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TIIVISTELmä

Johanna Hiitola. Selvitys vuonna 2006 huostaanotetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista lapsis-
ta. Lastensuojelun kehittäminen Tampereella, Tampereen seutukunnissa ja Etelä-Pirkanmaalla. 
Stakes, Työpapereita 21/2008. 54 sivua, hinta 17 euroa. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2181-9 
(nid.), ISBN 978-951-33-2182-6 (PDF)

Tutkimus koskee Tampereen, Tampereen seutukunnan ja Etelä-Pirkanmaan kuntien vuonna 
2006 huostaanottamia lapsia. Selvityksessä kartoitetaan lasten ja perheiden tilanteita huostaan-
ottohetkellä sekä sijoituksen jälkeen. Tutkimus toteutettiin vuodenvaihteessa 2007 – 2008 ja 
lasten sijaishuollon toteutumisen seuranta-aika oli 1 – 2 vuotta. Aineisto kerättiin lastensuoje-
lun sosiaalityöntekijöiltä, jotka täyttivät kyselylomakkeita otosvuonna huostaanotetuista lapsis-
ta (N=103). Tutkimuksen kokonaisotostavoite toteutui lähes täysin ja tiedot jäivät täyttämättä 
ainoastaan kolmen lapsen osalta.  

Tutkimus on tehty yhteistyössä Tampereen asiakasohjaus Luotsin hallinnoiman ”Lastensuo-
jelun sijaishuollon kehittäminen Tampereella, seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla” -hankkeen, 
seutukunnan johtavien viranomaisten ja sosiaalityöntekijöiden sekä Stakesin ja Tampereen yli-
opiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen tutkijoiden kanssa. Tietojen analysoinnissa 
on käytetty ristiintaulukointeja, keskiarvovertailuja sekä perinteistä faktorianalyysia. Tutkimus 
on jatkoa Stakesin käynnistämälle lastensuojelun avohuollon lasten tilanteita kartoittavalla pi-
lottitutkimukselle, joka toteutettiin samoin kyselymenetelmin ja osittain samalla alueella. Osa 
tämän tutkimuksen kysymyksistä on muotoiltu samoin kuin avohuollon vastaavassa tutkimuk-
sessa ja tuloksia on siten myös osittain vertailtu keskenään. 

Tulosten perusteella voi todeta avohuollon ongelmien ja huostaanottoon johtaneiden tilan-
teiden vaihdelleen. Kävi ilmeiseksi, että huostaanotettujen lasten tilanne on vaikeampi kuin ti-
lanne asiakkuuden alkaessa avohuollossa. Tarkasteltaessa sekä avohuollon että huostaanotettu-
jen lasten ongelmia faktorianalyysia käyttäen saatiin tulokseksi avohuollon ongelmien osalta 
neljä eri ulottuvuutta, kun huostaanottotilanteen ongelmat ryhmittyivät analyysin perusteella 
vain kolmeen ryhmään. 

Tulosten perusteella voi todeta, että sosiaalityöntekijät arvioivat sijaishuollon tilanteen hy-
väksi. Yhtään huostaanottoa ei arvioitu tapahtuneeksi liian varhain, vaan yli puolet lapsista oli 
otettu työntekijöiden vastausten mukaan huostaan oikeaan aikaan. Huostaanotto oli myös arvi-
oitu keskimääräisesti tai hyvin onnistuneeksi 86 % vastauksista. Sosiaalityöntekijöiden arvioi-
den perusteella sekä perhehoidossa että laitoshuollossa on voitu vastata lapsen tarpeisiin erittäin 
hyvin, vaikkakin lapsen kehityksen tukeminen, kiintymyssuhteen luominen lapseen ja virikkei-
den tarjoaminen oli laitosten osalta arvioitu hieman heikommaksi. Seuranta-aikana 85 % lap-
sista tilanteen katsottiin kuitenkin parantuneen.

Sijaishuoltoon tulleet lapset tarvitsevat tulosten mukaan monitahoista erityishoitoa ja eri-
tyispalveluja. Näistä useimmin aineiston lasten arvioitiin tarvitsevan psykiatrin tai psykologin 
palveluja, mutta monilla aineistossa kuvailluilla lapsilla arvioitiin olevan myös erilaisten sai-
raanhoitopalvelujen sekä erityisopetukseeen ja oppimisvaikeuksiin liittyvien tukitoimien tar-
vetta. 

Avainsanat: huostaanotto, sijaishuolto, sijaisperheet, sosiaalityö, lastensuojelulaitokset
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ALUKSI

Tutkimuksesta
Lasten huostaanoton syitä kysytään usein, eivätkä kysyjät ole vain asianosaisia ja heidän avus-
tajiaan. Keitä huostaan otetaan? Mihin ja millä perusteella lapsia sijoitetaan? Kysyjiä ja intressi-
tahoja on monia. Huostaanottoon johtaneet syyt kiinnostavat mediaa, mutta myös poliitikkoja 
ja ammattilaisia, paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Myös tutkimuksen kysymyksinä ne 
tarjoavat haasteita.   

Sijaishuolto on erityinen osa lapsiin ja perheisiin kohdistuvaa yhteiskuntapolitiikkaa. Huos-
taanotto tarkoittaa lapsen hoidon ja huolenpidon järjestämistä siten, että julkinen valta päättää 
missä lapsi asuu, ja sijaishuolto tarkoittaa, että lapsi ei enää asu huoltajiensa kanssa vaan perhe-
hoidossa tai laitoshuollossa. Lapsen arkisesta kasvatuksesta ja tuesta vastaavat sijaishuoltopai-
kan työntekijät ja lapsen asioista vastaava lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Jotkut kuvaavatkin 
sijaishuollossa olemista julkisessa kasvatuksessa olemiseksi. Sijoitus on tarkoitettu väliaikaisek-
si, mutta siitä huolimatta jotkut lapset viettävät koko lapsuutensa tai nuoruutensa sijoitettuna si-
jaisperheeseen tai laitokseen. 

Sijaishuollosta tiedetään valtakunnallisesti hyvin vähän, ja sijaishuoltopaikkojen seuranta, 
valvonta ja arviointi toteutuu lähinnä sijoitetun lapsen kautta. Voi jopa sanoa, että julkinen val-
ta laiminlyö tehtävänsä seurata, mitä sen huostaanottamille lapsille tapahtuu huostaanoton ai-
kana ja sen jälkeen. 

Vuosittain tilastoidaan tiedot huostaan otettujen lasten lukumäärästä, sukupuolesta, koti-
kunnasta, sijoituksen juridisesta perusteesta ja sijoituspaikan tyypistä. Myös sijaishuoltoon koh-
distuva tutkimustoiminta on ollut niukkaa. Eniten on tehty lähinnä maisteri- ja sosionomiopin-
toihin liittyviä paikallisia yksikkökohtaisia selvityksiä.

Tampereen seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla toteutettu huostaanotto- ja sijaishuoltosel-
vitys on ainutlaatuinen monella tavalla. Ensinnäkin se pysähtyy kysymään, keitä ovat alueel-
la huostaan otetut lapset ja millaista sijaishuoltoa he ovat saaneet huostaanoton jälkeen. Selvi-
tys pyrkii kuvaamaan lapsia ja heidän elämäntilannettaan niin huostaanoton hetkellä (vuonna 
2006), sen aikana ja sen jälkeen vuodenvaihteeseen 2007 - 2008 saakka. Vastaavaa tietoa ei ole 
aikaisemmin Suomessa paikallisvaltakunnallisena yhteishankkeena kerätty. 

Toisena selvityksen ainutkertaisena piirteenä on se tapa, jolla se on toteutettu. Kokemus-
ta yhteistyön prosessista oli saatu jo ”Pilotti 1”:stä (ks. tarkemmin Heino 2007). Käynnistäjänä 
toiminut Luotsin kehittämishanke Hanna Harju-Virtasen johdolla innosti joukon sosiaalityön-
tekijöitä ja Stakesin ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkijoita talkoohengellä miettimään 
tietoa, jota sijaishuollosta tarvitaan. Onneksi Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamalla ke-
hittämishankkeella oli hieman rahaa, jonka turvin voitiin myös maksaa yht.yo Johanna Hiitolal-
le työkokousten dokumentoinnista ja selvityksen tulosten raportoinnista.  Työkokouksiin osal-
listunut ryhmä pohti, millaista tietoa on tarpeellista ja mahdollista saada, ja päätti selvityksen 
sisällöstä, eikä työ tähän jäänyt. Ryhmä osallistui tulosten tulkintaan ja osaltaan myös niiden 
raportointiin. Varsinaista talkooväkeä edustivat ne 35 sosiaalityöntekijää, jotka koodasivat lap-
sikohtaisesti vastaukset. Näin saatiin tiedot 103 lapsesta. 

Prosessi ei ollut lainkaan mutkaton – sijaishuolto kuten lastensuojelu ylipäänsäkin kääntyy 
niin heikosti yksiselitteisesti kuvattaviksi tiedoiksi – mutta mahdottoman opettavaista ja haus-
kaa yhteistyö oli. Mukaan mahtui myös monia hiljentymisen hetkiä, sillä lastensuojelun resurs-
sien rajallisuus ja lasten vaikeat tilanteet sekä tuen ja suojelun tarpeet tulivat näkyviin puhutte-
levalla tavalla.
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Aineiston tuloksia on analysoitu oheisessa raportissa. Tulokset vaativat lukijaa pysähtymään 
tuon tuosta. Jos joku tulos tulee nostaa näkyville ylitse muiden, on se mielestämme huostaan-
oton tilannetekijöiden profiloituminen hyvin vaikeisiin sosio-emotionaalisiin ongelmiin ja risti-
riitatilanteisiin. Sosiaalityöntekijät ovat kuvanneet samoilla ominaisuuksilla lastensuojelun avo-
huollon asiakkaiksi juuri tulleita lapsia. Tämä selvitys osoittaa, että huostaan ottoon ryhdyttäes-
sä ongelmat ovat selvästi vaikeampia ja monimutkaisempia kuin tilanteessa, jossa lastensuojelun 
avohuollon asiakkuus alkaa. 

Tehty selvitys tarjoaa lukijoille ainutkertaisen mahdollisuuden tarkastella ja arvioida huos-
taanoton institutionaalista tehtävää ja sen seurauksia lapsille. Tulokset sisältävät yllätyksiä: lap-
sia ei pääsääntöisesti sijoiteta kauas kotoaan, vaan päinvastoin, näin tapahtuu hyvin harvoin. 70 
% lapsista on sijoitettu korkeintaan 50 km päähän kotoaan. Toinen yllätys liittyi pakkohuostaan-
ottoihin: maaseutukunnat soveltavat kaupunkia useammin pakkopäätöstä. Raportti välittää las-
tensuojelulle tutun kahtalaisen kuvan: sijaishuollon arvioitiin lapsikohtaisesti täyttäneen hyvin 
sille asetetut tavoitteet, ja lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät ovat hyvin tyytyväisiä sekä 
perhehoidon että laitosten toimintaan. Toisaalta sijaishuollossa paikannettiin myös monia on-
gelmakohtia, joista osa liittyi työntekijöiden ja sijaishuoltopaikkojen vaihtuvuuteen. 

Sijaishuoltoselvitys tekee uraauurtavaa työtä tuodessaan huostaanoton ja sijaishuollon tee-
moja näkyviin aiheista, jotka lastensuojelun vaativaa työtä tekeville sosiaalityöntekijöille ovat 
tärkeitä oman työn arvioinnissa. Selvitys konkretisoi lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ti-
lanteita, tarpeita ja asemaa sijaishuollon asiakkaina. Se osoittaa tarpeen monille jatkotutkimus-
aiheille. Tarvitaan myös periaatteellista keskustelua siitä, mahdollistammeko tällä hetkellä huos-
taan otettujen lasten asioissa kaiken sen, mikä lapsille kuuluisi ja mitä työhönsä sitoutuneet las-
tensuojelun työntekijät pystyvät heille tarjoamaan. Selvitys viittaa siihen, että keskustelun lisäksi 
tarvitsemme rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia sijaishuollossa.

Tarja Heino     Tarja Pösö
Erikoistutkija     Professori
Stakes      Tampereen yliopisto

Sijaishuollon kehittämishankkeesta
Tampereen kaupungin lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjausyksikön, Asiakasohjaus Luot-
sin, hallinnoima seudullinen sijaishuollon kehittämishanke ’Lastensuojelun sijaishuollon ke-
hittäminen Tampereen seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla’ käynnistyi kesällä 2006. Mukana 
Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamassa hankkeessa ovat olleet Tampereen kaupungin 
lisäksi Tampereen seutukunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi sekä 
Etelä-Pirkanmaan kunnat Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski. 

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli käynnistää hankekuntien yhteinen, seudullinen 
lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjauksen yksikkö ja Asiakasohjaus Luotsi alkoikin palvella 
lasten sijaishuoltopaikkojen valintaan liittyvissä kysymyksissä tamperelaisten lisäksi myös mui-
ta hankekuntia 1.10.2006 alkaen. 

Keskitetyn asiakasohjauksen käynnistämisen lisäksi hankkeelle oli määritelty lukuisia mui-
takin tavoitteita liittyen sijaishuollon sisällölliseen kehittämiseen. Näiden tavoitteiden työstä-
miseen liittyen alettiin alkuvuodesta 2007 Asiakasohjaus Luotsin työlleen omistautuneessa ja 
oman työnsä tutkimisesta kiinnostuneessa työyhteisössä kaivata tutkimustietoa siitä, onko lap-
sen sijaishuoltopaikan valinnassa tehty oikea ratkaisu. Asiakasohjauksen kautta oli tuolloin et-
sitty sijaishuoltopaikka sen vuodesta 2002 alkaneen historian aikana yli 700 lapselle ja yhteis-
toiminnan alettua osattiin jatkossa odottaa noin 250 sijaishuoltopaikan etsintää vuosittain. Niin 
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sanotun jälkiviisauden avulla haluttiin oppia tulevaisuuden sijoituksia varten ja kaikeksi on-
neksi saatiin myös toinen oman työnsä tutkimisesta kiinnostunut yksikkö, Sosiaaliasema Sata-
ma, innostumaan mukaan tutkimuksen suunnitteluun. Idean siirtymisestä toteutuksen tasolle 
on syytä esittää erityiset kiitokset myös paikallisen osaamiskeskuksen, Pikassoksen, väelle, joka 
edesauttoi asian eteenpäin viemisen kanssa haparoivaa löytämään oikeat kumppanit selvityksen 
toteuttamiseen. 

Sijaishuollon selvityksen toteuttaneeseen tutkimustyöryhmään ovat kuuluneet sosiaalityön 
prosessori Tarja Pösö ,yliassistentti Aino-Ritala Koskinen ja yhteiskuntatieteiden ylioppilas Jo-
hanna Hiitola Tampereen yliopistosta, erikoistutkija Tarja Heino Stakesista sekä käytännön nä-
kökulman edustajina Asiakasohjaus Luotsin johtava sosiaalityöntekijä Tiia Perämaa (alkuvuo-
desta 2008 alkaneeseen äitiyslomaan saakka) ja Sosiaaliasema Sataman johtava sosiaalityönteki-
jä Arja Viitanen Tampereen kaupungilta sekä Tampereen seutukuntien edustajana sosiaalityön 
johtaja Minna Laakso Pirkkalan kunnasta, Etelä-Pirkanmaan kuntien edustajana perusturva-
johtaja Elina Takala Urjalan kunnasta ja seudullisen sijaishuollon kehittämishankkeen edustaja-
na koordinaattori Hanna Harju-Virtanen. 

Tutkimustyöryhmän kokoamisen jälkeen on kaikki sujunutkin omasta näkökulmastani kuin 
tanssi: Tarjat ja Aino toivat ryhmään vahvan tutkimuksellisen ammattitaidon, Johanna käytän-
nön näppäryytensä tutkimuksen toteuttajana ja Arja, Tiia, Minna ja Elina vahvan käytännön 
lastensuojelun sosiaalityön ammatillisuutensa. Lisäksi saimme matkan varrella vierailevia opis-
kelijoita tapaamisiimme, joten toivottavasti lähiaika tuo tullessaan myös joitakin opinnäytetöitä, 
joissa nyt kerättyä aineistoa hyödynnetään. 

Tutkimusryhmän tapaamisissa käytiin mielenkiintoista keskustelua lastensuojelusta, sen 
vallitsevista käytännöistä ja mahdollisista kehittämisen kohdista. Tutkimuskysymyksiä joudut-
tiin välillä rajaamaan rankastikin, jotta jo nyt pitkä kysely ei olisi paisunut mahdottomaksi ma-
ratoniksi. Moniääninen yhteistyö oli antoisaa ja lisäsi uskoa myös tulevaisuudessa ryhtyä yh-
teistyössä etsimään vastauksia kysymyksiin, joita perinteisesti olemme pohtineet kukin omalla 
tahollamme. 

Tutkimusryhmän lisäksi erityisen kiitoksen ansaitsevat myös kaikki ne hankkeessa mukana 
olevien kuntien sosiaalityöntekijät, jotka jaksoivat täyttää pitkän kyselykaavakkeen lapsi toisen-
sa jälkeen ja esimiehet, jotka väsymättä patistelivat jo muutoinkin kuormitettua henkilöstöään, 
jotta vastaukset saatiin kasaan. Mielestäni lähes täydellisen aineiston aikaan saaminen kertoo 
siitä, että tämä tutkimusaihe on koettu käytännön työssä todella tärkeäksi. Vastausprosentti ei 
mitenkään voi selittyä vastaajien kesken arvotulla sadan euron lahjakortilla, vaikka julkisuudes-
sa matalapalkka-alasta puhutaankin…

Hanna Harju-Virtanen
Hanke-koordinaaattori
Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen  
Tampereen seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla
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Selvityksen laatijalta
Toteutin kyselyn nettikyselynä Tampereen yliopiston e-lomake -palvelun kautta, johon sain käyt-
töoikeudet syksyllä 2007. Sähköinen kysely oli avoinna työntekijöille 15.12.2007 – 25.1.2008, 
jonka jälkeen siirsin aineiston excel-tiedostoon, erotin avovastaukset erilliseksi tekstitiedostok-
seen ja muunsin numeerisessa muodossa olevat vastaukset SPSS-tiedostoksi (sav.). SPSS-tiedos-
toa sekä avovastausten tekstejä tullaan säilyttämään Tampereen yliopiston sosiaalityön ja sosi-
aalipolitiikan laitoksella sekä Stakesissa. 

Olen myös toiminut kesällä 2007 Stakesin Lapsuus- ja perheryhmässä korkeakouluharjoit-
telijana ja sitä kautta tutustunut syvällisesti tämän tutkimuksen kanssa samantyyppisesti toteu-
tettuun avohuollon vuonna 2006 uusiksi asiakkaiksi tulleiden uusien perheiden kuvaukseen pe-
rustuvaan aineistoon (ks. Heino 2007). ”Avohuollon aineiston” tuntemustani lisää myös loppu-
suoralla oleva pro gradu-tutkielmani, jossa käytän aineistonani samaista aineistoa. Vertailles-
sani tämän tutkimuksen faktorianalyysia avohuollon aineiston vastaavaan analyysiin, vertailen 
siis kahta itse tekemääni analyysia (ks. Hiitola 2007) ja siten uskaltaudun tekemään myös muu-
tamia varovaisia tulkintoja asiakkuuksien eroista avohuollossa ja huostaanottoon päätyvissä ti-
lanteissa.   

Raportoin tässä selvityksessä kaikki kyselyn numeerisessa muodossa olevat tulokset ja osan 
avovastauksista, niiltä osin kuin avovastausten raportointi on oleellista. Käytän ristiintaulukoi-
den, varianssianalyysien ja faktorianalyysien yhteydessä tilastollisia testejä. En kuitenkaan ole 
tämän selvityksen yhteydessä syventynyt tilastollisten menetelmien tarkempaan kuvailuun, sil-
lä raportin pääasiallinen tarkoitus ei ole toimia tilastollisena tutkimuksena, vaan nimenomaan 
suoriin jakaumiin ja tuloksiin perustuvana selvityksenä. Koska olen kuitenkin tehnyt osan tar-
kasteluista käyttäen apunani tilastollisia menetelmiä, kerron taulukoiden yhteydessä yleiset ti-
lastolliset testisuureet, kuten p:n arvon (khiin neliön testin arvon) ja varianssianalyyseissä myös 
keskiarvovaihtelut 95% luottamustasolla. Lisäksi olen liittänyt faktorianalyysiin liittyviä testi-
suureita (KMO-testi, kommunaliteetti ja ominaisarvot) tämän selvityksen loppuun. 

Olemme myös työryhmän kanssa yhdessä kiinnittäneet erityistä huomiota tämän selvityk-
sen avovastausten raportointiin ja vastauksiin liittyviin tunnistetietoihin. Osa vastauksista on 
poistettu kokonaan, jos niitä ei ole merkitystä muuttamatta saatu muokattua anonyymiin muo-
toon ja osasta vastauksista on poistettu tunnistamiseen mahdollisesti johtavia lauseita. Koska 
sukupuolen (isän tai äidin) esiinkirjoittaminen on työryhmässämme katsottu erityisen ongel-
malliseksi anonymiteetin kannalta, on suurin osa kokonaan poistetuista näytteistä juuri sellai-
sia, joissa isien ja äitien toimintaa kuvataan yksityiskohtaisesti. Tästä johtuen tämän selvityk-
sen tekstikatkelmissa on vähäisesti sukupuolittuneeseen vanhemmuuteen liittyviä kuvauksia. 
Raportoinnissa on kuitenkin pyritty mahdollisimman tarkkaan kuvaukseen, jonka vuoksi ne 
tekstikatkelmat, joita tässä selvityksessä esitetään ovat merkitykseltään alkuperäisten katkelmi-
en kanssa täysin yhteneviä. 

Johanna Hiitola 
YTK, Yht.yo. Tampereen yliopisto 
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
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1.  SELVITYKSEN TAUSTAA

Lastensuojelun sosiaalityö on viime aikoina ollut läsnä mediassa sekä uuden lastensuojelulain 
voimaantulon (1.1.2008) että työntekijöiden ylikuormittumisen ja työn suurten vaatimusten 
osalta1. Sosiaalityön tutkijoiden keskusteluissa on ollut vahvasti läsnä myös tarve tietää nykyistä 
enemmän lastensuojelun asiakkaiden tilanteista2. Tämä selvitys palvelee omalta osaltaan tuota 
tiedon tarvetta tarjoten sekä sosiaalityöntekijöille että alan tutkijoille erityislaatuisen kuvauksen 
lastensuojelun sijaishuollon asiakkaista, heidän perheistään, huostaanottoprosessista ja lasten 
tämänhetkisistä tilanteista. Selvitys on rakentunut moniäänisyydelle, sillä tutkimuksen työryh-
mässä on koko prosessin ajan ollut mukana sekä lastensuojelun sosiaalityön kentän että alan tut-
kimuksen asiantuntijoita. Tämä yhteistyö ja sen mukanaan tuomat uudet näkökulmat tarjoavat 
virikkeitä sosiaalityön kehittämiselle ja tiedonkeruulle. Tutkimuksen työryhmä on koko proses-
sin ajan työskennellyt pääosin vapaaehtoisvoimin.

Tutkimuksen suunnittelu alkoi kesällä 2007, jolloin tutkimusryhmän kokouksessa keskustel-
tiin avohuollon vastaavan selvityksen tuloksista ja mahdollisesta jatkotutkimuksesta. Tuolloin 
saatiin Tampereen kaupungin asiakasohjaus Luotsin kautta hieman rahoitusta huostaanotettu-
jen lasten tilanteiden selvittämiseen ja päätettiin aloittaa tämän tutkimuksen aineistonkeruu ai-
emman avohuollon asiakkuustutkimuksen tavoin ja keskittyä nimenomaan vuonna 2006 huos-
taanotettujen lasten nykyisiin tilanteisiin. Syksyllä 2007 selvitykseen haettiin tutkimusluvat ja 
ne saatiin kaikista kunnista3. Tavoitteena aineistonkeruussa oli kokonaisaineisto kaikista han-
kekunnissa vuonna 2006 huostaanotetuista lapsista (yhteensä 106 lasta, joista 50 Tampereelta ja 
loput seutukunnasta ja Etelä-Pirkanmaalta, ks. Taulukko 1.). Kokonaisaineistotavoite toteutui-
kin lähes täydellisesti ja ainoastaan kolme lomaketta jäi täyttämättä.

Tämän selvityksen kannalta on huomionarvoista, että Tampereella tehtiin vuonna 2006 
poikkeuksellisen vähän huostaanottoja. Vuonna 2005 huostaanottopäätöksiä tehtiin Tampereel-
la 76, kun vastaava määrä vuonna 2006 oli 50 huostaanottoa. Vuonna 2007 tehtiin Tampereel-
la 79 huostaanottoa. Seutukunnassa ja Etelä-Pirkanmaalla sen sijaan tehtiin 33 huostaanottoa 
vuonna 2005, 56 huostaanottoa vuonna 2006 ja 53 huostaanottoa vuonna 2007 (Kuvio 1.).    

Kuviosta 1. näkee, että huostaanottojen kokonaismäärä tutkimuksen kunnissa vuosina 2005 
ja 2006 on pysynyt suhteellisen tasaisena (109 huostaanottoa 2005 ja 106 huostaanottoa 2006), 
vaikka Tampereen osalta luvut ovatkin hyvin erilaiset. Vuonna 2007 sen sijaan huostaanottojen 
kokonaismäärä on kasvanut selvästi (132 huostaanottoa 2007).

Tässä kyselyssä tutkittiin vuonna 2006 huostaanotettujen lasten tilanteita. Aineistossa ei siis 
ole mukana vuonna 2006 tapahtuneita kiireellisiä sijoituksia� niiltä osin, kun kiireellinen huos-
taanotto ei ole johtanut huostaanottoon. On myös huomionarvoista, että aineistossa on mukana 
1.10.2006 voimaantulleen käytännön mukaisia asiakkuuksia, jolloin myös muiden kuin tampe-
relaisten lasten osalta lapsen sijoituspaikan on etsinyt Asiakasohjaus Luotsi eikä lapsen kotikun-
ta. Tällöin lapsen sijoituspaikan on siis etsinyt Luotsi, eikä lapsen kotikunta. Sijoituspäätös on 
kuitenkin edellyttänyt sekä lapsen kotikunnan sosiaalityöntekijän että Luotsin hyväksynnän. 

1  Uutisista 2008,  ks. HS.fi muun muassa: 20.�., 16.�., 15.�.. 12.�., 10.�., 19.3., 18.3, 9.2, 30.1., 22.1.2008.
2  ks. Heino 2007
3  Tutkimuslupia säilytetään Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksella.
�  Kiireellinen huostaanotto tehdään silloin, kun lapsi on välittömässä vaarassa, tai muutoin kiireellisen sijoituksen, tai si-
jaishuollon tarpeessa. (http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/kiireellinensijoitus/ (viitattu 
2�.3.2008).  
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Kuvio 1.  Huostaanottopäätösten määrät tutkimuksen kunnissa vuosina 2005 – 20075.

Tämä selvitys on jatkoa avohuollon asiakkaiden tilanteiden selvitykselle, Keitä ovat uudet las-
tensuojelun asiakkaat? Tutkimus lapsista ja perheistä tilastolukujen takana (Heino 2007), jossa 
kartoitettiin vuonna 2006 avohuollon asiakkaiksi tulleiden lasten tilanteita Tampereella, Poris-
sa, Hämeenlinnassa ja Tampereen seutukunnassa. Tuo avohuollon asiakkaiden tilanteita ku-
vannut tutkimus toteutettiin samalla tavoin (sähköisenä kyselynä) kuin tämä huostaanotetuista 
lapsista kertova selvitys ja siinä oli osaksi käytetty samoja kysymyksiä kuin tässä selvityksessä. 
Myös tarkastelun kohteena oleva vuosi oli sama molemmissa kyselyissä (2006). Tämä kyselyjen 
samankaltaisuus on mahdollistanut tulosten vertailun, sillä tätä selvitystä laadittaessa käytössä 
oli myös tuo avohuollon asiakkaiden tilanteita kuvaileva aineisto. Vertailussa kuvaillaan joitain 
tutkimustuloksia sekä avohuollon (asiakkaaksi tulon) että sijaishuollon (huostaanoton) erityis-
piirteiden kautta. Kun tuloksia vertaillaan, tässä selvityksessä viitataan yleisesti avohuollon ai-
neistoon ja sijaishuollon aineistoon, jotka siis tarkoittavat avohuollon osalta Tarja Heinon (2007) 
toteuttamaa kyselyä ja sijaishuollon osalta taas tätä tutkimusta.        

Koska avohuollon aineisto oli kerätty yhteistyössä osittain saman tutkimustyöryhmän kans-
sa kuin tämä aineisto, oli selvityksen yhtenä haasteena myös kysymysten toimivuuden tarkas-
telu. Tässä tutkimuksessa on muutettu joitain skaaloja ja muutamaa kysymystä avohuollon ai-
neistonkeruun kokemuksen kautta. Muun muassa likert-asteikolliset kysymykset on muutettu 
avohuollon kysymysten muodosta ”1 ei lainkaan – 5 erittäin paljon” muotoon ”1 vähän – 5 pal-
jon”, jotta vastauksista saataisiin hieman vahvemmin normaalijakaumaa muistuttava tulos, eli 
että ”keskiverto”-tilanteessa olisi vastattu arvolla 3. Myös muun muassa perhemuotoa koskeva 
kysymys on muutettu siten, että vastauksista muodostuisi hieman suurempia luokkia (avohuol-
lossa luokkia oli 9, kun tässä tutkimuksessa niitä oli vain �). Monet kysymykset tässä tutkimuk-
sessa olivat myös nimenomaisesti sijaishuoltoa koskevia ja ne oli muotoiltu vain tätä tutkimusta 
varten. 

5  Tilastotiedot on saatu asiakasohjaus Luotsin tiedoista.
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Työryhmän suuresta panostuksesta ja pitkistä kysymyksiin liittyvistä keskusteluista huoli-
matta myös tässä tutkimuksessa ilmeni parannuksen varaa. Kommentteja tuli muun muassa 
siitä, että kyselyä oli vaikea täyttää jälkihuoltonuorten osalta ja että lomake ei soveltunut ko-
tiin sijoitetulle nuorelle. Useissa kommenteissa mainittiin myös, että monissa avovastausteks-
tien kohdissa oli liian vähän kirjoitustilaa, jonka vuoksi kuvaukset avovastauksissa jäivät lyhy-
ehköiksi. Yhden kiireellisiä huostaanottoja koskevan kysymyksen osalta lomakkeelle oli myös 
jäänyt virhe, eli kysymyksessä ei tarjottu lainkaan vaihtoehtoa ”0 ei lainkaan kiireellisiä huos-
taanottoja”. Lomake oli alun perin myös laadittu siten, että suurimpaan osaan kysymyksistä oli 
pakollista vastata, jotta lomakkeen sai lähettyä. Kysymyksiä oli kuitenkin niin runsaasti, että 
sosiaalityöntekijät kokivat tämän teknisen yksityiskohdan erityisen ongelmalliseksi. Pakolliset 
kysymykset aiheuttivat sen, että yksi työntekijä saattoi joutua yrittämään lähetystä useita ker-
toja saaden vastaukseksi vain ilmoituksen puuttuvista vastauksista. Kun ensimmäiset kymme-
nen lomaketta olivat saapuneet, tämä ongelma kuitenkin huomattiin ja koko lomake muutettiin 
helposti lähetettävään muotoon. Tuo yksityiskohta tietysti aiheutti suurempaa vastausten ka-
toa, mutta työryhmämme koki miellyttävämmän täyttöprosessin aikaansaamisen katomahdol-
lisuutta tärkeämpänä seikkana. Kaiken kaikkiaan kysely oli erittäin onnistunut ja se täytti kaikki 
työryhmämme sille asettamat tavoitteet. 

Raportoinnissa on keskitytty kuvaamaan tuloksia, ei niinkään tulkitsemaan niitä. Loppulu-
vussa esitetään tärkeimpien tulosten yhteenveto, ja lopuksi tutkimustyöryhmän jäsenille on an-
nettu tilaa kommentoida prosessia ja tulokisa omasta näkökulmastaan. 
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2.  TULOKSET

Tässä luvussa esitellään kaikki kyselytutkimuksen tulokset sekä muutama ryhmittelyyn perus-
tuva analyysi. Raportissa esitellään yhteensä 39 taulukkoa ja 81 aineistonäytettä, joiden lisäksi 
useat vastausprosentit on raportoitu myös tekstissä. Tulokset on jaoteltu alalukuihin aihealuei-
den mukaisesti.  

2.1  Taustatietoja
Tässä alaluvussa käsitellään vastausprosentteja ja taustamuuttujien jakaumia, sekä työntekijöi-
den tilannetta, huostaanottojen tahdonvastaisuutta ja lasten tämänhetkisiä tilanteita.

2.1.1  Vastausten määrä, ikäjakaumat ja paikkakunnat

Kyselyyn vastasi yhteensä 35 sosiaalityöntekijää kahdeltatoista eri sosiaaliasemalta Tampereelta 
ja lähiseuduilta (Taulukko 1.). Yksi sosiaalityöntekijä täytti kyselyn keskimäärin kolmen asiak-
kaan osalta ja yhden työntekijän täyttämiä lomakkeita oli enimmillään kuusi kappaletta. Kartoi-
tuksen tavoitteena oli kokonaisaineisto tutkituista kunnista, mutta kolme lomaketta jäi puuttu-
maan 106:n vuonna 2006 huostaanotetun lapsen aineistosta. Näistä yksi lomake jäi täyttämättä 
Tampereella ja kaksi puuttui Lempäälästä6. 

Taulukko 1. Vastausten jakautuminen kunnittain

N %

Tampere 49 47.6

Pirkkala 5 4.9

Nokia 8 7.8

Kangasala 4 3.9

Lempäälä 2 1.9

Ylöjärvi 9 8.7

Vesilahti 6 5.8

Akaa 3 2.9

Kylmäkoski 4 3.9

Valkeakoski 13 12.6

Yhteensä 103 100.0

Jotta yksittäisten asiakkaiden ja sosiaaliasemien yksityisyyden suoja säilyisi, paikkakunnat on 
jaoteltu tarkasteluja varten kolmeen luokkaan niiden sijainnin ja asuinalueen luonteen mukaan. 
Tampere edustaa tarkastelussa kaupunkia (�9 asiakasta) ja loput kunnista on jaettu taajamakun-

6  Urjala oli mukana tutkimuksessa, mutta kävi ilmi, ettei Urjalassa ollut vuonna 2006 lainkaan huostaanottoja.
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tiin (�1 asiakasta) ja maaseutukuntiin (13 asiakasta)7. On huomattavaa, että maaseutuluokan ol-
lessa erityisen pieni, sen osalta eroihin voi vaikuttaa yhdenkin monilapsisen perheen erityisti-
lanne. Maaseudun osalta tuloksia on siis syytä tulkita varoen. 

Kaikista kyselyssä kuvailluista lapsista �7 % oli poikia (N=�8) ja 53 % tyttöjä (N=55). Suurin 
osa lapsista oli yli 13-vuotiaita (52 %) ja loput jakautuivat tasaisesti alle kouluikäisiin ja ala-as-
teikäisiin. (ks. Taulukko 2.). 

Taulukko 2. Huostaanotettujen lasten ikäjakauma8

Ikä N %

0-6v 25 24.5

7-12v 24 23.5

13-17v 53 52.0

Yhteensä 102 100.0

                                                                    

Huostaanotettujen lasten ikä vaihteli alueittain siten, että kaupungissa ja taajamissa oli eniten 
huostaan otettu 13 – 17-vuotiaita nuoria, kun taas maaseudulla nuoria ja alle kouluikäisiä oli 
otettu huostaan yhtä paljon. Kaikilla alueilla vähiten oli otettu huostaan ala-asteikäisiä (7 – 12-
vuotiaat) lapsia.

Taulukko 3. Huostaanotettujen lasten ikä alueittain

kaupunki taajama maaseutu Yhteensä (N)

0-6v 23% 22.5% 38.5% 24.5% 

7-12v 18% 30% 23% 23.5% 

13-17v 59% 47.5% 38.5% 52%

Yhteensä 100%(49) 100% (40) 100% (13) 100% (102)

p= 0.470, eli tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, sillä maaseutuluokassa on liian vähän tapauksia. 
                   

Huostaanotettujen lasten iän ja sukupuolen välillä löytyi myös yhteyttä. Tyttöjen ja poikien jou-
koissa oli yhtä paljon 0 – 6-vuotiaita, mutta pojat olivat saaneet tyttöjä useammin huostaanotto-
päätöksen 7 – 12-vuotiaina (36%), kun taas tytöt olivat saaneet päätöksen useimmiten 13 – 17-
vuotiaina (63%). Toisaalta sekä tytöt että pojat olivat saaneet päätöksen useimmiten vanhempa-
na, mutta ero oli kuitenkin selkeä juuri tyttöjen 13 – 17-vuotiaina saatujen päätösten osalta (ks. 
Taulukko �.). 

7  Ks. Liite 1.
8  Yhden lapsen osalta ei ole merkitty ikää, eli siksi ikätarkastelussa N=102.
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Taulukko 4. Huostaanotetut lapset sukupuolen ja iän mukaan*

ikä poika tyttö yhteensä (N)

0-6v 26% 23.5% 24.5%(25)

7-12v 36% 13% 23.5%(24)

13-17v 38% 63.5% 52% (53)

yhteensä (N) 100% (47) 100% (55) 100%(102)

*p<0.05, eli tulos on tilastollisesti merkitsevä. Vaihtelu luokkien välillä on siis suuri. 

Tutkimuksessa kartoitettiin myös huostaanotettujen lasten etnistä ja kulttuurista taustaa. Kävi 
ilmi, että kaksi lapsista kuului romaniväestöön ja kuuden lapsen tausta (6%) oli jokin muu kuin 
suomalainen. 

2.1.2  Työntekijöiden määrä ja sijoitukset 

Vastanneista sosiaalityöntekijöistä suurin osa (69 %) oli hoitanut lapsen asioita yli vuoden, vaik-
kakin 23 % vastanneista oli käsitellyt lapsen asiaa alle puoli vuotta. Jotta työntekijä olisi hoitanut 
lapsen asiaa huostaanoton alusta asti, on hänen täytynyt kuitenkin hoitaa sitä vähintään vuoden 
verran, sillä kysely toteutettiin vuoden 2007 lopussa – 2008 alussa. Huomionarvoista on myös, 
että yli kaksi vuotta lapsen asioita hoitaneita sosiaalityöntekijöitä oli 1�%. Tämä tarkoittaa sitä, 
että ainakin 1�% työntekijöistä on hoitanut lapsen asioita jo ennen huostaanottopäätöstä, eli toi-
sin sanoen kyseessä on tuolloin todennäköisesti ollut lapsen aiempi avohuollon asiakkuus.   

Taulukko 5. Sosiaalityöntekijä on hoitanut lapsen asioita

Aika N %

alle 6 kk 24 23%

6kk - 1 v 8 8%

yli 1 v - 1,5 v 30 29%

yli 1,5 v - 2 v 27 26%

yli 2 v 14 14%

Yhteensä 103 100%

 

Taulukosta 6 käy ilmi, että suurimman osan lapsista kohdalla hänen asioitaan on hoitanut huos-
taanoton alusta tähän hetkeen kaksi sosiaalityöntekijää, eli lapsen oma sosiaalityöntekijä on �3 
%:lla lapsista vaihtunut kerran. Sosiaalityöntekijä on pysynyt samana 20 %:lla lapsista, mutta 
kuitenkin 36 % lapsista on huostaanoton alusta tähän hetkeen (alle kaksi vuotta kulunut vuoden 
2006 huostaanotosta) ollut kolmen, tai useamman eri sosiaalityöntekijän asiakkaana.
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Taulukko 6. Lapsen asioita hoitaneiden sosiaalityöntekijöiden määrä huostaanoton alusta tähän 
hetkeen

työntekijöitä Lapsia %

1 20 19.4

2 44 42.7

3 20 19.4

4 13 12.6

4 < 4 3.9

Ei tietoa 2 1.9

Yhteensä 103 100.0

                                                                

Lapsen asioita hoitaneiden työntekijöiden määrä vaihteli suuresti sen mukaan, missä sosiaali-
asema sijaitsi. Kaupunkialueella sosiaalityöntekijä oli pysynyt samana vain 2%:lla lapsista, kun 
taajamissa vastaava määrä oli 32% ja maaseudulla �6%9. Tampereen osalta sijaishuollon käytän-
tö kuitenkin aiheuttaa vääjäämättä vähintäänkin kahden työntekijän osallisuuden, sillä Tampe-
reella lapsen asiakkuus siirtyy aina huostaanoton jälkeen sosiaaliasema Sataman hoidettavaksi 
ja siten myös työntekijä vaihtuu. On kuitenkin huomattavaa, että useampi kuin kaksi työntekijää 
oli hoitanut lapsen asioita kaupungissa �6%:lla lapsista ja taajamissa 32% lapsista. Maaseudulla 
vastaava määrä oli vain 8%. Kaupungin osalta sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuminen ei siis 
täysin selity asiakkuuden siirtymisellä. 

Taulukko 7. Lapsen asioita hoitaneiden sosiaalityöntekijöiden määrä huostaanoton alusta tähän 
hetkeen asuinalueen mukaan*

työntekijöitä kaupunki taajama maaseutu yhteensä

1 2% 32% 46% 19%(20)

2 49% 34% 46% 43%(44)

3 24% 17% 8% 19%(20)

4 18% 10% 0 13%(13)

4< 4% 5% 0 4%(4)

ei tietoa 2% 2% 0 2%(2)

Yhteensä 100% (49) 100% (41) 100% (13) 103

*p<0.05, eli vaihtelu asuinalueen mukaan on tilastollisesti merkitsevä.

Lasten huostaanottopäätöksiä oli koko aineistossa tehty eniten helmikuussa (16) ja vähiten huh-
tikuussa (1). Tammikuusta huhtikuun loppuun oli tehty 33 huostaanottoa, toukokuusta elokuun 
loppuun 27 huostaanottoa ja syyskuusta joulukuun loppuun oli tehty �3 huostaaottopäätöstä. 
Loppuvuonna näyttää siis aineiston perusteella olleen useampia huostaanottoja, mutta huomi-
onarvoisia ovat myös alkuvuoden kuukaudet, joissa tammikuussa on tehty 9 huostaanottoa, hel-
mikuussa jo mainittu 16 ja maaliskuussa 7 huostaanottoa. 

9  On huomioitavaa, että maaseutuluokassa on erittäin vähän tapauksia (13), joten tulkinnoissa on prosenttien osalta oltava 
varovainen. 
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Kyselyssä kartoitettiin myös aineiston vuonna 2006 huostaanotettujen lasten viimeisimmän 
sijoituksen ajankohtaa, joka ei siis välttämättä ole sama kuin huostaanottopäivämäärä, sillä osa 
lapsista saatetaan ottaa aiemmin kiireellisenä huostaan, tai heidän sijoituspaikkansa voi vaihtua. 
Aineiston lapsista kahdella (2) viimeisin sijoitus oli tapahtunut joulukuussa 2005 ja �0 lapsen 
viimeisin sijoitus taas oli alkanut vuonna 2006. Vuonna 2006 viimeksi sijoitetuista helmikuussa 
oli tehty eniten sijoituksia (9) ja syksyllä vähiten (elokuussa, syyskuussa ja lokakuussa kaikissa 
1). 

Seitsemällätoista (17) lapsella viimeisin sijoitus oli tapahtunut vuonna 2007 ja tuolloin eni-
ten sijoituksia oli toukokuussa (5). Yhden lapsen viimeisin sijoitus oli tapahtunut myös kyselyn 
tekohetkellä, tammikuussa 2008. Monet työntekijät olivat myös jättäneet kokonaan vastaamatta 
kysymykseen viimeisimmästä sijoituksesta (�� puuttuvaa vastausta) ja noissa tapauksissa sijoi-
tus on saattanut tapahtua samaan aikaan, kuin huostaanotto, tai voi olla myös mahdollista, ettei 
tietoa ole merkitty. 

Kyselyssä kartoitettiin sijoituspaikan valintaperusteita myös avokysymyksellä. Tähän kysy-
mykseen oli tullut runsaasti vastauksia, joissa kuvailtiin sijaishuoltopaikan valinnan perusteluja. 
Tämän raportin yhteydessä ei ole ikävä kyllä mahdollista syvempään vastausten analysointiin, 
mutta seuraavaksi esitetään muutamia yksittäisiä vastauksia.

Näyte 1. Nykyinen sijaishuoltopaikka on nk., hoidollinen sijoitus, koska lapsen sijaisperhe ei 
enää kyennyt jatkamaan sijaisperheenä.
Näyte 2. Valittiin päihdehoitolaitos lapsen selkeän päihdeongelman vuoksi. 
Näyte 3. Nuoren tilanteen parantuessa sijoitettu omaan kotiin.
Näyte 4. Kodin läheisyys, veli samaan sijoituspaikkaan
Näyte 5. Lapsen erityiset hoidon, kasvun- ja kehityksen- sekä suojeluntarpeet asettaneet sijais-
huoltopaikalle vaativat raamit.
Näyte 7. Sukulaissijoitus.
Näyte 8. Nuori asuu itsenäisesti opiskelupaikkakunnallaan.
Näyte 9. Ennestään onnistuneita sijoituksia.
Näyte 10. Sijaisperhe on ollut tukemassa lasta ja hänen perhettään pitkän aikaa. Lapsella ja si-
jaisperheen jäsenillä on pitkäaikainen läheinen suhde.

Avovastauksissa sijoitusperusteluina toistui muun muassa sukulaisten läheisyys, sisarusten pitä-
minen yhdessä, sukulaissijoitukset, sekä lapsen erityiset (päihde tai muut) hoidolliset tarpeet.

2.1.3  Kiireelliset ja tahdonvastaiset huostaanotot

Taulukossa 8 esitetään kiireellisten sijoitusten määrä alueittain. Sekä kaupungissa, että taajamissa 
kiireellisiä sijoituksia on ollut suunnilleen yhtä paljon, mutta maaseudulla suurimmalla osalla 
lapsista (62 %) on ollut vain yksi kiireellinen sijoitus ja useilla lapsilla (38 %) ei ole ollut kiireel-
lisiä sijoituksia lainkaan10. 

10    1.10.2006 alkaen seutukunnilla ja Etelä-Pirkanmaan kunnilla ollut mahdollisuus käyttää Tampereen kriisi-
sijoituspaikkoja. Tätä ennen kriisisijoituspaikkoja ei välttämättä ole ollut käytettävissä, mikä on aiheuttanut ero-
ja työskentelytavoissa. Pienissä kunnissa, joissa ei ole ollut kriisipaikkoja tiedossa, on lapsen huostaanotto val-
misteltu siten, että lapsi on asunut kotona ja sijoitettu suoraan pysyvään paikkaan sen löydyttyä.
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Taulukko 8. Kiireelliset sijoitukset alueittain*

Kiireellisten sijoitusten määrä kaupunki taajama maaseutu Yhteensä

1 45% 46% 62% 48%(49)

2 31% 30% 0 26%(27)

3 6% 2% 0 4%(4)

4 4% 2% 0 3%(3)

ei tietoa/ei kiireellisiä 14% 20% 38% 19%(20)

Yhteensä 100%(49) 100%(41) 100%(13) 100%(103)

*p=0.292 

Aineiston huostaanotoista 63% oli suostumukseen perustuvia ja 36% tahdonvastaisia (yksi vas-
taus jäi puuttumaan). Nämä määrät koskevat juridista tahdonvastaisuutta11. Tutkimuksen työ-
ryhmä oli kiinnostunut selvittämään tahdonvastaisuuden taustoja ja seuraavaksi esitelläänkin 
tahdonvastaisten huostaaottojen määrä alueittain sekä iän mukaan (Taulukot 9. ja 10.). 

Taulukko 9. Huostaanoton perusteet alueittain*

huostaanotto oli: kaupunki taajama maaseutu Yhteensä

suostumukseen perustuva 71% 57.5% 54% 64%(65)

tahdonvastainen 29% 42.4% 46% 36%(37)

Yhteensä 100%(49) 100%(40) 100%(13) 100% (102)

*p=0.290

Vaikka tarkastelussa ei havaittukaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia, prosenttimäärien kautta 
voi kuitenkin nähdä muutamia yhteyksiä. Taajamissa ja maaseudulla näyttää joka toinen huos-
taanotto olevan suostumukseen perustuva, kun kaupungissa peräti 71 % huostaanotoista on ollut 
suostumukseen perustuvia. Toisin sanoen, kaupunkien lapsiin on kohdistunut vähemmän tah-
dosta riippumattomia huostaanottoja kuin pienemmillä paikkakunnilla. 

Taulukko 10. Huostaanoton perusteet lasten iän mukaan*

huostaanotto oli juridisestii: 1-6v 7-12v 13-17v Yhteensä

suostumukseen perustuva 68% 46% 69% 63%(64)

tahdonvastainen 32% 54% 31% 37%(37)

Yhteensä 100%(25) 100%(24) 100%(52) 100%(101)

*p=0.124

11 Ks. Tahdonvastaisen huostaanoton päätöksentekoprosessista:  http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/
tyoprosessi/huostaanotto/valmistelu/paatoksentekoprosessi/ (viitattu 2�.3.2008) 
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Iän osalta työryhmämme sosiaalityöntekijät epäilivät vanhempien lasten vastustavan huostaan-
ottoja itse, mutta ikätarkastelusta käy ilmi (taulukko 10.), että juuri vanhimmilla (13 – 17-vuo-
tialla lapsilla on eniten suostumukseen perustuvia huostaanottoja. Yllättäen 7 – 12 -vuotiaiden 
huostaanotoista yli puolet on tahdonvastaisia (5�%). 

Vastustusta tutkittiin myös siten, että vertailuun otettiin vain 12-vuotta täyttäneet lapset, sil-
lä heillä on juridinen mahdollisuus vastustaan itse huostaanottoa. Tarkasteltaessa 12 – 17-vuo-
tiaita lapsia (eri ikäluokitus, kuin taulukossa), huostaanotto oli tahdonvastainen 30 %:ssa tapa-
uksista.

Tahdonvastaisten huostaanottojen taustaselvitystä jatkettiin kyselyssä vielä määrittämällä, 
kuka huostaanottoa vastusti. Kysymys oli muotoiltu siten, että siihen voitiin merkitä jokaisen 
lapsen osalta useampi huostaanottoa vastustanut taho. Näiden kysymysten kautta saatiin tietää, 
että 15.5% kaikista aineiston lapsista oli vastustanut huostaanottoa,  28%:ssa tapauksista äiti oli 
vastustanut, 21%:ssa isä oli vastustanut ja 3%:ssa tapauksista joku muu oli ollut huostaanoton 
vastustaja. Nämä luvut kertovat myös siitä, että suurimmassa osassa vastustustapauksista vastus-
tajia on ollut enemmän kuin yksi (tahdonvastaisia N=37, vastustajia yhteensä N=70). 

Jälleen tarkasteltaessa juridisen vastustamisen mahdollistavan iän (12-vuotta) saavuttaneita 
lapsia, saatiin tulokseksi, että 20 % (11 lasta) 12-vuotta täyttäneistä lapsista vastusti itse huos-
taanottoa ja täsmälleen yhtä monessa tapauksessa huostaanottoa oli vastustanut myös äiti (20%) 
ja isä (20%).     

Huostaanoton vastustamisen lisäksi selvitettiin myös nykyistä sijoituspaikkaa vastustaneet 
henkilöt. Nykyistä sijoituspaikkaa oli vastustanut 10% lapsista, 13% äideistä, 1�% isistä. Vain 
�%:ssa tapauksista nykyistä sijoituspaikkaa oli vastustanut joku muu. Kaiken kaikkiaan nykyistä 
sijoituspaikkaa oli siis vastustettu vähemmän kuin itse huostaanottoa. 

Kaksitoista vuotta täyttäneillä lapsilla vastaavat nykyisen sijoituspaikan vastustamisprosentit 
olivat: lapsi vastusti 13 %, äiti vastusti 9 % ja isä vastusti 11 %:ssa tapauksista.  

Sijaishuollon aikana oli tehty lapsen ja vanhempien yhteydenpidon rajoittamispäätöksiä12 
28%:lla lapsista. Muita kuin lapsen ja vanhempien yhteydenpitoa koskevia rajoittamispäätöksiä 
oli tehty 12%:lla lapsista. Kyselyn avovastauksissa kartoitettiin sekä lapsen ja vanhempien välisiä 
rajoittamispäätöksiä että muita rajoittamispäätöksiä. Seuraavassa listassa on esimerkkejä kuva-
uksista.

Onko Lapsen ja vanhempien yhteydenpitoa rajoitettu sijoituksen aikana? Miksi ja ketä koskien?
Näyte 11.  Rajoitettu suhteessa vanhempiin ja sisaruksiin
Näyte 12. Isää
Näyte 13. Äitiä

Onko muita rajoittamispäätöksiä tehty? Miksi ja ketä koskien?
Näyte 14. Erityisen huolenpidon päätös ja liikkumisvapaudet rajoituspäätöksiä karkaamisen es-
tämiseksi
Näyte 15. Laitoksessa liikkumista rajoitettu päihteidenkäytön jälkeen.
Näyte 16 Liikkumavapauden rajoitukset, huonetarkistukset, takavarikot.
Näyte 17. Lapsen ja äidin tapaamiselle on järjestetty paikka kodin ulkopuolella.
Näyte 18. Lapsen lomalle meno

12 Sijaishuollon aikana lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostaanotettuun, kiireellisesti sijoitettuun tai väliaikaismääräyk-
sellä sijoitettuun lapseen voidaan käyttää rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteitä ovat yhteydenpidon rajoittaminen, ai-
neiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja luovutta-
matta jättäminen, kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen ja erityinen huolenpito. Tämä säännös on 
tullut voimaan 1.11.2006 (http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/rajoitustoimenpi-
teet/ (viitattu 2�.3.2008). 
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Rajoittamispäätösten osalta aineistossa näyttää toistuvan lapsen ja vanhempien tapaamisten ra-
joittamisissa vanhempien toiminnan (päihteiden käyttö tai käyttäytyminen) näkeminen vahin-
gollisena lapselle, kun taas muissa rajoittamispäätöksissä näyttää toistuvan lapsen oman käytök-
sen vahingollisuus hänelle itselleen. (ks. aineistonäytteet).

2.1.4  Lapsen nykyinen asuinympäristö ja sijoitushistoria

Vuonna 2006 huostaanotetuista lapsista 36% asui lastensuojelulaitoksessa, 31% sijaisperheessä, 
13% kotona biologisten vanhempien luona ja 7% perhekodissa. Muutamat lapset asuivat myös 
tuttavien ja sukulaisten luona (2), koulukodissa (2) ja SOS-lapsikylässä (1). Yhdeksän (9) lapsen 
osalta asuinpaikaksi oli merkitty jokin muu kuin yllämainittu asuinpaikka. Sijaishuoltopaikat si-
jaitsivat suhteellisen lähellä lasten aiempaa kotikuntaa ja ainoastaan 7 lapsella etäisyys aiempaan 
kotikuntaan oli yli 200 kilometriä.

  

Taulukko 11. Etäisyys lapsen aiemmasta kotikunnasta sijaishuoltopaikkaan

etäisyys N %

0 - 50 km 72 69.9

51 - 100 km 11 10.7

101 - 150 km 8 7.8

151 - 200 km 5 4.9

yli 200 km 7 6.8

Yhteensä 103 100.0

                                                    
 

Koska aineistossa kuvailtujen lasten sosiaaliasemat sijaitsevat hyvin erilaisissa ympäristöissä, 
esitettiin työryhmässä toive tarkastella sijaishuoltopaikkojen ja lasten aiempien kotien välimat-
koja asuinalueen mukaan.

Taulukko 12. Etäisyys lapsen sijaishuoltopaikkaan kuntatyypin mukaan

Lapsen kotikuntatyyppi

etäisyys: kaupunki taajama maaseutu Yhteensä

0 - 50 km 63.3% 73.2% 84.6% 69.9%(72)

51 - 100 km 8.2% 12.2% 15.4% 10.7%(11)

101 - 150 km 8.2% 9.8% 0% 7.8%(8)

151 - 200 km 10.2% 0% 0% 4.9%(5)

yli 200 km 10.2% 4.9% 0% 6.8%(7)

Yhteensä 100%(49) 100% (41) 100%(13) 100%(103)

Maaseutukunnista lapset oli sijoitettu suhteellisesti enemmän lähelle kotikuntaa, kun taas kau-
pungissa jopa 29 % lapsista sijoitetaan yli sadan kilometrin päähän aiemmasta kotikunnasta 
(vastaava luku taajamassa 15% ja maaseudulla 0%). Lasten määrä aineistossa on kuitenkin suh-
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teellisen pieni, joten luvut eivät välttämättä ole yleistettävissä, vaan kertovat nimenomaan vuo-
den 2006 ko. kunnissa huostaan otettujen lasten tilanteista.    

Kartoitimme myös lasten sisarusten tilanteita. Lapsista 78%:lla oli vastausten mukaan ala-
ikäisiä sisaruksia. 32%:lla lapsista sisarukset oli sijoitettu heidän kanssaan samaan paikkaan, 9%:
lla lapsista sisaruksia oli sijoitettuna eri paikkaan (ei kuitenkaan kotiin biologisten vanhempien 
luo) ja 37%:lla lapsista osa sisaruksista asui edelleen kotona. Kahden lapsen osalta työntekijällä 
ei ollut tietoa lapsen alaikäisistä sisaruksista.  

Taulukosta 13 näkyy kuinka monissa sijaishuoltopaikoissa aineiston lapset ovat asuneet elä-
mänsä aikana. Lähes puolella lapsista (�1%) sijaishuoltopaikkoja oli vastattu olleen ainoastaan 
yksi. Työryhmämme kuitenkin epäili, että Tampereen osalta kaikkien lasten jokaista sijaishuol-
topaikkaa, kuten kiireellisiä sijoituksia, ei oltu merkitty lomakkeisiin, joten taulukon tiedot eivät 
välttämättä ole täysin edustavia. Tämä lienee hyvin ymmärrettävää Tampereen osalta, sillä pie-
nellä määrällä työntekijöitä oli täytettävänään yhteensä 50 lomaketta ja nuo aiempien sijoitusten 
tiedot olisi täytynyt kaivaa vanhoista tietojärjestelmistä. 

 

Taulukko 13. Kuinka monessa eri sijaishuoltopaikassa lapsi on asunut elämänsä aikana?

lapsi on asunut: N %

yhdessä, joka on nykyinen 42 40.8

kahdessa 40 38.8

kolmessa 12 11.7

neljässä 7 6.8

viidessä 2 1.9

Yhteensä 103 100.0

Taulukossa 1� tarkastellaan lasten sijaishuoltopaikkojen vaihtumista lapsen kotikunnan kunta-
tyypin mukaan. Vaikka ristiintaulukkoa testattaessa ei saatukaan tilastollisesti merkitseviä tu-
loksia, on prosenttiluvuissa kuitenkin havaittavissa vaihtelua. Tulosten mukaan kaupungin si-
joittamilla lapsilla on ollut enemmän sijaishuoltopaikkoja elämänsä aikana kuin muiden kunti-
en lapsilla. Kahdella aineiston lapsella on ollut viisi sijaishuoltopaikkaa tähän asti. 

Taulukko 14. Lapsen sijaishuoltopaikkojen määrä kuntatyypin mukaan *

 Lapsen kotikuntatyyppi

Sijaishuoltopaikkojen määrä kaupunki taajama maaseutu Yhteensä

 1 30.6% 48.8% 53.8% 40.8%(42)

 2 42.9% 36.6% 30.8% 38.8%(40)

 3 16.3% 4.9% 15.4% 11.7%(12)

 4 6.1% 9.8% 0% 6.8%(7)

 5 4.1% 0% 0% 1.9%(2)

Yhteensä 100%(49) 100%(41) 100%(13) 100%(103)

*p=0,322. Ei merkitsevä tulos. 
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Lopuksi tarkasteltiin myös sijaishuoltopaikkojen määrää lasten iän mukaan (Taulukko 15.). Yl-
lättäväksi tulokseksi saatiin, että 7 – 12-vuotiailla on ollut eniten sijaishuoltopaikkojen vaihte-
lua elämässään, heistä 25% on asunut yli kahdessa paikassa. Toisaalta myös 0 – 6-vuotiaista jopa 
2�% on asunut kolmessa paikassa, kun taas 13 – 17-vuotiasta 83% on asunut vain yhdessä pai-
kassa, tai kahdessa paikassa. 

Taulukko 15. Lapsen sijaishuoltopaikkojen määrä lasten iän mukaan*

 Lapsen ikä

0-6v 7-12v 13-17v Yhteensä

1 36.0% 41.7% 41.5% 40.2%(41)

2 40.0% 33.3% 41.5% 39.2%(40)

3 24.0% 8.3% 7.5% 11.8%(12)

4 0% 16.7% 5.7% 6.9%(7)

5 0% 0% 3.8% 2.0%(2)

Yhteensä 100%(25) 100%(24) 100%(53) 100%(102)

*p=0,165, ei tilastollisesti merkitsevä, prosentit pyöristetty

Sijaishuoltopaikkojen vaihtumisten syitä kartoitettiin myös avokysymyksillä, joissa kuvailtiin 
hyvin moninaisia syitä paikkojen vaihtumisiin. Seuraavassa esitetään muutamia yksittäisiä ai-
neistoesimerkkejä vaihtuvista tilanteista. 

Näyte 19. Sijaisperhe väsynyt tilanteeseen.
Näyte 20. Siirtyminen avohuollon ja pidempi aikaiseen sijoitukseen + kiireelliset huostaanotot.
Näyte 21. lapsen vaikeahoitoisuus, vakava päihdeongelma
Näyte 22. Ensimmäiset kaksi ovat olleet kriisisijoituspaikkoja. 
Näyte 23. Lapsi tällä hetkellä jälkihuollossa
Näyte 24. Sijaisperhe ei pärjännyt lapsen erityishoitoisuuden ja vaikeuden vuoksi ja lopettanut. 
Näyte 25. Perhehoidosta on juuri siirtymässä lastensuojelulaitokseen.  

2.2  Huostaanottotilanne
Tässä alaluvussa tarkastellaan huostaanottotilannetta, eli perheen erityisiä ongelmia ennen 
huostaanottoa. Luvussa kartoitetaan myös huostaanottoon johtaneita erityisiä vanhemmuuteen 
liittyviä tekijöitä ja lasten tilanteita huostaanottohetkellä.

2.2.1  Huoltajat huostaanottotilanteessa 

66%:lla lapsista molemmat vanhemmat olivat huostaanottotilanteessa lapsen huoltajia. Yksin-
huoltajaäitejä oli 27% ja yksinhuoltajaisiä 8%. Yhdeksän (9) lapsen toinen vanhempi oli huos-
taanottotilanteessa kuollut. Lasten äideistä lähes puolet (�9.5%, N=51) oli huostaanottotilan-
teessa �0 – �9-vuotiaita (ks. Taulukko 16.), myös noin puolet (�5.6%)  isistä oli �0 – �9-vuotiaita 
(ks. Taulukko 17).  
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Taulukko 16.  Lasten äitien ikä

N %

20-29 15 15.0

30-39 22 22.0

40-49 51 51.0

50-59 12 12.0

Yhteensä 100 100.0

Tyhjiä 3

Työntekijöillä oli äideistä enemmän tietoa kuin isistä. Äitien ikä tiedettiin 100 lapsen kohdalla, 
kun isien ikä tiedettiin vain 86 lapsen isän osalta. Kyselylomakkeessa kysyttiin myös äidin tai isän 
kumppanin ikää ja noita vastauksia oli annettu 12. Kumppaneista 1 oli 20 – 29-vuotias, 6 kumppa-
nia oli 30 – 39-vuotiaita, 3 kumppania taas oli �0 – �9-vuotiaita ja loput 2 olivat yli 50-vuotiaita. 

Vertailussa avohuollon aineistoon kävi ilmi, että nämä huostaanotettujen lasten biologiset 
vanhemmat olivat hieman vanhempia kuin 2006 uusiksi avohuollon asiakkaiksi tulleiden lasten 
vanhemmat. Avohuollon asiakkaiden vanhemmissa oli hyvin nuoria äitejä (nuorin 16-vuotias) 
ja vanhin oli täyttänyt 56 vuotta. Isien iät vaihtelivat 18-vuotiaasta 57-vuotiaaseen. Myös avo-
huollon osalta äitien ikä tiedettiin huomattavasti isien ikää useammin. (Heino 2007). 

2.2.2 Perhe huostaanottotilanteessa

Suurin osa vuonna 2006 huostaanotetuista lapsista eli yhden vanhemman perheessä ennen 
huostaanottoa (5�%). Ydinperheissä eli 27% lapsista ja uusperheissä (eli perheissä, joihin oli tul-
lut lapsen vanhemman kumppaniksi uusi sosiaalinen vanhempi) asui 19% lapsista. Yhden lap-
sen osalta perhemuoto oli ollut jokin muu kuin edellä mainittu ja yksi vastaus puuttui. 

Taulukko 18. Lapsen perhe huostaanottotilanteessa

perhemuoto: N %

ydinperhe 27 26.5

yhden vanhemman perhe 55 53.9

uusperhe 19 18.6

jokin muu 1 1.0

Yhteensä 102 100.0

Tyhjiä 1

Huostaanotettujen lasten perheistä 37% oli saanut toimeentulotukea pitkäaikaisesti (yli 6 kuu-
kautta), 18% lyhytaikaisesti (alle 6 kuukautta). 37% perheistä ei ollut saanut toimeentulotukea 
ja perheistä 9%:n osalta työntekijöillä ei ollut tietoa toimeentulotuen saamisesta. Tulos oli sa-
mansuuntainen kuin avohuollon perheiden toimeentulotuen asiakkuuden kartoituksessa (Hei-
no 2007), jossa toimeentulotukea sai tai oli saanut noin puolet asiakkaista.     

Kartoitimme kyselyssä myös äitien ja isien työtilanteita ennen huostaanottoa. Äitien osalta 
työntekijät tiesivät tämän tiedon 82% tapauksista ja isien osalta 58% osalta. Äideistä (joista oli 
vastattu) 31% oli töissä vakituisesti, 2�% oli työttömänä, 23% hoiti lapsia kotona, 13% oli eläk-
keellä tai pitkäaikaisesti sairas, 7% oli määräaikaisesti työssä ja yksi henkilö oli työllistämistoi-

Taulukko 17. Lasten isien ikä

N %

20-29 11 12.8

30-39 12 14.0

40-49 47 54.7

50-59 16 18.6

Yhteensä 86 100.0

Tyhjiä 17
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mien piirissä. Yhden äidin osalta oli myös ilmoitettu, että hän teki jotain muuta kuin mitä vaih-
toehdoissa oli tarjottu. ”Ei tietoa” ja tyhjiä vastauksia oli äitien osalta yhteensä 19. 

Isistä (joista oli vastattu) 58% oli töissä vakituisesti, 17% oli työttömänä, 13% eläkkeellä tai 
pitkäaikaisesti sairaana ja 8% isistä työskenteli määräaikaisesti. Kaksi isää opiskeli. Isien osalta 
tieto puuttui �3 lomakkeesta.   

Työtilanteen kartoituksen kautta voidaan päätellä, että sijoitettujen lasten huostaanottotilan-
teen perheiden vanhempien työmarkkina-asema eroaa väestön keskimääräisestä, sillä väestön 0 
- 17 -vuotiaiden lasten isien työllisyysaste on 90,1% ja äitien 75% (mukana luvuissa ovat myös 
perhevapaalla olevat, sekä osa-aikatyötä tekevät)13. 

Verrattaessa avohuollon (2006) uusien asiakkaiden kartoitukseen luvut tässä tutkimuksessa 
ovat samansuuntaiset äitien lasten kotihoidon, työllisyyden sekä opiskelun ja eläkkeellä/pitkä-
aikaisesti sairaana olon osalta. Tulokset erosivat lähinnä työttömyyden osalta, sillä avohuollon 
selvityksessä 15% äideistä oli työttömänä, kun tässä tutkimuksessa työttömiä äitejä oli 2�%:lla 
lapsista.  Isien osalta tässä avohuollon selvityksessä työllisyystilanne näytti samansuuntaiselta, 
eli että noin puolet isistä oli töissä. Myös avohuollon aineistossa tietoja isien työllisyystilanteesta 
oli kuitenkin erittäin vähän. (Heino 2007).

Huostaanottotilanteen perheiden vanhempien koulutustasoa kysyttäessä huomattiin myös, että 
äideistä oli jälleen enemmän tietoa kuin isistä. Äidin koulutustaso oli merkitty 59%:ssa tapauksis-
ta, kun vastaava tieto isien osalta löytyi vain 39%:ssa vastauksista. Äideillä tiedettiin olevan eniten 
perus-/kansakoulupohjaista koulutusta (�6% vastauksista) sekä ammattikoulu- tai ammattikurssi-
koulutusta (38% vastauksista). Viidellä äidillä tiedettiin olevan korkeakouluasteen koulutus, neljän 
äidin opiskelu oli kesken ja yksi äiti oli koulutukseltaan ylioppilas. Puuttuvia tietoja oli �2. 

Isistä oli koulutustason osalta niin vähän tietoa, että tuloksia tuskin voidaan pitää yleisinä, 
mutta niistä isistä joiden osalta oli vastattu, �5% (18) koulutus oli ammattikoulu tai ammatti-
kurssikoulutus, �0% (16) koulutus oli merkitty perus-/kansakoulupohjaiseksi, 13%:lla (5) oli 
korkeakouluasteen koulutus ja yksi isistä oli huostaanottohetkellä opiskelija. Puuttuvia tietoja 
isien koulutuksesta oli 63. 

Lapsilla oli huostaanottotilanteessa biologisia sisaruksia (70:llä lapsella), puolisisaruksia (15:
sta lapsella) ja sosiaalisia sisaruksia (2:lla lapsella). Taulukossa 19. on esitetty lasten (biologisten, 
puoli- ja sosiaalisten) sisarusten määrä.

Taulukko 19. Lasten sisarusten määrä huostaanottotilanteessa

Sisarusten määra: N %

0 24 23.3

 1 - 2 59 57.2

3 - 4 13 12.7

 5 - 6 6 5.9

 yli 6 1 1.0

 Yhteensä 103 100.0

Yhteensä sisaruksia oli siis merkitty olevan 79:llä lapsella. Sisaruksista kysyttiin kyselyssä myös 
aiemmin sisarusten sijoituksen yhteydessä ja tuolloin saatiin tulokseksi, että 80:llä aineiston lap-
sella oli sisaruksia (ks. alaluku 2.1.�) eli vain yhden lapsen sisaruksia ei ole merkitty perheky-

13  Lähde: Suomalainen lapsi 2007. Tilastokeskus ja Stakes 2007, Edita Prima Oy, Helsinki. Liitetaulukko 13.3. Isien ja äitien 
toiminta työmarkkinoilla sekä työllisyysaste ja osa-aikatyön osuus nuorimman lapsen iän mukaan, s. 266.
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symyksiin. Tämä viittaa siihen, että kysymykset sijoitetuista sisaruksista ja perheen sisaruksista 
ovat luotettavia ja niihin on vastattu yhtenevästi. Jo aiemmin esitetyn (emt.) tuloksen mukaan 
32 %:lla lapsista sisaruksia oli sijoitettu heidän kanssaan samaan paikkaan, 9% oli sijoitettuna eri 
paikkaan ja 37 % lasten sisaruksista asui edelleen kotona.

Sisarusten määrä vaihteli aineistossa yhdestä yhdeksään (taulukko 19.). 23% lapsista ei ollut 
sisaruksia, 32% oli yksi sisarus, 25% kaksi sisarusta, 12% kolme sisarusta ja 8% oli � – 9 sisarus-
ta1�. Väestössä vuonna 2006 �5%:lla lapsista ei ollut sisaruksia, 38% oli yksi sisarus, 1�% kaksi 
sisarusta ja vain 5%:lla suomalaisista lapsista oli kolme sisarusta tai enemmän15. Voidaan siis sa-
noa, että vuonna 2006 huostaanotetuilla lapsilla oli enemmän sisaruksia kuin väestössä yleensä. 

2.2.3  Huostaanottoon johtaneet syyt

Kyselyssä kysyttiin työntekijöiden tietoa lapsen biologisten vanhempien mahdollisesta sijaishuol-
totaustasta ja saatiin selville, että yhdeksän (9) lapsen vanhempi on itse lapsena ollut sijoitettuna 
lastensuojelullisin perustein. Luku ei ole erityisen suuri, mutta kuitenkin määrältään 9% eli lähes 
kymmenes. Puolella työntekijöistä ei myöskään ollut tietoa lapsen biologisten vanhempien mah-
dollisesta lastensuojelutaustasta ja puuttuvien tietojen määrä voi siis olla vielä suurempi kuin 9%.

Taulukko 20. Huostaanoton pääasiallinen syy (effica-tietojärjestelmään, tai päätösehdotukseen 
merkitty)

Syy: N %

Lapsen alkoholinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet 8 7.8

Lapsen hoidon laiminlyönti 3 2.9

Lapsen huumeiden käyttö 3 2.9

Lapsen itsetuhoinen käyttäytyminen 7 6.8

Lapsen koulunkäyntivaikeudet 2 1.9

Lapsen mielenterveysonngelmat 9 8.7

Lapsen pahoinpitely (fyysinen) 3 2.9

Lapsen sosiaalinen sopeutumattomuus 3 2.9

Perheristiriidat 9 8.7

Perheväkivalta (aikuisten välinen) 7 6.8

Riittämätön vanhemmuus 20 19.4

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily 5 4.9

Vanhempien alkoholinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet 11 10.7

Vanhempien huumeiden käyttö 2 1.9

Vanhempien kuolema 3 2.9

Vanhempien mielenterveysongelmat 2 1.9

muut lapsesta johtuvat syyt 4 3.9

muut vanhemmista johtuvat syyt 2 1.9

Yhteensä 103 100.0

1�  Avohuollon uusiksi asiakkaiksi 2006 tulleilla vastaavat määrät olivat 0 sisarusta 5%, 1 sisarus 36%, 2 sisarusta 35%, 3 sisa-
rusta 15% ja � – 10 sisarusta 9%. 
15  Tilastokeskus 2006. Perheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan alueittain 2006. Internetissä: http://pxweb2.stat.fi/
database/StatFin/vrm/perh/perh_fi.asp (viitattu 23.3. 2008) 
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Taulukossa 20 on esitetty kaikki huostaanottojen pääasialliset syyt aineiston lasten osalta. Pääasi-
allinen syy määriteltiin kysymyksessä sosiaalityöntekijöiden käyttämän effica-tietojärjestelmän 
pääasialliseksi syyksi. Niissä tapauksissa, joissa effica ei ollut käytössä, kysyttiin huostaanoton 
päätösehdotuksen pääasiallista syytä. Taulukosta käy ilmi, että suurin yksittäinen huostaanoton 
syy oli ”riittämätön vanhemmuus” (19%) ja seuraavaksi käytetyin syy oli ”vanhempien alko-
holinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet” (11%). Muita usein käytettyjä syitä olivat: ”lapsen mielenter-
veysongelmat” (9%), ”perheristiriidat” (9%), lapsen alkoholinkäyttö/sekakäyttö/lääkkeet (8%), 
”lapsen itsetuhoinen käyttäytyminen” (7%) ja ”perheväkivalta (aikuisten välinen)” (7%). Muita 
pääasiallisia syitä oli käytetty 2 – 5 kertaa. Pääasiallisten syiden lisäksi kyselyssä kartoitettiin laa-
jemmin huostaanottoon johtaneita seikkoja kysymyksillä, joissa arvioitiin tilannetta skaalalla: 
”1 vähän – 5 paljon” ja ”ei koske vanhempia”. 

Taulukko 21a. Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden esiintyvyys huostaan otettaessa %

Asuinperheen vanhempiin ja  
vanhemmuuteen liittyvät tekijät

ei tietoa ei koske 
vanhempia

1 – 2  
vähän

3 4 – 5 
paljon

Vastausten 
määrä (N)

Vanhemman/pien avuttomuus  
ja osaamattomuus

4.9 7.8 12.6 16.5 58.2 103

Vanhempien riittämätön vanhemmuus 2.9 8.7 7.7 13.9 76.7 103

Vanhemman/-pien jaksamattomuus 2.9 1.9 17.5 8.7 69.0 103

Lapsen hoidon laiminlyönti 5.9 20.6 12.8 12.7 48.1 102

Vanhemman/pien fyysinen sairaus  
tai vammaisuus

8.7 72.8 4.8 7.8 5.8 103

Vanhemman/pien mielenterveysongelmat 13.7 25.5 16.6 13.7 30.4 102

Vanhempien päihteiden väärinkäyttö 8.8 38.2 8.8 4.9 39.2 102

Erityisesti huumeiden väärinkäyttö  
(+ epäily)

11.8 70.6 6.9 2.0 8.8 102

Perheristiriidat 8.7 11.7 14.5 6.8 58.2 103

Lapsen huolto- ja tapaamisriidat 7.8 51.5 12.7 8.7 19.4 103

Perheväkivalta tai sen uhka 13.6 28.2 10.7 9.7 37.8 103

Lapsen pahoinpitely tai sen epäily 16.5 44.7 14.6 3.9 20.4 103

Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö  
tai sen epäily

5.9 79.4 6.9 1.0 6.9 102

Rikollisuus ja rikollinen elämäntapa 12.6 70.9 5.8 2.9 7.7 103

Taloudelliset vaikeudet 11.7 32.0 25.3 5.8 25.3 103

Työhön liittyvät tekijät 16.5 52.4 18.5 4.9 7.7 103

Asumiseen liittyvät tekijät 13.6 51.5 13.6 9.7 11.7 103

muualla asuvan vanhemman  
aiheuttamat ongelmat

5.8 58.3 11.7 5.8 18.4 103

Taulukossa 21a esitetyistä vanhempiin liittyvistä tekijöistä ongelmat esiintyivät erityisen vah-
voina silloin, kun kyse oli riittämättömästä vanhemmuudesta (paljon 77%), jaksamattomuudes-
ta (paljon 69%), avuttomuudesta ja osaamattomuudesta (paljon 58%),  perheristiriidoista (pal-
jon 58%), lapsen hoidon laiminlyönnistä (paljon �8%), vanhempien päihteiden väärinkäytöstä 
(paljon 39%), perheväkivallasta (paljon 38%) ja vanhempien mielenterveysongelmista (paljon 
30%). Useimmin lieviksi ongelmiksi arvioituja tekijöitä sen sijaan olivat työhön liittyvät tekijät 
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(vähän 18.5%). Kokonaisuudessaan suurin osa vanhempiin liittyvistä tekijöitä oli arvioitu pal-
jon esiintyviksi useammin kuin vähän esiintyviksi. Tulosten kautta piirtyykin kuva vakavista 
vanhemmuuden ongelmista, josta kertonee myös ”arkisten” eli taloudellisten sekä asumiseen ja 
työhön liittyvien ongelmatekijöiden vähäinen määrä. 

 Vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä kartoittavat kysymykset olivat samoja, kuin Tarja Heinon 
laatimassa lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden kartoituksessa (Heino 2007) ja seuraa-
vassa taulukossa 21b. vertaillaan tuloksia avohuollon asiakkaiden tilanteisiin. Taulukkoon on 
kerätty kaikki vähän – paljon-vastaukset (1 – 5) ja kaikki avohuollon kyselyn vastaukset, joissa 
määriteltiin asian kuvaavan tilannetta ainakin vähän (2 – 5)16. Taulukon ensimmäisessä sarak-
keessa esitetään avohuollon kyselyn % määrä suluissa, toisessa sarakkeessa tämän tutkimuksen 
tilannetta kuvaava % määrä. Yhteenveto on tehty 2-luokkaisella muuttujalla (kyllä – ei).

 
Taulukko 21b. Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden esiintyvyys lastensuojelun asiakkaaksi tullessa  

 ja huostaan otettaessa 

 Asuinperheen vanhempiin ja vanhemmuuteen liittyvät tekijät Avohuolto Huostaanottotilanne

Vanhemman/pien avuttomuus ja osaamattomuus 62% 87%

Vanhempien riittämätön vanhemmuus 70% 88%

Vanhemman/-pien jaksamattomuus 76% 95%

Lapsen hoidon laiminlyönti 42% 73%

Vanhemman/pien fyysinen sairaus tai vammaisuus 13% 18%

Vanhemman/pien mielenterveysongelmat 36% 60%

Vanhempien päihteiden väärinkäyttö 34% 52%

Erityisesti huumeiden väärinkäyttö (+ epäily) 8% 17%

Perheristiriidat 58% 80%

Lapsen huolto- ja tapaamisriidat 28% 41%

Perheväkivalta tai sen uhka 26% 58%

Lapsen pahoinpitely tai sen epäily 15% 39%

Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö tai sen epäily 6% 15%

Rikollisuus ja rikollinen elämäntapa 8% 17%

Taloudelliset vaikeudet 46% 56%

Työhön liittyvät tekijät 58% 31%

Asumiseen liittyvät tekijät 23% 35%

muualla asuvan vanhemman aiheuttamat ongelmat 27% 36%

Taulukosta 21b on tummennettu muutamia erityisesti avohuollon asiakkuuksista eroavia teki-
jöitä. Mustatut tekijät joko eroavat avohuollon % -luvuista vähintään 25% tai ovat muutoin sisäl-
löllisesti kiinnostavia eroja. Kaiken kaikkiaan sijaishuollossa olevien lasten tilanteita huostaan-
ottohetkellä oli arvioitu enemmän ongelmallisiksi kuin avohuollon lasten tilanteita (molemmat 
aineistot on kerätty vuodelta 2006). 

Erityisen suuria (vähintään 25%) eroja oli kohdissa ”vanhempien avuttomuus ja osaamatto-
muus”, ”lapsen hoidon laiminlyönti”, sekä ”perheväkivalta tai sen uhka”. Muita huomionarvoisia 

16  Avohuollon kyselyssä käytettiin erilaista skaalaa, joka oli 1: ei kuvaa lainkaan tilannetta – 5: kuvaa tilannetta erittäin pal-
jon. Näistä vertailuun on otettu vaihtoehdot 2 – 5 ja jätetty pois vaihtoehto 1 (ei kuvaa lainkaan tilannetta).   
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eroja oli kohdissa ”vanhempien mielenterveysongelmat” (ero 2�%), ”vanhempien huumeiden 
väärinkäyttö tai epäily” (avohuollossa noin joka kymmenes tapaus, kun sijaishuollossa jopa joka 
viidennen lapsen kohdalla), ”lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen epäily” (avohuollossa 
vain 6%, sijaishuollon lapsista 15%) ja ”rikollisuus ja rikollinen elämäntapa” (avohuollossa noin 
kymmenes, sijaishuollossa jopa viidennes). Ainoa selkeästi avohuollon lasten tilanteita vähäi-
semmäksi arvioitu vanhemmuuteen liittyvä tekijä oli ”vanhempien työhön liittyvät tekijät”, joka 
oli sijoitetuilla lapsilla 27% pienempi.   

2.2.4  Huostaanottoon johtaneiden syiden kasautuminen vanhemmilla

Vanhemmuuteen liittyvistä tekijöistä toteutettiin myös faktorianalyysi (taulukko 22a ja liite 2a), 
jonka tuloksia verrattiin avohuollon aineiston faktorianalyysin tuloksiin (taulukko 22b ja lii-
te 2b). Pääkomponenttianalyysissa käytettiin samoja muuttujia kuin aiemmin tehdyssä avo-
huollon aineiston faktorianalyysissa (ks. Hiitola 2007), eli kaikkia muuttujia ei otettu mukaan 
analyysiin17. Aiemman avohuollon aineiston analyysista poiketen tarkastelusta poistettiin vielä 
”lapsen pahoinpitely tai sen epäily”, sillä se ei toiminut ryhmittelyssä ja vääristi siten tuloksia18. 
Lopulta analyysiin valikoitui 12 muuttujaa, jotka siis tiivistettiin vanhemmuuden ongelmia ku-
vaaviksi ryhmiksi eli faktoreiksi (taulukko 22a.). Faktorianalyysin tarkoitus on tiivistää tietoa, 
eli analyysi kertoo tutkijalle, mitkä muuttujat mittaavat samaa ilmiötä. Nämä syntyneet faktorit 
siis kuvaavat lastensuojelun asiakasperheiden erityistilanteita, mutta eivät välttämättä luokittele 
itse perheitä eri ryhmiin19. Yksi perhe voi esimerkiksi saada korkeita faktoripistemääriä kaikil-
la faktoreilla.

Taulukko 22a. Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden ryhmittyminen huostaanottotilanteessa

1. Päihteet ja rikollisuus 2. Vaikeudet vanhemmuudessa 3. Ristiriidat perheessä

a) päihteiden väärinkäyttö a) avuttomuus ja osaamattomuus a) perheristiriidat

b) huumeiden väärinkäyttö/epäily b) riittämätön vanhemmuus b) lapsen huolto- ja tapaamisriidat

c) rikollisuus c) lapsen hoidon lainminlyönti c) perheväkivalta

d) taloudelliset vaikeudet - d) asumiseen liittyvät

- - e) muualla asuvan vanhemman 
aiheuttamat 

Taulukosta voi havaita siis tilanteita, jotka liittyvät yhteen tai joihin on vastattu samansuuntai-
sesti. Faktorit on nimetty niiden sisältöjen mukaan, sillä faktorianalyysin tarkoitus on tiivistää 
tietoa (ks. Metsämuuronen 2001b). Syntyneet ryhmät ovat: 1. Päihteet, rikollisuus ja taloudelliset 
vaikeudet, 2. Vaikeudet vanhemmuudessa, 3. Ristiriidat perheessä. 

Kun sijaishuoltoaineiston analyysin jälkeen toteutettiin myös samojen muuttujien analyysi 
avohuollon asiakkuusaineistolle, saatiin tulokseksi sijais- ja avohuollon vertailun mahdollistavat 
tulokset. Taulukossa 22b on esitetty avohuollon aineistosta tehdyn faktorianalyysin tulos ja siitä 
on nähtävissä, että muuttujat ryhmittyvät eri tavoin sijaishuollossa kuin avohuollossa. Avohuol-

17  Pois jätetyt muuttujat olivat: vanhempien jaksamattomuus, vanhempien fyysinen sairaus, tai vammaisuus, vanhempien 
mielenterveysongelmat, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä työhön liittyvät tekijät. Muuttujat jätettiin pois, sillä haluttiin 
vertailla tuloksia avohuollon aineiston tuloksiin (ks. lisää Hiitola 2007). 
18  muuttujan kommunaliteetti oli tarkastelussa 0.999. 
19  Ks. Lisää pääkomponentti- ja faktorianalyysista, Metsämuuronen 2001b. 
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lon faktoreiksi muodostuivat: 1. Arjen ongelmat, 2. Vanhempien päihteet ja rikollisuus, 3. Van-
hempien tapaamisriidat ja 4. Väkivalta.    

Taulukko 22b. Vanhemmuuteen liittyvien tekijöiden ryhmittyminen avohuollon asiakasperheissä

1. Arjen ongelmat 2. Vanhempien 
päihteet ja rikollisuus

3. Vanhempien 
tapaamisriidat

4. Väkivalta

a) avuttomuus ja 
osaamattomuus

a) päihteiden 
väärinkäyttö

a) lapsen huolto- ja 
tapaamisriidat

a) perheristiriidat

b) riittämätön vanhemmuus b) huumeiden 
väärinkäyttö/epäily

b) muualla asuvan 
vanhemman aiheuttamat 

b) perheväkivalta, 
tai uhka

c) hoidon laiminlyönti c) rikollisuus -

d) taloudelliset vaikeudet - - -

e) asumiseen liittyvät tekijät - - -

Näiden kahden aineiston vertailussa (taulukko 22a ja taulukko 22b) avohuollon ja sijaishuollon 
asiakkuustilanteista löytyi profiilieroja seuraavilta osin: 

1. Huostaanottotilanteessa taloudelliset vaikeudet olivat yhteydessä alkoholiin, rikollisuu-
teen ja huumeisiin, kun avohuollossa taloudellinen ahdinko liittyi asumiseen ja vanhem-
muuden ongelmiin.

2. Huostaanottotilanteessa vanhemmuuden ongelmat ryhmittyivät omaksi faktorikseen, 
eikä niihin liittynyt muita ongelmia.

3. Huostaanottotilanteessa perheristiriidat, huolto- ja tapaamisriidat sekä perheväkivalta ja 
asumisen ongelmat ryhmittyivät yhdeksi faktoriksi, kun avohuollossa nuo ongelmat ja-
kautuivat kahdeksi erilliseksi ryhmäksi (väkivalta erottui itsenäiseksi ilmiöksi).

�. Avohuollossa päihteet, huumeet ja rikollisuus erottuivat omaksi ryhmäkseen.

Mitä näistä eroista sitten voi päätellä? Ensiksikin on todettava, että kysymysten vastausvaihtoeh-
tojen skaalat olivat hieman erilaiset ja avohuollon aineistossa oli erittäin paljon puuttuvia vasta-
uksia. Tämä vastausten puuttuminen toisaalta kertoi myös siitä, että avohuollon asiakkaiden ta-
pauksissa ongelmia ei ollut yhtä laajasti kaikilla (ks. Taulukko 21 vastausprosenttien vertailu). 

Sisällöllisesti voisi kuitenkin varovaisesti tulkita, että huostaanottotilanteissa ongelmat ovat 
erilaisia vanhemmuuden vaikeuksien osalta, jossa avohuollon asiakkailla ongelmat kietoutuvat 
vahvemmin arkeen, kun taas sijaishuollossa (huostaanotttotilanteessa) vanhemmuuden vaike-
udet ovat taloudellisista ongelmista, sekä asumisen vaikeuksista riippumattomia. Toinen ehkä 
merkittävä ero on perheristiriitojen monimuotoisuudessa. Avohuollon asiakkailla perheristiriidat 
liitettiin ainoastaan väkivaltaan, mutta huostaanottotilanteissa ristiriidat sen sijaan ovat moni-
naisempia ja liittyvät useisiin eri muuttujiin. 

Suoritettaessa vanhemmuuden ongelmien faktorianalyyseja näillä kahdella eri aineistolla, 
ryhmittelyyn saatiin siis mukaan vain kaksitoista muuttujaa kahdeksantoista muuttujan joukos-
ta. Nämä pois jääneet muuttujat ryhmittyivät eri tavoin analyysimenetelmästä riippuen (tässä 
yhteydessä testattiin sekä pääkomponentti- että perinteistä faktorianalyysia) ja niiden latautu-
minen faktoreille oli joko erittäin vähäistä (alhainen kommunaliteetti) tai liian suurta (kommu-
naliteetti 0.999), joka taas aiheutti analyysien yleisen luotettavuuden laskua (alhainen KMO). 
Nämä pois jätetyt muuttujat (ks. kaikki muuttujat, taulukko 21.) ovat kuitenkin ryhmittelyn 
mahdollistaneiden muuttujien lisäksi taustalla vaikuttamassa vanhempien ongelmiin. 

Pois jätettyjen muuttujien sekä avovastauksissa esiin tulleiden moninaisten tilanteiden vuoksi 
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voi myös todeta, ettei faktorianalyysi ole välttämättä omiaan kuvaamaan huostaanotettujen lasten 
tilanteita, sillä koko menetelmän perusajatuksena on ryhmitellä, luokitella ja jakaa. Näiden suori-
tettujen analyysien antina ovat kuitenkin juuri mainitut havaitut erot avohuollon ja sijaishuollon 
asiakasperheiden välillä (vrt. tämä tutkimus, Hiitola 2007 & Heino 2007). Tällä voi olla merkitystä 
muun muassa tukitoimien ja auttamistyön ongelmakohtaiseen suuntaamiseen sekä asiakastilan-
teiden hahmottamiseen liittyvissä kehitystoimissa. Nämä erot myös osaltaan tukevat sosiaalityön-
tekijöiden erilaisia työnkuvia avo- ja sijaishuollossa, sillä avohuollossa näyttää olevan selkeästi tu-
kea vaativia tilanteita, kun sijaishuollon tilanteet taas näyttäytyvät erityisesti ongelmien kautta.   

2.2.5 Lapseen ja lapsuuteen liittyviä syitä huostaanottotilanteessa

Kartoitettaessa lasten tilanteita huostaanottohetkellä sosiaalityöntekijöitä pyydettiin arvioimaan 
lapsen fyysisen sekä emotionaalisen hoivan mahdollista puutteellisuutta. Tulokseksi saatiin, että 
fyysinen hoiva arvioitiin vähintään ”vähän” puutteelliseksi 67%:lla lapsista ja emotionaalinen 
hoiva arvioitiin puutteelliseksi 8�%:lla lapsista (skaalalla 1 ”vähän puutteellinen” – 5 ”paljon 
puutteellinen”). Erityisen puutteelliseksi fyysinen hoiva arvioitiin �1%:lla lapsista ja emotionaa-
linen hoiva taas 73%:lla lapsista (arvot � ja 5). Kaiken kaikkiaan fyysinen hoiva siis arvioitiin 
puutteelliseksi hieman emotionaalista hoivaa harvemmin. Seuraavassa taulukossa (23a.) on esi-
tetty lisää lapseen liittyviä tekijöitä huostaan otettaessa.      

Taulukko 23a. Lapseen liittyvien tekijöiden esiintyvyys huostaan otettaessa %

Lapseen liittyvät tekijät ei tietoa ei koske 
lasta

1 - 2 
vähän

3 4 – 5 
paljon

Vastauksia 
yhteensä (N)

Lapsi/nuori sairastelee paljon tai  
on fyysisesti sairas tai vammainen

13.7 51.0 15.7 7.8 11.8 102

Lapsen/nuoren kehitys on viivästynyt 7.8 55.3 14.5 3.9 18.5 103

Lapsella/nuorella ristiriitoja  
vanhemman/pien kanssa

7.8 18.4 15.5 7.8 50.5 103

Lapsi/nuori on kokenut väkivaltaa 20.6 23.5 20.6 6.9 28.4 102

Lapsen/nuoren psyykkinen terveys  
on huono

6.8 15.5 21.3 11.8 44.7 103

Lapsi/nuori käyttää väärin päihteitä 1.9 68.9 10.7 5.8 14.5 103

Lapsella on vaikeuksia kaverisuhteissa 14.7 37.3 22.6 5.9 19.6 102

Lapsella/nuorella on vaikeuksia  
koulunkäynnissä

2.9 38.2 11.7 9.8 37.2 102

Lapsella/nuorella on vaikeuksia  
asumisessa

2.0 94.9 0.0 1.0 2 99

Lapsella/nuorella on vaikeuksia  
taloudenpidossa

1.0 96.9 0.0 1 1 98

Lapsella/nuorella on rikoksiin  
liittyviä ongelmia

3.9 77.7 4.9 1 10.6 103

Taulukossa 23a esitetyistä lapsiin liittyvistä ongelmatekijöitä erityisen vahvasti esiintyviksi oli 
arvioitu lapsen ristiriidat vanhempien kanssa (paljon 51%) ja lapsen huono psyykkinen terve-
ys (paljon ��.7%). Lapsilla oli arvioitu olevan vähäisesti rikoksiin liittyviä ongelmia, mutta jos 
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ongelmia oli niitä oli arvioitu esiintyvän paljon (paljon 10.6%). Kokonaisuudessaan lapseen liit-
tyviä ongelmatekijöitä oli arvioitu esiintyvän huomattavasti taulukossa 21a. esitettyjä vanhem-
muuteen liittyviä ongelmatekijöitä vähemmän.  
  Myös lapseen liittyviä, huostaanottotilanetta kuvaavia tekijöitä verrattiin vastaaviin avohuol-
lon asiakkaita kuvaaviin tekijöihin (Taulukko 23b). Lähes kaikki ongelmat (lukuun ottamatta 
nuoren asumista ja taloudenpitoa koskeviin kysymyksiin) oli määritelty huostaanottotilanteessa 
useammin esiintyviksi kuin avohuollon asiakkaiden kohdalla. Taulukosta on lihavoitu % mää-
rät, jotka ovat suhteessa yli 25% erilaisia avohuollon ja sijaishuollon aineistojen välillä. Yhteen-
veto on tehty 2-luokkaisella muuttujalla (kyllä – ei). 

Taulukko 23b. Lapseen liittyvien tekijöiden esiintyvyys lastensuojelun asiakkaaksi tullessa ja  
 huostaan otettaessa*

Lapseen liittyvät tekijät Avohuolto Huostaanottotilanne

Lapsi/nuori sairastelee paljon tai on fyysisesti sairas tai vammainen 24% 35%

Lapsen/nuoren kehitys on viivästynyt 22% 37%

Lapsella/nuorella ristiriitoja vanhemman/pien kanssa 42% 73%

Lapsi/nuori on kokenut väkivaltaa 23% 55%

Lapsen/nuoren psyykkinen terveys on huono 35% 78%

Lapsi/nuori käyttää väärin päihteitä 13% 29%

Lapsella on vaikeuksia kaverisuhteissa 26% 48%

Lapsella/nuorella on vaikeuksia koulunkäynnissä 33% 58%

Lapsella/nuorella on vaikeuksia asumisessa 14% 3%

Lapsella/nuorella on vaikeuksia taloudenpidossa  6% 2%

Lapsella/nuorella on rikoksiin liittyviä ongelmia 9% 18%

* prosentit pyöristetty

Taulukosta 23b käy ilmi huostaanotettujen lasten tilanteiden olevan avohuollon asiakkaiden ti-
lanteita vakavampia. Eniten oli kuvailtu lapsen psyykkisen terveyden olevan huono (78%) ja lap-
sella olevan ristiriitoja vanhempien kanssa (73%). Yli puolet lapsista oli myös kokenut väkival-
taa (55%). Avohuollon aineistoon verrattaessa esille nousivat sijaishuollon asiakkaiden erityisen 
vakavat ongelmat vanhempien kanssa (ristiriidat), väkivallan kokemukset, huono psyykkinen 
terveys ja lapsen vaikeudet koulunkäynnissä. Sijaishuollon asiakkailla oli myös avohuollon asi-
akkaita useammin rikoksiin liittyviä ongelmia (18%, kun avohuollossa vastaavasti 9%). Sijais-
huollon asiakkailla ei juurikaan ollut vaikeuksia taloudenpidossa, joka selittynee sillä, että avo-
huollon asiakkaina on enemmän nuoria, jotka asuvat itsenäisesti. 

Sijaishuollon lasten ongelmat olivat kaiken kaikkiaan erittäin moninaisia ja samalla lapsella 
oli useita edellä mainittuja ongelmia. Seuraavissa aineistonäytteissä esitellään huostaanottohet-
ken tilanteen tarkennuksia:

Näyte 26. Runsasta huumaavien aineiden hakuisuutta ja käyttöä, itsemurhapuhetta.
Näyte 27. Lapsen ruma kielenkäyttö ilmentää sitä, että hän on altistunut ikätasolle sopimatto-
mille virikkeille.
Näyte 28. Lapsi ollut hengenvaarassa.
Näyte 29. Erittäin haitalliseen kaveripiiriin ajautuminen.
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2.3  Huostaanottoprosessi ja sijaishuolto
Tässä alaluvussa käsitellään huostaanottoprosessin onnistumiseen sekä sijaishuoltopaikkaan 
liittyviä tuloksia.  

2.3.1  Huostaanottoprosessin onnistuminen ja sijaishuoltopaikan tuki

Kyselyssä pyydettiin sosiaalityöntekijöitä arvioimaan huostaanottoprosessia kokonaisuutena ja 
jopa 73%  työntekijöistä arvioi prosessin onnistuneeksi (Taulukko 2�.). 

Taulukko 24. Arviot huostaanottoprosessin onnistumisesta

N %

1, erittäin huonosti 3 3.0

2 11 10.9

3, joten kuten 13 12.9

4 47 46.5

5, erittäin hyvin 27 26.7

Yhteensä 101 100.0

Työntekijät arvioivat sijoituspaikkaa myös muun muassa lapsen tukemiseen, kannustamiseen ja 
ymmärtämiseen liittyen (skaalalla 1 ”erittäin vähän – 3 ”joten kuten” - 5 ”erittäin paljon”). Seu-
raavassa taulukossa (25.) esitetään arvioiden keskiarvot, joissa suurempi luku kuvaa onnistu-
neempaa tukea.  

Taulukko 25. Sijaishuoltopaikan tukea mittaavien muuttujien keskiarvot

Sosiaalityöntekijän arvio: N Keskiarvo

1. Suojelee ja hoivaa lasta 86 4.70

2. Tukee lapsen yksilöllistä kehitysta 82 4.60

3. Turvaa lapselle läheiset ihmissuhteet 85 4.51

4. Tekee yhteistyotä lapsen asioissa 85 4.60

5. Ymmärtaa lapsen tilanteen 83 4.66

6. Luo lapselle turvallisen ympäristön 85 4.65

7. On luonut kiintymyssuhteen lapseen 77 4.29

8. Tarjoaa virikkeita 82 4.62

9. Kannustaa ja kunnioittaa 80 4.59

Taulukosta käy ilmi, että kaikkien kysymysten keskiarvot ovat korkeita (lähellä viittä, eli “erit-
täin hyvää”). Kuitenkin korkeimpia arvioita on annettu sijaishuoltopaikan onnistuneessa lap-
sen ”suojelussa ja hoivassa” (1) ja lapsen ”tilanteen ymmärtämisessä. Matalimmat keskiarvot 
ovat muuttujilla ”turvaa lapselle läheiset ihmissuhteet” ja ”on luonut kiintymyssuhteen lapseen” 
(7). Kun muuttujien keskiarvojen eroja tarkasteltiin laitosten ja sijaisperheessä asumisen välil-
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lä, oli huomattavaa, että jokaisen kysymyksen keskiarvo oli laitoksissa asuvien osalta pienempi20. 
Kun keskiarvovaihtelua testattiin varianssianalyysilla (ANOVA), saatiin tilastollisesti merkitse-
viä vaihteluja esiin kysymyksen 2 (Suojelee ja hoivaa lasta), 7 (On luonut kiintymyssuhteen lap-
seen) ja 8 (Tarjoaa virikkeitä) osalta. Taulukossa 26 esitellään tilastollisesti merkitsevien tulos-
ten keskiarvovaihtelut.

Taulukko 26.  Tuen onnistumisen keskiarvoja sijaisperheiden ja laitosten vertailussa, varianssianalyysi*

 Arvio siitä miten sijaishuoltopaikka:  Keskiarvojen vaihtelu 95% 
luottamustasolla

 N K.A alin ylin

2.Tukee lapsen yksilöllistä kehitysta sijaisperhe 34 4.79 4.65 4.94

 laitos 43 4.51 4.30 4.73

 Yhteensä 77 4.64 4.50 4.77

7.On luonut kiintymyssuhteen lapseen sijaisperhe 31 4.58 4.37 4.79

 laitos 41 4.10 3.78 4.41

 Yhteensä 72 4.31 4.10 4.51

8. Tarjoaa virikkeita sijaisperhe 34 4.88 4.77 5.00

 laitos 45 4.44 4.24 4.65

 Yhteensä 79 4.63 4.50 4.77

*2. p=0.41 ; 7. p=0.18 ; 8. p=0.001

On huomattavaa, että kaikki keskiarvoista ovat suhteellisen korkeita, eli kaiken kaikkiaan sekä 
laitoksiin että sijaisperheisiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Taulukossa 26. esitettyjen kysymysten 
osalta keskiarvovaihtelut olivat kuitenkin tilastollisesti merkitseviä, eli niihin on kautta aineis-
ton vastattu eri tavoin siten, että laitokset on arvioitu hieman alhaisemmin. Voidaan siis todeta, 
että sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan sijaisperheissä tuetaan lapsen kehitystä, luodaan lap-
seen kiintymyssuhde ja tarjotaan virikkeitä laitoksia onnistuneemmin.

2.3.2  Ongelmat sijaishuollossa

Mahdollisia sijaishuollon aikana ilmenneitä ongelmia kartoitettiin seitsemän kysymyksen kaut-
ta, joiden kohdalla kysyttiin onko kyseessä olevaa asiaa tapahtunut sijaishuollossa vai ei. Nämä 
kysymykset olivat: 1 Alistaminen, 2 Fyysinen väkivalta, 3 Seksuaalinen väkivalta, � Emotio-
naalinen laiminlyönti, 5 Ruumiillinen kurittaminen, 6 Kohtuuttomat rangaistukset ja 7 Jotain 
muuta. Tulokseksi saatiin, että kahteen lapseen on sijaishuollossa kohdistunut fyysistä väkivaltaa, 
kahteen emotionaalista laiminlyöntiä, yhteen ruumiillista kurittamista ja kahdelle lapselle on ta-
pahtunut jotain muuta. Kun kartoitettiin työntekijöiden epäilyjä ja huolta mahdollisista väärin-
käytöksistä saatiin kysymyksiin useita tarkennuksia. Vastauksissa mukana myös tapahtuneiden 
laiminlyöntien tarkennukset sekä muita mainintoja. 

20  Jaottelu on tehty seuraavan kysymyksen perusteella: Lapsi asuu tällä hetkellä: Tuttavien, tai sukulaisten luo-
na (1), Sijaisperheessä (toimeksiantosopimus) (2), Perhekodissa (3), Lastensuojelulaitoksessa (�), Koulukodissa 
(5),SOS-lapsikylässä (6), Kotona biologisten vanhempien luona (7), Jossain muualla (8). Näistä sijaisperheeksi 
on laskettu (1) tuttavien ja sukulaisten luona ja (2) sijaisperheessä. Loput vastauksista on koodattu laitoksessa 
asumiseksi ja (7) kotona biologisten vanhempien luona, sekä (8) jossain muualla on jätetty pois analyysista. 
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Näyte 30. Lapsen alistaminen: 
-Äiti

Näyte 31. Lapseen kohdistuva fyysinen väkivalta:
-toinen sijoitettu nuori
-toiset lapset kiusanneet

Näyte 32. Emotionaalinen laiminlyönti
-oli ns.huomaamaton lapsi
-Nuoren sopeutuminen lähti hyvin käyntiin mutta hänelle ei löytynyt omaa paikkaa.
-Laitoksen ja työntekijöiden sitoutuminen lapsiin kysymysmerkki.
-äiti
-Sosiaalityöntekijä miettii, pystyykö lastekoti turvaamaan emotionaalista puolta riittävästi

Näyte 33. Ruumiillinen kurittaminen
-toisen lapsen taholta

Näyte 34. Kohtuuttomat rangaistukset
-Äiti

Näyte 35. Jotain muuta
-Sitoutumattomuus nuoreen
-Yleinen huoli sijaishuoltopaikasta ja sinne sijoitetuista muistakin erittäin 
haasteellisista lapsista.
-Sijaishuoltopaikka tekee perhetyötä. Lapsen asioissa rakenteet ja käytännöt 
asetettujen tavoitteiden mukaiset.
-Lapsi on rakastettu ja voi hyvin perheessä
-Lapsen oireilu pahentunut ja perhesijoitus tulee purkautumaan 
ja lapsi siirtyy laitoshoitoon.   
-Nuori lähti pois sijaishuoltopaikasta tultuaan täysi-ikäiseksi, 
vaikka oli ollut hyvä jatkaa alkanutta hoitoa.  

2.3.3  Sijaishuollon onnistumiseen vaikuttaneet tekijät

Kyselyssä kartoitettiin myös useita mahdollisia lapsen sijaishuollon ja sijoituksen onnistumiseen 
eli toisin sanoen lapsen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taustatekijöitä. Näistä ensim-
mäinen oli lapsen ja biologisten vanhempien yhteydenpitoon liittyvä kysymys (Taulukko 27), 
jossa arvioitiin kolmen vaihtoehdon kautta lapsen ja vanhempien yhteydenpidon sujumista. Tu-
lokseksi saatiin, että lähes puolella lapsista (�6%) yhteydenpidon arveltiin sujuvan hyvin, neljäs-
osalla lapsista yhteydenpito sujui ristiriitaisesti (25%) ja viidesosalla jotenkuten (21%). 

Taulukko 27. Lapsen ja (biologisten) vanhempien yhteydenpidon sujuminen

Yhteydenpidon sujuminen: N %

ristiriitaisesti 25 25.0

joten kuten 21 21.0

hyvin 46 46.0

ei tietoa 6 6.0

ei koske tata lasta 2 2.0

Yhteensä 100 100.0

Puuttuvia 3
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Koska lasten tilanteet ovat hyvin moninaisia, haluttiin niitä kartoittaa vielä valintavaihtoehtojen 
lisäksi avovastauksilla. Seuraavassa näytteitä erilaisista tilanteista liittyen lasten ja biologisten 
vanhempien yhteydenpitoon.

Näyte 36. välillä kotilomat sujuvat hyvin, välillä on samoja ongelmia kuin ennen sijoitusta
Näyte 37. lapsi ei halua olla yhteydessä vanhempiinsa eivätkä vanhemmat lapseen.
Näyte 38. isä vankilassa
Näyte 39. Tapaamiset sijaisvanhempien luona kuormittavat sijaisperhettä
Näyte 40. Vanhempien epäjohdonmukaisuus

Seuraavaksi tarkasteltiin sijoituksen onnistumiseen liittyviä tekijöitä yksittäisten kysymysten 
kautta. Kysymyksissä käytettiin skaalaa: 1 ”vaikuttanut negatiivisesti onnistumiseen” – 3 ”ei ole 
juurikaan vaikuttanut” – 5 ”vaikuttanut positiivisesti onnistumiseen”. Taulukossa 28 esitetään 
näiden kysymysten vastauksista saadut keskiarvot siten, että kolmea suurempi keskiarvo kertoo 
vastausten olleen positiivisella puolella, kun taas kolmea pienempi kertoo niiden painottuneen 
negatiiviselle puolelle. On kuitenkin huomattava, että keskiarvovaihtelut eivät ole suuria, joten 
päätelmiä on tehtävä varoen. 

Taulukko 28. Onnistumista mittaavien kysymysten vastausten keskiarvot (skaalalla 1 – 5)

Sijoituksen onnistumiseen on vaikuttanut N Keskiarvo

1. Biologinen äiti, tai isän kumppani 92 3.13

2.Biologinen isä, tai äidin kumppani 88 2.86

3. Biologiset sisarukset 81 2.93

4. Biologisen perheen sukulaiset/ystävät, tai tukiverkosto 66 2.86

5. Sijaisperheen äiti, tai isän kumppani. 33 4.85

6. Sijaisperheen isä, tai äidin kumppani 30 4.83

7. Sijaisperheen sukulaiset/ystavat, tai tukiverkosto 26 4.62

8. Sosiaalitoimityöntekijä 88 4.15

9. Lapsi itse 94 3.68

10. Perhekodin, tai laitoksen henkilökunta 91 3.18

11. Perhekodin, tai laitoksen palvelut 88 3.06

12. muut lapset sijaishuoltopaikassa 66 3.11

13. Lapsen tämänhetkinen ystävapiiri 64 2.89

Taulukosta näkee, että alimpia keskiarvoja (negatiivisen vaikutuksen puolella) ovat saaneet bio-
loginen isä (tai äidin kumppani), biologiset sisarukset, biologisen perheen tukiverkosto ja lap-
sen tämänhetkinen ystäväpiiri. Positiivisimmin taas on arvioitu sijaisperheen äiti ja isä, heidän 
tukiverkostonsa sekä sosiaalityöntekijä. 

Kun tarkastellaan negatiivisia vaikutuksia kysymyskohtaisesti (lasketaan mukaan vain vas-
taajat, jotka ovat antaneet arvion), saadaan tietää, että biologisen äidin on arvioitu vaikuttavan 
negatiivisesti 36% tapauksista, isän 35%:ssa, sisarusten 37%:ssa, ja biologisen perheen sukulais-
ten, ystävien ja tukiverkoston arvioidaan olleen haitallinen 33%:ssa sijoituksista. Sijaisperheen 
äitiä, isää tai tukiverkostoa ei ole arvioitu lainkaan sijoitusta haittaaviksi. Sen sijaan sosiaalityön-
tekijän on yhdeksässä tapauksessa (9) arvioitu haitanneen sijoitusta, vaikka valtaosa vastauksis-
ta määritteleekin sosiaalityöntekijän vaikutuksen positiiviseksi. Lapsen taas katsotaan itse han-
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kaloittaneen sijoitusta 27%:ssa tapauksista ja lapsen tämänhetkisen ystäväpiiri arvioitiin nega-
tiiviseksi 29%:ssa vastauksista. 

 Sosiaalityöntekijöiden arvioissa perhekodin tai laitoksen henkilökunnan katsotaan vaikut-
taneen sijoitukseen negatiivisesti jopa �3%:ssa tapauksista. Myös perhekodin tai laitoksen pal-
velut on määritelty vaikuttaneen negatiivisesti �1%:ssa sijoituksista. Muiden lasten vaikutus taas 
oli arvioiden mukaan negatiivinen 35%:ssa sijoituksista. 

On huomattavaa, että keskiarvovaihtelut eivät paljastaneet korkeita negatiivisia arvioita lai-
tosten vaikutuksissa, sillä laitoksia oli yhtä usein arvioitu korkeasti positiiviseksi kuin negatiivi-
seksikin. Arviot laitosten vaikutuksista olivat kuitenkin yllättävän negatiivisia ja vaikka laitos-
ten ja sijaisperheiden tilanteiden välillä oli tehty vertailuja jo aiemmin tässä raportissa liittyen 
laitosten ja sijaisperheiden tarjoamaan tukeen (ks. Taulukot 25.& 26) korkeat negatiiviset arvot 
yllättivät silti. Seuraaviin esimerkkeihin on poimittu joitain tarkennuksia eri tahojen negatiivi-
sista ja/tai positiivisista vaikutuksista.    

Näyte 41. Äiti
- ei hyväksy huost.ottoa sijoitusta
- ei tapaa lasta
- äiti kuollut
- äidin mustasukkaisuus 
- antanut luvan asettua
- ristiriitaisesti
- Vanhemmat hyväksyvät sijoituksen eikä yhteistyöongelmia heidän puoleltaan ole.

Näyte 42. Isä 
- ei hyväksy huost.ottoa tai sij.huoltoa jopa vaaralliseksi.
- ei tapaa lasta
- halu saada lapsi itselleen
- Ei kykyä realistisesti toimia rajoja asettaen, kaveri.
- ei ole antanut täysin lupaa asettua paikkaan
- antanut luvan asettua
-  kuollut

Näyte 43. Sisarukset
- eivät hyväksy huost.ottoa tai sij.huoltoa
- ei yhteydenpitoa heihin
- saa asua sisaruksen kanssa
- Vierailevat sijaisperheessä, joka on ollut myös sisarusten tukena

Näyte 44. Biologisen perheen tukiverkosto
- eivät hyväksy huostaanottoa ja sijoitusta
- Verkostoa ei ole.

Näyte 45. Sosiaalityöntekijät (anonymiteetin säilyttämisen vuoksi tässä tiivistelmä, eli ei suoria lai-
nauksia)

- erään paikkakunnan sosiaalityöntekijät eivät ole osallistuneet neuvotteluihin
- laitoksessa ei osata työskennellä nuoren kanssa
- sijoitus samaan paikkaan perheenjäsenen kanssa oli virhe
- työntekijällä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa sijoitukseen
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Näyte 46. Lapsi itse
- on kiintynyt ko.sijoituspaikkaan
- päättänyt olla asettumatta laitokseen
- mieliala vaihtelee
- avautunut, leikkii ja touhuaa ja ottaa nyk.osaa toimintoihin
- asettunut kuin kotiinsa
- Karkasi.
- Hyväksyy sijoituksen
- ei halua tavata

Näyte 47. Laitokset
- ei osattu/haluttu ottaa kontaktia tälläiseen nuoreen
- Sitoutumattomuus

Näyte 48. Muut lapset laitoksessa/perhekodissa
- laitoksessa muut paljon nuorempia
- ristiriitoja
- jos toiset lapset kiusanneet siihen on heti puututtu
-ei ole ilmennyt mustasukkaisuutta
-Erittäin haastavia lapsia.

Näyte 49. Lapsen ystäväpiiri
-lapsi nähnyt, miten muut toimivat vastaavassa tilanteessa
-Lapsi on suosittu koulussa, on paljon kavereita. Tilanne ollut toinen kotona.
-Joku kaveri sentään löytynyt.

2.3.4  Sijaisperheiden tilanteet

Lähes kaikki sijaisperheet olivat isän ja äidin muodostamia ydinperheitä (N=31). Yksinhuoltaja-
perheissä asui ainoastaan neljä lasta, uusperheissä kaksi ja samoin kahden lapsen osalta oli vas-
tattu perheen olevan ”jokin muu”, jota oli tarkennettu sukulaissijoitukseksi sekä ammatilliseksi 
perhekodiksi. Vanhempina sijaisperheissä toimi useimmiten kaksi vanhempaa (N=32) ja neljän 
lapsen kohdalla vanhempia oli perheessä yksi. 

Taulukko 29. Lasten sisarukset sijaisperheissä

 Kuinka monen lapsen perheessä on: Sisarusten lukumäärä:

0 – 6v perheen biologisia lapsia 6 1 – 3 

0 – 6v perheen sijaislapsia 15 1 – 3

7 – 17v perheen biologisia lapsia 16 1 – 3

7 – 17v perheen sijaislapsia 19 1 – 6

Taulukossa 29 esitetään yhteenveto sijoitettujen lasten sijaisperheiden sisarusten määrästä. Suu-
rimmalla osalla lapsista ei ollut perheessä alle kouluikäisiä sijaisperheen biologisia lapsia (N=23), 
mutta kuuden lapsen sijaisperheessä oli kuitenkin mukana myös 1 – 3 alle kouluikäistä (sijais-
perheen) biologista lasta. Kouluikäisiä (7 – 17-vuotiaita) sijaisperheen biologisia lapsia oli kui-
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tenkin jopa kuudentoista lapsen perheessä (1 – 3 sisarusta). Alle kouluikäisiä sijoitus- tai adop-
tiolapsia oli kuitenkin viidentoista lapsen sijaisperheessä (sisarusten määrä 1 – 3) ja kouluikäisiä 
sijoitus- tai adoptiosisaruksia oli sijaisperheissä yhdeksällätoista lapsella (sisarusten lukumäärä 
1 – 6). 

Kyselyssä saatiin myös selville, että ainakin 50%:lla (18) sijoitetuista lapsista oli sijaisperhees-
sä oma huone, 33%:lla lapsista ei ollut omaa huonetta ja 17%:n (6) lapsen osalta työntekijä ei 
tiennyt onko hänellä sijaiskodissa oma huone vai ei.

Sijaisperheiden äideistä 5�% (20) hoiti lapsia kotona, 32% (12) oli töissä vakituisesti ja 3% (1) 
opiskeli. Kolmen sijaisperheen äidin työtilanteesta ei ollut sosiaalityöntekijällä tietoa ja yhden äi-
din määriteltiin tekevän ”jotain muuta”. Sijaisperheiden isistä sen sijaan 30% (10) hoiti lapsia ko-
tona, 33% (11) oli töissä vakituisesti, 5% (3) oli eläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaana ja seitsemän 
isän osalta ei tiedetty hänen työtilanteestaan. Kahden isän kuvailtiin tekevän ”jotain muuta”.

Sijaisperheiden äitien koulutustaso oli 28%:lla (10) äideistä ammattikoulu tai ammattikurssi, 
19%:lla äideistä oli ylempi korkeakoulututkinto, 1�%:lla (5) äideistä alempi korkeakoulututkin-
to ja 38% (1�) osalta äitien koulutuksesta ei ollut tietoa. Myös sijaisperheiden isillä oli useimmi-
ten ammattikoulu- tai kurssikoulutus 30% (10), ylemmän korkeakouluasteen koulutus oli 18%:
lla (6) isistä ja alemman korkeakoulututkinnon omasi yksi isä. Isien osalta kuudestatoista (16) ei 
ollut tietoa koulutustaustasta. 	

Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin myös arvioimaan miten nykyinen sijoitus perheessä vastaa 
lapsen tarpeita (skaalalla 1 ”erittäin huonosti” – 3 ”jotenkuten” – 5 ”erittäin hyvin”) ja lähes 
kaikki vastanneet arvioivat (perhe) sijoituksen vastaavan lapsen tarpeita hyvin tai erittäin hy-
vin (95%). Ainoastaan kaksi vastaajaa (5%) arvioivat sijoituksen vastaavan lapsen tarpeita ”jo-
tenkuten”. 

Sijaisperheet ovat myös työntekijöiden arvioiden mukaan suhteellisen pysyviä, sillä vain 
kaksi työntekijää (6%) oli määritellyt sijaisperheen tilanteessa tapahtuneen muutoksia lapsen 
sijoituksen aikana (huomioitavaa on, että sijoitusaika on lyhyt, vuodesta 2006). Perheen kanssa 
tehtävään yhteistyöhön oltiin myös tyytyväisiä (9�% vastasi olevansa tyytyväinen, 6% (2) mää-
ritteli olevansa tyytymätön). Kaikkien paitsi yhden lapsen osalta oli myös arvioitu, että perhe on 
sitoutunut lapseen.

2.3.5  Laitosten ja perhekotien tilanteet

Kyselyssä kartoitettiin myös laitosten ja perhekotien tilanteita. Ensiksi tilastollisessa analyysissa 
tarkasteltiin myös sijoituspaikkoja suhteessa lapsen ikään. Taulukosta 30 näkee, että alle koulu-
ikäisiä lapsia sijoitetaan huomattavasti useammin perheisiin kuin nuoria 13 – 17-vuotiaita. Tätä 
nuorten laitoksiin sijoittamisen yleisyyttä selittänee osaltaan avovastauksissa esiin tuleva huos-
taanotettujen nuorten vaikea tilanne. 

Taulukko 30. Sijoituspaikka lapsen iän mukaan*

Lapsen ikä

1-6v 7-12v 13-17v Yhteensä

sijaisperhe 83.3% 47.4% 13.5% 42.5% (34)

laitos 16.7% 52.6% 86.5% 57.5% (46)

100% (24) 100% (19) 100% (37) 100% (80)

*p<0.001, eli tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 
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Taulukosta 31 näkee työntekijöiden määrän kerrallaan yhdessä vuorossa. Suurimmalla osassa 
laitoksista (88%) työntekijöitä on kerrallaan töissä 2 – 3. 

 

Taulukko 31. Yhdessä vuorossa työskentelevien työntekijöiden määrä

Työntekijöitä kerrallaan vuorossa: N lapsia % lapsia

2 24 57.1

3 13 31.0

4 3 7.1

5 2 4.8

Yhteensä 42 100.0

Ei vastattu/ei laitoksessa 61

Laitoksissa on myös harvoin alle kouluikäisiä lapsia (88%:lla lapsista ei ole laitoksessaan alle kou-
luikäisiä tovereita). Kouluikäisiä laitostovereita sen sijaan on lähes kaikilla aineiston laitoksiin si-
joitetuilla lapsilla (98%, N=�1). Laitoksissa on yleisimmin 6 – 8 lasta.   

Taulukossa 32. esitetään arviot henkilökunnan vaihtuvuudesta laitoksissa. Taulukosta voi ha-
vaita, että suurin osa sosiaalityöntekijöistä (56%) on arvioinut henkilökunnan vaihtuvuuden 
keskimääräiseksi. 1�% työntekijöistä kuitenkin arvioi vaihtuvuuden keskimääräistä suurem-
maksi.

Taulukko 32. Henkilökunnan vaihtuvuus sijaishuoltopaikassa

Arvio henkilökunnan vaihtuvuudesta: N %

1, vähän 6 12.0

2 9 18.0

3, keskimääräisesti 28 56.0

4 4 8.0

5, paljon 3 6.0

Yhteensä 50 100.0

Kysyttäessä kuinka monta kertaa lapsen omahoitaja on vaihtunut lapsen sijoituksen aikana saa-
tiin tulokseksi, että 57%:lla (21) lapsista omahoitaja ei ole vaihtunut kertaakaan, 27%:lla (10) 
omahoitaja on vaihtunut kerran ja 16%:lla (6) omahoitaja on vaihtunut 2 – 5 kertaa. Yhdellätois-
ta laitokseen sijoitetulla lapsella ei ollut lainkaan omahoitajaa.  

Kun työntekijöiltä kysyttiin tyytyväisyyttä laitoksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, 8% (�) oli 
tyytymättömiä, 16% (8) arvioi olevansa keskimääräisesti tyytyväisiä yhteistyöhön ja 76% kertoi 
olevansa keskimääräistä tyytyväisempi yhteistyöhön. Laitoksen henkilökunnan arvioitiin olevan 
sitoutunut lapseen vähän �%:ssa (2) vastauksista, keskimääräisesti 10%:ssa (5) ja paljon 86%:ssa 
(43) vastauksista.

Lopulta kysyttäessä arvioita siitä, miten nykyinen sijoitus vastaa lapsen tarpeita, 80% työn-
tekijöistä arvioi nykyisen sijoituksen vastaavan lapsen tarpeita keskimääräistä paremmin (ks. 
Taulukko 33)  
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Taulukko 33. miten nykyinen sijoitus vastaa lapsen tarpeita?

Sijoitus vastaa lapsen tarpeita: N %

1, vähän 2 4.1

2 1 2.0

3, keskimääräisesti 7 14.3

4 16 32.7

5, paljon 23 46.9

Yhteensä 49 100.0

                                                      

Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin myös laitokseen sijoitettujen lasten osalta, miksi lapsi ei ole sijoi-
tettuna perheeseen ja tuohon kysymykseen tuli runsaasti vastauksia. Seuraavassa muutamia esi-
merkkejä siitä, millaisissa tilanteissa lapsi on sijoitettu perheen sijasta laitokseen. 

Näyte 50. Iän takia, nuori ei yleensä sopeudu uuteen perheeseen. Käytöksen ongelmat vaativat 
ammatillista työotetta.
Näyte 51. Sijaisperheelle liian vaativa lapsi ja liian vaativat vanhemmat.  
Näyte 52. Lapsi vastusti sijoitusta perheeseen. 
Näyte 53. Laitossijoituksella kyetty turvaamaan lapsen tarvitsema hoito ja kasvatus. Perhesijoi-
tus ei mahdollinen.
Näyte 54. Ollut sijaisperhesijoitus, joka osoittanut ettei perheen avulla kyetä vastaamaan lapsen 
erityishoitoisuuden vaatimuksiin.
Näyte 55. Sisarusten pitäminen yhdessä nähtiin tärkeäksi.

2.4  Lasten tämänhetkinen tilanne ja tarpeet
Tässä selvityksen viimeisessä tulosluvussa esitellään lasten tämänhetkinen tilanne ja erityiset 
tarpeet, jotka vaikuttavat lasten tilanteiden taustalla. 

2.4.1  Lapsen tilanne

Yksi tämän sijaishuoltoselvityksen tavoitteista on ollut saada esiin myös sijoitetun lapsen arkea 
ja nykyistä tilannetta. Tätä kysymystä lähestyttiin selvityksessä muun muassa lapsen tämän het-
kisestä arjen päivittäistä ajanviettopaikkaa kartoittamalla. Tähän kysymykseen vastattiin jokai-
sen lapsen osalta (Taulukko 3�).  

Taulukosta 3� näkee, että suurin osa lapsista opiskelee tällä hetkellä päivisin peruskoulussa 
(51%), mutta myös monet ovat suorittamassa peruskoulun jälkeisiä opintoja (18%). Päivähoi-
dossa kodin ulkopuolella on vain 13% lapsista ja kotihoidossa 6% lapsista. Töissä käy kolme las-
ta ja yhdentoista osalta päivä kuluu jossain muualla kuin vaihtoehdoista käy ilmi. Näitä ”muita” 
päivänviettopaikkoja on tarkennettu työharjoitteluksi, kotona asumiseksi, jälkihuolloksi, työpa-
jatoiminnaksi, työnhauksi ja esikouluksi. 
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Taulukko 34. missä lapsi on tällä hetkellä päivisin?

lapsi on päivisin: N %

kotihoidossa(myös laitos) 6 5.8

päivähoidossa kodin ulkopuolella 13 12.6

peruskoulussa 52 50.5

peruskoulun jälkeisissä opinnoissa 18 17.5

töissä 3 2.9

muualla 11 10.7

Yhteensä 103 100.0

                                            

Toinen lasten tämän hetkisiä tilanteita esiin tuova kartoitus tehtiin lapsen käyttäytymisen arvi-
oinnin kautta (Taulukko 35). 

Taulukko 35.  Lasten tämänhetkisistä toimintaa kuvaavien asioiden esiintyvyys (keskimääräinen 3.00, 
suurempi arvo kuvaa suurempaa esiintyvyyttä)

 lapsen toimintaa kuvaava piirre: N Keskiarvo tämä piirre on %:lla 
kaikista vastanneista

1. Sosiaalisuus 87 3.37 84%

2. Syrjäänvetäytyvyys 67 2.49 65%

3.Hallitsevuus 71 3.00 69%

4. Selviytyvyys 88 3.06 75%

5. Alistuvuus 60 2.27 58%

6. Välinpitämättömyys 52 2.54 50%

7.Itsensä laiminlyönti 45 2.53 44%

8. Pelokkuus 60 2.67 58%

9. Aggressiivisuus 46 2.98 45%

10. Hallitsemattomat raivokohtaukset 44 2.70 43%

11.Väsyneisyys 55 2.47 53%

12.Rajattomuus 52 2.79 50%

13. Itsetuhoisuus 38 2.47 56%

14.Vuorokausirytmi sekaisin 35 1.89 34%

15. Väkivaltaisuus 32 2.34 31%

                               	

Taulukon 35 kysymyksissä sosiaalityöntekijät arvioivat viidentoista kysymyksen kautta, millai-
nen lapsen toiminta kuvaa tilannetta 1 ”vähän” – 5 ”paljon”21. Taulukossa 35 esitetään kysymys-
ten vastausten keskiarvot. Taulukosta voi nähdä sekä sen kuinka korkeaksi tietty piirre on vas-
taajien keskuudessa määritelty (keskiarvo) että sen kuinka usein tiettyä piirrettä on arvioitu 
esiintyvän vähintäänkin ”vähän” (esiintymisprosentti %). 

Tarkastelun mukaan aineiston lapsilla on arvioitu erityisen usein (yli 60%:lla) esiintyvän 
sosiaalisuutta (84%) ja selviytyvyyttä (75%), sekä hallitsevuutta (69%) ja syrjäänvetäytyvyyttä 

21  Mukana oli myös vaihtoehto 0 ”ei koske tätä lasta.
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(65%). Sekä sosiaalisuus että selviytyvyys on myös arvioitu keskimääräistä korkeammaksi (>3), 
kun taas hallitsevuutta ja syrjäänvetäytyvyyttä arvioidaan esiintyvän hieman lievempinä ilmiöi-
nä (hallitsevuus keskimääräinen 3, syrjäänvetäytyvyys 2.�9). Kaikkia muita ilmiöitä/piirteitä oli 
arvioitu esiintyvän aineiston lapsilla keskimääräistä vähemmän (<3).

Harvoin oli vastattu lasten olevan väkivaltaisia (31%) ja heidän vuorokausirytminsä olevan 
sekaisin (3�%). Myös vastausten keskiarvot näiden muuttujien osalta olivat alhaiset, eli ilmiöt 
siis esiintyivät sekä harvoin että lievinä. Tarja Heinon (2007) raportoimassa avohuollon asiak-
kaiden tilanteiden selvityksessä pyydettiin myös arvioimaan lasten toimintaa samojen kysymys-
ten kautta. Tuon avohuollon asiakkuustutkimuksen skaala oli hieman erilainen, kuin tässä tut-
kimuksessa (skaala 1 ”ei kuvaa lainkaan” – 5 ”kuvaa erittäin paljon”), mutta tuloksia voitiin kui-
tenkin vertailla laskemalla yhteen vaihtoehdot 2 – 5 Heinon raportista (vrt. vaihtoehdot 1 – 5 
tässä raportissa, %-luvut taulukossa 35).    

Taulukko 36.  Lasten toiminta sosiaalityöntekijöiden arvioimana lastensuojelun asiakkaaksi tullessa 
ja huostaanotettaessa

luonteenpiirre Avohuoltoon tullessa: Tilanne sijaishuollossa:

sosiaalisuus 78% 84%

syrjäänvetäytyvyys 45% 65%

hallitsevuus 49% 69%

selviytyvyys 68% 75%

alistuvuus 38% 58%

välinpitämättömyys 42% 50%

itsensä laiminlyönti 38% 44%

pelokkuus 49% 58%

aggressiivisuus 38% 45%

hallitsemattomat raivokohtaukset 36% 43%

väsyneisyys 45% 53%

rajattomuus 50% 50%

itsetuhoisuus 25% 56%

vuorokausirytmi sekaisin 38% 34%

väkivaltaisuus 25% 31%

Kaikkia piirteitä on arvioitu esiintyvän huostaanotetuilla lapsilla avohuollon asiakaslapsia enem-
män, lukuun ottamatta vuorokausirytmin sekavuutta, joka on sijaishuollon lapsilla hivenen ma-
talammin arvioitu kuin avohuollon asiakkailla. Tämä on ehkäpä myös yllättävää, sillä monet 
piirteistä kuvaavat myös epätasaista perhe-elämää, jota sijoituksilla pyritään helpottamaan. Toi-
saalta prosenttivaihtelut saattavat johtua siitä, että avohuollon tutkimuksessa vastattiin yleensä-
kin kysymyksiin suhteessa vähemmän (lomakkeita tuli täytettäväksi enemmän yhtä työntekijää 
kohti kuin tässä tutkimuksessa) ja avohuollon asiakkaissa oli myös suhteessa enemmän vauvoja 
kuin tässä tutkimuksessa (monet kysymyksistä eivät kuvaa vauvaikäistä lasta). Erityisen isoja (yli 
25%) eroja löytyi kuitenkin lapsen alistuvuuden ja itsetuhoisuuden osalta, jotka siis oli tässä kyse-
lyssä arvioitu huomattavasti useammin esiintyviksi.  

Lasten piirteiden arvioiden eroja tutkittiin myös sen mukaan, asuiko lapsi laitoksessa vai si-
jaisperheessä. Lähes jokaisen piirteen osalta sijaisperheessä asuvat lapset oli arvioitu hivenen po-
sitiivisemmin. Sosiaalisuuden osalta sijaisperheissä asuvat saivat keskiarvon 3.�7, kun laitoksen 
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vastaava keskiarvo oli 3.28. Yllättävästi selviytyvyyden keskiarvo oli laitoksessa asuvilla hieman 
sijaisperheissä asuvia korkeampi (sijaisperhe 3.07, laitos 3.23). Erot olivat kuitenkin erittäin pie-
niä ja varianssianalyysissa ainoastaan ero rajattomuuden keskiarvoissa oli tilastollisesti merkit-
sevä (p<0.05). Rajattomuuden keskiarvo oli sijaisperheissä asuvilla 2.20, kun vastaava luku lai-
toksissa asuvilla oli 3.21. Lasta kuvaavia piirteitä kartoitettiin jälleen myös avokysymyksellä, jo-
hon saatiin seuraavia tarkennuksia: 

Näyte 56. Hallitsevuus
- samanikäisten kanssa toimittaessa

Näyte 57. Alistuvuus
-itseään vanhempien kanssa toimittaessa

Näyte 58. Itsensä laiminlyönti
-Tarvitsee muistutusta.

Näyte 59. Väsyneisyys
-Sairaus ja lääkitys vaikuttavat asiaan

Näyte 60. Rajattomuus
-Ilman rajausta, olisi kuin pellossa.

Näyte 61. Itsetuhoisuus
- Latenttina;lääkitys.

Näyte 62. Vuorokausirytmi sekaisin
-Menisi (sekaisin), jos ei huolehdittaisi.

Näyte 63. Väkivaltaisuus
Itseen kohdistuvaa

2.4.2  Lapsen erityistarpeet

Tämän tutkimuksen työryhmä päätti kartoittaa lasten erityistarpeita avokysymyksin, sillä tilan-
teiden koettiin olevan niin vaihtelevia, että valikkokysymykset olisivat saattaneet jättää tietoa ul-
kopuolelleen. Seuraavassa tiivistelmä vastauksista koskien lasten erityistarpeita ja niihin liittyvi-
en palvelujen käyttöä ja/tai käyttämättä jättämistä. Suluissa esitetään vastausten määrä.

Näytetiivistelmä 64. Onko lapsi käyttänyt sijaishuollon aikana terveydenhuollon erityispalvelu-
ja (mm. palveluja sairaalle, tai vammaiselle lapselle)?

- sairauden hoito, ei hoitojakso (11)
- Psykiatri (10)
- Ollut tutkittavana last.oik.psyk. työryhmässä (�)
- puheterapia (3)
- sairaalassa hoidettavana (psykiatrinen) ( 3)
- Kehitysvammaneuvolan asiakkuus  (3)
- Äitiysneuvola-/perheneuvolapalvelut (3)
- psykoterapia (2)
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- Nuorisoasema/päihdepalvelut (2)
- huumeseulat/päihdehuolto (2)
- toimintaterapeutti

Näytetiivistelmä 65. Onko lapsi käyttänyt sijaishuollon aikana koulun, tai päivähoitopaikan eri-
tyispalveluja?

- Erityisopetus (�)
- Mukautettu opetus (3)
- Tukiopetus (3)
- Erityisluokka (2)
- Erityiskoulu (2)
- Muu koulujärjestely(2)
- Puheterapeutti (2)
- koulupsykologi (2)
- koulukuraattori
- Oma avustaja

Näytetiivistelmä 66. Onko lapsi käyttänyt sijaishuollon aikana psykologin, tai psykiatrin eri-
tyispalveluja?

- Psykiatri (27)
- Psykologi/terapia (1�)
- psykiatrisen sairaanhoitajan (3)
- Kouluvalmiustutkimukset
- laitoksen terapi palveluja
- päihdetyöntekijä
- Ammatinvalinnan ohjaus 
(-sekä useissa näytteissä mainittu ”perheneuvola”, 
mutta ei tarkennettu erityispalvelua siellä) 

Näytetiivistelmä 67. Onko lapsi käyttänyt sijaishuollon aikana sosiaalitoimen erityispalveluja?
- Avotyöntekijä (6)
- päihdehuolto (2)
- perhetyö
- psykiatri
- kehitysvammahuollon palvelut
- työkeskus 
- Edunvalvoja. 
- Tapaamiset on järjestetty valvotusti
- sijoituksen seuranta

Näytetiivistelmä 68. Onko lapsi/perhe kieltäytynyt vastaanottamasta jotain palvelua?
- terapiaa (8)
- päihdehuolto (vanhemmat ja/tai lapsi)  (3)
- perhetyö, tukiperhe (2)
- erityisopetus, vanhemmat kieltäneet (2)
- mielenterveystoimisto (2)
- Keskusteluhoito
- Perheneuvolan palveluja
- kriisijakso sairaalassa
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Näytetiivistelmä 69. Onko jollekin palvelulle ollut tarvetta, mutta sitä ei ole ollut tarjolla?
- psykiatrinen hoito (7)
- Erityisen tuettua asumista päihdeongelmaiselle nuorelle
- terapia
- Lapsen erityiset hoidontarpeet vaikeuttaneet palvelujen saamista 
ja koordinoitumista sekä aiheuttaneet arvioinnin vaikeutta.

Näytetiivistelmä 70.  Onko LAPSELLA erityisiä tarpeita:: terveydessä?
- psykiatria (7)
- terapian tarvetta (�)
- muu sairaus/sairauden hoito (�)
- käsittelemättömiä asioita liittyen vanhempiin (3)
- ADHD (2)
- päihdeongelma (2)
- kehitysvamma (2)
- lapsi ollut nälkiintynyt ja laiminlyöty
- käytösongelmat
- mieliala-asiat

Näytetiivistelmä 71.  Onko LAPSELLA erityisiä tarpeita:: koulunkäynnissä?
-erityisopetus (integroitu) (3)
- Koulun keskeytyminen (2)
- pienryhmä/erityisluokka (2)
- tarvitsee motivointia
- ADHD
- kuulovamma ja näkövammaa
- tarvitsee tukea tehtävien teossa 
- heikkous sosiaalisten tilanteiden hoitamisessa
- jäänyt jälkeen koulussa

Näytetiivistelmä 72.  Onko LAPSELLA erityisiä tarpeita:: kommunikaatiossa
- puheterapia (3)
- puheenkehitys viiveessä
- ei puhu oma-aloitteisesti
- Asioiden hoitaminen itsenäisesti ei suju; päihteidenkäyttö näkyy alentuneena toimintaky-

kynä ja kestoisuutena.
- sulkeutunut
- Kehitysviivästymä
- Toisen vanhemman vieraskielisyys/suomenkielentaito, 
- vanhemman psyykkinen sairaus.
- Ei halua kertoa asioistaan oikeastaan kenellekään
- lapsen mielipiteen selvittäminen sosiaalityöntekijän kannalta vaikeaa

Näytetiivistelmä 73.  Onko LAPSELLA erityisiä tarpeita:: päivähoidossa
- tarvitsee henkilökohtaista avustajaa

Näytetiivistelmä 74.  Onko LAPSELLA erityisiä tarpeita:: arjen selviytymisessä?
- tulee opettaa, miten asiat yleensä hoidetaan. 
- kehitys viiveessä
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- raivokohtauksia, rajattomuutta
- ADHD
- itsenäisessä asioiden hoidossa
- Sosiaalisissa ja ryhmätilanteissa
- opettelee kelloaikoja
- Monia tarpeita, sosiaalinen tukeminen mm.
- päihteettömäksi oppiminen

Näytetiivistelmistä käy ilmi, että lapsilla on erittäin vaihtelevia tarpeita ja he tarvitsevat mo-
ninaisia palveluja. Palvelujen osalta näytetiivistelmissä kuitenkin toistuvat psykiatrian palvelut 
sekä terapeuttiset palvelut ja erityisopetuksen tarpeet. Yllättävän moni lapsi tarvitsee myös mui-
ta sairaanhoidon palveluja. 

2.4.3  Työntekijöiden arviot lapsen tilanteesta

Lopuksi sosiaalityöntekijöitä pyydettiin kartoittamaan tämän hetkistä huolta lapsen tilanteesta 
ja jopa �1% työntekijöistä oli jonkin verran huolissaan tilanteesta (ks. Taulukko 37). 

Taulukko 37. Sosiaalityöntekijän huolestuneisuus lapsen tilanteesta

N %

1, vähän 19 19.0

2 22 22.0

3, ei vähän eikä paljon 28 28.0

4 22 22.0

5, paljon 9 9.0

Yhteensä 100 100.0

Tyhjiä 3

Kysyttäessä sosiaalityöntekijän perehtyneisyyttä lapsen tilanteeseen, 15% vastasi perehtyneensä 
tilanteeseen pinnallisesti, ��% työntekijää koki perehtyneensä tilanteeseen kohtalaisesti ja �2% 
oli mielestään perehtynyt lapsen tilanteeseen hyvin. Taulukoissa 38 ja 39 arvioidaan lapsen tä-
män hetkistä tilannetta verrattuna huostaanottohetkeen sekä ennakoidaan sitä, millaiseksi ti-
lanne voi muodostua vuoden kuluttua.

Taulukko 38. millainen lapsen tilanne on verrattuna huostaanottohetkeen?

N %

parantunut selvästi 61 59.2

parantunut vähän 27 26.2

pysynyt samana 12 11.7

heikentynyt selvästi 3 2.9

Yhteensä 103 100.0
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Taulukko 39. millaiseksi ennakoit lapsen tilanteen vuoden päästä

N %

tulee parantumaan selvästi 11 10.7

tulee parantumaan vähän 44 42.7

tulee pysymään samana 35 34.0

tulee heikentymään vähän 4 3.9

tulee heikentymään selvästi 1 1.0

tilanne on sekava, eikä sen kehitystä voi ennustaa 8 7.8

Yhteensä 103 100.0

Taulukoista 38 ja 39 näkee, että vastaajista 85% arvioi lapsen tilanteen parantuneen (selvästi tai 
vähän) huostaanottohetkestä ja 53% arvioi tilanteen parantuvan (selvästi tai vähän) vuoden ku-
luttua. Työntekijöistä 12%:n mielestä tilanne on pysynyt samana huostaanottohetkestä tähän 
hetkeen ja 3�% arvioi tilanteen pysyvän samana vuoden kuluttua. 3% työntekijöistä arvioi lap-
sen tilanteen heikentyneen huostaanottohetkestä tähän hetkeen ja 5% uskoo tilanteen heiken-
tyvän vuoden kuluessa. Työntekijöistä 8%  myös toteaa tilanteen olevan liian sekava, jotta sen 
kehitystä vuoden päästä voisi ennustaa.

Lopuksi työntekijöiltä kysyttiin vielä heidän arviotaan siitä, tapahtuiko huostaanotto lapsen 
kannalta ”oikeaan aikaan”. Vastaukset tähän kysymykseen jakautuivat kahtia siten, että yli puo-
let lapsista oli otettu huostaan ”oikeaan aikaan” ja �8% ”liian myöhään”. Yksikään työntekijä ei 
arvioinut huostaanoton tapahtuneen ”liian aikaisin”. Seuraavassa muutamia aineistonäytteitä/
selitteitä sille, miksi huostaanotto tapahtui työntekijän mielestä ”liian myöhään”. 

Näyte 75.  Poliisin esitutkinnan vuoksi
Näyte 76. Lapsi liian vanha, vaikea auttaa
Näyte 77.  Vanhempien olisi pitänyt saada tukea aikaisemmin 
Näyte 78. Joutui seuraamaan kotona liian pitkään perheväkivaltaa
Näyte 79.  Tieto lastensuojeluun on tullut liian myöhään.
Näyte 80. Lapsen huostaanotto oli valmisteilla jo edellisessä kunnassa.
Näyte 81. Perhe ei osannut hakea apua.
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3.  POHDINTAA

Monialaisen työryhmämme loppukokouksessa kävi selkeästi ilmi, että tämän tutkimuksen tu-
lokset toivat esille uutta tietoa – sijoitetuista lapsista ei ole ennen koottu vastaavaa aineistoa. Tu-
losten analysoimista ja tutkimista olisi tarve jatkaa. Työryhmä näki tulosten tuottaneen ainut-
laatuista tietoa sekä käytännön työn edistämiseen että tutkijoiden käyttöön ja koulutukseen. 

Selvityksen perusteella voidaan muun muassa kertoa, että samanikäisiä lapsia otetaan huos-
taan paikkakunnista riippumatta ja kiireellisiä sijoituksia tehdään myös samansuuntaisesti alu-
eittain. Alueellisia eroja esiintyy lähinnä tahdonvastaisten huostaanottojen ja työntekijöiden 
vaihtuvuuden osalta. On myös huomattavaa, että kaksitoista vuotta täyttäneet lapset vastusta-
vat huostaanottoja yleensä yhdessä isän ja/tai äidin kanssa eivätkä niinkään yksinään. Lapset ei-
vät myöskään ole tarkasteluaikana ehtineet asua useissa sijaishuoltopaikoissa ja sijoitukset ovat 
tämän selvityksen mukaan tarkkaan mietittyjä ja lapsen tarpeet huomioonottavia. Myös huos-
taanotettujen lasten ja perheiden ongelmat todellakin ovat selvityksen perusteella systemaatti-
sesti erilaisia kuin avohuoltoon asiakkaiksi päätyvien – huostaanottoon näytetään päätyvän vain 
ääritilanteessa.

Selvityksen erityistä antia ovat myös kuvaukset sijaishuollon onnistumisesta, joiden mukaan 
suurimmalla osalla lapsista sijoituspaikka luo lapselle turvallisen ympäristön ja turvaa lapselle 
läheiset ihmissuhteet. Vaikka useissa tarkasteluissa laitokset saivat hivenen sijaisperheitä alhai-
sempia tuloksia sijoituksen onnistumisesta, oli myös laitokset arvioitu systemaattisesti keskiar-
voa korkeammin onnistuneiksi sijaishuoltopaikoiksi. Parhaiten lapsen kannalta onnistuneiksi 
oli kuvattu sijaisperheen äidin ja isän toimintaa. Laitosten henkilökunnalla oli vastauksien mu-
kaan joskus vaikeuksia sitoutua lapseen, mutta tässä yhteydessä lienee myös merkityksellistä, 
että tulosten mukaan laitoksiin on sijoitettuna huomattavasti vanhempia lapsia. Kaiken kaikki-
aan jopa 79% vastanneista sosiaalityöntekijöistä koki, että nykyinen sijoitus vastaa lapsen tar-
peita keskivertoa paremmin ja 85% vastanneista koki lapsen tilanteen parantuneen huostaanot-
tohetkestä tähän hetkeen.   

Tämän tutkimuksen pohjalta voi myös todeta, että lastensuojelun sosiaalityö on työtä erit-
täin moniongelmaisten ja vaativien perheiden sekä lasten kanssa. Lukuisat vertailut avohuollon 
asiakkaisiin osoittavat, että juuri vaikeimmat tapauksen päätyvät huostaanottoon ja sijaishuol-
lon lastensuojelun sosiaalityö on siten työntekijöille erittäin haasteellinen toimintaympäristö. 
Muun muassa tässä selvityksessä esitettyjen faktorianalyysien mukaan huostaanotettujen asi-
akkaiden tilanteet eroavat avohuollon tilanteista siten, ettei ongelmia voi todeta vain yhdestä 
vaikeudesta johtuviksi (kuten päihteistä, tapaamisriidoista, väkivallasta tai taloudellisista vaike-
uksista). Sijaishuollon lapsilla ongelmat siis kasautuvat ja yhdellä perheellä on samanaikaisesti 
useita erityyppisiä vaikeuksia.        

Lopuksi todettakoon vielä, että aineistoa riittäisi vielä hyvinkin laajaan jatkotutkimukseen ja 
pelkästään tämän selvityksen tuloksia tarkastelemalla saisi aikaan useita erillisiä tutkimushank-
keita. Työryhmämme toivoo mahdollisimman monen tutkijan ja opiskelijan kiinnostuvan näis-
tä tuloksista ja jatkavan aiheen tutkimista!
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Lopuksi
Työryhmä päätti viimeisessä kokouksessaan, että yhteistoiminnallista työtapaa on syytä tuoda 
esiin. Niinpä tätä konkretisoivat lopuksi tutkimusryhmäläisten kirjoittamat kokemukset, miet-
teet ja tulkinnat tutkimusprosessista sekä selvityksen tuloksista. 

minna Laakso, sosiaalityön johtaja
Arja Viitanen, johtava sosiaalityöntekijä
Hanna Harju-Virtanen, hanke-koordinaattori              

Tavoitteemme oli tuottaa lisää tietoa ja ymmärrystä huostaanotettujen lasten tilanteista, lapsista 
itsestään ja heidän tarpeistaan, ja tässä tavoitteessamme onnistuimme. 

Tutkimuksen tuloksissa oli monia kohtia, jotka herättivät meissä pohdintaa ja toivetta pysäh-
tyä näiden teemojen taakse syvällisemminkin. Muutamia mainitaksemme: kaupungin ja maa-
seutumaisten kuntien erot, huostaan tulevien lasten ikä, perhe- ja laitossijoitusten erot, sosiaa-
lityöntekijöiden vaihtuvuuden merkitys, eroperheiden suuri määrä, puuttuvat isät, sekä lasten 
että vanhemmuuden moninaiset ja kasautuneet ongelmat…

Omalta osaltamme toivomme, että tämä selvitys vuonna 2006 huostaanotettujen lasten ti-
lanteista ei jäisi tähän. Toiveenamme on, että näiden lasten tilanteita voitaisiin seurata pitkit-
täistutkimuksen avulla ja tutkimusta voitaisiin syventää myös muun tutkimusaineiston avulla. 
Lisäksi toivomme, että tämä aineisto innostaa jatkamaan tutkimusta myös esimerkiksi syventy-
mällä niihin sijoituksiin, jotka syystä tai toisesta ennakoimattomasti katkeavat tai niihin, jotka 
päättyvät huostaanoton purkamiseen ja lapsen palaamiseen kotiin.  

Toivomme myös, että tämä tutkimus edesauttaa jatkossa kehittämään sekä kunnallisia että 
yksityisiä lastensuojelun palveluita entistä paremmin sijoitettujen lasten tarpeita vastaavaksi ja 
ennen kaikkea toivomme, että ihan jokainen sijaishuollossa elävä lapsi saisi sijaishuollon aikana 
entistä paremmin juuri hänen tarpeisiinsa vastaavat olosuhteet. Niin ainutkertaisia ratkaisuja 
joudumme lapsen elämässä tekemään valitessamme hänelle paikkaa, josta ponnistaa aikuisuu-
teen!

Aino Ritala-Koskinen
Yliassistentti, Tampereen yliopisto

Sain olla mukana keskustelemassa ja läpi elämässä tätä ainutlaatuista hanketta, jossa sosiaali-
työntekijöillä oli palava halu saada poikkileikkauskuva siitä, keitä ovat heidän huostaan otta-
mansa lapset ja mitä heille kuuluu tällä hetkellä. Mukanaolo on ollut antoisaa, innostavaa, py-
säyttävää ja myös hauskaa. Monesta ainutlaatuisesta asiasta, nostan tässä esiin vain yhden, tie-
toon liittyvän näkökulman. 

Lastensuojelun (ja yleisemminkin sosiaalityön) asiakkaita koskevan tiedon hankkiminen on 
osoittautunut monesti varsin haasteelliseksi – etenkin, jos tavoitellaan kokonaisotosta. Hyvin-
kin suunniteltu tiedonkeruu voi kompastua moneen kertaan niin organisatorisiin, työntekijä-
kohtaisiin kuin asiakkaisiin liittyviin erilaisiin syihin, niin että analysoitavaksi kertyy lopulta 
vain kourallinen aineistoa. Tässä hankkeessa kävi kuitenkin toisin: kokoon saatiin poikkeuksel-
lisen arvokas kokonaisaineisto. Sen tuotti kaikkien osapuolten ja erityisesti sosiaalityöntekijöi-
den vahva motiivi – he halusivat hakea mukaan viimeisenkin tapauksen.
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Johanna Hiitola 
YTK, yht. yo. , Tampereen yliopisto  

Aloitin työni tämän tutkimuksen työryhmän kanssa kesällä 2007 työskennellessäni korkeakou-
luharjoittelijana Stakesissa. Sittemmin tutkimusprosessi on ollut omalta osaltani välillä täynnä 
innostusta ja toisaalta ajoittain myös karikoita. Kokonaisuudessaan en osannut työhön lupau-
tuessani aavistaa koko prosessin suuruutta ja olenkin välillä päivitellyt suureksi paisunutta työ-
määrää, sillä alun alkaen olin ajatellut tekeväni työn muiden projektieni ”sivussa” enkä suinkaan 
kokopäiväisesti. Työ kuitenkin vei mukanaan ja nyt sen valmistuessa olo on jopa haikea. Jään 
ennen kaikkea kaipaamaan moniäänistä työryhmäämme, jonka kanssa käydyt keskustelut ja 
osittaiset mielipide-erotkin ovat tarjonneet minulle erityisen ikkunan lastensuojelun sosiaali-
työn maailmaan. Kiitos teille!

Tämän selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa huostaanotetuista lapsista työntekijöiden 
tulevien päätösten tueksi sekä menneiden päätösten arviointiin. Tuossa tehtävässä onnistuttiin 
loistavasti ja näen erityisen tärkeänä sen, että kysely toteutettiin nimenomaan työntekijöiden 
toimesta, eikä itse sijaishuollossa olevia lapsia siis jouduttu asettamaan kysymysten kautta vai-
keisiin tilanteisiin.

Lopuksi haluan erityisesti kiittää tämän tutkimusprojektin minulle esitellyttä erikoistutki-
ja Tarja Heinoa sekä alati kysymysteni kanssa kärsivällistä hanke-koordinaattoriamme Hanna 
Harju-Virtasta! 

Tarja Heino  
Erikoistutkija, Stakes

Voi miten ilahduinkaan, kun Hanna Harju-Virtanen Pilotti 1 loppuseminaarin jälkeen otti yh-
teyttä ja oli aloitteellinen Pilotti 2:n suhteen. Haaveesta tuli totta. Kiinnostus lapsikohtaisen sel-
vityksen tekemiseen virisi laajemmalle, uuteen lastensuojeluprosessin vaiheeseen. Miten hienoa 
onkaan, että nyt voidaan vertailla lasten kasvuoloja asiakkaaksi tullessa ja huostaan otettaessa 
– ja oppia siitä, miten näistä nivelkohdissa olevista lapsista tilanteessaan voidaan tietää parem-
min, myös valtakunnallisesti. 

Nälkä kasvaa, voisipa jo virittää Pilotti 3:sta!  Olisiko se niistä lapsista, joiden asiakkuus lop-
puu ja jotka siirtyvät jälkihuoltoon? Pilotointi on saanut huomiota. Sen osoittamat valtakunnal-
liset tietoaukot ja sen tuottama tieto on noteerattu, sitä on käytetty ja sitä on kiitelty. Työryhmäl-
lä, tutkijalla ja talkooväellä on syytä olla ylpeä tehdystä työstä! 

Saatoimme taas tavata Linnassa, talkoopullien ja eväiden kanssa, Aino Linnanneidon huo-
lenpidossa valmistuneesta kahvista nauttien. Kysymyksiä pohtiessamme avautui monia arkkuja, 
ja joskus pääsi höyryjäkin ulos, toisinaan naurujen saattelemana. Tärkeitä teemoja, ajankohtai-
sia asioita, jopa hyviä tuloksia. Esimerkiksi tutkimus osoitti, että huostaanottoja ei tehdä liian 
varhain, että lasten tilanteen nähdään selvästi paranevan ja että sijaishuoltopaikat onnistuvat 
niille kohdistuvien odotusten täyttämisessä niin hyvin, niin haastavissa tilanteissa. Nämä ovat 
hyviä tuloksia! 

Moni asia järjestyi mutkitta, motivaation kannattelemana. Innostustamme kuvaa, että vii-
meisen kokouksen aikaa ei saatu millään sovitettua kevään kiireisiin – ja lopulta työntäyteinen 
sosiaalityöntekijä ehdotti aikaa työpäivän jälkeen, klo 16! Se sopi kaikille. Raportti tuloksineen 
keskustelutti – ja viimein kokous piti lopettaa ulkopuolisen aloitteesta. Saimme palohälytyk-
sen. 
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Liitteet

Liite 1. Vastausten jakautuminen alueittain

Alue: N %

kaupunki 49 47.6

taajama 41 39.8

maaseutu 13 12.6

Yhteensä 103 100.0

Liite 2a. Sijaishuollon faktorianalyysin tulokset

Rotatoitu faktorimatriisi, jossa myös kommunaliteetti ja ominaisarvot. KmO=0.682

Vanhempien: 1 2 3 kommunaliteetti

avuttomuus ja osaamattomuus -.029 .722 .050 .524

riittamaton vanhemmuus .212 .876 .101 .822

lapsen hoidon laiminlyonti .406 .654 .163 .618

päihteiden väärinkäyttö .615 .288 .098 .471

huumeiden väärinkaytto, tai epäily .919 .070 -.229 .902

perheristiriidat -.104 .151 .668 .480

lapsen huolto- ja tapaamisriidat -.076 .011 .418 .180

perheväkivalta, tai sen uhka .143 .338 .552 .440

rikollisuus ja rikollinen elämäntapa .618 .015 .088 .390

taloudelliset vaikeudet .554 .249 .450 .571

asumiseen liittyvät ongelmat .342 .237 .520 .444

muulla asuvan vanhemman aiheuttamat ongelmat .255 -.178 .617 .477

ominaisarvot 3.967 1.984 1.692

Perinteinen faktorianalyysi: maximum Likelihood. Pairwise deletion. 
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Liite 2b. Avohuollon faktorianalyysin tulokset 

Rotatoitu faktorimatriisi, kommunaliteetit ja ominaisarvot. KmO=0.655. 

Vanhempien 1 2 3 4 KOm

avuttomuus ja osaamattomuus .647 -.013 -.052 .054 .424

riittämätön vanhemmuus .822 .167 .080 .045 .711

lapsen hoidon laiminlyönti .606 .156 .063 .139 .415

päihteiden väärinkäyttö .248 .475 .027 .289 .372

erityisesti huumeiden väärinkäyttö (+ epäily) .082 .991 .059 -.084 .999

perheristiriidat .105 .170 .398 .596 .553

lapsen huolto- ja tapaamisriidat -.049 -.048 .940 .070 .892

perheväkivalta tai sen uhka .046 .093 .084 .797 .653

rikollisuus ja rikollinen elämäntapa .138 .593 -.016 .171 .400

taloudelliset vaikeudet .495 .084 -.022 -.034 .254

asumiseen liittyvät tekijät .319 .219 .143 .093 .179

muualla asuvan vanhemman aiheuttamat ongelmat .067 .054 .527 .133 .303

Ominaisarvot 3.252 1.870 1.530 1.099

Perinteinen faktorianalyysi: maximum Likelihood. Pairwise deletion. 
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