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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa selvitetään millaisia vaiheita sijoitettujen lasten elämässä on ollut ja mitä lastensuojelun sosiaalityöntekijät tietävät lapsen
arjesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaista sijoitettujen lasten kanssa tehtävä sosiaalityö on. Sijoitettu lapsi
tarkoittaa tässä tutkimuksessa sekä avohuollon tukitoimenpiteenä että huostaanoton jälkeisenä sijaishuoltona sijoitettua lasta. Tutkimuksesta
saadun tiedon avulla voidaan tarkastella sitä, millaisena sijoitettujen lasten kanssa tehtävä sosiaalityö näyttäytyy. Tavoitteena on myös tehdä
lapsen asemaa sijaishuollossa näkyvämmäksi.
Tutkimuksen aineistona ovat kolmen lastensuojelun sosiaalityöntekijän teemahaastattelut. Yhteensä seitsemässä eri haastattelussa
sosiaalityöntekijät kuvaavat yhdeksän eri sijoitetun lapsen arkea sijoituksen jälkeen sekä heidän kanssaan tehtyä sosiaalityötä. Lisäaineistoina
tutkimuksessa on käytetty haastatteluiden perusteella kirjoitettuja kuvauksia lasten sijoitusvaiheista sekä piirrettyjä aikajanoja, jotka
havainnollistavat pelkistetysti lasten elämänkulkua sijoituksen jälkeen.
Tutkimuksen viitekehyksenä ovat lastensuojelulakiin perustuva lastensuojelutyö ja sen tutkimus. Erityisesti taustoituksessa painotetaan
sijaishuollon sosiaalityötä, lapsen huomioimista sijoituksen eri vaiheissa sekä perhe- ja laitoshoidon eroavaisuuksia. Lisäksi esitellään
sijaishuollon nykytilannetta sekä sijaishuollosta tehtyjä tutkimuksia.
Tutkimustuloksissa kuvataan lyhyesti lasten elämää ennen sijoitusta, sijoituksen syitä sekä sijoitushistorian vaiheita. Suurin osa lapsista oli
sopeutunut sijoitukseen hyvin. Sopeutumista helpotti sijoituspaikan tuttuus. Lapsen asettumista kuvasivat luottamuksellisen suhteen syntyminen
oman työntekijän kanssa, ystävyssuhteiden solmiminen ja koulunkäynnin sujuminen. Sijoituspaikkaan asettumisen vaikeuksia kuvasivat lapsen
kokemat lojaliteettiristiriidat, eroahdistus sekä sijoituspaikan riittämättömät resurssit vastata lapsen tarpeisiin. Lapsille järjestetyistä ja
suunnitelluista palveluista korostui erilaiset terapiapalvelut.
Tutkimustulosten perusteella sijoitettujen lasten kanssa tehtävä sosiaalityö voidaan jakaa suoraan ja välilliseen työhön. Suoran sosiaalityön
muotoja olivat lapsen tapaamisten lisäksi puhelinkeskustelut. Eräs lapsista kirjoitti sosiaalityöntekijälle myös kirjeitä. Sanallisen kohtaamisen ja
havainnoinnin lisäksi sosiaalityöntekijät eivät käyttäneet lasten kanssa muita vuorovaikutuksen menetelmiä, kuten toiminnallisuutta.
Sosiaalityöntekijöiden ja lasten vuorovaikutus koettiin tärkeäksi, mutta suurimmalla osalla lapsista oli kuitenkin läheisempi suhde johonkin
toiseen työntekijäänsä. Välillisesti tehtävän sosiaalityön osuus oli merkittävä sijoitettujen lasten kanssa tehtävässä työssä. Sosiaalityöntekijät
saivat tietoa lapsesta ja lasta koskevista asioista pääasiassa lapsen sijoituspaikan hoitajilta. Myös vanhemmat ja muut työntekijät olivat
yhteydessä sosiaalityöntekijään.
Keskeisimpiä tekijöitä lapsen sijoituksen onnistumisessa ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutumissa olivat lapsen osallisuus ja huomioiminen
sijoitusprosessin eri vaiheissa. Tärkeimmiksi syiksi lapsen sijoituksen onnistumisessa sekä sen jatkamiselle nähtiin se, että lapset viihtyivät
sijoituspaikoissaan ja toivoivat sijoitusten jatkuvan. Lasten sijoituksen aikana ilmeni myös vaikeuksia, jotka pahimmillaan johtivat lapsen
sijaishuollon muutokseen tai rajoitettuihin tapaamisiin vanhempien kanssa.
Tutkimustuloksia ei voida yleistää aineiston moninaisuuden vuoksi. Sijaishuollon jatkotutkimus voisi kohdistua lasten näkemyksiin omasta
sopeutumisestaan sijoituspaikassa, sekä siihen millaisena he kokevat sosiaalityöntekijän rooliin sopeutumisprosessissa.
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