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1. Alkusanat ja kyselyn toteutus

Pelastakaa Lasten tuen piirissä on noin 400 perhehoidossa elävää lasta tai nuorta ja yli 200 sijaisperhettä. He, mukaan lukien lasten syntymävanhemmat, ovat
todellisia perhehoidon asiantuntijoita. Lastensuojelun perhehoidon tavoitteena
voidaan pitää lapsen kasvun ja kehityksen turvaamista kodinomaisessa, turvallisessa kasvuympäristössä perheessä. Jotta tiedämme toteutuuko tämä tavoite ja
miten lapset, nuoret ja perheet voivat, meidän täytyy kysyä asiaa heiltä itseltään.
Mitä lapset ja nuoret kertovat elämästään sijaisperheessä; toiveistaan, huolistaan ja iloistaan? Mitä heidän mielestään tulisi kertoa lapselle, kun häntä ollaan
sijoittamassa? Millainen on lasten ja nuorten mielestä hyvä sijaisperhe? Miten
syntymävanhemmat kokevat suhteensa lapseen? Mitkä seikat sijaisvanhempien
mielestä tuovat sijaisvanhemmuuteen iloa, mitkä taas asettavat haasteita? Miten
perhehoitoa tulisi kehittää ja millä edellytyksillä sitä voidaan lisätä?
Pelastakaa Lapset toteutti syksyllä 2009 omassa toiminnassaan mukana oleville perhehoidossa eläville lapsille ja nuorille, heidän sijaisvanhemmilleen sekä
osalle heidän syntymävanhemmista ja lasten asioita hoitavista sosiaalityöntekijöistä kyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli koota yhteen eri osapuolten näkemyksiä
ja kokemuksia perhehoidosta, perhehoidon aikaisen tuen toteutumisesta ja kehittämistarpeista sekä yleisesti niistä edellytyksistä, joilla perhehoito Suomessa
toteutuu lapselle parhaalla mahdollisella tavalla. Kyselyn saaneille lapsille, nuorille ja aikuisille kerrottiin saatekirjeissä, että kyselystä tullaan kokoamaan raportti, jota tullaan käyttämään sekä järjestön sisäisessä kehittämis- ja vaikuttamistyössä että valtakunnallisessa työssä perhehoidon kehittämiseksi.
Pelastakaa Lapsilla on viisi aluetoimistoa, jotka toteuttavat lastensuojelun perhehoitoa kuntien toimeksiannosta. Pelastakaa Lasten keskustoimiston kehittämisyksikkö tukee aluetoimistojen työtä sekä tekee kehittämis- ja vaikuttamistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Toimintojemme näkyväksi tekeminen,
asiakastyytyväisyyden ja laadun sekä työn tulosten ja vaikuttavuuden selvittäminen ja raportointi ovat tärkeitä elementtejä tässä työssä. Järjestön kaiken toiminnan lähtökohtana ovat Lasten oikeudet ja niiden edistäminen.
Perheiden ja lasten yhteystiedot saatiin aluetoimistojen kautta. Kysely toteutettiin ja saatu tieto koottiin keskustoimistossa. Kyselyä varten ei ollut käytössä asiakasasiakirjoja eikä yksittäisten lasten tai heidän vanhempiensa vastauksia
pyritty yhdistämään tai yksilöimään.
Sijaisvanhemmille ja sosiaalityöntekijöille kysely lähetettiin sähköisenä. Lap-
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silla, nuorilla ja syntymävanhemmilla oli mahdollisuus vastata joko sähköisesti tai paperiversiona. Kyselyn suunnitteluun osallistuivat kaikki Pelastakaa Lasten perhehoidon parissa työskentelevät sosiaalityöntekijät siten, että heillä oli
mahdollisuus arvioida niitä teemoja ja aihealueita, joita eri osapuolilta olisi hyvä kysyä ja mitkä ovat perhehoidon kannalta ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja.
Lasten kyselyn suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui erityisesti lapsen oikeuksien asiantuntija Sointu Möller.
Tässä raportissa on haluttu tuoda se valtava tieto ja kokemus, joka näillä yli
kahdellasadalla vastanneella perhehoidon asiantuntijalla on, sellaisena kuin he
ovat sen esittäneet. Kyselyssä suosittiin avokysymyksiä, jotta kyselyyn osallistujat saivat sanoittaa ajatuksensa mahdollisimman vapaasti. Kaikki vastaajaryhmät kirjoittivat runsaasti ajatuksiaan näihin avoimiin kysymyksiin. Raportointivaiheessa avoimia vastauksia on ryhmitelty, mutta suoria lainauksia on säilytetty
runsaasti.
Kysely lähetettiin 279 lapselle tai nuorelle. Vastausprosentti oli noin 34. Avoimissa terveisissä lapset ja nuoret lähettivät kiitosta siitä, että kysely tehtiin heille ja kokivat, että on hienoa että heiltä kysytään näitä asioita. ”kiitos näistä kysymyksistä. Pidin oikein kovasti niistä. ”
”Oli ihan mukavaa vastata tähän kyselyyn, kun tietää että omilla mielipiteillä on merkitystä!” Lasten ja nuorten vastausprosentti oli korkeampi kuin muiden osapuolten. Sijaisvanhemmista vajaa 28 % ja syntymävanhemmista vajaa 16
% vastasi kyselyyn. Kuntien sosiaalityöntekijöistä kyselyyn osallistui vajaa 26 %.
Uusintakyselyä tai muistutusta ei lähetetty. Sijaisvanhempien vastausprosenttia
voidaan pitää odotettua alhaisempana. Siihen saattoi vaikuttaa jonkin verran se,
että heillä oli mahdollisuus vastata ainoastaan sähköisesti. Syntymävanhempien
vastausaktiivisuus oli ilahduttava. Emme ole aiemmin toteuttaneet asiakaskyselyä näin kattavasti kaikille osapuolille yhteisesti, joten eri osapuolten vastausaktiivisuutta oli etukäteen vaikea arvioida.

Lapset 7-11
Lapset yli 12
Sijaisvanhemmat
Syntymävanhemmat
Sosiaalityöntekijät

Lähetetty kyselyt
121
158
232
132
94

Saapuneet vastaukset
42
53
64
21
24

prosenttia
34,71 %
33,54 %
27,59 %
15,9 %
25,53 %
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Tässä kyselyssä kuntien sosiaalityöntekijät näkevät Pelastakaa Lasten merkittävänä tehtävänä lastensuojelun perhehoidossa lapsen oikeuksien toteutumisen
edistämisen sekä lastensuojelun perhehoitoon liittyviin epäkohtiin ja kehittämistarpeisiin vaikuttamisen. Sijaisvanhemmat kokevat Pelastakaa Lapset tärkeänä
tukena ja ammattitaitoisena kumppanina. Lapset ja nuoret pyytävät terveisissään
meitä ”Pelastamaan muitakin lapsia”. Näitä tehtäviä me haluamme olla toteuttamassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
Pirkko Saartio

Lastensuojelupalveluiden johtaja
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OSA I
LAPSET JA PERHEET
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2. Lapset, nuoret ja perheet vastaajina

Lapset ja nuoret
Kaikki Pelastakaa Lasten tuen piirissä olevat lapset ja nuoret, jotka olivat yli
7-vuotiaita tai täyttäisivät 7 vuotta vuoden 2009 aikana, saivat kutsun osallistua kyselyyn. Joitakin asioita kysyttiin eri tavoin 6-11-vuotiailta ja yli 12-vuotiailta. Kyselyyn vastasi yhteensä 97 eri-ikäistä lasta, joista 52 (54%) oli tyttöjä ja 44
(46 %) poikia (liitekaavio 1). Yksi lapsista ei kertonut sukupuoltaan. Tässä raportissa käytetään termiä lasten kysely ja lapset silloin, kun viitataan nuorempien
6-11- vuotiaiden lasten kyselyyn ja vastaavasti nuorten kysely tai nuoret, kun viitataan isompien yli 12-vuotiaiden lasten kyselyyn.
Tasan puolet lapsista vastasi kyselyyn yksin (liitekaavio 2). Muut olivat vastanneet ainakin osaan kysymyksistä yhdessä sijaisvanhemman tai jonkun muun
kanssa. Vastaajien ikä vaikutti siihen, tarvitsivatko he vastaamisessa apua: lasten
kyselyssä suurin osa oli saanut apua kyselyyn vastaamisessa sijaisvanhemmalta tai joltain muulta. Nuorten kyselyssä kolme neljästä oli vastannut kyselyyn yksin.
Vastauksia tuli kaiken ikäisiltä lapsilta ja nuorilta 6-vuotiaasta 19-vuotiaaseen.
Eniten vastauksia lähettivät 8-15 -vuotiaat. Yksi vastaaja ei kertonut ikäänsä.
Minkä ikäinen olet?
(lapset ja nuoret n=97)

Kyselyyn vastanneiden lasten ikä
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Suurin osa kyselyyn vastanneista lapsista on ehtinyt asua nykyisessä sijaisperheessä jo aika pitkän aikaa. Vain yksi lapsi kertoi asuneensa sijaisperheessä vasta
vähän aikaa. Nuorista 11 on asunut sijaisperheessä 1-5 vuotta. Loput eli 40 nuorta
on asunut sijaisperheessä vähintään 6 vuoden ajan eli suuren osan elämästään.
Kuinka kauan olet asunut nykyisessä sijaisperheessäsi?
(lapset, n=44)
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Kuinka kauan olet asunut nykyisessä sijaisperheessäsi?
(nuoret, n=52))
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noin 6-10 vuotta
yli 10 vuotta
en osaa sanoa

Noin puolella lapsista samassa perheessä asuu myös heidän sisaruksiaan ja kolmasosan perheessä sijaisperheellä on myös omia lapsia tai adoptiolapsia (liitekaavio 3).
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Sijaisvanhemmat
Pelastakaa Lasten tuen piirissä oli kyselyn toteuttamisen ajankohtana 232 sijaisperhettä, jotka kaikki saivat kyselyn. Kyselyyn vastasi 64 sijaisperhettä, joista vastaajana oli sijaisäiti yksin (40) tai sijaisvanhemmat yhdessä (15) tai sijaisisä yksin (10) (liitekaavio 4).
Kyselyyn vastanneet sijaisvanhemmat olivat kokeneita ja pitkäaikaisia sijaisvanhempia. Pisimmillään kokemusta oli kertynyt 19 vuodelta.
Kuinka kauan olette toimineet sijaisperheenä?
(sijaisvanhemmat n= 62)
Aika sijaisperheenä
25
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20

15

10

5

0

1-3 vuotta

4-6 vuotta

7-9 vuotta

10-15 vuotta

yli 16 vuotta

Aika sijaisperheenä

Kahta perhettä lukuun ottamatta perheissä oli molemmat vanhemmat. Perhehoidossa olevien lasten lisäksi 19 perheellä on biologisia lapsia ja kuudella perheellä
adoptiolapsia. Selkeä enemmistö (44) on sellaisia perheitä, joissa on vain sijoitettuja lapsia. (liitekaavio 5) Yhteensä näissä perheissä on 137 perhehoidossa olevaa, 7 adoptiolasta ja 40 biologista lasta (liitetaulukot 6 ja 7).
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Minkä ikäisiä perhehoidossa olevat lapsenne ovat tällä hetkellä?
(sijaisvanhemmat n=137 lasta)
40
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Perhehoidossa olevien lasten ikää kysyttiin sijaisvanhemmilta sekä tällä hetkellä
että sijoitushetkellä. Jopa 24 lasta on tullut perheeseen alle vuoden ikäisenä. 47
lasta on tullut 1-2 -vuotiaina ja 52 lasta 3-6 -vuotiaana. Vain 16 lasta on tullut perheisiin alakouluikäisenä 7-9 -vuotiaana.
Minkä ikäinen perhehoidossa oleva lapsenne oli teille tullessaan?
(sijaisvanhemmat n=139 lasta)
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Suurimmalla osalla perheistä on yksi tai kaksi sijoitettua lasta (45). Kuitenkin
seitsemällä perheellä on 5-7 sijoitettua lasta. (liitekaavio 8). Kahdessakymmenessä perheessä lapsia on useammasta perheestä ja kuudessatoista perheessä lapset
ovat sisaruksia keskenään.
Jos perheessänne on useampia sijoitettuja lapsia, ovatko he sisaruksia vai useammasta perheestä?
(sijaisvanhemmat n=36)
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Syntymävanhemmat
Kaikkien lasten syntymävanhempien ajantasaisia yhteystietoja ei saatu aluetoimistoista, joten kysely lähetettiin kaikille niille 132 syntymävanhemmalle, joiden
yhteystiedot saatiin. Myös osa näistä yhteystiedoista osoittautui vanhentuneiksi.
Vastauksia tuli 21 vanhemmalta. Vastaajana oli pääosin äiti.(liitekaavio 9) Näillä vanhemmilla on kullakin yhdestä seitsemään lasta. Yhteensä heillä on 61 lasta, joista perhehoidossa on elänyt tai on vielä tälläkin hetkellä 39 lasta tai nuorta.
Osa heistä on jo itsenäistynyt ja aikuistunut. (liitekaavio 10)
Kuinka monta lasta sinulla on?
(syntymävanhemmat n=21)

Kuinka monta lasta sinulla on?
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Vastanneiden syntymävanhempien lasten perhesijoitukset ovat olleet pitkäaikaisia, kestoltaan yhdestä vuodesta aina yli kymmeneen vuoteen.
Kuinka pitkään lapsesi on asunut sijaisperheessä?
(syntymävanhemmat n=21)
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alle vuoden
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1-5 vuotta
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yli 10 vuotta

Vastanneiden vanhempien perhehoidossa olevista lapsista (32) kuusi on alle kouluikäistä, kahdeksan alakouluikäistä ja neljätoista 13–18 -vuotiasta nuorta sekä
neljä jälkihuollossa olevaa jo täysi-ikäistä nuorta.
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Minkä ikäisiä perhehoidossa olevat lapsesi ovat nyt?
(syntymävanhemmat n= 32 lasta)
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Sosiaalityöntekijät
Tämän kyselyn suunnitteluvaiheeseen on osallistunut 22 Pelastakaa Lasten työntekijää sekä varsinaiseen kyselyyn 24 kuntien sosiaalityöntekijää. Perhehoitokysely lähetettiin osalle niistä kuntien sosiaalityöntekijöistä, jotka hoitavat tämän
kyselyn piirissä olevia perhesijoituksia. Sosiaalityöntekijöiltä ei kysytty yksittäisiä perhesijoituksia koskevia kysymyksiä vaan yhteistyöhön ja perhehoidon kehittämiseen liittyviä asioita.
94 sosiaalityöntekijää sai sähköpostiinsa kyselyn. Heistä 24 vastasi siihen.
Näistä sosiaalityöntekijöistä suurin osa työskentelee pienissä tai keskisuurissa
kunnissa, joissa sosiaalityöntekijä hoitaa perhehoidon asioita muun työn ohessa. (liitekaaviot 11 ja 12)
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3. Arki ja elämä perhehoidossa
3.1 Lasten ja nuorten hyvinvointi
Mitä lapsille ja nuorille kuuluu?
Lastensuojelun perhehoidon tulee turvata lapsille hyvät ja turvalliset kasvuolosuhteet, jotka syystä taikka toisesta ovat vaarantuneet ennen sijaishuoltoa. Perhehoidon vaikuttavuutta voidaan mitata muun muassa kysymällä lapsilta ja nuorilta itseltään mitä heille kuuluu, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä, mitä he
ajattelevat tulevaisuudestaan ja mikä heitä huolestuttaa tai harmittaa. Nuoret
vastasivat kysymykseen siitä, kuinka tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi he tällä
hetkellä kokevat itsensä. 45 nuorta kokee, että useimmat asiat tai moni asia on
heidän elämässään hyvin. Kuusi nuorta kokee, että on vain vähän asioita heidän
elämässään, jotka olisivat hyvin.
Miten tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi koet itsesi?
(nuoret n=53)
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Tyytyväisyyttä kysyttiin lapsilta ja nuorilta myös yksityiskohtaisemmin. Nuoria
pyydettiin arvioimaan asteikolla yhdestä viiteen, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he ovat elämänsä eri osa-alueisiin. Valtaosa näistä sijaisperheessä asuvista
lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämänsä eri osa-alueisiin. Erityisen tyytyväisiä sekä lasten että nuorten ryhmässä ollaan omaan terveyteen ja kaverisuhteisiin. Pienemmät lapset kokevat, että heillä on kavereita, joiden kanssa on mukava
olla. Myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin ollaan molemmissa ryhmissä enimmäkseen tyytyväisiä. Lähes jokainen pienemmistä lapsista on sitä mieltä, että heillä
on hyvä olla perheessä, jossa nyt asuu ja että heillä on hyvä suhde sijaisvanhem-
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piin. Myös nuorista valtaosa on tyytyväinen tai melko tyytyväinen perheeseen,
jossa asuu ja suhteeseen sijaisvanhempien kanssa, joskin vastauksissa on hiukan
enemmän hajontaa kuin nuorempien kohdalla.
Suhde syntymävanhempiin on molempien ryhmien kohdalla sellainen elämän osa-alue, johon ei olla yhtä tyytyväisiä kuin muihin osa-alueisiin. Seuraavista kommenteista voi tehdä tulkinnan, että tämä tyytymättömyys johtuu monista
eri tekijöistä.

▪ Suhde vanhempiini ovat hyvät, mutta näen heitä liian harvoin n. kerran
vuodessa.
▪ Kyllä. Oma äitini lupaa soittaa, mutta ei sitten soita. Ja oma isäni ei ole soittanut eikä käynyt meillä pitkään aikaan.
▪ Syntymävanhempien kanssa on hyvä olla. Sijaisvanhemmat on ihania.
▪ Tulen isän kanssa toimeen mutta äidin aika vähän.
▪ Emme näe omaa isää koskaan.
▪ syntymä-äitiin ei ole hyvä suhde, isään on.

Arvioi seuraavia elämäsi osa-alueita kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet
tällä hetkellä niihin?
(nuoret n=53)

5= olen tyytyväinen tilanteeseen; 1= en ole tyytyväinen tilanteeseen
Ei
keskiarvo
koske vastauksisminua
ta 1-5
luottamus omaan itseeni
38 38 11 11 0
2
4
oma terveys
72 16 10 2 0
0
4,6
perhe, jossa nyt asun
64 15 15 2 4
0
4,3
suhde sijaisvanhempiin
62 19 8 9 2
0
4,3
suhde syntymävanhempiin
33 20 14 8 22
4
3,4
suhde sisaruksiini
59 21 9 0 8
4
4,3
suhde sijaisperheessä asuviin muihin lapsiin
18 24 12 2 2
43
3,9
suhde kavereihin
77 17 6 0 0
0
4,7
oppiminen ja pärjääminen koulussa tai opinnoissa 34 38 17 8 4
0
3,9
viihtyminen koulussa tai opinnoissa
36 45 8 6 4
2
4,1
pärjääminen työssä
16 20 2 0 0
62
4,4
viihtyminen työssä
18 16 2 2 0
62
4,3
vapaa-aika ja harrastukset
57 26 13 2 2
0
4,3
luottamus tulevaisuuteen
40 46 2 6 6
0
4,1
vastaukset prosentteina %
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Meillä jokaisella on elämässä asioita, jotka ovat mielestämme hyvin tai jotka meitä harmittavat. Seuraavassa on erilaisia väittämiä. Oletko niistä samaa
mieltä vai eri mieltä? Rastita vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettäsi.
(lapset n=44)

(Vastaukset muunnettu numeroiksi niin, että 5 on olen samaa mieltä, 3 en osaa sanoa ja 1 on olen eri mieltä)
vastaukset prosentteina %
luotan itseeni, olen ihan yhtä hyvä kuin
muutkin
olen terve
minun on hyvä olla perheessä, jossa nyt
asun
minulla on hyvä suhde sijaisvanhempiini
minulla on hyvä suhde syntymävanhempiini
minulla on hyvä suhde sisaruksiini
tulen hyvin toimeen niiden lasten kanssa,
jotka asuvat samassa sijaisperheessä
minulla on kavereita ja heidän kanssaan
on ihan mukava olla
koulussa on mukavaa
minulla on harrastuksia, joista pidän

Olen samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Olen eri
mieltä

Keskiarvo

75

16

9

4,3

96

2

2

4,9

91

9

0

4,8

86

14

0

4,7

51

27

22

3,6

72

21

8

4,3

85

12

3

4,6

93

7

0

4,9

80
87

11
13

9
0

4,4
4,7

Sijaisvanhemmat vastasivat samantyyppisesti rakennettuun kysymykseen siitä,
miten heidän mielestään lapsen elämän osa-alueet ovat tällä hetkellä. Alla olevassa taulukossa on sijaisvanhempien arvio yhteensä sadan lapsen osalta. Arviot ovat hyvin samantyyppisiä kuin lapsilla ja nuorilla. Sijaisvanhemmat arvioivat
asioita ehkä hieman kriittisemmin, kuten jäljempänä olevasta pylväsdiagrammista voi havaita. Suhde syntymävanhempiin on myös sijaisvanhempien näkemyksen mukaan lapsilla huonoiten toteutuva osa-alue.
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Kun ajattelet perheeseenne sijoitettua lasta tai lapsia, miten koet seuraavien
lapsen elämän osa-alueiden olevan tällä hetkellä? (sijaisvanhemmat n=64)
vastaukset prosentteina %
itseluottamus
terveys
sijaisperhe
suhde sijaisvanhempiin
suhde syntymävanhempiin
suhde sisaruksiin
suhde perheessänne asuviin muihin lapsiin
suhde kavereihin
oppiminen ja pärjääminen koulussa tai opinnoissa
viihtyminen koulussa tai opinnoissa
pärjääminen työssä
viihtyminen työssä
vapaa-aika ja harrastukset
luottamus tulevaisuuteen

5
32
54
66
60
8
31
47
33
32
41
39
39
34
37

4
24
33
28
30
26
25
31
36
26
33
23
15
39
38

3
25
5
5
10
21
15
17
16
24
13
23
31
16
13

2
15
6
1
0
24
10
4
10
12
10
8
0
9
7

1
4
2
0
0
22
19
1
4
6
3
8
15
2
5

keskiarvo
3,6
4,3
4,6
4,5
2,7
3,4
4,2
3,8
3,7
4
3,8
3,6
3,9
3,9

Vertailu lasten, nuorten ja sijaisvanhempien arvioista eri elämän osa-alueiden
toteutumisesta
0

1

2

3

4

itseluottamus

5
4,3

4

3,6

terveys
sijaisperhe

4,3

suhde sijaisvanhempiin

4,3

suhde syntymävanhempiin

2,7

suhde sisaruksiin

3,4

4,8
4,6
4,7
4,5

3,6
4,3
4,3

3,4

suhde perheessänne asuviin
muihin lapsiin

3,9

suhde kavereihin

4,6
4,2
4,7

3,8

oppiminen ja pärjääminen
koulussa tai opinnoissa

3,7

4

pärjääminen työssä

4,1

4,3

3,6

4,3

3,9

luottamus tulevaisuuteen

3,9

Keskiarvo lapset 7-11 v.
Keskiarvo nuoret yli 12 v.
Keskiarvo sijaisvanhempien arvio

4,4

4,4

3,8

vapaa-aika ja harrastukset

4,9

3,9

viihtyminen koulussa tai
opinnoissa

viihtyminen työssä

4,9

4,6

4,3

4,7

4,1
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Myös syntymävanhemmilta kysyttiin, miten sijaisperheessä asuva lapsi voi ja
mitkä asiat heidän lapsensa elämässä ovat hyvin. Vaikka syntymävanhemmat kokevat toivetta lapsen kotiinpaluusta, tiiviimpää yhteyttä lapseen ja sijaisvanhempiin että tukeen viranomaisilta, arvioivat useimmat vanhemmat, että heidän lapsellaan on hyvä olla ja monet asiat lapsen elämässä ovat hyvin: ”kaikki - hänellä
on hyvä ja tasapainoinen KOTI”.
Miten sijaisperheessä asuva lapsesi voi?
(syntymävanhemmat n=21)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

useimmat asiat lapsen
elämässä ovat hyvin
monet asiat lapsen elämässä
ovat hyvin
vain harva asia lapsen
elämässä on hyvin
oikein mikään asia lapsen
elämässä ei ole hyvin

Lasten hyvinvointiin vaikuttavina seikkoina syntymävanhemmat mainitsevat hyvät sijaisvanhemmat ja elintaso sekä harrastusmahdollisuudet
”lapsilla on hyvät sijaisvanhemmat. Lasten elintaso on hyvä”,
kiva asuinympäristö, koulu, harrastukset, huolenpito, maaseudulla asuminen,
turvallinen koti
”koulu, hyvät harrastukset ja huolenpito”, ”maaseudulla asuminenturvallisuus”,
ja säännöllinen arki
”arki pyörii, kuten lapsen elämän pitääkin”,
viihtyminen sijaisperheessä ”että niillä on hyvä olla sijaisperheessä ja viihtyvät
siellä”,
sekä normaali kehitys
”kehitys on normaalin ikätason mukaista, on paljon kontakteja muihin lapsiin,
arki hyvin säännöllistä”
ja kaverit,
”kaveripiiri vaihtui parempaan”
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Neljä vanhempaa kokee, että harva tai ei juuri mikään asia ole lapsen elämässä hyvin. Eniten tähän vaikuttaa erään vanhemman mukaan se, että lapset eivät
voi asua oman äidin luona ja heillä on ikävä äitiä: ”heillä on hyvät oltavat, mutta kaipaavat äitiä”.

Läheiset ystävät ja turvalliset aikuiset
Suurimmalla osalla (87%) lapsista ja nuorista on yksi tai useampi läheinen ystävä, jonka kanssa voi keskustella lähes kaikista asioista. Yksi nuori kokee, että hänellä ei ole yhtään tällaista ystävää ja kuusi lasta ja kuusi nuorta eli yhteensä 12
lasta ei osaa sanoa, onko heillä läheistä ystävää.
Onko sinulla sellaista läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella lähes kaikista haluamistasi asioista?
(lapset ja nuoret n=97)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

minulla on useampia läheisiä
ystäviä
minulla on yksi läheinen ystävä
minulla ei ole yhtään läheistä
ystävää
en osaa sanoa

Kaikilla 6-11-vuotiailla lapsilla on lähellään ainakin joku ihminen, jolle lapsi voi
puhua mieltänsä painavista asioista. Useimmat (38) lapset kertovat puhuvansa
mieltä painavista asioista yleensä sijaisvanhemmalle. Monen on myös helppo puhua opettajalle (15) ja kaverille (14). Joka neljäs lapsi puhuu myös syntymävanhemmalle (10) tai jollekin muulle aikuiselle (11).
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Jos mieltäsi painaa jokin asia, kenelle siitä yleensä puhut? Voit rastittaa seuraavista useammankin vaihtoehdon.
(lapset n=44)
0

5

10

15

20

25

30

35

kaverille
sijaisvanhemmalle
syntymävanhemmalle
opettajalle
jollekin muulle aikuiselle
minulla ei ole ketään, jolle voisin
puhua mieltäni painavista asioista

Myös nuorista suurimmalla osalla (71 %) on lähellään ainakin joku aikuinen, jolle he voivat puhua luottamuksellisesti. Kuitenkin kahdeksan (15 %) nuorta kokee,
että heillä ei ole lähellään yhtään tällaista aikuista ja seitsemän lasta tai nuorta ei
osaa sanoa, onko heidän lähipiirissään aikuista, jolle voisi puhua luottamuksellisista asioista.
Onko sinulla lähelläsi sellaista aikuista, jolle voit puhua luottamuksellisesti lähes kaikista haluamistasi asioista?
(nuoret n=52)

0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

kyllä
ei
en osaa sanoa

Nuoret puhuvat luottamuksellisesti useimmiten sijaisvanhemmalle (28). Joillekin luotettava aikuinen on opettaja (7), syntymävanhempi (5) tai muu sukulainen
(4). Muina läheisinä ihmisinä, joille nuoret voivat uskoutua, mainitaan hyvä ystävä (3), terapeutti tai psykiatri (3), sosiaalityöntekijä tai kuraattori (2) ja terveydenhoitaja (1).
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Kenelle aikuiselle yleensä puhut luottamuksellisista asioistasi? Voit rastittaa
useamman vaihtoehdon.
(nuoret n=38)
0
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28

sijaisvanhempi
syntymävanhempi
muu sukulainen
opettaja
joku muu, kuka (ei tarvitse
kirjoittaa henkilön nimeä)

Sitä, että asuu sijaisperheessä, ei vastausten perusteella tarvitse salata kavereilta.
Valtaosa lapsista ja nuorista (75 %) kertoo suurimman osan heidän kavereistaan
tietävän, että he asuvat sijaisperheessä.
Tietävätkö sinun kaverisi, että sinä asut sijaisperheessä?
(lapset ja nuoret n=97)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

suurin osa kavereistani tietää
jotkut kavereistani tietävät
vain harva kavereistani tietää
en osaa sanoa
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3.2 Ajatuksia lasten ja nuorten tulevaisuudesta

Lasten ja nuorten ajatuksia omasta tulevaisuudesta
Lapset odottavat tulevaisuudelta uusia harrastuksia ja uusia kokemuksia kuten
lomamatkoja. Jotkut pohtivat, mitä uusia asioita heillä on tulevaisuudessa, kuten
korvakorut tai MP3-soitin. Kivoina asioina tulevaisuudessa nähdään myös uudet
taidot, kuten lukemaan oppiminen, pyörällä kouluun meneminen ja ruoan laittaminen. Kaverit mainitaan monessa vastauksessa. Jotkut odottavat tulevaisuudelta kesätöitä tai opiskelua.
Kun ajattelet itseäsi muutaman vuoden vanhempana, mitä kivoja asioita uskot
elämässäsi olevan tuolloin? Kuvaaja luotu ryhmittelemällä avoimissa vastauksissa esiintyneitä teemoja.
(lapset n=38)
Lemmikkieläimiä; 1
Työtä ja opiskelua; 5

Uusia kokemuksia ja tavaroita; 7

Uusia taitoja; 4

Kavereita; 6

Harrastuksia; 15

Nuorten vastauksissa päällimmäisinä tulevaisuuden näkyminä nousevat opiskelu tai työpaikka sekä omaan kotiin muuttaminen ja oman perheen perustaminen.
Moni nuorista kertookin odottavansa tulevaisuudelta oman elämän aloittamista,
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itsenäistymistä ja itsenäisten päätösten tekemistä. Monet mainitsevat myös itsenäistä liikkumista symboloivan mopo- tai ajokortin. Myös nuorten vastauksissa
tärkeiksi asioiksi omassa tulevaisuudessa nousevat harrastukset, ystävät ja mahdolliset tyttö- tai poikaystävät.
Kun ajattelet tulevaisuutta ja elämääsi eteenpäin, mitä kivoja asioita uskot elämässäsi olevan tuolloin?
(nuoret n=48)
Olen onnellinen; 1
Terveys; 1

Ystäviä, kavereita, tyttö- tai poikaystävä; 10

Oma elämä ja itsenäisyys; 9

Harrastuksia ja eläimiä; 10
Oma perhe, oma koti; 17

Auto tai mopo ja ajokortti; 7

Opiskelu ja työpaikka; 24

Pelottaako tai huolestuttaako lapsia tai nuoria jokin asia tulevaisuuteen liittyen?
Yli puolet lapsista (20) ei osaa nimetä mieltään huolettavia tai pelottavia asioita tai he kokevat, että heillä ei ole sellaisia. Jotkut lapset (5) kertovat pelkäävänsä
kummituksia, poikia ja pimeää.
Toisilla (4) huolenaiheet liittyvät syntymäkodin tilanteeseen ja vanhempiin.
Muutamia lapsia (3) pelottaa, että joutuisi lähtemään perheestä, jossa nyt on.
Lapsia (3) huolestuttaa myös se, että itselle tai jollekin läheiselle sattuisi jotain.
Muissa vastauksissa kannetaan huolta muun muassa koulun vaihtamisesta, polttopuiden riittämisestä ja ruoan hankkimisesta isona.
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Tuleeko mieleesi jotain, josta olet peloissasi tai josta kannat huolta, kun ajattelet tulevaisuutta?
(lapset n=34)
Jatkuvuus tässä perheessä; 3

Huoli syntymäkodin tilanteesta
ja suhde vanhempiin; 4

Läheisen menettäminen,
kuolema, oma ja
muiden terveys; 3

Ei tule mieleen mitään
tai en osaa sanoa; 20

Painajaisunet, kummitukset,
pimeä; 5

Lasten vastauksia
Jatkuvuus tässä perheessä
▪ Pelkään, että minut otetaan pois sijaisperheestäni. Pelkään, jos sijaisvanhemmat joisivat alkoholia. Joskus pelkään, että epäonnistun joissakin asioissa (kauppareissu).
▪ Se että voinko jäädä tänne perheeseen aina.
▪ huolissani jos joudun pois perheestä jossa olen tai tapahtuu jotain ikävää

Huoli syntymäkodin tilanteesta ja suhde vanhempiin
▪ Biologisten vanhempien riitely; Aion jäädä asumaan lähelle sijaiskotia.
▪ Syntymäkodin tilanne huolestuttaa.
▪ Suhde omiin vanhempiin

Läheisen menettäminen, kuolema, oma ja muiden terveys
▪
▪
▪
▪
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Että minulle sattuu jotain.
Pelkään että jokin läheisistäni kuolee.
kuolema
läheisen menettäminen

Muut
▪ Auringonpurkauksesta vähäsen (sähköpurkauksesta).
▪ rautojen laitto, vaihtaa koulua.
▪ Kannan huolta polttopuiden tekemisestä, että riittävät. Ruuan hankinta isona on tärkeää, esimerkiksi metsästys.

Painajaisunet, kummitukset ja pimeä
▪ Painajaisunet pelottaa. Yöllä herääminen yksin pelottaa. Kummitukset, möröt ja peikot pelottaa, vaikkei niitä ole olemassa.
▪ Pelkään poikia ja pimeää.

Myöskään nuorista yli puolet (24) ei osaa nimetä asioita, jotka kantaisivat huolta
tai heillä ei ole sellaisia asioita. Nuorten pelot ja huolenaiheet liittyvät osin samoihin asioihin, joita tulevaisuudelta myös odotetaan, eli itsenäistymiseen ja pärjäämiseen opinnoissa ja työelämässä. Kysymys ”mitä haluan tehdä isona?” askarruttaa monia. Nuoret kantavat huolta syntymävanhempien tilanteesta mutta myös
siitä, miten syntymävanhemmat ja oma tausta voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Myös läheisen ihmisen menettäminen, kuolema sekä oma ja läheisten
terveys huolestuttavat jonkin verran nuoria. Muutamaa mietityttää kavereiden
saaminen ja oma jaksaminen. Nuoret eivät kuitenkaan kanna huolta nykyisessä sijaisperheessä asumisen pysyvyydestä, joka nuorempien lasten vastauksissa
nousee esiin. Valtaosa nuorista on asunut nykyisessä perheessä vähintään kuuden vuoden ajan, mikä varmasti vähentää huolta nykyisen perheen pysyvyydestä. Lisäksi monilla nuorilla on jo mielessä pikemminkin itsenäistyminen ja oman
perheen perustaminen kuin jatkuvuus nykyisessä perheessä.
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Tuleeko mieleesi jotain, josta olet peloissasi tai josta kannat huolta, kun ajattelet tulevaisuutta?
(nuoret n=44)

Syntymäkotiin ja -vanhempiin
liittyvät asiat; 6

Läheisen menettäminen,
kuolema, oma ja
muiden terveys; 4

Ei mikään tai en
osaa sanoa; 24
Oma tulevaisuus,
mikä minusta isona?
Pärjääminen opinnoissa
ja työssä; 9

Oma jaksaminen; 1
Saanko kavereita; 2
Moni asia aiheuttaa huolta; 1
Painajaiset; 1

Nuorten vastauksia
Syntymäkotiin ja -vanhempiin liittyvät asiat
▪ No onhan niitä mutta ne ei liity mun tulevaisuuteen vaan mun omaan isään.
▪ Pelkään, että saan samanlaisen miehen ku isäni on. Niitä on paljon.
▪ Kyllähän ne vähä mietityttää että jos ne oikeat vanhemmat ryntää käymään väkisin.
▪ Oma terveys hieman ehkä pelottaa, kun ei tiedä että onko mahdollisesti
omilla vanhemmilla joitain vakavia periytyviä sairauksia.
▪ Suhde siskoon ja hänen terveys, biologiset vanhemmat

Oma tulevaisuus, mikä minusta isona?
Pärjääminen opinnoissa ja työssä.
▪ Koulussa pärjäämiseen
▪ Ei pelkoa. Mutta ei vielä tietoa, miksi haluan “isona”.
▪ Jos numerot ei riitä ja en saisikaan töitä mistään vaan joutuisin siivoojaksi.
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▪ Mitä osaan ja mitä tahdon “isona” tehdä.. Ja että hengittävätkö sosiaalityöntekijät aina vaan niskaani.

Työllisyys
▪ Tulevaisuus on jollain tapaa vielä hyvin avoinna, eikä ehkä hyvällä tavalla.
Peruskoulun jälkeiset opinnot mietityttävät enkä vielä välttämättä ole aivan
varma mitä haluaisin peruskoulusta päästyäni tehdä.
▪ Ainahan tulevaisuus vähän pelottaa. Onko työtilanne hyvä? Pärjäänkö opiskeluissa?

Oma jaksaminen
▪ No varmaan se miten jaksan paineen alla.

Saanko kavereita
▪ Jäänkö yksinäiseksi vai saanko kavereita? Minulla on yksi hyvä kaveri niiltä ajoilta, kun asuin biologisten vanhempieni kanssa.
▪ sosiaaliset taidot, työpaikan saaminen, koulutuksen saaminen

Syntymävanhempien ajatuksia lasten ja nuorten tulevaisuudesta
Myös syntymävanhemmilta kysyttiin huolestuttaako heitä jokin asia lapsensa
elämässä ja mikä se asia on? Viisi syntymävanhempaa kokee, että heitä ei huolestuta lapsensa elämässä tällä hetkellä mikään asia
” ei huolestuta. Kaikki on hyvin. Ja jos ongelmia on, he selviävät kyllä itse, tai jollei niin ottavat yhteyttä ammattitaitoisiin ihmisiin”
Joitakin syntymävanhempia huolestuttaa lapsen elämässä muun muassa koulussa pärjääminen
”Lapsen koulunkäynti. teorian opiskelu vaikeaa”
lapsen kehitykseen liittyvät tekijät
”sijaisperheessä ei ole huomioitu lapsen diagnooseja”
lapsen ikävä vanhempiaan kohtaan ja vähäinen yhteydenpito
” kova ikävä äidin luo”, ”tarkoituksellinen vieroittaminen omista vanhemmista”
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sekä sijaisperheeseen liittyvät tekijät, jotka usein liittyvät vanhemman käsitykseen sijaisvanhempien tavasta huolehtia lapsesta ja yhteydenpitoon liittyviin ongelmiin tai esimerkiksi sijaisvanhemman luonteenpiirteisiin, joiden ajatellaan
vaikuttavan lapseen.

Huolestuttaako
sinua
asia sijaisperheessä
asuvan
lapsesi
Huolestuttaako
sinua jokin
asia jokin
sijaisperheessä
asuvan lapsesi
tai lastesi
elätai lastesi elämässä tällä hetkellä?
mässä tällä hetkellä? Mikä?
Mikä?
(syntymävanhemmat n=21)

lapsen terveydentila/kehitys; 2

kouluun liittyvä; 2

vähäinen yhteydenpito; 3

ei huolestuta, kaikki hyvin; 5

lapsen ikävä; 2

sijaisperheeseen liittyvät tekijät; 7

Lapsen tulevaisuutta ajatellessaan monet syntymävanhemmat toivovat sekä lapsen kotiinpaluuta että tiiviimpää yhteydenpitoa.
” Tulevaisuus on turvattu, mutta haluaisin itse nähdä lasteni kasvavan.”
”Lapseni haluaa todennäköisesti tulla luokseni, kun täyttää 18 v.”
”Haluan edelleen tavata säännöllisesti lastani.”
Myös huoli lapsen tai nuoren pärjäämisestä itsenäistymisvaiheessa herättää ajatuksia ja huolta:
”Pystyvätkö kouluttautumiseen ja työelämään?”
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Kolme vanhempaa kokee vaikeana sen, mitä jälkiä lapseen on jättänyt se, että
lapsi ei ole voinut asua vanhempiensa kanssa ja on siitä johtuen kokenut rakkauden puutetta.
”Lapsellani on huono tulevaisuus jos hän on loppuelämänsä sijaisperheessä. Lapsi kuuluu biologiselle äidille.”
Toisaalta taas neljä vanhempaa luottaa siihen, että lapsi tai nuori tulee pärjäämään elämässään ja kokee, että lapsella on hyvä olla.
” Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää hyvältä.”
”Hänellä on hyvä olla.”

Kun mietit sijaisperheessä asuvan lapsesi tai lastesi tulevaisuutta, mitä ajatukKun
mietit sijaisperheessä asuvan lapsesi tai lastesi tulevaisuutta,
sia se
herättää?
(syntymävanhemmat n=18) mitä ajatuksia se herättää?

lapset pärjäävät; 1

koulumenestys; 3

lapsella hyvä olla; 3

itsenäistyminen
(huoli pärjäämisestä); 4

kotiinpaluu; 5

yhteydenpitoa enemmän; 4
rakkauden puute; 3
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Sijaisvanhempien ajatuksia lasten ja nuorten tulevaisuudesta
Hyvin monet sijaisvanhemmat (31) uskovat lapsen saaneen hyvät eväät elämälle
ja uskovat tämän pärjäävän elämässään ihan hyvin.
”Yleisesti uskon lapsemme pärjäävän ihan hyvin elämässään ja löytävän paikkansa yhteiskunnassa”. ”Toivomme, että olemme osanneet antaa niin hyvät
eväät kodissamme lapselle, että hän selviää tulevaisuudessa.” ”Tuntuu, että asiat ovat hyvin ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Lapset ovat kiinnittyneet meihin, mutta heillä on myös toimiva suhde syntymävanhempiin ja sisaruksiinsa.”
Jotkut haluavat vielä lisätä toiveen siitä, että voisi olla tukena lapsen elämässä
myös aikuisuudessa:
”Toivon, että lapset eivät ajattelisi meitä vain sijaisperheenä, vaan perheenä ja
tukena myöhemmässäkin elämässä.” ”Olemme luvanneet olla tukena myös sijoituksen päätyttyä aikanaan ja toivomme ettei yhteys katkea.”
Haasteita ja huolta lapsen pärjäämisestäkin (18) esiintyy:
”Kovasti joutuvat työskentelemään jotta tasapainoisen elämän saavuttavat.
Rankat kokemukset varhaisvuosilta.” ”Tulevaisuudessa on monia epävarmuustekijöitä, vaikka toisaalta haluaa uskoa parasta.”
Sijaisvanhemmat pohtivat lapsen koulussa pärjäämistä (8) :
”Sosiaalisessa pärjäämisessä on haasteita. Koulun käynti sujuisi varmasti lahjakkuuden puolesta hyvin, mutta käyttäytyminen voi olla ongelma ja tukea tarvitaan.” ”Olen huolissani kun koulu ei suju, eikä läksyjen luku kiinnosta.”
Myös terveydentilaan liittyviä kysymyksiä pohdittiin:
”Huolta onko lapsi terve, neuvola esittänyt epäilyjä siitä”. ”Lapsella on kehitysviiveitä...”.
Sijaisvanhemmat kantavat huolta haastavan yhteydenpidon tai raskaiden kokemusten vaikutuksesta lapseen:
” Lapsilla on syrjäytymisen riski vaihdellen johtuen lapsuudenkokemuksista,
sairauksista tai luonteesta.” ”Mietimme onko vanhempien tapaamisesta hyötyä, vai rikotaanko niillä aina uudelleen se kasvu ja kehitys mitä tapaamisten
välillä saadaan aikaiseksi?”
Sijoituksen pysyvyyteen liittyvien tekijöiden ja itsenäistymisen vaikutusta lapsen
tulevaisuuteen pohditaan myös.
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”...Epäilyttää mikäli palaa kotiin.” ”Pelko tulevaisuudesta jos sijoitus puretaan,
muuten positiivinen.” ”18 vuotta on huostaan otetuille lapsille liian nuori ikä alkaa huolehtia itsestään...” ”Toivon että itseluottamus vahvistuu ja kantaa ja antaa hyvän pohjan elämälle.”
mietit
sijaisperheessä
asuvan
lapsesi
tai lastesi
tulevaisuutta,
KunKun
mietit
perheeseenne
sijoitetun
lapsen
tulevaisuutta,
mitä
ajatuksia se hemitä ajatuksia se herättää?
rättää?
(sijaisvanhemmat n=53)
lapset pärjäävät; 1

koulumenestys; 3

lapsella hyvä olla; 3

itsenäistyminen
(huoli pärjäämisestä); 4

kotiinpaluu; 5

yhteydenpitoa enemmän; 4
rakkauden puute; 3

3.3 Lapset, nuoret ja elämä sijaisperheessä
Lapset kertovat sijaisperheessä asumisesta
Mitä lapset ja nuoret haluavat kertoa elämästään sijaisperheessä? Mikä on hyvää
siinä, että asuu sijaisperheessä? Mikä siinä mahdollisesti harmittaa? Kaikki tämän osion kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, eli lapset ja nuoret saivat vapaasti kirjoittaa näkemyksistään. Näihin kysymyksiin sijaisperheessä asumisesta
tuli enemmän vastauksia kuin mihinkään muihin kyselyn avoimiin kysymyksiin.
Esimerkiksi ensimmäiseen kysymykseen koskien sijaisperheessä asumisen hyviä
puolia vastasi 89 lasta ja nuorta kaikista 97:sta kyselyyn vastanneesta.
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”On äiti ja isä. Saa mahan täyteen ruokaa. Rakastetaan ja on rajat.”
Lapset pitävät hyvinä asioina sijaisperheessä asumisessa sitä, että sijaisperheessä on turvallista sekä sitä, että sijaisperheessä saa aina ruokaa ja pidetään huolta. Turva, ruoka ja huolenpito nousivat tavalla tai toisella esille yli puolessa lasten
vastauksista. Hyvää on yksinkertaisesti myös se, että on äiti, isä ja perhe sekä se,
että on oma koti, piha ja oma huone. Monet lapset mainitsevat tässä yhteydessä
kaverit, sisarukset ja isovanhemmat. Usealle lapselle sijaisperheessä asumisessa
on hyvää lemmikkieläimet sekä se, että saa pelata, leikkiä ja harrastaa. Myös sopivia rajoja ja rakkautta pidetään tärkeänä asiana omassa sijaisperheessä.
Mitä hyvää on siinä, että asut sijaisperheessä?
(lapset n=42)
On kavereita; 9

Saa ruokaa ja huolenpitoa; 11

On sisaruksia ja
isovanhempia
lähellä; 3

On sopivat rajat
ja rakkautta; 3

On lemmikkieläimiä,
leluja ja pelejä,
saa harrastaa; 7

On äiti, isä ja perhe; 9

On turvallista,
ei riidellä eikä juoda; 12

On koti ja oma huone; 7

Lasten vastauksia
Saa ruokaa ja huolenpitoa
▪ Ei tapella Saa aina ruokaa. Sijaisvanhemmat tekevät meidän kanssa kaikkea kivaa. Siellä voi elää kunnolla.
▪ Leikkikaluja, hyvää ruokaa, hauskaa.
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▪ Koska muuten minulla olisi tosi kurjaa ja ei olisi välttämättä edes ruokaa.
▪ Tämä on kiva perhe ja täällä huolehditaan.
▪ harrastukset; pitävät huolta; kaverit saavat käydä yökylässä
▪ Sijaisperheessä on hyvät rajat, ei ole liian ankarat. Sekä pidetään hyvää
huolta.
▪ hoidetaan paremmin

On turvallista, ei riidellä eikä juoda
▪ Täällä ei ole sellaisia juoppoja. Hyvä kun näen omia vanhempia ja sisaruksia säännöllisesti.
▪ On turvallista elää eikä tarvitse pelätä, että jää yksin.
▪ Ei tarvi olla huolissaan.
▪ Sijaisperheessä ei riidellä eikä käytetä viinaa.

On koti ja oma huone
▪ Kavereita ja hyvä koti.
▪ Kuljetetaan harkoista; iso piha; on kaveri
▪ On koira ja saa oman huoneen ja pelata yhdessä.
▪ Minulla on koti.

On äiti, isä ja perhe
▪ On äiti ja isä. Saa mahan täyteen ruokaa. Rakastetaan ja on rajat.
▪ Äiti, isä ja perhe.
▪ On lemmikkeläimiä, leluja ja perhe
▪ Hyvä koira, hyvä piha ja kaverit asuu lähellä. Kiva koulu ja opettaja.

On sopivat rajat ja rakkautta
▪ On ainakin sääntöjä täällä, on oma huone.
▪ On sisaruksia ja isovanhempia lähellä
▪ Ettei tarvi asua ilman äitiä ja isää. Nyt on siskoja ja veljiä. Mummu ja pappa asuu ihan lähellä.

On kavereita
▪ En tiedä. Hmm... saa uusia ystäviä. Saa harrastaa eri juttuja.
▪ Ei pelota, täällä on hyvä olla, täällä on kavereita.
▪ On kavereita ja turvalliset ja luotettavat vanhemmat.
▪ Lähellä asuu hyviä ystäviä paljon. Mulla löytyy kaikenlaista hyvää...
▪ Perheessä asuu leikkikavereita.
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Nuorten vastauksissa toistuvat osin samat asiat kuin lapsilla. Sijaisperheessä asumisessa on hyvää se, että on turvallista, on ruokaa, vaatteita ja huolenpitoa. Samoin nuoret pitävät tärkeinä hyviä ja tasapainoisia vanhempia sekä sitä, että on
sisaruksia, ystäviä, rakkautta ja välittämistä. Usealle nuorelle sijaisperheessä asumisessa on parasta ihan normaalin elämän eläminen. Erona lapsiin monet nuoret
pohtivat sitä, miten sijaisperheessä asuminen on muuttanut heidän elämäänsä
ja sitä pohjaa, jolle heidän tulevaisuutensa rakentuu. Nuoret miettivät sijaisperheessä asumisen hyviä puolia sen kautta, miten erilaista elämä olisi, jos asuisi vielä biologisten vanhempien kanssa. Muutamat nuoret mainitsevat sijaisperheessä
asumisen parempana vaihtoehtona lastenkodissa tai laitoksessa asumiselle.
Mitä hyvää on siinä että asut sijaisperheessä?
(nuoret n=47)

Ihan normaalia elämää; 6
Toisenlainen elämä ja
tulevaisuus; 11

On ystäviä; 2

Tasapainoiset
aikuiset; 3

Huolenpitoa,
ruokaa, vaatteita; 7

Vanhemmat, perhe,
sisarukset; 9

On rakkautta ja
välittämistä; 3
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On turvallista; 7
Ei tarvitse asua
lastenkodissa; 3

Nuorten vastauksia

Huolenpitoa, ruokaa, vaatteita
▪ Jos omat vanhemmat eivät kykene hoitamaan lapsiaan, niin kuin minun tapauksessani, lapsi saa hyvän pohjan elämälleen: ruokaa, joissakin perheissä rakkautta, hyvät tavat... yms. tavallisii asioi.
▪ Hyvät vanhemmat, hyvää ruokaa, saa olla kavereiden kaa ja valvoa lomalla pitkään
▪ On perhe, katto pään päällä ja on ruokaa.
▪ Hyvää on se että saa kuukausirahan. Että on tietokone.
▪ Se, että minua voidaan elättää ja saan uusia vaatteita, eli ei ole raha ongelmia. Ei kuitenkaan raha katso kuitenkaan kaikkea. Olen onnellinen siitä, että minulla on sijaisperheessä sisko joka tukee minua.
▪ Jtn? hyvää on siinä, että saa ruokaa, oman huoneen, vaatteita, meikkejä :) !

On turvallista
▪
▪
▪
▪
▪

on rauhallisempi elämä.
Minulle on taattu hyvä ja turvallinen koti sekä kasvuympäristö.
Turvallinen olo
Normaali arki turvallinen tulevaisuus
perhettä valvotaan ja jos jotain ikävää tapahtuu siihen puututaan nopeammin kuin normaaliin perheeseen.

Ei tarvitse asua lastenkodissa
▪ Sitä ku ei sit tarvi asuu missään lastenkodissa.
▪ nyt on normaali elämä eikä tarvi asua jossain hoitokodissa

Rakkautta ja välittämistä
▪ Täällä on ihan mukavaa asua, kun on päässyt jo pienestä pitäen sijaisperheeseen, jossa välitetään ja sijaisvanhemmat pitävät minua aivan kuin
omana lapsenaan.
▪ On hyvä perhe, joka välittää.

Vanhemmat, perhe, sisarukset
▪ Hyvät vanhemmat, hyvää ruokaa, saa olla kavereiden kaa ja valvoa lomalla pitkään
▪ En osaa vastata. Että on hyvät vanhemmat mitkä rakastaa lasta.
▪ Sijaisperheessäni on eläimiä. Asun maalla. Minulla on hyvät vanhemmat,
koti ja perhe.
▪ Olen oppinut millaista elämä voi olla. Porukat ovat auttaneet minua paljon
(sijaisvanhemmat) ja nyt menestyn hyvin koulunkin ulkopuolella.
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▪ Saa uuden mahdollisuuden parempaan elämään (kun on hyvä perhe), olen
saanut hyvät suhteet sijaisvanhempiini (voin ehkä kerrankin kokea eläväni
normaalia perhe-elämää!)
▪ Parempi elämä. Tervejärkiset vanhemmat.

Tasapainoiset aikuiset
▪ Lähellä on kuitenkin aina joku tasapainoinen aikuinen, jolta saa tukea tietyissä asioissa. Sijaisperheessä on turvallisempaa kuin alkuperäisessä perheessä.
▪ On ihmisiä joille voi puhua ja pitää isänä ja äitinä

Ystäviä
▪ Olen saanut paljon uusia ystäviä täältä.
▪ Uudet ystävät.

Ihan normaalia elämää
▪
▪
▪
▪

Ei mielestäni mitään erikoista.
Täysin normaalin elämän eläminen.
Normaali arki turvallinen tulevaisuus
Elämä on mallillaan.

Toisenlainen elämä ja tulevaisuus
▪ Jos asuisin biologisen äitini luona elämäni olisi täysin erilaista, ja tällä hetkellä kun mietin, en haluaisi vaihtaa paikkaa sillä samalla katoaisi kaikki
mihin elämäni on tällä hetkellä juurtunut.
▪ Jos asuisin biologisten vanhempieni kanssa, elämäni ei olisi näin värikästä
ja valoisaa kuin nyt se on. Nyt arvostan omaa elämääni paljon enemmän.
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”Kun ei ole oma tai siis oikea äiti siis biologinen”
Mikä lapsia ja nuoria harmittaa sijaisperheessä asumisessa? Tässä kysymyksessä
lasten ja nuorten vastaukset eroavat toisistaa. Yli puolet (23) lapsista kokee, että
sijaisperheessä asumisessa ei harmita mikään. Nuoret taas nimeävät ja erottelevat useampia asioita, jotka sijaisperheessä asumisessa harmittavat.
Suurimmaksi harmin aiheeksi lapsilla nousee se, että on ikävä syntymävanhempia eikä voi asua heidän kanssaan (9). Lapset kertovat myös kaipaavansa
muualla asuvia sisaruksiaan tai toivovansa, että sijaisperheessä olisi muitakin
lapsia (2). Yhtä lasta harmittaa se, että kaikki kyselevät, minkälaista on sijaisperheessä.
Mikä sinua mahdollisesti harmittaa siinä, että asut sijaisperheessä?
(lapset n= 36)
Muut; 2

Ikävä
syntymävanhempia,
sijaisperhe ei ole
syntymäperhe; 9

Kaverit kyselevät; 1
Ikävä sisaruksia,
olisi mukava jos
olisi muita lapsia; 2
Ei mikään; 23
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Lasten vastauksia
Ikävä syntymävanhempia
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Koska näkee niin harvoin oikeita vanhempia.
Ei voi asua oman äidin luona
Kun ei näe ”vanhoja vanhempia” kuin kerran kuukaudessa.
Sijaisäiti ei ole oma äiti.
Se, ettei ole äitin ja isän luona.
ikävä vanhempia; se kun olen lähtenyt pois niitten luota
Asun eri paikassa kun syntymävanhemmat.
Olen erossa syntymävanhemmistani.

Kaverit kyselee
▪ Kaikki kyselee että minkälaista on sijaisperheessä.

Ikävä sisaruksia
▪ Joskus toivon että voisi olla toinenkin lapsi kaverina.
▪ Ei mikään. Isosisko asuu kaukana ja käy harvoin kotona.

Ei mikään
▪
▪
▪
▪

En tiedä mikä harmittaisi.
En osaa sanoa, koska täällä on kivaa.
Ei mikään. Hyvä että on koti, ettei tarvi asua yksin.
Kaikki on hyvin.

Myös useita (4) nuoria kavereiden kysely harmittaa. Monet ovat kokeneet kiusalliseksi sen, että he joutuvat selittämään, miksi heillä on eri sukunimi kuin muulla
sijaisperheellä. Nuoret (5) ikävöivät syntymävanhempiaan ja toivoisivat näkevänsä syntymävanhempia useammin. He pohtivat, mitä merkitsee se, että sijaisperhe ei ole syntymäperhe (5) ja että ei ”oikeasti” olla sukua. Joillekin nuorille tähän
pohdintaan liittyy vierauden tunnetta sijaisperheessä sekä ajatuksia siitä, miltä
tuntuisi kasvaa omien vanhempien kanssa ja huomata yhtäläisyyksiä esimerkiksi luonteenpiirteissä ja ulkonäössä. Aikuiseksi kasvavilla, omaa identiteettiä pohtivilla nuorilla harmin aiheet liittyvät myös siihen, että ei ole ollut mahdollisuutta
tutustua omiin vanhempiin tai omaan biologiseen sukuun (4). Muina sijaisperheessä asumiseen liittyvinä harmittavina asioina mainittiin erilaiset ristiriidat sijaisvanhempien kanssa (5), ikävä kavereita kohtaan sekä kokemus siitä, että so-
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siaaliviranomaisilla on suuri vaikutusvalta omiin asioihin (3). Muutamaa nuorta
sijaisperheessä asumisessa harmittaa erilaisuus ja yksi nuori kertoi, että jotkut
voivat kiusata koulussa siksi, että asuu sijaisperheessä.
Mikä sinua mahdollisesti harmittaa siinä, että asut sijaisperheessä?
(nuoret n= 46)
Muut ; 3
Kaikki; 4

Kavereiden kysely, eri sukunimi; 4
Ettei tunne omia vanhempia; 4

Erilaisuus; 2

Ikävä syntymävanhempia; 5
Ei mikään; 15
Ikävä kavereita; 3

Sijaisperhe ei ole syntymäperhe; 5
Kiusaaminen koulussa; 1
Sosiaaliviranomaisten valta; 3

Ristiriidat sijaisperheen kanssa; 5
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Nuorten vastauksia

Kavereiden kysely, eri sukunimi
▪ Kavereiden ihmettely. Suurimmalle osalle olen kertonut ja osa kyselee, kyselee ja kyselee... Toisaalta on hienoa että he haluavat ymmärtää.
▪ Ärsyttää kun osa kysyy mikä mun sukunimi on. Siis ei mun ystävät kysele,
mutta esim. koulussa jotkut kyselee joskus.
▪ Ei mikään, mutta joskus on inhottava selitellä joillekin, että miksi on vaikka
eri sukunimi yms.

Ettei tunne omia vanhempia
▪ En ole oppinut tuntemaan omia vanhempiani! Elämä on jotenkin vajavaista... Mut kyl tääl muute on iha hyvä olla.
▪ Se harmittaa, kun en tiedä/tunne oikeaa biologista sukuani niin hyvin. Olisi kivaa tietää omasta biologisesta suvusta enemmän. Se harmittaa, että ei
koskaan ole varma mistä omat juuret ovat eikä opi kunnolla tuntemaan biologisia vanhempiaan.

Erilaisuus
▪ Erilaisuus muiden kanssa.
▪ Tää on vaan vähän erilaista! :)

Ikävä vanhempia
▪ ei nää mutsia
▪ Koska näen äitiä vähän
▪ Näkee harvemmin äitiä ja kavereita.

Ikävä kavereita
▪ Asun kaukana ystävistä
▪ Joskus ikävöin serkkuja.

Sijaisperhe ei ole syntymäperhe
▪ Se kun ei asu syntymävanhempien kanssa.
▪ Olisihan se ihanaa asua OMAN ÄIDIN kanssa, saada kuulla ja huomata yhtäläisyyksiä luonteessa ja ulkonäössä yms.

Ristiriidat sijaisvanhempien kanssa
▪ Luottamuksen puute sijaisvanhempiin ja se, että ehkä sijaisvanhempani
ovat jämähtäneet omiin mielipiteisiinsä, eikä ajattele näkökantaa nuoren
kohdalta.
▪ Koska välit sijaisäitiin ei ole kovin hyvät!
▪ Se, ettei saa päättää omista asioistaan, vaikka on selvästi kykeneväinen siihen.
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Sosiaaliviranomaisten valta
▪ Se, että sosiaaliviranomaisilla on niin paljon sananvaltaa minun elämään.
▪ perhettä valvotaan ja perheen asioita pitää selitellä lääkäreille, kouluterveyden hoitajalle ja sosiaalityöntekijöille

Kiusaaminen koulussa
▪ Koulussa koska jotkut voi kiusata

Ei mikään
▪ Ei mikään olen onnellinen, että minut on sijoitettu.

Kaikki
▪ Kaikki paitsi ystävät. Mulla ei oo elämää.

Muut
▪ Harmittaa se, että meillä ei oo koira ja trampista.
▪ Ei ole muita lapsia.
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3.4 Sijaisvanhemmuuteen liittyvät ilot ja haasteet
Mikä saa perheet ryhtymään sijaisvanhemmaksi? Lähes puolella sijaisvanhemmista sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen on vaikuttanut oma lapsettomuus. Useilla
sijaisvanhemmilla on aluksi ollut ajatuksena lapsen adoptio, mutta tiedon ja valmennuksen kautta he ovat pääätyneet sijaisvanhemmuuteen. Sisäinen halu auttaa ja hoitaa lapsia sekä rakkaus lapsiin on myös tärkeä sijaisvanhemmaksi ryhtymisen motiivi näillä sijaisvanhemmilla. Perheeseen toivottiin lisää lapsia tai
haluttiin ylipäätään perustaa perhe tai saada iso perhe.
Mikä on saanut sinut ryhtymään sijaisvanhemmaksi?
(sijaisvanhemmat n=63)
Muut ; 2
Omakohtainen kokemus, itse
tai perheenjäsen ollut
sijaislapsi; 2
Halu perustaa perhe tai saada
iso perhe; 7
Työkokemus alalta; 2

Lapsettomuus tai halu
adoptoida; 30

Sattuma; 1
Kokemus loma- tai
tukiperhetoiminnasta; 1
Työllistyminen kotiin; 1

Halu auttaa, hoitaa lapsia,
rakkaus lapsiin; 31
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Halu saada lisää lapsia; 6

▪ Rakkaus lapsiin, ja kun sitä biologista ei kuulunut.
▪ jo vuosia sitten syntynyt sisäinen halu auttaa lasta hänen vaikeassa elämäntilanteessaan, mutta meni aikaa ennenkuin itselläni oli perhe jossa voin
tehtävääni toteuttaa.
▪ Lapsista pitäminen ja halu olla avuksi tärkeässä asiassa, eli saada kotia tarvitseva lapsi kotihoitoon laitoksen sijasta. Ohjata lapsi ammattiavun piiriin
ja olla itse mukana tukemassa häntä ja löytämään tie ”normaaliin ” lapsuuteen ja nuoruuteen.
▪ Aika pitkälle kyse oli sattumasta.
▪ halu saada lapsi
▪ Tuntui olevan aikaa ja resursseja kodin tarjoamiseen toisellekin lapselle. Kyvyttömyys saada lisää biologisia lapsia.
▪ halu olla kotona ”töissä”
▪ Omien lasten ”hankala” saanti. Olen itse kasvanut isossa perheessä.
▪ Oma lapsettomuus ja omakohtainen kokemus, kun itse on ollut sijaislapsi.
▪ meillä on ollut 90-luvulla kesälapsia omien lasten kavereina.
▪ ensin ryhdyimme tukiperhe toimintaan ja melko heti perään sijaisperheeksi.
▪ Ihmettelen itsekin, mikä tähän sai ryhtymään mutta päivääkään en ole katunut.
▪ Halu auttaa, Rakastan lapsia ja olen aina halunnut suuren perheen, ajattelimme ettei kaikkia perheemme lapsia ole pakko tehdä itse, kun on valmiiksi
tehtyjä lapsia joilla ei ole kotia.
▪ Hoivaamisen tarve ja saada kantaa vastuuta muustakin kuin meistä aikuisista. Lapsettomuusongelma oli käyty loppuun joten se helpotti päätöstä.

Aivan samalla tavalla kuin sijaisvanhemmaksi ryhtymisen motiivikin on lapsista lähtevä, ovat myös ne asiat, jotka sijaisvanhemmuudessa on hyvää sellaisia,
joihin liittyy kiinteästi ilo lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisesta. Sijaisvanhemmat haluavat tarjota lapselle kodin, elää normaalia perheen arkea ja kokea
molemminpuolista rakkautta lapsen kanssa. Monet sijaisvanhemmat kokevat
saavansa sijaisvanhemmuudesta myös ns. ”elämän makua” ja sitä, että voi kokea
tekevänsä tärkeää työtä ja on mahdollisuus auttaa. Jotkut sijaisvanhemmat näkevät sijaisvanhemmuuden osana kokonaisuutta, johon kuuluu myös lapsen syntymävanhemmat ja yhteys heihin. Nämä sijaisvanhemmat kokevat, että heidän
sijaisvanhemmuudessaan on hyvää se, että lapsella ja heillä itsellään on hyvät
suhteet lapsen syntymävanhempiin ja se tuo tasapainoa ja hyvää mieltä sijaisvan-
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hemmuuteen ja perheeseen. Myös työskentelymahdollisuus kotona sekä sosiaalityöntekijöiltä saatu tuki koetaan muutamassa vastauksessa hyvänä elementtinä
sijaisvanhemmuuteen.
Mikä sijaisvanhemmuudessa on hyvää?
(sijaisvanhemmat n=62)

Muut; 1
Mahdollisuus auttaa; 3
Koen tekeväni tärkeää työtä; 3
Hyvät suhteet
syntymävanhempiin; 5
Sosiaalityöntekijöiden tuki; 2
Molemminpuolinen rakkaus
lapseen; 10

Lapset, lapsen kasvun
seuraaminen; 43

Työskentely kotona; 3

Elämän maku, avartavaa; 14

Normaali arki; 10

46

Kodin tarjoaminen, perhe; 9

Lapset, lapsen kasvun ja kehityksen seuraaminen
▪ Lapsi siinä on hyvää. Olemme pystyneet tarjoamaan lapselle turvallisen kodin kasvuympäristöksi. Hänen kehityksensä meillä reippaaksi koululaiseksi
on kyllä kovin rohkaisevaa.
▪ Olen saanut tilaisuuden toimia äitinä biologisten lasten puuttuessa, ja nähdä
tasapainoisen elämän vaikutuksen lapsen persoonaan ja kehitykseen. Mahdollisuus myös olla katkaisemassa sukupolvesta toiseen jatkunutta syrjäytymisen kierrettä.
▪ Nähdä lapsen eheytyminen ja kasvaminen itsenäiseksi ihmiseksi
▪ Olemme oppineet, ettei kaikki ole niin itsestään selvää.
▪ Lapsi, vanhempana saada jakaa kasvuun liittyviä asioita ja oppia yhdessä.
Parasta on se lapsen rakkautta täynnä oleva katse, märkä suukko ja kiipeäminen syliin. Nähdä, että on pienelle tärkeä aikuinen. Tavallinen arki on hyvää ja palkitsevaa.

Kodin tarjoaminen, perhe
▪
▪
▪
▪

Voi antaa lapselle turvallisen välittävän kodin, joka muuten ehkä puuttuisi.
Kasvattaa myös meitä vanhempia ajattelemaan asioita laajemmin.
Meistä on tullut kiinteä perhe.
Kokonaisvaltainen elämä yhdessä perheenä.

Normaali arki
▪ Uudet haasteet, lapsen kehityksen seuraaminen, maailmankuvan avartuminen, arki lapsen kanssa.
▪ Lapset. Työn haasteellisuus antaa arkeen haastetta. Elämä ei koskaan käy
pitkäveteiseksi vaan vuorokauden tunnit ei välillä edes tunnu riittävän. On
ihana saavuttaa jotain tärkeää, eli saada arki rullaamaan ja asiat sujumaan.

Elämän maku, avartavaa
▪ Monella tavalla kasvattava kokemus. Oppii näkemään, miten monella tavalla ihmiset elävät omaa elämäänsä. Positiivista on myös se, että voi antaa
hoivaa, apua ja rakkautta sitä tarvitsevalle lapselle.
▪ työn anti - lapset antavat paljon = elämän maku :)
▪ Antaa se vaan niin paljon sisältöä elämään.
▪ Saa elää täysipainoista ja erittäin vaiherikasta elämää. Päivääkään emme ole
katuneet, lapset ovat avartaneet kaikkeen elämään liittyvää paljon.

Työskentely kotona
▪ Jokainen päivä on erilainen ja jokainen lapsi on erilainen. Selviytyminen jonkinlaiseen voittoon vaikeidenkin hetkien jälkeen. Mahdollisuus vaikuttaa
omaan aikatauluun päivittäin. Eli kotona ollessani voin itse päättää päivä ja
viikkorytmistä ”pakollisten” rutiinitehtävien jälkeen. Sopiva suhde kotona oloa
ja lapsen asioiden hoitamisen välillä. Ei yksitoikkoista. Ei kellokorttia.
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Molemminpuolinen rakkaus lapseen , kokee tekevänsä tärkeää työtä
▪ Lapsen kehityksen ja kasvun seuraaminen. Tunne siitä että joku rakastaa
juuri minua.
▪ Kun lapsi alkaa kiintyä ja luottaa sijaisvanhempaan, se on hyvin palkitsevaa. Kokee tekevänsä tärkeää työtä.

Sosiaalityöntekijöiden tuki
▪ Ihan normaali arki. Ja mielestämme arvokasta, kun saa olla tekemisissä ammatti-ihmisten kanssa. Heidän kanssaan keskustelu on hyvin rikastuttavaa.
▪ ulkomaiseen adoptioon verrattuna: saimme lapsen vauvaikäisenä, hän on
huostaanotettu syntymästä, joten on ollut turvassa alusta lähtien. Tällä tavoin pystymme vaikuttamaan mahdollisimman paljon hänen tasapainoiseen
kehittymiseensä kohti aikuisuutta. Kaikki tuki, jota olemme saaneet sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijältä ja Pelasta, Tätä samankaltaisena ei olisi
tullut adoptiotilanteessa.

Hyvät suhteet syntymävanhempiin
▪ Yhdessä kasvaminen ja kehittyminen lasten myötä ja heidän kanssaan. Lasten kehittymisen tuottama ilo. Saatu ja annettu kiintymys ja sen syveneminen rakkaudeksi. Yhteinen matka vaikeine ja hyvine hetkineen. Tutustuminen
lasten syntymävanhempiin ja sukuun ja oman ymmärryksen laajeneminen
erilaisten ihmisten kohtaloihin. Suvaitsevaisuuden lisääntyminen.
▪ lapsen biologinen tausta on tiedossa, jolloin hän ei jää juurettomaksi, toisin
kuin adoptiotilanteessa ja hän on suomalainen, kulttuuri on sama, eikä mahdollisia rasistisia ongelmia ole odotettavissa.
▪ Oppii ymmärtämään erilaisia ihmisiä, koska joutuu huomioimaan biologisten vanhempien näkökulman.

Neljä selvästi eniten mainittua seikkaa, jotka tuovat haasteita sijaisvanhemmuuteen ovat lapsen ylivilkkaus, levottomuus tai keskittymiskyvyttömyys, yhteydenpitoon syntymävanhempien kanssa liittyvät asiat, sijaisvanhempien kokema huoli lapsen tulevaisuudesta sekä lapsen kehitykselliset viiveet, kuten esimerkiksi
oppimisvaikeudet. Alla olevasta taulukosta voi havaita, että myös lapsen huoli
syntymävanhemmista tai syntymävanhempien vastustus voivat haastaa perheitä. Tavalliset arjen ajankäyttöön tai ajan jakaminen lasten kesken koetaan joskus
haasteelliseksi sekä vanhemmuuteen ja kasvattamiseen liittyvät asiat.
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Mitkä tekijät tuovat haasteita sijaisvanhemmuuteen teidän perheessänne?
Valitse korkeintaan kolme omasta näkökulmastasi tärkeintä.
(sijaisvanhemmat n=63)
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Lapsen ylivilkkaus, levottomuus
tai keskittymiskyvyttömyys
Lapsen arkuus, pelokkuus,
sulkeutuneisuus tai turvattomuus
Lapsen kehitykselliset viiveet
(oppimisvaikeudet tms.)
Lapsi kantaa huolta
syntymäperheestään
Oma huolenne lapsen
tulevaisuudesta
Yhteydenpitoon
syntymävanhempien kanssa
liittyvät asiat
Syntymävanhempien vastustus
sijoitusta kohtaan
Vanhemmuuteen ja
kasvattamiseen liittyvät asiat
Parisuhteeseen liittyvät asiat
Ajan jakaminen perheen lasten
kesken
Muuta, mitä?
Meillä ei ole em. haasteita
Tavalliset arjen ajankäyttöön
liittyvät asiat
Lapsen erityishoidollisuus
(sairaudet, allergiat tms.)

Kyselyyn vastanneet sijaisvanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tilanteeseensa sijaisperheenä. Tyytyväisyyteen vaikuttaa muun muassa kokemus siitä,
että heillä on ihanat lapset ja hyvä olla, arki sujuu ja elämän perusasiat ovat kunnossa. Merkittävän monet sijaisvanhemmat pitävät tärkeänä tyytyväisyyteen vaikuttavana tekijänä sitä, että suhteet lapsen syntymävanhempiin ovat kunnossa ja
yhteistyö toimii. Vahva parisuhde ja onnellinen perhe-elämä sekä hyvä tukiverkosto ovat vielä tärkeitä tyytyväisyyteen vaikuttavia seikkoja.
Ne sijaisvanhemmat, jotka kokevat, että eivät täysin voi olla tyytyväisiä tilanteeseensa sijaisvanhempina, kokevat huolta lasten tulevaisuudesta, ovat uupu-
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neita lasten kuormittavuuden tai sitovuuden vuoksi tai kokevat tuen puutetta
sosiaalityöntekijöiden taholta. Tyytymättömyyteen vaikuttaa myös syntymävanhempien hyväksynnän puute lapsen sijoitusta kohtaan taikka talouteen tai puolison puuttumiseen liittyvät seikat.
Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen tilanteeseenne sijaisperheenä?
(sijaisvanhemmat n=63)

vastaukset
prosentteina %
Hyvin tyytyväinen

5

4

3

2

1

37

44

10

6

3

keskiarvo
Hyvin tyytymätön

4

Mitkä tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteenne sijaisvanhempana?
(sijaisvanhemmat n=60)

Onnellinen perhe, vahva
parisuhde; 6
Taloudellinen epävarmuus; 1
Ei puolisoa; 2

Muut; 3
Lapsilla on hyvä olla, ihanat
lapset; 21

Syntymävanhemmat eivät
hyväksy; 2
Tuen puute (kunta ja PeLa),
vaikea saada lapsen
tarvitsemia palveluja; 7

Hyvä tukiverkko; 5

Arki sujuu, perusasiat
kunnossa; 15

Vanhempien uupumus, lasten
sitovuus tai kuormittavuus; 11
Huoli lasten tulevaisuudesta; 3
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Yhteistyö syntymävanhempien
kanssa toimii; 10

Ihanat lapset, lapsilla hyvä olla
▪ koemme olevamme onnekkaita saadessamme näin ihanat lapset- kaikki on eri
tahojen kanssa onnistunut hyvin
▪ lapset voivat hyvin ja suhteet toimivat
▪ olemme läheisiä. ”sijaisperhe” on muuttunut ihan ”tavalliseksi” perheeksi.

Arki sujuu, perusasiat kunnossa
▪ Elämän perusasiat tasapainossa. Talous sallii toisen vanhemman kotona olon
niin kauan kuin lapset tarvitsevat hoitoa koulun jälkeen.
▪ Lapset ovat kymmenen vuoden aikana sopeutuneet perheeseen. Ensimmäiset
vuodet olivat rankimmat. Myös yhteistyö sosiaalityöntekijöiden ja lasten suvun kanssa on ajan oloon parantunut. Alussa oli paljon rankempaa.

Yhteistyö syntymävanhempien kanssa toimii
▪ Meillä on lämpimät välit lapsen kanssa ja itsellä tunne, että biologinen perhe
hyväksyy sijoituksen ja heille tärkeän lapsen täällä olon
▪ pienten alkuvaikeuksien jälkeen syntymävanhempien kanssa nyt kaikki hyvin.
▪ lapset kokevat sijaisperheensä omaksi kodikseen. Yhteydet biologisiin sukulaisiin ovat hyvät ja mutkattomat.

Vahva parisuhde, onnellinen perhe
▪ perheenä olemme vahvoja
▪ lapsi on kuin oma, tasapainoinen
▪ onnellinen ja tasapainoinen perheemme. Sisarusten lämpimät ja huolehtivat
välit toisiaan kohtaan. uusi koti, työ, terveys ja muut asiat kunnossa. Biologisen vanhemman kohtaaminen ja tapaamiset ovat helppoja. Kaikki arjessa sujuu. Sijoitettu lapsi on terve, kehittyy ja kasvaa hyvin, joten ei huolia senkään
suhteen.

Hyvä tukiverkko
▪ meillä on erittäin hyvä tukiverkko, yhteistyö kaikkien tahojen kanssa, esim.
koulu, pela, sijaishuolto, syntymävanhemmat
▪ lapsille on saatu riittävästi apua; terapiat, erikoissairaanhoito, koulujärjestelyt.
▪ Vanhempien uupumus
▪ Lapsilla on hyvä olla. Me vanhemmat olemme jo pitkään olleet melko uupuneita monien asioiden alla. Olemme kuitenkin jaksaneet mennä eteenpäin ja
uskon, että lasten kasvaessa tilanne helpottaa.
▪ lapsen kehitys, raivonpuuskat, äkkipikaisuus, uhma ja sairastelut rasittavat
sijaisperheen arkea. Syntymävanhempien vähäinen yhteydenpito ja lapsen
reagoiminen tähän huolestuttavat/mietityttävät. muutoin kaikki sujuu ihan
mukavasti.
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Tuen puute
▪ itse sijaisvanhemmuuteen olen erittäin tyytyväinen, mutta kunnan ja Pelan toiminta on yhtäköyttä yhdistystä vetävää. Totta kai Pela pitää kunnan
puolta koska sieltähän se raha heidän pussiin tulee.
▪ sosiaalityöntekijä ajaa vain biologisen vanhemman etua ja mielihaluja.
Lapsen asiat ja oikeudet jäävät jalkoihin.
▪ lapsen terapian tarve ei toteudu

Huoli lasten tulevaisuudesta
▪ Olemme yleensä olleet erittäin tyytyväisiä perheemme tilanteeseen. Viime
aikoin huoli täysi-ikäisyyttä lähestyvien lasten pärjäämisestä maailmalla
haittaa elämästä nauttimista, sillä siivet eivät vielä tunnu kantavan
▪ nuori on sulkeutunut ja eksyksissä. Biologinen äiti vetää toisaalle ja me toisaalle. Ei ihme, että nuori ei tiedä missä pitäisi olla.
▪ sijoitetun nuoren suuret ongelmat ja sijoittaneen kunnan negatiivinen suhtautuminen suhtautuminen asioihimme.
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4. Lasten, nuorten ja perheiden yhteydenpito
4.1 Lasten yhteydenpito syntymäperheeseen ja muihin läheisiin
Yhteydenpidon määrä
Sijaisperheessä asuvien lasten yhteydenpitoa syntymäperheeseen ja muihin läheisiin ihmisiin kartoitettiin kysymällä lapsilta ja nuorilta, tapaavatko he syntymäperheensä jäseniä ja muita läheisiä ja kuinka usein tapaamisia on. Heiltä kysyttiin myös, onko yhteydenpitoa riittävästi, liian vähän vai enemmän kuin lapset
haluaisivat.
Suurin osa kyselyyn vastanneista lapsista (91%) ja nuorista (81%) tapaa syntymä-äitiään ainakin joskus. Syntymäisää tavataan huomattavasti harvemmin:
66% lapsista ja 53% nuorista tapaa syntymäisää ainakin joskus. Syntymäisän tapaamisia on harvemmin kuin syntymä-äidin tapaamisia. Suurin osa lapsista tapaa myös muualla asuvia sisaruksiaan ainakin joskus.
Rastita seuraavista kaikki ne syntymäperheesi jäsenet ja läheiset ihmiset, joita
joskus tapaat.
(lapset n=44)

vastaukset prosentteina %
syntymä-äiti
syntymäisä
muualla asuvat sisarukseni
isovanhemmat
muut sukulaiset
muut läheiset ihmiset

tapaan ainakin
joskus
91
66
79
73
71
65

en tapaa
koskaan
9
21
7
16
29
25

kuollut tai ei ole
olemassa
0
14
14
11
0
10
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Kuinka usein tapaat syntymäperhettäsi ja läheisiäsi?
(nuoret n= 53)

vastaukset
prosentteina
%
syntymä-äiti
syntymäisä
muualla asuvat
sisarukseni
isovanhemmat
muut sukulaiset
muut läheiset
ihmiset

kerran
tapaa
kuollut
noin 2-4
en takuukaukerran harvemmin
ainatai ei
kertaa
paa
dessa tai
vuo- kuin kerran
kin josole olevuodeslainuseamdessa
vuodessa
kus (yhmassa
sa
kaan
teensä)
min
6
32
21
19
9
13
81
6
13
13
15
11
42
53
12

26

22

12

14

14

74

15
0

4
8

23
15

17
14

17
27

23
37

62
64

9

44

9

2

11

24

67

Kysyttäessä sijaisvanhemmilta lasten ja vanhempien tapaamisista vastaukset tapaamistiheydestä noudattelevat lasten ja nuorten antamia vastauksia. Sijaisvanhemmat kertovat, että 83 % lapsista tapaa syntymä-äitiään ainakin joskus ja syntymäisää 67 % lapsista tapaa ainakin joskus.
Kuinka usein keskimäärin lapsi tapaa syntymävanhempiaan ja biologisia sukulaisiaan?
(sijaisvanhemmat n=101 lasta)

n. ker1-2
vastaukset
ran kk
8-6
5-3
krt
prosentteina tai use- krt/
krt/ vuoamvuosi vuosi des%
min
sa
syntymä-äiti
28
19
17
7
syntymäisä
15
10
7
9
biologiset sisa21
13
16
12
rukset
isovanhemmat
11
9
19
19

harvemmin
Yhteensä
ei
ei
kuin kerran
(kpl vastapaa elossa
vuodessa
tauksia)
11
12

17
33

1
13

94
98

20

18

0

76

11

22

10

101

Suurin osa näiden sijaisperheiden lapsista tapaa syntymävanhempiaan päivätapaamisina. Lapset ovat pitkäaikaisessa perhehoidossa ja sijoitettu perheisiin pienenä, joten tämä selittänee ainakin jonkin verran asiaa. Noin kolmasosalla tapaamiset järjestetään lapsen kotona eli sijaisperheessä.
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Mikäli lapsi tapaa sukulaisiaan, miten tapaamiset yleensä toteutetaan?
(sijaisvanhemmat n=104 lasta)

vastaukset
prosentteina %
syntymä-äiti
syntymäisä
biologiset sisarukset
isovanhemmat

Päiväta- Päiväta- Päivätapaa- Yön yli
Tapaapaamipaamimiset syn- syntymämiset
set sijais- set neut- tymävan- vanhemisovanperheen raalissa
hemman
man luo- hemman
kotona paikassa
kotona
na
luona
33
26
17
10
14
28
43
20
3
7
34
22
22
9
14
26
21
14
1
39

Yhteensä
104
61
65
86

Tyytyväisyys yhteydenpitoon
Lasten tyytyväisyyttä yhteydenpidon ja tapaamisten määrään selvitettiin kysymällä tapaavatko he syntymäperheensä jäseniä mielestään riittävän usein, liian
harvoin vai liian usein. Nuorilta kysyttiin yleisemmin tyytyväisyyttä yhteydenpitoon, joka voi merkitä muutakin yhteydenpitoa kuin tapaamisia.
Noin puolet lapsista ja nuorista kokee, että yhteydenpitoa tai tapaamisia syntymäperheen jäsenten ja muiden läheisten kanssa on riittävästi. Lapsia ja nuoria,
joiden mielestä tapaamisia ja yhteydenpitoa on riittävästi, on hiukan enemmän
kuin niitä, joiden mielestä tapaamisia ja yhteydenpitoa on liian vähän. Hyvin harva lapsi ja nuori kokee, että yhteydenpitoa syntymäperheen jäseniin ja muihin läheisiin olisi enemmän kuin lapsi itse haluaisi. Toisin sanoen yhteydenpitoa on
joko sopivasti tai sitä toivottaisiin lisää. Nuoret tuovat esiin yhteydenpidon haasteita; joskus yhteydenpito tuntuu vaikealta tai ylivoimaiselta, vaikka sitä toisaalta toivoisikin olevan.
Voitko tavata syntymäperheesi jäseniä niin usein kuin toivot?
(lapset n=44)

vastaukset prosentteina %
tapaan syntymä-äitiäni
tapaan syntymäisääni
tapaan muualla asuvia sisaruksiani
tapaan isovanhempia
tapaan muita sukulaisia
tapaan muita läheisiä ihmisiä

riittävän
usein
55
39
50
50
58
55

liian
harvoin
34
28
30
24
15
13

liian usein
2
5
0
0
0
0

en osaa
sanoa
9
28
20
26
28
33
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Mitä muuta haluaisit kertoa kavereistasi, sijaisperheestäsi
tai syntymäperheestäsi?
▪ Kaverit ovat kivoja. Sijaisvanhemmat ovat kivoja, vitsikkäitä, hauskoja, ihania.
▪ Kaverit on mukavia,. Sijaisperhe on mulle rakkaita, syntymäperhe on mulle rakkaita.
▪ Sijaiskoti on kiva, perhe on turvallinen. Kaverit ovat kivoja. Biologiset vanhemmat ovat kivoja.
▪ Minulla on koulussa riittävästi kavereita. Sijaisperheessä on kivaa ja turvallista, mutta joskus tulee riitoja.
▪ Sijaisperheessä on kiva asua. Syntymävanhemmat ovat rakkaita myös. Kavereiden kanssa on kiva leikkiä.
▪ Ihana koira sijaisperheessäni. Syntymäperheeni ja isomummo on hyvä & kiva.
▪ Syntymävanhempiin vaikea suhde. Haluaisivat, että kävisin useimmin siellä mutta en itse halua.

Miten koet voivasi pitää yhteyttä syntymäperheeseesi?
(nuoret n= 52)

vastaukset
prosentteina %
syntymä-äiti
syntymäisä
muualla asuvat sisarukseni
isovanhemmat
muut sukulaiset
muut läheiset ihmiset

56

kuollut
tai ei ole
olemassa

koen, että yhteydenpitoa
on riittävästi

koen, että yhteydenpitoa
on liian vähän

10
21
16
18
8
17

59
36
49
41
51
67

26
36
33
35
35
13

koen, että yhteydenpitoa
on enemmän
kuin itse haluaisin
6
6
2
6
6
2

Mitä muuta haluaisit kertoa yhteydenpidostasi sinulle
tärkeisiin ihmisiin?
▪ Minulla on monien numerot. Olen tyytyväinen tilanteeseen. Ne joihin en pidä yhteyttä en mielestäni tarvitse edes.
▪ en tunne sukulaisia paljoa
▪ Puhelimella ja sähköpostilla olisi helppo pitää yhteyttä.
▪ Heitä on kiva nähdä.
▪ Olen niin onnellinen, että minulla on erittäin hyvät välit biologisiin vanhempiin ja voin luottaa heihin. Muutenkin yhteydenpito sujuu hyvin, paitsi osaa
sukulaisistani haluaisin tavata ehkäpä useammin.
▪ Että ne on tärkeitä.
▪ Mahdollisuus yhteydenpitoon on, mutta tällä hetkellä en juuri halua.
▪ Olen kyllä tapaillut äitiä mutta siitä ei tule mitää!
▪ Näen hyviä ystäviäni, joille voin puhua mistä vain muutamia kertoja kuukaudessa.
▪ Vaikka minä en enää halua pitää yhteyttä vanhempiini, koska he ovat mitä
ovat, mutta eikö vanhempien pitäisi osoittaa, että heitä jonkin verran kiinnostaa.
▪ Olen ollut laiska ja sen takia yhteydenpito on ollut vähäistä.

4.2 Syntymävanhemmat ja yhteydenpito lapseen
Useimmilla kyselyyn vastanneista syntymävanhemmista oli säännöllinen yhteydenpito lapsensa kanssa. Yli puolet (56%) heistä tapaa lastansa tai lapsiansa ainakin kerran kuukaudessa ja vain 11 % vanhemmista tapaa lastaan harvemmin
kuin kerran vuodessa ja 8% ei tapaa lastaan lainkaan.
Kuinka usein keskimäärin tapaat sijaisperheessä asuvaa lastasi?
(syntymävanhemmat n=36 lasta)

vastaukset
prosentteina %
lapsi

kerran
kuukaudessa tai
useammin
56

noin 2-4
kertaa
vuodessa
25

kerran harvemmin emme taVastauksia
vuodes- kuin kerran paa lainyhteensä
sa
vuodessa
kaan
0

11

8

36

Seitsemän vanhempaa kertoo olevansa joko melko tai hyvin tyytymättömiä yhteydenpitoon, kun taas 14 vanhempaa on hyvin, melko tai kohtalaisen tyytyväisiä
yhteydenpitoon.
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Kuinka tyytyväinen olet yhteydenpitoon lapsesi tai lastesi kanssa?
(syntymävanhemmat n=21)
0

1

2

3

4

5

6

hyvin tyytyväinen
melko tyytyväinen
kohtalaisen tyytyväinen
melko tyytymätön
hyvin tyytymätön

Syntymävanhemmilta kysyttiin myös sitä, mitkä seikat vaikuttavat yhteydenpidon toteutumiseen ja mitä he toivoisivat yhteydenpidolta tai mitä ajattelevat lapsen toivovan yhteydenpidolta. Syntymävanhemmat muun muassa toivovat lapsen voivan olla yökylässä ja pitempiä aikoja heidän luonaan. Vanhemmat toivovat
myös puhelinsoittoja sekä lapsilta että sijaisvanhemmilta, jotta he tietäisivät mitä lapselle kuuluu. Yhteydenpidon rajoittamista pidettiin tarpeettomana useassa
vastauksessa. Kaksi vanhempaa näki tapaamiset jo sinänsä tärkeinä ja elämää rikastuttavina ja viisi vanhempaa totesi, että yhteydenpito sujuu hyvin ja välit lapseen ja sijaisperheeseen ovat hyvät.
Mitkä seikat vaikuttavat yhteydenpidon toteutumiseen lapsesi tai lastesi kanssa? Mitä toivoisit yhteydenpidolta?
(syntymävanhemmat n=21)

ei saa pitää yhteyttä tarpeeksi
sujuu hyvin, hyvät välit
puhelinkontakti
lapsen mielipidettä kuultava
kotitapaamiset (toivomus)
tapaamiset rikkaus ja tärkeä
pitkä välimatka

6
5
4
3
2
2
1

Lasten ajatellaan toivovan yhteydenpidolta muun muassa isän ja äidin rakkautta,
huomiota, yhdessäoloa ja välittämisen tunnetta. Lasten ajatellaan useissa vastauksissa toivovan enemmän yhteydenpitoa.
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Lapset toivovat yhteydenpidoltamme
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Isän ja äitin rakkautta. Huomiota. Yhdessäoloa.
Luulen, että lapseni on tyytyväinen yhteydenpitoon.
Äidin ja lasten konkreettinen tapaaminen tärkeä.
Välittämisen tunne, läheisyys, tunne, että hän tai he olisivat vieressäni koko ajan.
Lapseni tietää että hänellä on paljon ihmisiä jotka välittää hänestä. Ja kaipaavat häntä luokseen. Lapsi muistaa että hänellä on biologinen äiti että
hän ei ole hylännyt.
Lapsi odottaa paljon yhdessäoloa, syliä, halia ja vahvaa luottamusta.
Uskon, että lapseni haluaisi nähdä minua useammin. Tapaamisissa mukavaa tekemistä.
Tavallista juttelua ja arjen jakamista.
Että pääsisi yökylään.

4.3 Syntymävanhempien ja sijaisvanhempien välinen yhteys
Syntymävanhemmilta kysyttiin tuntevatko he lapsena sijaisvanhemmat mielestään riittävän hyvin, toimiiko yhteistyö, voivatko he vaikuttaa siihen sekä saavatko he mielestään sijaisperheeltä riittävästi tietoa lapsestaan. Enemmistö kyselyyn
vastanneista syntymävanhemmista kokee että yhteistyö sujuu riittävän hyvin ja
he tuntevat sijaisperheen riittävän hyvin. Sen sijaan he eivät koe voivansa vaikuttaa riittävästi yhteistyöhön tai siihen saavatko he riittävästi tietoa lapsesta .
Miten seuraavat väittämät kuvaavat suhdettasi lapsesi sijaisperheeseen?
(syntymävanhemmat n=21)

vastaukset prosentteina %
Tunnet lapsesi sijaisperheen
mielestäsi riittävän hyvin.
Yhteistyö sijaisperheen kanssa
sujuu riittävän hyvin.
Koet voivasi vaikuttaa yhteistyöhön lapsesi sijaisperheen kanssa.
Saat sijaisperheeltä riittävästi
tietoa lapsesta.

samaa
mieltä

osittain sa- en osaa osittain eri
maa mieltä sanoa
mieltä

eri
mieltä

29

29
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19
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24
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10
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5

48
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Syntymävanhemmat täsmensivät ajatuksiaan yhteistyöstä ja toiveistaan sen suhteen avoimilla vastauksilla. Eniten he toivovat keskustelua lapsen asioista. Myös
biologisen vanhemman näkökulman huomioimista toivotaan sekä yhteistyötä
myös muun suvun kanssa.
Minkälaista yhteistyötä toivoisit lapsesi sijaisperheen kanssa? Voitko itse vaikuttaa siihen? Mitkä seikat vaikuttavat siihen, millaista yhteistyö nykyisin on?
(syntymävanhemmat n=21)

Yhteistyötoiveet
enemmän keskustelua lapsen asioista
biol vanhemman näkökulman huomioiminen
ei ole yhteyttä
yhteistyö on normaalia
enemmän yhteydenpitoa myös suvun kanssa
juhlapäivinä kutsut ja kortit
yhteistä touhuilemista

8
4
3
2
2
1
1

▪ Yhteistyö hyvä, voin vaikuttaa.
▪ Eipä siinä ole yhteistyötä ollut. Ei voi vaikuttaa. Ei minulta juuri kysellä.
▪ Toivoisin kuulumisia, missä mennään. Olen toivonut sähköpostiin kuulumisia arjesta, mitään ei ole kuulunut. Toivoisin hyvää ja molemminpuolista
yhteistyötä, mutta sijaisperhe ei ”vastaa” pyyntöihini.
▪ Olisin toivonut vapaampaa kerrontaa lapsen arjesta. Jouduin itse soittamaan ja nyhtämään tiedot.
▪ Tapaamisia lapsen kanssa, tietoa harrastuksista, koulusta ja terveydestä.
Sosiaalityöntekijät yleensä määräävät kaiken.

Sijaisvanhemmat kertoivat yhteydenpidosta avokysymyksellä ”mitä muuta haluaisit kertoa yhteydenpidosta syntymävanhempiin ja sukulaisiin?” 46 sijaisvanhempaa vastasi tähän kysymykseen. Heistä 15 halusi kertoa tapaamisten sujuvan
hyvin, olevan säännöllistä ja heidän arvostavan tätä seikkaa. Melkein yhtä moni sijaisvanhempi kertoo että tapaamisten säännöllisyys ja kesto vaihtelee vanhempien kunnon mukaan (14) tai yhteydenpito on kohtalaisen passiivista, sijaisvanhempien varassa olevaa tai aikuisten välistä soittelua (10). Usein asioita
hoidetaan parhaiten isovanhempien kautta (6). Myös säännöllistä yhteydenpitoa
sisarusten kanssa pidetään merkittävänä asiana (6). Yhteydenpidossa koetaan
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vaikeutena sitä, että yhteydenpito on liian tiivistä(2), lapsi kaipaa sisaruksiaan
mutta ei tapaa heitä (3), lapsi ei halua tapaamisia tällä hetkellä (3) tai yhdessä tapauksessa se, että vanhemmat käyttäytyvät uhkaavasti ja tapaamisia on rajoitettu.
Mitä muuta haluat kertoa yhteydenpidosta syntymävanhempiin ja sukulaisiin?
(sijaisvanhemmat n=46)

Lapsi ei halua tällä hetkellä; 3

Muut; 2

Liian tiivistä; 2
Vanhempien uhkaava käytös ja
tapaamisten rajoituksia; 1

Passiivista; 8

Aikuisten välistä
soittelua; 2

Asioita hoidetaan
isovanhempien kautta; 6

Säännöllistä,
sujuu hyvin; 15

Vaihtelee vanhempien kunnon
mukaan; 14
Lapsi kaipaa sisaruksiaan; 3
Säännöllistä yhteydenpitoa
sisarusten kanssa; 6
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Passiivista
▪ Tarvetta olisi mutta vanhemmat ja sukulaiset eivät pysty.
▪ Isää lapset saisivat tavata useammin, jotta suhdetta olisi helpompi pitää yllä. Lapset vieraantuvat isästä pikkuhiljaa.
▪ Tapaamiset riippuvat sijaisäidin aktiivisuudesta järjestää niitä.

asioita hoidetaan isovanhempien kautta.
▪ Lapsemme tapaavat isovanhempia joko perheessämme tai käymme isovanhemmilla koko perhe yhdessä.
▪ Suhde isovanhempiin ongelmaton, mutta voisi olla enemmänkin.

vaihtelee vanhempien kunnon mukaan
▪ tapaamisten kestot ja määrät voivat vaihdella vanhempien kunnon mukaan.
▪ Kovin on vaikeaa. Tapaamisia sovitaan biologisen äidin kanssa, mutta äiti
peruuttaa tapaamisista yli puolet. Mummon tapaamiset ovat aina äidin tapaamisen yhteydessä
▪ Peruuntuu usein tapaamisia joka on lapsen kannalta huono asia.

säännöllistä yhteydenpitoa sisarusten kanssa, lapsi kaipaa sisaruksiaan
▪ tapaa sisaruksiaan huoltajiensa luona pitempiä jaksoja tai viikonlopun
▪ lapset haluaisivat tavata sisaruksiaan enemmän, mutta sisaruksilla ei ole
aikaa (riittävästi mielenkiintoa) runsaampaan yhteydenpitoon.

säännöllistä, sujuu hyvin
▪ Äidin tapaamiset säännöllisiä ja suhde hyvä.
▪ Tapaamiset ovat hyvin luonnollisia ja helppoja. Kaikki hyväksyvät sijoituksen ja rakastavat lasta. Lapsi saa olla tapaamisissa keskipisteenä ja saa runsaasti huomiota. Välillä lapsi vierastaa, mutta kun saa edetä tapaamisissa
omaa tahtiaan, saa luottamuksen ja kipuaa lopulta syliin omaehtoisesti.
▪ Yhteydenpito on tärkeää lapsen ja tulevaisuuden kannalta. Aina määrä ei
korvaa laatua, ollaan käytännössä huomattu. Henkinen vapaus rakastaa
syntymäperhettä ja sijaisperhettä on kaiken perusta ja ihannetilanne. yhteys on vuosien aikana vain väljähtynyt, ei ristiriitoja, mukavat välit silloin
kun yhteydessä ollaan, kunnioitus molemminpuolista.

Aikuisten välistä soittelua
▪ soitto kerran viikossa ja usein se menee aikuisten kuulumisten vaihdoksi aika nopeasti.
▪ yhteydenpito satunnaista. lapsi itse soittelee harvakseen äidilleen...
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vanhempien uhkaava käytös
▪ kaikki mahdolliset vaikeudet koettu: huostaanotosta valittaminen hallintooikeuteen, törkeät yhteydenpitoyritykset, pahimpana tappouhkaukset. Yhteistyötä poliisiviranomaisten kanssa tehty, puhelimet salaisiksi ym. Ei tapaamisia viime vuosina. Lapset ihmeissään !

liian tiivistä
▪ Liian usein. Rasittaa sijaisperheen elämää.
▪ Tämänhetkinen tilanne lapsen kohdalla on se että lapsella on liian kiinteä
suhde sukulaisiinsa. Olen itsekin liikaa ollut tukemassa lasta biologisiin sukulaisiin, mutta nyt en enää tue siihen suuntaan.

lapsi ei halua tällä hetkellä
▪ Lapsi ei halua tavata biologisia vanhempiaan. Hän pelkää heitä kokemansa
väkivallan vuoksi.
▪ lapsi ei halua olla missään tekemisissä, koska haluaa suojella itseään pettymyksiltä
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OSA II
PERHEHOIDON TUKI JA KEHITTÄMINEN
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5. Tuen saaminen ja tuen tarve
5.1 Lapset ja nuoret
Lapset, nuoret ja sosiaalityöntekijä
Yhtenä osana perhehoidon tuen toteutumista kyselyssä selvitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa. Lomakkeessa kerrottiin
lyhyesti, että sosiaalityöntekijän työhön kuuluu tavata lasta säännöllisin väliajoin
ja huolehtia siitä, että jokaisen lapsen on hyvä olla sijaisperheessä. Lomakkeessa kerrottiin myös, että sosiaalityöntekijällä on tietoa lapsen huostaanottoon ja
sijoitukseen liittyen ja että hän on mukana järjestämässä lapsen ja syntymävanhempien välisiin tapaamisiin liittyviä asioita. Kyselylomakkeessa ei puhuttu erikseen kunnan tai Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijästä, joten lasten ja nuorten
vastaukset voivat koskea kumpaa tahansa.
Suurin osa (79%) kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista tietää oman sosiaalityöntekijänsä nimen. Sen sijaan vain vähän yli puolet (53%) lapsista ja nuorista
tietää, miten ja mistä he voivat tavoittaa sosiaalityöntekijän halutessaan. Vastaajan iällä on jonkun verran vaikutusta: nuorista hieman suurempi osa (62%) tietää, miten sosiaalityöntekijään saa yhteyden, kun lapsista vain 40% kertoo tietävänsä.
Tiedätkö sen sosiaalityöntekijän nimen, joka hoitaa sinun sijoitukseesi liittyviä asioita? / Tiedätkö sinä, kuka on sinun sosiaalityöntekijäsi eli tiedätkö hänen nimensä?
(lapset ja nuoret n=97)
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Jos haluaisit ottaa yhteyttä sinun asioitasi hoitavaan sosiaalityöntekijään, tiedätkö miten ja mistä tavoitat hänet?
(lapset ja nuoret n=97)
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Nuoret kokevat pääsääntöisesti tietävänsä, mitä sosiaalityöntekijä tekee ja miten hän vaikuttaa lasten ja nuorten elämään. 80% nuorista on sitä mieltä, että
sosiaalityöntekijä tapaa heitä riittävän usein, mutta osa nuorista toivoisi enemmän yhteydenpitoa. Noin kaksi kolmesta (63%) nuoresta kokee suhteensa sosiaalityöntekijään ihan toimivaksi ja saman verran nuoria on sitä mieltä, että sosiaalityöntekijä on kiinnostunut heistä ja heidän kuulumisistaan (67%). Kuitenkin
kaksi kolmesta eli 67% nuorista kokee myös, että sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä
pääsääntöisesti sijaisvanhempiin. Sitä, onko tämä nuorten mielestä hyvä vai huono asia, ei kyselyssä kysytty. Avovastausten perusteella muutamat lapset ja nuoret toivoivat, että sosiaalityöntekijä voisi tulla käymään useammin. Vain harva
nuori (8 %) ei tahtoisi olla sosiaalityöntekijään yhteydessä lainkaan. Myös sijaisvanhemmat arvioivat lapsen ja sosiaalityöntekijän välistä suhdetta hyvin samansuuntaisesti ja yhtä myönteiseksi kuin lapset ja nuoretkin. (Liitetaulukko 15)
Seuraavassa on muutamia lauseita tai väittämiä, jotka liittyvät sinun ja sosiaalityöntekijän väliseen yhteydenpitoon. Valitse vastausvaihtoehdoista se, joka parhaiten vastaa sinun kokemustasi asiasta.
(nuoret n=52)

vastaukset prosentteina %

samaa
eri
en osaa
mieltä mieltä sanoa

Tiedän, mitä sosiaalityöntekijä tekee eli minkälaisissa asioissa hän
vaikuttaa minun elämääni.

77

6

17

Sosiaalityöntekijäni tapaa minua riittävän usein.

80

10

10

Minulla on sosiaalityöntekijääni ihan toimiva suhde.

63

8

29

Sosiaalityöntekijäni on kiinnostunut minusta ja kuulumisistani.

67

6

28

Sosiaalityöntekijäni pitää yhteyttä pääsääntöisesti sijaisvanhempiini.

67

6

28

En haluaisi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään lainkaan.

8
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27
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Lapsilta kysyttiin sitä, käykö sosiaalityöntekijä heillä sijaisperheessä. Pääsääntöisesti lapset kokevat näin olevan, ainoastaan yksi lapsi vastasi että ei käy ja kaksi
lasta ei osannut sanoa.
Käykö sosiaalityöntekijä teillä sijaisperheessä?
(lapset n=44)
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Lasten ja nuorten avoimia toiveita sosiaalityöntekijöille

Yhteydenpidon helpottamista
että voitaisiin järjestää uusi tapaaminen äidin kanssa
Veljen tapaaminen
olisi pitempiä tapaamisia
Haluaisin päästä käymään synnyinkodissani vierailulla, sillä tähän asti tapaamiset ovat olleet sosiaalitoimistolla, mikä tekee tapaamisista hieman
epämiellyttäviä.
▪ Olisiko yhteydenpitoa mahdollista helpottaa?
▪ Että voi nähdä äitiä enemmän.
▪ Niit on rampannu tääl monia. Että järjestäis niit tapaamisii mun ja vanhempieni välillä jossain, ku ei täst näi tuu mitää!”

▪
▪
▪
▪

Sosiaalityöntekijä voisi tulla käymään
▪ Voi tulla käymään kylässä.
▪ Sosiaalityöntekijä voisi käydä useammin, kun on niin kiva.
▪ Hmm. Voitais jutella joskus kahden ihan tyhjänpäiväisistäki asioista.

67

Tietoa ja tukea täysi-ikäiseksi tullessa
▪ Nyt kun olen täyttänyt 18 vuotta olisi mieluista, että sosiaalityöntekijäni ottaisi minuun yhteyttä ja kertoisi minulle miten nyt täysi-ikäisenä tulisi menetellä, yms.
▪ Olisi kivaa jos tuo jotain kivaa aina kun tulee käymään meillä. Haluaisin
18-vuoden jälkeen että tulee Pelan ihminen käymään meillä.

Tietoa syntymäperheestä
▪ Hän voisi ottaa selvää erilaisista asioista liittyen biologiseen sukuuni ja vanhempiini. Heistä ja heidän elämästään olisi mukava kuulla enemmänkin.
▪ Olisi hyvä jos hänelle annettaisiin enemmän valtaa kertoa tilanteestani ja
mitä tapahtuu biologisille vanhemmilleni.

Vähemmän tapaamisia, en haluaisi palata syntymäperheeseen
▪ Sellainen toive että ei koskaan tarvitse mennä syntymäisälle ja saa olla aina
sijaisperheessä.
▪ Haluaisin pitää vuoden tauon tapaamisista.

Muut
▪
▪
▪
▪

Että antaisi tiedot miten voi ilmoittaa huolistaan.
En mitään, hän on tehnyt työnsä hyvin :) !
Eipä oikeen mitään, kun en tiedä, kuka hoitaa asioitani sosiaalitoimistossa.
Olen ihan tyytyväinen nykyiseen tilanteeseeni. Saan tällä hetkellä vain taloudellista tukea, mutta tarvittaessa voin soittaa ja saan apua.

Vertaistuen tarve lapsilla ja nuorilla
Suurin osa lapsista ja nuorista tuntee muitakin sijaisperheessä asuvia lapsia,
yleensä samassa sijaisperheessä asuvia sisaruksiaan tai muita samassa sijaisperheessä asuvia lapsia. Niistä lapsista ja nuorista, jotka eivät tunne muita sijaisperheessä asuvia lapsia, noin puolet haluaisi tuntea.
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Tunnetko muita lapsia tai nuoria, jotka eivät asu syntymävanhempiensa kanssa vaan asuvat sijaisperheessä?
(lapset ja nuoret n=95)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

kyllä
en tunne,
mutta haluaisin tuntea
en tunne, mutta minulla ei ole
myöskään tarvetta tuntea
en osaa sanoa

Noin joka kolmas lapsi ja nuori haluaisi osallistua ryhmiin tai leireille, joissa tapaa toisia sijaisperheessä asuvia lapsia ja nuoria. Suurin osa lapsista ja nuorista
ei ole kiinnostunut tai ei osaa sanoa, onko kiinnostunut tapaamaan muita sijaisperheessä asuvia lapsia tai nuoria tai keskustelemaan näiden kanssa netissä. Vain
noin yksi viidestä vastaajasta haluaisi saada lisää tietoa huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvistä asioista, mikä voidaan tulkita myös niin, että tietoa on riittävästi. Nuorilta kysyttiin myös, haluaisivatko he keskustella huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvistä asioista jonkun aikuisen kanssa. Vain neljä nuorta vastasi
myöntävästi.
Miten seuraavat vaihtoehdot kuvaavat sinun toiveitasi ja odotuksiasi?
(lapset ja nuoret n=97)

vastaukset prosentteina %
haluaisin osallistua sellaisiin ryhmiin tai
sellaisille leireille, joissa tapaa toisia sijaisperheessä asuvia lapsia ja nuoria
haluaisin voida keskustella toisten sijaisperheessä asuvien lasten ja nuorten
kanssa netissä
haluaisin saada lisää tietoa huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvistä asioista
haluaisin voida keskustella huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvistä asioista
jonkun aikuisen kanssa
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Lapsen oikeudet ja vaikuttamismahdollisuus omiin asioihin
Kyselyyn vastanneet lapset ja nuoret kokevat voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa
hyvin. Pienempien lasten mukaan he voivat vaikuttaa asioihinsa kotona paremmin kuin koulussa. Nuoret, joilta asiaa kysyttiin hieman tarkemmin kuin lapsilta,
kokevat taas, että he voivat vaikuttaa parhaiten juuri kouluun ja kavereihin liittyviin asioihin. Tässäkin kohtaa se, mihin koetaan huonoiten voitavan vaikuttaa,
on yhteydenpito syntymävanhempien, sisarusten tai muiden sukulaisten kanssa.
Kuitenkin siinäkin yli 60% nuorista kokee voivansa vaikuttaa tähän sopivasti.
Kun aikuiset päättävät sinun asioistasi, kuinka paljon he kuuntelevat ja ottavat
huomioon sinun mielipiteitäsi?
(lapset n=44)

vastaukset prosentteina %
kotona
koulussa

sopivasti
82
68

liian vähän eivät lainkaan en osaa sanoa
7
2
9
5
7
21

Miten sinä koet voivasi vaikuttaa seuraaviin asioihin?
(nuoret n=53)

vastaukset prosentteina %
oman huoneen sisustus
vapaa-ajan vietto ja harrastukset
kaverit ja seurustelu heidän kanssaan
lomanvietto yhdessä sijaisperheen kanssa
tapaamiset syntymävanhempieni kanssa
tapaamiset sisarusteni kanssa
tapaamiset muiden sukulaisten kanssa
koulunkäynti ja siihen liittyvät asiat
joku muu asia, mikä
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sopivasti
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75
82
74
65
62
42
88
0

liian
vähän
15
15
14
9
18
21
22
0
0

en
lainkaan
0
6
0
8
10
6
14
4
15

en osaa
sanoa
10
4
4
9
8
11
22
8
85

Nuorten kyselyssä oli avoin kysymys siitä, miten he kokevat että heidän näkemyksiään kuullaan ja otetaan huomioon. Suurin osa nuorista kokee, että heidän
näkemyksiään kuullaan ja otetaan huomioon hyvin.
Mitä muuta haluaisit kertoa siitä, miten sinun näkemyksiäsi kuullaan ja otetaan huomioon? (nuoret n=33)
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
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▪
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Minulta kysytään asiota ja minua halutaan kuunnella.
ei tuu just ny mitää mielee...
Useimmiten otetaan huomioon mutta haluaisin päättää enemmän itse.
aika harvoin
Kaipa sitä kuullaan, mutta en tiedä sitten.
Perheessäni suurimmasta osasta asioitani päätetään puolestani ja kerrotaan sitten minulle. En saa valittaa asiasta tai sitten valitukset menevät kuuroille korville.
Hyvin otetaan huomioon ja ymmärretysti.
Minua kuunnellaan tarpeeksi.
Vaikka minulla on tiukat rajat, niitä ei vedetä liian pitkälle.
Että sais olla pikkasen enemmän kavereiden kanssa keskustassa ja jotain
muuta.
Näkemykseni otetaan huomioon tarpeeksi usein mielestäni, mutta se ei ole
mukavaa, kun sijaisperhe pitää minua omana lapsenaan, mutta kuitenkin
samalla he todennäköisesti pelkäävät, että minut viedään heiltä pois ja sen
takia he ovat liian ylihuolehtivaisia.
Kyllä minua kuunnellaan ja toteutetaan toiveitani, mutta minulla ei ole hirveästi asioita, joita pitäisi käsitellä. Ne joko hyväksytään tai hylätään.
Mun näkemykset otetaan huomioon ihan hyvin. Joskus vaan tuntuu, kun
mua ei olis olemassakaan kun pienemmät lapset vievät huomion.
No asiani otetaan hyvin huomioon
No tässä ”perheessä” ei ole mulle omaa paikkaa joten mun näkemyksiä ei
kuunnella taikka tarvita. Meillä ei puhuta asioista.
Voin vaikuttaa asioihini tarpeeksi
Minut otetaan hyvin huomioon... :) !
ihan hyvin, riippuu tilanteesta
Eipä aina oteta.
Minun näkemyksiä otetaan huomioon. Meillä on sellainen periaate, että niin
kauan on vastuuta ja luottamusta lapsille, kunnes he pettävät sen, jolloin
lapsilla ei ole asiaa minnekään ilman sijaisvanhemman lupaa..
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Se, minkä verran lapset ja nuoret kokevat tietävänsä omista oikeuksistaan ja haluavat tietää niistä, olivat ihan samansuuntaiset lapsilla ja nuorilla. 63% heistä kertoo tietävänsä omista oikeuksistaan erittäin hyvin tai jonkin verran ja 37%
kertoo, että tietää erittäin vähän tai ei mitään. Lapset ja nuoret kuitenkin haluaisivat tietää oikeuksistaan enemmän. Noin 45% lapsista ja nuorista ilmoittaa että
haluaisi tietää enemmän. Joka viides (21%) lapsi tai nuori kuitenkin sanoo, että ei
halua tietää oikeuksistaan enempää ja loput 34% ei osaa sanoa.
Miten hyvin sinä koet tietäväsi omista oikeuksistasi?
(lapset ja nuoret n=94)
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Haluaisitko tietää enemmän omista oikeuksistasi?
(lapset ja nuoret n=94)
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5.2 Syntymävanhemmat
Tämän kyselyn tarkoituksena ei ollut selvittää lasten huostaanottoon vaikuttaneita tekijöitä tai ennen huostaanottoa ja perhesijoitusta tapahtuneita asioita. Syntymävanhemmilta kysyttiin kuitenkin sitä, mitkä tekijät vaikuttivat heidän mielestään siihen, että lapset otettiin huostaan ja sijoitettiin perheeseen. Tätä kysyttiin
siitä syystä, että suhtautumisella sijoitukseen johtaneisiin syihin tai siihen, miten tarpeelliseksi tai oikeutetuksi kokee lapsen sijaishuollon tällä hetkellä, on vaikutusta heidän vastauksiinsa ja se tieto voi auttaa vastausten tulkinnassa. Moni
syntymävanhempi mainitsi useampia huostaanottoon johtaneita tekijöitä, jotka
on ryhmitelty alla olevaan taulukkoon. Seitsemän syntymävanhempaa kokee, että lapsen huostaanotto on tehty väärin perustein. Kuusi vanhempaa mainitsee
perheessään olleen päihde-ongelman tai väkivallan, viisi vanhempaa viittaa elämäntilanteeseen tai vanhempien eroon, kaksi nuoreen ikään. Kolme vanhempaa
kokee, että siinä tilanteessa huostaanotto oli lapsen etu ja turvasi lapselle paremman tulevaisuuden. Muita syitä oli sairaus, oma pyyntö, persoonaan liittyvät tekijät tai vanhemman puutteellinen kyky huolehtia lapsesta.
Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että lapsesi otettiin huostaan ja sijoitettiin perhehoitoon?
(syntymävanhemmat n=21)

huostaanottoon vaik tekijä
väärä peruste (sosiaalitoimi)
päihdeongelma, väkivalta
lapsen etu/parempi tulevaisuus
elämäntilanne
sairaus
vanhempien ero
puutteellinen kyky huolehtia
persoonaan liittyvät
ikä
oma pyyntö
ei tietoa

lukumäärä
7
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1
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Syntymävanhemmat suhtautuvat tehtyyn huostaanottoratkaisuun melko kriittisesti. Kahdeksan vanhempaa on edelleen sitä mieltä että ratkaisu oli hyvä ja oikea. Yksi vanhempi pitää ratkaisua oikeana, mutta ei ole tyytyväinen nykytilanteeseen. Seitsemän vanhempaa kokee, että ratkaisu oli oikea aikanaan kun se
tehtiin, mutta heidän elämäntilanteensa on parantunut ja toivoisivat lapsen voivan palata kotiin. Viisi syntymävanhempaa suhtautuu tehtyyn ratkaisuun kokonaisvaltaisen kielteisesti eli ratkaisu on ollut väärä eikä huostaanottoa olisi koskaan pitänyt tehdä.
Miten suhtaudut tehtyyn ratkaisuun (lapsen huostaanottoon ja perhesijoitukseen) tällä hetkellä?
(syntymävanhemmat n=21)
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Ratkaisu oli hyvä ja oikea
Ratkaisu oli hyvä, mutta en ole
tyytyväinen nykyiseen perhehoitoon
Ratkaisu oli hyvä, mutta elämäntilanteeni
on parantunut niin, että toivon lapsen
voivan palata luokseni asumaan
Ratkaisu oli huono, huostaanottoa
ja perhesijoitusta ei olisi
koskaan pitänyt tehdä

Useimmat vastanneista syntymävanhemmista kokevat, että eivät ole saaneet riittävästi tukea huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvissä asioissa. Jos tukea on saatu, se on tapahtunut asiasta kertomisen muodossa tai he ovat saaneet tietoa sekä
henkistä tukea esimerkiksi lastenvalvojalta, ystäviltä tai lähiomaisilta. Yksi vanhempi on saanut tukea myös lastensa sijaisvanhemmilta, joiden hän kokee pitäneen hyvää huolta lapsista.
Vanhemmat olisivat kaivanneet enemmän tukea ja keskustelua viranomaistaholta eri tilanteissa. Tukea olisi kaivattu muun muassa vanhemmuuteen silloin,
kun lapsi muutti takaisin vanhemman luokse teini-iässä. Vanhemmat kaipasivat
myös psyykkistä tukea, tietoa asioiden etenemisestä sekä siitä, miten voisi saada
lapsensa takaisin luokseen tai miksi tapaamisia on rajoitettu. Sosiaalityöntekijän
kanssa keskustelu on koettu syyllistävänä eikä oikeusaputoimistostakaan ole löytynyt apua. Joku kokee, että hänen elämäntilannettaan olisi pitänyt sijoitusvaiheessa tutkia tarkemmin ja toimittiin liian hätäisesti ja väärin perustein. Eräässä vastauksessa tuli esiin sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja epäpätevyys, jonka
vuoksi tuki on ollut aika teknistä ja lähinnä rahallista. Toinen taas olisi kaivannut
enemmän rahallista tukea esimerkiksi ruokamenoihin. Joku kokee esimerkiksi
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perhepäivähoitajan antaneen väärää tietoa siitä, miten lasta oli kotona hoidettu
eikä asioista keskusteltu, vaan uskottiin liikaa perhepäivähoitajaa. Eräs vanhempi oli itse ollut aktiivinen löytääkseen sijaisperheen lapselleen, mutta joutunut
jossain määrin pettymään myöhempään yhteistyöhön sijaisvanhempien kanssa.
Oletko saanut tukea lapsesi huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvissä asioissa?
(syntymävanhemmat n=21)
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Tähän kyselyyn vastanneet syntymävanhemmat ovat tyytymättömiä yhteistyöhön
sosiaalityöntekijän kanssa. Kaikkein tyytymättömimpiä he ovat siihen, miten heidän mielipiteitään on kuultu tai huomioitu. 60% vastanneista syntymävanhemmista on kokenut, että heidän mielipiteitään ei ole kuultu ainakaan riittävästi.
Vain 15 % kokee, että häntä on kuultu ja huomioitu riittävästi. Muutkin kysymyksessä esitetyt vaihtoehdot siitä, saako sosiaalityöntekijään tarvittaessa yhteyden,
saako sosiaalityöntekijältä tietoa lasta koskevista asioista tai voiko sosiaalityöntekijälle kertoa mieltä askarruttavista kysymyksistä avoimesti, saavat kriittistä palautetta, joskin näkemykset tässä jakaantuvat.
Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yhteistyötäsi sijoittajakunnan sosiaalityöntekijän kanssa?
(syntymävanhemmat n=21)

vastaukset prosentteina %
Saan tarvittaessa helposti yhteyden
sosiaalityöntekijään
Saan sosiaalityöntekijältä tietoa lasta koskevista asioista ja päätöksistä
Voin kertoa minua askarruttavista kysymyksistä avoimesti sosiaalityöntekijälle
Olen tyytyväinen yhteistyöhön lapsen
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa
Koen, että mielipiteitäni on kuultu ja huomioitu riittävästi

samaa
mieltä

osittain
samaa
mieltä

en
osaa
sanoa

osittain
eri
eri
mieltä
mieltä

33

24
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Tarkentaessaan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, syntymävanhemmat nostavat
esiin teemoja, jotka liittyvät yleisesti ”kohtalaiseen” kokemukseen yhteistyöstä,
siihen että sosiaalityöntekijät vaihtuvat liian usein ja heillä on kiire.
Mitä muuta haluaisit sanoa yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa?
(syntymävanhemmat n=18)

Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa

lukumäärä

ei kovin hyvä/ menettelee

5

vaihtuvat usein/ liikaa

4

yhteistyö toimii

3

erittäin huono

3

apu evätty tai ei ole saanut

1

ei ole yhteistyötä

1

▪ Sosiaalityöntekijä hakenut koulusta ja käyttänyt lapsen luona sijaisperheessä,
▪ Tähän asti ollut erittäin huonoa, ei välitetty, annettu tietoa, ohitettu. -Koko
vuosien aikana ei edes kuvia lähetetty ym. vaikka luvattiin. -Ihme, että tämäkin kysely tuli, vasta nyt, kun lapset ovat aikuisia.
▪ Vaihtuvat aika useasti etten edes tiedä kehen pitäisi ottaa yhteyttä.
▪ Aika yksipuolista koska minun mielipiteitä ei oteta huomioon. Sosiaalityöntekijä voisi olla useammin yhteydessä kysellä minun tilanteesta ja muista
asiaan liittyvistä asioista.
▪ Kerrassaan loistavaa yhteistyötä ja jopa saan itse kannustusta sekä positiivista palautetta kuinka käyttäydyn asiallisesti kaikesta negatiivisista asioista huolimatta sijaisperhettä kohtaan.
▪ Tuntuu että he tietävät minun asiani paremmin kuin minä itse.
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5.3 Sijaisvanhemmat

Ajatuksia ennakkovalmennuksesta
Pelastakaa Lasten työssä toteutetaan tuleville sijaisvanhemmille sekä perhekohtaista valmennusta että Pride-ryhmävalmennusta, jonka oli saanut 35 sijaisperhettä. Perhekohtaiseen valmennukseen oli osallistunut 22 sijaisperhettä. Jopa
kuusi perhettä ilmoitti, ettei ollut saanut ennakkovalmennusta lainkaan. Tämä
voi selittyä sillä, että jo pitkään sijaisvanhempana toimineet eivät ole kokeneet
silloista, ei ehkä nykyisen kaltaista suunnitelmallista valmennusta, varsinaiseksi
valmennukseksi. Pääosin valmennukseen ollaan ihan tyytyväisiä. Valmennuksen
koettiin antaneen hyvät valmiudet toimia sijaisvanhempana.
Mihin valmennukseen perheenne osallistui ennen sijoitusta?
(sijaisvanhemmat n=63)
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Millaiset valmiudet valmennus antoi sijaisvanhempana toimimiseen?
(sijaisvanhemmat, n=58)

vastaukset prosentteina %
Hyvät valmiudet

5
22

4
57

3
14

2
5

1
2

Heikot valmiudet

ka.
3,9

Monille perheille sijaisvanhemmuus oli valmennuksen kautta tullut vaihtoehdoksi adoptiovanhemmuudelle. Avoimissa vastauksissa valmennuksesta todetaan, että siitä sai hyvää tietoa, se antoi varmuutta ryhtyä sijaisvanhemmaksi, se
herätti ajatuksia ja oivalluksia, käsitteli hyvin myös parisuhdetta ja oli erittäin
tarpeellinen. Toisaalta nähdään, että vasta lapsen tultua perheeseen, syntyy varsinainen kokemus ja osaaminen. Jotkut toivovat valmennukseen enemmän keskustelua haasteista ja yhteistyöstä syntymävanhempien kanssa. Muutama perhe
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on kokenut pohtineensa asioita jo etukäteen niin paljon, että valmennus oli heille lähinnä muodollisuus. Nämä seuraavassa taulukossakin ryhmitellyt vastaukset
olivat avovastauksia, eikä niistä käy ilmi, onko vastaaja osallistunut perhekohtaiseen vai ryhmävalmennukseen.
Mitä muuta haluat sanoa ennakkovalmennuksesta?
(sijaisvanhemmat n=42)
Muut; 4
Muodollisuus (omia lapsia tai
itse pohtinut jo); 3

Sai tietoa; 5

Antoi varmuutta ryhtyä
sijaisvanhemmaksi (adoption
vaihtoehtona tai muuten); 7
Kokemus ja osaaminen tulee
lopulta vasta lapsen myötä; 7

Prosessin pituus hyvä; 1
Myös parisuhdetta käsiteltiin
hyvin; 2
Toivoisin enemmän
keskustelua haasteista ja
yhteistyöstä
syntymävanhempien kanssa; 5
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Tarpeellinen; 11

Ajatuksia ja oivalluksia
herättävä; 3

Mitä valmennus antoi?
▪ Pride-valmennus ja samalla tapahtunut arviointi sijais/adoptiovanhemmuudestamme antoi kyllä varsin paljon tietoa sijoituksesta. Lopullinen kokemus ja osaaminen tulee kuitenkin vasta lapsen myötä arkielämässä.
▪ Valmennuksessa saimme varmuutta siihen että meistä on ja voimme ryhtyä
sijaisvanhemmiksi.
▪ Meillä oli alunperin suunnitelmissa ulkomainen adoptio ja siihen liittyen
perhekohtainen valmennus. Siinä yleisesti keskusteltiin mm. lapsen menetyksistä jne ja myös niistä keskusteluista on ollut apua sijaisvanhemmuudessa. Mieli muuttui adoptiovalmennuksen lopussa sijaisvanhemmuuden suuntaan.
▪ On tarpeellinen jokaiselle joka aikoo sijaisvanhemmaksi
▪ Se muokkasi meitä ja sai oivaltamaan tärkeitä asioita lapsen kannalta.
▪ Valmennus tuntui hyvältä ja se auttoi ajattelemaan monia asioita syvemmin. Kuitenkin käytäntö sijaislasten kanssa oli aluksi niin vaikeaa ja haastavaa, että näin jälkeenpäin ajateltuna niin valmennuksessa olisi pitänyt
puhua paljon enemmän lasten vaikeuksista, lasten sukulaisten tuomista
haasteista ja vaikeuksista myös kunnan sos.työntekijän kanssa.
▪ Enempi pitäisi tuoda keskustelua sijoitettujen lasten ongelmista.
▪ kaikki mikä aluksi tuntui ns ’turhalta’ Pride valmennuksessa on osoittautunut todella hyväksi tiedoksi, erityislasten hoitoa varten koulutus on tärkeää
ja materiaalista on ollut apua
▪ Hyvää parisuhdeterapiaa myös:)
▪ Sijaisvanhempia pitäisi valmentaa enemmän esim. yhteistyöstä sijoittavien
kuntien kanssa ja etenkin niistä mahdollisista eteen tulevista ongelmista. Ei
liian ruusuista kuvaa että kaikki ns. kulut korvataan
▪ Valmennus aika oli tarpeeksi pitkä, jolloin oli aikaa harkita sijaisvanhemmuutta.
▪ on ihan tosi hyvä juttu ymmärtää lasta, mutta ei valmista muutokseen, jonka lapsi todella tuo tullessaan (tosin sellaista valmennusta ei liene olemassakaan), mutta painottaa voisi enemmän, miten lapsen tulo vaikuttaa mm.
parisuhteeseen. PRIDE-valmennus keskittyy mielestäni eniten lapsen sisällä käyvään tunnemyrskyyn ja antaa keinoja/ymmärrystä valmistautua tulevaan.
▪ Erittäin hyvä ja valmistava
▪ VAATIVAN IHANA!

79

Perhehoidon aikaiset tukimuodot ja tuen tarve
Perhehoidon aikaisella tuella tarkoitettiin tässä yhteydessä sijoituksen aikana
sijaisvanhemmille tarjottavaa tukea. Perheiltä kysyttiin millaisiin tukimuotoihin he ovat osallistuneet viimeisen viiden vuoden aikana ja millaista tukea kokevat tarvitsevansa tällä hetkellä. Halusimme tietää, miltä osin tuki koetaan riittäväksi ja mitä tulisi lisätä tai kehittää. Vastausten perusteella näyttää siltä, että
sijaisvanhemmat kokevat saavansa täydennyskoulutusta, keskustelutukea sosiaalityöntekijältä ja jopa terapiapalveluita suhteellisen hyvin. Näyttäisi siltä, että
kaikkein eniten sijaisvanhemmat toivoisivat, mutta eivät ole saaneet vertaisryhmä- tai pienryhmätoimintaa, mentoritukea tai erilaista konsultaatio- tai kriisiapua vaikeissa tilanteissa. On kuitenkin huomattava, että on myös paljon niitä,
jotka eivät ole kokeneet tarvinneensa lainkaan juuri tällaista tukea.
Onko perheellenne tarjottu ja oletteko osallistuneet johonkin seuraavista sijaisperheille tarkoitetuista tukimuodoista viimeisen viiden vuoden aikana?
(sijaisvanhemmat n=63)

vastaukset
prosentteina %

Täydennyskoulutus sijoituksen jälkeen
Sijaisvanhemmuuteen
liittyvä keskustelutuki sosiaalityöntekijän
kanssa
Työnohjaus
Vertaisryhmätoiminta
(ryhmän vetäjänä sijaisvanhempi)
Pienryhmätoiminta
(ryhmän vetäjänä
esim. sosiaalityöntekijä)
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On tarjottu ja olen
osallistunut

On tarjottu, mutta ei ollut
mahdollisuutta
osallistuamahdollisuutta
osallistua

On tarjottu, mutta
en kokenut
tarpeelliseksi osallistua
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0

3
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11

32

3
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29
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10

16

26

28

5

5

7

51

33

Ei ole tarjottu enkä
Ei ole tarole
jottu mutkokenut
ta olisin
tarpeellitoivonut
seksi

Mentoritoiminta eli
kokeneen sijaisvanhemman keskustelutuki

7

0

7

33

54

Konsultaatioapu

30

0

5

25

40

Kriisiapu

9

2

2

57

31

10

0

7

38

46

54

0

3

22

21

27

0

2

52

19

32

2

5

45

16

17

2

0

70

12

8

0

0

66

26

40

0

0

32

28
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0

3

16

7

Apua lapsen hoitoon
sijaisvanhemman vapaan aikana
Ulkopuolinen apu sijoitetulle lapselle
(esim. hoito-, terapiaja erityispalvelut)
Apua yhteistyöongelmien ratkaisemiseksi
lapsen vanhempien tai
muun suvun kanssa
Lapsen kasvatukseen
liittyvä tuki ja ohjaus
perheneuvolassa
Lapsen ja sijaisvanhemman välisen vuorovaikutuksen tuki
(videoavusteinen)
Tukiperhe sijoitetulle
lapselle
Perhehoidon sosiaalityö sijoittajakunnan
taholta
Perhehoidon sosiaalityö Pelastakaa Lasten
taholta

Suurin tarve tukeen sijaisvanhemmilla näyttäisi olevan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, sijaisvanhempana jaksamisen tukemisessa sekä korvauksiin liittyvissä asioissa.
Pienimmät tuen tarpeet koetaan sijaisvanhemman rooliin ja tehtäviin, juridisiin kysymyksiin, vuorovaikutuksen tukeen sekä lapsen ja sijaisvanhemman suhteeseen, sisarussuhteisiin ja sijoituksen pysyvyyteen liittyvissä asioissa. Nämä
sijaisvanhemmat eivät koe suurta tarvetta myöskään sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvien asioiden selvittämisessä lapselle tai lapsen ja vanhempien väliseen
yhteydenpitoon liittyvissä asioissa.
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Millaiseksi arvioit perheenne tarpeen saada tukea seuraavissa sijaisvanhemmuuteen liittyvissä asioissa?
(sijaisvanhemmat n=63)
(Yhdistetty sarakkeet suuri tai kohtalainen tarve ja sarakkeet vähäinen tarve ja ei tarvetta)

vastaukset prosentteina %
Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät asiat
Sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvien asioiden selvittäminen
lapselle
Lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten välinen
yhteydenpito
Sijaisvanhemman rooli ja tehtävät
Sijaisvanhempana jaksaminen
Juridiset kysymykset
Toimeksiantosopimusten tekeminen ja tarkistukset
Asiakassuunnitelman tekeminen ja tarkistukset
Nuoren jälkihuoltoon liittyvät asiat
Sijaisvanhemmille maksettavat korvaukset
Vuorovaikutuksen tuki lapsen ja sijaisvanhemman välillä
Lapsen ja sijaisvanhemman suhde
Sisarussuhteet sijoitetun lapsen ja muiden perheen lasten välillä
Sijoituksen pysyvyyteen ja kestoon liittyvät kysymykset

82

suuri tai
vähäinen
kohtalainen tarve tai ei
tarve
tarvetta
57
43
32

68

33

67

15
56
39
43
46
35
52
32
30
19
23

85
44
61
57
54
65
48
68
70
81
77

Haluatko tarkentaa tai lisätä jotain sijoituksen aikaiseen tukeen liittyen? (sijaisvanhemmat)
▪ sijoittajakunnan ja omankin kuntamme sosiaalityö on (ilmeisesti resurssipulan takia) niin levällään, että juuri mitään tukea ei tunnu olevan sieltä
saatavilla. Henkilöiden vaihtuvuus on jatkuvaa, mitään pysyvyyttä ei voi
rakentaa.
▪ sijaisvanhemmille maksettava korvaus voisi olla vähän suurempi tässä
vaiheessa kun lapsi tulee murrosikään. menot kun on huomattavasti suuremmat jo vaatteisiin, puhumattakaan ruuasta.
▪ olen aina saanut Pelastakaa Lapsilta vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin
▪ Pelastakaa Lasten vuosittaiset koulutuspäivät ovat olleet tärkeä tiedollinen tuki ja sieltä on saanut myös vertaistukea.
▪ Yleensä ennakkoneuvotteluissa luvataan maat ja taivaat, sitten kun lupausten lunastus tulee, niin kunta piiloutuu lautakunnan päätösten taakse.
Pela ei pidä sijaisvanhempien puolta riittävästi. Ensin tunteella saadaan
lapselle sijaisperhe ja sitten vasta ruvetaan neuvottelemaan toimeksiantosopimuksesta. Selvä toimintamalli. Muutosta toimeksiantosopimukseen on
erittäin vaikea saada jälkikäteen useimmiten mahdoton.
▪ mielestäni olen saanut suurimman tuen lapsen sijoittajakunnan sosiaalityöntekijöiltä, tosin työntekijä on vaihtunut 5-6 kertaa noin neljän vuoden
aikana, mutta ilmeisesti olen osannut vaatia…Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä on ollut pysyvä, tuntenut lapsen ja minut alusta saakka ja näin
ollen pystynyt olemaan enemmän sitten henkisenä tukena.
▪ Perheneuvolan antama tuki vanhemmille ja lapsille ei ollut riittävä. Sijoitetuille lapsille nopeampaa ja suorempaa hoitoon ohjausta psykiatrian polille. Perheneuvolan antama työnohjaus ei ole riittävä kaikille perheille ja
mm seurakuntien antamaa työnohjausta tulisi kartoittaa yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona.
▪ Saamme työnohjausta ja tukea juuri toivomallamme tavalla, olemme siis
varsin tyytyväisiä sekä sijoittavaan kuntaan, että Pelan sosiaalityöntekijän asiantuntija-apuun, samoin kuin oman kuntamme palveluihin.
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Sijaisvanhemmat arvioivat yhteistyötään sosiaalityöntekijän kanssa myönteisesti. Tässä kohtaa ei kysymyslomakkeessa eroteltu kunnan ja Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijöitä, koska työnjaosta on voitu sopia eri tilanteissa eri tavalla. Niin
myös yhteydenpito sijaisperheen kanssa on voitu sopia joko yhteiseksi tehtäväksi
tai niin, että se on pääosin Pelastakaa Lasten vastuulla.
Parhaiten yhteistyö näyttää toteutuvan siinä, että perheet kokevat voivansa
kertoa mieltänsä askarruttavista asioista sosiaalityöntekijöille. Perheet kokevat,
että sosiaalityöntekijä tapaa perhettä ja kuuntelee ja arvostaa sijaisperheen näkemyksiä. Eniten kehitettävää olisi sijaisvanhempien mukaan juuri Pelastakaa Lasten ja kunnan työntekijöiden työnjaon selkiyttämisessä sekä siinä, että sosiaalityöntekijöihin saisi helpommin yhteyden.
Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yhteistyötänne lapsen sosiaalityöntekijän kanssa?
(sijaisvanhemmat n=64)

vastaukset prosentteina %
Sosiaalityöntekijä tapaa perhettämme vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa
Perheemme saa sosiaalityöntekijältä tietoa lasta koskevista asioista ja päätöksistä
Perheemme voi kertoa meitä askarruttavista kysymyksistä avoimesti sosiaalityöntekijälle
Saamme tarvittaessa helposti yhteyden
sosiaalityöntekijään
Koemme, että sosiaalityöntekijä kuuntelee ja arvostaa näkemyksiämme
Koemme, että sosiaalityöntekijä tukee
meitä sijaisvanhempina
Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijän ja
kunnan sosiaalityöntekijän työnjako on
selkeä
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Täysin Osittain
samaa samaa
mieltä mieltä

En
Osittain
osaa
eri
sanoa mieltä

Täysin
eri
mieltä

66

19

0

6

9

42

38

8

6

6

67

16

2

8

8

44

31

0

8

17

50

30

3

13

5

49

24

5

16

6

39

20

18

20

3

Sijaisvanhemmilla on paljon ajatuksia ja toiveita yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Alla toiveita on sekä ryhmitelty kuvioon että suorina lainauksina. Sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus, kiire ja vaikeus saada yhteyttä mainitaan
useissa kommenteissa. Jotkut sijaisvanhemmat ovat kokeneet, että vaikeassa
neuvottelutilanteessa Pelastakaa Lasten ja kuntien sosiaalityöntekijät asettuvat
”samalle puolelle” ja sijaisvanhemmat jäävät yksin ilman tukea näkemyksilleen.
On kuitenkin paljon myös niitä, jotka kokevat yhteistyön toimivan erinomaisesti.
Erityisesti Pelastakaa Lasten rooli sijaisvanhempien tukena saa kiitosta.
Mitä muuta haluaisit sanoa yhteistyöstä sosiaalityöntekijän kanssa?
(sijaisvanhemmat n=49)

Vaihtelee paljon henkilöittäin
ja kunnittain; 5
Sijaisvanhempia ei kuunnella,
PeLa "kunnan puolella"; 4

PeLa -yhteistyö toimii; 14

Muut; 1

Sosiaalityöntekijöiden suuri
vaihtuvuus; 11

Harvoin tavataan tai ollaan
yhteydessä; 11

Kunnan sosiaalityöntekijöiden
kiire, vaikea saada yhteyttä; 11
Yhteistyö toimii hyvin; 14
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Sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus ja kiire.
▪ Työntekijöiden vaihtuvuus vie pohjan jatkuvuudelta. Tällä hetkellä sijoittajakunnassa ei edes ole lapsemme nimen mukaan määräytyvää sosiaalityöntekijää, muutkin siellä näyttävät olevan vs. tittelillä. Kerrankin sijoittajakunnan ja oman kuntamme sosiaalityöntekijät tulivat riitelemään
perheemme asioista meidän olohuoneeseemme. Ei siitä voi juurikaan hyvää
sanoa.
▪ Pelan sos.tt:n kanssa yhteistyö toimii, sijoittavan kunnan sos.tt on vaihtunut
monta kertaa, yleensä tapaamisissa on aina eri henkilö/henkilöt. Onneksi
on keksitty s-posti, muuten ei sos.tt saisi koskaan kiinni.
▪ Riippuu hyvin paljon henkilöstä. Olemme huomanneet tämän kun työntekijät ovat vaihtuneet. Sos.työntekijät kantavat jonkin verran huolta lapsen
tarpeista, mutta ei lainkaan sijaisperheen tilanteesta (jaksaminen yms.)
▪ Pahin tapaus oli, kun ei saanut kriisitilanteessa sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijää kiinni mistään. Vasta kun puheluun vastanneelle sosiaalitoimen ihmiselle sanoin soittavani hätäkeskukseen, löytyi oma sosiaalityöntekijä heti!
▪ Meillä palvelu on toiminut molemmin puolin loistavasti, tosin vastaukset tulevat viiveellä. Ymmärrämme heidän kiireen ja sen, että meidän asiamme
eivät ole kovin kiirellisiä vaan ihan käytännön seikkoja

Harvoin tavataan tai ollaan yhteydessä
▪ Tapaamme meidän yhteyshenkilöä tosi harvoin, haluaisimme useammin tavata.
▪ emme oikeastaan asioi muuta kuin päätöksiä vaativissa asioissa kunnan
sossun kanssa
▪ Lasten sijoituskunnan sosiaalityöntekijä ei ole koskaan käynyt perheessämme.
▪ Toimeksiantosopimuksen teon jälkeen emme tavanneet sijoittajakunnan sosiaalityöntekijää kahdeksaan vuoteen. Tapasimme vain Pelan työntekijää.
Nykyään tapaamiset ovat kerran vuodessa, kun päivitämme sopimusta.
Nyt lasten tukiasioita selvitellään myös sähköpostitse, kun asiaa on useasti
koulutuksen edetessä.

Yhteistyö toimii hyvin
▪ yhteistyö on sujunut hyvin - viralliset asiat ovat hoituneet hyvin.
▪ Meillä on ollut onnea ! 1)sama sosiaali-tt koko ajan, tuntee lapsen ja sijaisperheen tarinat alusta asti. Tuntuu, että yhteys ja tuki lähentelee jo sukulaisuutta, vaikka on todella ammatillista ! 2)sijoittajakunta ostanut palvelun
Pelalta, jossa sama pätevä ja empaattinen sosiaali-tt koko ajan.

86

Sijaisvanhempia ei kuunnella
▪ Ei voi sanoa yhteistyöksi, kun tilanne on se, että kaikki asiat vain sanellaan
sosiaalityöntekijän taholta.
▪ Asennoituvat meihin monessa tilanteessa kuten toimeentuloasiakkaisiin.
▪ Kuntien sosiaalityö ei juurikaan pidä sijaisperheitä yhteistyökumppaneinaan. Mitään tiedotustoimintaa ei ole. Sosiaalityöntekijät eivät vaivaudu
kertomaan työpaikanvaihdoksistaan. Sosiaalityöntekijöiltä puuttuu yleiset
käytöstavat. Palavereissa hankalat asiat jätetään usein kirjaamatta ja ne
koetetaan vain unohtaa.

Vaihtelee paljon henkilöittäin
▪ perheellämme on kolme eri sijoittajakuntaa, joten käytännöt vaihtelevat kovasti!!!
▪ Yhteistyö yhden sijoituskunnan kanssa on takkuillut melko paljon, kun tukea
ja ymmärrystä kriisitilanteissa ei ole löytynyt tai roolit sosiaalityöntekijöiden kesken ovat epäselvät.
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6. Lastensuojelun perhehoito ja palvelujärjestelmä

6.1 Asiakassuunnitelman toteutuminen
Lapsen asiakassuunnitelma sijaisvanhempien arvioimana
Sijaisvanhemmille selitettiin kyselylomakkeessa lapsen ja vanhemman asiakassuunnitelman tarkoitusta, sisältöä ja laatimisvastuuta lastensuojelulain 30 § mukaisesti. Asiakassuunnitelmista kysyttiin tässä kyselyssä sijaisvanhemmilta ja
syntymävanhemmilta. Syntymävanhemmilta kysyttiin onko heidän lapselleen ja
heille itselleen tehty asiakassuunnitelma (liitekaaviot 16 ja 17). 12 syntymävanhempaa vastasi, että lapsella on asiakassuunnitelma, mutta kuudella lapsella ei
heidän mukaansa asiakassuunnitelmaa ole tehty ja kolme vanhempaa ei osannut
sanoa onko sitä laadittu. Syntymävanhemmista vain viisi kertoo heille itselleen
tehdyn asiakassuunnitelman ja 16 syntymävanhempaa kertoo, että sellaista ei ole
tehty tai he eivät ainakaan tiedä sitä.
Sijaisvanhempien mukaan 57 % lapsista on laadittu laissa mainittujen kriteerien mukainen asiakassuunnitelma hyvin tai melko hyvin. 43 % sijaisvanhemmista on sitä mieltä, että asiakassuunnitelma on laadittu kohtalaisesti, melko huonosti tai huonosti. Kaksi sijaisperhettä kertoo, että heidän käsityksensä mukaan
asiakassuunnitelmaa ei ole laadittu lainkaan (erikseen maininta, että lapset eivät ole Pelastakaa Lasten sijoittamia) ja kaksi perhettä kaipasi kirjallista versiota
asiakassuunnitelmasta. Sijaisvanhemmat yksilöivät lisäksi niitä laissa mainittuja asioita, jotka heidän näkemyksensä mukaan on kirjattu riittävän hyvin lapsen
asiakassuunnitelmassa sekä niitä asioita, joita ei ole asiakassuunnitelmassa riittävästi huomioitu (liitekaaviot 20 ja 21).
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Onko perheeseenne sijoitetun lapsen tai lasten asiakassuunnitelma mielestäsi
laadittu laissa mainittujen kriteerien mukaisesti?
(sijaisvanhemmat n=63)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

hyvin
melko hyvin
kohtalaisesti
melko huonosti
huonosti

Sijaisvanhemmat haluavat tuoda asiakassuunnitelmaan liittyen esille
muun muassa seuraavanlaisia seikkoja;
▪ työntekijöitä vaihtuu ja puuttuu, tieto ei siirry, samat asiat vuodesta toiseen
kerrottava uudelleen
▪ vakiintunut muodollisuus tai pelkkä paperi, tavoitteet ei toteudu
▪ pitäisi saada kirjallisena ja mahdollisimman pian palaverin jälkeen (viivettä liikaa)
▪ tavoitteiden pitäisi velvoittaa kaikkia (esim puhelut pitäisi olla lapsen tahtiin)
▪ tapaamiset ja asiakassuunnitelmaneuvottelu oltava erikseen jotta lapsi ehtii
olla vanhempien kanssa
▪ perheen tietoja tai asioita, kuten talouteen liittyvät pitäisi käsitellä vain sijaisvanhempien kanssa
▪ sijaisperheitä ja lapsia tulisi kuulla lapsen tilanteen selvittämisessä, erityisesti lapset huomioitava paremmin”
▪ liika kiire pois
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6.2 Toimeksiantosopimukseen liittyvät tekijät
Sijaisvanhemmat tekevät perhehoidosta toimeksiantosopimuksen sijoittavan
kunnan kanssa. Pelastakaa Lapsilla ei ole yhtenäisiä suosituksia toimeksiantosopimukseen liittyvien asioiden, kuten korvausten tai vapaan järjestämisen suhteen muutoin kuin lyhytaikaisessa perhehoidossa. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät pyrkivät kuitenkin varmistamaan valmennusvaiheessa, että perheillä
on riittävästi tietoa toimeksiantosopimukseen liitettävistä asioista ja ovat mahdollisuuksien mukaan mukana neuvottelemassa sijaisperheiden ja kunnan kanssa sijoitusvaiheessa toimeksiantosopimukseen liittyvistä asioista. Vaikuttaa siltä, että nämä kyselyyn vastanneet Pelastakaa Lasten toiminnassa mukana olevat
sijaisperheet ovat pääsääntöisesti hyvin tai melko hyvin tyytyväisiä kulukorvausten ja palkkion sekä lapsen yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten korvaamiseen sekä käynnistämiskorvaukseen. Perheelle annettava täydennyskoulutus ja erityisesti vapaan korvaaminen jakaa mielipiteitä enemmän. 45%
sijaisperheistä kokee vapaan toteutuvan huonosti tai melko huonosti. Noin joka
kolmas sijaisvanhemmista kokee sen toteutuvan hyvin tai melko hyvin.
Miten seuraavat toimeksiantosopimukseen liittyvät asiat toteutuvat mielestäsi?
(sijaisvanhemmat n=64)

vastaukset prosentteina %

hyvin

melko kohtahyvin laisesti

melko
huonosti
huonosti

kulukorvaus ja palkkio

44

30

17

5

5

lapsen yksilöllisistä tarpeista johtuvien erityisten kustannusten korvaaminen

24

39

12

19

7

käynnistämiskorvaus

38

38

11

6

6

vapaan toteutuminen

19

10

26

10

35

teille annettava täydennyskoulutus ja työnohjaus halutessanne

22

33

23

11

11

Kulukorvaus ja hoitopalkkio
Kulukorvauksesta ja hoitopalkkiosta kysyttiin sijaisvanhemmilta tarkkaa summaa kaikkien lasten kohdalta erikseen. Alla olevissa taulukoissa kulukorvaus ja
hoitopalkkio on ryhmitelty. Oikean puoleisesta sarakkeesta voi lukea monenko
lapsen kohdalla korvaus asettuu kyseiselle tasolle ja mikä on sillä tasolla laskettu
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korvauksen tai palkkion keskiarvo. Sijaisvanhemmat antoivat yhteensä 111 lapsen
kulukorvauksen määrän. Kulukorvauksen keskiarvoksi näillä sijaisvanhemmilla
tuli 459 €. Sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kulukorvauksen määräytymiseen,
ei kysytty.
Mikä on saamanne kulukorvauksen määrä / lapsi?
(sijaisvanhemmat n=111 lasta)

kulukorvauksen määrä
267-375
376-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
651-700
yli 700

lasten määrä/keskiarvo
27/ 343 €
8/ 389 €
24/ 446 €
25/ 481 €
15/ 539 €
6/ 575 €
5/ 671 €
1/976 €

Hoitopalkkio on taulukossa ilmoitettu 115 lapsen osalta. Keskimääräiseksi hoitopalkkion määräksi tuli 681 €/lapsi.
Mikä on saamanne hoitopalkkion määrä / lapsi?
(sijaisvanhemmat n=115 lasta)

hoitopalkkion määrä
alle 366
367-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
651-700
701-750
751-800
801-850
851-900
yli 900

lasten määrä/keskiarvo
6/ 309 €
4/ 369 €
13 /434 €
5 / 478 €
11 / 534 €
10 / 587 €
5 / 648 €
17 / 682 €
14 / 729 €
10 / 792 €
6 / 826 €
1 / 900 €
13 / 1265 €
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Hoitopalkkion määräytymiseen voivat vaikuttaa monet seikat. Sijaisvanhemmat
kertovat, että aika monella (24) hoitopalkkio oli ennalta määrätty ja siihen vaikutti muun muassa lapsen ikä (20). Muita hoitopalkkion määräytymiseen vaikuttavia asioita mainitaan lapsen hoidettavuus (13), sijoituksen vaativuus (12) tai se,
että on mahdollistettu lapsen hoitaminen kotona (4). Perhetilanne tai ammatillista hoitoa vaativa lapsen perhesijoitus on myös vaikuttanut joidenkin kohdalla
hoitopalkkion määrään.
Mitkä tekijät vaikuttivat palkkion määräytymiseen perheeseenne sijoitetun
lapsen tai lasten kohdalla? (Esim. ikä, hoidettavuus, muu sijoituksen vaativuus, palkkio oli ennalta määrätty tms.)
(sijaisvanhemmat n=56)

PeLan suosituksen mukainen; 1
Oma koulutus, ammatillinen
hoito; 2

Muut; 4

Yksinhuoltajuus; 2
Palkkio ennalta
määrätty; 24
Sijoituksen vaativuus; 12

Hoidettavuus; 13

Mahdollisuus hoitaa kotona; 4

Lapsen ikä; 20

Se, kuinka paljon sijaisvanhemmat arvioivat kuukausittain käyttävänsä aikaa
lapsen asioiden hoitamiseen erilaisissa yhteyksissä vaihtelee tapauksittain paljon. Kyselyssä sijaisvanhemmat arvioivat erikseen ajankäyttöä terveydenhoitoon,
kouluun, päivähoitoon, ja erilaisiin lapsen sijoitukseen liittyviin palavereihin tai
tapaamisten järjestelemiseen kuukausittain käytettävänä aikana. Liitetaulukossa 18 on ryhmitelty ajankäyttöä tarkemmin. Alla olevassa kuviosta voi havaita,
että eniten sijaisvanhemmat käyttävät keskimäärin aikaa lapsen terveydenhoi-
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toon liittyviin asioihin sekä erilaisiin lapsen tapaamisiin ja yhteydenpitoon liittyviin asioihin.
Kuinka paljon arvioit, että sijaisvanhempina keskimäärin käytätte aikaa eri
tahoilla perheeseenne sijoitetun lapsen tai lasten asioiden hoitamiseen kuukausittain?
(sijaisvanhemmat n=60)

Yhteistyöaika kuukaudessa

muu yhteistyö
syntymävanhempien
kanssa

Yhteistyötaho

muut palaverit
tapaamisten
järjestäminen
terveydenhoito
päivähoito
koulu
Pelastakaa Lapset
sosiaalitoimi
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Tuntia / kk

Sijaisperheiden mahdollisuus ja oikeus vapaaseen
Sijaisvanhempien oikeutta vapaaseen ja vapaan toteutumista kysyttiin avoimella
kysymyksellä ”Miten perhehoitajan oikeus vapaaseen on järjestetty?”. Vastaukset ryhmiteltiin alla olevan taulukon mukaisesti. 23 vastauksessa mainittiin että
vapaata ei ole järjestetty mitenkään, vaan se on järjestettävä itse. 24 lapsen kohdalla sijaisvanhemmille maksetaan rahallinen korvaus, joka usein on kerran vuodessa maksettava ylimääräinen korvaus. Monet (12) sijaisvanhemmat eivät halua
vapaata, vaan viettävät mieluiten loma-ajat perheenä. Joidenkin lasten kohdalla sijaisvanhemmat viettävät vapaata lapsen ollessa tapaamassa sukulaisiaan tai
tukiperheessä. Kolme sijaisvanhempaa mainitsi, että lapsi voisi olla lastenkodissa heidän vapaansa ajan, mutta ainakin joillekin tämä on käytännössä vaihtoehto, jota ei haluta käyttää.
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Miten perhehoitajan oikeus vapaaseen on järjestetty?
(sijaisvanhemmat n= 63)

Vapaan järjestäminen
rahallisena korvauksena
ei mitenkään/itse järjestettävä
emme halua vapaata, lomat yhdessä
lastenkodissa
lapsen sukulaisvierailujen yhteydessä
järjestetty tukiperhe
järjestetty hyvin

lukumäärä
24
23
12
3
3
2
1

▪ Joudumme järjestämään vapaan ja lastenhoitajat itse. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että vapaata ei juurikaan ole.
▪ En tiedä, siitä ei ole puhuttu
▪ Elämme perheenä eli emme ole viettäneet vapaata vain toisesta (sijoitetusta) lapsesta vaan jos tarvitsemme lapsille hoitajaa järjestämme sen itse,
yleensä hoitaja on jommankumman meidän vanhemmista ja tarve on lyhytaikainen. Taloudellinen korvaus täytyy aina erikseen pyytää, minusta olisi
järkevää että se tulisi automaattisesti.
▪ lapsi on meillä perheenjäsen ja niin pitäisi olla kaikissa sijaisperheissä.. kysymys on minusta lapsen kannalta loukkaava!??!
▪ En ole halunnut vapaata, mielestäni olemme perhe ja teemme mm. lomamatkat yhdessä. Minun on parempi lähteä lomille kun lapset on mukana, ei
tarvitse olla huolissaan kuinka kotona menee.
▪ Ei ole vapaita. Kerrottu että käytännössä vapaa tarkoittaisi lapsen vientiä
lastenkotiin
▪ Hoitaja saa 200 euroa/vuosi lomakorvausta
▪ vapaat kunta järjestää rahalla... käytännössä ei pidetä vapaita
▪ Saamme yhden kuukauden ylimääräisen palkkion, jolla itse järjestämme
vapaan.
▪ meillä ei ole sellaiseen ollut vielä tarvetta.
▪ Mahdollisuus 2 viikon vapaaseen vuodessa.
▪ silloin kun lapsi on vanhemmilla
▪ lapsi käy sukulaistensa luona
▪ Nykyään aika hyvin ,pääsen vapaalle ja hoito on järjestetty.
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6.3 Pelastakaa Lapset toimijana
Pelastakaa Lapsilla on viisi aluetoimistoa, jotka hoitavat lastensuojelun lyhyttai pitkäaikaista perhehoitoa kuntien toimeksiannosta. Kokonaisuuteen kuuluu
perheiden rekrytointi, valmennus, sijoitusvaiheen työskentely, perhehoidon aikainen porrastettu sosiaalityön tuki (lastenpsykiatrian ja lastenlääkärin konsultointimahdollisuus) sekä työnohjaus ja konsultaatiomahdollisuus perheille. Pelastakaa Lapsilla on aluetoimistoissa yhteensä noin 40 sosiaalityöntekijää, jotka
hoitavat adoptioita, lastensuojelun perhehoitoa ja tukiperhetoimintaa sekä keskustoimistossa lastensuojelupalveluiden tuki- ja kehittämistoimintaan osallistuvia asiantuntijoita. Tämän kyselyn suunnitteluvaiheessa pyydettiin kaikkia niitä henkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet perhehoidon
parissa viimeisten vuosien aikana vastaamaan kyselyyn. Kyselyn teemoina olivat sekä Pelastakaa Lasten perhehoitotyön vahvuuksien ja kehittämistarpeiden
kartoitus (perheiden rekrytointi, valmennus, sijoitusvaiheen työskentely, tuki ja
seuranta, konsultaatio ja arviointi, jälkihuolto, kuntayhteistyö) että lapsen kanssa työskentelyyn liittyvät vahvuudet ja kehittämistarpeet.
Kyselyyn vastasi 21 työntekijää. Näillä työntekijöillä oli pitkäaikaisia työkokemuksia muun muassa kunnan avo- tai sijaishuollon lastensuojelutyössä ennen
järjestöön töihin tuloa tai Pelastakaa Lasten työssä neljästä vuodesta yli 12 vuoteen. Kaikilla lastensuojelun asiakastyötä tekevillä on sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäkoulutuksena heillä on muun muassa Pride-kouluttajan koulutus, vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdekoulutusta, lapsen kanssa työskentelykoulutusta,
sukulaissijaisvanhemmuuden arviointikoulutusta sekä lasten vertaisryhmäohjaajakoulutusta, työnohjaajakoulutusta, läheisneuvonpitoon koulutusta sekä perheterapia- ja perheneuvolakoulutusta.

Yhteistyö kuntien kanssa
Pelastakaa Lapset on aiemmin tehnyt työtä erityisesti alle kouluikäisten lasten
pitkäaikaisissa perhesijoituksissa, mikä näkyy tässäkin kyselyssä. Tyypillisimmin
Pelastakaa Lasten palveluja ovat käyttäneet pienet ja keskisuuret kunnat, joissa ei ole erikseen sijaishuollon yksikköä. Sijoittajakunnan kokoa ja perhehoidon
organisointia kunnassa kysyttiin tässä kyselyssä kuntien sosiaalityöntekijöiltä ja
sijaisvanhemmilta. (liitekaaviot 11-14) 24:stä vastanneesta kunnan sosiaalityöntekijästä vain kuusi työskentelee yli 50 000 asukkaan kunnassa. 15 sosiaalityön-

95

tekijää hoitaa perhehoidon asioita muun sosiaalityön ohessa. Sijaisvanhempien
vastaukset ovat samansuuntaisia ja vahvistavat käsitystä Pelastakaa Lasten roolista pienten ja keskisuurten kuntien yhteistyökumppanina perhehoidossa.
Tyypillisimmin kuntien sosiaalityöntekijät hoitavat kyselyn mukaan 1-3 lapsen
perhehoitoa yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa. Yhteistyösuhteista useimmat ovat 1-5 vuoden mittaisia, joskin jopa neljä sosiaalityöntekijää on tehnyt
yhteistyötä Pelastakaa Lasten kanssa yli 20 vuotta. Kahdeksan sosiaalityöntekijää kertoo, että heillä on täydennyskoulutusta perhehoitoon ja 16:lla sitä ei ollut. (liitekaaviot 22-24) Neljällä on Pride-koulutus ja kahdella koulutus sukulaissijaisvanhemmuuden arviointiin. Lisäksi mainittiin kiintymyssuhdekoulutus,
adoptioneuvonnan koulutus ja erikoistuminen lapsi- ja nuorisososiaalityöhön.
Jonkin verran sosiaalityöntekijät (6) toivovat lisäkoulutusta perhehoitotyöhön.
Erityisesti toivotaan jälkihuoltoon liittyvä koulutusta ja lastenpsykiatrian tuntemuksen lisäämistä sekä lapsen sijoituksen valmistelun osaamista.
Kaikkein tärkeimpänä Pelastakaa Lasten toimintana perhehoidossa tähän kyselyyn vastanneet kuntien sosiaalityöntekijät näkivät lapsen oikeuksien toteutumisen edistämisen sekä lastensuojelun perhehoitoon liittyviin epäkohtiin ja kehittämistarpeisiin vaikuttamisen valtakunnallisesti. Kolmanneksi tärkeimmäksi
nähdään perhehoidon jälkeinen tuki sijaisvanhemmalle. Tämän jälkeen tulevat
valmennus, rekrytointi, sijoitusvaiheen työskentely, täydennyskoulutus sekä perhehoidon kehittämistyö. Vähiten Pelastakaa lasten rooliin nähtiin kuuluvan perhesijoituksen jälkeinen tuki kunnan sosiaalityöntekijälle.
Kuinka tärkeänä näet oman kuntasi kannalta, että Pelastakaa Lapset toimii
seuraavilla perhehoidon osa-alueilla?
(sosiaalityöntekijät n=23)
5= hyvin tärkeä ja 1= ei lainkaan tärkeä.

vastaukset prosentteina %
sijaisperheiden rekrytointi
sijaisperheiden valmennus
sijoitusvaiheen työskentely
perhesijoituksen jälkeinen tuki lapselle
perhesijoituksen jälkeinen tuki sijaisvanhemmalle
perhesijoituksen jälkeinen tuki syntymävanhemmalle
perhesijoituksen jälkeinen tuki kunnan sosiaalityöntekijälle
lyhytaikainen perhehoito
perhehoidon täydennyskoulutus
perhehoidon kehittämistyö

96

5
57
61
55
35
44
39
9
30
32
35

4
22
17
23
30
44
13
22
17
36
48

3
9
9
18
26
9
26
26
30
32
13

2
4
4
0
4
4
13
26
13
0
0

1
9
9
5
4
0
9
17
9
0
4

ka.
4,1
4,2
4,2
3,9
4,3
3,6
2,8
3,5
4
4,1

konsultaatio, työnohjaus, mentorointi
lastensuojelun perhehoitoon liittyviin epäkohtiin ja kehittämistarpeisiin vaikuttaminen valtakunnallisesti
lapsen oikeuksien toteutumisen edistäminen

46

23

18

0

14

3,9

52

44

4

0

0

4,5

65

30

4

0

0

4,6

Suurimpana vahvuutena Pelastakaa Lasten perhehoitotyössä sosiaalityöntekijät
näkevät vahvan osaamisen, ammattitaidon sekä työn laadun. Kuntien sosiaalityöntekijät kokevat myös, että valtakunnallisuus ja järjestötoimijuus tuovat etuja
ja joustavuutta työhön, niin että resursseja ja osaamista voi hyödyntää paremmin
ja keskittyä ja erikoistua asioihin. Rekrytointi, koulutus, työnohjaus ja konsultointi sekä pysyvä henkilökunta ja tuen eri mallit mainitaan myös vahvuutena.
Mitkä asiat näet Pelastakaa Lasten perhehoitotyön vahvuuksina?
(sosiaalityöntekijät n=22)

Pelastakaa Lasten vahvuudet

lukumäärä

osaaminen ja ammattitaito, laatu

12

järjestötoimijuus (valtakunnallisuus)

6

rekrytointi, koulutus, työnohjaus, konsultointi

6

pysyvä henkilökunta

4

sijaisvanhemmista huolehtiminen

2

tuen eri mallit (intensiivinen)

2

vanhemmuuden tukeminen

1

mahdollisuus konsultoida lääkäriä

1

Kuntien sosiaalityöntekijät kokevat yhteistyön toimineen hyvin. Kehittämisehdotuksina he toivovat, että Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät olisivat entistäkin tiiviimmin perheiden tukena ja ulottaisi tukeaan ja työtään entistä enemmän
myös syntymävanhempien kanssa tehtävään työhön. Yhteistyön lisäämistä myös
kuntiin päin toivottiin siten, että perhehoidossa olevista lapsista ja heidän perhehoidon tilanteesta tulisi mahdollisimman monipuolista ja realistista tietoa kuntaan.
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Mitä kehitettävää näet Pelastakaa Lasten perhehoitotyössä? Mitä toiveita ja
odotuksia kunnassanne on Pelastakaa Lasten perhehoitotyön suhteen?
(sosiaalityöntekijät n=17)

Toiveita Pelastakaa Lasten työstä
tiiviimmin sijaisperheen tukena
lisää yhteistyötä/ monipuolista tietoa
syntymävanhempien arvostaminen /työskentely
apua rekrytointiin
palkkiot ylös
julkisuutta perhehoidosta
jälkihuollosta vastuuta
maantieteellisyys etu jos tarv perhe kaukaa
täydennyskoulutusta sijaisvanhemmille
apua valmentamiseen

4
4
4
2
1
1
1
1
1
1

Miten koet perhehoidon yhteistyön yleisesti toimineen Pelastakaa Lasten kanssa? Mitä vahvuuksia ja mitä kehitettävää yhteistyössä mielestäsi on?
(sosiaalityöntekijät n=20)

yhteistyön toimivuus
Hyvin toimivaa
koosteita työstä perheen kanssa pitäisi saada
selkeyttä sopimuksiin
enemmän yhteistyötä sijoitusvaiheessa
lapsen oikeudet ja – verkostot otettava paremmin huomioon

14
4
1
1
1

Rooli- ja tehtävänjako Pelastakaa Lasten ja kunnan sosiaalityöntekijöiden välillä hoidettaessa lapsen perhehoitoa yhteistyössä, voi vaihdella tapauskohtaisesti.
Kyselyn avulla haluttiin saada kuntien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tästä
asiasta. Yhteistyön koettiin toimivan hyvin (6) esimerkiksi siten, että Pelastakaa
Lapset hoitaa perheen valmennuksen ja kotikäynnit perheeseen perhehoidon aikana. Vahvuutena nähtiin se, että Pelastakaa lasten työntekijöillä on mahdollisuus keskittyä perhehoitoon ja olla erityisesti sijaisperheen tukena. Joskus tämä kuitenkin aiheuttaa kuntien työntekijöiden näkökulmasta tilanteen, joissa he
”kirstun vartijoina” ja päätöksentekijöinä joutuvat ikävään ”hyvä Pela perheen
tukija - paha kunta” asetelmaan. Monessa vastauksessa toivottiin molemminpuolisesti yhteistyön parantamista. Kiire ja resurssien vähäisyys aiheuttavat sen, että
yhteistyö koetaan joskus etäisenä.
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Kerro rooli- ja tehtävänjaosta kunnan sosiaalityöntekijän ja Pelastakaa Lasten
sosiaalityöntekijän välillä. Mikä siinä on toimivaa? Mikä ei toimi?
(sosiaalityöntekijät n=21)

Roolit ja tehtävänjako
toimii
kunta vastaa lapsesta, pela ja perhe
parempi yhteistyö molemminpuolin
”hyvä pela paha kunta” asetelma
pela voi keskittyä tiettyyn asiaan
jälkihuoltovastuuta myös pelalle
valmennus ja kotikäynnit pelalla

6
5
4
3
3
1
1

▪ Hyvää, että työntekijät voivat tehdä räätälöidympää työtä, esim. videointi, useammat keskustelut jne. tai olla yhteydessä biologiseen puoleen räätälöidymmin. Se auttaa sijoituksen eri osapuolia etenemään asiassa. On myös
isompi joukko pohtimassa ja esittämässä näkökantaa, kun on vaikeita tilanteita.
▪ Pela vastaa käytännön työstä, kotikäynneistä ja perheen kanssa tehtävästä
työstä. Toimii ok.
▪ Pela:n työntekijän tehtävä on mielestäni sijaisperheen tukeminen. Lapsen
asioista vastaa kunnan työntekijä
▪ Roolit ehkä jakautuvat usein niin, että Pelan sosiaalityöntekijä on enemmän lapseen ja sijaisperheeseen yhteydessä kuin biologiseen vanhempaan.
Huostaan ottaneen sosiaalityöntekijän saattaa olla mahdotonta luoda kriisivaiheessa minkäänlaista rakentavaa yhteyttä lapsen vanhempaan, jolloin
vanhempi jää hyvin yksin. Olisi mielenkiintoista nähdä, olisiko huostaanottoprosessin ulkopuolisella sosiaalityöntekijällä mahdollisuus luoda rakentavaa kontaktia lapsen vanhempaan ja näin pyrkiä rakentamaan vanhemman kokemaa osallisuutta, joka palvelisi paremmin lapsen sijoitusta.
Toisaalta myös suhde lapseen ja sijaisvanhempiin voi jäädä ulkokohtaiseksi
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Yhteistyö syntymävanhempien ja sijaisvanhempien kanssa
Se, että Pelastakaa Lapsilla on perinteisesti ollut suurempi rooli sijaisvanhempien kanssa tehtävässä työssä ja kuntien työntekijät ovat vastanneet syntymävanhempien kanssa tehtävästä työstä näkyy myös tässä kyselyssä. Syntymävanhemmista 13 on ollut yhteydessä järjestön työntekijään, mutta seitsemän ei ole ollut
(liitekaavio 19). Syntymävanhemmat tekevät yhteistyötä järjestön työntekijöiden
kanssa useimmiten vuosittain asiakassuunnitelmaneuvottelujen yhteydessä.
Millaisissa tilanteissa olet ollut yhteydessä Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijään? Miten olet kokenut yhteistyön?
(syntymävanhemmat n=14)

neuvotteluissa vuosittain
yhteistyö normaalia/ myönteistä
ammattitaitoista mutta sijaisperheille tark
toivoisin enemmän yhteydenottoja
lasten vaikeuksissa
ei ole ollut paikalla
eivät välitä

8
5
2
2
1
1
1

▪ Kun tytöillä oli vaikeuksia. Yhteistyö normaalia.
▪ Neuvotteluissa vuosittain. Kriisitilanteessa ajattelin ottavani yhteyttä, koen
että palvelut siellä on lähinnä tarkoitettu sijaisperheelle. Ajattelin tulla kertomaan lapsen tarinan näin jälkeenpäin, jos siitä olisi apua, kun toinen lapseni asuu siellä vielä. Jäi ajatukseksi. Neuvottelujen perusteella ammattitaitoinen henk. kunta.
▪ Kerran vuodessa sijaisperheessä ollessa palaverissa. Voisivat olla useamminkin yhteydessä minuun minä olen kuitenkin lasteni huoltaja.
▪ Minulla on tukihenkilö Pelalta ja oon tosi tosi kiitollinen tästä ihmisestä.
▪ Palaveri. Yhteistyö hyvä.
▪ Pari kertaa vuodessa palaverissa sijaisvanhempien luona, koskien lapsen
asioita ja tapaamisia.
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Sijaisvanhemmat näkevät Pelastakaa Lapset tärkeänä sijaisperheiden tukijana.
Työntekijät koetaan ammattitaitoisina ja perhehoidon asiantuntijoina. Sijaisvanhemmat arvostavat myös pysyvää henkilökuntaa. Järjestö nähdään tärkeänä perheiden valmentajana ja sijoituksen aikana linkkinä sijaisvanhempien ja kunnan
välillä sekä lapsen näkökulman esiintuojana. Sijaisvanhemmat esittävät kriittisiäkin kommentteja Pelastakaa Lasten roolista. Muutamat sijaisvanhemmat kokevat järjestön työn kaukaisena ja passiivisena tai että järjestö ajaa vaikeissa neuvottelutilanteissa kunnan etua.
Millaisena koet ja näet Pelastakaa Lasten roolin osana lapsen perhehoitoa?
(sijaisvanhemmat n=53)
Muut; 2
Ajaa lasten etuja, auttaa
tavoittamaan lapsen
näkökulmaa; 2
Linkki kunnan,
syntymävanhempien ja
sijaisperheen välillä; 3

Asiantuntija,
ammattitaitoinen; 12

Pysyvyys olisi tärkeää; 4

Kaukainen, passiivinen,
vähäinen rooli; 5

Puolueeton; 2
Alkuun tärkeä, myöhemmin
vähäisempi merkitys; 4

Kouluttaja, valmentaja; 3
Noudattaa sijoittajakunnan
tilausta; 2

Tärkeä, sijaisperheiden tuki; 30
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▪ todella tärkeänä. Ammattitaito vahva. Pela ajaa lasten etuja kun taas kunnassa ajatellaan välillä liikaakin vanhempien kannalta asioita
▪ tärkeä välittäjä sosiaalityöntekijän ja sijaisperheen välillä. Samalla myös
asiantuntija.
▪ puolueeton asiantuntija/ ohjeistaja
▪ aluksi oli enemmän yhteyksiä, nykyisin harvemmin
▪ ilman Pelaa sijoittamista ei kannata edes HAAVEILLA! Varsinkin uusien sijaisvanhemmuutta miettivien perheiden.
▪ pelan rooli näyttää loppuvan siihen kun sijoitus saadaan tehtyä
▪ hieman kaukaisena
▪ meidän perheemme kohdalla heidän roolinsa on todella suuri ja todella tärkeä
▪ he toteuttavat sen mitä sijoittajakunta heiltä tilaa
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7. Perhehoidon kehittämisen edellytykset ja suunnat

7.1 Lapset kertovat mitä tulevien sijaisvanhempien tulisi tietää ja
millainen on hyvä sijaisperhe
Mitä olisi hyvä kertoa lapselle kun häntä ollaan sijoittamassa?
Hyvin monella (42/53) kyselyyn osallistuneista nuorista on näkemyksiä siitä, mitä olisi hyvä kertoa etukäteen lapselle, jota ollaan sijoittamassa sijaisperheeseen.
Suuri osa painottaa sitä, että lapselle tulee kertoa ensinnäkin, mitä on edessä:
minkälaisia sijaisvanhemmat ja uusi koti ovat sekä mikä tulee muuttumaan. Lapselle pitäisi kertoa, että alussa voi olla vaikeaa ja että sopeutuminen vie aikansa.
Lisäksi nuoret painottavat sitä, että lapselle on kerrottava rehellisesti sijoituksen
syy. Syyn rehellistä kertomista pidetään tärkeänä, jotta lapsi käsittäisi, että sijoitus ei ole lapsen syytä. Lapsen pitäisi myös ymmärtää, että sijoitus ei johdu siitä,
etteivät hänen biologiset vanhempansa rakastaisi lasta. Lapselle pitäisi kertoa,
että sijaisperheessä asuminen ei merkitse sitä, että lapsi olisi jollain tavalla erilainen tai huonompi kuin muut lapset. Usean nuoren mielestä sijaisperheeseen sijoitettavalle lapselle kannattaisi kertoa myös, että lapsella on mahdollisuus saada rakastavat vanhemmat ja perhe. Muutamat nuoret painottavat myös sitä, että
lapselle pitäisi kertoa hänen omista oikeuksistaan sekä siitä, että hänellä on halutessaan mahdollisuus yhteydenpitoon syntymävanhempien kanssa.
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Mitä olisi hyvä kertoa etukäteen lapselle, jota ollaan sijoittamassa sijaisperheeseen?
(nuoret n=42)

Lapsen oikeudet (mm.
yhteydenpitoon); 2
Miksi sijoitus tapahtuu; 5

Mahdollisuus perheeseen ja
rakastaviin vanhempiin; 6

Mitä tapahtuu,
mitä edessä; 8
Sijoitus ei ole lapsen syy, lapsi
ei ole huonompi; 5
Pitää kertoa rehellisesti, ei saa
valehdella; 2

Miksi sijoitus tapahtuu, sijoitus ei ole lapsen syy
▪ Kertoo selvästi, miksi se lapsi sijoitetaan toiseen perheeseen, että se ymmärtää sen, eikä elä epätietoisuudessa. Että on silti tavallinen ihminen, eikä erikoinen kun asuu sijaisperheessä, että ei sitä kannata ruveta pelkäämään.
▪ Miksi sijoitus tapahtuu. Jos sitä ei kerrota, lapsi luulee syyn olevan itsessään.
▪ Kaikille, jotka sijoitetaan, pitäisi kertoa oikea syy sijoitukseen, sillä pienimmätkin ymmärtävät asioita, vaikka niin ei haluta uskoa!
▪ Että se on positiivinen ratkaisu kahdelle muulle vaihtoehdolle, joko jäädä
asumaan sukulaisen luokse (mikä ei jossain tilanteessa ole paha ratkaisu)
tai asua lastenkodissa täysi-ikäiseksi asti.
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▪ Lapselle, jota ollaan sijoittamassa, tulisi kertoa, että hänen vanhempansa
eivät ole kykeneviä huolehtimaan lapsesta, vaikka haluaisivatkin. Sijoitus
on lapselle paljon parempi, hän saa paremman tulevaisuuden ja perheen,
joka kykenee rakastamaan lasta hänen ansaitsemalla tavalla. Pitää myös
muistaa sanoa, että biologiset vanhemmat rakastavat lasta, eikä sijoittaminen ole millään tavalla lapsen syy...
▪ ei ole huonompi vaikka on sijaislapsi

Mitä tapahtuu, mitä edessä?
▪ Varaudu myös pahimpaan.
▪ Että minkälainen perhe tulee katsomaan lapsia.
▪ Kun menee erilaiseen perheeseen, kuin missä on tottunut elämään, on muutos aika järkyttävä. On tavallaan sovittava perheen rutiiniin, sillä tietenkään se ei pyöri pelkästään sijaislapsen ympärillä.
▪ Minkälainen paikka se minne muuttaa on ja jotain niistä ”vanhemmista” ja
ylipäätään minne kouluun menee ja yms.
▪ Kannattaa olla kärsivällinen, kannattaa olla tyytyväinen että pääsee joidenkin ihmisten luo asumaan, kannattaa myös tutustua omaan sijaisperheeseen kunnolla, sopeutumiseen uuteen tilanteeseen vie aikansa.
▪ Ikäkauden mukaisesti erilaisia asioita, joita sijoitettu haluaa tietää.

Pitää kertoa rehellisesti
▪ No ainakaan mistään asiasta ei saa valehdella.
▪ Että kaikki selviää ajallaan, ja että kannattaa olla oma itsensä ja kertoa miltä tuntuu, jos on paha mieli, ja saa uusia kavereita ja että voi olla enemmän
sääntöjä ja kannattaa olla rehellinen. :)

Mahdollisuus perheeseen ja rakastaviin aikuisiin
▪ Se on lapsen omaksi parhaaksi. Hän saa uusia kavereita.
▪ Että siellä on todella rakastavat aikuiset.
▪ Saat rakastavan perheen jossa on rajat.

Lapsen oikeudet yhteydenpitoon
▪ Että yhteydenpidon mahdollisuus biologisiin vanhempiin on, mikäli lapsi sitä tahtoo.
▪ Että paljonko sen kuuluisi saada rahaa esim. vaatteisiin ym. Sen omat oikeudet.
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Mitä olisi hyvä kertoa sijaisperheeksi ryhtyvälle?
Sijaisperheessä asuvat lapset ja nuoret lähettävät sijaisperheeksi ryhtymistä miettiville perheille selkeän ja tärkeän viestin siitä, että sijaisvanhemmuus on haastavaa ja vaativaa. Perheen tulee miettiä tarkkaan, onko valmis ottamaan sijaislapsen vastaan vaikka se ei tule olemaan helppoa. Lapset ja nuoret viestittävät
tuleville sijaisperheille myös, että sijaisperheeseen tuleva lapsi tarvitsee paljon
kärsivällisyyttä, omaa tilaa ja aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Sijaisperheeksi aikoville muistutetaan, että lapsen syntymävanhemmat ovat lapselle tärkeitä:
omat juuret kiinnostavat lasta ja lapsi voi tarvita sijaisperheen tukea yhteydenpidossa syntymävanhempiin. Sijaisvanhempien tulisi kohdella lasta kuin omaansa
ja yrittää olla ylihuolehtimatta lapsesta. Sijaisperheeksi ryhtyvälle perheelle pitäisi myös kertoa avoimesti lapsen mahdollisista sairauksista ja taustasta, josta lapsi tulee.
Mitä olisi hyvä kertoa etukäteen sellaiselle perheelle, joka miettii sijaisperheeksi ryhtymistä?
(nuoret n=37)

Lapsen tilanne ja tausta; 3

Älä ylihuolehdi; 2

Sijaisvanhemmuus on
haastavaa, oletko
valmis; 10

Kohtele lasta
kuin omaa; 4

Lapsi tarvitsee kärsivällisyyttä,
ymmärrystä ja aikaa sopeutua; 5

106

Syntymävanhemmat ja omat
juuret ovat tärkeitä; 4

Sijaisvanhemmuus on haastavaa
▪ Että se on rankkaa... Saada siitä lapsesta / lapsista hyvät tavat jne... jos se
lapsi on asunut vähän heikossa ympäristössä... Että ne lapset ei ole välttämättä niin kilttejä ja nauravaisii tai jotain sellasta.
▪ Että varautuu hyvin
▪ Voi olla haastavaa.
▪ Mieti oletko valmis, ei se lapsi aina niin helppo hoidettava ole, varsinkaan sijaislapsi.
▪ Se, että jotkut lapsista ovat vähän ”vaikeita”. Heille täytyy tehdä selväksi millaisessa tilanteessa sijoitettava lapsi on.
▪ Ettei siitä perheestä mitään Disney-ihmeperhettä tule vaikka siihen lapsen jostain muualta hakiski.
▪ Biologisten vanhempien yhteyden tärkeys. Uskaltaa hakea apua, koska ”paketista” voi tulla mitä vaan. Antaa aikaa sopeutua ja tukea kun tapaa biologisia
vanhempia.
▪ Kertoa, että mitä silloin vaaditaan. esim. että huolehtii ja kohtelee kuin omaa
lastaan.
▪ sijaisperheelle pitää myös sanoa, että lapseen tulee olla yhtä sitoutuneita, kuin
biologiseen lapseen.

Syntymävanhemmat ja omat juuret
▪ Lapsi haluaa tietää syntymäperheestään, vanhemmistaan, sukulaisistaan.
▪ Myös perheen tulisi olla kärsivällinen ja antaa sijaislapselle tarpeeksi omaa tilaa ja aikaa tottua uuteen tilanteeseen, pitäisi olla myös valmis puhumaan erilaisista asioista sijaislapsen kanssa (esim. murrosiässä alkaa kiinnostaa oma
oikea suku enemmän).
▪ Onko valmis ottamaan vastaan ne ongelmat, mitä sijaislapsi tuo tullessaan.
Lapsen elämäntausta ja rehellisesti kaikki sairaudet ja allergiat, mitä mahdollisella sijaislapsella on! Onko kiintynyt biologiseen perheeseen kuinka paljon.

Lapsi tarvitsee kärsivällisyyttä
▪ Ymmärrä lasta
▪ Vaikka lapsi tulisikin hankalista oloista, ei häntä tarvitse kasvattaa pumpulissa. Monesti lapsia tai nuoria aliarvioidaan ymmärtämisen tasolla, vaikka
olemme saattaneet nähdä paljon enemmän kuin sijaisvanhemmat. Lapsen tulisi saada antaa miettiä itse, eikä painostaa häntä.
▪ Osaa hoitaa lasta hyvin vaikka siinä on huolehtimista. Ja saa lapsen kotiutumaan.

Kohtele lasta kuin omaa Älä ylihuolehdi
▪ Ettei ainakaan pidä olla liian ylihuolehtiva vaan pitää sitä lasta kuin omaa eikä murehdi turhia sen puolesta.
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Millainen on hyvä sijaisperhe?
Kyselyyn vastanneilla lapsilla ja nuorilla on selkeä kuva siitä, minkälainen hyvä sijaisperhe on. Lähes jokainen oli vastannut kysymykseen ainakin jotain (89
/ 97 vastaajasta). Tässä kysymyksessä nuorempien ja vanhempien vastaajien näkemykset olivat suhteellisen lähellä toisiaan: molemmissa vastaajaryhmissä toistuivat samankaltaiset luonnehdinnat: hyvä sijaisperhe on rakastava ja välittävä,
lapsi saa hoivaa ja huolenpitoa, perhe on turvallinen ja luotettava ja perheessä on
sopivasti rajoja ja sääntöjä. Erityisesti nuorille hyvä sijaisperhe on keskusteleva,
ymmärtävä ja kannustava ja lasta kohdellaan perheessä kuin omaa. Lapset luettelevat edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi myös ihan konkreettisia asioita,
joita hyvässä sijaisperheessä on: äiti ja isä, sisaruksia, oma huone tai oma sänky,
yhteistä ajanviettoa, harrastuksia ja lemmikkieläimiä. Monelle lapselle ja nuorelle hyvän sijaisperheen määrittely on yksinkertaista: hyvä sijaisperhe on ”tämmöinen missä minä olen nyt”.
Millainen on sinun mielestäsi hyvä sijaisperhe?
(lapset n=41)
Yhteistä ajanviettoa,
harrastuksia, lemmikkieläimiä; 4

Oma huone ja oma sänky; 4

On sisaruksia; 5

On äiti ja isä; 6

Sopivat rajat ja säännöt; 5
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Luotettava ja kuunteleva; 3

Huolehtiva; 6

Turvallinen; 3

Rakastava ja
välittävä; 6

Tällainen, oma sijaisperhe; 7

Lapset

Luotettava ja kuunteleva
▪ Sellainen missä äiti ja isä ovat rehellisiä eikä kiroile ja kuuntelee omat mielipiteet.
▪ Rakastava minua kuunteleva
▪ hyvä ja luotettava perhe.

Huolehtiva
▪ Siellä ei riidellä. Siellä saa ruokaa. On hyvä asua. Saa paljon kavereita.
▪ Että siellä huolehditaan ja hoidetaan mm: Ostetaan ruokaa, asetetaan rajoja, annetaan rangaistuksia jos on tehty ilkeyttä.
▪ Omakotitalo, riittävästi ruokaa, lämpöä. Hyvässä perheessä on isä ja äiti,
jotka rakastaa. Saa joulupukin kotia.

Turvallinen
▪ Ei huuda paljoa
▪ Lämmin, rakastava, turvallinen.
▪ Turvallinen, välittävä.

Rakastava ja välittävä
▪ On rajat, rakkautta, oma sänky, siistiä.
▪ Sellainen perhe missä ei saa tehä mitä sattuu, sijaisvanhemmat välittävät
meistä.
▪ Tällainen kunnon perhe. On oma huone, tietokone, jättitelevisio... Pitää olla
rakkaat äiti ja isä.

Tällainen, oma sijaisperhe
▪ Hyvässä perheessä on hyvä asua.
▪ Tämä missä asun.
▪ tämmönen. Täällä kaikki on hyvää. Oma sijaisperhe.

Sopivat rajat ja säännöt
▪ Hyvät nukkumaanmenoajat. (Ettei väsy liikaa) Tarpeeksi sääntöjä ja rajoja
eli ei saa tehdä mitä sattuu. Kaikista välitetään.
▪ Ei liian tarkka; rajoja sopivasti; on lemmikkieläimiä
▪ Missä on sääntöjä, saa olla oma huone, sijaisvanhemmat ovat joka päivä
kotona
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On äiti ja isä On sisaruksia
▪ Mukava, äiti, iskä, sisarukset pitää olla.
▪ On muita lapsia.

Oma huone ja oma sänky
▪ On hauskaa ja rauhallista ja pehmeät sängyt.

Yhteistä ajanviettoa, harrastusmahdollisuus
▪ Mistä kuljetetaan harkkoihin; urheileva perhe

Millainen on sinun mielestäsi hyvä sijaisperhe?
(nuoret n=48)

Kohtelee kuin omaa lastaan; 5
Tällainen, oma sijaisperhe; 4

Keskusteleva, ymmärtävä,
kannustava; 10

Sopivat rajat ja säännöt; 9

Rakastava ja
välittävä; 14

Turvallinen ja luotettava; 9

Hoivaa ja huolenpitoa; 12
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Nuoret

Keskusteleva, ymmärtävä, kannustava
▪ Antaa tavata syntymävanhempia, puhua kaikista asioista, mutta osaa ja uskaltaa pitää kuria.
▪ Ne rakastaa, pitää kuin omii lapsii, mut antaa lapselle omaa tilaa miettii tilannetta. Saa ruokaa jne. niilt ku normaalis perhe-elämäs. Tasast elämää
eteenpäin.
▪ Sellainen joka välittää eikä juopottele ja kuuntelee lasta.
▪ Olisi vanhemmat jotka ymmärtävät lasta ja millaista on olla nuori. Pystyisi
keskustelemaan asioista ilman ahdistunutta tunnetta.
▪ Hyvässä sijaisperheessä sijaisvanhemmat ymmärtävät, että lapsi joka perheeseen tulee voi olla erilainen kuin heidän omat lapsensa - ja saa sitä ollakin. Lapsi on saanut jo jonkinlaisen kasvatuksen, eikä ole enää mikään tabula rasa, jolle opetetaan itsestäänselvyyksiä.
▪ Ymmärtäväinen, rajat asettava, kannustava, välittävä.
Se on sellainen, jossa välitetään ja pidetään huolta. Kaikki perustarpeet tulisi myös luoda sijaislapselle (esim. oma huone, tarpeeksi ruokaa ja vaatteita yms.) Liika hössöttäminen ei ole mukavaa ja ylihuolehtivaisuus ärsyttää.
Perheen pitää myös yrittää ymmärtää sijaislasta, ja hänen kokemuksiaan.
▪ Sijaislapsista välitetään, autetaan ongelmissa ja ollaan tukena. Lapsen heikkoudet ja vahvuudet ymmärretään ja toimitaan sen mukaisesti. Ohjataan
lasta oikeille raiteille ja parempaan elämään. Sijaisvanhempiin, mutta myös
sijaislapsiin, pystyy luottamaan.
▪ Hyvä sijaisperhe on perhe, joka on valmis sitoutumaan lapseen vaikka loppuiäkseen, jotka rakastavat lasta ja jotka haluavat lapselle kaikkea mahdollista hyvää. Sijaisperheen tulee myös olla ymmärtäväisiä ja tiukkoja, mutta
samalla myös rakastavia ja huolehtivia...

Rakastava ja välittävä
Sellainen missä on rakastavat vanhemmat.
Säännöt rakkaus, ja ruoka.
Että vanhemmat rakastaa lasta. Että antaa turvaa.
Jossa aikuiset rakastaa lasta vaikka se ei oiskaan oma.
Joka välittää eli huolehtii, että tulee kotiin sopivaan aikaan, kohtelee kuin
omaa lastaan ja antaa harrastaa.
▪ rakastava, läheinen, salliva, luottava

▪
▪
▪
▪
▪

Hoivaa ja huolenpitoa
▪ Mukava, suojeleva.
▪ Joka antaa hoivaa, auttaa vaikeissa kotiläksyissä ja tekee lapsen kanssa kivaa.
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▪ Sellainen, minkälainen itse voisi joskus olla: huolehtivainen, mukava, rauhaisa, ja että tekemistä riittäisi, vaikka vanhemmat eivät ole aina kotona.
▪ Perhe jolla on aikaa tarpeeksi lapselle. Hellä ja huolehtiva perhe. Ei tarvitse
olla mitenkään erikoinen perhe, tavallinen perhe on paras.

Turvallinen ja luotettava
▪ Lempeä, selvät säännöt perheessä ja vähemmän riitelyitä
▪ Kiltti. Mukava.
▪ Sellainen, mis on ihanat vanhemmat, ei olisi riitelyä ja rauhallinen kotielämä!

Sopivat rajat ja säännöt
▪ ei tiukka eikä myöskään välinpitämätön
▪ Lempeä, selvät säännöt perheessä ja vähemmän riitelyitä
▪ Semmonen jossa on sääntöjä mutta ei liikaa. Ja sellainen joka asuu kaupungissa tai kaupungin lähellä.
▪ Sellainen, jossa pidetään huolta ja näytetään että rakastetaan. Siellä on hyvät säännöt.

Tällainen, oma sijaisperhe
▪ Tämmönen missä minä asun.
▪ Sellainen kuin nyt on minulla.
▪ Minun sijaisperheeni on hyvä ja luotettava.

Kohtelee kuin omaa lastaan
▪ Sellainen joka pitää sijaislastaan omana.
▪ että se tuntuu oikealta perheeltä.

7.2 Syntymävanhempien ajatuksia perhehoidon kehittämisestä
Kyselyyn vastanneet lasten ja nuorten syntymävanhemmat arvioivat perhehoidon kehittämistarpeita sekä yleisesti että niitä asioita, joita kehittämisessä olisi
hyvä ottaa huomioon syntymävanhempien näkökulmasta. Pääsääntöisesti nämä
näkemykset liittyivät yhteistyön kehittämiseen lapsen ja syntymävanhempien yhteydenpidon mahdollistamiseksi, tuen lisäämiseen syntymävanhemmille jo avohuollossa tai sijaishuollon aikana sekä sijaisvanhemmilta vaadittavien edellytysten, kuten yhteistyökyvyn huolelliseen arviointiin ennen lapsen sijoittamista.
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Miten ja millaiseksi perhehoitoa tulisi mielestäsi kehittää yleisesti ja syntymävanhempien näkökulmasta?
(syntymävanhemmat n=14)

Perhehoidon kehittäminen
yhteydenpitoa suosivaksi, mahdollisuus palata kotiin
sijaisperheille velvoite ottaa apua vastaan ja yhteistyövelvoite sijaisvanhempien sopivuus tutkittava tarkoin
yhteistyötä suosiva
tukea vanhemmille avohuoltoon (ei huostaan ottoja) tukea biologisille vanhemmille
syntymävanhempien parempi kuuleminen
sijaisperheitä suosivaksi (ei laitoksia),kodinomaiseksi
lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen turvaaminen, sisarussuhteet huomioon

7
5
4
3
3
3
2

▪ Enemmän aikaa yhdessä lapsen kanssa. Välimatka on vähän esteenä toteutumiselle.
▪ Voisi myös selittää sijaisvanhemmille ettei kaikki olisi pysyvää, jos syntymävanhempi saa asiat kuntoon ja pystyy jossain vaiheessa huolehtimaan lapsesta.
▪ Että lapsi voisi tulla biologisen äidin luo yöksi ja siinä samalla mummon luo.
▪ Kaikki huostaan otetut lapset pitäisi sijoittaa perheisiin, eikä laitoksiin, koska
laitoksista alkaa linnakierre.
▪ Kodinomaisemmaksi, että lapset tuntisivat kuuluvansa myös siihen perheeseen
unohtamatta tietysti biol. perhettä. Mielestäni lapsella ei voi olla liikaa ”omia”
aikuisia.
▪ Perhehoidon yhteistyötä pitäisi huomattavasti lisätä biologisten vanhempien
kanssa - pitäisi olla laki joka velvoittaa sijaisperheen siihen.
▪ Asiat tuntuvat olevan hyvin sijaisperheessä, joten en osaa sanoa.
▪ Yhteisneuvottelu kerran vuodessa ei takaa, että tulee kuulluksi. Kaikki biologiset
vanhemmat ei ole tilanteesta riippuen oma-aloitteisia. Sosiaalitoimistoon ei puhuta ongelmista.
▪ Tavoitteena kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen.
▪ Olisi tapaamisia enemmän eikä ainoastaan silloin kun lapsi sijoitetaan. Tehtäisiin kontrollikäyntejä missä voitaisiin katsoa pystyykö lasta palauttamaan syntymävanhempien luokse takaisin. Tiedän ettei kaikkien vanhempien luokse voi
palauttaa lasta, mutta niille, jotka edes yrittävät tehdä asialle jotain.
▪ Perheiden tulisi tutustua ennen sijoitusta ja kummankin osapuolen on hyväksyttävä toisensa, ettei lapset joudu kärsimään sijoitusvanhempien ja omien vanhempien välisestä ristiriidasta. Syyllistäminen omia vanhempia kohtaan ei tee
sijaisperheestä hyvää perhettä. Aiheuttaa vain lapsille hyvin paljon turvattomuuden tunnetta.
▪ Että oikeaa vanhempaa kuultaisiin ja ymmärrettäisiin enemmän.
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7.3 Sijaisvanhempien ajatuksia siitä, millaiseksi ja miten
perhehoitoa tulisi kehittää
Perhehoidon kehittämistarpeita ja sen toimintaedellytyksiä arvioidessaan sijaisvanhemmat tuovat kaikkein eniten esiin tarvetta kehittää perhehoidon tukea. Sekä sijaisvanhemmat että lapset tarvitsevat riittävästi sekä taloudellista että muuta
sijoituksen aikaista tukea. Sijaisvanhemmat toivovat perhehoidon sosiaalityöhön
huomattavasti nykyistä enemmän resursseja. Siten perhehoitoa voitaisiin toteuttaa kokonaisvaltaisesti lähtien rekrytoinnista, valmennuksesta ja koulutuksesta
aina lapsen jälkihuoltoon saakka.
Kysymyksessä perhehoidon tulevaisuudesta nousee esiin kaksi erilaista näkemystä suhteessa ammatillisuuteen ja perheenomaisuuteen. Toiset toivovat perhehoitoa kehitettävän ammatilliseen suuntaan, jotta sijaisvanhemmat voivat erikoistua ja ottaa vastaan haastaviakin lapsia. Toiset taas toivovat perhehoidon
säilyvän mahdollisimman tavallisena vanhemmuutena ja sijaisperheiden voivan
elää mahdollisimman tavallista ja perheenomaista elämää.
Miten ja millaiseksi perhehoitoa ja sen toimintaedellytyksiä tulisi kehittää?
(sijaisvanhemmat n=43)

tukea sijaisvanhemmille
korvaukset kuntoon
resursseja sosiaalityöhön
ammatilliseen suuntaan
valmennusta ja koulutusta sijaisvanhemmille
mahdollisimman perheenomaista
lapsen normaalia kehitystä turvaavaksi/lapsen etu
positiivista julkisuutta

10
8
7
7
6
6
5
2

▪ Perhehoito voi parhaimmillaan turvata lapsen normaalin ja turvallisen kehityksen riittävän pitkällä aikajaksolla, tarvittaessa koko lapsuuden ajan.
▪ Lapsen etu tulisi aina olla etusijalla.
▪ kaikki tuki lapselle ja perheelle koska loppukädessä perhehoito on aina lapselle se paras vaihtoehto
▪ Sosiaalityöhön olisi panostettava paljon enemmän, resurssipula on niin
huutava.
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▪ Ennakoiva koulutus tuleviin ongelmiin, jotka on väistämättömiä asioita sijoitettujen lapsien kohdalla.
▪ Lasten eteen tehtävä työ on alipalkattua, suhteessa työnmäärään. Kodinhoitoapua tulisi saada asuinpaikasta riippumatta tarpeen mukaan ja niin että
se alusta lähtien kuuluisi kuvioihin sijoittaja kunnan tarjoamana.
▪ parempi yhteydenpito sijoittajakunnan sos.työntek., ongelmien sattuessa
mahd. pian apua ja tukea, toimiva yhteistyö syntymävanhempien kanssa lisää omaa työmotivaatiota ja tukee lapsen tasapainoista kehitystä
▪ Tarpeeksi lapsen kulloiseenkin kehitysvaiheeseen liittyvää koulutusta ja tietoa sijaisvanhemmille. Turvattava oikea-aikaista tukea lapsille ja sovitut,
nopeat kanavat kehitys- ja psykologista tai muuta apua tarvittaessa.
▪ Sijaisperheillä pitää olla työrauha ja paljon tukea. Lasten pääsy terapiaan
helpommaksi.
▪ Huostaanottaa lapset aikaisemmin, ettei niin pahoja ongelmia pääse kehittymään kuin nyt ja lapset ovat niin vaikeita, että kynnys ottaa lapsi kotiin
on liian korkea.
▪ Tukea syntymävanhempien kanssa toimimiseen olisi hyvä saada varsinkin
aloittavana sijaisperheena
▪ Enemmän julkisuutta asialle eli että ei ole kysymys mistään maailman salaisimmasta jutusta. Totta kai lapsen tiedot ym ovat salaisia tietoja, mutta
yleisesti julkisuutta vielä asialle. Julkisuus ei saisi olla ”olemme ihmeellisiä
ihmisiä kun meillä on sijaislapsi” -tyyppistä vaan normaalin arjen kertomista.
▪ Korvaukset riittävälle tasolle kaikissa kunnissa jotta toinen vanhemmista
voi olla kotona tarvittavan ajan. Jos sijoitettuja useampi lapsi, niin molemmilla vanhemmilla olisi mahdollisuus tarvittaessa toimia kotona.
▪ Vastapainoksi korvauksien suurentamiselle pitää vaatimustaso, seuranta,
tuki ja koulutus saada paremmalle tasolle. perheenomainen toiminta, olematta silti laitosmainen yksikkö.
▪ Sitä pitäisi kehittää niin paljon kuin mahdollista tavallisten perheiden suuntaan. Lapset tuntevat silloin olevansa perheenjäseniä eivätkä hoidettavia.
Vierastan ammatillisuutta lasten perhehoidossa.
▪ Perhehoito on parhaimmillaan aivan tavallisen perheen elämää.
▪ Tulisi luoda malli, jossa perhehoito olisi ammatillista.
▪ Ammatillisempaan suuntaan siinä mielessä, että sijaisvanhempi on vähitellen asiantuntija lapsen kasvun ja kehityksen suhteen !
▪ Sijaisperheet on nähtävä ”ammatillisen tiimin jäseninä”. Yhteistyön ja tuen on oltava luontevaa ja jatkuvaa. Sijaisperheiden arvostusta ja ammattitaitoa on määrätietoisesti kohotettava, sijaisvanhemmuus voi olla ammatti muiden joukossa.
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Sijaisvanhemmat arvioivat niitä edellytyksiä, joilla perhehoitoa voidaan nykyisestään lisätä. Avovastauksissa tulee eniten viittauksia perhehoitajien taloudellisen
tuen lisäämiseen. Erityisesti viitataan siihen, että ainakin toisella sijaisvanhemmalla tulisi olla taloudelliset mahdollisuudet jäädä tarvittaessa kotiin hoitamaan
lapsia ja siihen, että eläke- ja sosiaaliturva ei ole ajanmukaisella tasolla. Taloudellisen tuen lisäksi tarvitaan lisää resursseja lastensuojeluun, jotta perhehoidon tuki perheille ja lapsille saadaan riittäväksi. Perhehoitajien valmennukseen, koulutukseen ja rekrytointiin tulee panostaa, kuten myös nykyistä aktiivisempaan
tiedotukseen perhehoidon arvostuksen lisäämiseksi. Joissakin vastauksissa korostettiin vapaiden mahdollistamista perhehoitajan niin halutessa. Toiset korostivat sitä, että perhehoitajalla tulisi olla selkeästi määritelty asema ja riittävästi
oikeuksia. Muutamissa vastauksissa nähtiin tärkeänä, että lasten tulisi päästä sijaisperheeseen riittävän ajoissa silloin, kun lapsi sitä tarvitsee.
Millä edellytyksillä mielestäsi perhehoitoa voidaan lisätä?
(sijaisvanhemmat n=56)

Perhehoidon kehittämisen edellytykset
parempi taloudellinen tuki
tukea ja resursseja
valmennusta, koulutusta rekrytointia
tiedotusta arvostusta ja asenteita
vapaiden mahdollistaminen
huostaanottojen aikaistamisella
oikeuksia sijaisvanhemmille
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36
21
16
14
5
4
4

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Koulutus- ja työnohjausmahdollisuuksia tulisi lisätä.
Pride-koulutus pakolliseksi.
Sijoittavan kunnan ja perhehoidon välistä yhteistyötä kehitetään.
... ja henkilöstöresursseja sijaishoitoon.
... sekä säännöllisestä tuesta ja työnohjauksesta ja huolehtimalla riittävästä
sosiaalityöntekijöiden resursoinnista sijaisperheiden avuksi.
Antamalla sijaisvanhemmille enemmän tukea ja oikeuksia, nyt tuntuu olevan vain velvoitteita.
Sijoitetun lapsen erityistuen järjestäminen helpommaksi kuin nyt. Tiedossa
on, että sijoitetulla lapsella useimmiten on jonkintasoista kehityksellistä pulmaa.
Riittävä korvaus perheille jotta esim. toinen vanhemmista voisi jäädä kotiin
tarvittavksi ajaksi. Ja tarkkaa valikoimista vaativaan tehtävään.
Palkka ja eläke-edut ym. tulevat asiaankuuluvalle tasolle.
Yhtenäiset palkkiot kunnasta riippumatta. Lapset eivät olisi eriarvoisessa
asemassa kunnasta riippuen.
millä edellytyksillä lapset ovat laitoshoidossa... olisiko näille lapsille mahdollista hankkia perhehoito paikkaa
Tekemällä perhehoitoa tunnetuksi. Korostamalla sitä, että tavallinen perhe
riittää. Ammatillisuuden korostaminen karkottaa tavalliset perheet.
rehellinen tiedotus mitä tämä työ oikeasti on ei mielikuvia tai haavekuvia.
tuomalla julki positiivisia asioita sijaisvanhempana olemisessa
Yhteiskunnan päättäjien on uskallettava kohdata sijoitettuja lapsia ja nuoria ja tajuttava että useimmat heistä haluaisivat ja voisivat elää tavallisissa
perheissä. Kuntien viranomaisten on tehtävä päätöksiä lapsen tarpeet huomioon ottaen. Sijaisperhehoito ei saa olla vain kunnan säästämiskeino.
Ainoastaan vain sillä, että jo olemassa olevia perheitä tuetaan konkreettisesti ja kuunnellaan lapsien hoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Ainakin pitkäaikaisissa sijoituksissa lapsen menettämisen pelko on varmasti suurin sijaisperheiksi ryhtymistä estävä tekijä. Tässä tarvittaisiin selkeää
linjanvetoa. Syntymävanhempien oikeudet eivät saisi ajaa lapsen elämän
jatkuvuuden ohi.
Vaikeissa oloissa elävien lasten pitäisi päästä ajoissa sijaisperheeseen. Nyt
tuntuu, että huostaanottoa lykätään liian kauan.

Taloudelliset tekijät ovat kyselyyn vastanneiden sijaisvanhempien mielestä selkeästi tärkein perhehoitajana toimimisen mahdollisuuksia heikentävä tekijä. Erityisesti tämä nähdään vaikeutena silloin, kun lapsi tulee perheeseen eikä työelämä
ja työsuhdeturva tai perhehoitajan saama hoitopalkkio mahdollista ainakaan pit-
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käaikaista kotiin jäämistä. Perhehoitajien korvauksia ja palkkiota pidetään myös
yleisesti liian matalana. Toinen tärkeä tekijä, joka heikentää mahdollisuuksia toimia perhehoitajana on sijaisvanhempien kokemuksen mukaan sijoituksen aikaisen tuen puute. Tämä näkyy siinä, että sosiaalityöntekijöillä on kiire, heihin ei saa
yhteyttä ja vaihtuvuus heidän joukossaan on suurta. Tuen koetaan usein olevan
hajallaan ja järjestäytymätöntä ja avun saanti on hidasta. Muita perhehoitajana
toimimisen edellytyksiä heikentävinä tekijöinä mainitaan yhteistyön vaikeudet
lapsen sukulaisten kanssa sekä sijaisperheisiin itseensä liittyvät tekijät, kuten terveys, ikä tai parisuhteeseen liittyvät asiat.
Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka heikentävät mahdollisuuksia toimia perhehoitajana?
(sijaisvanhemmat n=53)

Perhehoitajana toimimisen mahdollisuutta heikentää
taloudelliset tekijät
sijoituksen aikaisen tuen puute/vaativa tehtävä
yhteistyöongelmat sukulaisten kanssa
sosiaalitoimen vähäiset resurssit
Perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät tekijät/terveys
tiedon puute
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28
13
8
6
5
1

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

taloudellinen tilanne.
Työaikalaki ei koske perhehoitoa. Vaativa ja rankka tehtävä.
Kehno palkkio vaativasta työstä.
perhehoitajalla ei ole lapsen perheeseen tullessa oikeutta vakityöstä vapaaseen, kuin palkattoman vapaan anomisen, vuorotteluvapaan tai irtisanoutumisen kautta
Eläke-edut, huonot palkkiot, ei esim. työterveyshoitoa
Resurssien vähäisyys. Sosiaalityöntekijän yhteyden saaminen huonosti- liian vähän työntekijöitä
Tuen puute. Vaikeaoireiset lapset. Apukanavien hitaus.
Sijoitettavat lapset kärsivät usein erilaisista traumoista, joiden hoitoon menee paljon aikaa ja energiaa. Tällöin oma voimavarat tuntuvat usein liian
vähäisiltä, varsinkin jos on ansiotyössä.
Perhehoitajuus vaatii sitoutumista.
Tuki on hajallaan ja järjestäytymätöntä. Sijaisvanhemman aktiivisuudesta
ja sisukkuudesta on paljon kiinni, mitä apua ja miten lapsi/perhe saa.?
Meidän perheeseen on tullut n. 100 uutta ihmissuhdetta/kontaktia tämän
reilun 10 vuoden aikana, kun perheeseen on sijoitettu 3 lasta.
Luulen, että eniten ihmisiä pelottaa se, että he ehkä joutuvat luopumaan
lapsista ennen kuin he ovat aikuisia.
Biologisten vanhempien suhtautuminen sijaisperheeseen.
Perhehoitajana ei jaksa toimia terapeuttina biovanhemmille, varsinkaan
silloin kun lapset alkavat voimakkaasti oireilla ja tarvitsevat psykiatrista
osaamista .Eli selkeitä rajoja tapaamisiin ja yhteydenpitoihin,jos lapset alkavat oireilemaan niiden yhteydessä. Tuen puuttuminen.
Jotkin vanhemmat kokevat myös vaikeaksi yhteistyön syntymävanhempien kanssa.
Sijaisvanhempien keskinäiset kriisit, liiallinen alkoholin käyttö, haittaavat
sairaudet, alhainen toimeentulo ja työttömyys.
normaalin työelämän tuoma kiire ja vähäinen ansiotaso
Oman elämän ongelmat, vaikeus sopeutua toisen asemaan ja vaikeus hyväksyä erilaisia ihmisiä

Vaikka sijaisvanhemmuuteen liittyy usein monenlaisia haasteita, tuen puutetta
ja yhteistyöongelmia, haluavat sijaisvanhemmat vapaissa kommenteissaan tuoda
esiin sijaisvanhemmuuden myönteisiä ja elämää rikastuttavia asioita. He kokevat
perhehoitajana toimimisen samanaikaisesti antoisana ja palkitsevana, jopa elämän rikkautena ja toisaalta vaativana ja kuluttavana haasteena. Monille perhehoitajille kyse on elämäntyöstä, kutsumuksesta ja jopa suuresta seikkailusta. Yhtä
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lailla tavallinen arki ja vanhemmuus ovat niitä tekijöitä, jotka tekevät sijaisvanhemmuudesta arvokasta ja tärkeää. Lapsen kehityksen ja kasvun seuraaminen
ja tukeminen sekä joskus niin pienetkin edistysaskeleet tuovat iloa vanhemmuuteen. Sijaisvanhemmalta vaaditaan sinnikkyyttä, sitoutumista, pitkäjänteisyyttä
ja taistelutahtoa sekä empatiakykyä.
Mitä muuta haluaisit tässä yhteydessä tuoda esille liittyen perhehoitajana toimimiseen?
(sijaisvanhemmat n=40)

▪ Perhehoitajan työ on todella palkitsevaa. Ja samalla todella vaativaa ja kuluttavaakin.
▪ On ollut rikkaus toimia perhehoitajana.
▪ Lapset on ihania ja vanhempien kanssa homma toimii :) Jos minulla olisi
paljon omaa rahaa eikä tarvitsisi miettiä mistä ruoka pöytään, vaatteet ja
harrastusvälineet niin tekisin tätä täysipäiväisesti ja lapsia olisi paljon.
▪ Taloudelliseen onneen ei tällä hommalla pääse. Sydäntä ja auttamisen mieltä tarvitaan paljon enemmän kuin kerkeisi antaa.
▪ Työ toisinaan erittäin raskasta, mutta palkitsevaa. Koskaan ei tiedä mitä
huominen tuo tullessaan, haastetta on vielä vähän enemmän lapsen kasvatuksen suhteen kuin biologisten lasten kanssa. Aikaa tarvitaan paljon ja pitkäjänteisyyttä.
▪ se on tavallista lapsen kasvattamista ottaen huomioon mahdollisimman sujuvan yhteistyön biologisten sukulaisten ja sos.työntek. kanssa
▪ Elämäntehtävä, ei rahasta, vaan rakkaudesta!
▪ Perhehoitajana olo on kuitenkin elämäni tärkein työ ja haaste.
▪ Sijaisvanhempana toimiminen on antoisaa ja palkitsevaa työtä. Hankaluuksia ja vaikeuksia on paljon - mutta niitä on normaaleissakin perheissä. Palkkaus on toistaiseksi pieni ja epätasa-arvoinen, sillä se vaihtelee hyvin paljon
sijoituskunnasta riippuen. Homma vaatii usein aktiivisuutta, taistelutahtoa
ja paljon välittämistä - joskus oman terveyden kustannuksella. Kumpa tätä
työtä arvotettaisiin myös tuella ja taloudellisesti.
▪ Pienimuotoinen sijaisvanhemmuuskin kaunista ja yhtä arvokasta ! Hyvä
elämäntapa, jossa ei yhtenäkään päivänä tarvitse pohtia, olenko tarpeellinen ;)
▪ Perhehoitajana toimiminen on suuri seikkailu, jota en ole koskaan katunut.
▪ Tarvitaan rohkeutta tuoda asiat esille juuri niin kuin ne kokee ja on osattava
ajatella asiat lapsen hyvinvoinnin kannalta ja osattava katsoa myös tulevaisuuteen ja nimenomaan lapsen tulevaisuuteen. Sijaisvanhemman ei tarvitse suostua kaikkeen oman jaksamisensa kustannuksella. On osattava pitää
puolensa ja perätä omia oikeuksia.
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▪ Kasvun ihmeen näkeminen kantaa monen karikon yli. Lapsen kanssa luotu luottamus ja läheinen kontakti vie eteenpäin ja opettaa itsellekin tavattoman paljon.
▪ Rankkaa on ollut ja apua ei ole saatu silloin kun sitä kipeimmin olisi tarvittu. Ammattiauttajat ovat laittaneet yksi toisensa perään oven kiinni nenän
edestä ja asioita ei ole haluttu kohdata sellaisina kuin ne ovat olleet. Lapsen
oman kotikunnan olisi enemmän oltava perillä lapsen myöhemmistäkin vaiheista. Ja ehkä tarjota sijaisvanhemmille enemmän mahdollisuuksia ja tukea lapsen kanssa.
▪ - elämä biologisen suvun kanssa on raskasta. syytökset ovat kohtuuttomiayhteispalaverit kaikkien osapuolten kanssa olisi tarpeen.. Enemmän muulle
väestölle informaatiota ja arvostusta tästä hoitomuodosta ja sen vaikeudesta, koska luulevat tätä rahastukseksi!
▪ Saadapa lakiin mahdollisuus jäädä ”äitiys- tai isyyslomalle” kun perheeseen
tulee pieni vauva. Nyt kun se ei mahdollistu kuin adoptiotapauksissa. Korvaukset perhehoitajana olemisesta ovat myös hyvin minimaaliset verrattuna laitoshoidon kustannuksiin. Näiden eroa pitäisi saada tasattua, sillä pienelle lapselle perhehoito on takuuvarmasti parempi vaihtoehto kuin laitos.
Silti työn arvostus ei näy rahallisesti.
▪ Tässä työssä voi olla oman itsensä herra ja järjestellä päivät oman maun
mukaiseen järjestykseen.
▪ Perhehoito kunniaan. Olemme iloisia ja etuoikeutettuja kun saamme toimia
perhehoitajina. Emme ole yli-ihmisiä, vaan tavallisia empatiakykyä omaavia vanhempia.
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7.4 Sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä perhehoidon
kehittämisestä
Kuntien ja Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät näkevät perhehoidon kehittämisen tärkeimmiksi edellytyksiksi perhehoitajien korvauksien tason nostamisen, kuntien lastensuojelun resurssien lisäämisen sekä tuen lisäämisen perheille.
Tässä asiassa sosiaalityöntekijöiden näkemykset ovat hyvin yhteneväiset sijaisvanhempien näkemysten kanssa. Sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä perheiden
riittävää täydennyskoulutusta ja valmennusta. Tulevaisuuden haasteena nousee
esiin myös se, että olisi käytettävissä monimuotoisesti perheitä erilaisiin lasten
sijoitustarpeisiin. Myös sosiaalityöntekijät kokevat, että perhehoidossa tarvitaan
myönteistä julkisuutta. Sijaisperheiden oikeuksien ja velvollisuuksien selkiyttäminen mainitaan myös muutamissa vastauksissa.
Millä edellytyksillä mielestäsi perhehoitoa voidaan lisätä ja miten ja millaiseksi perhehoitoa ja sen toimintaedellytyksiä tulisi kehittää?
(kuntien sosiaalityöntekijät n=22)

Edellytykset
korvaukset kuntoon
tukea perheille
kuntiin resursseja tukea perheitä
enemmän valmennettuja perheitä
täydennyskoulutusta sijaisvanhemmille
monimuotoisuus erilaisille lapsille
imagon kohotus/tiedotus
valtakunnalliset kriteerit sij vanh oikeudet ja velvollisuudet/prosessi
vapaan järjestäminen
työskentelyä biologisten vanh kanssa
oikeus myös käydä kodin ulkopuolella töissä/perheenomaisuus
sosiaalityöntekijöille perhehoidon koulutus
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14
13
12
8
5
4
4
3
2
2
1
1

▪ Palkkioita ja korvauksia tulisi tarkistaa vastaamaan työn vaativuutta ja todellisia kustannuksia. Perhehoitajille enemmän tukea mm. työnohjauksen
avulla. Sosiaalityön resursseja tulisi myös lisätä, jotta sosiaalityöntekijöillä olisi enemmän aikaa sijaisvanhemmille ja lapsille. Enemmän tiedotusta ja
koulutusta perhehoidosta tavallisille perheille. Perheillä tulee olla myös tiedossa työn vaativuus ja haasteellisuus.
▪ Vankalla koulutuksella sekä työkokemuksella. Esimerkiksi luomalla koulutusammatti perhehoitajan tutkinto.
▪ Sijoitetut lapset ja nuoret ovat yhä moniongelmaisempia ja se luo jo sinänsä
haasteita sijaishuollolle. Myös yhteistyö vanhempien kanssa voi olla haastavaa johtuen vanempien mielenterveys- ja päihdeongelmista.
▪ Perhehoitajien valmentaminen haastavienkin lasten perhehoitajiksi ryhtymiseen.
▪ Lapsi tulee nähdä omine tarpeineen ja oman historiansa kautta. Historiassa
voi olla monia ongelmia, jonka vuoksi lapsi on sijoitettu. Ongelmat eivät ole
kuitenkaan sama kuin ihminen. Lapsen verkosto leimaantuu turhan usein
ls- prosessissa.
▪ Perheitä tarvitaan pienten lasten perheiksi (toki pienissä lapsissakin voi olla
vaikeasti oireilevia, kotihoitoon huonosti sopivia) ja tukiperheiksi. Tällä hetkellä itse näen erityisenä ongelmana tukiperheiden puutteen. Meillä on tällä
hetkellä seitsemän lasta ammatillisessä perhekodissa tai lastensuojeulaitoksessa viikonloppuja, kun tukiperheitä ei ole.
▪ Miten lapsen ja perheiden tarpeet ja palvelut sitten kohtaavat sijoitusprosessissa. Perhehoitoa tarvitaan monentasoista ja vaaditaan monelaista osaamista. Miten sen perhehoidon osaamisen voisi markkinoida kuntaan paremmin? Ja tietoa perhehoitajien osaamisesta ja kokemuksista tarvitaan
erityisesti suhteessa lapsen tarpeisiin.
▪ Perhehoidon tarve voi tulla yllättävän nopeasti, onko resursseja?
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8. Loppupäätelmiä

Kyselyn merkitys
Meitä kyselyn tekijöitä jännitti etukäteen se, miten lapset ja nuoret suhtautuisivat
kyselyymme. Saisimmeko heiltä vastauksia ja mitä näissä vastauksissa mahtaisi
olla. Usein kuulee sanottavan, että lapset eivät vastaa varsinkaan avoimiin kysymyksiin. Rohkenimme kuitenkin kysyä myös lapsilta ja nuorilta runsaasti avoimia kysymyksiä. Ja mikä olikaan lopputulos! Lasten ja nuorten vastausprosentti oli aikuisia korkeampi ja sen lisäksi he vastasivat avoimiin kysymyksiin erittäin
aktiivisesti. He kirjoittivat tärkeitä viestejä siitä, millaista on elää sijaisperheessä, mikä siinä on hyvää ja mikä harmittaa. Sen lisäksi he antoivat meille aikuisille perhehoidon toimijoille tärkeitä ohjeita siitä, millaista on hyvä perhehoito ja
miten perhehoitoa tulisi kehittää. Lapset ja nuoret kokivat kyselyyn vastaamisen
tärkeänä ja vastaaminen oli heille mieluisaa. Tiedostamme, että suuri osa perhehoidossamme olevista lapsista ja nuorista jätti vastaamatta tähän kyselyyn.
Olemme iloisia siitä, että heille kaikille on annettu siihen mahdollisuus ja toivomme, että tämä raportti voisi rohkaista niitäkin jotka nyt eivät lähteneet kyselyyn
mukaan, jatkossa tuomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan rohkeasti esiin.
Tässä kyselyssä ja raportissa kaikki perhehoidon osapuolet; lapset ja nuoret,
syntymävanhemmat, sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät pääsevät ääneen.
Vuonna 2007 toteutimme vastaavanlaisen kyselyn tukiperhetoiminnassamme.
Asiakkaiden palaute sekä kehittämisehdotukset ovat tärkeitä toiminnan arvioinnin välineitä.

Miten sujuu arki ja elämä perhehoidossa?
Vastausten perusteella voimme tehdä päätelmän siitä, että tähän kyselyyn vastanneet lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti hyvin. Kuinka paljon on vaikutusta sillä, että he ovat pitkäaikaisessa perhehoidossa ja heidät on sijoitettu näihin perheisiin pieninä? He kokevat perheen omakseen ja tuntevat elävänsä hyvää
ja tavallista perhe-elämää, jossa heistä huolehditaan, heidän koulunkäyntiään ja
harrastuksiaan tuetaan ja heillä on turvallinen olo. Myös kyselyyn osallistuneet
sijaisvanhemmat arvostavat elämäänsä tavallisena perheenä, mutta toisaalta kokevat sijaisvanhemmuuden tuovan elämään rikkautta ja elämänkokemuksia.
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Erityisen merkittävää on niin monen sijaisvanhemman kokemus siitä, että yhteistoiminta ja luontevat suhteet lapsen syntymävanhempiin ja sukuun on tärkeä
tekijä tasapainoisen sijaisvanhemmuuden kokonaisuudessa.
Kysely vahvisti eri viestimistä ja yhteistyöverkostoista välittynyttä tietoa siitä,
että on olemassa joukko sijaisvanhempia, jotka kokevat olevansa uupuneita arjen
paineissa ja kokevat valitettavan usein saavansa tilanteeseensa liian vähän tukea.
Sijaisvanhemmuuteen tuovat haasteita muun muassa lapsen käyttäytymiseen tai
levottomuuteen liittyvät tekijät, yhteydenpitoon syntymävanhempien kanssa liittyvät asiat, sijaisvanhempien kokema huoli lapsen tulevaisuudesta sekä lapsen
kehitykselliset viiveet, kuten esimerkiksi oppimisvaikeudet. Myös lapsen huoli
syntymävanhemmista tai syntymävanhempien vastustus voivat haastaa perheitä.
Tavalliset arjen ajankäyttöön liittyvät asiat tai ajan jakaminen lasten kesken sekä
vanhemmuuteen ja kasvattamiseen liittyvät asiat koetaan joskus haasteelliseksi. Näiden sijaisvanhempien ja lasten tilanteen helpottamiseksi on tehtävä kaikki
voitava. Erilaiset tehostetun tuen muodot sekä mahdollinen perhehoidon ja lastenkotien yhteistoiminnan tiivistäminen ja perhetyön lisääminen sijaisperheissä
voivat olla tällaisia keinoja.

Mitä merkitsee se, että tuntee omat juurensa ja on yhteys taustaansa?
Noin puolet lapsista ja nuorista kokee, että yhteydenpitoa tai tapaamisia syntymäperheen jäsenten ja muiden läheisten kanssa on riittävästi. Lapsia ja nuoria,
joiden mielestä tapaamisia ja yhteydenpitoa on riittävästi, on hiukan enemmän
kuin niitä, joiden mielestä tapaamisia ja yhteydenpitoa on liian vähän. Hyvin harva lapsi ja nuori kokee, että yhteydenpitoa syntymäperheen jäseniin ja muihin läheisiin olisi enemmän kuin lapsi itse haluaisi. Toisin sanoen yhteydenpitoa on
joko sopivasti tai sitä toivottaisiin lisää. Nuoret tuovat esiin yhteydenpidon haasteita; joskus yhteydenpito tuntuu vaikealta tai ylivoimaiselta, vaikka sitä toisaalta toivoisikin olevan. Lapset ja nuoret pohtivat sitä, mitä merkitsee se, että ei ole
voinut tutustua omaan sukuunsa eikä tunne juuriaan. He ymmärtävät sen, että
yhteydenpidon toteutumiseen vaikuttavat monet seikat, mutta yhteisesti lasten ja
nuorten viestinä on, että yhteys syntymävanhempiin ja omiin juuriin on tärkeää
ja arvokasta ja sen tulisi toteutua silloin kun se on mahdollista.
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Toteutuuko lasten ja nuorten osallisuus?
Lapsen osallisuuden toteutumisen yksi tärkeä elementti on se, että lapsella on
riittävästi tietoa omaan elämäänsä vaikuttavista asioista. Lastensuojelussa se
merkitsee sitä, että lapset tietävät kuka heidän asioitaan hoitaa, mistä tietoa on
saatavissa ja mitkä ovat heidän oikeutensa. Kokemus siitä, että voi vaikuttaa
omaan elämäänsä liittyviin asioihin, on erittäin tärkeä. Tämän kyselyn perusteella voi todeta, että kyselyyn vastanneet lapset ovat aika hyvin tietoisia siitä, kuka
on heidän sosiaalityöntekijänsä ja mitä sosiaalityöntekijä tekee tai vaikuttaa heidän elämäänsä. Tapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa koetaan riittävänä, suhde on toimiva ja nuoret kokevat sosiaalityöntekijän olevan kiinnostunut heidän
asioistaan. Vain yksi viidestä vastaajasta haluaisi tietää enemmän huostaanottoonsa ja sijoitukseensa liittyvistä asioita. Myöskiinnostus tutustua toisiin sijoitettuihin lapsiin tai osallistua vertaisryhmiin on suhteellisen vähäistä. Voimmeko
tehdä johtopäätöksen, että nämä lapset ja nuoret tietävät jo riittävästi sijoitukseensa liittyvistä asioista, joten tiedontarve ei ole kovin suuri. Luultavasti kaikilla lastensuojelun sijaishuollon piirissä olevilla lapsilla ei tilanne ole näin hyvä.
Sen sijaan 37 % vastanneista lapsista ja nuorista ei tiedä oikeuksistaan mitään tai
erittäin vähän ja 45 % haluaisi tietää oikeuksistaan enemmän. Lapsen oikeuksiin
liittyvää tiedotusta on lisättävä.

Toteutuuko perhehoidon tuki kaikille?
Vastausten perusteella näyttää siltä, että Pelastakaa lasten tuen piirissä olevat sijaisvanhemmat kokevat saavansa valmennusta, täydennyskoulutusta, keskustelutukea sosiaalityöntekijältä ja jopa terapiapalveluita suhteellisen hyvin. Osa sijaisvanhemmista olisi toivonut enemmän vertaisryhmä- tai pienryhmätoimintaa,
mentoritukea tai erilaista konsultaatio- tai kriisiapua vaikeissa tilanteissa.
Suurin tarve tukeen sijaisvanhemmilla näyttäisi olevan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, sijaisvanhempana jaksamisen tukemisessa sekä perhehoidon korvauksiin liittyvissä asioissa. Pienimmät tuen tarpeet koetaan sijaisvanhemman rooliin ja tehtäviin, juridisiin kysymyksiin, vuorovaikutuksen tukeen
sekä lapsen ja sijaisvanhemman suhteeseen, sisarussuhteisiin ja sijoituksen pysyvyyteen liittyvissä asioissa. Nämä sijaisvanhemmat eivät koe suurta tarvetta
myöskään sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvien asioiden selvittämisessä lapselle tai lapsen ja vanhempien väliseen yhteydenpitoon liittyvissä asioissa.
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Sijaisvanhemmat arvioivat yhteistyötään sosiaalityöntekijän kanssa myönteisesti. Sijaisperheet kokevat voivansa kertoa mieltänsä askarruttavista asioista sosiaalityöntekijöille. Sosiaalityöntekijä tapaa perhettä ja kuuntelee ja arvostaa sijaisperheen näkemyksiä. Sijaisvanhemmilla on paljon ajatuksia ja toiveita
yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden suuri vaihtuvuus, kiire ja vaikeus saada yhteyttä mainitaan useissa kommenteissa. On kuitenkin paljon myös niitä, jotka kokevat yhteistyön toimivan erinomaisesti. Erityisesti Pelastakaa Lasten rooli sijaisvanhempien tukena saa kiitosta. Sijaisvanhemmat
näkevät Pelastakaa Lapset tärkeänä sijaisperheiden tukijana. Työntekijät koetaan
ammattitaitoisina ja perhehoidon asiantuntijoina. Sijaisvanhemmat arvostavat
myös pysyvää henkilökuntaa. Järjestö nähdään tärkeänä perheiden valmentajana ja sijoituksen aikana linkkinä sijaisvanhempien ja kunnan välillä sekä lapsen
näkökulman esiintuojana
Kyselyyn vastanneet syntymävanhemmat suhtautuvat aika kriittisesti perhehoitoon ja lapsen sijoitukseen. Kuitenkin he arvostavat sitä, että lapsella on hyvä
ja tasapainoinen koti, jossa hänellä on turvallista olla ja mahdollisuus harrastaa
ja käydä koulua. Syntymävanhempien selkeä viesti on, että he toivovat nykyistä
aktiivisempaa kuulluksi tulemista ja sitä, että perhehoito olisi yhteydenpitoa suosivampaa. Syntymävanhemmat kokevat, että eivät saa riittävästi lasta koskevaa
tietoa perhehoidon aikana, mikä on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota.
Useimmat vastanneista syntymävanhemmista kokevat, että eivät ole saaneet
riittävästi tukea huostaanottoon ja sijoitukseen liittyvissä asioissa. Jos tukea on
saatu, se on tapahtunut asiasta kertomisen muodossa tai he ovat saaneet tietoa joltain muulta kuin viranomaiselta. Syntymävanhemmat olisivat kaivanneet
enemmän tukea ja keskustelua viranomaistaholta eri tilanteissa. Lisäksi vanhemmat kaipasivat psyykkistä tukea sekä tietoa asioiden etenemisestä. Sosiaalityöntekijän kanssa keskustelu on koettu syyllistävänä eikä oikeusaputoimistostakaan
ole löytynyt apua. Tarkentaessaan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, syntymävanhemmat nostavat esiin teemoja, jotka liittyvät siihen että sosiaalityöntekijät
vaihtuvat liian usein ja heillä on kiire.
Perhehoito on haastavaa ja sen laadukkaaseen toetutumiseen vaikuttavat monet tekijät. On kuitenkin selvää, että tulevaisuudessa perhehoidon tukea sekä sijaisvanhemmille, syntymävanhemmille että lapsille on lisättävä monella tasolla.
Tarvitaan rakenteita, resursseja ja toimijoita.
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Miten ja millä edellytyksillä voimme kehittää perhehoitoa?
Sijaisperheessä asuvat lapset ja nuoret lähettävät sijaisperheeksi ryhtymistä miettiville perheille selkeän ja tärkeän viestin siitä, että sijaisvanhemmuus on haastavaa ja vaativaa. Heidän mielestään perheen tulee miettiä tarkkaan, onko valmis
ottamaan sijaislapsen vastaan vaikka se ei tule olemaan helppoa. Lapset ja nuoret
viestittävät tuleville sijaisperheille myös, että sijaisperheeseen tuleva lapsi tarvitsee paljon kärsivällisyyttä, omaa tilaa ja aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen.
Sijaisperheeksi aikoville muistutetaan, että lapsen syntymävanhemmat ovat lapselle tärkeitä: omat juuret kiinnostavat lasta ja lapsi voi tarvita sijaisperheen tukea yhteydenpidossa syntymävanhempiin. Sijaisvanhempien tulisi kohdella lasta
kuin omaansa ja yrittää olla ylihuolehtimatta lapsesta. Sijaisperheeksi ryhtyvälle perheelle pitäisi kertoa avoimesti lapsen mahdollisista sairauksista ja taustasta, josta lapsi tulee. Lapset ja nuoret katsovat, että lapsille tulee kertoa sijoitusvaiheessa tilanteesta rehellisesti sekä kertoa, että huostaanotto ja sijoitus ei
ole lapsen syy. Lasten ja nuorten mielestä hyvä sijaisperhe on sellainen, joka on
miettinyt sijaisperheeksi ryhtymistään realistisesti ja tarkoin, rakastaa lapsia ja
haluaa hoitaa heitä sekä pitää kuin omaa lastaan.
Syntymävanhempien näkemykset perhehoidon kehittämistarpeista liittyivät
yhteistyön kehittämiseen lapsen ja syntymävanhempien yhteydenpidon mahdollistamiseksi, tuen lisäämiseen syntymävanhemmille jo avohuollossa tai sijaishuollon aikana sekä sijaisvanhemmilta vaadittavien edellytysten, kuten yhteistyökyvyn huolelliseen arviointiin ennen lapsen sijoittamista.
Sijaisvanhemmat korostavat tarvetta kehittää perhehoidon tukea. Erityisesti
viitataan siihen, että ainakin toisella sijaisvanhemmalla tulisi olla taloudelliset
mahdollisuudet jäädä tarvittaessa kotiin hoitamaan lapsia ja siihen, että eläkeja sosiaaliturva ei ole ajanmukaisella tasolla. Taloudellisen tuen lisäksi tarvitaan
lisää resursseja lastensuojeluun, jotta perhehoidon tuki perheille ja lapsille saadaan riittäväksi. Perhehoitajien valmennukseen, koulutukseen ja rekrytointiin
tulee panostaa, kuten myös nykyistä aktiivisempaan tiedotukseen perhehoidon
arvostuksen lisäämiseksi. Joissakin vastauksissa toivottiin nykyistä parempaa vapaiden mahdollistamista perhehoitajan niin halutessa. Toiset korostivat sitä, että
perhehoitajalla tulisi olla selkeästi määritelty asema ja riittävästi oikeuksia. Kysymyksessä perhehoidon tulevaisuudesta nousee esiin kaksi erilaista näkemystä
suhteessa ammatillisuuteen ja perheenomaisuuteen. Toiset toivovat perhehoitoa
kehitettävän ammatilliseen suuntaan, jotta sijaisvanhemmat voivat erikoistua ja
ottaa vastaan haastaviakin lapsia. Toiset taas toivovat perhehoidon säilyvän mahdollisimman tavallisena vanhemmuutena ja sijaisperheiden voivan elää mahdol-
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lisimman tavallista ja perheenomaista elämää.
Kuntien ja Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät näkevät perhehoidon kehittämisen tärkeimmiksi edellytyksiksi perhehoitajien korvauksien tason nostamisen, kuntien lastensuojelun resurssien lisäämisen sekä tuen lisäämisen perheille.
Tässä asiassa sosiaalityöntekijöiden näkemykset ovat hyvin yhteneväiset sijaisvanhempien näkemysten kanssa. Sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä perheiden
riittävää täydennyskoulutusta ja valmennusta. Tulevaisuuden haasteena nousee
esiin myös se, että olisi käytettävissä monimuotoisesti perheitä erilaisiin lasten
sijoitustarpeisiin. Myös sosiaalityöntekijät kokevat, että perhehoidossa tarvitaan
myönteistä julkisuutta. Sijaisperheiden oikeuksien ja velvollisuuksien selkiyttäminen mainitaan myös muutamissa vastauksissa.
Perhehoidon toimijoiden yhteiseksi kehittämisen teemaksi tästä kyselystä nousee kaikkien osapuolten välisen yhteistyön parantamisen ja kehittämisen tarve.
Päällimmäiseksi viestiksi perhehoidosta nousee se, että koti, perhe, rakastavat
vanhemmat, huolenpito, turvallisuus ja mahdollisuus käydä koulua sekä harrastaa ja tuntea omat juurensa ovat ne elementit joista koostuu laadukas ja hyvä perhehoito lapselle.
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Liitteet
Liitekaavio 1. Oletko
(lapset ja nuoret n=96)
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Liitekaavio 2. Vastasin tähän kyselyyn
(lapset ja nuoret n=96)
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Liitekaavio 3. Rastita seuraavista vaihtoehdoista kaikki ne henkilöt, jotka tällä
hetkellä asuvat sijaisperheessäsi.
(lapset ja nuoret n=97)
0
sijaisäiti
sijaisisä
minun sisaruksiani
sijaisvanhempien lapsia
muita sijoitettuja tai
adoptoituja¨lapsia
joku muu tai joitain muita
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Liitekaavio 4. Kyselyyn vastasivat
(sijaisvanhemmat n=63)
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Liitekaavio 5. Keitä perheessänne asuu tällä hetkellä?
(sijaisvanhemmat n=63)
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sijaisäiti
sijoitettuja lapsia, lasten iät?
biologisia lapsia, lasten iät?
muita, keitä?
adoptiolapsia, lasten iät?

Avoimet
Liitetaulukko 6. Sijaisperheiden biologisten lasten iät ja lukumäärä.
Biologisten lasten ikä
0-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-23

lukumäärä yht 40
2
9
5
7
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8
3
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Liitetaulukko 7. Sijaisperheiden adoptiolasten iät ja lukumäärä.
Adoptiolasten ikä
0-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18

lukumäärä yht 7
0
1
2
1
2
1

Liitekaavio 8. Kuinka monta sijoitettua lasta perheessänne asuu tällä hetkellä?
(sijaisvanhemmat n=138 lasta)

Kuinka monta sijoitettua lasta perheessänne asuu tällä hetkellä?
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Liitekaavio 9. Kyselyyn vastasi
(syntymävanhemmat n=21)
0
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isä
äiti ja isä yhdessä
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Liitekaavio 10. Missä lapsesi asuvat tällä hetkellä? Voit valita useamman vaihtoehdon jos lapset asuvat eri paikoissa.
(syntymävanhemmat n=21 vastaajaa)
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minun luonani
toisen vanhempansa luona
sijaisperheessä
lastenkodissa
jossain muualla, missä?

Avoimet vastaukset: jossain muualla, missä? Omissa asunnoissa (11) , sukulaisten luona (2)

Liitekaavio 11. Minkä kokoisessa kunnassa työskentelet?
(kunnan sosiaalityöntekijät n=24)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

alle 10 000 asukasta
10 000 - 20 000 asukasta
20 000 - 50 000 asukasta
50 000 - 80 000 asukasta
yli 80 000 asukasta

Liitekaavio 12. Millä tavalla perhehoitoasiat on järjestetty kunnassa, jossa
työskentelet? Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa työnantajaasi.
(kunnan sosiaalityöntekijät n=24)
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Sosiaalityöntekijä hoitaa
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sosiaalityön ohessa
Kunnassa on erikseen
perhehoidon sosiaalityöntekijä
Kunnassa on erikseen oma
sijaishuoltoyksikkö
Kunta kuuluu alueellisen
sijaishuoltoyksikön piiriin
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Liitekaavio 13. Minkä kokoinen perheeseenne sijoitetun lapsen sijoittajakunta
on oman arviosi mukaan?
(sijaisvanhemmat n=64)
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suuri kunta (yli 50 000
asukasta)
keskisuuri kunta (20 00050 000 asukasta)
pieni kunta (alle 20 000
asukasta)

Liitekaavio 14. Millä tavalla perhehoitoasiat on järjestetty perheeseenne sijoitetun lapsen sijoittajakunnassa? Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa sijoittajakuntaa. Jos perheessänne on sijoitettuja lapsia erilaisista kunnista, voit
valita useamman vaihtoehdon.
(sijaisvanhemmat n=64)
Kunta, jossa sosiaalityöntekijä
hoitaa perhehoidon asioita muun
sosiaalityön ohessa
Kunta, jossa on erikseen
perhehoidon sosiaalityöntekijä
Kunta, joka kuuluu alueellisen
sijaishuoltoyksikön piiriin (esim.
Pohjois-Savon lastensuojelun
kehittämisyksikkö tms.)
Kunta, jolla on oma kunnan
sijaishuollon yksikkö
En osaa sanoa
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Liitetaulukko 15. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat perheeseenne sijoitetun lapsen ja sosiaalityöntekijän välistä suhdetta?
(sijaisvanhemmat n=64)

Täysin
samaa
mieltä

vastaukset prosentteina %
Lapsi ja sosiaalityöntekijä tapaavat säännöllisesti
Lapsen ja sosiaalityöntekijän välillä on
toimiva suhde
Sosiaalityöntekijä asioi pääsääntöisesti
sijaisvanhempien kanssa
Lapsi ei halua olla yhteydessä sosiaalityöntekijän kanssa
Sosiaalityöntekijä kertoo lapselle häntä
koskevista asioista ja päätöksistä

OsitOsittain
tain sa- En osaa
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maa
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mieltä
mieltä

Täysin
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Liitekaavio 16. Onko lapsellasi edellä mainitun kaltainen asiakassuunnitelma?
(syntymävanhemmat n=21)
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Liitekaavio 17. Onko sinulle laadittu oma asiakassuunnitelma?
(syntymävanhemmat n=21)
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Liitetaulukko 18. Kuinka paljon arvioit, että sijaisvanhempina keskimäärin
käytätte aikaa perheeseenne sijoitetun lapsen tai lasten asioiden hoitamiseen
seuraavina tehtävinä kuukausittain?
(sijaisvanhemmat n=60)

Yhteistyöaika/
kk
sosiaalitoimi

0-30 31-60
1-2 yli 2h-3
Minuuttia
Tuntia
yli 3 tmin min tuntia tuntia
kuukaudessa kuukaudessa
27
16
3
3
5
59
1,0

Pelastakaa Lapset
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52

0,9

koulu
päivähoito
terveydenhoito
tapaamisten järj
muut palaverit
syntymävanh
YHTEENSÄ /KK

13
25
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2
9
10
9
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1
9
9
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4
5
3
2
5
3

7
6
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11
5
15

85
49
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73
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676

1,4
0,8
2,1
1,8
1,2
2,1
11,3

Liitekaavio 19. Oletko ollut yhteydessä Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijän
kanssa?
(syntymävanhemmat n=20)
0
kyllä
en
en osaa sanoa
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Liitekaavio 20. Mitkä laissa mainituista seikoista ovat mielestäsi kirjattu riittävän hyvin perheeseenne sijoitetun lapsen tai lasten asiakassuunnitelmaan?
(sijaisvanhemmat n=38)
Muut; 5

Olosuhteet ja asiat, joihin
pyritään vaikuttamaan; 1
Lapsen ja hänen perheensä
tuen tarve, tukitoimet; 7

En osaa sanoa; 4

Ei lainkaan kirjallista
asiakassuunnitelmaa; 4

Sijaishuollon tarkoitus ja
tavoitteet; 8

Kaikki; 8
Miten toteutetaan lapsen
yhteydenpito ja yhteistoiminta; 8

Liitekaavio 21. Mitä laissa mainituista seikoista ei mielestäsi ole riittävästi
huomioitu lapsen tai lasten asiakassuunnitelmassa?
(sijaisvanhemmat n=28)

Muut; 2
Tuen tarve, tukitoimet; 10

Ei mitään, en osaa sanoa; 8

Vapaan pitäminen; 1
Harrastukset, lomat; 1
Kulukorvaukset; 2

Jälkihuollon järjestäminen; 3
Kirjataan asioita, jotka turhaan
aiheuttavat ristiriitoja; 1
Asiakassuunnitelmaa ei
tarkisteta; 3
Tavoite perheen
jälleenyhdistämisestä; 1

Arvioitu aika, jonka kuluessa
tavoitteet pyritään
toteuttamaan; 4

Eriävät näkemykset tuen
tarpeesta ja järjestämisestä; 3
Sijaishuollon tarkoitus ja
tavoitteet; 4
Yhteydenpito ja yhteistoiminta; 4

137

Liitekaavio 22. Kuinka monen lapsen perhesijoitusta hoidat tällä hetkellä yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa?
(sosiaalityöntekijät n=24)
Kuinka monen lapsen perhesijoitusta hoidat tällä hetkellä
yhteistyössä Pelastakaa Lasten kanssa?
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Liitekaavio 23. Kuinka pitkä kokemus sinulla on yhteistyöstä Pelastakaa Lasten kanssa?
(sosiaalityöntekijät n=24)

Kuinka pitkä kokemus sinulla on yhteistyöstä Pelastakaa Lasten kanssa?
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1-5 vuotta

6-10 vuotta

11-15 vuotta

16-20 vuotta

yli 20 vuotta

Liitekaavio 24. Onko sinulla täydennyskoulutusta liittyen lastensuojelun perhehoitoon?
(sosiaalityöntekijät n=24)
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