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1. JOHDANTO 

 

Kodin ulkopuolelle oli vuonna 2015 sijoitettuna yhteensä 17 664 lasta, joista 

huostaanotettuja oli 8776 lasta. Näistä lapsista noin puolet on sijoitettu perhehoi-

toon. Perhehoito on ollut sijoitus vaihtoehdoista ensisijainen vuodesta 2012 al-

kaen. Perhehoidon osuus, sijoitusmuotojen käytössä, on valtakunnallisesti lähte-

nyt tämän jälkeen kasvuun. Vuonna 2010 perhehoitoon oli sijoitettuna 33%, kun 

vuonna 2015 perhehoitoon sijoitettujen osuus oli 58%. Kehityssuuntaa voidaan 

pitää hyvänä ja oikeansuuntaisena (THL 2017, 6; HE 331/2010). 

 

Kehityssuunnan vahvistamiseksi on kiinnitettävä huomiota tarjolla oleviin ja kehi-

tettäviin perhehoidon tukimuotoihin. Perhehoitolaki (263/2015, 15§) velvoittaa si-

joittaja kuntaa nimeämään vastuutyöntekijän perheelle ja vastaamaan riittävästä 

tuesta. Riittävää tukea ei ole lainsäädännössä yksiselitteisesti määritelty. Tämä 

onkin johtanut siihen, että tulkinnat riittävyydestä vaihtelevat paljon eripuolilla 

Suomea. Perheen tukimuodot voivat olla niukimmillaan työnohjaus, koulutus ja 

vastuutyöntekijän tuki. Monesti vastuutyöntekijä on lapsenasiasta vastaava sosi-

aalityöntekijä, jonka tavoitteet ovat ensisijaisesti lapsen tilanteen ja tuen määrit-

täminen. Näin sijaisvanhempien omat tuen tarpeet jäävät helposti kuulumatta. 

Tilannetta ei helpota se, että sosiaalityöntekijät vaihtuvat usein (Janhunen, Pitko 

ja Säles 2015, 11).  

 

Hyvä perhehoito -työryhmä (2017, 20) on antanut suosituksia perhehoidon pa-

rantamiseksi. Työryhmä on erityisesti kiinnittänyt huomiota sijaisvanhempien tu-

keen ja korostaa vastuutyöntekijän ja sijaisvanhempien keskinäisen suhteen toi-

mivuutta. Kaikkineen hallitusohjelmaan liittyvät kärkihankkeet, jotka sisältävät 

perhehoidon kentän kehittämistä. ”Kehitetään ikäihmistenkotihoitoa ja vahviste-

taan kaikenikäisten omaishoitoa”- kärkihankkeen sisällä on osio, jossa perhehoi-

tajien hyvinvointia ja osallisuutta lisätään sekä toinen kärkihanke ”Lapsi -ja per-

hepalvelujen muutosohjelma (LaPe)”, jolla on kolme kiinnityskohtaa sijaisperhei-

den kenttään, tavoitteena on vahvistaa perhehoitoa ja saada tukimuodot riittä-

välle tasolle, tehdä maakuntatasoinen mallinnus toiminnalle ja vahvistaa tietope-

rustaa sijaishuollossa (Hyvä perhehoito -työryhmä 2017, 4.) 
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Tutkimukseni kohde on kansalaisjärjestön ja julkisten palvelujen suhde. Tätä suh-

detta tarkastellaan ”vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa” 

(PePPi) -hankkeen kokeilutoiminnassa saatujen kokemusten kautta. Perhehoito 

ja sijaisperhetoiminta ovat julkisen palvelun tuottamia toiminto, joskin sijaisvan-

hempia (suurimmaksi osaksi) voidaan pitää maallikkoauttajina. Sijaisvanhemmat 

kun ovat tehtäväänsä ennakkovalmennettuja mutta heiltä ei edellytetä ammatil-

lista koulutusta sosiaali- tai terveysalalle. 

 

PePPi-hanke on ollut kansalaisjärjestön toteuttama kehittämishanke, jossa jär-

jestölähtöisillä ja vapaaehtoisuuteen perustuvilla toiminnoilla on pyritty innovoi-

maan uudenlaisia toimintoja (tuen muotoja) julkiselle sijaishuollon kentälle. Näin 

julkinen toiminta ja kansalaisjärjestö toiminta ovat tulleet samalle kentälle. Kokei-

lutoiminnasta saatujen kokemusten kautta haetaan tässä tutkimuksessa vas-

tausta kysymykseen, miten lastensuojelujärjestön toteuttamat vapaaehtoisuu-

teen ja järjestölähtöisyyteen perustuvat toiminnot asemoituvat suhteessa lasten-

suojelun perhehoidon julkisiin palveluihin? 

 

Yleisesti ottaen kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin välistä suhdetta on tut-

kittu jonkin verran. Tutkimuksissa painottuvat maaseutukuntien yhteistyö paikal-

listen järjestöjen kanssa ja ne sisältävät yleistä hyvinvoinnin käsitteistöä ja syr-

jäytymisvaarassa olevien auttamistyötä kolmannen sektorin toimijoiden toimesta 

(Harju 2010; Pihlaja 2010). Lähimpänä tätä tutkimusta on Moilasen (2015) väi-

töskirja, jossa tukihenkilötoimintaa lastensuojelussa on tutkittu. Lastensuojelun 

tukihenkilötoiminta on lastensuojelulain mukaista avohuollontukitoimintaa. Lap-

selle, joka saa lastensuojelun tukihenkilön tulee olla lastensuojelun asiakkaana 

(LSL 417/2007, 36§).  Tukihenkilöt ovat kuitenkin vapaaehtoisia ja siten Moilanen 

(2015,12) toteaa, että toimintaa toteutetaan lastensuojeluviranomaisten ja kan-

salaistoimijoiden yhteistyönä. Tämä on selkeä yhtymäkohta tähän tutkimukseen, 

jossa kansalaisjärjestön toteuttamat toiminnot kohdistuvat lastensuojelun perhe-

hoidon kentälle. 

Kaikkiaan lastensuojelun ja kansalaisjärjestötoiminnan rajapintoja on tutkittu jon-

kin verran.    
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Tutkittava tapaus (PePPi) on yksi esimerkki kansalaisjärjestön ja julkisten palve-

lujen suhteesta ja tutkimus antaa kuvan hankkeen toimintaan osallistuneiden ko-

kemuksista saaduista tuloksista. Tutkimuksen tuloksia ei pyritä yleistämään. 

Mutta näyttäisi siltä, että tapaus on sopivalla rajapinnalla, josta voidaan varovasti 

todeta, että tutkimustuloksille löytyy yhteyksiä yleiselle tasolle.  

 

Kansalaisjärjestö toiminnan ja julkisten palvelujen suhde ei ole yksiselitteinen ja 

teoreettisena taustana avaan kansalaisyhteiskuntaa, kolmatta sektoria, vapaaeh-

toistoimintaa, julkisten palveluiden kokonaisuutta sosiaalihuollon, lastensuojelun, 

sijaishuollon ja sijaisperhetoiminnan raameissa ja lisäksi kuvaan julkisen ja kan-

salaisyhteiskunnan suhdetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
  

2. KANSALAISYHTEISKUNNAN TOIMINNAN KON-

TEKSTI 

 

 

Kansalaisyhteiskunnan käsite on moniulotteinen. Tässä tutkimuksessa kansa-

laisyhteiskunta antaa toiminnalle kontekstin. Kapeasti ajateltuna kolmassektori 

on yksi osa kansalaisyhteiskuntaa ja sillä tarkoitetaan järjestökenttää. Järjestö-

kenttä (kolmassektori) toteuttaa vapaaehtoistoimintaa, joka on kolmannensekto-

rin ydintoimintaa. Kansalaisyhteiskunnan toiminnalle on tiettyjä lainalaisuuksia, 

jotka eivät ole mahdollisia julkisen sektorin toiminnassa.   

 

 

2.1  Kansalaisyhteiskunta 

 

Kansalaisyhteiskunnan käsiteenä on laaja ja sen rajaaminen on välttämätöntä. 

Avaan kansalaisyhteiskunnan käsitettä muutaman tutkijan ajatuksilla. Tarkoituk-

sena on taustoittaa sitä kontekstia, jossa järjestökenttä toimii ja jonka juuret ovat 

pitkällä historiassa. Kansalaisyhteiskunta alkoi kehittyä Suomessa jo 1700-luvulla 

(Harju 2017).  

 

Kansalaisyhteiskunnassa toiminta kumpuaa ihmisistä itsestään ja se on ihmisten 

oman aktiivisuuden tuotetta. Sen kiinnostavuus ja toiminta perustuvat niihin asi-

oihin, jotka ovat ihmisille tärkeitä ja joiden vuoksi he haluavat toimia. Kansalais-

yhteiskunta mielletään kansalais- ja järjestötoiminnaksi. Kansalaisyhteiskun-

nassa maalikkous ja ammatillisuus sekä palkkatyö ja vapaaehtoistoiminta toteu-

tuvat rinnakkain ja epävirallisella maaperällä. Tätä yhtälöä voidaan pitää kansa-

laisyhteiskunnan erikoisuutena ja perustana (Harju 2017, 2010, 214-216; Kos-

kiaho 2001, 17; Möttönen&Niemelä 2005, 159; Music&Wilson 2007.) 

 

Näin kansalaisyhteiskunta mielletään kansalaisjärjestötoiminnaksi, jolla tarkoite-

taan julkisen sektorin ja markkinoiden ulkopuolella olevaa toimintaa. Järjestäyty-

misensä avulla se kuitenkin erottuu perheiden ja kotitalouksien alueesta (Matt-
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hies 2014, 44).  Kun taas Möttönen & Niemelä (2005,4) ovat sitä mieltä, että kan-

salaisyhteiskunta on enemmän kuin pelkkä järjestötoiminta. Heidän mukaansa 

kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan kaikkea ihmisten yhteisöllisyyttä perheiden 

ulkopuolella. 

 

Toisaalta kansalaisyhteiskuntaa voidaan pitää myös kokoavana käsitteenä. Sil-

loin se pitää sisällään vapaaehtoistoiminnan, kolmannen sektorin ja poliittiset jär-

jestöt. (Koskiaho 2001, 17). Näin kansalaisyhteiskunta voi erinomaisella tavalla 

täydentää julkisia palveluja, mutta ei korvata niitä. Kansalaisyhteiskunnan toi-

minta on aina jollain tapaa marginaalissa ja sen taloudelliset resurssit ovat julkista 

sektoria heikommat. Kansalaisjärjestöjen voittoa tavoittelematon toiminta voikin 

olla erityispalvelua tai pieni marginaalinen palveluntuottaja tai uutta innovoiva jär-

jestelmä (Arajärvi 2003, 106-107). Mahdollisesti myös näitä kaikkia yhtä aikaa. 

 

Näiden näkökulmien kautta muodostuu käsitys kansalaisyhteiskunnasta tässä 

tutkimuksessa. Kansalaisyhteiskunta on ihmisten muodostama kokonaisuus, 

jossa yhdistymällä erilaisiksi ryhmiksi tarkoituksena on saada aikaan jotain mer-

kittävää. Kansalaisyhteiskunnan toiminta ei perustu lainsäädäntöön vaan kansa-

laisten omaan aktiivisuuteen ja haluun toimia. Kansalaisyhteiskunta on joustava 

kokonaisuus ja ihmisten oma innovatiivisuus on toiminnan rajana (Harju 2005, 

58-67).  

 

 

2.2 . Kolmas sektori 

 

Meitä kaikkia ympäröivä yhteiskunta voidaan jakaa erilaisiin sektoreihin. Jokai-

sella sektorilla on oma tahonsa, joka sen toimintaa organisoi. Ensimmäisellä sek-

torilla tarkoitetaan julkista toimintaa, joka on kunnan tai valtion organisoimaa ja 

järjestämää. Toisella sektorilla tarkoitetaan yksityistä sektoria, jossa erikokoiset 

yksityiset yritykset organisoivat ja järjestävät toimintaa. Kolmannella sektorilla tar-

koitetaan erilaisten järjestöjen organisoimaa ja toteuttamaa toimintaa. Näiden rin-

nalle on syntynyt neljäs sektori, joksi kansalaisaktivismia on alettu kutsua.  
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Kansalaisaktivismissa on kyse yhdistysten ulkopuolella tapahtuvasta toimin-

nasta, jossa yksityishenkilöt toimivat aktiivisesti ilman minkäänlaista organisaa-

tioita. Aktiivisuuteen voi liittyä vaihdantataloutta, joka tarkoittaa, että jotakin toi-

mintaa vastaan saa itse palveluita. Näin yksityishenkilöt ovat alkaneet muokata 

kansalaisyhteiskuntaa uudenajan mukaiseksi (Faehnle ja Mäenpää 2017).  

 

Palataan kolmanteen sektoriin, jolla toimivia järjestöjä on paljon ja järjestöjen vä-

lillä on eroja. Osa järjestöistä toimii vain vapaaehtoisten voimin, toisissa taas on 

vain palkattuja työntekijöitä ja on myös niitä järjestöjä, joissa on molempia. Joi-

denkin järjestöjen toiminta on aatteellista ja toiset voivat toimia palvelujentuotta-

jina. Näiden hyvinkin erilaisten toimintatapojen välillä on ajoittain ristiriitoja. Jär-

jestöjen toiminta maaseutualueilla on ollut perinteisesti järjestölähtöinen ja va-

paaehtoisvoimin toteutettu, eikä siihen ole kuuluneet palkatut työntekijät (Pihlaja 

2010, 86; Helander 1998, 108).  Toisaalta vapaaehtoisuudella ei suljeta palkat-

tuja työntekijöitä pois kolmannelta sektorilta (em. 53-55; Hokkanen 2003, 257). 

 

Särkelä, Vuorinen ja Peltosalmi (2005, 31-32) toteavat, että hankalissa tilanteissa 

elävien ihmisten suurimpana ongelmana voi olla sosiaalisen tuen puute ja yksi-

näisyys.  Yhdistyksillä (erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöillä) on mahdollisuus 

tarjota osallistumisen areenoja. Tällä voidaan saada mielekästä tekemistä päi-

vään, kun osallistuminen esimerkiksi työelämään ei ole mahdollista. Järjestötoi-

minnan keskeinen piirre onkin, että ne pystyvät luomaan edellytyksiä vastavuo-

roisten ihmissuhteiden ja ystävyyssuhteiden syntymiselle. Tällaiseen päästään 

harvoin yritysmäisessä tai julkisissa palveluissa. Toisaalta se ei ole niiden tehtä-

väkään.   

 

Vaikka järjestötoiminta voi olla alueellisesti pientä, sen merkitys yksittäiselle ih-

miselle on suuri, koska ne tarjoavat ihmissuhteita ja mielekästä tekemistä, juuri 

niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Monet julkisen sektorin palvelut ovat 

alkujaan järjestöjen kehittämiä. Tästä kehitystyöstä osansa ovat saaneet myös 

yksityiset yritykset (Särkelä, Vuorinen ja Peltosalmi 2005, 31-32; Peltosalmi ym. 

2016, 116-122.) 
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Kolmanteen sektoriin liitetään sitä kuvaavia sanoja kuten yhteisöllisyys, ihmislä-

heisyys ja inhimillisyys. Järjestöt nähdään joustaviksi ja paikallisiksi erityisesti 

alueilla, joissa on pitkät välimatka ja harva asutus. Kuntatoimijat arvostavat jär-

jestöjen roolia tuen tuottajina. Kuntien ja järjestöjen yhteistyö on ajautunut enem-

män palvelusuoritteisiin ja ostopalveluihin. Tästä seuraa se että, järjestöjen to-

dellinen työ jää piiloon (Pihlaja 2010, 87-88; Särkelä, Vuorinen ja Peltosalmi 

2005, 7).  

 

Järjestöjen alkuperäisenä tarkoituksena oli olla jäseniensä äänitorvi ja kehittä-

mistoiminnalla haastettiin kuntatoimijaa paremmaksi toimijaksi. Toiminnan muu-

tuttua enemmän ostopalvelusuoritteisiin ja palvelutoimintaan päin järjestöt muut-

tuivat erilasten rahoituskanavien hankinta kanaviksi (Hokkanen 2003, 254-256; 

Peltosalmi ym. 2016, 116-122.) Tätä kehitystä ei pidetty hyvänä ja näin järjestöt 

ovat alkaneet palata takaisin alkuperäiseen toimintaansa. 

 

Kolmas sektori on joidenkin mielestä kansalaisyhteiskunnan synonyymi, mutta 

näin se ei ole. Kolmassektori on julkisen sektorin ja yksityisen sektorin aisapari. 

Kolmannen sektorin toteuttamissa toiminnoissa keskeistä on kansalaisista läh-

tevä vapaaehtoistoiminta.  

 

 

3.2. Vapaaehtoistoiminta 

 

Vapaaehtoistoiminnan käsite on läheisessä suhteessa vapaaehtoistyön käsittee-

seen. Näillä kahdella on Koskiahon (2001, 16-17) mukaan selkeä ero. Vapaaeh-

toistoiminnalla tarkoitetaan järjestöjen toteuttamaa toimintaa ja vastaavasti va-

paaehtoistyö viittaa yksilöön, joka toimintaa toteuttaa.  

  

Pessi ja Oravasaari (2010, 9-12) määrittelevät vapaaehtoistoimintaa neljän ulot-

tuvuuden kautta. Nämä ulottuvuudet ovat maksuttomuus, oma vapaa tahto, toi-

minnan kohteena perheen ja ystäväpiirin ulkopuolinen taho ja toiminnan tulee olla 

jonkin tahon organisoimaa (järjestö). Maksuttomuudella tarkoitetaan sitä, että se 

on kaikille osallistujille ilmaista. Toiminnan kohde ei maksa saamastaan avusta 
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ja toisaalta myöskään työtä tekevät eivät saa siitä palkkaa rahana. Omalla va-

paalla tahdolla tarkoitetaan sitä, että kaikki osapuolet osallistuvat toimintaan 

omasta halustaan. Kukaan tai mikään ei määrää osallistumista toimintaan. Toi-

minnan kohteen olleessa perhepiirin ulkopuolinen henkilö, katsotaan toiminta vi-

rallisesti vapaaehtoistoiminnaksi. Tämä ei toki sulje pois perhepiirin auttamista, 

mutta sitä ei määritelmän mukaan pidetä vapaaehtoistoiminnan kriteerien mukai-

sena. Tärkeää on myös se, että toimintaa organisoi jokin taho esimerkiksi kansa-

laisjärjestö. Näin vapaaehtoistoiminta saa kehyksen jossa toimia ja näin se erot-

tuu muista toiminta muodoista (em. 9-12).  

 

Hokkasen (2003, 254-256) mukaan auttamisammattien juuret lepäävät syvällä 

vapaaehtoisessa toistensa auttamisessa. Suomalaisen järjestelmän pääasialli-

nen tavoite on vastata hyvinvoinnin vajeisiin ja päävastuu siitä on julkisella sek-

torilla. Vapaaehtoinen auttaminen eriytyy toiminnan kohteiden mukaisesti ja jo-

kainen järjestö rakentaa omanlaiset toimintamallinsa. Toimintamallit ovat hyvin 

usein julkisen sektorin toimintaa täydentäviä tai vahvasti sidoksissa julkisen sek-

torin toimintaan. Vertaisuus ja vapaaehtoistoimintaan mukaan lähtevien auttajien 

moninaiset taustat ovat rikkaus ja auttajien saama merkityksellinen vastike on 

heille itselleen tärkeä. Jokainen vapaaehtoinen oppii toiminnassa mukana ole-

malla (Hokkanen 2003, 268-269).    

 

Kansalaisyhteiskunnan ydintä on vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistoiminnassa 

voi tutustua ihmisiin henkilökohtaisesti ja rakentaa auttajan ja autettavan välille 

ihmissuhteen. Ihminen ihmiselle suhteen, jossa kumpikaan ei ole eriarvoisessa 

asemassa toiseen nähden. Vapaaehtoistyö vaatii tekijältään empatia kykyä. Am-

matillisessa toiminnassa kaveruussuhteen rakentaminen asiakkaisiin on eetti-

sesti kiellettyä, vaikka työn lähtökohta onkin asiakaslähtöinen (Ropo&Eriksson 

2001, 51; Music&Wilson 2007, 516-532). 

 

Harju (2005, 78) toteaa, ”että kansalaisyhteiskunta tarjoaa innostavan puitteet 

vapaaehtoistoiminnalle, jokainen voi itse valita halujensa, mieltymystensä ja toi-

veidensa mukaisesti toiminnan paikan ja ajan.” 
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3. JULKISEN SEKTORIN TOIMINNAN KONTEKSTI 

 

 

Julkisen sektorin toiminta on kunnan tai valtion toteuttamaa ja valvomaa. Tässä 

kappaleessa avataan pieni osa julkisen sektorin toimintaa. Kuvaus kattaa lasten-

suojelun, sijaishuollon, perhehoidon sekä sijaisvanhempien ja lasten tukimuotoja. 

Tämän rajauksen perustelen tutkimuskohteen asemoimisella.  Etenen kuvauk-

sessa yleisemmältä tasolta, sosiaalihuollosta kohti konkreettisia toimenpiteitä. 

 

 

3.1 .  Sosiaalihuolto ja lastensuojelu 

 

Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua ohjataan lainsäädännöllä. Lainsäädäntö mää-

rittelee sosiaalihuollon ja lastensuojelun sisällön. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

on yleislaki, jonka piirissä ovat kaikki kansalaiset. Lastensuojelulaki (417/2007) 

on erityislaki, jonka piirissä ovat kaikki lastensuojelutoimenpiteiden kohteena ole-

vat lapset ja perheet. 

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoitus on mahdollistaa kunnallisten palvelujen 

saamisen ennalta ehkäisevästi ennen ongelmien syntymistä ja näin vähentää 

lastensuojelun tarvetta. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun toiminnan tulee olla 

kunnan koordinoimaa ja valvomaa. Sosiaalihuollon tarkoituksena on edistää ja 

ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Lastensuojelulain (417/2007) 

tarkoituksena on turvata lapsille oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapai-

noiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (SHL 

1301/2014, 1-2§; LSL 417/2007, 1§; SHL soveltamisopas 2017, 13,17; Arajärvi 

2011, 317). 

 

Lastensuojelulaki (LSL 417/2007, 3§) painottaa jokaisen lapsen ja perheen tuki-

muotojen yksilöllisyyttä ja ennaltaehkäisevyyttä sekä julkisen järjestämisvelvolli-

suutta näille palveluille (Räty 2017, 3).  
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Lastensuojelua annetaan lapsi- ja perhekohtaisesti. Lastensuojelu etenee pro-

sessimaisesti. Asiakkuus lastensuojelussa voi alkaa lastensuojelutarpeen selvi-

tyksen jälkeen. Lastensuojelutarpeenselvitys tehdään joko lastensuojeluilmoituk-

sesta tai hakemuksen jälkeen. Lastensuojelutarpeen selvittämisen yhteydessä 

tulee tehdä myös sosiaalihuollon tarveselvitys, mikäli se ei ole ilmeisen tarpee-

tonta. (LSL 417/2007, 26§; Araneva 2016, 124,).  

 

Lastensuojelutarpeenselvityksessä kuvataan lapsen sen hetkinen tilanne ja tuen 

tarpeet. Selvityksen tekee lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Mikäli lapsi ja perhe 

tarvitsevat lastensuojeluntukitoimia alkaa heillä lastensuojelun asiakkuus. Lasta 

ja perhettä tuetaan tarpeen mukaan lastensuojelun avohuollontukitoimin. Lasten-

suojelulain (417/2007) 34 §- 37b§ kerrotaan kaikki avohuollon lakisääteiset tuki-

muodot, joihin lastensuojelun asiakkaalla on oikeus.  Tämä listaus ei ole tyhjen-

tävä, mutta melko kattava (LSL 417/2007, 27§, 34-37§; Araneva 2016, 164).  

 

Mikäli lapsi- ja perhe eivät tuesta huolimatta pysty turvaamaan lapselle turvallista 

ja iän mukaista hoivaa tai lapsi/nuori itse omalla toiminnallaan vakavasti vaaran-

taa kehitystään, on sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ryhdyttävä huostaan-

ottoon. Yksin tämä ei riitä, vaan myös muut avohuollontukitoimet eivät enää ole 

mahdollisia, tarkoituksenmukaisia tai riittäviä sekä sijoittamisen tulee olla lapsen 

edun mukaista (LSL 417/2007, 40§).  

 

Huostaanotto voi olla joko vastentahtoinen tai suostumuksellinen. Suostumuksel-

linen huostaanotto tehdään kaikkien osapuolten suostumuksella ja siitä päättää 

johtava viranhaltija. Vastentahtoista huostaanottoa haetaan hallinto-oikeudesta 

ja näin se vahvistetaan oikeusteitse. Huostaan otetulle tulee järjestää sijais-

huolto. Sijaishuolto on yleensä pitkäkestoinen. Lyhytaikainen sijaishuolto toteu-

tuu avohuollon tukitoimena tai kiireellisenä sijoituksena ja on voimassa vain mää-

räajan (LSL 714/2007 43-44§; Araneva 2016, 452-453). 

 

Kokonaisuutena lastensuojelun prosessissa päävastuu asioista on lapsen asi-

asta vastaavalla sosiaalityöntekijällä ja hänen tulee tehdä prosessin osia pari-

työnä tai/ja käyttää apunaan muita lapsen asiaan perehtyneitä ammattilaisia. 

Lapsen asiasta vastaavalla sosiaalityöntekijällä on oikeus ja velvollisuus käyttää 
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julkista valtaa ja luonnollisesti se tuo myös vastuuta (LSL 714/2007, mm. 41§, 

44§; Araneva 2016, 166-167, 302-303; Räty 2017, 74, 77). 

 

Lapsen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä päättää lapsen asiakassuunnitel-

massa lapselle annettavista ja tarvittavista palveluista. Muiden viranomaisten on 

tuettava lapsen asiasta vastaavaa sosiaalityöntekijää tehtävässään, muun mu-

assa psyykkisen hoidon on järjestyttävä siihen erikoistuneissa yksiköissä, eikä se 

saa yksin olla syynä lastensuojelun toimenpiteiden tarpeeseen (Räty 2017, 322; 

LSL 714/2007, 36§2mom). 

 

Lapsen asiasta vastaavan sosiaalityöntekijän tulee turvata lapsen osallisuus kai-

kissa lastensuojelun prosessin vaiheissa. Lainsäädäntö (LSL 417/2007, 20§, 

24§) turvaa lapsen kuulemisen kaikissa vaiheissa ja velvoittaa lapsen asiasta 

vastaavaa sosiaalityöntekijää avustamaan lasta puhevallan käytössä ja turvaa-

maan lapsen edun kaikissa prosessin vaiheissa. Näin julkisella vallalla, jota lap-

sen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä edustaa on merkittävä rooli lapsen (ja hä-

nen perheen) asiakkuudessa ilmenevien asioiden esimerkiksi tuen tarpeet eteen-

päin viemisessä (Räty 2017, 201).  

 

 

3.2 .  Sijaishuolto ja sijaisperhetoiminta 

 

Kodin ulkopuolelle oli vuonna 2015 sijoitettuna yhteensä 17 664 lasta. Tässä lu-

vussa ovat mukana kaikki kodin ulkopuolelle sijoitetut. Huostaan otettuja oli vuo-

den viimeisenä päivänä 8776 lasta. Näistä perhehoitoon oli sijoitettuna yli puolet 

(56%) ja tästä määrästä 13,3% oli sijoitettuna sukulais- ja läheisperheisiin (THL 

2017, 1,5).  

 

Kun lapsi otetaan huostaan, tulee hänelle järjestää sijaishuolto. Sijaishuolto on 

kunnan järjestämisvelvollisuuden piirissä ja se tulee toteuttaa lapsen tarpeiden ja 

lapsen edun mukaisesti. Sijaishuoltoa voidaan järjestää laitoshoitona tai perhe-

hoitona ja se voi olla lyhyt tai pitkäaikaista (LSL 417/2007, 49-50§). 
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Sijaishuoltopaikkaa valitessaan lapsen asiasta vastaavan sosiaalityöntekijän tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin ja sijaishuoltopaikan 

mahdollisuuksiin vastata lapsen tarpeita (LSL 417/2007, 50§). Hänellä on vastuu 

sijaishuoltopaikan sopivuudesta lapsen tarpeisiin nähden (Araneva 2016, 459, 

303.) Lastensuojelulain (417/2007, 50§) mukaan sijaishuolto tulee järjestää per-

hehoitona tai laitoshoitona. Laitoshoitona kuitenkin vain silloin kun se ei tuettuna 

perhehoitona onnistu. Sijaishuolto tapahtuu, lapsen tarpeita vastaavassa sijais-

huolto paikassa. Sijaisperheen ja laitoksen lisäksi sijoituspaikka voi olla jokin lap-

selle läheinen perhe (sukulaissijaisperhe), jolla on tehtävän hoitamiseksi riittävät 

valmiudet. Tilapäisesti tai huostaanoton purkamisen vaiheessa kyseeseen voi 

tulla lapsen syntymäperhe.  

 

Laitoshoitona järjestettävässä sijaishuolto on joko ammatillisen perhekodin tai lai-

toksen toteuttamaa. Nämä toimivat työntekijäpohjaisesti, jolloin sijoitettujen las-

ten hoidosta vastaavat yrityksen työntekijät, eivät sijaisvanhemmat. Ammatilliset 

perhekodit ja laitokset ovat hyvin usein erikoistuneet johonkin erityiseen ongel-

matiikkaan esimerkiksi päihdeongelmaisten hoitoon tai mielenterveysongelma-

tiikkaan. Laitoshoidon toteuttaminen on luvanvaraista ja luvan myöntää Aluehal-

lintovirasto, joka tekee yhteistyötä laitoksen sijaintikunnan kanssa (Arajärvi 2011, 

328; LSL 417/2007, 49§, 57§; Perhehoitolaki 263/2015, 4§).  

 

Sijaisperheenä toimivat ns. maalikkoperheet, jotka ovat ennakkovalmennettuja 

tehtäväänsä. Yleisesti käytössä on Pride-ennakkovalmennus. Ennakkovalmen-

nus valmentaa sijaisvanhempia ensimmäiseen päivään, jolloin sijaislapsi tulee 

perheeseen. Sijaisperheeksi ryhtymisen tulee olla koko perheen yhteinen päätös, 

joka tarkoittaa, että perheen biologisia lapsia (sijaissisaruksiksi) valmistellaan 

myös sijaislapsien tulemiseen (Hakkarainen ym.2016, 17-19; Perhehoitolaki 

263/2015, 6§).  

 

Kunta tai kuntayhtymä tekee sijaisperheen kanssa toimeksiantosopimuksen, 

jossa he sopivat keskeisistä asioita lapsen hoitamiseksi. Tässä sopimuksessa 

sovitaan perhehoitajan palkkiosta, kulukorvauksesta ja vapaapäivistä sekä nime-

tään vastuutyöntekijä perheelle. Laki määrittää, että perhehoitajan on saatava 

tehtävässään riittävästi tukea ja koulutusta (Perhehoitolaki 263/2015, 10§,15§).  
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Hakkarainen ym. (2016, 30-32) nostavat oppaassaan hyvän perhehoidon tukitoi-

miksi perhehoitajan ja hänen vastuutyöntekijän yhteistyön, joka sisältää toisen 

työnkunnioittamisen, elävän yhteydenpidon ja vuorovaikutustaitoja. Vastuutyön-

tekijän miettiessä tukitoimia perhehoitajalle tulee sen tapahtua yhdessä perhe-

hoitajan kanssa. 

 

Sinclair, Wilson ja Gibbsin (2005, 196-198) tutkimuksessa nostetaan esille sa-

mainen sijaisvanhemman ja vastuutyöntekijän suhde. Sijaisvanhemmat näkivät, 

että vastuutyöntekijän tulee arvostaa heidän tekemää työtä, hänen tulee pitää 

lupauksensa (tapaamiset, puhelut) ja erityisesti haluttiin, että työntekijä muistaa 

pitää sijaisvanhemman ajan tasalla. Tarkoittaen erilaisia viestejä koulusta, biolo-

gisilta vanhemmilta tai muista vastuutyöntekijän saamista tiedoista. Näin Hakka-

rainen ym. ja Sinclair ym. tarkoittavat samoja asioita ja näyttävät puhuvan sa-

masta suhteesta, vaikka Sinclairin tutkimus on tehty Isossa-Britaniassa. Vastuu-

työntekijän ja perheen suhde on merkityksellinen maasta riippumatta. 

 

Ketola (2008) ja Hakkarainen ym. (2016, 30-32) nostavat esille keskeiset sijais-

vanhempien tukimuodot. Näitä ovat täydennyskoulutus ennakkovalmennuksen 

lisäksi, työnohjaus, vertaistuki, joka voi toteutua mentorointina tai vertaisryhminä, 

sopeutumisvalmennus kurssit ja tuetut lomat, vapaan mahdollistaminen ja muut 

tukipalvelut esimerkiksi kriisipuhelin. Näitä molemmat pitävät keskeisinä tuen 

muotoina, vaikka lainsäädäntö ei näitä määrittele. Tämän lisäksi lastensuojelun 

piirissä olevat lapset (sijoitetut lapset) ovat lain (LSL 417/2007) mukaisesti oikeu-

tettuja saamaan oman vastuutyöntekijän määrittämiä palveluja. Palveluista ylei-

sesti on käytössä samat palvelut, kuin avohuollossakin. 

 

Vaikka palveluiden saatavuus tulee turvata kaikille tasapuolisesti kunnasta, si-

jainnista tms. huolimatta on viime aikaisissa tutkimuksissa tullut esiin, ettei se 

onnistu kaikkialla. Alhaisen (2014) tutkimus nostaa lastensuojelun ongelmatiik-

kaa esille. Keskeisiksi ongelmiksi nouseva palveluiden pirstaleisuus, työntekijöi-

den vähyys, johtamisongelmat, työntekijöiden vaihtuminen, yhteistyön vaikeudet 

ja arkitiedon ohittaminen (Alhainen 2014, 34-60). 
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Lastensuojelua vaivaa se, että palvelut ovat muuttuneet niin monesta eri paikasta 

hankittaviksi, ettei asiakkaat itse, saati työntekijät tiedä mistä ja miten he palve-

luja voivat saada. Sosiaalityöntekijöiden vähyys ja vaihtuminen on laajalti tiedetty 

ongelma. Asiakkaisen kokemukset siitä, etteivät he itsekään tiedä kuka heidän 

työntekijänsä on, eivät kovinkaan paljoa auta asioiden hoidossa. Lisäksi työnte-

kijöillä on pääsääntöisesti tällä hetkellä aivan liian paljon asiakkaita. Tämä näkyy 

siinä, ettei voida hoitaa kaikilla sektoreilla kuin vain pahimmat tapaukset. Lapsen 

asiasta vastaavan sosiaalityöntekijän vastuita edellä jo kuvasinkin ja kun siihen 

liitetään ylikuormittuminen ja jatkuva vaihtuminen, ei se voi tuottaa hyvää suh-

teelle (Alhainen 2014, 41). Näin sekä lapset että sijaisvanhemmat voivat jäädä 

vaille heille kuuluvia palveluja. 

 

Alhainen (2014, 56-60) puhuu arkitiedon ohittamisesta. On hämmentävää, että 

vastuu työntekijä voisi ohittaa sijaisperheen tai lapsen kertomukset siitä mitä he 

tarvitsevat asioidensa eteenpäin viemiseen. Toisaalta osittain se voinee selittyä 

juuri tuolla ylikuormittumisella ja halulla vain päästä tilanteista eteenpäin sen 

enempää asiaa ajattelematta. Olemme kyllä ajautuneet julkisten palvelujen (las-

tensuojelun) tilanteissa hankalaan tilanteeseen. 
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4. LASTENSUOJELUN JULKISEN PALVELUN SUH-

TEESTA KANSALAISJÄRJESTÖ TOIMINTAAN 

 

 

Kansalaisyhteiskunta on alkujaan rakentanut pohjan sosiaalihuollon palveluille ja 

sosiaalihuollon palvelut ovat ottaneet järjestämisvelvollisuutensa piiriin kansa-

laistoiminnassa kehitettyjä palveluja. Kehitettyjen palvelujen saaminen kunnalli-

sesti järjestettäviksi ei ollut aluksi helppoa vaan kunnat saivat vain mitä kansa-

laisjärjestöt suostuivat sille antamaan. Myöhemmin asiat toki muuttuivat, kun lain-

säädäntöä kehitettiin. Vapaaehtoistoiminnalle oli määrätty paikka, joka oli sosi-

aalihuollon kehittyessä kunnallista toimintaa täydentävä, sen tuli toimia yhteistyö-

kumppanina ja toiminnan piti kohdistua erityisryhmille. Näin julkinen toiminta to-

teutti kansalaisyhteiskunnan luomaa ohjelmaa sen tuella ja hyväksynnällä (Matt-

hies 2014, 51-52; Arajärvi 2003, 107).  

 

Möttönen & Niemelä (2005, 5-7) pohtivat kuntien ja järjestöjen yhteistyötä, joka 

on osa hyvinvointipolitiikkaa. Julkisella ja kolmannella sektorilla on omat ja itse-

näiset tehtävä alueensa mutta selkeästi myös yhteinen hyvinvointipoliittinen alue. 

Näin kuntien ja järjestöjen yhteistyössä on kysymys hyvinvointivaltion ja kansa-

laisyhteiskunnan suhteesta, jolloin kuntien ei pidä nähdä järjestöjä oman palve-

lutuotannon täydentäjänä vaan yhteisöllisyyden edistäjän ja kansalaisyhteiskun-

nan tekijöinä. Yhteisöllisyyden edistäminen onkin yksi kansalaisyhteiskunnan 

keskeisistä mahdollisuuksista ja sen toteutuminen vapaaehtoistoiminnan muo-

doin on perusteltua (em.2005, 5-7; Kananoja 2017, 101; Harju 2005, 74).  

 

Lastensuojelun kentällä ehkäisevissä palveluissa ollaan nimenomaisesti juuri hy-

vinvointi politiikan alueella. Lastensuojelulain (417/2007, 12§) mukaan jokaisen 

kunnan on tehtävä hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelman tai suunni-

telma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Suunnitelmassa tulee olla 

realistinen kuva siitä, miten lastensuojelua kyseisessä kunnassa järjestetään ja 

toteutetaan. Suunnitelmaan tulee kuvata muun muassa sen hetkinen tilanne ja 
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millaisin toimin sekä resurssein ongelmiin tartutaan (Räty 2017, 60-62). Näitä 

suunnitelmia on tehty kunnissa, mutta niiden todellinen arvo on jäänyt piiloon.  

 

Julkinen ja kolmas sektori ovat pyrkineet löytämään itsenäisesti yhteistyön mah-

dollisuuksia ja niin julkisten palvelujen ja kansalaistoiminnan rajapinnalla sosiaa-

lityö (sosiaalityöntekijät) voivat toimia palvelujen toteuttajien ja tarvitsijoiden vä-

lillä. Esimerkiksi voidaan koota samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ryh-

mäksi ja järjestää heille toimintaa kansalaistoiminnassa tai järjestön on mahdol-

lista kehittää palveluja hyvinkin vaikeassa elämäntilanteissa eläville ihmisille ot-

taen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. Julkisissa toiminnoissa on ratkaise-

vaa, miten kansalaistoiminta nähdään, onko se mahdollisuus vai rajoitetaanko 

sitä? Toisaalta millaisia yhteistyöfoorumeja rakennetaan ja miten saatavaan pa-

lautteeseen suhteudutaan? (Kannanoja 2017, 99,101; Möttönen ym. 2005, 157).  

 

Lastensuojelun kansalaisjärjestöjenjohtajat toivovat kuntien käyttävän järjestöjen 

erityisasiantuntemusta. Toisaalta kunnat taas vastaavasti toivovat, että järjestöt 

toisivat aktiivisesti esiin osaamistaan, jolloin kunnat voisivat käyttää paremmin 

heidän palvelujaan (Peltosalmi ym.2016, 115-116). 

 

Julkisen ja kansalaistoiminnan toimintaympäristö on vahvassa muutostilassa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen organisoituminen tulee vaikuttamaan 

merkittävästi toimintaympäristöön. Uudistuksilla on nähty mahdollisuuksia yhteis-

työn tiivistymiseen toisten järjestöjen, kuntien ja maakuntien kanssa.  Niin järjestö 

kuin julkisen toiminta on kehittynyt uudenlaisten osallistumisen tapojen myötä. 

Näitä uudenlaisia tapoja ovat sosiaalisen median ja digi-osallistumisen keinot ja 

mahdollisuudet (Peltosalmi ym.2016, 102-103).  

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen (SOSTE) johtaja Anne Knaapi (2017) toteaa, että 

maakunta uudistukseen saadut yleislinjaukset helpottavat järjestöjen roolia tule-

vissa muutoksissa. Näissä linjauksissa järjestöt voivat edelleen toimia maakun-

tien kumppaneina. Kumppanuus voi olla palveluntuottajan rooli tai järjestön yleis-

hyödyllinen toiminta. Järjestöjen ei edellytetä yhtiöittävän toimintojaan, palvelun-

tuottajan rooli ja yleishyödyllinen toiminta tulee kuitenkin erottaa toisistaan. 
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Uudistusten myötä pohditaan myös uhkia. Yhtenä merkittävimmistä uhkista näh-

dään eriarvoistumisen kasvaminen. Tähän järjestöillä odotetaan olevan keinoja 

tarttua. Kunnissa on esitetty vaatimuksia ja odotuksia, joissa toivotaan toimintoja 

tehtäväksi palkkatyönsijaan vapaaehtoistyönä (Peltosalmi ym.2016, 103; Möttö-

nen&Niemelä 2005, 5-7).   

 

Vahvempaa kansalaisosallistumista pidetään mahdollisuutena ja järjestökentän 

arvot ovat liikkeessä ja siten muutosta tulee tapahtumaan myös järjestöjen sisällä 

(Peltosalmi ym. 2016, 131-137; Möttönen &Niemelä 2005, 5-7).  

 

Kansalaisjärjestön toiminta perustuu yleishyödyllisyyteen ja sen tehtävänä voi 

olla jonkin hyvin pienen erityisryhmän elämäntilanteen parantaminen. Marginaa-

lisen joukon palvelemisessa voi olla kyse taloudellisesti lähes kannattamatto-

masta toiminnasta. Lisäksi kansalaisjärjestö voi toteuttaa toimintaa sellaisille alu-

eille, joissa kysyntä on vähäistä. Tästä johtuen kokonaisvaltainen palvelujen saa-

minen tietyltä järjestöltä voi olla hyvin haasteellista. Asiakkaat voivat joutua hank-

kimaan monia eripalveluja eri toimijoilta. Tästä seuraa palvelukentän pirstaloitu-

minen. Järjestöt ovat kuitenkin linkittyneet kuntien palvelujärjestelmään ja ne toi-

mivat valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittävinä palvelujen kehittäjinä ja tuot-

tajina. Muuttuneessakin toimintaympäristössä kunnallisella ja paikallisella kansa-

laistoiminnalla on vahva riippuvuussuhde, jossa julkista toimintaa ohjaa lainsää-

däntö ja kansalaistoimintaa ihmisten oma aktiivisuus ja pyrkimys yleiseen hyvään 

(Pihlaja 2010, 87; Lähteinen & Kaikko 2017, 103-104,109-110; Matthies 2014, 

61; Harju 2010, 67). 

 

 

 

 

 

 

 



22 
  

5. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Julkisten palveluiden ja kansalaistoiminnan suhdetta voidaan lähestyä useam-

mista eri lähtökohdista. Tässä tutkimuksessa käytetään tapaus esimerkkinä kan-

salaisjärjestön kehittämishanketta (PePPi) ja siinä toteutettuja toimintoja. Toimin-

noista saatujen kokemusten auki kirjoittamisella pyritään löytämään suhdetta ku-

vaavia teemoja. Teemat pyritään suhteuttamaan edellä rakennettuun teoreetti-

seen viitekehykseen. 

 

 

5.1 Tutkimukselliset valinnat 

 

Tällä tapaustutkimuksella haetaan ymmärrystä kansalaisjärjestön ja julkisen sek-

torin palvelujen suhteesta tapauksessa saatujen kokemusten kautta. Tutkimuk-

sella ei pyritä saamaan yleistyksiä aikaan, vaan pikemminkin ymmärtämään tut-

kittavana olevan kansalaisjärjestön ja julkisen suhteen erityispiirteistä ja mahdol-

lisuuksista. Tutkimuksella ei myöskään ole tarkoitus arvioida tapauksen toimin-

toja tai onnistumista hankkeena. Tapausta pidetään tässä tutkimuksessa infor-

manttina, jonka on tarkoitus avata julkisten palvelujen ja kansalaisjärjestön toi-

mintojen välistä suhdetta. Suhdetta kuvaavia teemoja haetaan aineistolähtöisesti 

ja niitä vahvistetaan kirjallisuuden kautta (Laine, Bamber & Jokinen 2007, 31-32). 

 

Tapaustutkimuksella on Peltolan (2007, 123) mukaan tarkoitus avata lukijalle uu-

sia yhteyksiä tutkittavasta tapauksesta. Näytettävä siitä miksi tapaus on erityinen. 

Tapaustutkimuksella on tarkoitus ymmärtää ilmiötä ja rakentaa ymmärrystä ilmi-

östä (Peltola 2007, 123, 125). 

 

Olen valinnut tähän tutkimukseen tapaukseksi hankkeen ” vapaaehtoiset voima-

varana sijaisperheiden tukemisessa”. Hanketta hallinnoi Pelastakaa Lapset kan-

salaisjärjestö, mutta se oli kolmen ison lastensuojelun kansalaisjärjestön yhteis-

hanke. Hankkeessa ovat olleet mukana Perhehoitoliitto ja Pesäpuu. Hankkeen 

toiminta ajoittui pääasiallisesti vuosille 2012-2016. Hanke oli valtakunnallinen ja 
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sitä toteutettiin Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa, siten että 

hankkeen työntekijät olivat sijoitettuna Uudellamaalla Pesäpuun toimitiloihin, 

Keski-Suomessa Perhehoitoliiton tiloihin ja Pohjois-Karjalassa Pelastakaa Las-

ten aluetoimistoon. Hankkeen projektipäällikkö oli Pelastakaa Lasten keskustoi-

mistolla Helsingissä. Jokaisella alueella oli vuosina 2012-2013 yksi työntekijä ja 

vuoden 2014 alusta alkaen 2 työntekijää. Hanke on ollut osa Emma&Elias avus-

tusohjelmaa ja se on saanut rahoituksensa Raha-automaattiyhdistykseltä.  

 

Hanke on tutkimuskysymykseni julkisen ja kansalaisjärjestötoiminnan suhteen 

näkökulmasta mielenkiintoinen, koska hankkeen kokeilutoiminta on tuottanut las-

tensuojelun perhehoidon kentälle vapaaehtoisuuteen ja järjestölähtöisyyteen pe-

rustuvia toimintoja. Toimintoihin osallistujien kokemuksista voidaan saada infor-

maatioita millaiseksi julkisen ja kansalaisjärjestön toimintojen suhde muodostuu 

tai on muodostunut. 

 

Hankkeen virallinen nimi on kovin pitkä, käytän siitä toiminnan aikana viralliseksi 

muodostunutta lyhennettä PePPi-hanke. Lyhenne perustuu kolmen taustajärjes-

tön alkukirjaimeen (P) ja Peppi Pitkätossun lystikkääseen suhtautumiseen elä-

mään, johon lastensuojelun olisi pitänyt kuulua. Tuo lystikkyys haluttiin nähdä 

hankkeen erilaisessa tulokulmassa lastensuojelun perhehoidon kentälle. 

 

Yleisesti ottaen kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin välistä suhdetta on tut-

kittu jonkin verran. Esimerkiksi Harju 2010 ja Pihlaja 2010, tutkimukset painottu-

vat maaseutukuntien yhteistyöhön paikallisten järjestöjen kanssa. Näissä tutki-

muksissa painotetaan yleistä hyvinvoinnin käsitteistöä ja syrjäytymisvaarassa 

olevien auttamistyötä kolmannen sekotorin toimijoiden toimesta. Uusimpana tut-

kimuksena ja lähimpänä omaa tutkimusaihettani on Moilasen (2015) väitöskirja, 

jossa tukihenkilötoimintaa lastensuojelussa on tutkittu. Hän käy läpi tukihenkilö-

toiminnan aiempaa historiaa (suojeluvalvontaa) ja tämän päivän kontekstissä toi-

mivaa lastensuojelun tukihenkilötoimintaa. Väitöskirjan johto ajatuksena on 

saada lastensuojelun tukihenkilötoiminnasta konkreettista tutkimustietoa, sen ol-

lessa yksi käytetyimmistä avohuollontukitoimista. Moilanen (2015) toteaa pohdin-

nassaan havainneensa vaikeudet tutkimuksen teolle, perustellen sitä, sillä että 

vaikka hänen tutkimuksen kohteensa oli lastensuojelun tukihenkilötoiminta, niin 
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tämän toiminnan sisällä kohtaavat vapaaehtoinen kansalaisjärjestelmä ja amma-

tillinen työ, jolloin hänen mukaansa siirrytään ikään kuin ”ei kenenkään maalle”.  

Tämän mielenkiintoisen ajatuksen siivittämänä näin oman tutkimusaiheeni kan-

salaisjärjestön toteuttamien toimintojen suhteen julkisiin palveluihin hyvin mielen-

kiintoisena. Hyvä perhehoito -työryhmä (2017, 4) toteaa, että hallituksen kärki-

hankkeissa on tavoitteena vahvistaa perhehoitoa ja saada tukimuodot riittävälle 

tasolle, tehdä maakuntatasoinen mallinnus toiminnalle ja vahvistaa tietoperustaa 

sijaishuollossa.  Näin näen, että tämä tutkimus on ajanhengessä ja antaa avauk-

sen lisäymmärrykseen julkisen toiminnan ja kansalaistoiminnan suhteesta sekä 

niiden roolista toistensa rinnalla.  

 

 

5.2 Tutkimustehtävät 

 

Tutkin tässä tutkimuksessa lastensuojelunkansalaisjärjestön toteuttamien toimin-

tojen suhdetta julkisiin lastensuojelun perhehoidon palveluihin. Tutkimuskysy-

mykseni on, miten lastensuojelujärjestön toteuttamat vapaaehtoisuuteen ja jär-

jestölähtöisyyteen perustuvat toiminnot asemoituvat suhteessa lastensuojelun 

perhehoidon julkisiin palveluihin?  Tutkimuskysymykseen haetaan vastausta ta-

pauksesta, jossa vahvasti ammatilliselle perhehoidon kentälle on kokeilutoimin-

nan kautta tuotu kansalaisjärjestön ja vapaaehtoistoimijoiden toteuttamia toimin-

toja. Tutkimuskysymystä avaan kahdella tarkentavalla kysymyksellä  

 

 

1. Millaisia toimintoja PePPi hanke kokeili ja mil-

laisia kokemuksia niistä saatiin? 

2. Millaiselta PePPi-hankkeessa saatujen kokemusten va-

lossa kansalaisjärjestön ja julkisten palvelujen suhde 

näyttää? 
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5.3 Tutkimusaineistot 

 

Tutkimuksen aineisto muodostuu erilaisista dokumenteista, jotka olen saanut 

käyttööni tutkimuslupa hakemuksella. Tutkimuslupaa PePPi-hankkeelta hain al-

kujaan nuorten kesätoimintaan kohdistuvalle tutkimukselle 06/2015. Kesätoimin-

nasta oli olemassa kuitenkin liian vähäinen kirjallinen aineistoa, jota olisi voinut 

käyttää tutkimustarkoituksiin ja siitä syystä päädyin hakemaan laajennuslupaa 

toukokuussa 2017. Tutkimusluvan laajennusta hain sähköpostitse hanketta hal-

linnoivalta Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Paula Marjomaalta. Tutki-

musluvan laajennuspyyntö sisälsi koko hankkeen kokeilutoiminnan ja toimin-

noista saadut palautteet. Laajennuspyyntö hyväksyttiin siltä osin, että aineistoksi 

luvattiin julkiset materiaalit ja Emma & Elias tutkija Petri Pajun hankkeelle teke-

mät kyselyt vuosilta 2014 ja 2016. Luvan myöntämisen jälkeen kirjalliset aineistot 

toimitettiin minulle 22.6.2017 sähköpostitse. 

 

Tutkimuksen aineistoksi sain seuraavat dokumentit: 

- Projektisuunnitelma (S2012) 

- Kesätoiminta kooste, (julkinen esitetty LS kesäpäivillä 

2016) (KT2016) 

- Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys vuodelta 2012 

(TVS2012) 

- Tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys vuodelta 2013 

(TVS2013) 

- Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen indikaattorit vuo-

delta 2012 (TVS2012INDI) 

- Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen indikaattorit vuo-

delta 2013 (TVS2013INDI) 

- Väliraportti 2013-2014 (Välirap2014) 

- Väliraportti 2014-2015 (Välirap2015) 

- Väliraportti 2015-2016 (Välirap2016) 

- Petri Pajun kysely toiminnasta vuonna 2014 vastanneita 

24, kohderyhmänä sijaisperheiden tukihenkilötoimintaan 

osallistuneet (PP2014) 
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- Petri Pajun kysely toiminnasta vuonna 2016 vastanneita 

26, kohderyhmänä kaikki toimintaan osallistuneet 

(PP2016) 

- www.peppivoimaa.fi sivusto 

 

Aineistoa raporttien muodossa on yhteensä 104 A4 sivua ja Pajun kyselyt exel 

taulukoissa yhteensä 34 välilehteä.  Raportointi sisältää lukumäärällisiä tietoja 

esimerkiksi osallistujien määrän raportointi vuosilta ja sanallista arviointia toimin-

nasta. TVS indikaattorit sisältävät lukumääräisiä tietoja kohde vuosilta. Petri Pa-

jun kyselyissä on taustamuuttujia ja kysymyksiä toiminnoista, joihin on voinut osit-

tain vastata avoimella palautteella, osassa on samaa mieltä – erimieltä akselit. 

 

Aineistoon tutustumisen jälkeen päätin tutkijana, että käytän pääsääntöisesti ra-

portteja tutkimusaineistona. Petri Pajun tekemät kyselyt oli kuvattu raportointiin, 

eikä ne näin antaneet lisäinformaatioita tutkittavaan asiaan samoin TVS indikaat-

torit jätin pois. Peppivoimaa.fi sivustolle oli nostettu niin ikään samoja asioita, 

jotka olivat todennettavissa raportoinnista. Päätin sivuston osalta käyttää sitä tar-

vittaessa toimintojen kuvauksia täydentävänä materiaalina.   

 

 

5.4   Aineiston analysointi menetelmät ja analysointi 

 

Aineiston analysoinnissa käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jota ohjasivat 

ensin tarkentavat tutkimuskysymykseni ja lopuksi pääkysymys. Näin olen pyrki-

nyt löytämään aineistolähtöisen analysoinnin mukaisesti teoreettisen kokonai-

suuden, johon aiemmat teoriat tai tiedot eivät ole vaikuttaneet (Tuomi&Sarajärvi 

2011, 95; Eskola 2011, 188). 

 

Aineiston käsittelyn aloitin usealla lukukerralla, jonka tarkoituksena oli saada ai-

neistosta kokonaisvaltainen kuva mitä hankkeen aikaisesta toiminnosta kerro-

taan ja mistä näkökulmista toimintaa tarkastellaan. Tämän jälkeen kävin aineis-

ton läpi vuosittain hakien sanoja, ilmaisuja, lauseita jotka kuvasivat kokeilutoimin-

toja ja toiminnoista saatuja kokemuksia (Tuomi & Sarajärvi 2011, 92-94). Tässä 

http://www.peppivoimaa.fi/
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havaitsin, että osa kokeilutoiminnan kokemuskuvauksista sisälsi suoranyhteyden 

tiettyyn toimintoon, osa taas oli selkeästi erillään vain nk. yleinen kokemus esi-

merkiksi vapaaehtoisuudesta. Alleviivasin ilmaukset aineistosta. Käytin koke-

musten ja kokeilujen alleviivaamiseen erivärisiä tusseja. Tämän jälkeen kokosin 

nämä erotetut kokemukset ja kokeilutoiminnot vuosittain paperille, niin että liitin 

kokemusten perään kirjainlyhenteen kenen kokemuksesta oli kysymys. Lyhen-

teet ovat vp= vapaaehtoinen, yk=yhteistyökumppani, tt=työntekijä ja sp=sijais-

perhe. Kokeilutoiminnan kuvauksiin liitin lyhenteen raportin nimestä. Nämä lyhen-

teet ovat aineiston erittelyssä (suluissa) nähtävissä. 

 

Tämän jälkeen otin käsittelyyn pelkästään kokeilutoimintojen kuvaukset, jotka 

nousivat raportoinneista esimerkiksi tukihenkilöt sijaisperheisiin, virkistystapahtu-

mat, lastenryhmät jne. Yhdistin erivuosina olleet saman sisältöisinä kuvatut toi-

minnot yhdeksi toiminnoksi ja näin päädyin luonnollisesti hankkeesta kuvattuihin 

juurrutettaviin toimintoihin. Vertasin raportoinnista saatua toimintokuvausta inter-

netsivustolla esitettyihin kuvauksiin ja täydensin kuvausta tarpeen mukaan. Näin 

sain hankkeen kokeilutoiminnot kuvattua aineistolähtöisesti. Kokeilutoimintojen 

kuvauksissa en pyrkinyt tulkitsemaan vaan tarkoitukseni oli pitäytyä täysin niissä 

kuvauksissa, jotka oli työntekijöiden toimesta kirjoitettu raportointiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2011, 101-103; Eskola 2015).  

 

Seuraavana vaiheena kävin uudelleen läpi aineistosta nousseet kokemukset. Ko-

kemukset olivat tässä vaiheessa vuosittain ja jaoteltu kokijan mukaan. Raportoin-

nissa toiminnasta on kuvattu kokemuksia aina neljästä suunnasta, jotka ovat 

työntekijät, vapaaehtoiset, sijaisperheet ja yhteistyökumppanin. Keräsin ensin 

vuodesta riippumatta tietyn ryhmän kokemukset allekkain, niin kuin ne olivat al-

kuperäisessä tekstissä olleet. Tämän jälkeen aloitin analysoinnin pelkistämällä 

nämä kokemukset.  
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston käsittelystä. 

 

 

       Alkuperäisilmaus aineistossa               Pelkistetty ilmaus 

"hankealuilla ollaan aloittamassa erilaisia 

toimintoja" (tt) 

Toiminta ympäristö määrittelee toimintoja 

"toiminta tuo paljon erilaista hyvää heidän 

elämäänsä"(vp) 

Toiminnalla on positiiviset vaikutukset va-

paaehtoisiin 

"yhteinen tekeminen palvelee koko per-

hettä"(sp) 

Osallistuminen kohdistuu kaikkiin perheen-

jäseniin 

"arvostavat arkeen annettavaa tukea"(yk) Arjen tukea pidetään hyvänä 

 

 

 

 

Jatkoin analysointia perehtymällä pelkistettyihin ilmauksiin ja hain niistä yhte-

neväisyyksiä kuvaavia sanoja esimerkiksi alueiden erilaisuus, vapaaehtoistoi-

minta, koko perhe jne. Näin tein luokat, joihin jaoin kokemukset. Luokkiin jaon 

jälkeen tarkastelin kunkin luokan sisältöjä siten, että peilasin sitä laajaan tutki-

muskysymykseeni mitä kokemukset kertovat kansalaistoiminnan ja julkisen suh-

teesta. Mihin nuo ilmaukset viittaisivat ja näin yhdistelin ne luokiksi esimerkiksi 

olosuhteet, ryhmään kuuluminen ja kahden välinen. Jatkoin analysointia vielä 

suhteessa tutkimuskysymykseeni, mitä nuo saadut asiat tarkoittaisivat julkisen ja 

kansalaistoiminnan suhteessa. (Eskola 2015, 192-203).   
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Kuvio 1. Esimerkki luokittelusta. 

 

Alueiden erilaisuus 

Yhteistyökumppanit  Olosuhteet  

Jatkuvuus 

   Toimintaympäristönluonne 

   Toiminnan arvoperusta 

 

Osallisuus 

Vertaisuus  Ryhmään kuuluminen  

Koko perhe 

 

 

 

Näin löytyivät yhdistävät luokat (teemat) toimintaympäristö, yksilön ominaisuudet, 

toiminnan toteuttamisen tapa, suhteen luonne ja toiminnan arvoperusta. Tutki-

musraportin lopussa olevassa kappaleessa johtopäätökset ja pohdinta suhteutan 

saamani tulokset teoria taustaan ja tutkimuskysymyksiini (Tuomi & Sarajärvi 

2011, 113; Eskola 2015, 205-206). 

 

 

5.5   Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

 

Valitessani tutkimusaihetta pyrin löytämään sen läheltä omaa sen hetkistä työs-

kentelyäni. Toisaalta ajatustani ohjasivat myös kiinnostuksen kohteeni, jotka ovat 

nuoret ja lastensuojelu. Päädyttyäni siihen, että tutkimusaiheeni olisi jotain kan-

salaistoiminnan ja julkisen sektorin välisestä suhteesta, tuntui luonnolliselta ottaa 

kohteeksi juuri tämä kehittämishanke PePPi. Luonnollisesti pohdin, onko se eet-

tisesti kestävä ratkaisu ja millaisia ongelmia se voisi minulle aiheuttaa tutkimus-

prosessin aikana. Kun tutkimukseni kohteena ovat hankkeeseen osallistuneet ja 

heidän kokemuksensa, tuli ennen tutkimustyöhön ryhtymistä pohtia sitä, miten 
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voisin käyttää kokemuksia, koska minulla ei ollut näiltä henkilöiltä nimenomaista 

lupaa tutkimukseen. Tämän pohdinnan ratkaisin siten että, minulle luovutettiin 

käyttöön vain julkinen materiaali. Tämä ei tietenkään pois minulta tutkijana eetti-

syyden pohtimista. Näin pyrin pitämään koko prosessin ajan mielessäni sitä, ettei 

ilmauksissani tai muutoin kirjoittamassani saatettaisi väärin ymmärretyksi kenen-

kään kokemuksia tai hankkeen kuvauksia (Tuomi & Sarajärvi 2011, 128-131).  

Tutkimusaineisto pyyntöön liitin tutkimussuunnitelman, jotta hankkeen hallinto 

tietäisi mitä tutkimuksella oli tarkoitus saada aikaan. Aineistojen säilyttämisessä 

olen noudattanut huolellisuutta siten, etteivät materiaalit ole joutuneet ulkopuolis-

ten saavutettavaksi.  

 

Tutkijana rooli mietitytti minua paljon, koska minulla itselläni on läheinen suhde 

hankkeeseen, sen projektityöntekijänä (2012-2013) ja aluevastaavana projekti-

työntekijänä (2014-2016). Pyrin koko tutkimusprosessin ajan siihen, etten käytä 

sisäistä tietämystäni asioista, vaan pitäydyn niissä tosiseikoissa, jotka olen voinut 

todentaa materiaaleista. En sano, että se olisi ollut helppoa. Näin toimiessani py-

rin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Näin kuka tahansa tutkija voisi päästä 

saman tyyppisiin tuloksiin raportoinnin perusteella.   

 

Laaja ymmärrykseni hankkeesta ja sen toiminnoista on luonnollisesti ohjannut 

tulkintojani raportoinnista. Näin en ole voinut olla täysin objektiivinen tehdessäni 

tutkimusta, pyrkimyksistäni huolimatta. En kuitenkaan näe sitä tutkimusta hait-

taavana asiana. Ymmärrykseni on päinvastoin monella tapaa voinut helpottaa 

hankkeesta saatavien kokemusten ja toimintojen ymmärtämistä, auki kirjoitta-

mista ja jäsentämistä tutkimuksessa vaadittuun muotoon. 

 

Koko tutkimuksen ajan olen reflektoinut kriittisesti saamiani tuloksia ja arvioinut 

oman suhdettani saatuihin tuloksiin. Tutkimusta tehdessäni en enää ole ollut 

hankkeessa työssä. Olen näin voinut täysin irrottautua tutkijan rooliin. 

 

Pohdin myös sitä voiko kyseinen hanke antaa riittävästi informaatioita kansalais-

toiminnan ja julkisen sektorin välisestä suhteesta. Tämä pohdinta lähti selkeästi 

ajatuksestani, ettei hankkeen keskeisissä tavoitteissa ollut tämän suuntaisia pyr-

kimyksiä. Näin havaitsin, että juuri siitä syystä tämä tutkimuskysymys ja tämä 
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hanke voisivat tuottaa jotakin uutta tietoa, jotakin mitä hankkeen kuluessa ei oltu 

tultu ajatelleeksi, vaikka hyvin luonnollisesti olimme siinä toimineet. 

Tutkimuskohteen ja tapauksen valinnan jälkeen tehdyt päätökset siitä, että 

kuinka tapauksesta saataisiin oleellinen tieto, oli haastava. Tutkimukseen käytet-

tävissä olevan ajan rahallisuudesta johtuen päätin, etten lähde haastattelemaan, 

vaan pyytäisin käyttöön jo olemassa olevat materiaaleja. Materiaalien suhteen 

jätin nykyisten työntekijöiden päätettäväksi sen mitä he antaisivat minulle tutkit-

tavaksi, vaikka lupaa hakiessa pyysin kaikkea materiaali, jota kokeilutoiminnasta 

oli saatu palautteiden myötä. Näin aineiston rajaamisen tekivät hankkeen työssä 

olleet työntekijät ja sain tutkimusaineistoksi pääsääntöisesti julkisia materiaaleja. 

(erittely tutkimusaineisto osiossa). 

 

Tutkimuksen edetessä jouduin miettimään, onko aineistossa anonymisoitavia 

lähteitä tai onko jokin ilmaisu liian paljastava. Mutta koska kyseessä oleva ai-

neisto oli jo valmiiksi anonyymisoitu (tuotettu rahoittajalle menevään muotoon), 

jäi tämä työ pois omasta tehtävästäni. Näin pystyin olemaan alussa täysin uskol-

linen aineistolleni ja käyttämään aineistosta nousevia ilmaisuja sellaisenaan.  

 

Haastavin vaihe oli analysoidun aineiston yläluokkiin (teemoihin) vieminen, jolloin 

minun oli tutkija tulkittava ilmaisuja ja siten tuotettava tulokset. Tässä vaiheessa 

katson, että olen eniten käyttänyt sisäistä tietämystäni hankkeesta ja tästä syystä 

olen joutunut kriittisesti reflektoimaan saamiani tuloksia. Tulokset osoittautuvat 

luotettaviksi ja siten niiden kuvaaminen niin johtopäätöksissä ja pohdinnassa an-

taa merkityksiä, joita tässä tutkimuksessa on saatu. 
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6. PePPi-HANKE TOIMINNAN TOTEUTTAJANA JA 

TOIMINNAN PAIKKANA 

 

 

Kansalaisjärjestöjen määrä on Suomessa suuri. Kansalaisjärjestöjä perustetaan 

erilaisiin tarkoituksiin ja niitä on eri kokoisia. Tässä tutkimuksessa toiminnan to-

teuttajana ja toiminnan paikkana on yksi iso kansalaisjärjestö ja sen kehittämis-

toiminnasta yksi hanke, joka kiinnittyi myös kahteen muuhun kansalaisjärjestöön. 

Kyseessä on ” Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa” -han-

keesta. Käytän jatkossa nimeä PePPi-hanke. PePPi nimen takana ovat nuo 

kolme isoa P. Tällä tarkoitetaan kolmea isoa valtakunnallista lastensuojelujärjes-

töä ja tietenkin hieman leikkisästikin sitä maailman vahvinta tyttöä Peppi Pitkä-

tossua. PePPi kun teki asiat sopivasti toisin, suhtautuen lastensuojeluun hyvin 

omaperäisesti. Hankkeen keskeinen ajatus onkin ollut löytää uusia kumppanuuk-

sia ja uusia avauksia vaativalle sijaishuollon kentälle (Marjomaa 2012).  

 

 

6.1 Taustaa ja lähtökohdat 

 

PePPi – hankkeen taustajärjestöinä olivat Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto ja 

Pesäpuu. Hankkeen hallinnoinnista oli vastannut Pelastakaa Lapset ja hanke on 

ollut Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ollen osa koordinaatiohanke Emma 

& Eliasta, jota hallinnoin Lastensuojelunkeskusliitto. Hankkeen kohderyhmänä 

ovat olleet sijaisperheet ja jokaisella taustajärjestöllä on oma roolinsa suhteessa 

heihin. Taustoitan näitä järjestöjä ja niiden toimintaansa sekä suhdetta sijaisper-

heisiin.   

 

 

Pelastakaa Lapset ry on perustettu vuonna 1922 ja se on uskonnollisesti ja po-

liittisesti täysin sitoutumaton kansalaisjärjestö. Järjestöllä on pyrkimyksenä tukea 

kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia lapsi ja edistää lastenoikeuksien toteu-
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tumista kaikkialla maailmassa. Järjestö on osa globaalia Save the Children -Alli-

anssia ja toimii siten yli 100 maassa. Järjestön tavoitteena on jokaisen lapsen 

oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen ympäristössään.  

 

Lisäksi pyritään parantamaan sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä tehdä py-

syviä ja nopeita muutoksia lasten elämään. Näiden yleisten tavoitteiden toteutta-

miseksi Pelastakaa Lapsilla moninaista kansalaisjärjestö toimintaa ja se tuottaa 

ostopalveluja kunnille sekä adoptiotoimintaa. Sijaisperhetoiminta on yksi sen pal-

velutuotannon osa. Järjestö kouluttaa sijaisvanhempia ja hoitaa lasten sijoitus-

prosesseja kuntien toimeksiannosta sekä tukee sijaisvanhempia tehtävässään. 

Kansalaisjärjestön perustoimintoina sillä on paikallisyhdistyksiä ympärisuomen ja 

vapaaehtoistoimintaa mm. lapsiperheiden tukihenkilötoiminta ja tukiperhetoi-

minta (Pelastakaa Lapset 2017). 

 

 

Perhehoitoliitto ry on koko maan kattava perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka 

perustettiin vuonna 1983. Sen tavoitteena on vaikuttaa, viestiä, neuvoa ja koulut-

taa perhehoitoon kuuluvissa asioissa. Lisäksi se toimii perhehoitajien, sijaisvan-

hempien ja perhehoidossa olevien lasten ja aikuisten tukena. Kehittämisen läh-

tökohtana on yhteistyöntekeminen kuntien ja toisten järjestöjen kanssa. Perhe-

hoidon toimintaedellytysten parantamiseen kiinnitetään huomiota ja pyritään tur-

vaamaan kehittäminen ja tukitoimien lisääminen.  

 

Perhehoitoliitto on sijaisvanhempien edunvalvonta järjestö, jonka tehtäväku-

vassa ovat myös muut perhehoidon alueet (esimerkiksi kehitysvammahuolto ja 

vanhusten perhehoito). Sijaisvanhempien alueyhdistysten lisäksi järjestöllä on 

nuorten yhdistys Sinut. Sinut järjestää valtakunnallisesti leirejä ja nuorten tapaa-

misia. Alueyhdistykset järjestävät pääsääntöisesti virkistystoimintaa oman alu-

eensa perhehoitajille ja siinä on mukana myös nuorten toimintaa (Perhehoitoliitto 

2017).  
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Pesäpuu ry on perustettu 1998. Yhdistys perustettiin kotipesäksi Pride-valmen-

nukselle, mutta sittemmin se on laajentunut asiantuntijajärjestöksi.  Järjestön ta-

voitteena on, että jokainen lapsi on lastensuojelussa turvassa, osallinen ja arvo-

kas. Se kehittää laadukasta ja suunnitelmallista lastensuojelua, erityisesti koros-

tetaan lasten äänen esille tulemista. Järjestön toiminnassa kehittämistyön ydin 

on asiakkailta tulevaa ja pääpaino on konkreettiset lastensuojeluntyövälineet. 

 

Pesäpuu toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyötä. Sijaisvanhemmuuteen 

Pesäpuu kiinnittyy Pride-ennakkovalmennuksen kautta. Järjestö kouluttaa Pride-

kouluttajia. Pesäpuulla on nuorten kokemusasiantuntijoiden kehittäjäjoukko. Toi-

minta on ollut ainutlaatuista ja viimeisimpinä vuosina myös muut toimijat ovat löy-

täneet kokemusasiantuntijuutta. Joukko on koottu sijoitetuista nuorista, jotka ovat 

halunneet aikuistuttuaan vaikuttaa lastensuojelun tilaan ja tuoda kokemustietoa 

kehittämistoiminnan käyttöön (Pesäpuu 2017).  

 

 

Emma & Elias avustusohjelma on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama 

koordinaatio-ohjelma. Koordinaatio-ohjelman tarkoituksena on ollut auttaa, si-

touttaa ja ohjata mukana olevia hankkeita. Vuosina 2012-2017 ohjelmassa on 

ollut mukana kaikkiaan 30 toimintoa tai hanketta ympäri Suomen. PePPi -hanke 

on ollut yksi näistä hankkeista (Emma&Elias 2017). 

 

Projektisuunnitelmasta käy ilmi, että hanketta perusteltiin laki muutoksilla (Lsl 

50§), kun vuonna 2012 perhehoidosta tuli sijaishuollon ensisijainen muoto. Tämä 

asetti sijaisperhetoiminnalle uusia haasteita, eikä tuolloin voitu tietää miten tämä 

muutos vaikuttaisi sijaisperheiden asemaan tai kykyyn toimia. Hankkeen suun-

nittelussa oli pohdittu sitä, että voisiko vapaaehtoisuuteen ja järjestölähtöisin kei-

noin tukea sijaisvanhempia muuttuvassa tilanteessa, jossa lasten vaikeuksien 

ennakoitiin lisääntyvän. Samoin pohdittiin uudenlaisten kumppaneiden mukaan 

tulemista mm. kulttuurin ja liikunnan alueelta (Marjomaa 2012). 
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6.2. Hankkeen kokeilutoiminta 

 

Hankkeen kokeilutoiminta lähti liikkeelle ideasta, jossa kansalaisjärjestön vapaa-

ehtoisuuteen ja järjestölähtöiseen toimintaan yhdistettäisiin lastensuojelun per-

hehoidon kenttä. Kokeilutoiminta käynnistettiin hankesuunnitelman mukaisesti 

Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. 

 

Hanke alueiden sijaisperheiden ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen käytettiin 

Perhehoitoliiton ja Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksiä, kuntien perhehoidon 

sosiaalityötä ja oppilaitosyhteistyötä sekä muita järjestöjä. Lisäksi projektityönte-

kijät osallistuivat valtakunnallisesti ja alueellisesti erilaisille perhehoitoon kytkey-

tyviin tapahtumiin tai kokoontumisiin, ajatuksena verkostoitua erilaisten toimijoi-

den kanssa. 

 

Kohderyhmälle (sijaisperheet) tehtiin alussa kysely, millaisia toiveita heillä olisi 

alkavalle hankkeelle. Kyselyn annettua kuvaa odotuksista hanke alueet projekti-

työntekijöiden toimesta suunnittelivat ja aloittivat kokeilutoiminnat. Kokeilutoimin-

nan kehittämisessä sijaisperheet ja kuntakumppanit (mm. Joensuu, Vantaa, Jy-

väskylä) olivat mukana.     

 

”Sijaisperheet saivat väylän kertoa tilanteistaan, osallistua ensim-

mäisiin virkistystapahtumiin ja verkostoitua” (TVS2012) 

 

”Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta heille ja koko perheille suun-

natun toiminnan kautta sekä keräämällä heidän toiveitaan ja palaut-

teitaan.” (TVS2012) 

 

”Kohderyhmien (sijaisperheet/kuntakumppanit) verkkainen mukaan 

lähteminen kahdella hanke-alueella hidasti verkostojen ja alueellis-

ten työryhmien perustamista.” (TVS2012) 
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Kokeilutoiminnan aikana sijaisperheissä oli tukihenkilöitä, perheille järjestettiin 

virkistys- ja kokoperheen tapahtumia mm. sirkustyöpajoja, Angry Bird tapahtu-

mapäivä ja luontotoimintapäiviä. Lastenryhmiä oli sekä sijaisvanhempien ryh-

mien ohessa, että erillisinä toiminnallisina ryhminä. Nuorten ryhmissä toiminnal-

lisen tekemisen kautta haettiin vertaisuutta ja kokemusasiantuntijoita koottiin yh-

teen. Lisäksi nuorille järjestettiin omia ryhmiä, kesätoimintaa ja verkkovälitteisiä 

kokoontumisia. Koottiin myös sijaisvanhempien ryhmät. Ryhmiä oli sekä sijaisi-

sille että äideille erikseen.  Kaikissa toiminnoissa käytettiin mahdollisuuksien mu-

kaan oppilaitosyhteistyötä ja alueille koottiin erilaisia hanketoimintaa tukevia ver-

kostoja (TVS2012; TVS2013; Välirap2014; Välirap2015; Välirap2016).  

 

”Esiteltiin kuntiin vapaaehtoistoiminnan muotoa ja mahdollisuuksia 

sijaisperheiden tukena” (TVS2013) 

 

”Opiskelijoita on ollut mukana toiminnassa 10 oppilaitoksesta, joihin 

viety tietoa lastensuojelun perhehoidosta luennoin, opinnäyte-, pro-

jekti-, ha kehittämistöin.” (Välirap2014) 

 

 

Raportoinnin mukaan juurrutettavia toimintoja olivat sijaisperheiden tukihenkilö-

toiminta (perhekaveri), sijaisvanhempien pienryhmät, lasten ja nuorten ryhmät, 

sijaisperhenuorten Chat ja koko perheen tapahtumat. Lisäksi vuoden 2016 rapor-

toinnissa nousee mukaan vaikuttamistyö LaPe-mallinnusryhmään. (LaPe = Lap-

siperheiden palveluiden muutosohjelma) (Välirap2015; Välirap2016). 

 

 

”…onnistuneiden pilotointien jälkeen saatiin erityisesti perhehoidon 

ammatillista tahoa vakuutettua vapaaehtoisuuden mahdollisuuksista 

perhehoidossa.” (TVS2013)  
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Juurrutettavien toimintojen hahmottaminen on tutkimuksen kannalta merkittävää. 

Näin toimintojen suhdetta julkiseen voidaan arvioida. Seuraavaksi esitettävät ku-

vaukset koostuvat raportoinnista saadusta kuvasta, jota on täydennetty tarvitta-

essa muusta aineistosta saatavalla tiedoilla.  Kuvausta avataan aineistosta saa-

duin esimerkein.  

 

 

Sijaisperheiden perhekaveri toiminnan oppaan mukaan toiminta on perheen 

tarpeista lähtevää vapaaehtoista tukea eri elämäntilanteissa. Toiminnan tarkoi-

tuksena on vahvistaa sijaisperheen luonnollista tukiverkostoa ja lisätä perheen 

hyvinvointia. Toiminnan kautta syntyy vastavuoroisia ihmissuhteita vapaaehtoi-

sen ja perheen jäsenten kesken. Vapaaehtoisen tehtäviä voivat olla esimerkiksi 

aikuiskaverina toimiminen, leikkikaveri, harrastuskaveri, tuki läksyihin tai vara-

mummo/-vaari (Aaltonen, Säles & Vaattovaara, 2016, 6-8; TVS2013, 4; Väli-

rap2014; Välirap2015; Välirap2016, 24-26). 

 

”Toiminta on perheen tarpeista lähtevää: sijaisperhe itse määrittelee, 

millaista tukea tarvitsee. Vapaaehtoisen toiveet, valmiudet ja resurs-

sit huomioiden sijaisperhe ja tukihenkilö yhdistetään.” (Välirap2015)  

 

 

Nuorten kesätoimintaa on toteutettu koko hankkeen toiminnan ajan. Kesätoi-

minta on suunnattu 12- 18 -vuotiaille sijaisperheissä eläville nuorille. Toimintaan 

mukaan olivat tervetulleita kaikki sijaisperheiden ikään sopivat nuoret. Toiminta 

ei siis ollut tarkoitettu pelkästään sijoitetuille nuorille. Kesätoiminta on ollut sisäl-

löltään ohjaajan tehtäviä. Projektityöntekijä on vastannut toiminnasta ja ohjan-

neet nuoria toimimaan tehtävien edellyttämällä tavalla. Toimintaympäristöinä 

ovat olleet kesäteatterin väliaikapiste, Suuren Vesikiertueen ”messumainen” 

piste ja Joensuun Perheentalo. Nuoret ovat itse suunnitelleet ja toteuttaneet toi-

mintaa. He ovat muun muassa tehneet kasvomaalauksia, ohjanneet askarte-

luissa ja polkuautoradalla sekä pitäneet satunurkkausta. Toiminnan tavoitteena 

on ollut mahdollistaa nuorille tekemisen paikka, ”kesätyömaistiainen”, jossa he 

voivat osallistumisen kautta saada rakennusaineita omaan kasvamiseensa yh-

teiskunnan jäsenenä (TVS2012, 3; Välirap2014; Välirap2015; KT2016). 
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”Nuorten rohkaiseminen itse toimintaan vapaaehtoistyössä ja vapaa-

ehtoistyömuotojen kehittäminen on erityisesti Pohjois-Karjalan alu-

een kehittämiskohteena.” (Välirap2014). 

 

 

Sijaisvanhemmille on järjestetty ryhmiä, niin isille kuin äideille lisäksi oli yksi 

sukulaissijaisvanhempien ryhmä. Ryhmät eivät pääsääntöisesti olleet suljettuja 

ryhmiä vaan jokainen tapaaminen oli avoin kaikille. Yksi isäryhmä oli kuitenkin 

suljettu. Joka tarkoittaa sitä, ettei ryhmään otettu uusia jäseniä sen alettua. Muut 

ryhmät olivat avoimia ja jokainen tapaaminen oli ns. irrallinen kokonaisuus, johon 

voivat osallistua ne jotka paikalle pääsivät.  Jokainen ryhmä kokoontui oman 

suunnitelmansa mukaisesti. Osa ryhmistä kokoontui kerran tai pari vuodessa, toi-

set kuukausittain (Välirap2014; Välirap2015; Välirap2016, 26-27). 

 

”Pääosa ryhmistä kokoontui määräajoin, kerran 1-2 kuukaudessa. 

Ryhmistä 7 ovat avoimia ja ottavat mukaan uusia jäseniä yhteisellä 

päätöksellä. Yksi isäryhmä kokoontui strukturoidun mallin mukaan.” 

(Välirap2016) 

 

 

Nuorten ryhmä kokoontui vain Pohjois-Karjalan hanke alueella. Nuorten ryhmä 

koottiin sijaisvanhempien toiveesta. Aluksi ryhmän kokoamisessa käytettiin 

apuna perhehoitoliiton nuorisokoordinaattoria. Näin ryhmän toiminta oli perhehoi-

toliiton jäsenyhdistyksen toimintaa, jossa hanke toimi paikallisena koordinoijana. 

Ryhmän nuoret olivat sijaisperheissä eläviä nuoria, jolla tarkoitettiin sekä sijoitet-

tuja että perheen biologisia lapsia ja nuoria. Tapaamisten sisältöä nuoret saivat 

itse ideoida ja niitä toteutettiin mahdollisuuksien mukaisesti. Kokoontumistiheys 

määrittyi sijaisvanhempien ehdotuksista. Ensin ryhmä kokoontui vain kerran puo-

lessa vuodessa, mutta hankkeen edetessä tapaamisia lisättiin niin että ne olivat 

kerran kuukaudessa. Ryhmä vakiintui toiminnan kuluessa ja rohkeni tehdä hank-

keen päätös vuonna 2016 ulostulon ajatuksistaan lastensuojelussa (Välirap2014; 

Välirap2015; Välirap2016, 27). 
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”Pohjois-Karjalan PePPi-sijaisnuoret osallistuivat Lastensuojelun ke-

säpäiville omalla ohjelma- ja puheenvuorollaan sekä PePPin loppu-

tapahtumaan ohjelman tuottajina.” (Välirap2016)  

 

 

Nuorten Chat kokoontumiset olivat valtakunnallisia. Toimintaa kehitettiin yh-

dessä nuorten kanssa ja nuoria chatkehittäjiä oli ympäri suomen. Chat toteutettiin 

alussa kerran kuukaudessa ja myöhemmin kahden viikon välein. Chatille annet-

tiin aika, jolloin keskustelijat saivat tulle tapaamiseen. Tapaamisessa oli teema, 

jonka ympärillä keskusteltiin. Erilaisiin teemoihin liittyen chatissä oli vierailijoita 

mm. poliisi, sijaisperhenuori, sijaissisarus ja sosiaalityöntekijä. Chatissä oli ylei-

nen keskustelu, johon osallistuttiin nimimerkillä. Myös yksityiskeskustelut olivat 

mahdollisia. Chatissä oli aina mukana vähintään yksi työntekijä ja 3-5 vapaaeh-

toista, jotka olivat koulutettu juuri tähän tehtävään (Välirap2015; Välirap2016, 27). 

 

”Chatilla on vastattu valtakunnallisesti sijaisperheidennuorten 

       tarpeeseen saada vertaistukea.” (Välirap2015) 

 

 

 

6.2   Toiminnoista saadut kokemukset 

 

 

Hankkeesta vuosittain tehdyissä raporteissa on kuvattu toimintoihin osallistunei-

den, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisena toimineiden nä-

kökulmista, joissa he ovat kuvanneet toiminnoista saamiaan kokemuksia. Nämä 

kuvaukset on tehty rahoittajaa (RAY) varten.  

 

Hankkeen toiminnoista saamista kokemuksista nousevat kansalaistoiminnan ja 

julkisen sektorin suhdetta kuvaavat elementit, joita ovat toimintaympäristön 

luonne, toiminnan toteuttamisen tapa, yksilön ominaisuudet, auttamissuhteen 

luonne ja toiminnan arvoperusta. Nämä ovat tämän tapauksen kokemuksista 

esiin nostamat julkisen ja kansalaistoiminnan elementit. Käyn ne läpi seuraavaksi 
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aineistositaatteja hyödyntäen ja kokemusta selvittäen. Aineistositaatin perässä 

käytän lyhenteitä tt (työntekijä), vp (vapaaehtoinen), yk (yhteistyökumppani) ja sp 

(sijaisperhe) kuvaamaan kenen kokemuksesta on kysymys. 

 

 

Toiminta ympäristön luonnetta kuvataan aineistossa melko laajasti. Verkosto-

jen rakentaminen eri alueiden välillä on edennyt työntekijöiden kuvaamana eri-

tahtiin. Näyttäisi siltä, että oikeiden henkilöiden löytyminen ottaa aikansa ja sitou-

tuminen yhteistyön tekemiseen on erialueilla eritahtista. Uudellamaalla vuonna 

2017 jatketaan vielä hanketta, kun taas Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala ovat jo 

hankkeen päättäneet ja molemmilla alueilla toiminta on joko juurtunut rakenteisiin 

tai päättynyt. 

 

” Yhteistyö perhehoidontoimijoiden kanssa on edennyt Uudella-

maalla ja Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa vain jonkin verran”(tt) 

 

”Näkemykset hankkeesta vaihtelevat, Uusimaa ja Keski-Suomi ovat 

myönteisempiä ja Pohjois-Karjala on kriittisempi”(yk) 

 

 

Kokonaisuutena hanke alueilla tehdyt toiminnot ovat tuottaneet tietoa sijaisper-

heiden elämästä. Tämä näyttäytyy työntekijöiden kuvaama ja kokemana hyvin 

erilaiselta. Pitkien välimatkojen tuomat haasteet ja samalla vapaaehtoisten toi-

mintaan mukaan pääseminen ovat näyttäytyneet merkittävinä haasteina ja eri ar-

voistavina tekijöinä. Isompien kaupunkien sektoroituminen (esimerkiksi ennalta-

ehkäisevät palvelut ja sijaishuolto) ja pienempien kaupunkien ihmisläheinen työs-

kentelytapa ovat mahdollistaneet ja tuottaneet eriarvoisuutta. Sijoittaja ja sijainti 

kunnista riippuen sijaisperheen palvelut voivat olla hyvinkin erilaisia samoin mah-

dollisuudet osallistua järjestettyihin toimintoihin.  

 

”Hanke alueiden erot toimintaympäristönä tulivat selkeästi esille ja 

osoittivat sen kuinka eri arvoisessa ja erilaisessa tilanteessa sijais-

perheet lapsineen ovat eripuolilla Suomea”(tt) 
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Toiminnan toteuttamisen tavasta nostetaan esille seuraavia asioita. Työnteki-

jöiden kokemuksen mukaan vapaaehtoisuuteen on suhtauduttu varauksellisesti 

ammattilaisten taholta. Ammattilaisilla tässä kohden viitataan perhehoidon sosi-

aalityöntekijöihin, joilla sijaishuollossa on lapsenasiastavastaavan ominaisuu-

dessa tai perhehoitajan omana työntekijänä valvonta velvollisuus sijaisperheen 

tilanteessa.  

 

”Ammattilaisten asenteet vapaaehtoistoiminnan suhteen ovat muut-

tuneet myönteisemmäksi”(tt) 

 

 

Toiminnan toteuttamisen tapana vapaaehtoisuus on näyttäytynyt toimivana. Si-

jaisperheet ovat hyötyneet toiminnasta, jossa he itse voivat olla osallisina ja mää-

ritellä sitä mikä heitä tosiaasiallisesti auttaa.  

 

”Ammatilliseen tukihenkilötoimintaan verrattuna vapaaehtoisuus on 

todettu joidenkin perheiden kohdalla jopa toimivammaksi, koska se 

ei sisällä kontrollia eikä tarkkaa sääntelyä. Se joustaa ja enemmän 

perheen tarpeisiin ja syntyneeseen ihmissuhteeseen pohjaavaa kuin 

ulkoa päin määriteltyä. ” (tt)   

 

”…vapaaehtoisuuteen perustuvalla avulla on lapsille ja aikuisille eri-

tyinen arvo.” (sp) 

 

 

Yhteistyökumppanit nostavat esille, että oma panos on voinut olla pieni ja näin 

kustannustehokkuus on ollut hyvä. Isolla kansalaisjärjestöllä on toimintojen to-

teuttajana hyvä maine ja sen tekemää työtä arvostetaan. 

 

”oma panos on ollut pieni”(yk) 

 

”toiminta on kustannustehokasta, laadukasta ja luotettavaa toimin-

taa”(yk) 
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Auttamissuhteen luonne ja yksilön ominaisuudet kietoutuvat aineistossa yh-

teen, mutta ovat toisaalta erillään. Vapaaehtoisen ja perheen suhde perustuu pit-

kälti ihmissuhteeseen. Onnistuminen tässä suhteessa lähtee siitä, kuinka perhe 

ja vapaaehtoinen(set) saadaan yhdistämisvaiheessa sopimaan toisilleen (yksilöi-

den ominaisuudet). Ilman ammatillista viittaa perheeseen saapuva vapaaehtoi-

nen on perheennäkökulmasta ihanteellisempi, kuin se että tulija on selkeästi kun-

nan valvontavelvollisuutta kantava ammattilainen. Sitoutuminen suhteeseen osa-

puolten välillä toivotaan olevan pitkäkestoista ennemmin kuin lyhyt kestoista.   

 

”…tärkeitä ovat hetket, jolloin vapaaehtoisen kanssa kahvitellaan ja 

vaihdetaan kuulumisia.” (sp) 

 

”tärkeää on erityisesti suhde sijaisperheen ja vapaaehtoisen vä-

lillä”(sp) 

 

”…sitoutumisen tärkeyttä huomioitiin entistä vahvemmin.” (tt) 

 

 

Kuvauksista voi päätellä, että vapaaehtoinenkin oppii ja saa toiminnasta paljon.  

Opiskelija vapaaehtoisille erityisesti näyttää olevan merkitystä, sillä että he saa-

vat tietoa sijaisperheenä toimimiseen. Toisaalta jos/kun tukisuhde päättyy, on ky-

symyksessä ihmissuhde, jonka päättäminen vie voimia molemmilta osapuolilta.  

 

”win-win tilanne lisää hyvinvointia molemmin puolin”(vp) 

 

”pidetty siitä, että vapaaehtoisia käy kaksi”(sp) 

 

”opiskelija vapaaehtoiset saaneet tietoa lastensuojelusta ja perhe-

hoidosta”(vp) 
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Haastava konteksti lastensuojelu ja sijaishuolto ovat herkkiä ja työntekijät halua-

vat suojelle yhdessä sijaisperheiden kanssa siihen kuuluvia lapsia. Toiminnoissa 

on kuitenkin nähty, ettei vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintoja tarvitse estää.  

 

”turvallisia aikuissuhteita sijaisperheen lapsille”(yk) 

 

”lapset ja nuoret ovat iloisia ja tyytyväisiä erilaisiin toimintoihin”(sp) 

 

”(nuorten kesätoiminta)…jopa olla osaltaan katkaisemassa huono-

osaisuuden periytymistä sijoitettujen nuorten kohdalla.” (sp) 

 

 

Kansalaisjärjestön toteuttamien toiminnot perustuvat kansalaisjärjestön arvo-

pohjaan. Kansalaisjärjestölle on tyypillistä kantaa vahvoja arvolähtökohtia. Ko-

kemuksista on nähtävissä, että arvoperusta tulee näkyville. Arvoina mm. osalli-

suus, vertaisuus ja kokonaisvaltainen perheen huomioiminen. Kansalaisjärjes-

tössä nämä ovat toimintaa vahvasti ohjaavat periaatteet.  

 

”sijaisperheiden, syntymäperheiden ja ammattilaisten on hyväksyt-

tävä ajatus siitä, että sijaisperhe on lapsiperhe, joka tarvitsee tuki-

verkostoa vähintään yhtä paljon kuin tavallinen perhe ja vapaaeh-

toistoiminta voi tarvittaessa täydentää tuota verkostoa.” (tt)  

 

”kokemusasiantuntijan roolissa oleville nuorille avautui kokonaan uu-

simaailma, kun he rohkenivat mukaan”(sp) 

 

”vertaisuuden kokemusten järjestäminen tärkeää, esimerkiksi erilai-

set ryhmät” (yk) 

 

 

Kansalaisjärjestön arvopohjan mukaisesti, sen tulisi tarttua uusiin kehittämiskoh-

tiin. Tapauksen raportoinnissa nousee esille, että sijaisvanhemmat ovat huolis-

saan sijoitettuina olleista lapsistaan, jotka tulevat täysi-ikäisiksi ja näin siirtyvät 
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jälkihuoltovelvoitteen piiriin. Tämä on raportoinnissa todettu jätettävän mahdolli-

seen uuteen hankkeeseen. 

 

” …nuorten tilanne itsenäistymisvaiheessa, huostaanoton päätyttyä 

he jäävät omaan varaansa liian varhain, jolloin syrjäytymisen riski on 

suuri.” (sp)  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tutkimusmatka kansalaisjärjestötoiminnan ja julkisen toiminnan suhteeseen ta-

paus PePPin kokemusten kautta on ollut mielenkiintoinen. Tutkimuksen tulokset, 

viisi keskeistä suhdetta kuvaavaa teemaa toimintaympäristön luonne, toiminnan 

arvoperusta, toiminnan toteuttamisen tapa, yksilön ominaisuudet ja auttamissuh-

teen luonne tuntuivat yllättäviltä. Toisaalta yllättävyys tulee ensisijaisesti siitä, 

etten kokemattomana tutkija osannut ajatella saavani tällaisia tuloksia. Minulla ei 

ollut tutkimusta aloittaessani mitään käsitystä siitä millaisiin asioihin päätyisin lo-

pulta. 

 

Tutkimuksessa oli kolme tutkimuskysymystä. Ensiksikin millaisia toimintoja 

PePPi-hanke kokeili ja millaisia kokemuksia niistä saatiin, toiseksi millaiselta 

PePPi-hankkeessa saatujen kokemusten valossa kansalaisjärjestön ja julkisten 

palvelujen suhde näyttää? ja lisäksi kokoavana kysymyksenä miten lastensuoje-

lujärjestön toteuttamat vapaaehtoisuuteen ja järjestölähtöisyyteen perustuvat toi-

minnot asemoituvat suhteessa lastensuojelun perhehoidon julkisiin palveluihin? 

 

Edeltävissä luvuissa olen vastannut tutkimuksen kahteen ensimmäiseen kysy-

mykseen. Kolmanteen kokoavaan kysymykseen vastaan tässä luvussa samalla 

kun pohdin tutkimukseni kokonaisuutta.  

 

Kansalaisjärjestössä toteutettavan toiminnan toimintaympäristö on hyvin erilai-

nen kuin julkisessa toiminnassa. Toimintaympäristöllä tarkoitan tässä yhteydessä 

yhteistyösuhteita, maantieteellistä aluetta ja vapaaehtoisuuteen perustuvuutta. 

Kansalaisjärjestöt ovat alueellaan yleisesti hyvin verkostoituneita ja tuntevat toi-

mintakentällä toimivia toisia järjestöjä sekä kuntien edustajia. Maantieteelliset 

alueet eroavat toisistaan paljon ja tuovat mukanaan toimintaympäristöön haas-

teensa. Maaseutumaisessa ympäristössä on pitkät välimatkat ja sen mukanaan 

tuomat liikkumisen pulmat. Kaupunkimaisessa ympäristössä on julkinen liikenne 

ja tiheä asutus, näin välimatkat eivät ole pitkiä ja kulkeminenkin sujuu ongelmitta. 

Julkisten palvelujen toteuttaminen onnistuu molemmissa ympäristöissä, koska 
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toiminnan perusta on palkatuissa työntekijöissä. Vastaavasti vapaaehtoisuuteen 

perustuvissa toiminnoissa ongelmaksi muodostuu kohtuuttomat kulut. Kaupunki-

maisessa ympäristössä kaikki on lähellä, myös yhteistyökumppanit, mutta toi-

saalta maaseutumaisessa ympäristössä mukaan lähteminen on hitaampaa ja 

kun päätös mukaan lähtemisestä tehdään, toimintaan sitoudutaan ihan eri tavalla 

kuin kaupungissa. Toiminnan ollessa vapaaehtoista kaikille sen osapuolille sitou-

tuminen toimintaan on suurempaa ja siitä saatava hyötykin on kaksi suuntaista 

(Musick&Wilson 2007, 516-532; Harju 2010).  

 

Vapaaehtoisuudella tarkoitan lisäksi sitä, että perhe tai nuori itse päättää toimin-

taan mukaan lähtemisestä. Tämä voi olla toisenlaista silloin kun perhe tai lapsi 

ovat esimerkiksi avohuollon asiakkuudessa. Tällöin julkisen vallan käyttäjälle 

(lapsen asiasta vastaavalla sosiaalityöntekijällä) on oikeus ja velvollisuuskin vel-

voittaa lasta ja nuorta (sekä perhettä) osallistumaan toimenpiteisiin esimerkiksi 

tukihenkilön vastaanottamiseen tai vaikkapa perheneuvolakäynteihin (Räty 2017, 

Araneva 2016). Tämän tyyppistä velvoittamista ei tapahdu kansalaistoiminnan 

kentällä.   

 

Toiminnan vakiinnuttamiseksi sitoutuminen jatkuvuuteen on tärkeää. Julkisissa 

palveluissa toimintoja voidaan toteuttaa ostopalveluiden turvin tai määräyksillä. 

Kansalaistoiminnassa vaarana on, ettei rahoituksen loputtua löydykään jatkajaa 

toiminnalle tai toiminnalle ei saada jatkorahoitusta (Arnkil 2009). Erityisesti yh-

teistyössä rakennettuihin toimintoihin sitoutuminen olisi tärkeää. Jos vastuullista 

tahoa ei ole nimetty, voi toiminta verkostossa loppua hyvinkin nopeasti erityisesti 

silloin kun rahoituspohja muuttuu. Tämä siis erityisen merkityksellistä julkisen ja 

kansalaistoiminnan rajapinnalla, jossa vastuu toiminnasta ei ole selkeästi jom-

mallakummalla. 

 

PePPi -hankkeen toimintojen raportoinnissa on todettu, että juurruttamisen suun-

tana olisi kuntasektorin palveluvalikko tai järjestöjen palvelutuotanto tai kansa-

laistoiminta. Ajatus on sikäli hyvin mielenkiintoinen juuri julkisen ja kansalaistoi-

minnan suhteen näkökulmasta. Jokainen esitetyistä mahdollisista juurtumisalus-

toista aiheuttaa erilaisen jäsentymisen. Jos toiminta juurtuu osaksi julkista lasten-
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suojelun toimintaa, se kadottaa osan siitä mitä se on voinut olla nyt ollen kansa-

laisjärjestön toteuttamaan kansalaistoimintaa. Toisaalta se olisi juuri näin lapsen 

asiasta vastaavan sosiaalityöntekijän parhaiten hallittavissa ja sen valvonnasta 

vastaisi kunnallinen toimija. Näin toiminnoista saataisiin julkisen vallan alaista ja 

siten helpommin lähestyttävää julkiselta puolelta. Mitä siis kadotettaisiin? Kado-

tettaisiin se, että vapaaehtoisuuteen ja järjestölähtöisyyteen liittyvät mahdollisuu-

det (ihmisten oma vapaatahto ja kontroimattomuus) poistuisivat. Lisäksi toimin-

nan maksuttomuuden suhteen voisi olla ongelmia. Tämä ongelma voisi olla myös 

silloin, jos toiminnot juurtuisivat kansalaisjärjestön palvelutuotantoon, koska sil-

loinkin toiminnoista olisi tultava maksullisia. Toki tuolloin maksut olisivat vain ku-

luista aiheutuvia, eikä näillä siten saataisi aikaa voittoa. Toisin kun jos ajatellaan 

että yksityisen sektorinkin toimijat seuraavat aina mielenkiinnolla kansalaistoimin-

nan kehittämiä toimia ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntävät toiminnan par-

haat puolet.  

 

Julkisten palvelujen ja kansalaisjärjestön toimintojen toteuttamisella on erilaiset 

tavat. Kokemusten perusteella nousivat esille erot, jotka ovat maksuttomuus/kus-

tannustehokkuus, vapaaehtoistoiminta ja työmenetelmä sekä työntuki. Nämä 

ovat kansalaisjärjestön rakenteellisia tekijöitä. Järjestötoiminnassa vapaaehtois-

toiminta on sen sydän. Toiminta pohjaa yleensä ihmisten vapaaehtoiseen haluun 

auttaa toisia, näin mahdollistuu myös toiminnan maksuttomuus (Pessi&Orava-

saari 2010).  

 

Lisäksi maksuttomuudella tarkoitetaan käyttäjille maksutonta palvelua, joka ko-

kemusten perusteella nousee kansalaistoiminnan osaksi. Kansalaistoiminta voi 

rakentaa julkisen palvelun rinnalle toiminnan, joka tukee julkisen palvelun tehtä-

vää. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi sijaisperheen tehtävässään tukeminen 

on julkisen sektorin tehtävä ja PePPi-hanke on voinut toteuttaa toimintoja, joilla 

voidaan sanoa olleen sijaisperheiden hyvinvointiin vaikutuksia. Kokemukset toi-

minnoista ovat pääsääntöisesti positiivisia. 

 

Toisaalta sijaisperheiden julkisesta palvelusta saamassa tuessa, on kokeilutoi-

minnan aikana havaittu puutteita. Kuten tuloksissa todetaan, sijaisperheiden 

saama tuki on hyvin erilaista ja sattumanvaraista. Asuinkunta tai sijoittajakunta 
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voivat hyvin paljon vaikuttaa siihen millaista tukea on tarjolla ja miten tuki on saa-

tavissa. Toisaalta myös Alhaisen (2014) tutkimus lastensuojelun ongelmista vah-

vistaa tätä havaintoa. Yleisesti sen ajatelleen olevan koko lastensuojelun on-

gelma. Erityisesti Alhaisen (2014) kuvaama arkitiedon ohittaminen ovat sijais-

huollon kentälle ja tässä kohden sijaisperheiden tuen saamisen esteinä. 

 

Erityisesti työmenetelmän kehittämisen näkökulmasta yhteistyökumppanit (sijais-

perheet ja sosiaalityöntekijät) ovat olleet kiinnostuneita ja antavat palautetta toi-

mintamuotojen löytymisestä. Toisaalta myös kuntakumppaneiden suuntaan on 

koettu, että toiminnot voivat olla työntukena ja siten saadaan uudenlaisia mah-

dollisuuksia sijaisperheiden tuen toteuttamiselle. Kansalaisjärjestö on voinut to-

teuttaa toimintaa ja osoittaa näin mahdollisuutensa toimintojen toteuttajana, rin-

nalla kulkijana myös sijaisperheiden arjessa. 

 

Toiminta kansalaisjärjestössä on arvoperustaista. Toki se on sitä myös kunnalli-

sessa toiminnassa. Yleisesti ajatellaan, että yhdistys tai järjestö perustetaan jon-

kin tietyn asian vuoksi ja näin omaa vahvan arvoperustan. Tämä saa aikaan sen, 

että asia jonka ympärille vapaaehtoisten ryhmä kerätään tuovat arvopohjan toi-

minnalle. Tässä tapauksessa lastensuojelujärjestön selkeä arvopohja, lastenoi-

keusperustaisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat kokemusten perusteella osal-

listujille merkityksellisiä ja niitä pidetään erilaisuutena, muualta saadun tuen rin-

nalla. Koko perheen huomioiminen ja sitä kautta perheiden identiteetin vahvista-

minen ovat olleet toimintojen valintoja, joita voidaan arvolähtökohdiksikin sanoa. 

Kansalaisjärjestö on voinut ottaa vastaan koko sijaisperheen, ei vain huostaan 

otettua lasta tai vain sijaisvanhempia tai muuta yksittäistä perheenjäsentä tai 

osaa.  

 

Kansalaisjärjestö on koonnut vertaisista koostuvaa ryhmää lisäten osallistujien 

osallisuutta, joskin osallisuuden varsinaiseen täyttymiseen tarvitaan muutakin 

kuin osallistumista. Mutta osallistumismahdollisuuksien lisäämisellä voidaan ta-

voitella osallisuudenkin lisäämistä. Mietittäessä erityisesti myös lapsen asiasta 

vastaavan sosiaalityöntekijän roolia, on tällainen osallistumismahdollisuuksien li-

sääminen juuri lapsen osallisuuden lisäämistä.  
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Arvosidonnaisuudesta päästään luontevasti auttamissuhteen luonteeseen ja yk-

silön ominaisuuksiin tuossa suhteessa. Vapaaehtoista auttamista voidaan luon-

nehtia kovin henkilökohtaiseksi.  Jokainen vapaaehtoinen lähtee mukaan toimin-

taan hyvin erilaisista syistä (mm. Hokkanen 2003).  

 

Jokainen vapaaehtoinen haluaa jotakin vastinetta antamalleen ajalle vapaaeh-

toistoimintaan. Vastikkeen ei tarvitse olla rahaa, eikä se yleensä myöskään sitä 

ole. Vapaaehtoisen saama ”korvaus” voi olla esimerkiksi tietoa jostakin erityis-

ryhmästä tai ammatillista osaamista esimerkiksi opiskelijoille. Osapuolten hyvä 

mieli ja toisen avun arvostaminen antavat myös vapaaehtoiselle paljon. Autetta-

van ja auttajan välille syntyy lähes poikkeuksetta ihmissuhde, jonka aloittaminen 

ja päättäminen ovat vaikeita. Tämä on erityistä verrattuna siihen, että toimintaa 

järjestettäisiin julkisina palveluina. Julkisten palvelujen kautta järjestettäessä suh-

teeseen liittyy aina valvonta ja kontrolli. Vapaaehtoisena auttamisena kansalais-

järjestön toteuttamana auttamisessa on kysymys avusta ihminen ihmiselle.  Pyr-

kimyksenä tasavertaisuus ja toisen kunnioittaminen. 

 

Olisiko PePPi toimintoihin mukaan lähtemisellä ollut kuntien työntekijöille suuri 

taakka, olisivatko he miettineet, etteivät jaksa ottaa kantaakseen sitä vastuuta, 

että toiminnassa tapahtuu jotakin. Vaikuttivatko sosiaalityön niukat resurssit ja 

vaihtuvuus siihen, ettei uskallettu välittää tietoa sijaisperheisiin. Mielestäni Alhai-

sen (2014) kuvaamat lastensuojelun ongelmakohdat ovat voineet olla vaikutta-

massa siihen, että alueiden hankkeeseen mukaan lähteminen oli eritahtista.  

 

Kansalaisjärjestön toteuttamien toimintojen suhde julkisiin palveluihin hankkee-

seen osallistuneiden kokemuksista näyttää monipuoliselta. Kuvausten perus-

teella hankkeen toiminnoissa on pystytty tavoittamaan arvokkaita yksittäisten 

henkilöiden kokemuksia, joka on merkityksellistä juuri kansalaisjärjestön (jopa 

kansalaisyhteiskunnan) ja julkisen toiminnan suhteelle. Kansalaisyhteiskunnalle 

on tyypillistä, että toiminta lähtee ihmisistä itsestään ja se on ihmisten oman ak-

tiivisuuden tuotetta. Sen toiminta perustuu niihin asioihin, jotka ovat ihmisille it-

selleen tärkeitä ja joiden vuoksi he haluavat toimia (Harju 2017, 2010, 214-216; 

Koskiaho 2001, 17.) 
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Kansalaisjärjestö pystyy toteuttamaan toimintaa pienillä alueilla ja marginaalisil-

lekin ryhmille. Järjestötoiminnan keskeinen piirre on, että ne pystyvät luomaan 

edellytyksiä vastavuoroisille ihmissuhteille, tähän päästään hyvin harvoin yritys-

mäisessä tai julkisessa toiminnassa (Särkelä, Vuorinen, Peltosalmi 2005, 31-32; 

Peltosalmi ym. 2016,116-122).  Tästä on kysymys, kun puhutaan auttamissuh-

teen luonteesta.  

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain (417/2007) sekä kansalaisjär-

jestön luoma ympäristö on tässä ollut mielenkiintoinen.  Perhehoidon kentällä 

perheet ovat molempien lakien vaikutus piirissä. Siten että ydinperheellä on mah-

dollisuus sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ja sijoitettujen lasten kautta he 

ovat osa lastensuojelua ja sen toteuttamista. Tätä kauttahan perheellä ei ole las-

tensuojelun asiakkuutta vaan sijoitettu lapsi tuo mukanaan lastensuojelun asiak-

kuuden. Lastensuojelun asiakkuudessa olevalla on oikeus sosiaalihuollon mukai-

siin palveluihin, mutta myös lastensuojelulain edellyttämiin palveluihin. Perhehoi-

tolaki (263/2015) määrittelee niukasti sen mitä tukea ja apua sijaisvanhemmille 

tulee antaa. Kun kunnat joutuvat jakamaan niukkuutta, on yleisesti tiedossa, että 

se mitä kunnalta saa on se vähin mitä laki vaatii. Näin ollen sijaisperheiden tueksi 

määritellyt koulutus, työnohjaus ja vapaan järjestäminen. Tämä lienee vaikuttanut 

osallistujien kokemuksiin siten, että toimintaympäristön kuvauksissa jännitteitä on 

havaittavissa niin sijaisperheiden suunnalta kuin yhteistyökumppaneiden.  

 

Jään vielä pohtimaan sitä miten Moss&Petrie (2002) kuvaavat julkisen sektorin 

toimintaa ja erityisesti sen muutostarpeita. He näkevät, että palvelukeskeiselle 

toiminnalle tulisi rakentaa toisenlainen ajattelumalli. Tunnistaisin tuossa ajattelu-

mallissa juuri kansalaistoiminnan piirteitä. Moss&Petrie ehdottavat lastensuoje-

lulle, että rakennettaisiin tiloja, joissa avoin kohtaaminen olisi mahdollista tällai-

nen kohtaamisen areenan rakentaminen ja toteuttaminen ovat olleet käsille 

PePPi-hankkeessa ja laajemmin kansalaistoiminnan toteuttamissa julkisen ja 

kansalaistoiminnan kohtaamispinnoissa. Kyse ei siis olisi mistään aivan uudesta 

vaan olisiko kysymys ennemmin paluusta johonkin vanhaan. Miksi lastensuojelu 

on ajautunut ja ajautuu vain kasvottomaan kohtaamiseen ts. kohtaamattomuu-

teen? Kansalaistoiminnan kautta voimme saada nämä inhimillisen toiminnan ele-

mentit takaisin. 
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Näin PePPi-hankkeessa saadut kokemukset vapaaehtoisten ja järjestölähtöisten 

kansalaisjärjestön toimintojen kokeilutoiminnasta julkisten lastensuojelupalvelu-

jen rinnalla näyttäytyvät. Suhde on erityinen.  

 

Tutkimusprosessi on ollut vaiherikas. Alun perin valitsemani aihe PePPi-hank-

keesta ei tuottanut tarvittavaa tietoa ja laajennuksen jälkeen koin, etten pysty 

saamaan edelleenkään pro gradua kasaan. Olikohan kokonaisuudessaan kyse 

vain siitä, että hanke oli minulle liian tuttu ja läheinen? Uudenlaisen tulokulman 

ottaminen hankkeeseen tuntui haastavalta. Lopulta sain kuitenkin suunnan ja aja-

tukseni oli saada julkisen ja kansalaistoiminnan suhteesta kokoava kuva. Kuva 

jonka PePPi-hankkeeseen osallistuneet omilla kokemuksillaan piirtäisivät. Ai-

heen rajaamisessa olin ehkä liian jyrkkä ja ajoittain se aiheutti hankaluuksia. Joh-

totähtenä yritin pitää sitä, että saisin kuvattua julkisen ja kansalaistoiminnan suh-

detta sekä sen ilmenemistä PePPi-hankkeen kokeilutoiminnan kokemuksissa. 

Julkisen ja kansalaistoiminnan määrittelemisessä oli omat hankaluutensa ja ra-

jaamisen kautta pyrin saamaan ne hallittaviksi kokonaisuuksiksi. En ole juuri tällä 

hetkellä ihan varma kuinka hyvin siinä onnistuin, mutta tutkimustuloksia peilates-

sani huomasin, että kirjallisuus osio olisi voinut olla laajempi ja monipuolisempi, 

mutta toisaalta kuitenkin ne antavat pohjan tutkimuksen ajatuksille ja niiden 

kautta voi peilata kansalaisyhteiskunnan tai julkisten lastensuojelupalvelujen suh-

detta ja erovaisuuksia.  

 

Jatkotutkimus aiheita jää tietenkin vielä muillekin. Mielenkiintoisena jatkotutki-

muksena voisi olla haastattelututkimus sijaisperheille, jossa Sijaisvanhemmuutta 

julkisen sektorin toimintana tarkasteltaisiin tai Lapsen asiasta vastaavan sosiaa-

lityöntekijän näkemykset ja kokemukset kansalaistoiminnan toteuttamista tukipal-

veluista. 
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