 voimaan tullutta lastensuojelulain 13b § noudatetaan ja siitä 

poiketaan ainoastaan alaspäin. 

• Sosiaalityöntekijöiden osaamista väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnistamisessaa 

ja käsittelyssä vahvistetaan. Sijaishuoltopaikkojen osaamista väkivaltakysymyk-

sissä ja seksuaalikasvatukseen liittyen on vahvistettava. 

Valvonta  

• Sijaishuollon järjestämisvastuun toteutumista tulisi valvoa entistä paremmin. 

• Omavalvonnan ja hyvinvointialueen valvonnan lisäksi sijaishuollon ulkopuolista 

valtiollista valvontaa (Avi, Valvira) tulee vahvistaa. Pääpainon tulisi olla ohjauk-

sessa ja ennakollisessa valvonnassa. 

• Toimeksiantosuhteisen perhehoidon valvontaa tulisi vahvistaa ja säädöspohjan 

muutostarpeita arvioida kansallisesti.  

• Tulevilla hyvinvointialueilla sijaishuollon yksikkö- ja perhekohtainen valvonta 

on suositeltavaa keskittää. 

• Lapsikohtaisen valvonnan tulisi nivoutua tiiviisti osaksi sijaishuollon valvonnan 

kokonaisuutta ja sen mahdollistumiseksi sosiaalityöntekijään suhde lapseen on 

varmistettava riittävällä yhteydenpidolla. 
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• Erityisesti lapsiystävällisiä ja saavutettavia yhteydenottokanavia valvontaviran-

omaisiin tulisi kehittää. 

Tutkimus ja kehittäminen 

• Lastensuojelun tietopohjan pirstaleisuuden kokoamiseksi ja katvealueiden katta-

miseksi tarvitaan pitkäaikaisia kansallisia ratkaisuja (rakenne ja rahoitus) erillis-

selvitysten ja hankkeiden tilalle. 

• Sijaishuollon järjestämisen tueksi tarvitaan monitieteistä ja -näkökulmasta tutki-

musta, seurantaa ja kehittämistyötä. 

• Sijaishuollon palvelutarjonnan tutkimiseen ja seurantaan tarvitaan valtakunnalli-

nen tietopohja, joka päivittyy sijaishuollon palvelutuotannon ollessa jatkuvasti 

muutoksessa. Säädöspohja tälle varmistetaan siten että ”Lasteri”-rekisteristä tu-

lee kansallinen. 

• Sijaishuollon palvelumuotoja on kehitettävä lasten tarpeista lähtien. 

• Tutkimustietoa tarvitaan muun muassa sijaishuoltopaikkojen muutoksista, kil-

pailutuksen vaikutuksesta laatuun, vertaisryhmän vaikutuksista sijoituksen ta-

voitteiden toteutumiseen sekä eri sijaishuoltomuotojen vaikuttavuudesta.
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