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ESiPuHE 

Lyhytaikainen perhehoito on käsitteenä varsin uusi, mutta lastensuojelun toi-

mintana se on ollut olemassa vuosikymmeniä ja sitä ennen yhteisöjen ja sukujen 

itseohjautuvana toimintana. On ollut tapana auttaa naapuria tai sukulaista las-

ten hoidossa silloin, kun vanhempien omat voimat eivät ole riittäneet tai perhettä 

on kohdannut yllättävä kriisi. Tänä päivänä lastensuojelulainsäädäntö luo lapsi-

perheiden ympärille tukijärjestelmän, jolla perhettä tuetaan yli vaikeiden vaihei-

den. Kriisiperhe, päivystysperhe, vastaanottoperhe, hoitoperhe, huolta pitävä su-

kulaisperhe - nämä kaikki ovat nimityksiä perheille, jotka ottavat lapsia kotiinsa 

asumaan erilaisissa tilanteissa. 

Lastensuojelulain mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia, että kunnassa on 

järjestetty sisällöltään ja laadultaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavaa ehkäi-

sevää lastensuojelua sekä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. (L 417/2007.) 

Perhehoito määritellään sosiaalihuoltolaissa henkilön hoidon, kasvatuksen tai 

muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämiseksi hänen oman kotinsa ul-

kopuolella yksityiskodissa. Perhehoidolla pyritään antamaan henkilölle mahdol-

lisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin ja näin edistää hä-

nen perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystään. (L 311/1992.) 

Lyhytaikaisia sijoituksia on mahdollisuus toteuttaa myös lastensuojelulaitok-

sissa. Lastensuojelun lyhytaikaisella perhehoidolla tarkoitetaan toimeksiantoso-

pimussuhteeseen perustuvia perhesijoituksia, jotka on tarkoitettu väliaikaisek-

si. Lyhytaikainen sijaisperhe toimii lastensuojelujärjestelmässä osana avohuollon 

tukitoimia, sijaishuoltoa sekä avohuollon ja huostaanottojen liittymäkohdissa.1) 

Lapsi voi tarvita lyhytaikaista sijaisperhettä kiireellisessä sijoituksessa, samoin 

kuin tilanteen arvioimiseksi tai perheen tukemiseksi tehdyssä avohuollon sijoi-

tuksessa. Lyhytaikaista sijaiskotia voidaan tarvita myös huostaanoton alkuvai-

heessa arvioitaessa ja etsittäessä sopivaa sijaishuoltopaikkaa. Myös adoptioon 

luovuttamista harkitsevien vanhempien vastasyntyneet tarvitsevat lyhytaikaista 

sijaiskotia. 

Pelastakaa Lapset ry on kehittänyt lastensuojelun lyhytaikaista perhehoitoa 

vuosina 2007 – 2009 Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella. Kehittämistyöl-

1) Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa ainoastaan sosiaalilautakunnan huostassa oleva lapsi tai nuori. Kun 
puhutaan sijoitetuista lapsista, tarkoitetaan sosiaalilautakunnan päätöksellä kodin ulkopuolelle joko 
avohuollon tukitoimena, huostaanotettuna tai jälkihuoltona sijoitettuja lapsia ja nuoria. 

Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito.indb   4 29.12.2009   15:31:34



5

lä on lisätty lyhytaikaisen perhehoidon saatavuutta sekä parannettu lyhytaikaista 

perhehoitoa antavien sijaisperheiden valmiuksia. Tavoitteena on ollut lastensuo-

jelun ja sijaishuollon prosessisen suunnitelmallisuuden lisääminen, minkä osal-

taan uskotaan pienentävän sijoitusten purkaantumisriskiä. Päämääränä ovat ol-

leet myös lastensuojelun ja sijaishuollon prosessin lapsilähtöisyyden lisääminen 

sekä lapsen ja hänen lähiverkostonsa osallisuuden vahvistaminen. 

Laajasti ottaen taustalla on päämäärä perhehoidon aseman vahvistamises-

ta lastensuojelun sijaishuollossa ja avohuollon sijoituksissa. Perhehoidon moni-

muotoisuutta lisäämällä lisätään myös mahdollisuuksia sen käyttöön.  

Kehittämistyön käytännön tavoitteiksi asetettiin rekrytointi-, valmennus-, ar-

viointi- ja työnohjauskäytäntöjen kehittäminen lastensuojelun lyhytaikaiseen 

perhehoitoon, kuten myös työvälineiden ja työkäytäntöjen kehittäminen lyhyt-

aikaista perhehoitoa tarjoavien perheiden sekä sosiaalityöntekijöiden käyttöön. 

Pelastakaa Lasten sisäinen tavoite oli lyhytaikaisen perhehoidon juurruttaminen 

lastensuojelutyön käytännöksi kustannuksiltaan kestävänä ja lapsen kehityk-

selliset tarpeet huomioivana kunta-järjestöyhteistyönä. Kehitetyt mallit juurru-

tettiin lastensuojelutyön käytännöiksi Pelastakaa Lapsissa.  Samalla kehitettiin 

myös kuntaorganisaatioihin sovellettavissa olevia työkäytäntöjä sekä vahvistet-

tiin tiedontuotantoa, joka edesauttaa lasten etua parhaiten palvelevan lyhytaikai-

sen perhehoidon käytön yleistymistä sekä sen laadun nostamista.

Lyhytaikainen perhehoito tulee nähdä lastensuojelun avohuollon ja sijais-

huollon työmuotona, jossa toteutuu lapsen edun mukainen riittävä suunnitel-

mallisuus ja arviointi. Kokemustiedon sekä kehittämisprojektin toiminta-alueen 

kuntiin tehdyn kartoituksen2) perusteella on todettava, että lapsia sijoitetaan val-

mentamattomiin perheisiin, eikä sijoitusten tukemiseen sekä riittävän arvioin-

nin sisältävään suunnitelmalliseen työskentelyyn suunnata riittävästi resursse-

ja. Toinen selkeä epäkohta on ollut se, että tukiperhesijoituksia käytetään silloin, 

kun lapsi todellisuudessa tarvitsee lastensuojelun perhesijoitusta. Tukiperhe voi-

daan järjestää avohuollon tukitoimeksi sitä tarvitsevalle lapselle. Jos lapsi tarvit-

see avohuollon sijoitusta perheeseen, on kyse perhehoidosta. Tuolloin perheeltä 

edellytetään toisenlaisia valmiuksia ja lastensuojelutyöltä odotetaan toisenlaista 

tukea sekä työskentelyä sijoituksen aikana. 

2) Neljä Jyväskylän yliopiston sosiaalityön opiskelijaa teki projektiopintoinaan lyhytaikaisen perhehoi-
don kartoituksen syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana. Webropol-internetkyselyt lähetettiin helmikuus-
sa 2008 hankkeen toiminta-alueen kuntien sosiaalijohdolle, sosiaalityöntekijöille, ammatillisille per-
hekodeille, jotka hoitavat lyhytaikaisia sijoituksia sekä lyhytaikaisille sijaisperheille. Kyselyt lähetettiin 
91 kuntaan ja niihin vastasi 29 johdon ja 44 sosiaalityön edustajaa. 21:stä lastensuojelulaitoksesta /
perhekodista kyselyyn vastasi 10. Vastaukset saatiin myös 20:ltä sijaisperheenä toimivalta perheeltä 
eri puolilta Keski- ja Länsi-Suomea.
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Varsin pian kehittämistyön käynnistyttyä tuli ilmeiseksi, että ajankohta ja olo-

suhteet työn eteenpäin viemiselle olivat hyvät. Valtakunnallisessa lastensuojelun 

kehittämisohjelmassa (2003 – 2007) kiinnitettiin huomiota perhehoidon suh-

teellisen vähäiseen osuuteen perhehoidon kentässä. Kuntien kanssa tehdyn yh-

teistyön sekä suoritetun kartoituksen perusteella tiedetään, että paineet tämän 

tyyppisen toiminnan kehittämiseen kentällä ovat olleet olemassa jo vuosia. Sa-

mansuuntaista kehittämistyötä on tehty yhtä aikaa muuallakin, mikä on mahdol-

listanut vuoropuhelun ja yhteistyön eri toimijoiden kanssa. 

Lastensuojelun lyhytaikaisen perhehoidon kehittämisprojekti toteutettiin 

RAY:n kehittämisrahoituksen turvin Pelastakaa Lasten Keski- ja Länsi-Suomen 

aluetoimistoissa vuosina 2007 – 2009. Kehittämistyötä on toteutettu maakun-

tarajat ylittäen laajalla alueella.  Kehittämistyöstä projektissa ovat vastanneet 

sosiaalityöntekijä Virpi Vaattovaara Pelastakaa Lasten Länsi-Suomen aluetoi-

mistosta ja erikoissosiaalityöntekijä (YTL) Raija Maula Pelastakaa Lasten Keski-

Suomen aluetoimistosta. 

Kehittämistyötä on tehty käytäntölähtöisesti. Näin on mahdollistettu toiminta-

käytäntöjen tutkiva kehittäminen, kehittämistarpeisiin vastaaminen sekä käytän-

töjen juurruttaminen ja kehittäminen toimintamalleiksi. Kehittäminen ja käytän-

tö ovat olleet jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään. Kehittämisprojektin aikana 

on järjestetty perheille ryhmävalmennusta, jonka avulla valmennuksen sisältöä, 

rakennetta ja perheiden arviointikriteeristöä on työstetty. Projektivastaavat ovat 

myös toimineet perhesijoituksen kehittäjäsosiaalityöntekijöinä lasten lyhytaikai-

sissa sijoituksissa työskennellen niissä yhteistyössä kuntien sosiaalityön kans-

sa kehittäen työkäytäntöjä ja työvälineitä. Kehittämistyön kokemusta on koot-

tu työskentelemällä 28 lapsen kanssa, jotka ovat olleet sijoitettuna lyhytaikaiseen 

perhehoitoon. Lapset ovat olleet iältään 0 – 12 -vuotiaita. Sijoitukset ovat olleet 

avohuollon sijoituksia, kiireellisiä sijoituksia, sijaishuollon muutoskohdissa teh-

tyjä sijoituksia sekä huostaanoton alkuvaiheen sijoituksia. Kestoltaan ne ovat 

vaihdelleen viikosta 9 kuukauteen. 

Julkaisussa tarkastellaan lyhytaikaisen perhehoidon paikkaa suomalaisen las-

tensuojelun kentässä, lyhytaikaisen perhehoidon merkitystä lapsen, syntymä-

perheen, sijaisperheen sekä lastensuojelun sosiaalityön kannalta sekä pohditaan 

perheiden valmiuksiin ja valmennukseen liittyviä kysymyksiä. 
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1.  LyHTyaiKaiNEN PERHEHoiTo oSaNa 
LaSTENSuoJELuN aVo- Ja SiJaiSHuoLToa

Suomi on lastensuojelusijoitusten laitosvaltainen maa muihin Pohjoismaihin ja 

Euroopan maihin verrattuna. Valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisohjel-

massa (2003 – 2007) perhehoidon osuuden vahvistaminen oli sijaishuollon ke-

hittämisen tärkeänä osa. Sama koskee käynnissä olevia lastensuojelun KASTE- 

ohjelmia. Yhteiskunnalliset murrokset näkyvät myös lastensuojelussa kasvavina 

asiakasmäärinä. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on viime aikoina kasvanut 

kahden ja viiden prosentin vuosivauhtia. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

aikana perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä kaikista sijaishuollon sijoituksista 

on kaiken aikaa laskenut suhteessa laitoshoitoon. (THL 2009; Känkänen & Laak-

sonen 2006; 3, 38.) Vuonna 2008 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna yli 16 000 

lasta. Perhehoidossa oli 5468 lasta eli 34 % kaikista sijoitetuista lapsista.

Avohuollon tukitoimena tehdyt lyhyet sijoitukset, kiireelliset sijoitukset se-

kä tahdonvastaisesti tehtyjen huostaanottojen käsittelyajaksi tehdyt sijoitukset 

ovat usein niitä, joissa turvaudutaan laitossijoituksiin. Sijaisperheiden on perin-

teisesti ajateltu kykenevän paremmin ottamaan lapsia vastaan silloin, kun huos-

taanottopäätös on jo tehty ja sijoitus on pitkäaikaisluontoinen. Syynä laitosten 

käyttöön kiireellisissä ja lyhytaikaisiksi tarkoitetuissa sijoituksissa saattaa olla 

parempi saatavuus sekä sosiaalityöntekijöiden epävarmuus käyttää perhettä sil-

loin, kun sijoitus on vaativa ja tarvitaan tilanteen arviointia. Työntekijät koke-

vat saavansa tarvitsemaansa ammatillista tukea laitoksen henkilökunnalta. Sep-

po Sauro (2008) toteaa: ”Laitoksen malli osataan ja se houkuttaa. Kaikki muu, 

joka on jotenkin väljempää ja ehkä myös arvaamattomampaa toteuttajalle, ei sa-

malla lailla kiinnosta.”  Lyhytaikaisissa sijoituksissa tarvitaan aina myös amma-

tillisia vastaanottopaikkoja. Perhe tarjoaa lapsen kehitystä tukevan vaihtoehdon, 

jossa hoivaaja ja ympärillä olevat ihmiset pysyvät samoina.

Tällä hetkellä ei ole valtakunnallisia tilastoja siitä, miten kunnilla on käytet-

tävissään perheitä, joihin voidaan sijoittaa lapsia lyhytaikaisesti. Vain runsaalla 

puolella niistä kunnista, joihin kehittämistyön aikana tehtiin kysely, oli käytettä-

vissään valmennettuja sijaisperheitä tai valmentamattomia perheitä, joihin lapsia 

voitiin sijoittaa lyhytaikaiseen perhehoitoon. Varsinkin pienten lapsen kannal-

ta vastaajien keskuudessa perhehoitoa pidettiin yleisesti laitoshoitoa parempana 

vaihtoehtona. Kuitenkin ajateltiin, ettei perheillä välttämättä ole valmiuksia vas-

tata haastaviin tilanteisiin.
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Työntekijät ajattelevat, että sijoitusta vastustavien syntymävanhempien saattaa 

olla helpompi hyväksyä laitossijoitus kuin perhesijoitus. Myös mahdollista väki-

vallan uhkaa pidetään haasteena perhehoidolle.  Haasteina pidettiin lisäksi am-

matillisuuden puutetta ja sitä, miten se vaikuttaa lapsen tilanteen arviointiin. 

Myös lyhytaikaisen perhehoidon aikana muodostuneiden läheisten ihmissuhtei-

den katkeaminen herätti epäilyksiä lapsen edun mukaisuudesta.  Lyhytaikaisen 

perhehoidon edut liittyvät kodinomaiseen ympäristöön ja pysyviin hoitajiin.  

(Halmetoja & Hankosalo & Myllyniemi & Turunen, 2008).

Sijoituspaikan valinta tulisi tehdä aina lapsen tarpeista lähtien. Joissakin tilan-

teissa sijoitus lastensuojelulaitokseen on lapsen kehitystä parhaalla tavalla tuke-

va ratkaisu. Perhehoitoa kehittämällä ja tukemalla voidaan kuitenkin tarjota lap-

sille mahdollisuus perheeseen erilaisissa tilanteissa.

KUVIO 1 Hoitoa perheessä lastensuojelutyön jokaisessa vaiheessa

Avohuollon tukitoimet Perhetyö, tukiperhe, lomaperhe

Avohuollon sijoitus Lyhytaikainen sijaisperhe

Kiireellinen sijoitus Lyhytaikainen sijaisperhe

Huostaanotto ja sijaishuolto
Lyhytaikainen sijaisperhe 
Pitkäaikainen sijaisperhe
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Perhehoidossa lyhytaikainen perhehoito tulee erottaa omaksi osa-alueekseen. 

Työskentelyprosessina, samoin kuin sijaisperheen, lapsen ja lapsen vanhempi-

en kokemuksena, se poikkeaa monessa suhteessa pitkäaikaisesta perhehoidos-

ta. Lapsen vastaanottaminen tapahtuu yleensä lyhyellä varoitusajalla ja vähillä 

esitiedoilla. Perhe tarvitsee erityisosaamista lapsen tilanteen rauhoittamisessa ja 

kriisissä tukemisessa. Myös kriisissä olevien vanhempien kohtaaminen saattaa 

tulla eteen. Lähtökohtaisesti sijoitus sisältää aina lapsen saattelemisen takaisin 

vanhempien luokse tai toiseen sijaiskotiin, joka voi vastata myös pitkäaikaiseen 

sijaishuollon tarpeeseen. Tämä vaatii koko perheeltä kykyä kohdata ja käsitellä 

monenlaisia tunteita. 

Lapsen tilanteen arviointi tai vanhemmuuden arviointi edellyttää perheen osal-

listumista arviointityöskentelyyn siten, että sijaisvanhemmat tekevät havainto-

ja lapsesta sekä lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta. Havaintojen 

dokumentointi ja tiedon välittäminen sosiaalityöntekijöille on osa lyhytaikaista 

perhehoitoa.

Pelastakaa Lasten lyhytaikaisen perhehoidon kehittämistyössä lähtökohtana 

on, että perheitä valmennetaan toimimaan sijaisvanhempina vain määräajan. 

Sijoituksen jälkeen lapsi lähtee takaisin vanhempiensa luokse tai siirtyy pitkä-

aikaisluonteiseen sijaiskotiin. Usein sijoitusta tehtäessä ei voida tietää, tuleeko 

lapsi palaamaan vanhempiensa luokse vai tarvitaanko kodin ulkopuolista sijais-

huoltopaikkaa. Arviointi tapahtuu sijoituksen aikana.

Alueellisesti kunnilla on käytössään malleja, joissa lapsia sijoitetaan lyhytaikai-

siin sijaisperheisiin sillä tarkoituksella, että he voisivat jäädä perheeseen, jos pit-

käaikaisluonteista sijaiskotia tarvitaan. Sijaisperheen ja lapsen kannalta tilanne 

on kuormittava, jos sijoituksen aikana ei tiedetä, ollaanko muodostamassa mah-

dollisesti koko lapsuuden kestävää lapsi-vanhempi -suhdetta vai onko kyseessä 

väliaikainen tilanne. Ajatus siitä, että lyhytaikainen sijaishuoltopaikka muuttui-

si pitkäaikaiseksi sijoitustyypin vaihtuessa, tuottaa monenlaisia kysymyksiä. Ly-

hytaikainen sijaisperhe valitaan toisenlaisilla kriteereillä kuin pitkäaikainen si-

jaisperhe. Esimerkiksi vanhempien ikään ja terveydentilaan liittyvät valmiudet 

voivat olla erilaiset kuin pitkäaikaisessa sijaiskodissa. Myös työskentely juuri so-

pivan sijaiskodin löytämiseksi lapselle jää ohueksi, kun sijoitusvaiheessa sitä ei 

ole mahdollista tehdä. Selkeä tieto siitä, että kyseessä on lyhytaikainen sijoitus 

mahdollistaa tilanteen objektiivisen ja yhteisen arvioinnin suorittamisen. 
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Sopivan sijaiskodin löytämisen merkitystä huostaanotetuille lapsille on viime 

vuosina alettu ymmärtää entistä paremmin.3) Arviointityössä riskien ja suojaavi-

en tekijöiden pohdinta lisää suunnitelmallisuutta ja tuo esiin lapsen yksilölliset 

tarpeet.  Tärkeä merkitys sijaishuoltopaikkaa valittaessa on myös lapsen mukaan 

ottamisella siten, että häntä kuunnellaan ja hänen mielipiteensä, kysymyksensä 

ja toiveensa huomioidaan. Työskentely eri osapuolten kanssa sekä lapsen ja hä-

nen läheistensä osallisuus on mahdollista toteuttaa huolellisesti, kun lapsi on si-

joituksen alkuvaiheessa lyhytaikaisessa sijaisperheessä. 

Joskus on kuitenkin syytä toimia niin, että lapsi jää lyhytaikaiseen sijaisko-

tiin, kun sijoitustarve muuttuu väliaikaisesta toistaiseksi kestäväksi.  Jos lyhytai-

kaisen sijaisperheen jatkaminen pitkäaikaisena sijaisperheenä tulee ajankohtai-

seksi kysymykseksi, perheen valmiuksia ja sopivuutta on arvioitava huolellisesti. 

Motiivikysymykset ja esimerkiksi velvollisuudentuntoon liittyvät seikat nousevat 

tuolloin tärkeiksi. 

3) Pelastakaa Lasten Minun elämäni – projektin (2003 – 2006) yhtenä tavoitteena oli lapsilähtöisen sosi-
aalityön vahvistaminen perhesijoituksissa. Sijoitusvaiheen laadukkaan työskentelyn kriteereitä ovat 
lapsen yksilöllinen kohtaaminen, riski- ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen sekä lapsen taustan pe-
rusteellinen selvittäminen. 
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2.  LaPSEN TiLaNTEEN aRVioiNTi LyHyTaiKaiSESSa 
PERHEHoidoSSa

2.1  Riittävä arviointi on lapsen etu

Lyhytaikainen sijoitus sisältää aina arviointia. Kiireellisen sijoituksen aikana ar-

vioidaan huostaanoton tarvetta. Avohuollon sijoituksessa saatetaan yhteistyössä 

vanhempien kanssa pohtia tuen tarvetta tai huostaanoton ja sijaishuollon järjes-

tämisen tarvetta. Joka tapauksessa on arvioitava aina, mitkä ovat lapsen kotiin-

paluun edellytykset ja milloin ne täyttyvät. Adoption harkinta-aika edellyttää ar-

vioivaa työskentelyä luovutusta harkitsevien vanhempien kanssa. Huostaanoton 

alkuvaiheen tai sijaishuollon muutoskohdan sijoituksessa tarvitaan arviointia so-

pivan sijaishuoltopaikan löytämiseksi. 

Arviointityöskentelyn liittäminen lyhytaikaiseen perhesijoitukseen mahdollis-

taa sen käyttämisen todellisena vaihtoehtona laitossijoitukselle.  Arviointi voi-

daan toteuttaa perhehoidossa, jos perheellä on ennakkovalmennuksen ja ohja-

uksen kautta siihen riittävät valmiudet ja sosiaalityöllä on riittävästi resursseja, 

työnohjauksellista tukea ja ammattitaitoa.

Arviointityöskentelyn tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka perusteella voi-

daan tehdä suunnitelma ja päätökset lapsen elämäntilanteen korjaamiseksi. Ar-

viointityöskentelyn tulee pohjautua lapsen tarpeiden arviointiin. Perheen koko-

naistilannetta tarkastellaan lapsen tarpeiden näkökulmasta.  Lapsen kehityksen 

kannalta keskeisiä asioita ovat vuorovaikutussuhteet lapsen ja hänen vanhempi-

ensa ja muiden läheisten välillä. Vuorovaikutuksen sisältö ja laatu ovat lapsen ke-

hityksen ja kasvun keskeisiä elementtejä. Turvallinen perhe on kiintymyssuhtei-

den luonnollinen synty-ympäristö. Perheessä tulevat myös helposti näkyviin ne 

ongelmat, joita kiintymyksen syntymisessä on lapsen ja vanhemman välille ker-

tynyt. Perhe ympäristönä tuottaa lapsesta ja hänen vuorovaikutuksestaan erilais-

ta tietoa kuin laitos.4)  

4) Tämän näkökulman toi esiin perhetukikodin johtaja, joka on ollut mukana lyhytaikaisen perhehoidon 
alueellisessa kehittämistyöryhmässä 
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KUVIO 2 Lapsen tilanteen arviointi lyhytaikaisessa perhehoidossa

Sosiaalityöntekijä Havaintojen keruu  
lyhytaikaisessa perheessä

Sosiaalityönttjät Lastensuojelutiimi

Lastensuojeluil‑
moitus

Havaintojen  
kokoaminen

Päätöksen teko

Ls tarpeen selvitys Tulkinta Suunnitelma

Taustatiedot Arviointi

Konsultointi

Lapsen arki ja vuorovaikutus
Lomakkeet

LAPSI

Muut läheiset
Sisarukset

Vanhem
m

at

Lastensuojelutyöntekijöillä on vaihteleva määrä taustatietoa lyhytaikaisen sijoi-

tuksen alkaessa. Sijoituksen aikana lyhytaikaiset sijaisvanhemmat havainnoivat 

lasta ja lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa. 

Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on koota yhteen havainnointi- ja muuta tietoa, 

tulkita, arvioida ja käyttää tarpeen mukaan konsultaatiota. Vanhempien tilanteen 

arviointi kulkee työskentelyssä rinnalla kaiken aikaa. Tarvittaessa vanhemmuu-

den arviointi suoritetaan erillisenä työskentelynä5). 

Arviointityöskentely on myös syntymävanhempia osallistavaa työskentelyä. 

Syntymävanhemmat voidaan osallistaa keräämällä heidän tietonsa ja kokemuk-

sensa lapsesta ja hänen elämäntilanteestaan. Lapsen ja vanhemman yhteisen 

elämänhistorian käsittely voi käynnistää vanhemman oman arviointiprosessin. 

Arviointityöskentelyn aikana voidaan vahvistaa vanhempien käsitystä heidän 

merkityksestään lapselle. 

5) Kehittämisprojektin aikana saatiin hyviä kokemuksia vanhemmuuden arviointityöskentelystä yhdis-
tettynä lyhytaikaiseen perhehoitoon. arviointityöskentelyssä käytettiin Pelastakaa Lapsissa Siti-kollee-
ga hankkeessa (2003–2005) kehitettyä mallia, joka pohjautuu Pesäpuu ry:n perheiden Pride- arviointi-
menetelmään (kts. Möller 2004)
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2.2  Perhe tiedontuottajana

Lyhytaikainen perhesijoitus on lastensuojelun toimenpide ja perhe vastaanottaa 

lapsen sen tiedon pohjalta, joka lastensuojeluviranomaisilla tilanteesta on. Lap-

sesta ja perheestä voi olla paljon tietoa, mutta kiireellinen sijoitus voidaan jou-

tua tekemään hyvinkin vähäisillä taustatiedoilla. On tärkeää, että lyhytaikaiset 

sijaisvanhemmat kykenevät tekemään havaintoja, joiden pohjalta tekevät ratkai-

suja lapsen päivittäiseen hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä asioissa samoin kuin 

hänen tarpeisiinsa vastaamisessa. Havaintojen tekeminen ja tiedon välittäminen 

sosiaalityöntekijöille on tärkeää materiaalia arvioinnin ja päätöksenteon tueksi, 

kun suunnitellaan lapsen tulevaisuutta.

Perheen tekemien havaintojen kokoamiseen on kehitetty ”Havainnointitietoja 

lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetusta lapsesta” – lomake6), joka ohjaa havain-

tojen tekemiseen ja antaa perheelle työvälineen, jolla välittää havainnointitietoa 

ammatillisen tiimin käyttöön sekä biologisille vanhemmille. Lomake on ollut ko-

keilukäytössä toteutuneissa sijoituksissa ja sitä on kehitetty lisää palautteen myö-

tä ja kokemuksen karttuessa.

Kun lyhytaikaisen sijaisperhe vastaanottaa lapsen, on tärkeää mahdollisuuk-

sien mukaan selvittää lapsen terveydentila. Ensivaikutelma lapsen olemuksesta, 

kehon ja ihon tarkistaminen, siisteys ja erityiset huomiot kirjataan ylös. Lääkä-

rintarkastus tulee tehdä lähipäivinä lapsen voinnin edellyttämällä nopeudella. 

Lapsen käyttäytymisen havainnoiminen arjen tilanteissa antaa paljon tietoa 

hänen kokemustaustastaan ja tarpeistaan. Lapsen perustarpeisiin vastaaminen 

on lyhytaikaisen sijaisperheen ensimmäinen tehtävä. Lapsen suhtautumista esi-

merkiksi fyysiseen läheisyyteen, ruokailuun ja pesutilanteisiin sekä nukahtami-

seen voidaan havainnoida ja kuvata yksinkertaisin tavoin. Persoonallisuutensa 

ohella lapsi näyttää odotuksensa aikuisten suhteen. Hänen omaksumansa vuoro-

vaikutusmallit ja kiintymyssuhde tulevat esiin suhteessa sijaisvanhempiin ja per-

heessä eläviin toisiin lapsiin.

Lapsi käsittelee tilannettaan oman kehitysvaiheensa ja kykynsä mukaisesti. 

Lapsen leikki, piirustukset, tunteiden ilmaisut ja puheet kertovat hänen koke-

muksistaan ja käsityksistään itsestään, läheisistään ja elämästä yleensä. 

Lapsen ja syntymävanhempien tapaamisissa lapsen käyttäytyminen kertoo hä-

nen suhteestaan omiin vanhempiinsa. Käytännönläheiset havainnot lapsen ja 

vanhemman välisestä kohtaamisesta kertovat paljon siitä, millaista hoivaa ja tur-

6) Havainnointilomakkeen kehittämistyössä ovat olleet mukana Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö LTo/
kehityspsykologi Christine Välivaara ja Jyväskylän kaupungin Mattilan perhetukikodin ohjaaja sosio-
nomi Tarja Vuorela. Lapsille suunnattu esite tulee olemaan perhehoidon toimijoiden käytössä.
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vaa lapsi on oppinut vanhemmiltaan saamaan. Lapsi ilmaisee ennen vanhem-

man tapaamista tunteitaan, jotka voivat vaihdella ilosta ja innostuksesta pelkoon 

ja jännitykseen. Itse tapaamistilanteessa lapsi voi lähestyä vanhempaansa tutun 

turvallisesti tai hän voi turvautua voimakkaasti lyhytaikaisen perheen hoitajaan, 

hakeutuen hänen läheisyyteensä, tai jotakin tältä väliltä. Lapsi voi toimia suh-

teessa vanhempaansa hoivaavasti, rauhoittavasti tai esimerkiksi erityisen iloises-

ti tai kiukkuisesti. 

Vanhemmat voivat suunnata huomionsa suoraan lapseen, arvioiden tämän 

tunnetilan ja eron aiheuttaman ikävän tai he voivat edellyttää lapselta sellaista 

käyttäytymistä, syliin tulemista tai muuta, johon lapsi ei ole valmis. Tapaamisissa 

usein puhutaan perheille tärkeistä asioista perheelle ominaisella tavalla ja kielel-

lä. Joskus vanhemmille on vaikeata asettua kohtamaan lapsi, jolloin esimerkiksi 

aikuisten kanssa seurustelu, puhelin tai muu huolenaihe vie tapaamiseen tarkoi-

tetusta ajasta suuren osan. 

Tapaamisten jälkeen lapsi voi kertoa tunteistaan, yleensä lapset kuitenkin il-

maisevat niitä käyttäytymisellään, jota voidaan havainnoida. Sijaisvanhempien 

tulee sanoittaa lapsen tunteita ja yrittää selvittää, onko kysymys ikävästä, huoles-

ta vai jostakin muusta. Usein lapset nukahtavat tapaamisen jälkeen, joskus levot-

tomuus lisääntyy tai he saavat fyysisiä oireita kuten päänsärkyä tai ihottumaa. 

Havainnointitietoja lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetusta lapsesta -lomake 

pyrkii ohjaamaan lyhytaikaisia sijaisvanhempia huomioimaan ja kirjaamaan lap-

sen erityiset taidot ja positiiviset piirteet. Myönteisten asioiden esiin nostaminen 

myös syntymävanhempien kanssa antaa lapselle mahdollisuuden tulla nähdyk-

si yksilöllisine vahvuuksineen. Havainnointitiedon tuottamisen lisäksi tämä luo 

pohjaa yhteistyölle syntymävanhempien kanssa - he ovat antaneet lapselle jota-

kin hyvää ja arvokasta.

Lapsen kokonaistilanteen arviointi on ammatillisen tiimin tehtävä ja se edel-

lyttää taustatietojen ja havaintojen kokoamista, asiantuntijoiden konsultointia ja 

tulkintaa. Lyhytaikaisen sijaisperheen osallisuus prosessissa voi toteutua havain-

nointitiedon välittämisen kautta. 

2.2.1  Havainnointilomakkeen täyttäminen ja käyttäminen 

Havainnointitietoa lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetusta lapsesta -lomake on 

laadittu sijaisperheiden täytettäväksi. Lomake antaa perheille välineen ja kei-

non lapsen kanssa arjessa esiin nousevien asioiden jäsentämiseen ja kirjaami-

seen.  Siinä on eritelty yksityiskohtaisesti lapsen arjen, huolenpidon ja toiminnan 

kautta lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä asioita. Näin perheiden on 
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mahdollisempaa kirjata tekemiään huomioita tai kysymyksiä. Lyhytaikainen si-

jaisperhe ei siis arvioi, vaan kokoaa arkisia huomioitaan. Perheiden havaintojen 

pohjalta tehtävät tulkinnat ja niiden arviointi ovat lastensuojelun sosiaalityönte-

kijöiden ja muiden asiantuntijoiden työtä ja vastuulla. 

Lyhytaikaisten sijaisperheiden tuottama tieto on vain yksi osa siitä tiedosta, 

jonka perusteella lastensuojelun sosiaalityö tekee yhdessä lapsen, hänen van-

hempiensa ja muiden osapuolten kanssa lapsen tilanteen arviointia. Havainto-

jen ja muun lyhytaikaisen sijoituksen aikana kertyneen tiedon avulla lapsen ja 

hänen perheensä on mahdollista saada tarvitsemaansa tukea ja apua.  Sijaisper-

heen esiin nostamat asiat käsitellään ja käydään keskustellen läpi sijaisperheen ja 

lapsen vanhempien kanssa. Lapsen syntymävanhemmat nähdään asiantuntijoi-

na oman lapsensa asioissa. Tiedon jakaminen ja palautteen antaminen puolin ja 

toisin on tärkeää. Tarvittaessa konsultoidaan lastenpsykiatria tai muita asiantun-

tijoita. Vastuu lastensuojeluprosessista, johon havainnot liitetään, on aina lapsen 

asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä tai sosiaalityön tiimillä. 

Lomakkeeseen kirjataan huomioita lapsen arjen sujumisesta, lapsen käyttäy-

tymisestä sekä kehityksen eri osa-alueilta. Näitä ovat psyykkinen ja fyysinen hy-

vinvointi sekä seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Lisäksi lapsen ja vanhempien ta-

paamisiin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät mahdolliset huomiot kootaan 

lomakkeeseen. Seksuaalisuus voi olla paljon tunteita herättävä asia. Siihen liitty-

vät asiat jäävät usein ottamatta puheeksi, vaikka eivät huomaamatta. Seksuaali-

suuteen tai seksuaaliseen koskemattomuuteen liittyvät kysymykset kuormittavat 

sijaisperheitä erityisen paljon ja on tärkeätä löytää oikeat keinot lapsen ja per-

heen tukemiseen. Huomaaminen ja työskentely ovat erityisen tärkeää mm. kal-

toinkohtelua, väkivaltaa ja/tai seksuaalista rajojen rikkomista tai hyväksikäyttöä 

kohdanneiden lasten kohdalla. 
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3.  SoSiaaLiTyö LyHyTaiKaiSESSa PERHEHoidoSSa

Arviointityöskentely ja ylipäätään toimiva ja rakenteiltaan kestävä lyhytaikainen 

perhehoito voi olla mahdollista ainoastaan vahvan sosiaalityön turvin ja kannat-

telemana. Sosiaalityön tehtävät lyhytaikaisessa perhehoidossa ovat sijaisperheen 

tukeminen, syntymävanhempien tukeminen, lapsen tukeminen, kaikkien osa-

puolten osallisuuden varmistaminen eli huolehtiminen riittävästä tiedon saannis-

ta sekä kuulluksi tulemisesta. Näiden lisäksi sosiaalityölle kuuluu arviointitiedon 

kokoaminen, konsultointi, päätösten teko tai hakemuksen valmistelu hallinto-oi-

keuteen sekä koko sijoitus- ja työprosessin hallinta ja koordinointi.

Lyhytaikaista perhehoitoa tarvitseva lapsi on lastensuojelun asiakas, joka on 

sijoitettu kodin ulkopuolelle. Sosiaalityöllä tulisi olla riittävät resurssit huoleh-

tia työskentelyn sujumisesta. Suunnitelmallisuus arviointityöskentelyssä ja ak-

tiivinen työskentely biologisten vanhempien kanssa yleensä nopeuttaa prosessia 

ja varmistaa sen, ettei lapsi ”unohdu” lyhytaikaiseen sijoituspaikkaan ilman, et-

tä kukaan varsinaisesti työskentelee vanhempien ja lapsen kanssa asiakassuunni-

telmapalaverien välissä. Kehittämistyön aikana saadun kokemuksen perusteella 

lisääntynyt sosiaalityö on auttanut löytämään yhteistyössä toteutettuja ratkaisuja 

ja nopeuttanut lastensuojelun prosesseja.

Pelastakaa Lasten käsityksen mukaan perhehoidon osapuolten tukeminen ja 

työskentely heidän kanssaan on tarkoituksenmukaista kuulua eri työntekijän toi-

menkuvaan kuin päätöksen teosta tai niiden valmistelusta sekä prosessin koor-

dinoinnista vastuussa olevan sosiaalityöntekijän. Arviointitiedon kokoaminen, 

asiantuntijoiden konsultointi ja asianosaisten osallisuudesta huolehtiminen on 

syytä toteuttaa näiden työntekijöiden yhteistyönä. Lastensuojelutoimenpiteistä 

vastaava sosiaalityöntekijä tarvitsee rinnalleen työskentelemään perhehoidon so-

siaalityöntekijän, jotta lyhytaikaista perhehoitoa voidaan toteuttaa tarkoituksen-

mukaisesti. 

Kaikissa kehittämistyön aikana tehdyissä sijoituksissa päätökset huostaan-

otoista voitiin tehdä yhteistyössä vanhempien kanssa. Se, että projektivastaavil-

la on ollut mahdollisuus työskennellä biologisten vanhempien kanssa, on arviolta 

lisännyt biologisten vanhempien osallisuutta ja sitä kautta yhteistyön edellytyk-

set ovat parantuneet.

Asiantuntevalla ja riittävästi resursoidulla perhehoidon sosiaalityöllä lisätään 

mahdollisuuksia tehdä lapsen elämää koskevia ratkaisuja yhteistyössä vanhem-

pien kanssa. Sen avulla pystytään arvioimaan lapsen tarpeet ja etsimään tarvit-
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taessa lapselle sopiva sijaisperhe tai turvaamaan onnistunut paluu vanhempien 

luokse. Perhehoidon sosiaalityön tuki sijaisperheille vähentää sijaisvanhempien 

uupumuksen riskiä. Perhehoidon sosiaalityöllä turvataan sijoitusten pysyvyyttä, 

joka puolestaan vähentää työtä, kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. 

Kehittämistyön aikana lyhytaikaisina sijaisvanhempina toimineet arvostivat 

antamassaan palautteessa sitä, että yhteistyö Pelastakaa Lasten perhehoidon so-

siaalityön kanssa on ollut avointa ja se on sujunut hyvin. Yhteydenottokynnys on 

ollut matala ja perheellä on ollut tunne siitä, että heitä arvostetaan. Kokemuk-

set tuen saannista olivat myös positiivisia ja suurin osa koki saaneensa sosiaali-

työntekijän kiinni riittävän pian. Palautteessa toivottiin myös lisää työntekijöi-

tä sekä sitä, että sijaisvanhempien välille kehitettäisiin verkostoja aktiivisemmin. 

Toimiviksi asioiksi yhteistyössä vastaajat näkivät henkilösuhteet, keskusteluavun 

ja avun saamisen puhelimitse kuten myös toimivat palaverit, hyvin suunnitellun 

toiminnan, yhteydenpidot ja asioista sopimisen. 7) 

7) Palautekyselyyn vastasi 6 lyhytaikaisena sijaisvanhempana toiminutta henkilöä
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4.  LyHyTaiKaiNEN PERHEHoiTo LaPSEN 
KoKEMuKSENa

4.1  Tavoitteena lapsen osallistaminen ja tukeminen

Lapsikeskeisyydellä työskentelyssä tarkoitetaan mm. sitä, että lapsen tarpeet per-

he-elämään ja turvallisiin lähellä pysyviin aikuisiin turvataan. Lasta siirtää toi-

minnan keskiöön myös se, että lapsi tulee jäseneksi perheeseen, jossa perhe kat-

soo yksin häneen. Perhe pitää yhteyttä, mutta ei varsinaisesti työskentele lapsen 

syntymävanhempien kanssa – sitä varten ovat työntekijät erikseen - eikä ota vas-

tuuta suunnitelmista ja toimenpiteistä. Perhe elää lapsen kanssa ja välittää vi-

ranomaisille ja vanhemmille tiedoksi sen minkä näkee, kuulee ja kokee lapsesta. 

Lapsen, vanhempien ja sijaisvanhempien osallisuuden kunnioittaminen kaikissa 

sijoitusprosessin vaiheissa on lyhytaikaisen perhehoidon keskeisiä tavoitteita.

Lapsen osallisuuden lisäämiseksi on käytettävissä mm. Pesäpuu ry:ssä ja Pe-

lastakaa Lapset ry:ssä kehitettyjä välineitä. Pienten lasten osalta lapsen osalli-

suuteen voi pyrkiä lapsen omaksumia vuorovaikutusmalleja havainnoimalla mm. 

videointitekniikkaa apuna käyttäen. Voidaan käyttää myös lyhytaikaisen perhe-

hoidon kehittämistyössä suunniteltua lapselle suunnattua, kuvitettua esitettä, 

joka kertoo lyhytaikaisista sijaisperheistä ja perhesijoituksista lapselle ymmär-

rettävällä tavalla.8) Se voidaan liittää dokumenttina osaksi lapsen elämäntarinaa 

esimerkiksi Minun kirjani – kansioon.9) Perheet valmennetaan myös keräämään 

muistoja ja kuvia lasta varten lyhytaikaisen perhesijoituksen ajalta. Erilaiset väli-

neet ovat apuna myös siirtymätilanteissa lapsen muuttaessa perheestä toiseen. 

Lapsen siirtyminen uuteen ympäristöön on aina hänelle kriisi, vaikka uusi ym-

päristö tarjoaisikin hänelle pelkästään hyviä kokemuksia. Lapsen aito kuulemi-

nen, myös nonverbaalin viestinnän tasolla, ja lapsen kehitysiän huomioiva kes-

kustelu, voivat jäsentää lapsen kokemusmaailmaa ja auttaa häntä hahmottamaan 

tilannettaan.  Lapsen kokemusta kuvaa hyvin lause ”Minä kyllä tiedän, ettei mör-

8) Millainen on lyhytaikainen sijaisperhe – esitteen suunnitteluun osallistuivat Pesäpuu ry:n kehittämis-
päällikkö  LTo/kehityspsykologi Christine Välivaara ja Jyväskylän kaupungin Mattilan perhetukikodin 
ohjaaja sosionomi Tarja  Vuorela. Kehittämistyön aikana käyttöön otettu esite tulee jatkossa perhehoi-
don toimijoiden käyttöön.

9) Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto ja Pesäpuu ry ovat yhdessä kehittäneet ja tuottaneet sijoitetuille ja 
adoptoiduille  lapsille ja nuorille tarkoitetun Minun kirjani – kansion.
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köjä ole olemassa, mutta pelkään niitä silti”. Lapsi ei aina halua, osaa, uskalla pu-

hua asioista, mutta aikuisten tehtävänä on avata siihen toistuvasti mahdollisuuk-

sia ja tarvittaessa sanoittaa tilanteita. Aikuinen voi käyttää esimerkiksi lauseita 

”joskus lapset eivät halua kertoa, koska se on pelottavaa...”, ”kerran eräs tyttö...”, 

”minua ainakin surettaisi tai suututtaisi..”. 

Lapsen näkökulmasta siirtymätilanteet ovat luonnollisesti hämmentäviä. Isiä 

ja äitejä voi yhtäkkiä ollakin useita. Eräs sijaisperhe kertoi tilanteesta, jossa lap-

si näki kaupassa yllättäen syntymä-äitinsä ja hihkaisi iloisesti: ”Hei äiti, tuolla 

menee äiti!” Isä- ja äiti-sanojen käyttö on perheiden sisäiseen kulttuuriin kuulu-

va asia. Nimikkeet kertovat enemmän sijaisperheen vanhempien roolista arjes-

ta kuin syvällisemmin kiintymyssuhteen muodostumisesta. Lyhytaikaisissa per-

heissä on usein muita lapsia, jolloin äiti- ja isä-nimitys tarttuvat helposti myös 

sijoitetun lapsen kieleen. Etunimi-äiti tai – isä on usein neuvotteluissa käytetty 

muoto, mutta pelkän äiti- tai isä-sanan käyttö on helpompaa ja nopeampaa. 

Syntymä- ja sijaisvanhemmissa näiden nimitysten käyttäminen herättää tun-

teita ja joskus ehdottomiakin kannanottoja. He tuntevat luonnollisesti uhkaa 

oman asemansa menettämisestä lapsen elämässä. Käytännössä on osoittautunut 

hyväksi tavaksi ottaa asia puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yh-

dessä perheiden kanssa. Lyhytaikaisten sijaisvanhempien tulee ilmaista arvos-

tuksensa syntymävanhempien kiistämätöntä asemaa kohtaan. Asia tulee puhua 

myös lapsen kanssa, jotta hän löytää itselleen luontevan tavan puhutella lyhytai-

kaisen perheen vanhempia. 

Keskeiset elementit lyhytaikaisesti sijoitetun lapsen auttamisessa ovat turvalli-

nen arki, ennakoitavuus ja läsnäolo. Hyvien elämysten saaminen ruoan, juoman, 

kosketuksen, äänen avulla, eri aistien kautta antaa lapselle turvaa ja lohtua uu-

dessa tilanteessa. Läsnäolon tulee olla sisällöltään aktiivista niin, että lapsi tie-

tää vanhemman olevan myös emotionaalisesti käytettävissä jakamassa ja jäsen-

tämässä vaikeita tapahtumia ja tunteita.  

Perustarpeista huolehtiminen on lähtökohta hyvälle hoivalle. Lapsen yksilölli-

siä tarpeista ja tavoista sekä niihin vastaamisesta on hyvä saada tietoa ensi het-

kestä asti. Jos mahdollista, lapsen vanhemmat voisivat alkuvaiheessa kirjoittaa 

tai kertoa lapsesta, jolloin tuttuja ja turvallisia rutiineja saadaan heti käyttöön 

uudessa tilanteessa. Lapsen käyttäytymisen taustalla olevien tarpeiden tunnista-

minen edellyttää sensitiivisyyttä ja ymmärtämystä siitä, mitä lapsi on kokenut. Il-

mikäyttäytymisen raivo tai viha voi pitää takanaan suuren pelon. Vetäytyminen 

ja kiltteys voivat olla epätoivoisia tapoja selvitä hetkestä toiseen uhkaavassa ym-

päristössä eristämällä omat tunteet kokonaan.  

Konkreettisen tiedon jakamisen ja lapsen akuutteihin tarpeisiin vastaamisen 
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rinnalla hoivaa antavalla aikuisella tulee kaiken aikaa olla herkkä yhteys sekä lap-

sen tunteisiin että omiin tunteisiinsa. Vastaanottamalla, jakamalla ja sanoitta-

malla lapsen tunteita hoivaava aikuinen voi helpottaa lapsen kokemusten voi-

makkuutta. Lapsen kokemus siitä, että toinen kestää hänen erilaiset vaikeatkin 

tunteensa antaa uskoa siihen, että niistä voi selvitä. Erityisen tärkeä on viesti sii-

tä, ettei lasta jätetä yksin. Lapsen hädän ja tuskan kohtaaminen herättää voimak-

kaita tunteita hoivaavissa aikuisissa. Nämä tunteet antavat paljon tietoa lapsen 

kokemuksista ja niitä voidaan hyödyntää lapsen auttamisessa. Ne myös altistavat 

aikuisia uupumukselle ja sijaistraumatisoitumiselle, ellei aikuisella ole riittävää 

reflektointikykyä ja työnohjausta.10)

Perheillä tulee olla ensisijaisesti herkkyyttä kuunnella ja nähdä jokainen lap-

si todellisine tarpeineen. Traumatisoituneiden lasten kohtaamiseen on olemassa 

ohjeistusta.11) Lapsen aitoon kohtaamiseen voidaan päästä myös hyödyntämällä 

perheen arjessa theraplay-terapiassa hyväksi todettuja välineitä. Yhteyden saa-

vuttaminen lapsen kanssa, lapsen hoivaaminen, arjen jäsentäminen ja yhteisen 

ilon löytäminen ovat lapsen elämää helpottavia tavoitteita myös lyhytaikaisen si-

joituksen aikana.12)

4.2  Lapsi kehittyy kiintymyssuhteen varassa

Pelastakaa Lasten lyhytaikainen perhehoito nojaa tietoon kiintymysuhdeteorias-

ta ja lapsen traumatoisoitumisesta. Lapsen fyysisen, emotionaalisen hyvinvoin-

nin sekä kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen rakennusaineena on kiintymys-

suhde. Kiintymyssuhde ja vuorovaikutus vanhemman ja lapsen välillä alkavat 

rakentua jo ennen syntymää. Vuorovaikutus voi olla sisällöltään äärimmäisen 

herkästi ja tarkoituksenmukaisesti lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukevaa tai 

toisessa ääripäässään lapsen kehitystä vakavasti vaarantavaa.13) 

Lapset ovat geneettiseltä perimältään ja synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan hy-

vin erilaisia. Olennaista on se, miten vanhemmat kykenevät vastaamaan lapsensa 

yksilöllisiin tarpeisiin. Lastensuojeluprosesseissa keskeistä on arvioida sitä, mil-

loin lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus on riittävän hyvää, jotta lapsen 

kasvu ja kehitys voi edetä suotuisasti, milloin vanhempi kykenee riittävään hoi-

vaan autettuna, ja milloin erottaminen vanhemmasta on ainoa mahdollisuus tur-

10)  Sijaisvanhempien riskiä ajautua myötätuntouupumukseen käsitellään kappaleessa 6.2

11)  www.traumaterapiakeskus.fi – sivustolla on ohjeistusta trauman kokeneen lapsen kohtaamiseen.

12) Theraplay- vuorovaikutusterapian käsikirjassa (Jernberg & Booth 2003) kuvataan näitä välineitä. Kos-
ketuksen merkityksestä Jukka Mäkelän artikkeli Suomen lääkärilehdessä.

13)  Kts mm. Sinkkonen, Jari & Kalland, Mirjam 2001; Sinkkonen 2008.
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vata lapsen kasvu ja kehitys.

Lapsen ja vanhemman välinen suhde voi itsessään olla vaurioittava lapsel-

le. Lastensuojeluasiakkuuden periytymisestä on puhuttu jo pitkään. Ilmiö tulee 

esiin lastensuojelun asiakasperheissä, joiden vanhemmat ovat usein itse jääneet 

vaille turvallista kiintymyssuhdetta lapsuudessaan. Monitasoiset ongelmat oman 

elämän hallinnassa ja vaikeus toimia turvallisena kiintymyssuhteen rakentaja-

na siirtyvät sukupolvelta toiselle. Perimän katkaisemiseen tarvitaan vahvaa avo-

huollollista interventiota, tukea ja terapiaa, joka edellyttää syntymävanhempien 

sitoutumista työskentelyyn. Lyhytaikaisen perhesijoituksen aikana vanhempien 

sitoutumista ja kuntoutumisen suuntaa voidaan arvioida yhdessä heidän kans-

saan. 

Vanhemmista eroon joutuminen on jo sinänsä traumaattinen tapahtuma lap-

selle. Tämän lisäksi lyhytaikaisesti sijoitettavilla lapsilla on usein taustassaan 

kokemus traumatisoivasta vuorovaikutussuhteesta. Varhainen kiintymyssuhde 

lapsen ja vanhemman välillä on voinut sisältää laiminlyöntiä, kaltoinkohtelua, 

pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Kun lapsen vanhempi tuottaa lap-

selle vuorotellen sekä hoivaa että uhkaa, on tilanne lapsen kehityksen kannalta 

vaurioittava. 

Lyhytaikaista sijoitusta voidaan tarvita myös onnettomuuden, äkillisen sairas-

tumisen tai kuoleman kohdatessa perhettä, jos perheen oma lähiverkosto ei voi 

lapsesta huolehtia. Turvallisen, terveen kiintymyssuhteen varassa lapsi selviytyy 

vaikeistakin traumatilanteista, kun saa siihen apua vähintään yhdeltä läheiseltä 

aikuiselta, joka kykenee työstämään asiaa hänen kanssaan. Useimmat lyhytaikai-

sesti sijoitetut lapset tulevat kuitenkin perheistä, joihin on aiemminkin kohdis-

tettu lastensuojelun tukitoimia.

Traumatisoivia tapahtumia voivat olla lapselle itseensä tai läheiseen, huolta pi-

tävään aikuiseen kohdistunut väkivalta. Lapsi siis vaurioituu joutuessaan todis-

tamaan vanhempien välistä väkivaltaa. Laiminlyönti, yksin jääminen, nälkä, pi-

meys, voimakkaat äänet ja muut sietokyvyn ylittävät tapahtumat ovat lapselle 

traumatapahtumia. Trauma käynnistää stressireaktion, johon liittyy mm stressi-

hormonien määrän kohoaminen kehossa. Tästä voi aiheutua kognitiivisen kehi-

tyksen viivästymiä ja lapsen itsesäätelyn ongelmia, jotka myöhemmissä vaiheissa 

näyttäytyvät käytöshäiriöinä. On siis tärkeää, että lapsi saa traumatilanteen jäl-

keen lyhytaikaisessa perheessä hyvää, rauhoittavaa hoivaa, kosketusta ja aikui-

sen läsnäoloa.14)  

14)  Näitä asioita ovat käsitelleet laajasti teoksissaan ja artikkeleissaan mm. Jari Sinkkonen, Jukka Mäkelä, 
Mirjam Kalland ja arthur Becker-Weidman. Kts. myös Pajulo, Marjukka 2004 
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4.3  Siirtymätilanteet 

4.3.1  Lapsen saapuminen lyhytaikaiseen sijaisperheeseen

Siirtymätilanne on muutto tutusta elinympäristöstä vieraaseen. Tuttu lähtöpiste 

voi olla lapsen biologisten vanhempien koti, toinen sijaishuoltopaikka tai vasta-

syntyneiden lasten kohdalla äidin keho. Siirtymätilanteet ovat lapselle aina haas-

tavia, myös turvallisissa oloissa varttuneille lapsille. Erityisen vaativia ne ovat 

haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten kohdalla. Mitä pienempi lapsi on, si-

tä enemmän täytyy siirtymätilanteissa kiinnittää huomiota siihen, että lapsi saa 

fyysisesti, kaikkien aistiensa välityksellä kokemuksen turvallisesta hoivasta. Tur-

vallisuuden tunne edellyttää tutustumista, äänen, kosketuksen, hajujen, otteiden 

tuttuutta. Kun tutustumiseen ennalta on mahdollisuus, on lapsella siihen oike-

us, ja tätä oikeutta tulee aikuisten valvoa. Pienikään vauva ei ole paketti, joka voi-

daan vain siirtää paikasta toiseen. Mitä kehittymättömämpi lapsen mieli on, sitä 

tärkeämpää on aistien kautta tuleva informaatio lapselle. Näiden kokemusten va-

raan lapsi alkaa rakentaa omaa käsitystä itsestään ja ympäristöstä. 

Suunnitelmallisessa lyhytaikaisessa sijoituksessa lapsen kanssa voidaan työs-

tää tulevaa muutosta. Lasta tulee kuulla, hänen tulee saada tietää, mitä tapahtuu. 

Hyvinkin pienten lasten kohdalla on asiat hyvä sanoittaa, koska he ymmärtävät 

kieltä huomattavasti enemmän, kuin itse pystyvät tuottamaan. Keskeistä lapsen 

kannalta on ilmapiiri, jossa asiaa käsitellään. Lapsella on oikeus kaikkiin tuntei-

siinsa ja aikuisten tehtävä on ottaa niitä vastaan ja jakaa. Aikuisten on hyvä sopia 

kuka, miten ja milloin asia lapsen kanssa työstetään. Lapsen on hyvä saada tietoa 

myös perheiden välisestä yhteydenpidosta sijoituksen aikana. Käytettävissä myös 

lapselle suunnattu esite ”Millainen on lyhytaikainen sijaisperhe”.  

Kun lapsi siirretään kriisitilanteessa lyhytaikaiseen sijaisperheeseen, tutustu-

mista ja valmistelua ei usein ehditä tekemään lainkaan, jolloin muutostilanne si-

nänsä voi olla lapselle traumatisoiva. Esimerkiksi humaltuneiden vanhempien 

luota poliisin ja sosiaalityöntekijän mukaan lähteminen voi olla lapselle hyvin pe-

lottavaa ja ahdistavaa. Vaikka tilanteesta poispääsy voi olla helpottavaa, se voi 

myös herättää lapsessa syyllisyyttä ja huolta vanhemmista. Vieras koti, jossa on 

vieraat aikuiset, on lapselle uusi uhka, koska hän ei tiedä, mitä hänelle tässä uu-

dessa kodissa tapahtuu. Tieto ja lupaus siitä, että hän on turvassa ja hänestä pi-

detään hyvää huolta, ei riitä poistamaan kaikkia niitä pelon ja epävarmuuden 

tunteita, joiden kanssa lapsi on joutunut elämään ennen kiireellistä sijoitusta. 

Tarvitaan aikaa ja runsaasti turvan kokemuksia, jotta toipuminen voi alkaa.
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Lapsi voidaan ottaa pois kaoottisesta ympäristöstään, mutta kaaosta ei voida 

ottaa pois hänen sisältään. Sijoitukseen johtaneita tapahtumia onkin hyvä työs-

tää hänen kanssaan. Lyhytaikaisen perheen tilanteen on oltava vakaa ja rauhalli-

nen. Yhteen perheeseen on tarkoituksenmukaista sijoittaa vain yksi kriisistä tu-

leva lapsi tai sisarussarja kerrallaan. Perheen aikuisilla tulee olla runsaasti aikaa 

olla lapsen käytettävissä sillä tavalla ja tasolla, jolla lapsi kykenee aikuisen läsnä-

oloa hyödyntämään.

4.3.2  Lapsen lähteminen lyhytaikaisesta sijaisperheestä

Kun lapsi siirretään lyhytaikaisesta perhehoidosta takaisiin omaan kotiin tai toi-

seen sijaishuoltopaikkaan, sen tulee tapahtua suunnitelmallisesti, niin että lap-

sen turvallisuuden tunne ei vaarannu. Lyhytaikaisen sijoituksen alusta asti on 

lapsen kanssa hyvä puhua avoimesti siitä, että lapsi saa asua tässä perheessä niin 

kauan, että aikuiset saavat hänen asiansa järjestykseen. Häntä ei jätetä yksin ja 

hänen ajatuksiaan ja toiveitaan kuullaan, kun jatkosuunnitelmia tehdään. 

Lapsella on varmasti paljon kysymyksiä mielessään. Toiset lapset pystyvät pu-

kemaan niitä sanoiksi, toiset eivät. Vaikkei lapsi kysymyksiä tuotakaan, aikuiset 

voivat pohtia, minkälaiset kysymykset lasta saattavat askarruttaa. Jos lapsi odot-

taa palaavansa takaisin vanhempiensa luokse, hän pohtii varmasti, pystyvätkö 

vanhemmat nyt huolehtimaan minusta. Jos lapsi on siirtymässä uuteen sijais-

kotiin, ensimmäinen mielessä oleva kysymys on varmasti se, millaisia ovat uudet 

vanhemmat. Näiden lisäksi mielessä pyörii kysymyksiä ja ajatuksia: Näenkö enää 

tätä perhettä ja näitä lapsia; Milloin saan vain olla tavallinen lapsi; Tuleeko täl-

le lyhytaikaiselle perheelle minua ikävä, ovatko he minusta huolissaan; Olisinko 

voinut jäädä tänne; Miten vanhempani selviävät, kun en palaa heidän luokseen; 

Raskasta taas muuttaa ja sopeutua.

Eron ajatuksen on hyvä tulla alusta asti sanotuksi ääneen sekä lapsen itsensä, 

vanhempien, sijaisvanhempien että perheen muiden lasten vuoksi. Samanaikai-

sesti pitää lapsen saada viesti siitä, että häntä ei hylätä tai jätetä yksin. ”Pidäm-

me huolta nyt ja saatamme turvallisesti eteenpäin.” Omien vanhempien tilanteen 

tulee olla rauhallinen ja arjen pitää muuttua parempaan suuntaan ennen kotiin 

palaamista. Uuteen kotiin sijoitettaessa lapsi saa riittävästi aikaa tutustua uusiin 

vanhempiin tai hoitajiin. Asioista tulee puhua myös aivan pienille lapsille. Tilan-

teen ja tunteiden muuttaminen sanoiksi jäsentää asiaa niin aikuisen kuin lapsen-

kin mielessä.

Jos lapsi on palaamassa vanhempiensa luokse, hänen oloaan saattaa helpottaa 

ajatus siitä, että kotiin paluuta saa harjoitella rauhassa.  On myös mahdollista pa-
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lata takaisin, jos kaikki kotona ei sujukaan hyvin. Jos lapsi siirtyy pitkäaikaiseen 

sijaisperheeseen, mieltä saattavat rauhoittaa seuraavanlaiset ajatukset: Saan rau-

hassa tutustua uusiin vanhempiini; Uudet vanhemmat ymmärtävät minua; Saan 

apua, jos minulle tulee paha olo; Voin tavata vielä näitä vanhempia ja lapsia; Tie-

dän, kuka huolehtii vanhemmistani, kun olen poissa. 

Kun eron hetki lähenee ja tiedetään jo, minne lapsi on siirtymässä, voidaan 

perheessä alkaa ylläpitää positiivista puhetta omasta perheestä, uudesta perhees-

tä tai kodista.  Lapselle kerrotaan rehellisesti asioita, annetaan uusien hoivaajien 

nimiä ja muuta konkreettista tietoa, jonka ympärille lapsi voi alkaa rakentaa tule-

vaisuuttaan. Tärkeätä on antaa rakennusaineita lapsen mielessä rakentuvaan tu-

levaisuuteen. Lapsen tunteet tilanteessa tulee jakaa. Pelko, viha, ahdistus, hylä-

tyksi tuleminen, suru jne. Vastauksia ei aina ole, eikä tarvitsekaan olla, aikuinen 

voi ymmärtää ja sanoittaa näitä tunteita sekä jakaa kokemuksen lapsen kanssa: 

”Olet varmasti tosi pettynyt, vihainen tms., sinua varmasti jännittää, kyllä mi-

nuakin jännittäisi, jos…” ” me kyllä selviämme tästä yhdessä, hyvä, että näytät 

tunteesi.” Hallittu, turvallinen ero, jossa lapsi ei jää yksin, vaikka onkin rankka, 

voi muodostua lapselle myös uudeksi mahdollisuudeksi käsitellä entisiä erojaan 

ja tulla kuulluksi ja nähdyksi uudella tavalla vaativassa tilanteessa.

Konkreettisia siirtymätilanteen helpottajia voivat lapselle olla esineet tai asi-

at. Eräs sijaisvanhempi oli oivaltanut asian hienosti ja vienyt tutustumiskäynnil-

lä lapselle tyynyn lyhytaikaiseen perheeseen. Lapsi oli voinut nukkua sillä, siihen 

oli tarttunut tietyt tuoksut jne., jotka hän sitten sai otettua mukaansa, kun siirtyi 

uuteen paikkaan. Tutti, unirätti, unilelu, tuttipullo, peukku tai joku muu isom-

man lapsen tärkeä esine voi auttaa lasta siirtymään turvallisesti. Se voi olla myös 

laulu, kirja, musiikki tms., mikä tahansa lapselle tärkeä turvaa ja lohtua antava 

asia. Lapsille on turvallista saada pitää itsellään nämä välineet, joiden avulla he 

ovat tottuneet selviytymään elämänsä vaikeista hetkistä. – ”Siilillä on piikit ja lin-

nuilla on höyhenet…” Hankalista tai haitallisista tavoista luopumisen aika koit-

taa vasta sitten, kun perusturvallisuus ja kiintymyssuhteet ovat riittävän vakaal-

la pohjalla.

Siirtymätilanteissa hyväksi todettuja välineitä ovat valokuvat ja muu materiaa-

li, jonka varassa lapsi voi säilyttää muistikuviaan elämästään ennen tätä hetkeä 

ja suuntautua tulevaisuuteen. Lyhytaikaisen perhehoidon ajalta lapselle voidaan 

laatia oma albumi, joka jää hänelle itselleen muodostamaan yhden palan hänen 

elämäntarinaansa. Myös Minun kirjani on erinomainen välinen sijoitetun lapsen 

elämänvaiheiden dokumentointiin.

Tulevaisuutta voidaan hahmottaa myös niin, että keskustellaan tapaamisista. 

Lapselle on tärkeätä tietää, että hänelle tärkeät ihmiset tietävät, missä hän on ja 
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milloin voidaan tavata. Lyhytaikaisen sijaisperheen täytyy itse miettiä, millaiset 

valmiudet heillä on olla mukana lapsen elämässä muuton jälkeen. Uutta hylkää-

miskokemusta lapselle ei tule tuottaa, joten yhteydenpidolla on merkitystä lap-

selle. Seuraavassa paikassa, oli se sitten syntymä- tai sijaisperhe, lapsi voi ikä-

vöidä lyhytaikaista perhettä. Molempien perheiden vanhempien täytyy kohdata 

lapsen reaktiot ja surut, silloin lapsikin voi ne kestää. Joskus nämä siirtymät voi-

vat herättää niin voimakkaita tunteita molempien perheiden vanhemmissa, että 

yhteydenpito ja siirtymätyöskentely lapsen kanssa vaarantuvat. 

Syntymävanhemmat tarvitsevat tiivistä tukea lapsen palatessa kotiin. Lyhytai-

kaisen perheen antama tuki siirtymävaiheessa on hyvin tärkeätä, jatkossa tuen 

antajat tulevat perheen omasta lähiverkostosta tai ammatillisesta tiimistä. Lap-

sen siirtyminen lyhytaikaisesta sijaisperheestä toiseen sijaisperheeseen on vaati-

va siirtymä. Tällöinkin mukana prosessissa on myös lapsen syntymäperhe. Syn-

tymäperhe suree usein edelleen lapsen menetystä ja tämä tuska voi tulla esiin 

monella tavalla, ellei sitä ole päästy vanhempien kanssa riittävästi työstämään. 

Uusi sijaisperhe elää onnellisen odotuksen ja jännityksen aikaa uuden lapsen 

”syntyessä” heidän perheeseensä. Lyhytaikainen sijaisperhe pyrkii ymmärtä-

mään ja tukemaan syntymävanhempia, rohkaisemaan uusia sijaisvanhempia ja 

käymään läpi omaa tunnemylläkkäänsä lyhytaikaisen sijoituksen päätyttyä. Kai-

ken tämän keskellä ihmettelee lapsi.

Siirtymätilanne on hyvä suunnitella yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kun lap-

sen seuraava paikka on tiedossa, eri toimijat suunnittelevat, miten kotiin palaa-

minen tai uuteen paikkaan tutustuminen hoidetaan vähitellen. Jos kysymyksessä 

on kaksi perhettä, heidän välisensä yhteistyö näyttää heti toimivalta, ja lyhytai-

kaisella sijaisperheellä on kokemusta, voivat perheet sopia tarkemmista tapaa-

misajoista keskenäänkin. On kuitenkin hyvä, että työntekijät ovat koko ajan tie-

toisia siirtymävaiheen etenemisestä, jotta lapsen tilannetta voidaan seurata ja 

molempia vanhempia tukea riittävästi. Siirtymätilanteen hoitaminen vaatii vah-

vaa ammatillisuutta ja onnistuneena se ennakoi onnistunutta sijoitusta. Siirty-

mätilanteissa lapsen kohtaamisessa voidaan käyttää kaikkia niitä välineitä, joista 

puhutaan lapsen kanssa työskentelyn kohdalla.  Ota syliin, katso, kuuntele, loh-

duta, jaa ilo ja suru.
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4.4  Kiintymyksen jarruttaminen vai sen salliminen

Lyhtyaikaisen perhesijoituksen ympärillä on herännyt kysymys siitä, onko lap-

sen hyvä kiintyä lyhytaikaisesti perheeseen ja sitten joutua luopumaan siitä taas. 

Tuotetaanko näin lapselle uusia hylkäämiskokemuksia ja vaikeutta luottaa aikui-

siin ja kiintyä uudelleen? Annetaanko lapselle väärä lupaus perheestä, joka sitten 

otetaankin pois?  Pelastakaa Lasten lyhytaikaisen perhesijoitustyön kehittämis-

työssä on kuitenkin päädytty siihen ymmärrykseen, että lapselle on hyväksi saada 

kokea turvallinen kiintymyssuhde, vaikka se sitten katkeaisikin. Lyhytaikainen-

kin hyvä suhde ja siirto on parempi kuin ilman kiintymyssuhdetta tai vaurioitta-

vassa kiintymyssuhteessa eläminen. 

Lyhytaikaisesti sijoitettujen lasten kohdalla kiinnitetään erityisesti huomiota 

siihen, että he ovat saaneet riittävän pitkään tutustua uusiin vanhempiinsa ennen 

siirtymistä. Lyhytaikaiset vanhemmat ovat työstäneet asiaa lapsen kanssa ja tu-

keneet uusia vanhempia, jotta lapsen ja vanhempien välinen kiintymyssuhde läh-

tisi rakentumaan jo ennen siirtoa. Lapsen muuttaminen on pyritty tekemään vas-

ta, kun lapsi on osoittanut merkkejä siitä, että kokee uudet vanhemmat riittävän 

turvallisiksi. Takaisin biologisille vanhemmille tapahtuneissa siirroissa on myös 

pyritty mahdollisimman hyvin varmistumaan siitä, että olosuhteet ja kiintymys-

suhteet perheessä ovat lapselle turvalliset. Tämä on edellyttänyt vanhempien si-

toutumista muutokseen omassa elämässään.

Kiintymyssuhteita syntyy myös perheen lasten välille. Lyhytaikaisesti sijoitettu 

lapsi tulee lähelle perheessä jo eläviä lapsia, jolloin ei voida vähätellä heidän hoi-

vaavaa vaikutustaan lapseen. Saadut kokemukset lyhytaikaisissa sijaisperheissä 

ennestään asuvista biologisista, sijoitetuista ja adoptoiduista lapsista ja lapsen-

lapsista olivat rohkaisevia. Heidän suhtautumisensa uusiin lapsiin on ollut myön-

teistä ja rakentavaa. Lapsen ja nuoren lojaliteetti toista kohtaan on arvokas voi-

mavara silloin, kun kaikkien lasten tarpeet tulevat perheessä tyydytetyiksi.

Tuotetun erokokemuksen salliminen on tärkeää. Tietoisuuden sijoituksen ly-

hytaikaisuudesta tulee olla perheessä läsnä, mutta sen ei tarvitse estää lämpimi-

en ihmissuhteiden rakentumista. Asia on tärkeätä käsitellä perheen kaikkien las-

ten kanssa useampaan kertaan riippuen sijoituksen pituudesta. Myös sijoitetun 

lapsen toive jäädä perheeseen tai hänen vanhempiensa toive siitä, että lapsi voisi 

jäädä pidemmäksi aikaa tähän perheeseen, tulee käsitellä. Hallittu, tiedon ja tun-

teen sekä syntyneet kiintymyssuhteet huomioonottava ero voi olla eheyttävä ko-

kemus. Perheillä ja lapsilla on oikeus saada siinä ymmärtävää, asiantuntevaa ja 

tukevaa ammatillista apua.
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4.5  Lasten kokemukset eri osapuolten kuvaamana

Osa kehittämistyön aikana sijoitettuna olleista lapsista antoi sijoituksen jälkeen 

palautetta lyhytaikaisesta perhesijoituksesta.15) Kolme vastaajista kertoi ajattele-

vansa, että lyhytaikainen sijoitus oli hyvä juttu. Kahden vastaajan mielestä sijoi-

tus oli hyvän ja huonon jutun puolivälissä. Mukavia asioita oli monia: ”Se, että 

pääsi ratsastamaan ja perheen aikuinen tytär oli kiva”; ”Kun perheessä oli toinen 

sijoitettu poika ja tehtiin reissuja sekä koulu meni hyvin”; ”Ettei joutunut mihin-

kään lapsikotiin”; Mukavaa oli ollut myös moottorikelkalla ajo, haravointi, ruo-

honleikkurilla ajo, kimblen pelaaminen, trampalla hyppiminen ja saunominen. 

Jotkut lapset nostivat esille mukavina asioina myös lyhytaikaisen sijaisperheen 

biologiset lapset. Kurjista asioista lapset eivät palautetta antaessaan kertoneet. 

Ainoastaan se, että piti mennä aina aikaisin nukkumaan, oli yhden vastaajan mie-

lestä kurjaa.  

Kolme vastaajista kertoi tietävänsä, miksi lyhytaikainen sijoitus tehtiin. Kak-

si vastaajista kertoi, ettei oikein tiennyt, miksi muutto toiseen perheeseen tapah-

tui.  Lapsille voi siis olla vaikea hahmottaa tapahtumien kulkua, vaikka sitä hei-

dän kanssaan työstetään. Vaikka asioita ja sijoituksen syitä on käyty lapsen läpi 

kanssa, se ei tarkoita sitä, että lapsella olisi ehtinyt muodostua käsitys siitä, mi-

tä on tapahtunut. Lapsi tarvitsee jatkuvaa aikuisen tukea ja apua, jotta hän pystyy 

käsittämään tapahtuneen osana omaa elämänhistoriaansa. 

Lapset pitivät tärkeänä sitä, että lyhytaikaisen sijoituksen aikana näkee omia 

vanhempia. Asioita helpottaa, jos sijaisperheessä on kivaa ja siellä on kavereita. 

Tärkeänä asiana lapset mainitsivat myös sen, että lapselle kerrotaan, minkä ta-

kia muutto on ”ettei joudu silleen yllättäen vaan johonkin”. Samoin olisi hyvä, jos 

voisi useamman kerran käydä katsomassa uutta perhettä ennen muuttoa. 

Lyhytaikaisen sijoituksen aikaisesta epävarmuudesta yksi lapsi kommentoi 

seuraavasti: ”Kyllä sitä oottaa, että mihinkä sitä pääsee tai joutuu muuttamaan. 

Se oli jännittävää, kun ei tiennyt vielä.” Kysyttäessä häneltä, olisivatko aikuiset 

voineet tehdä enemmän lapsen auttamiseksi tässä tilanteessa, lapsi vastasi: ”Eipä 

siinä oikein voi mitään tehdä aikuiset. Tiesin koko ajan, että aikuiset hoitaa asi-

aa”. Toinen vastaaja totesi myös, että ”oli hauskaa kun aikuiset päättää.”

Kaksi lapsista otti kantaa siirtymävaiheeseen. Toinen totesi, että on tärkeää, et-

tä lapsi tietää, mihin menee siitä perheestä. Toinen, vanhempiensa luokse palan-

nut lapsi, kertoi, että on tärkeää, että ”porukoilla olisi enemmän aikaa ja menisi 

paremmin kuin ennen”. Tärkeää on myös, että voi käydä joskus kylässä lyhytai-

kaisessa perheessä.

15) Viittä 8-14 – vuotiasta tyttöä ja poikaa haastateltiin projektivastaavien toimesta
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Kehittämistyön aikana lapsia sijoittaneet kunnan sosiaalityöntekijät pohtivat 

antamassaan palautteessa, mitkä asiat sijoituksessa olivat vaikeimpia lapsen kan-

nalta.16) Arveltiin, että sijoittaminen vieraaseen paikkaan saattoi olla pelottavaa 

lapsen kannalta. Ero omista vanhemmista ja vieraiden ihmisten hoitoon joutu-

minen oli luonnollisesti kaikkien vastanneiden mielestä hankala asia lapsen kan-

nalta. Joku lapsista oli myös ollut aikaisemmin sijoitettuna useamman kerran, ei-

kä ollut enää luottavainen. Vaikeaksi lapsen kannalta mainittiin myös tilanteen 

akuutti luonne. 

Sosiaalityöntekijät miettivät myös sitä, mitkä asiat sijoituksessa sujuivat lapsen 

kannalta hyvin. Tällaisia asioita olivat se, että lapsi sai hyvän ja turvallisen ym-

päristön sekä se, että sijoituksen ajan lapsesta huolehti yksi pääasiallinen hoita-

ja.  Se, että lapsi sai mahdollisuuden tutustua perheeseen etukäteen, auttoi asiaa, 

kun kysymyksessä ei ollut kiireellinen sijoitus. Perhe mainittiin luonnollisempa-

na ympäristönä lapselle kuin laitos. Joku vastaaja toi tilannetta helpottavana te-

kijänä esille sen, että lapsi saatiin innostumaan ”lomalle lähdöstä”.

Sosiaalityöntekijät olivat havainneet myös muutoksia lapsessa sijoituksen ku-

luessa: ”Lapsi oli vapautunut ja kertoi haluavansa myös kesällä lomalle”; ”Lapsi 

on kasvanut ja kehittynyt nopeasti sijoituksen aikana”; ”Lapsi on uskaltautunut 

olemaan oma itsensä”. Sosiaalityöntekijät arvioivat sijoituksia myös lapsen kiin-

tymyssuhteen kannalta. Erään lapsen kohdalla todettiin, että lapsen kohtalaisen 

turvallisessa kiintymyssuhteessa syntymä-äitiin ei tapahtunut muutosta lyhyen 

sijoituksen aikana. Toisen lapsen kohdalla sosiaalityöntekijä arveli erityisen vara-

uksellisen lapsen pystyneen luottamaan lyhytaikaiseen sijaisperheeseensä ja ol-

leen varsinkin hyvin kiinnostuneen muista perheeseen sijoitetuista lapsista. Lap-

sen luottamusta lisäsi se, että he olivat olleet samassa perheessä jo kauan. 

Tehdyssä haastattelututkimuksessa lyhytaikaisesti sijoitettujen lasten synty-

mävanhemmat kertoivat, että lyhytaikainen perhehoito oli vaikuttanut myöntei-

sesti perheen elämäntilanteeseen ja että lasten vointi oli kohentunut sijoituksen 

aikana. Vastauksissa kerrottiin mm., että lapsi oli muuttunut iloisemmaksi. 17) 

Sijaisvanhemmat kuvasivat lapsen saapumista lyhytaikaiseen sijaisperheeseen 

mm. seuraavilla tavoilla: ”Tulla tupsahti heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen, 

itkuinen, arka ja pelokas lapsi.”; ”Aluksi itkuisuutta, ärtyisyyttä ja vetäytymistä”.

Sijaisvanhemmat kertoivat muutoksista, joita he huomasivat lapsen olemuk-

sessa ja käyttäytymisessä seuraavasti: ”Rauhoittui huomattavasti, koulu sujui, 

kirosanat jäivät pois.”; ”Lapsesta tuli touhukas ja käyttäytyi usein aggressiivi-

16) Palautekyselyyn vastasi 4 sosiaalityöntekijää.

17) Kaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaa teki haastatteluraportin opinnäytetyö-
nään
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sestikin, määräilevä.”; ”Pian tulivat raivokohtaukset, jotka alkoivat jokseenkin ai-

heetta ja olivat todella hankalia. Niiden välillä lapsi oli pelokas - varsinkin ul-

kopuolisten kanssa”; ”Söi hyvin ja leikki aika mukavasti, yöt olivat levottomia.”; 

”Riippui aikuisessa kiinni”; Ainakin lapsi oppi että ruokaa saa joka päivä ja niin 

paljon kun jaksaa syödä”; ”Oppi puhumaan, syömään itse ja olemaan sylissä.”; 

”Vapautui jännitteistä, heittäytyi taloksi.”

Osa sijaisvanhemmista koki, että lapsen poismuuttaminen perheestä oli lap-

selle suhteellisen kivutonta: ”Ihan ok, lapsi tiesi milloin pääsee kotiinsa”; ”Luu-

len että hän koki sen turvalliseksi, koska oli ehditty tutustua hyvin uusiin van-

hempiin.”  Toisenlaisiakin kokemuksia oli: ”Ei kestä edes ajatella. Taas hylkäys”; 

”Pieni kuolema”. ”Tottuessaan moneen mielenkiintoiseen juttuun, kavereihin ja 

tähän sukuun alkaa uusi, ehkäpä kysymysmerkki.” Lasta lähtötilanteessa sijais-

vanhemmat kuvasivat näin: ”Palasi kotiinsa jatkamaan elämää.”  ”Hän jäi kovasti 

itkien uuteen kotiin, oli vaikea lähteä.”; ”Olihan vähän hukassa kun ei tiennyt mi-

tä on tapahtumassa.”; ”Hyvästelyt useitten talon lasten ja lastenlasten ja vanhem-

pien kanssa. Itkua ja haleja. Lapsella oli vaikeaa, vaikka yritti peittää itkua.”

Eräs sijaisperhe on palautteessaan kertonut, että heillä oli riittävät valmiudet 

työskennellä siirtymätilanteessa, mutta käytännön asiat pitkäaikaiseen sijaisper-

heeseen muuttamisessa tulivat esteeksi sellaisen erotyöskentelyn toteuttamisel-

le, minkä he olisivat kokeneet lapsen kannalta turvalliseksi. Kiire sijoituksessa ai-

heutti sen, että lapsi koki pettymyksiä. Sijaisperhe kertoi myös omalta osaltaan 

raskaaksi kokemukseksi sen voimattomuuden tunteen, joka syntyi, kun ei voinut 

toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.  
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5.  SyNTyMäVaNHEMPiEN oSaLLiSuuS 
LyHyTaiKaiSESSa PERHEHoidoSSa

5.1  Perhehoito korostaa vanhemmuuden tärkeyttä

Lasten vanhempien ja muiden läheisten osallistamiseksi on heidän kanssaan 

työskenneltävä suunnitelmallisesti ja intensiivisesti. Vanhemmuuteen liittyvin 

voimavarojen esiin nouseminen on päätavoite vanhempien kanssa työskentelys-

sä. Kun päätetään sijoittaa lapsi nimenomaan perheeseen, viestitetään tällä myös 

perheen ja vanhemmuuden erityistä merkitystä lapselle. Lyhytaikainen sijoitus 

sijaisperheeseen merkitsee lapsen omalle perheelle myös toisen perheen tukea. 

Apua tulee perheeltä perheelle. 

Laitoshoitoa pidetään yleensä turvallisempana vaihtoehtona silloin, kun syn-

tymävanhempien taholta arvellaan tulevan väkivallan uhkaa. Kehittämistyön ai-

kana ei väkivaltaa tai sen uhkaa koettu sijoituksiin liittyen. Saattaa olla, että ko-

tirauhan kynnyksen ylittäminen on suurempi, kun on kyse perheen kodista eikä 

laitoskodista.  Luonnollisesti sosiaalitoimessa voidaan tehdä päätös yhteydenpi-

don rajoittamisesta, jos on olemassa väkivallan uhka. Tuolloin vanhemmille ei 

anneta lyhytaikaisen sijaisperheen yhteystietoja. 

Yhteistyön käynnistymiselle syntymäperheen ja sijaisperheen välillä voi ol-

la paremmat edellytykset, kun keskiössä ei ole pitkäaikaisen kiintymyssuhteen 

luominen lapsen ja sijaisperheen välille. Tietoisuus tästä vapauttaa molempia 

perheitä. Syntymävanhemmat voivat työskentelyn tässä vaiheessa olla mukana 

paljonkin ja he saavat kokemusta yhteistyöstä sijaisperheen kanssa samoin kun 

aikaa tottua siihen, että toiset vanhemmat hoitavat lasta. Tämä luo hyvän pohjan 

mahdolliselle siirtymiselle pitkäaikaiseen sijaiskotiin. 

Perheessä lapsi saa kuntoutusta perheenjäsenenä ja mallin turvallisesta van-

hemmuudesta. Lapsen tarpeet lapsena pääsevät selkeästi esiin. Perhesijoitus 

tuottaa tietoa myös hänen vanhempiensa tilanteesta ja yhteistyökyvystä. Useiden 

lyhytaikaisten sijoitusten aikana on tullut esiin se, että vanhemmat, joiden lapsi 

on sijoitettu lyhytaikaiseen perheeseen alkavat peilata omia vanhemmuuden val-

miuksiaan suhteessa lyhytaikaiseen perheeseen. Näin realisoituu käsitys lapsen 

tarpeista ja omista voimavaroista niihin vastaamisessa. Useammassakin lyhyt-

aikaisessa sijoituksessa on voitu kartoittaa lapsen erityistarpeisuutta. Kokeneet 

sijaisvanhemmat ovat auttaneet vanhempia näkemään lapsensa tarpeet arjes-
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sa. Osallistuessaan lapsensa hoitoon sijaisperheessä on vanhemmille avautunut, 

millaista lapsen hoidon tulisi heidän omassakin kodissaan olla. Vanhemmat ovat 

nähneet lapsensa kuntoutumisen positiivisena ja kyenneet vähitellen arvioimaan 

sitä, onko heillä itsellään voimavaroja tarjota lapselleen hänen tarvitsemaansa 

hoivaa ja kuntoutusta.

Lyhytaikaiseen perhehoitoon lapsia sijoittaneet kuntien sosiaalityöntekijät ei-

vät palautekyselyn perusteella nähneet isoja ongelmia yhteistyön ja yhteydenpi-

don suhteen syntymäperheen ja lyhytaikaisen sijaisperheen välillä. Pientä pulmaa 

oli aiheuttanut tapaamisten aikataulujen yhteensovittaminen kahden perheen vä-

lillä sekä välimatka perheiden välillä. Vastauksissa tuli esiin, että sijaisvanhem-

mat olivat pystyneet tukemaan sekä lasta että vanhempaa ja mm. erään syntymä-

äidin luottamus sijaisperheeseen oli tuntunut kasvaneen sen jälkeen, kun hän oli 

vieraillut perheessä ja nähnyt sijaisvanhempien konkreettisesti hoitavan lasta. 

Osa vanhemmista oli nimenomaan toivonut lyhytaikaiseksi sijoituspaikaksi per-

hettä eikä laitosta ja heidän oli helpompi hyväksyä perhe kuin laitos. 

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien antamassa palautteessa kaksi vastaajaa kertoi 

syntymävanhempien suhtautuneen heihin hyvin ja yksi sekä hyvin että arvostaen. 

Yhden vastaajan mielestä suhtautuminen oli ok ja yksi kuvasi suhtautumista asi-

alliseksi. Eräs vastaaja kertoi vanhempien suhtautuneen loppujen lopuksi viile-

än asiallisesti ja yksi vastaaja oli aistinut pientä vihamielisyyttä.  Asianmukainen 

ennakkovalmennus ja sosiaalityön tuki turvaa sen, että lyhytaikaiset sijaisvan-

hemmat pystyvät toimimaan kunnioittavasti ja lämpimästi syntymävanhempia 

kohtaan riippumatta syntymäperheen suhtautumisesta ja yhteistyökyvystä. Syn-

tymävanhemmat ovat kokeneet lyhytaikaisten sijaisvanhempien suhtautumisen 

itseensä lähes poikkeuksetta positiivisena. 

Sijaisvanhemmat kommentoivat yhteistyön lasten syntymävanhempien kanssa 

pääasiassa sujuneen hyvin.  Vastauksissa tuli kuitenkin esille mm. se, että toivot-

taisiin syntymävanhempien ottavan enemmän vastuuta lapsistaan. Eräs vastaaja 

kertoi, että yhteistyö oli aluksi nihkeää, mutta parani kun äiti kuuli sijaisvanhem-

milla olevan sama tavoite kuin hänelläkin, että lapsi voisi palata jatkamaan elä-

mää äitinsä kanssa. 

Syntymävanhempien omaa prosessia on tukenut sosiaalitoimen ja kehittäjäso-

siaalityöntekijän kesken sovittu työskentely vanhempien kanssa.  Sijoituksissa on 

pyritty vahvistamaan syntymävanhempien vanhemmuutta ja osassa tapauksis-

ta perhe on jatkanut elämäänsä yhdessä tukitoimien jatkuessa. Osassa tapauk-

sista vanhemmat itse arvioivat, että heidän lapselleen on parasta kasvaa toisessa 

perheessä. Syntymävanhemmat voivat kokea tekevänsä ratkaisun lapsensa par-

haaksi, jolloin siihen surusta ja luopumisesta huolimatta voidaan sisällyttää myös  
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itsensä arvostamista vaativa, lapsen edun mukaisen päätöksen tekeminen. Näin 

vanhemmat voivat asettua tukemaan sijaisperhettä ja lasta ja pysyä heidän elä-

mässään mukana positiivisena voimavarana. 

Usein syntymävanhemmat ovat itse kiinnittyneet niin voimakkaasti lyhytaikai-

seen sijaisperheeseen, että lapsen siirtäminen pidempiaikaiseen perheeseen on 

herättänyt heissä vastustusta. Onnistuneen lyhytaikaisen perhesijoituksen myötä 

saavutettu hyvä yhteistyösuhde on kuitenkin ollut mahdollista siirtää uuteen, pi-

dempiaikaiseen sijoitukseen, jolloin turvataan uuden sijoituksen onnistuminen. 

Joissakin tapauksissa lapsi on jäänyt pitkäaikaisempaan sijoitukseen lyhytaikai-

seksi aiottuun perheeseen. Tällöin lyhytaikaisen sijaisperheen valmiudet pitkään 

sijoitukseen on arvioitu sijoituksen aikana.  

KUVIO 3: Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen

Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää yksilötason ammatillista tukea jo-

kaiselle asianosaiselle, jokaisen osapuolen oman prosessin huomioimista ja pro-

sessin synnyttämien voimavarojen käyttöönottoa. 

Suunnitelmallinen lastensuojelulain toteuttaminen
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5.2  Lasten syntymävanhempien kokemuksia lyhytaikaisesta 
perhehoidosta

Kehittämistyön aikana tehtiin haastatteluraportti, jossa kerättiin lyhytaikaises-

ti sijoitettujen lasten vanhempien kokemuksia. Vanhemmat kertoivat pitävän-

sä perhehoitoa laitoshoitoa parempana vaihtoehtona, koska perheessä on ”koto-

sampi tunnelma” sekä enemmän aikaa yksittäisen lapsen hoitoon, kasvatukseen 

ja huomioimiseen. Haastateltavat olivat myös tyytyväisiä perhevalintoihin ja us-

koivat lastenkin viihtyneen lyhytaikaisissa sijaisperheissä. Sijaisperheiden suur-

ta lapsimäärää ei pidetty hyvänä, koska ajateltiin, ettei lapsi silloin saa riittävästi 

yksilöllistä huomiota. Osa vanhemmista arveli lapsensa kiintyneen lyhytaikaisiin 

sijaisvanhempiinsa ja yhteydenpitoa oli jatkettu. 

Haastatellut vanhemmat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön kehittäjäsosiaalityön-

tekijöiden kanssa. Tyytyväisiä oltiin tiedonkulkuun ja tavoitettavuuteen. Van-

hemmat kokivat, että heille on selitetty asiat ymmärrettävästi ja järkevästi ja 

esimerkiksi tapaamisista on informoitu ajoissa. Vanhemmat arvioivat, että pro-

sessin toimivuuteen vaikutti myönteisesti se, että mukana oli enemmän työnteki-

jöitä. Useiden työntekijöiden mukana olo on kuitenkin myös sekoittanut yksittäi-

sen työntekijän roolin hahmottamista. 

Vanhemmat osallistuivat sijoitusprosessin kulkuun pitämällä työntekijöihin 

yhteyttä puhelimitse, tapaamisissa sekä palavereissa. He kokivat saaneensa ol-

la riittävästi mukana prosessin eri vaiheissa samoin kuin päätöksenteossakin. 

Vanhemmat olivat saaneet kertoa mielipiteitään ja esittää toiveitaan lyhytaikai-

sen perhehoidon suhteen ja varsinkin sijaisperheen suhteen toiveita olikin esitet-

ty. Toiveina oli ollut mm. perheen läheinen sijainti, säännöllinen ja normaali per-

he-elämä, tasapainoiset perhesuhteet, hyvät ulkoilumahdollisuudet, säännölliset 

ruokailu- ja nukkumaanmenoajat ja rajoitettu tietokoneen käyttö. Eräs vanhem-

pi kertoi toivoneensa, että perheessä olisi muita lapsia, että oma lapsi näkisi, mil-

laisia ovat ”oikeat suhteet perheessä”. Hän oli toivonut myös, että käytäisiin ul-

kona ja pitäisi laittaa omat tavarat paikoilleen. Haastateltavat vanhemmat olivat 

kokeneet toiveidensa toteutuneen pääosin.  Välimatkojen suhteen toiveet eivät 

aina toteutuneet. 

Haastatteluraportin mukaan lasten syntymävanhemmat olivat kokeneet hyväk-

si sen, että lapsi näki jonkun toisen perheen arkea. Perhehoidon onnistumiseen 

vanhemmat olivat uskoneet vaikuttavan mm. lyhytaikaisen sijaisperheen nopea 

löytyminen, ja ripeä sijoitus, jolloin lapsi pääsi riittävän nopeasti pois kotona ol-

leen kriisin keskeltä. Vanhemmat, joiden lapsi on siirtynyt lyhytaikaisesta sijais-

perheestä pitkäaikaiseen sijaisperheeseen pohtivat, mikä vaikutus olisi ollut, jos 
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lapsi olisi ollut mahdollista sijoittaa suoraan pitkäaikaiseen perheeseen eikä hän-

tä olisi tarvinnut enää siirtää perheestä perheeseen. Se, että lapsi ehti kiintyä ly-

hytaikaisiin sijaisvanhempiinsa, oli huolettanut lapsen syntymävanhempia. 

Vanhemmat olivat tyytyväisiä lyhytaikaisen perhehoidon malliin, kehittämis-

hankkeen työntekijöiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön sekä omiin mahdollisuuk-

siinsa osallistua työskentelyprosessiin. Kuuntelemisella ja huomioimisella oli 

ollut vanhemmille suuri merkitys. Vanhemmat olivat kokeneet tavoitteiden to-

teutuneen pääasiassa hyvin. Vanhemmat pitivät tärkeänä sitä, että perheen yk-

silölliset tarpeet ja toiveet kartoitetaan huolellisesti alussa. Haastateltavat van-

hemmat olivat sitä mieltä, että heidän suhteensa lapseen säilyi sijoituksen ajan 

ennallaan tai parani. Vanhemmat toivat esille, että lyhytaikainen perhehoito on 

hyvä ratkaisu erilaisissa elämäntilanteissa ja että sijaisperheiksi olisi hyvä val-

mentaa erilaisia perheitä. 
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6.  LyHyTaiKaiNEN SiJaiSPERHE PERHEHoidoN 
ERiTyiSoSaaJaNa

Lyhytaikaisen sijaisperheen tehtävä toimia osana lastensuojelun palvelujärjestel-

mää lyhytaikaista sijoitusta tarvitsevan lapsen sijoituspaikkana on vaativa.  Vaa-

tivuutta lisäävät kriisin kohtaaminen ja hoitaminen, lyhytaikaisuuden tuomat 

emotionaaliset ja käytännön kysymykset sekä havaintojen tekeminen ja niiden 

välittäminen arvioinnin käyttöön. 

Lyhytaikaista perhesijoitusta on lastensuojelussa käytetty akuuteissa sijoituk-

sissa paljonkin. Osa tehtävää hoitaneista perheistä on ollut turvalliseksi tunnet-

tuja perheitä, usein perheillä on ollut ammatillista osaamista. Esimerkiksi per-

hepäivähoitajat tai pitkäaikaisena sijaisperheenä toimivat perheet ovat voineet 

joutua tilanteeseen yllättäen. Näistä sijoituksista on myös paljon hyviä kokemuk-

sia, etenkin kun apu löytyy läheltä, tutusta ympäristöstä.

Lapsen hyvinvointia, perheiden omaa selviytymistä, heidän yhteyttään lapsen 

vanhempiin sekä perheiden lastensuojeluprosessiin tuottaman tiedon laatua ja 

kokemusta tukee valmentautuminen tähän erityistehtävään. Lyhytaikaisten per-

heiden roolin määritteleminen ja heidän kouluttamisensa vaativaan tehtävään li-

sää perheiden omaa osallisuuden kokemusta ja jaksamista. Hyvin tehtäväänsä 

valmentautunut lyhytaikainen perhe kykenee toimimaan merkittävänä resurssi-

na lastensuojelun eri toimenpiteitä suunniteltaessa.

Lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi ryhtymisen tulee olla koko perheen yhtei-

nen päätös. Perheessä ennestään asuvien biologisten, pitkäaikaisesti sijoitettu-

jen ja adoptoitujen lasten elämäntilanteiden tulee olla vakaat ja heidän tulee ko-

kea olonsa ja asemansa perheessä turvalliseksi. Lyhytaikaisesti sijoitetut lapset 

tarvitsevat paljon vanhempien aikaa ja hoivaa. Lapsen vastaanottaminen ja saat-

taminen eteenpäin vaatii koko perheeltä kykyä kohdata ja käsitellä monenlaisia 

tunteita. 

Palautekyselyssä lyhytaikaiset sijaisvanhemmat kuvasivat tunnelmiaan lap-

sen lähdettyä yhtä aikaa helpottuneiksi ja haikeiksi. Joku mainitsi, että ei niin-

kään tuntenut ikävää kuin levottomuutta siitä, miten lapsen käy tulevaisuudessa. 

Vaikka vastaajat pääasiassa kertoivat selviävänsä hyvin lapsen pois muutosta, yk-

si vastaaja kuudesta kertoi, ettei kestä ajatella lapsen tunteita pois muuton yhte-

ydessä. Hän ajattelee lapsen kokeneen taas hylkäyksen.  Tällaiset ajatukset ovat 

kuormittavia ja perhe tarvitsee aina apua näiden tunteiden kohtaamiseen. 
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6.1  Vahvasti herkkä – Herkästi vahva

Lapsi, joka tulee lyhytaikaiseen sijaisperheeseen suunnitellusti tai yllättäen, tar-

vitsee rinnalleen aikuisen, joka on yhtä aikaa vahva, herkkä ja lämmin. Lyhytai-

kaisen sijaisvanhemman tulee olla vahva kestääkseen lapsen pelon, surun, ikä-

vän, raivon ja herkkä asettuakseen kuulemaan ja jakamaan kaikki nuo tunteet 

lapsen kanssa. Lämpöä tarvitaan, jotta lapsi voi tuntea olevansa hyväksytty ja 

turvassa tässä perheessä.

Lapsi tulee perheeseen sen tiedon varassa, jonka hän on muodostanut aikuisis-

ta, joiden kanssa hän on elänyt.  Jos hän tietää, että vanhemmat ovat turvallisia ja 

ennalta arvattavia, hän odottaa sitä myös lyhytaikaisilta vanhemmilta. Jos lapsi 

tietää, että vanhemman mieliala voi yhtäkkiä muuttua, hän voi kadota jonnekin, 

jättää lapsen yksin, joko antaa hellyyttä tai satuttaa ennalta arvaamattomasti, 

hän odottaa sitä myös lyhytaikaisilta vanhemmiltaan. Lapsi käyttäytyy omaksu-

mansa mallin mukaisesti. Lapsi odottaa, että hänen oppimansa selviytymiskeinot 

toimivat myös tässä uudessa perheessä, muuta hän ei osaa. Jos lapsi on kokenut 

kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä, hänen käsityksensä itsestään voi olla arvoton ja 

kielteinen.

Lyhytaikaisen perheen tehtävä on auttaa lasta, jotta hän voi alkaa rakentaa uu-

denlaista työmallia itsestään ja muista ihmisistä. Sijaisvanhempien on hyvä tie-

dostaa oma kiintymyssuhdetaustansa. Riski ajautua toteuttamaan lapsen odotta-

maa ja usein provosoimaakin haitallista kiintymyssuhdemallia on suuri, mikäli 

omaan taustaan liittyviä asioita ei ole riittävästi työstetty. 

Lyhytaikaiset sijaisvanhemmat kertovat usein, että lapset vaikuttavat kaipaa-

van eniten ”mahdollisimman toistuvaa, tylsää arkea”. Ensisijaisesti tarvitaan tur-

vallista ennakoitavuutta, jotta lapsi oppii vähitellen luottamaan aikuiseen. Käy-

tännön arkirutiinien pyörittäminen päivästä toiseen on työtä, johon lyhytaikaisen 

sijaisperheen pitäisi olla valmis. Lapsen hoitaminen herkästi ja vahvasti nivoutuu 

tuohon arkeen. Lyhytaikainen perhe voi tuottaa lapselle kokemuksen kuulluksi ja 

nähdyksi tulemisesta ja elämään voi tulla ilo.

Lyhytaikaisessa sijaisperheessä vanhempien parisuhteen tulee olla vahva ja 

avoin, jotta lapsen tuomat muutokset perheessä saadaan hoidettua yhteistyössä. 

Monet lyhytaikaiset sijaisvanhemmat ovat korostaneet, että molempien vanhem-

pien pitää ehdottomasti olla sitoutuneita tähän tehtävään. Parhaimmillaan vaati-

vakin sijoitus voi muodostua lapselle eheyttäväksi ja molemmille perheille palkit-

sevaksi ja yhdistäväksi kokemukseksi. 
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6.2  Jaksamisen riskit ja tukimuodot 

Lyhytaikainen sijaisvanhemmuus sisältää paljon haasteita ja riskejä. Perheen si-

säisen järjestelmän täytyy mukautua vastaamaan myös uuden lapsen tarpeisiin. 

Uuden lapsen elämäntilanne herättää erilaisia tunteita eri perheenjäsenissä. Eri 

perheenjäsenten välille alkaa muodostua uusia kiintymyssuhteita. Perheessä jo 

asuvien lasten samoin kuin sijaisvanhempien omat kokemukset voivat aktivoi-

tua. 

Lapsen tullessa perheeseen aiemmin sijoitetut lapset käsittelevät omaa tule-

mistaan perheeseen ja omaa suhdettaan biologiseen taustaansa. Aiemmin si-

joitettujen lasten tilanteen ja kiintymyssuhteen tulee olla hyvin vakaalla pohjal-

la ennen lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi ryhtymistä. Uuden perheenjäsenen tulo 

perheeseen kesken edellisen lapsen kiintymyssuhteen rakentumisvaihetta muo-

dostaa suuren riskin edelliselle suhteelle. 

Perheiden omien lasten hyväksyntä lyhytaikaisena perheenä toimimiselle on 

erittäin tärkeätä. Tätä ovat useat lyhytaikaiset sijaisvanhemmat korostaneet. Si-

joitetut lapset tulevat perheen sisäisessä rakenteessa jo perheessä asuvien lasten 

vyöhykkeelle, jolloin heidän näkökulmansa on tärkeätä ottaa huomioon. Van-

hemmilta edellytetään herkkyyttä kuulla ja arvioida perheessä asuvien lasten ti-

lanteita, jotta lyhytaikainen sijoitus ei uhkaa perheen tasapainoa.

Auttamistyö altistaa myötätuntostressille, myötätuntouupumukselle ja si-

jaistraumatisoitumiselle. Myötätuntostressi on seurausta empaattisesta työsken-

telystä traumatapahtumia kohdanneen ihmisen kanssa. Auttajan reaktiot ovat 

normaaleja ilmiöitä epänormaalien asioiden yhteydessä. Myötätuntouupumus 

on seurausta toistuvasta toisen ihmisen kärsimyksen jakamisesta. Myötätunto-

uupumus on vaarana, jos ihmisen elämään tämän lisäksi kasautuu muusta elä-

mäntilanteesta johtuvaa taakkaa tai omat traumaattiset muistot aktivoituvat. Si-

jaistraumatisoitumista voidaan estää tarjoamalla auttajille heidän työtään tukeva 

ja yksilöllisyyttään kunnioittava ympäristö.18)

Perhehoidon sosiaalityön tehtävä on kannatella sijaisperhettä, että perhe jak-

saisi kannatella lasta.  Ottaessaan lapsen vastaan lyhytaikaisen sijaisperheen 

vanhemmat sitoutuvat sekä omalta että perheen muiden lasten osalta pitämään 

hänestä huolta kokonaisvaltaisesti. Tässä tehtävässä työvälineenä on perheen ai-

kuisten ja lasten oma persoona. Merkittävä asia on perheen osallisuuden tuke-

minen lapsen asioista päätettäessä, perheen asiantuntija-aseman tunnustaminen 

lapsen sillä hetkellä kenties lähimpinä aikuisina. Perheen keräämän havaintoma-

teriaalin käyttäminen arviointityöskentelyssä auttaa perhettä luottamaan siihen, 

18)  aiheesta lisää esim. www.traumaterapiakeskus.fi
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että heidän ilmaisemansa huolet ja ilonaiheet suhteessa lapseen tulevat huomi-

oiduiksi. Sijaisperheen näkemysten kuulemisen pitää tapahtua niin, että vastuu 

päätöksistä säilyy työntekijöillä. Jaksamisen kannalta on tärkeä muistaa myös, 

että on kyse perheestä ja vaikka avoimuutta ja joustavuutta on sijaisperheeltä löy-

dyttävä, on myös kunnioitettava perheen yksityisyyttä.  

Käytännön tukimuotojen järjestäminen lyhytaikaisille sijaisperheille on tärke-

ää. Tarvittaessa perheen tulisi saada hoitoapua, kodinhoitoapua tai lomitusta ly-

hytaikaisena perhehoitajana toimiessaan. Työnohjaus on tärkeä apu jaksamisen 

ja kehittymisen välineenä.19) Toisten lyhytaikaisten perheiden vertaistuen etsimi-

sessä voidaan perheitä auttaa. Perheitä auttavat myös lapsen tilanteen havain-

nointiin ja kirjaamiseen annetut ohjeet ja välineet. Valmennetut perheet tekevät 

joka tapauksessa lapsesta jatkuvasti monenlaisia havaintoja, joiden kokoaminen 

ja kirjaaminen auttavat jäsentämään arkea. Havainnointitietoja lyhytaikaiseen 

perhehoitoon sijoitetusta lapsesta -lomakkeen myötä esiin nouseviin asioihin on 

helpompi pyytää ja saada käytännön apua vanhemmilta tai asiantuntijoilta. Ly-

hytaikaisten sijaisperheiden tulee tarvitessaan saada ammatillista apua kriisiti-

lanteiden purkamiseen tai yhteydenpitoon lapsen vanhempien kanssa. 

Lyhytaikaiset sijaisperheet kohtaavat toistamiseen kriisissä eläviä, traumatisoi-

tuneita lapsia ja heidän perheitään. Emotionaalista kuormittumista ei voida vält-

tää, kun lapsi ja hänen hätänsä kohdataan aidosti jakamalla. Valmentautuminen 

ja koulutus tähän tehtävään auttavat ymmärtämään ja pitämään huolta omasta ja 

koko perheen hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Perheen arjen, vuorovaikutussuh-

teiden ja omien taustojen jatkuva reflektointi vanhempien kesken ja työnohjauk-

sessa auttavat perhettä pysymään toimintakykyisenä ja auttamaan lasta. 

Lyhytaikaisten sijoitusten vaativuus vaikuttaa siihen, miten nopeasti perhe on 

valmis uuteen sijoitukseen. Perheen kokonaistilanne ja perheen biologisten tai ai-

emmin sijoitettujen lasten reaktioita tulee kuulla herkällä korvalla. Pitkäaikaises-

ti sijoitettujen lasten kiintymyssuhteen syveneminen voi vaarantua jatkuvien ly-

hytaikaisten sijoitusten viedessä vanhemman huomion ja voimavarat. Toisinaan 

perhehoidon työntekijän on hyvä ehdottaa perheelle hengähdystaukoa, vaikka 

perhe itse ei sillä hetkellä siihen näkisikään tarvetta. Perheen ja työntekijän suh-

de tulee rakentaa niin turvalliseksi, että siinä voidaan käsitellä myös jaksamiseen 

liittyviä kysymyksiä. Perhettä tulee rohkaista omasta hyvinvoinnista huolehtimi-

seen ja harrastusten säilyttämiseen. Perheen talouden ei tulisi olla riippuvainen 

lyhytaikaisista sijoituksista. Tämä kysymys on haastava, koska lyhytaikaisena si-

19) Kehittämishankkeen aikana toimi yksi työnohjausryhmä lyhytaikaisille sijaisvanhemmille. Työnohjaus-
ta on tärkeää saada myös silloin, kun perheessä ei ole sijoitettuna lasta, jotta sijoituksiin liittyviä tun-
teita on mahdollista työstää.
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jaisperheenä toimiminen edellyttää toisen vanhemman kokopäivätoimista läsnä-

oloa perheessä. 

Kehittämistyön aikana lyhytaikaisille sijaisvanhemmille suunnatussa palau-

tekyselyssä raskaimmiksi ja kuormittavimmiksi asioiksi tehtävässä mainittiin 

ensinnäkin se, että lapsesta ja hänen menneisyydestään on niin niukasti tietoa. 

Toiseksi mainittiin raskaaksi kohdata omat tunteet, jotka yllättivät. Lapsen tun-

teiden vastaanottaminen mainittiin myös sekä lasten väliset suhteet, kun sijoitet-

tu lapsi oli vaativa. 

Ilahduttavina asioina perhehoitajat mainitsivat seuraavia asioita: ”Itse lapsi”; 

”Tuen riittävä saanti”; ”Pieni lapsi perheessä on ihana asia, jota on mukava hoitaa 

ja samalla saa tyydyttää ikuista vauvakuumetta”; ”Se, että on huomannut selviä-

vänsä aika hyvin vaativassa tehtävässä”; ”Ylipäätään sijoitetun lapsen kanssa teh-

ty työ”; ”Se, kun lapsi oppii ja luottaa”.

Vaikka lyhytaikaiset sijaisperheet osaavat suhtautua realistisesti ja tyynesti 

lapsesta eroamiseen, on jokaisen lapsen lähtöä valmisteltaessa ja lähdön jälkeen 

käytävä läpi paljon tunteita. Erotilanteissa sijaisvanhemmat joutuvat työstä-

mään monenlaisia kysymyksiä: Onko lapsen elämä turvallista jatkossa? Selviä-

vätkö toiset vanhemmat lapsen kanssa? Tuleeko meille ja meidän lapsillemme 

ikävä? Saammeko tietoa, miten lapsella alkaa mennä ja voimmeko pitää yhteyt-

tä häneen? Onnistuimmeko vai epäonnistuimmeko tehtävässämme? Onko oikein 

tuntea helpotusta, iloa, surua, pettymystä tässä vaiheessa?

Lyhytaikaista sijaisperhettä erotilanteessa helpottavia ajatuksia voivat olla: 

”Tiedämme millaisiin olosuhteisiin lapsi siirtyy” ;”Saamme kuulla lapsesta ja pi-

tää tarvittaessa yhteyttä ” tai ”Meidän ei tarvitse pitää yhteyttä”; ”Lapsi voi hyvin 

ja siirtyy mielellään uuteen paikkaan”; ”Työmme merkitys tunnustetaan ja saam-

me siitä positiivista palautetta.”; ”Saamme tarvittaessa keskusteluapua”.

Lyhytaikainen sijaisperhe tarvitsee oman aikansa käsitellä sijoituksen päätty-

miseen liittyviä tunteita ja asioita. Eräs äiti kuvasi tätä vaihetta: ”Lapsen lähdön 

jälkeen menen metsään kävelemään ja itkeskelen vähän. Muutamana päivänä 

vielä kuulostelen, mitä lapsi touhuaa, ennen kuin muistan, että hän on lähtenyt. 

Järjestämme kotiin jäävien lasten kanssa yleensä jotakin mukavaa touhua ja me-

noa lapsen muuton jälkeen. Yhteisiä hetkiä lapsen kanssa muistellaan yhdessä 

koko perheen voimin.” 
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7.  LyHyTaiKaiSTEN SiJaiSPERHEidEN VaLMENNuS

Lyhytaikaisessa perhehoidossa valmennuksen ja tuen merkitystä ei voi korostaa 

liikaa. Valmennuksessa luodaan ja syntyy lyhytaikaisen sijaisperheen identiteetti. 

Se haastaa vanhemmat myös miettimään jokaisen perheenjäsenen kannalta, mi-

tä tehtävään ryhtyminen kullekin merkitsee. Valmennuksen läpikäyminen lisää 

sijaisvanhempien itseluottamusta ja sitä kautta jaksamista.  Kehittämistyön aika-

na valmennetuista sijaisvanhemmista lähes poikkeuksetta kaikki pitivät ennak-

kovalmennusta lyhytaikaiseen perhehoitoon tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena 

siitä huolimatta, että monilla oli pitkä kokemus perhehoitajana. 20)

Lyhytaikaisiksi sijaisperheiksi voivat valmentautua hyvin erilaiset perheet. Pe-

lastakaa Lapset ry:ssä kaikkien perheiden kohdalla pyydetään sosiaalitoimen 

lausunto perheen sopivuudesta tehtävään ja lisäksi vanhemmilta pyydetään 

lääkärilausunto terveydentilasta. Sijoituksen yhteydessä perheet esittävät rikos-

rekisteriotteen sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijälle. Perheisiin tehdään vä-

hintään yksi kotikäynti. 

Kehittämistyön aikana lyhytaikaisiksi sijaisperheiksi on valmennettu valmiita 

adoptio- ja/tai sijaisperheitä, tukiperheitä ja tavallisia perheitä, joilla ei ole ollut 

aiempaa kokemusta yhteistyöstä lastensuojelun kanssa. Osalla perheistä on am-

matillista koulutusta hoito- tai lastenhoitoalalta. Jo saatu valmennus ja kokemus 

lastensuojelusta ja sijoitettujen lasten kanssa elämisestä antavat valmiuksia per-

heille. Näiden perheiden kohdalla on erityisen tärkeätä arvioida perheeseen jo si-

joitettujen lasten tilanne ja tarpeet sekä vanhempien voimavarat. 

Lyhytaikainen sijaisperhe joutuu mahdollisesti kohtaamaan lapsen, joka tuo 

mukanaan maailman, jolta useimmat vanhemmat pyrkivät lapsiaan suojelemaan. 

Esimerkiksi päihteet, väkivalta, mielenterveysongelmat, vankila ovat usein mu-

kana lastensuojelutilanteissa. Tarvitaan valmiutta kohdata nämä asiat ja niiden 

herättämät tunteet uudessa tulokkaassa ja muissa perheenjäsenissä. Valmennuk-

sen avulla voidaan valmistautua näihin tilanteisiin, joskin käytäntö vasta osoit-

taa, miten perhe selviytyy näistä haastavista kokemuksista. 

Lyhytaikaisten sijaisperheiden ennakkovalmennukseksi kehitettiin PRIDE-

20) Kehittämisprojektin aikana pidettiin neljä ryhmävalmennusta, joissa valmennettiin 27 perhettä. Kaikki 
osallistujat vastasivat palautekyselyyn valmennuksen jälkeen 

Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito.indb   40 29.12.2009   15:31:37



41

valmennukseen perustuva 18 tuntia käsittävä ryhmävalmennus.21) Valmennuk-

sessa keskeistä oli perheiden valmiuksien lisääminen lapsen vastaanottamiseen 

eri tilanteissa, havaintojen tekemiseen lapsen tarpeista sekä lopulta lapsen saat-

telemiseen joko takaisin kotiin tai toiseen sijaishuoltopaikkaan. Lisäksi omassa 

perheessä pysyvästi asuvien ja tukiperheessä käyvien lasten tukeminen ja huo-

mioonottaminen oli valmennuksen keskeinen teema sekä elämänhistoriassa ko-

ettujen menetysten merkitykseen sekä kiintymyksen muodostukseen liittyvät ky-

symykset

Kuuden tapaamisen teemat olivat:

1)  Vastaanottoperheenä toimiminen on koko perheen asia 

2)  Kiintyminen ja menetysten merkitys

3)  Tunteet ja niiden käsittely lastensuojelun lyhytaikaisissa sijoituksissa

4) Työskentely/toimiminen lapsen kanssa, havaintojen te-

ko ja tiedon välittäminen sosiaalityöntekijöille 

5)  Lapsen saattaminen syntymävanhempien luokse tai uuteen perheeseen 

6)  Lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ja yhteistyö 

Tapaamisten lisäksi perheet tekivät välitehtäviä ja heille tehtiin kotikäynti. Ennen 

ryhmävalmennuksen alkua sekä sen päätteeksi arviointikeskustelussa vanhem-

pia tavattiin myös perhekohtaisesti. Tarvittaessa ryhmävalmennusta täydennet-

tiin perhekohtaisella valmennuksella. Valmennuksen aikana perheet prosessoi-

vat omaa itsearviontiaan ja lopuksi tehtiin yhteinen arviointi. Valmennuksen 

kokonaiskesto oli 22 -28 tuntia riippuen siitä, oliko perhe aiemmin valmennettu 

sijais-, adoptio- tai tukiperheeksi. Kehittämistyön aikana valmennettiin 27 per-

hettä. Näistä 8 perhettä päätyi yhteistyössä kouluttajien kanssa siihen, etteivät he 

elämäntilanteensa tai muun syyn johdosta ole käytettävissä lyhytaikaisena sijais-

perheenä ainakaan lähitulevaisuudessa. 

Valmennuksen kehittämistyöstä saatuun kokemukseen perustuen Pelastakaa 

Lapsissa on määritelty, ettei lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi valmentautuminen 

anna valmiuksia ryhtyä pitkäaikaiseksi sijaisperheeksi, adoptioperheeksi tai tu-

kiperheeksi. Näihin tehtäviin valmistautuminen vaatii erilaisten keskeisten asi-

oiden sisällöllistä läpikäyntiä ja prosessointia perheiden kanssa. Samoin pelkkä 

21) PRidE-ohjelma on uSa:ssa kehitetty lastensuojelun perhehoidon kehittämisohjelma. Suomessa se 
tunnetaan ensisijaisesti sijais- ja adoptiovanhempien PRidE-valmennuksesta, jota hallinnoi ja jonka 
laatua valvoo Pesäpuu ry.  Lyhytaikaisen perhehoidon valmennuksen suunnittelutyöryhmään kuului 
Pesäpuu ry:stä kehittämispäällikkö Paula Männikkö. 
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lyhytaikaisen perhehoidon ryhmävalmennus antaa riittävät valmiudet lyhytaikai-

sena perhehoitajana toimimiseen vain niille perheille, jotka ovat aiemmin val-

mentautuneet sijais- tai adoptioperheiksi. Muut perheet tarvitsevat täydentävää 

perhekohtaista valmennusta. Valmennusmalli on toiminut kehittämisprojektin 

aikana kehittämisen välineenä ja sen avulla on löydetty keskeiset teemat, jotka 

erottavat lyhytaikaisen perhehoidon muusta perhehoidosta. 

Yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa on päädytty siihen, että hankkeessa saatua 

kokemusta hyödyntäen sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitsevien PRIDE – 

valmennusohjelmaan liitetään lisäosa lyhytaikaista sijaisperhetoimintaa har-

kitseville perheille. Jatkossa kaikki lyhytaikaista sijaisvanhemmuutta harkitse-

vat perheet käyvät läpi joko PRIDE-valmennuksen tai vastaavan perhekohtaisen 

valmennuksen ja saavat sen lisäksi tehtävään erikoistumisvalmennuksen. Jo si-

jaisperheinä toimivat ja valmennetut perheet voivat osallistua lyhytaikaisen per-

hehoidon PRIDE-lisäosaan ja saada näin riittävät valmiudet toimia tässä tehtä-

vässä. 

7.1  Perheiden valmiuksien arviointi

Lyhytaikaisten sijaisperheiden valmiuksien arviointia on kehitetty PRIDE-val-

mennuksen arviointimallin pohjalta. PRIDE – ohjelmassa sijaisvanhemmille on 

nimetty viisi valmiutta, joiden suhteen perheet arvioivat omia vahvuuksiaan ja 

kehittämistarpeitaan yhdessä kouluttajien kanssa. Sijaisvanhemmilla tulee olla 

valmiudet 1) suojella ja hoivata lasta, 2) tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon 

hänen kehitykselliset viiveensä, 3) tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa 

ja turvata muiden lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen, 4) sitoutua lap-

seen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan sekä 

5) tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Lyhytaikaisena perhehoitajana toimiminen edellyttää samoja valmiuksia kuin 

pitkäaikainen sijaisvanhemmuuskin. Lisäksi valmiuksien sisältöä on lyhytaikai-

sessa sijaisvanhemmuudessa tarkasteltava myös omasta näkökulmastaan. PRIDE 

– kouluttajakoulutuksen materiaalissa22) on nimetty kysymyksiä, joiden avulla 

perheiden vahvuuksia ja kehittämistarpeita on mahdollista arvioida. Näiden li-

säksi alla olevassa taulukossa on esitetty, minkälaisilla kysymyksillä perheiden 

valmiutta lyhytaikaiseen sijaisvanhemmuuteen voidaan selvittää. 

22)  Pesäpuu ry järjestää PRidE-kouluttajakoulutusta ja tuottaa koulutusmateriaalin.
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Taulukko 1 Sijaisvanhempien ja lyhytaikaisten sijaisvanhempien valmiuksien 
arviointi

1. Suojella ja hoivata lasta

Sijaisvanhempien valmiuksien arviointi

Mitä kokemuksia perheellä on lasten hoitamisesta ja suojelemisesta? Ymmärtävätkö he, että 
sijaisvanhemmuus on eri asia kuin biologinen vanhemmuus ja ymmärtävätkö he lyhytaikaisen 
sijaisvanhemmuuden erityispiirteet? Tietävätkö ja ymmärtävätkö he, mitä lapsen perushoito 
sisältää ja kuinka paljon työtä se merkitsee. Ymmärtävätkö he, että sijoitetun lapsen hoidon 
ja suojelun tarve voi olla hyvinkin suuri ja erilainen kuin biologisen lapsen? Onko heillä aikaa 
ja halua tähän? Miten heidän elämänsä kokonaisuudessaan ja päivittäin muuttuu ja ovatko he 
valmiita tähän muutokseen? Millaisia vahvuuksia ja millaiset psyykkiset, emotionaaliset ja so‑
siaaliset edellytykset vanhemmilla on suojella ja hoitaa lasta? Millaiset fyysiset ja taloudelliset 
olosuhteet ja puitteet heillä on selviytyä tästä valmiudesta? 

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien arvioinnin erityiskysymykset

Ymmärtääkö perhe, mitä tarkoittaa fyysinen ja psyykkinen turva ja huolenpito kriisissä olevan 
lapsen kohdalla? Pystyvätkö he arvioimaan lapsen tulohetken terveydentilan niin, että havait‑
sevat mahdollisen hoidon tarpeen? Pystyvätkö vanhemmat arvioimaan lyhytaikaisen sijaisko‑
tilapsen tulon vaikutusta perheessä pitkäaikaisesti asuviin lapsiin ja riittääkö heillä aikaa ja voi‑
mavaroja vastata kaikkien lasten tarpeisiin? Pystyvätkö vanhemmat arvioimaan, onko lapsen 
vastaanottamisen ajankohta sopiva oman perheen tilannetta ajatellen, kun perheelle esitetään 
lyhytaikaista sijoitusta? Ymmärtävätkö he, minkälaista joustoa ja sopeutumiskykyä lapsen vas‑
taanottaminen vähillä esitiedoilla ja lyhyellä varoitusajalla vaatii koko perheeltä? 

2. Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset 

viiveensä

Sijaisvanhempien valmiuksien arviointi

Onko perheellä tietoa ja ymmärrystä lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta? Onko heillä oma‑
kohtaista kokemusta lasten hoidosta ja kasvatuksesta? Onko heillä tietoa ja/tai kokemusta 
kehityksellisistä viiveistä? Millainen heidän oma lapsuutensa on ollut? Miten he ovat valmen‑
nuksen aikana kokeneet erilaiset harjoitukset ja kotitehtävät, jotka liittyvät kiintymykseen, 
menetyksiin ja suruun? Miten he ovat ilmaisseet tai kuvailleet omaa suhtautumistaan asennoi‑
tumistaan siihen, että lapsella voi ilmetä kehitysviiveitä tai lapsen käyttäytyminen voi olla haas‑
teellista ja vaikeaa johtuen lapsen taustasta ja hänen kokemuksistaan? Millaiseen vuorovai‑
kutukseen he ovat valmiita lapsen kanssa? Onko heille luontevaa näyttää tunteita ja eläytyä 
lapsen asemaan?

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien arvioinnin erityiskysymykset

Ymmärtääkö perhe, mitä kriisissä olevan lapsen kohtaaminen edellyttää aikuiselta? Kykene‑
vätkö he vastaanottamaan kaikki tunteet, joita ero nostattaa lapsessa? Kykenevätkö he teke‑
mään havaintoja lapsesta ja lapsen käyttäytymisestä ja välittämään niitä eteenpäin arviointia 
tekeville sosiaalityöntekijöille?  
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3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata muiden 

lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen

Sijaisvanhempien valmiuksien arviointi

Miten perhe suhtautuu lapsen vanhempiin? Miten he ovat suhtautuneet syihin, jotka johtavat 
huostaanottoon? Millaisia kokemuksia heillä on lapsuusajaltaan ja/tai aikuisiässä alkoholismis‑
ta, huumeiden käyttäjistä, psyykkisesti sairaista, rikollisista? Miten he suhtautuvat lapsen taus‑
tan merkitykseen ja eri kulttuureihin? Miten he kokevat yhteistyön lapsen vanhempien kanssa 
ja millaisia tunteita lapsen vanhemmat herättävät? Miten vanhemmat suhtautuvat siihen mah‑
dollisuuteen, että lapsen vanhempien tilanne paranee siinä määrin, että lapsen paluu heidän 
luokseen on mahdollista?

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien arvioinnin erityiskysymykset

Miten perhe suhtautuu lapsen ja vanhempien väliseen mahdollisesti tiiviiseen yhteydenpi‑
toon? Pystyvätkö he tarvittaessa asettamaan rajat omalle yhteydenpidolle lapsen vanhempien 
kanssa? Onko heillä kykyä tehdä havaintoja lapsen ja vanhempien välisestä vuorovaikutusta 
tapaamistilanteissa ja välittää niitä eteenpäin arviointia tekevälle sosiaalityöntekijälle? Pysty‑
vätkö he tukemaan vanhempien ja lapsen suhdetta ja samaan aikaan saattelemaan lasta uuteen 
sijaiskotiin? Pystyvätkö he tekemään yhteistyötä vanhempien kanssa lasta kotiutettaessa?

4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena 

tarvittaessa koko elämän ajan

Sijaisvanhempien valmiuksien arviointi

Millaisia pysyvyyttä osoittavia tekijöitä perheellä itsellään on? Avio/avoliiton kesto, muut ih‑
missuhteet, yhteys omiin sukulaisiin, sisaruksiin ja vanhempiin, katkenneet ihmissuhteet, työ‑
suhteiden pysyvyys, asuinpaikkakunnat/muutot? Minkä merkityksen he antavat pysyville 
asioille elämässään ja jatkuvuudelle, ennustettavuudelle? Mitä heille merkitsee elinikäinen si‑
toutuminen sijoitettuun lapseen?

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien arvioinnin erityiskysymykset

Mitä perheelle merkitsee sitoutuminen lyhytaikaisesti sijoitettuun lapseen? Ymmärtävätkö he, 
kuinka suuri merkitys turvallisen kodin tarjoamisella lapselle väliaikaisestikin on?  Pystyvätkö 
puolisot/henkilö valmistelemaan lasta paluuseen vanhempien luokse taikka siirtymiseen pit‑
käaikaiseen sijaiskotiin? Pystyvätkö he tukemaan lasta eroon liittyvien tunteiden käsittelys‑
sä? Onko heidän omassa elämänhistoriassaan vaikeita eroja ja/tai menetyksiä ja miten he ovat 
niistä selvinneet? Ovatko puolisot/henkilö valmiita pitämään yhteyttä lapseen sijoituksen jäl‑
keen? Ymmärtävätkö he ajanjakson dokumentoinnin merkityksen lapsen kannalta?
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5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Sijaisvanhempien valmiuksien arviointi

Kuinka perhe kokee kotinsa avaamisen ”yhteiskunnalle”, sosiaalityöntekijöille, lapsen perheel‑
le ja suvulle? Minkä merkityksen puolisot/henkilö antavat sille, että tiimityön tavoitteena on 
yhdessä auttaa ja tukea lasta? Miten vanhemmat ovat osoittaneet keskinäisen yhteistyön su‑
juvan lasten hoidossa ja kasvatuksessa, kodinhoidossa ja kotitöissä? Miten he ovat osoitta‑
neet valmennuksen aikana yhteistyötaitojaan. Miten he tulevat toimeen muiden osallistujien ja 
kouluttajien kanssa? Kokevatko he lyhytaikaisen sijaisvanhemmuuden tehtäväksi, jossa tarvit‑
see muiden apua ja tukea? Miten he kokevat ja näkevät lapsen vanhempien roolin ja tehtävän? 
Onko heillä annettavaa tiimityöhön? Miltä puolisoista/henkilöstä tuntuu pyytää apua ja kään‑
tyä ammattiauttajan puoleen? 

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien arvioinnin erityiskysymykset

Miten perhe kokee roolinsa havaintojen kerääjänä ja tiedon välittäjänä sosiaalityön tiimille ar‑
viointityön välineeksi? Onko perheellä kiinnostusta ja halua osallistua lapsen tarpeiden ja jat‑
kotyöskentelyn tarpeen arviointiin yhdessä sosiaalityöntekijöiden ja lapsen vanhempien kans‑
sa? Onko perheellä halua ja kiinnostusta solmia toimivia yhteistyösuhteita oman neuvolan ja 
lähikoulun kanssa.
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8.  PELaSTaKaa LaPSET VoiMaVaRaNa 
PERHESiJoiTuSTyöSSä

Pelastakaa Lapset ry tuottaa lastensuojelupalveluja kunnille. Lyhytaikaisessa 

perhehoidossa kotikunnan lastensuojelun sosiaalityön, Pelastakaa Lasten perhe-

hoidon sosiaalityön ja lyhytaikaisen sijaisperheen työskentely sekä työnjaot mää-

räytyvät aina lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Jokaisella osapuolella on kui-

tenkin omat selkeät tehtävänsä. 

Pelastakaa Lapset rekrytoi ja valmentaa sijaisperheet. Lapsen kotikunnassa 

tehdään arvio lyhytaikaisen perhehoidon tarpeesta ja otetaan yhteyttä Pelasta-

kaa Lapsiin, josta ohjataan lapsi sopivaan perheeseen. Pelastakaa Lasten sosiaali-

työntekijä toimii työparina tai ammatillisena tukena kunnan sosiaalityöntekijälle 

ja työskentelee sijoitusvaiheessa sovitun työnjaon mukaisesti. Perhehoidon sosi-

aalityöntekijä huolehtii lyhytaikaisen sijaisperheen ja lapsen intensiivisestä tues-

ta ja seurannasta. Hän työskentelee myös lapsen syntymäperheen kanssa ja osal-

listuu taustatilanteen selvittelyyn, mikäli toimeksiantajan kanssa niin sovitaan.

Perhehoidon sosiaalityöntekijä toimii yhdessä kunnan lastensuojelun kanssa 

myös lapsen etua arvioivana työntekijänä. Hän antaa työskentelystä yhteenvedon 

sekä jatkotyöskentelyehdotuksen tai pyydettäessä lausunnon. Vanhemmuuden 

arviointi voidaan suorittaa Pelastakaa Lasten työnä erillisenä toimeksiantona. 

Lapsen siirtyessä takaisin vanhempiensa luokse tai pitkäaikaiseen sijaisperhee-

seen perhesijoituksen sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen ja lyhytaikaisen si-

jaisperheen sekä sopimuksen mukaan myös syntymäperheen tukena 

Lapsen kotikunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijä valvoo lapsen etua, hy-

väksyy esitetyn sijaisperheen ja tekee perheen kanssa toimeksiantosopimuksen. 

Asiakassuunnitelmapalavereissa, joihin kaikki osapuolet osallistuvat suunnitel-

laan ja määritellään yhdessä sijoitukselle tavoitteet. Asiakassuunnitelmapalave-

reista vastaaminen, lastensuojelulain mukaiset päätökset ja niiden edellyttämä 

yhteistyö syntymävanhempien kanssa kuuluu kunnan lastensuojelutyöntekijän 

tehtäviin.  Lapsen kotikunnan sosiaalityöntekijän ja Pelastakaa Lasten perhehoi-

don sosiaalityöntekijän työnjaoista suhteessa lapseen, syntymäperheeseen ja ly-

hytaikaiseen sijaisperheeseen on sovittava erikseen jokaisen lapsen tapauksessa.

Lyhytaikainen sijaisperhe huolehtii lapsen hoidosta ja tukemisesta, tukee lap-

sen ja syntymävanhempien yhteydenpitoa asiakassuunnitelman mukaisesti se-

kä osallistuu arviointityöskentelyyn keräämällä havaintoja lapsesta sekä lapsen ja 

vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta. 
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KUVIO 4 Yhteistyö lyhytaikaisissa sijoituksissa 

Kehittämistyön aikana lapsia sijoittaneiden kuntien sosiaalityöntekijöiden anta-

ma palaute yhteistyöstä oli myönteistä. Perhehoitopaikan valintaan lyhytaikai-

seksi sijoituspaikaksi oli vaikuttanut lapsen ja perheen yksilöllinen tilanne sekä 

sijoituspaikan saatavuus. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että asia saatiin vi-

reille ja lapselle saatiin apu riittävän nopeasti. Järjestön sosiaalityöntekijän todet-

tiin olevan turvallinen työpari ja täydentävän hyvin muuta lastensuojelun osaa-

mista. Eräs vastaaja oli puolestaan jäänyt kaipaamaan tiiviimpää yhteistyötä. 

Sijaisperheiden suhteen vastaajat kiittelivät seuraavanlaisia asioita: Perheessä 

hoidettiin lapsi hyvin, sijaisperhe oli joustava ja pääsi hakemaan lapsen lyhyellä 

varoitusajalla, yhteistyö oli luontevaa ja sijaisperhe oli kokenut. Myös yhteistyön 
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syntymäperheen ja sijaisperheen välillä sosiaalityöntekijät näkivät poikkeukset-

ta sujuneen hyvin. Positiivisiksi asioiksi mainittiin mm., että syntymävanhemmat 

tapasivat lasta sijaisperheessä ja perheet hoitivat yhdessä neuvolakäynnin, Sijais-

vanhemmat olivat olleet valmiita tukemaan syntymävanhempia ja kunnioittivat 

heidän toiveitaan.

Kaikki vastanneet sosiaalityöntekijät saivat mielestään riittävästi tietoa lapsen 

tilanteesta sijoituksen aikana. Tiedonvälityksen kanavina toimivat puhelin sekä 

tapaamiset palavereissa sekä kirjallisesti saatu tieto.  

8.1  Tiina ja Juha lyhytaikaisessa perhehoidossa23) 

Tiina

2-vuotiaan Tiinan vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä sosiaalitoimistoon ja kerto-

neet, etteivät jaksa uupumuksen vuoksi huolehtia lapsesta.  Perhe ohjattiin las-

tenkodin perheosastolle, mutta vain äiti meni sinne, eikä hänkään jaksa hoitaa 

lasta siellä. Molemmilla vanhemmilla on vaikeuksia jaksamisessa ja elämänhal-

linnassa ja he toivovat aikaa kerätäkseen voimia. Lapsi on itkuinen, eikä nuku hy-

vin yöllä. Vanhemmat toivovat, että lapsi pääsisi perhehoitoon, mutta toisaalta 

pelkäävät, että menettävät lapsen kokonaan.

23) Tapausesimerkit mukailevat todellisia tapauksia. Tunnistettavuuden estämiseksi joitakin seikkoja on 
muutettu.

Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito.indb   48 29.12.2009   15:31:37



49

KUVIO 5 Tiinan sijoitukseen liittyvät tapahtumat aikajanalla

 

Kunnan sosiaalityöntekijä soittaa 
projektivastaavalle 

Projektivastaava soittaa lyhytaikaiseen
Sijaisperheeseen

Syntymävanhemmat toivovat lapsen siirtoa per‑
heeseen nopeasti 
Projektivastaava ja sosiaalityöntekijä neuvotte‑
levat asiasta

Projektivastaava tekee kotikäynnin lyhytaikai‑
seen sijaisperheeseen

Asiakassuunnitelma 1,5 viikkoa sijoituksesta 1. 
Sijoitus jatkuu avohuollon tukitoimena

Vanhemmuuden arviointi aloitetaan
1. tapaaminen 
2. tapaaminen
useita tapaamisia peruuntuu

Äiti ottaa yhteyttä projektivastaavaan ja
ilmoittaa toiveen pitkäaikaisesta sijoituksesta

Asiakassuunnitelmaneuvottelu   2. 
Huostaanoton valmistelu alkaa, aletaan etsiä 
pitkäaikaista sijaisperhettä

Siirtymävaihe

Projektivastaava tapaa lapsen ja vanhemmat 
lastenkodin perheosastolla 

Lyhytaikainen sijaisperhe tutustuu lapseen ja 
vanhempiin seuraavana päivänä

Sijaisperheen äiti noutaa lapsen seuraavana 
päivänä

Lapsen käyttäytyminen ikäistään pienemmän 
lapsen tasolla, autettava, ilmeetön, syö kaiken, 
mitä annetaan, ei tutki ympäristöä, ihottumaa 
jaloissa.

1. Asiakassuunnitelmaneuvottelu: Tiina taker‑
tuu sijaisäitiin, katsoo pois, nukahtaa yllättäen

Tapaamisia sijaisperheessä n. 3 viikon välein. 
Tapaamisissa hyviä hetkiä lapsen ja vanhempi‑
en välillä. Menee äidin pyytäessä tämän syliin.

Iloinen tyttö, on oppinut paljon asioita, halii, 
nauttii juoksemisesta kahden sylin välillä

Pitkäaikainen perhe käy tutustumassa lapseen 
3 viikon ajan 2‑3 krt viikossa.

Lapsen siirtyminen sijaisperheeseen

2 pv

3 pv

1 vko

1,5 vko

4 pv

3 vko

2,5 kk

3 kk

4 kk

Yhteyden otto

Työprosessi Lapsen tilanne
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Juha

Sosiaalitoimi on pyytänyt lyhytaikaista sijaisperhettä 1,5 -vuotiaalle Juhalle. Per-

he on vasta muuttanut paikkakunnalle. Äiti on hakeutunut kriisivastaanotolle 

psykiatrian poliklinikalle, josta on otettu yhteyttä lastensuojeluun. Isällä on taus-

talla nuoruuden ajan huumeriippuvuus ja äiti kärsii uupumuksesta. Kumpikaan 

vanhemmista ei jaksa huolehtia lapsesta tällä hetkellä.
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Sosiaalitoimi ottaa yhteyttä Pelastakaa Lapsiin

Selvitellään sukulaissijoituksen  mahdollisuutta

Asiakassuunnitelmaneuvottelu, jossa päätetään 1. 
vanhemmuuden arviointityöskentelystä 
 
 
Työskentely käynnistyy suunnitelmallisesti  
6 tapaamista,  
vanhemmat sitoutuneita työskentelyyn 
 
Vanhemmat haluavat lapsen takaisin kotiin 

Asiakassuunnitelmaneuvottelu  2. 
Vanhemmuuden arviointilausunnossa noste‑
taan esiin riskit, tehdään suunnitelma vanhempi‑
en kanssa lapsen kotiutumiseen tähtäävästä työs‑
kentelystä. 

Asiakassuunnitelmaneuvottelu 3. 
Vanhemmat pyytävät sosiaalityöntekijöiltä ratkai‑
sua tilanteeseen.  Vanhemmat päätyvät itse esittä‑
mään lapsen pitkäaikaista sijoitusta lyhytaikaiseen 
sijaisperheeseen. 
 
Ryhdytään arvioimaan lyhytaikaisen sijaisperheen 
soveltuvuutta pitkäaikaiseksi sijaisperheeksi. 
 
Tehdään päätös huostaanotosta ja sijoituksesta 
samaan perheeseen. 

Lapsi lyhytaikaiseen sijaisperheeseen avohuol‑
lon sijoituksena

Lapsi terve, käyttäytyminen ja kehitys vastaa‑
vat ikätasoa, iloinen ja rauhallinen

Tapaamiset sijoituksen jälkeen 2 viikon
välein 4 kertaa sijaisperheessä, lapsi ilahtunut, 
lähestyi vanhempiaan, pyrki piristämään heitä, 
ei ikävöinyt heidän lähtiessään

Lapsen tapaamiset eivät toteudu sovitusti

Tiiviitä lapsen ja vanhempien tapaamisia ensin 
sijaisperheessä, sitten lapsen päiväkäyntejä ko‑
tona ja sitten yö kotona.

Lapsi taantuu jonkin verran tapaamisten 
jälkeen

1 pv

3 vko

1,5 kk

3 kk

5 kk

6 kk

7 kk

Yhteyden otto

Työprosessi Lapsen tilanne

KUVIO 6  Juhan sijoitukseen liittyvät tapahtumat aikajanalla

Lastensuojelun lyhytaikainen perhehoito.indb   51 29.12.2009   15:31:39



52

9.  PERHEET LaPSiLäHTöiSEN LaSTENSuoJELuN 
VoiMaVaRaNa

Kehittämishankkeen päämääränä olivat lastensuojelun perhehoidon osuuden 

vahvistaminen laitoshoidon rinnalla, lapsilähtöisyyden ja lapsen ja läheisten 

osallisuuden lisääminen sekä suunnitelmallisuuden ja riittävän arvioinnin to-

teutuminen lastensuojeluprosesseissa.  Näihin päämääriin pyrittiin kehittämällä 

työmalli ja työvälineitä lyhytaikaiseen perhehoitoon sekä lyhytaikaisten sijaisper-

heiden valmennus- ja arviointimalli. 

Lisäämällä perhehoidon monimuotoisuutta voidaan sen osuutta kaikissa las-

tensuojelusijoituksissa lisätä. Kehittämishankkeen aikana on tuotettu tietoa sii-

tä, minkälaisia valmiuksia lyhytaikainen sijaisvanhemmuus edellyttää ja minkä-

laisella ennakkovalmennuksella näiden valmiuksien kehittymistä voidaan tukea 

ja arvioida. 

Lyhytaikainen perhehoito on todellinen vaihtoehto laitossijoitusten rinnal-

la, jos siinä pystytään vastaamaan myös haasteisiin, jotka ovat perinteisesti kuu-

luneet lastensuojelulaitosten osaamisalueeseen. Perhekuntoutus eli syntymä-

vanhempien vanhemmuuden tukeminen ja käytännön ohjaus lapsen hoidossa 

samoin kuin vanhemmuuden arvioiminen on mahdollista toteuttaa myös sijais-

perheessä. Myös lapsen ja vanhempien väliset tapaamiset voidaan useimmiten 

toteuttaa lyhytaikaisissa sijaisperheissä turvallisessa ilmapiirissä. Tarkoituksen-

mukaisen lyhytaikaisen perhehoidon toteuttaminen edellyttää perhehoidon sosi-

aalityötä. 

Lyhytaikaisen perhehoidon eriyttämisellä omaksi toimintamuodokseen perhe-

hoidon kentällä on saatu käyttöön uusi perheiden resurssi ja sitä kautta pystyt-

ty lisäämään perhehoidon saatavuutta. Valmennukseen on osallistunut perhei-

tä, joiden on mahdollista sitoutua lapsiin lyhytaikaisesti, mutta ei pitkäaikaisesti.  

Esimerkiksi iäkkäämmät vanhemmat voivat sitoutua lyhytaikaiseen sijaisvan-

hemmuuteen omien lasten vartuttua. Lapsiperheen elämäntilanteeseen voi sopia 

lyhytaikaista perhehoitoa tarvitsevan lapsen vastaanottaminen. 

Lapsen tarpeet on saatu nostettua esiin tukemalla ja vahvistamalla syntymä-

perheen ja lyhytaikaisen sijaisperheen keskinäistä yhteistyötä. Lapseen liittyvien 

kokemusten ja tiedon jakaminen toisen perheen kanssa yhdistää perheitä. Lyhyt-

aikaisen sijaisperheen vanhemmat tutustuvat lapseen ja opettelevat vastaamaan 

hänen tarpeisiinsa. Samanaikaisesti syntymävanhemmilla on mahdollisuus arvi-

oida omia valmiuksiaan vastata vanhempina lapsensa tarpeisiin. Tämä on mah-
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dollista, kun lyhytaikaiset sijaisperheet ovat asianmukaisesti valmennettuja, saa-

vat riittävää tukea ja prosessia ovat ohjaamassa lastensuojelun ja perhehoidon 

sosiaalityöntekijät.

Lyhytaikaisista sijaisvanhemmista koetun eron merkitystä lapselle on kehittä-

mishakkeen aikana pohdittu paljon. Syntyneen ymmärryksen mukaan menete-

tyn kiintymyksen kohteen sureminen on lapselle vähemmän vahingoittavaa kuin 

olla ilman kiintymyksen kohdetta.  Erotyöskentely on tehtävä huolellisesti ja lap-

si tarvitsee siinä paljon tukea. 

Lyhytaikainen perhesijoitus mahdollistaa lapsen tilanteen yhteisen objektiivi-

sen arvioinnin. Lyhytaikainen sijaiskoti vastaa lapsen akuuttiin turvan ja hoivan 

tarpeeseen suoden hänelle myös mahdollisuuden kiintymyssuhteeseen. Sijoituk-

sen aikana saadaan tietoa lapsesta ja lapsen tilanteesta. Lyhytaikainen perhesijoi-

tus mahdollistaa myös tärkeän työskentelyn sopivan, lapsen tarpeisiin parhaiten 

vastaavan sijaiskodin tai muun sijaishuoltopaikan löytämiseksi, jos lapsi ei voi 

palata takaisin vanhempiensa luokse.  Huolellinen työskentely sijoitusvaiheessa 

vähentää sijoitusten purkautumisriskiä.

Suunnitelmallinen työskentely edellyttää, että kunkin toimijan tehtävät ja kes-

kinäinen työnjako ovat selkeät.  Työvälineiden ja -käytäntöjen tuottaminen sosi-

aalityöntekijöiden ja perheiden käyttöön oli yksi Pelastakaa Lasten kehittämis-

työn tavoitteista. Arviointityöskentely mallinnettiin ja sitä toteutettiin yhdessä 

kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Syntymävanhempien kanssa työskentely 

tähtäsi vanhempien omien prosessien tukemiseen. Heitä pyrittiin ohjaamaan ar-

vioimaan itse omia valmiuksiaan toimia vanhempana lapselleen. Riittävä työsken-

tely lisää yhteistyön mahdollisuuksia samoin kuin lapsen ja hänen perheensä osal-

lisuutta. Samalla se vähentää pitkittyneiden lastensuojeluprosessien määrää.  

Sijaisvanhempien työskentelyn tueksi kehittämishankkeessa tuotettiin ”Ha-

vainnointitietoja lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetusta lapsesta” – lomake. 

Se ohjaa sijaisvanhempia tekemään havaintoja, tuottamaan ja välittämään niis-

tä tietoa ja jäsentämään lapsen tilannetta. Lomakkeen hyödyntäminen voi osal-

taan lisätä lyhytaikaisten sijaisvanhempien osallisuuden kokemusta ja sitä kaut-

ta jaksamista tehtävässään. Hankkeen aikana kehitettiin myös lapsille suunnattu 

”Millainen on lyhytaikainen sijaisperhe” - esite, jonka avulla aikuiset voivat käydä 

lapsen kanssa läpi sijoitukseen liittyviä asioita ja josta lapsi saa tietoa. 

Pelastakaa Lapset on sijaishuollon palveluja kunnille tuottava järjestö. Hank-

keen aikana kehitetty työmalli on siirrettävissä mihin tahansa toimintayksik-

köön, jossa lastensuojelun työntekijällä on tukenaan perhehoidon sosiaalityönte-

kijä. Perhesijoitustyö on erityisosaamista vaativa lastensuojelutyön osa-alue. 

Kehittämishankkeessa ei ollut mahdollista vastata lyhytaikaisen perhehoidon 
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tutkimustarpeisiin liittyen vaikuttavuuteen ja lasten kokemaan hyötyyn. Tutki-

muksen avulla olisi jatkossa hyvä selvittää, mitä sellaista lyhytaikaisesti sijoitetun 

lapsen elämäntilanteessa on tapahtunut, mikä on parantanut hänen elämäänsä? 

Minkälaiset ovat lapsen kokemukset kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta lyhyt-

aikaisen perhehoidon aikana, sekä minkälaisen merkityksen lapset antavat niille 

ihmissuhteille, jotka lyhytaikaisen perhehoidon aikana syntyvät?  

Kehittämisalueiksi jää edelleen lyhytaikaisten sijaisperheiden varallaolojärjes-

telmän luominen esimerkiksi kuntien yhteistyönä samoin kuin perheille makset-

tavien palkkioiden saattaminen sille tasolle, että lyhytaikainen perhehoito voisi 

olla perheille todellinen vaihtoehto taloudellisesti. Jatkossa tulee järjestää lyhyt-

aikaisten sijaisperheiden työnohjaus alueellisesti ja huolehtia siitä aiheutuvien 

kustannusten jakautumisesta sijoittajatahojen kesken. 
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Keskeisiä asioita lastensuojelun 
lyhytaikaisesta perhehoidosta

  
perhehoito on lapsen kehitystä tukeva vaihtoehto myös lyhytaikaisissa •	
sijoituksissa

lapsen tilannetta voidaan arvioida lyhytaikaisen perhehoidon aikana•	

työskentelyn tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää •	
lastensuojelupäätöksiä tekevän sosiaalityön rinnalle eriytynyttä 
perhehoidon sosiaalityötä jonka tehtäviin kuuluvat:

sijaisperheen tuki ▪

työskentely lapsen kanssa ▪

työskentely syntymävanhempien kanssa ▪

havainnointitiedon ja muun taustatiedon kokoaminen  ▪
arviointityöskentelyn pohjaksi

tarvittaessa lausunnon antaminen ▪

kaikkien sijaisvanhemmuutta harkitsevien perheiden tulee käydä PRidE-•	
valmennus tai vastaava perhekohtainen valmennus, jota lyhytaikaiseen 
perhehoitoon suuntautuvien perheiden tulee täydentää lyhytaikaisen 
perhehoidon ryhmävalmennusosiolla (tai vastaavalla perhekohtaisella 
valmennuksella) 

sijaisvanhempien perusvalmiuksien lisäksi lyhytaikaista perhehoitoa •	
antaville sijaisvanhemmilla tulee olla valmiuksia 

toimia lapsen ja mahdollisesti vanhempien kanssa kriisitilanteessa ▪

ottaa lapsi vastaan lyhyellä valmistautumisajalla ja mahdollisesti  ▪
vähillä esitiedoilla

havainnoida lasta sekä dokumentoida ja välittää havainnointitieto  ▪
sosiaalityöntekijöille

valmistella lapsi muuttoon ja saatella hänet takaisin vanhempien  ▪
luokse tai pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan   
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