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1 JOHDANTO 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sijaisperheissä asuvien lasten harrastamista. Ai-

hepiiriä lähestyn sekä sijaisperheiden että perhehoidon sosiaalityöntekijöiden näkökul-

mista. Kiinnostuksen kohteena tutkimuksessani on, miten harrastaminen näkyy osana 

sijaisvanhempien ja perhehoidossa elävien lasten arkea, sekä millaisia haasteita ja tuke-

via tekijöitä sijaisvanhemmat ovat kohdanneet sijoitettujen lasten harrastustoimintaan 

liittyen. Kartoitan myös perhehoidon sosiaalityöntekijöiden roolia sijoitettujen lasten ja 

nuorten harrastamisen tukemisessa, ja teen näkyviksi sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä 

ja kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisen aihepiiristä. 

Teen tutkimukseni osana Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n yh-

teistä, valtakunnallista PePPi -vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -

hanketta, joka toteutetaan vuosina 2012–2016. Hanke keskittyy Uudellemaalle, Pohjois-

Karjalaan ja Keski-Suomeen. PePPi-hankkeen tavoitteena on edistää perhehoidossa ole-

vien lasten ja nuorten sekä sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia, turvata pysyvyyttä ja 

jatkuvuutta, sekä ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeen avulla pyritään löytämään uudenlai-

sia tukimuotoja suomalaisille sijaisperheille. PePPi-hanke on osa RAY:n rahoittamaa 

Emma ja Elias -avustusohjelmaa lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma kerää yhteen eri 

järjestöjen projekteja, ja se toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 

Tämän tutkimuksen taustalla on PePPi-hankkeen työntekijöiden toive saada kehittämis- 

ja vaikuttamistyönsä tueksi uutta tietoa sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisesta. 

Tein keväällä 2014 yhteistyössä hankkeen työntekijöiden kanssa sosiaalityön käytäntö-

tutkimuksen perhehoidossa olevien lasten harrastamisesta. Tämän pro gradu -tutkielman 

myötä laajennan aiheen käsittelyä sijaisperheiden näkökulmasta myös perhehoidon so-

siaalityöntekijöiden kokemuksiin. Niin käytäntötutkimukseni kuin pro gradu -

tutkielmani fokus ja tutkimuskysymykset ovat syntyneet yhteistapaamisissa PePPi-

hankkeen työntekijöiden kanssa. Sosiaalityön käytäntötutkimuksessani toin esiin kes-

keisimpiä sijaisvanhempien kyselyaineistosta nousevia teemoja, joiden käsittelyä pyrin 

syventämään tässä pro gradu -tutkielmassani. Lisäksi vertailen sijaisvanhempien esiin 

nostamia näkökulmia ja teemoja perhehoidon sosiaalityöntekijöiden tuottamaan tietoon 
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sijoitettujen lasten harrastamisesta pyrkien paikallistamaan yhtäläisyyksiä ja eroja ai-

neistojen välillä. 

PePPi-hankkeen työntekijöiden kiinnostus sijaisperheessä asuvien lasten harrastamisen 

aihepiiriin nousee osin Pelastakaa Lapset ry:n Terveisiä täältä kodista! -julkaisussa 

(Marjomaa & Laakso 2011) raportoiduista sijoitettujen lasten omista näkemyksistä har-

rastamiseen. Tästä Pelastakaa Lapset ry:n tekemästä kyselytutkimuksesta saatiin tietoa 

siitä, että sijaisperheissä asuvat lapset kokevat harrastustoiminnan itselleen tärkeäksi. 

Kyselytutkimuksen mukaan perheisiin sijoitetut lapset myös odottavat tulevaisuudelta 

uusien harrastusten aloittamista. PePPi-hankkeen työntekijät ovat sijaisperheiden kanssa 

työskennellessään kuitenkin havainneet, että sijaisperheissä asuvien lasten harrastami-

seen voi liittyä monenlaisia haasteita. 

Tutkielmassani esittelen aluksi perhehoitoa lainsäädännön näkökulmasta, ja kerron sit-

ten perhehoidosta yleisesti sijoitetun lapsen taustojen ja arjen rakentumisen näkökulmis-

ta. Luvussa 3 tuon esiin harrastamisen vaikutuksia lapsen kehitykseen tarkastelemalla 

harrastamisen yhteyttä lapsen itsetuntoon ja erilaisten taitojen omaksumiseen. Luvussa 

4 keskityn sijoitettujen lasten harrastamisen aihepiiriin nostaen esiin sekä ohjatun har-

rastamisen haasteita, että näkökulmia sijoitettujen lasten harrastamisen tukemiseen. Lu-

vussa 5 kerron tutkimuksen tarkoituksesta, tavoitteista ja tutkimustehtävästä.  Luvussa 6 

esittelen tutkimukseni aineiston ja analyysimenetelmät edeten lopuksi pohdintoihin tut-

kimuksen eettisyydestä. Tutkimukseni tulokset esittelen luvussa 7, ja niistä seuraavat 

johtopäätökset tuon esiin luvussa 8. Tutkimuksen viimeisessä luvussa 9 pohdin tutki-

mustulosten merkitystä eri sosiaalityön toimijoille, ja pohdin tutkimuksen luotettavuu-

teen ja mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin liittyviä kysymyksiä. 
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2 PERHEHOITO LAPSEN SIJAISHUOLLON MUOTONA 

2.1 Perhehoito lainsäädännön näkökulmasta 

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (LSL 417/2007, 1§). Lap-

si- ja perhekohtainen lastensuojelu pitää sisällään lastensuojelutarpeen selvityksen, avo-

huollon tukitoimet sekä lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton niihin liittyvine 

sijais- ja jälkihuoltoineen (LSL 417/2007, 2§).  

Pirjo Mikkola (1999) kirjoittaa, että lapselle parhaiten sopivaa sijaishuollon muotoa va-

littaessa sosiaalityöntekijän tulee kuulla lasta ja tämän vanhempia, sekä ottaa huomioon 

lapsen ikä ja mahdolliset erityistarpeet (Mikkola 1999, 22-23). Sijaishuollon muotoja 

ovat perhehoito ja laitoshoito. Perhehoito voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: toimeksian-

tosuhteeseen perustuviin perhekoteihin, yksityisiin ammatillisiin perhekoteihin sekä las-

tensuojelulaitosten yhteydessä toimiviin perhekoteihin. Tutkimuksessani keskitytään 

lasten harrastamisen tarkasteluun toimeksiantosuhteeseen perustuvissa perhekodeissa, 

eli sijaisperheissä. Tässä perhehoitotyypissä yksityiset perheet tarjoavat sijoitetuille lap-

sille ympärivuorokautista hoitoa omassa kodissaan. (Mikkola 1999, 37.) 

Lastensuojelun perhehoidosta tuli ensisijainen sijaishuollon hoitomuoto 1.1.2012 alka-

en. Tämä lastensuojelulakiin tehty uudistus lisää tarpeita perhehoidon lainsäädännön ja 

erityisesti perhehoidon tuen kehittämiseksi.  (Hakkarainen & Kuukkanen & Piispanen 

2012, 4.) Perhehoitoa käytetään lastensuojelussa sekä avohuollon tukitoimena että si-

jaishuollon muotona huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Myös nuoren jälkihuolto 21 

ikävuoteen saakka on mahdollista toteuttaa perhehoitona. Suomessa huostaanotto jatkuu 

lastensuojelulain mukaan aina toistaiseksi, jolloin huostaanotetun lapsen perhehoito on 

aina toistaiseksi jatkuvaa. (Hakkarainen & Kuukkanen & Piispanen 2012, 6.) 



 

 

4 

Perhehoitaja eli sijaisvanhempi antaa perhehoitoa sijoitetulle lapselle lapsen hoidosta 

vastaavan kunnan tai kuntayhtymän kanssa tekemäänsä toimeksiantosopimukseen pe-

rustuen (PHL 312/1992, 1§). Perhehoitajan tulee suorittaa tehtävänsä edellyttämä en-

nakkovalmennus ennen toimeksiantosopimuksen laatimista (Hakkarainen & Kuukkanen 

& Piispanen 2012, 5). 

Perhehoidon tavoitteena on luoda lapselle tai nuorelle mahdollisuus perheenomaiseen 

hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Tavoitteena on lisäksi lapsen tai nuoren perusturval-

lisuuden ja sosiaalisen kehityksen edistäminen. Perhehoitajaksi ryhtyvä voi elää yksin 

tai parisuhteessa, ja perheessä voi olla myös biologisia lapsia, mitä ei kuitenkaan edelly-

tetä. Sijaisperheiksi toivotaan nykyään yhä enemmän lasten ja nuorten sukulais- tai mui-

ta läheisperheitä. (Hakkarainen & Kuukkanen & Piispanen 2012, 5.)  

Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota perhehoidossa olevaa lasta kohden 1.1.2012 

alkaen vähintään 650 euroa kalenterikuukautta kohden (PHL 312/1992, 2§). Perhehoita-

jalle maksetaan lisäksi perhehoidossa olevan lapsen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvista 

kustannuksista kulukorvaus, jonka suuruus on 1.1.2012 alkaen vähintään 391, 58 euroa 

kalenterikuukaudessa. Kulukorvaus korvaa sijoitetun lapsen ravinnosta, asumisesta, 

henkilökohtaisista tarpeista ja harrastuksista aiheutuvat tavanomaiset menot, sekä ne 

terveydenhuollon menot, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata. (PHL 312/1992, 

3§). Kulukorvaus sisältää myös lapsen omaan käyttöön annettavat käyttövarat, joista 

säädetään tarkemmin Lastensuojelulaissa (LSL 417/2007, 55§.) Kulukorvauksen ohella 

perhehoitajalle maksetaan korvaus lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisista terapian tai 

terveydenhuollon kuluista, sekä alle 21-vuotiaan opinnoista aiheutuvista erityisistä kus-

tannuksista. Perhehoitajalla on myös mahdollisuus saada käynnistämiskorvaus lapsen 

perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvista kustannuksista. Käynnistämiskorvauksen 

määrä on 1.1.2012 alkaen enintään 2780,96 euroa perhehoidossa olevaa lasta kohti. 

Hoitopalkkion, kulukorvauksen ja käynnistämiskorvauksen määrä tarkistetaan kalente-

rivuosittain elinkustannusindeksin vuosimuutoksen mukaiseksi. (PHL 312/1992, 3§.) 

Perhehoitajan ja lapsen sijoittaneen kunnan tai kuntayhtymän välisessä toimeksiantoso-

pimuksessa sovitaan perhehoitajan palkkiosta, vapaista ja valmennuksesta, sekä lapsen 

hoidosta aiheutuvien yleisten ja erityisten kustannusten korvaamisesta ja lapsen käyttö-
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varojen määrästä. Lisäksi sovitaan perhehoidon kestosta, lapsen oikeuksista, tukitoimis-

ta ja harrastustoiminnasta. (PHL 312/1992, 4§.) Lastensuojelulain mukaan lapsen tai 

nuoren ollessa sijoitettu kodin ulkopuolelle, kunnan on huolehdittava, että hänen opinto-

jaan ja harrastuksiaan tuetaan tarvittaessa taloudellisesti. (LSL 417/2007, 55§.) 

2.2 Lapsena perhehoidossa 

Maria Vahtola (2008, 65-68) kertoo sijaisperheen parantavia vaikutuksia käsittelevässä 

artikkelissaan niistä ilmiöistä, joita on kohdannut lastentautien erikoislääkärin työssään 

perhehoitoon sijoitettujen lasten taustoihin liittyen. Vahtola kertoo lapsiin kohdistuvan 

väkivallan lisääntyvän Suomessa. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä tai henkistä 

väkivaltaa, välinpitämättömyyttä, vihaa, alistamista tai hyväksikäyttöä. Lapsiin kohdis-

tuvan väkivallan kierre tulisi saada katkaistuksi ajoissa. Mikäli pienen vauvan vanhem-

milla on päihde- tai mielenterveysongelmia, tai he itse ovat joutuneet lapsena väkivallan 

uhreiksi, kasvaa vauvan riski kaltoinkohteluun perheessä. Muita riskitekijöitä lapsen 

kaltoinkohtelulle ovat perheen heikko sosiaalinen asema, raskausaikaan ja synnytykseen 

liittyvät ongelmat, lapsen itkuisuus sekä vanhempien nuori ikä, niin sanottu teinivan-

hemmuus.  

Varhaislapsuuden kuluessa koettu turvattomuus ja kaoottisuus näkyvät usein lapsen 

myöhemmissä ikävaiheissa esimerkiksi murrosikäisen kohdalla runsaina koulupoissa-

oloina, epäsosiaalisena käyttäytymisenä, varasteluna tai itsensä vahingoittamisena (Vah-

tola 2008, 67). Lapsen kertomat kokemukset väkivallasta tai kaltoinkohtelusta tulee aina 

ottaa vakavasti. Osa lapsista ei kuitenkaan koskaan kerro kokemuksistaan viranomaisil-

le (Vahtola 2008, 69-70). Vahtola näkee työssään sijaisperheiden tärkeyden huos-

taanotettujen ja sijoitettujen lasten luottamuksen palautumiselle aikuisia ja elämää koh-

taan. Luottamus syntyy arjessa, missä sijaisvanhempien huolenpito ja lapsen tarpeisiin 

vastaaminen eheyttää kaltoinkohdeltua lasta. (Vahtola 2008, 70-72.) 
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Riitta Haaramäki (2008, 52-55) toteaa, että sijoitettaessa lasta perhehoitoon sosiaali-

työntekijä selvittää niin lapsen kuin sijaisperheenkin toiveita. Pienille lapsille sijaisper-

he löytyy helpoiten. Tunneside sijoitetun lapsen ja sijaisvanhemman välillä ei kuiten-

kaan aina synny nopeasti. Toisinaan kiintymyssuhteen muodostumiseen voi kulua jopa 

vuosia. Tavallinen arki ja yhteinen ajanvietto sijaisperheen kanssa on kestävä pohja lap-

sen ja sijaisperheen välisen kiintymyksen ja tunnesiteen kasvulle. Haaramäen mukaan 

lapsen olisi hyvä antaa sijoituksen alussa viettää paljon rauhallista aikaa kotona runsai-

den virikkeiden tarjoamisen sijaan.  

Lapsen syntymävanhemmat voivat toisinaan hankaloittaa lapsen kiinnittymistä sijais-

perheeseen esimerkiksi toistuvilla lupauksilla lapsen pian tapahtuvasta kotiinpaluusta. 

Lapsen biologisille vanhemmille olisikin tärkeää löytää oma roolinsa perhehoitoon si-

joitetun lapsen elämässä. Syntymävanhemmat voivat esimerkiksi jakaa vanhemmuuden 

vastuuta sijaisvanhempien kanssa ottamalla osittaisen vastuun lapsen harrastustoimin-

nan tukemisesta. (Vahtola 2008, 57.) Osalla lapsista biologisten vanhempien rankka 

tausta tai huonokuntoisuus ei mahdollista syntymävanhemman ja lapsen tapaamisia si-

jaisperheen luona. Tällöin lapsi voi tavata biologista vanhempaansa esimerkiksi sosiaa-

litoimen tiloissa valvotusti. Lapsen kehityksen ja tasapainoisen kasvun näkökulmasta 

olisi hyväksi, että sijoitetulla lapsella säilyisi jonkinlainen linkki omaan biologiseen su-

kuunsa. (Vahtola 2008, 61-63.) 

Lyhytkin jakso sijaisperheessä vaikuttaa usein myönteisesti sijoitetun lapsen kehityk-

seen. Toisaalta myös sijaisvanhemmat voivat uupua ja riski lapsen kaltoinkohteluun 

kasvaa tällöin myös sijaisperheessä. (Vahtola 2008, 59.) Lapsen sijoituksen kuluessa 

sijaisperheen kanssa yhteistyötä tekevät usein monet tahot, muun muassa lastensuojelun 

perhehoidon sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, puhe- ja toimintaterapeutti sekä lasten-

psykiatri. Lapsi saattaa osallistua myös erilaisiin terapioihin tai kuntouttavaan päivähoi-

toon (Vahtola 2008, 62). 

Sijoitettaessa lasta sijaisperheeseen sijaisvanhemmille kerrotaan arvio sijoituksen kes-

tosta. Sijoitus perhehoitoon on aina voimassa toistaiseksi. Mikäli lapsen biologiset van-

hemmat hakevat sijoituksen purkamista, tulee sosiaalitoimen tutkia tilanne yhteistyössä 

muiden lapsen kanssa työskentelevien viranomaisten kanssa. Sijoituksen purkamiselle 
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on aina löydyttävä vahvat perusteet ja näyttöä siitä, ettei lapsen biologisessa perheessä 

enää ole sijoitukseen johtaneita ongelmia ja riskitekijöitä lapsen terveelle kehitykselle. 

Mikäli sijoitus puretaan ja lapsi palaa biologisen perheensä luo, säilyy lapsen kontakti 

sijaisperheeseen usein tukiperhetapaamisten myötä. (Vahtola 2008, 63-64.) 
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3 HARRASTAMINEN LAPSEN KEHITYKSEN 

NÄKÖKULMASTA 

3.1 Lapsen itsetunnon kehittyminen  

Liisa Keltikangas-Järvisen (1994, 17) mukaan itsetunto on sitä, kuinka paljon hyviä 

ominaisuuksia ihminen itsessään näkee. Itsetunto on hyvä silloin kun yksilön minäkäsi-

tyksessä ovat voitolla positiiviset ominaisuudet, ja heikko kun negatiivisten itseen liitet-

tyjen ominaisuuksien määrä on positiivisia ominaisuuksia suurempi. Itsetunto on ihmi-

sen kykyä luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan heikkouk-

sista huolimatta (Keltikangas-Järvinen 1994, 16). Hyvän itsetunnon tuntomerkkeihin 

kuuluu kyky sietää elämässä eteen tulevia pettymyksiä ja epäonnistumisia (Keltikangas-

Järvinen 1994, 22). Selviytyminen epäonnistumisen jälkeisestä pettymyksestä eroaa it-

setunnoltaan vahvojen ja heikkojen yksilöiden kesken. Hyvä itsetunto johtaa uuteen yri-

tykseen, heikko itsetunto luovuttamiseen ja masentuneeseen mielialaan. Itsetunnoltaan 

heikko lapsi ei osaa yhdistää epäonnistumistaan tehtävään käyttämänsä yrittämisen 

määrään, vaan hän pitää jokaista epäonnistumistaan osoituksena yleisestä huonoudes-

taan ja osaamattomuudestaan. Heikon itsetunnon omaava lapsi ei osaa ajatella, että yrit-

tämällä uudelleen ja työskentelemällä lujemmin hän pääsisi päämääräänsä. Itsetunnol-

taan vahva lapsi sen sijaan näkee epäonnistumisensa syyksi vähäisen yrittämisen, ja 

pyrkii seuraavalla kerralla yrittämään enemmän taatakseen tehtävässä onnistumisen. 

(Keltikangas-Järvinen 1994, 48-49.) 

Itsetunto rakentuu niistä kokemuksista, joita yksilö saa ympäristöstään ja muista ihmi-

sistä. Lapsen itsetunto lähtee kehittymään siitä, miten vanhemmat hoitavat lastaan. Lap-

sen kasvaessa tärkeäksi nousee se, millaisena vanhemmat lasta pitävät, mitä he tältä 

odottavat, ja kuinka he suhtautuvat lapsen onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Lapsesta 

huolta pitävien aikuisten ohella myös koulu, ystävät ja harrastukset rakentavat lapsen 

itsetuntoa. (Keltikangas-Järvinen 1994, 123.) Harrastamisella voi olla suuri myönteinen 

merkitys lapsen itsetunnon kehitykselle. Keltikangas-Järvinen (1994, 220) tuo esiin, että 

vahvan itsetunnon kehittyminen pohjautuu onnistumisen elämyksiin. Harrastamisen 

kautta lapsi voi kokea näitä itsetuntonsa kehitykselle tärkeitä osaamisen ja onnistumisen 



 

 

9 

elämyksiä, jotka voivat samalla korvata lapsen muilla elämänalueilla kokemia epäonnis-

tumisia (Keltikangas-Järvinen 1994, 123.) Mitä vähemmän kouluikäinen lapsi kokee 

onnistumisen tunteita koulutyössään, sitä enemmän hänen tulisi saada niitä muualta 

(Keltikangas-Järvinen 1994, 220-221.) 

Keltikangas-Järvinen nostaa esiin myös toisen näkökulman harrastusten vaikutuksesta 

lapsen itsetuntoon. Monissa harrastuksissa eteen tulevat kilpailu ja suoriutumisvaati-

mukset voivat asettaa joidenkin lasten itsetunnolle kohtuuttoman suuren haasteen. Lapsi 

voi kokea harrastuksessaan toistuvasti epäonnistuessaan olevansa onneton yksilö, ikui-

nen epäonnistuja (Keltikangas-Järvinen 1994, 123.) Aikuisten tulisikin etsiä lapselle 

todellisia onnistumisen mahdollisuuksia (Keltikangas-Järvinen 1994, 220-221.) 

Lapsen itsetunto ei liity täysin suoraviivaisesti siihen, missä lapsi on hyvä. Keskeistä on 

se, millaisia taitoja lapsi itse pitää merkittävinä. Lapsi voi esimerkiksi olla taitava ma-

tematiikassa, mutta ei itse arvosta tätä taitoaan. Vastaavasti taiteesta kiinnostunut lapsi 

joka kokee omat piirroksensa huonoiksi, omaa matalamman itsetunnon kuin sellainen 

samantasoiset kyvyt omaava lapsi, joka ei ole kiinnostunut piirtämisestä. Jos lapsella on 

luontainen lahjakkuus tai kyky johonkin, lasta ympäröivien aikuisten tulisi vaalia tätä 

kykyä, ja mikä tärkeintä, lapsen tulisi myös itse oppia arvostamaan lahjakkuuttaan. 

(Daniel & Wassell 2002, 53-54.)  Muun muassa lapsen ystävien mielipiteillä ja sosiaali-

sella paineella on vaikutusta siihen, miten arvostettaviksi lapsi kokee omat kykynsä 

(Daniel & Wassell 2002, 55).  
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3.2 Lapsen sosiaaliset taidot ja ystävyyssuhteet 

Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan (1994, 59) lapsi tarvitsee varhaiseen aikuisuuteen 

saakka vertaisryhmän kehityksensä tueksi. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä tär-

keämpää on, että hän kuuluu johonkin selvärajaiseen ja koossapysyvään kokonaisuuteen 

kuten koululuokkaan, joka toimii ja opiskelee, harjoittelee sosiaalisia taitoja ja kasvaa 

yhdessä. Itsetunnon kehitys vaatii kuulumista johonkin, ja vertaisryhmän antamalla so-

siaalisella hyväksynnällä on suuri merkitys lapsen itsetunnon kehitykselle. 

Suhteet ikätovereiden kanssa edistävät huomattavasti lasten sosiaalista kehitystä. Kyky 

tehokkaaseen tunneilmaisuun, kyky luoda ja ylläpitää keskinäisesti säädeltyjä suhteita 

sekä kyky arvioida todellisuuden luonnetta yhdessä muiden kanssa saavat alkunsa lap-

sen vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa.  (McGurk 1982, 158.)  

Sosiaalisia taitoja ovat auttaminen, itsekontrolli, ristiriitojen välttäminen, vaihtoehtois-

ten ratkaisujen kehittely ja konfliktien hallinta. Myös vuorovaikutustaidot kuten aktiivi-

nen kuuntelu, keskustelun aloittaminen, myötäeläminen ja toisen tunteiden hyväksymi-

nen voidaan sisällyttää osaksi yksilön sosiaalisia taitoja. (Kalliopuska 1995, 8.) Lasten 

ystävyyssuhteet tarjoavat mahdollisuuksia sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Kyetäk-

seen luomaan ja ylläpitämään ystävyyssuhteita lapsen tulee osata kommunikoida toisten 

ihmisten kanssa, asettua toisen henkilön asemaan ja ratkaista erilaisia ristiriitatilanteita. 

Lapsuudessa opitaan perustaidot muiden ihmisten kanssa toimimisesta. Kyvyllä luoda 

ystävyyssuhteita lapsuudessa on havaittu olevan positiivinen vaikutus yksilön myöhem-

piin ihmissuhteisiin. (Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 252.)  

Ystävyyssuhteet rakentavat sosiaalisten taitojen ohella myös lapsen identiteettiä. Vertai-

lemalla itseään muihin sosiaalisissa tilanteissa, lapsi kehittää käsitystään omasta itses-

tään ja identiteetistään. Niin lasten keskinäiset ystävyyssuhteet kuin lapsen muutkin  

ikätoverisuhteet luovat mahdollisuuden kehittää käsitystä itsestä suhteessa muihin. Lap-

selle on tärkeää kokea olevansa osa ikäistensä ryhmää, ja ystävyyssuhteet luovat lapsel-

le tunteen ryhmään kuulumisesta. (Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 252.) 
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Lasten keskinäinen ystävyys mahdollistaa tasavertaisen, horisontaalisen suhteen toiseen 

ihmiseen ja sitä kautta myös sosiaalisten taitojen oppimisen tasavertaisten yksilöiden 

kesken. H. Rudolph Schafferin (1996) mukaan kilpailun ja yhteistyön sääntöjä tasaver-

taisten kesken harjoittelemalla lapset sosiaalistavat toinen toisiaan yhteiskunnan jäse-

niksi (kts. Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 42). Willard W. Hartup (1992) tuo esiin 

ystävien merkityksen sosiaalisen tuen lähteinä. Ystävät tarjoavat yksilölle emotionaalis-

ta tukea psyykkisesti stressaavien elämäntilanteiden keskellä. (kts. Boulton-Lewis & 

Catherwood 1994, 43.) Harrastusryhmään tai koulun kerhotoimintaan osallistuminen 

voi avata lapselle mahdollisuuden uusiin ystävyyssuhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin. 

Jaetut mielenkiinnon kohteet yhdistävät, ja luovat perustaa ystävyyden syntymiselle. 

(Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 127.) 

3.3 Lapsen motoriset ja liikunnalliset taidot 

Lasten liikunta- ja urheiluharrastuksiin liittyviä kokemuksia sekä liikunnan merkitystä 

lapsille on tutkittu eri näkökulmista muun muassa erilaisissa opinnäytetöissä. Marjo Ek 

(2000) on tutkinut pro gradu -opinnäytetyössään lasten ja valmentajien kokemuksia ja 

käsityksiä lentopalloharrastuksesta ja Piia Hämäläinen sekä Päivi Karisto (2001) ovat 

tarkastelleet opinnäytetyössään vanhempien liikunnallisuuden ja koululiikunnan merki-

tystä lapsen liikunnan harrastamiselle. Lasten omaa näkökulmaa harrastamiseen on tut-

kittu muun muassa Marjo Tissarin (2004) tutkimuksessa juniorijääkiekkoilijoiden har-

rastukseensa liittämistä kokemuksista. 

Pienillä lapsilla on nähtävissä luontainen halu vaikuttaa ympäristöönsä motorisella ak-

tiivisuudella ja aistien kautta tutkimisella (Schirrmacher 1993, 27). Motoristen taitojen 

kehittyminen on tärkeää niin lapsen jokapäiväisen elämän eteen tuomien tilanteiden  

kuin lapselle asetettujen tavoitteiden vuoksi. Pieni lapsi oppii harjoituksen myötä vähi-

tellen toimimaan itsenäisesti esimerkiksi ruokailu- ja pukemistilanteissa, ja koululaisen 

arkeen sisältyy jo paljon kehittyneempiä motorisia taitoja vaativia tilanteita. (Boulton-

Lewis & Catherwood 1994, 184.) Kun lapsi opettelee uutta motorista taitoa, hänen tulee 

omaksua sekä taidon edellyttämät yksittäiset liikeyksiköt sekä niiden yhdistäminen ko-

konaisuudeksi. Motorisen taidon oppimisen alkuvaiheessa oppijan huomio kiinnittyy 
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vain pieneen osaan taidon edellyttämästä liikkeiden kokonaisuudesta. Hyvin opitut mo-

toriset taidot sen sijaan ovat automatisoituneet, eivätkä enää vaadi yksilöltä täyttä kes-

kittymistä sujuakseen hyvin. Uuden motorisen taidon sisältämän liikkeiden kokonaisuu-

den hallinta edellyttääkin runsaasti harjoitusta. (Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 

166-167.) 

Monissa peleissä ja urheilulajeissa yksittäiset liikesarjat liittyvät kokonaisuuksiksi, mikä 

parantaa lapsen yleistä liikekoordinaatiota. Pelien kautta lapsi pääsee myös harjoittele-

maan heittämistä, kiinniottamista ja pallon lyömistä. Liikunnan ja urheilun myötä lap-

sen nivelet ja raajat saavat osakseen tarvitsemaansa harjoitusta, ja samalla lapsen tietoi-

suus omasta kehostaan kasvaa. (Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 180.) Monet lii-

kuntamuodot tarjoavat kehollisten taitojen ja fyysisen suorituskyvyn ohella myös kana-

van itsensä ilmaisemiseen, oman lahjakkuuden sekä luovuuden esille tuomiseen (Puha-

kainen 2001, 33). 

Jennie Lindon (2001, 29) tuo esiin, että säännöllinen liikunta tai urheilu lapsuusvuosina 

tukee yksilön pitkäaikaista terveyttä. Aikaisessa elämänvaiheessa syntyneet liikunnalli-

set tavat vakiintuvat todennäköisemmin osaksi yksilön kokonaisvaltaista fyysisesti ak-

tiivista elämäntapaa. Jyri Puhakainen (2001, 36) pohtii lasten liikuntaa ja urheilua käsit-

televässä teoksessaan urheilu- ja liikuntaharrastusten yleisiä hyötyjä lapsille ja nuorille. 

Näiden harrastusten myötä lapset ja nuoret oppivat toimimaan yhteisön jäseninä ja ole-

maan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Liikuntaharrastus auttaa lapsia käsit-

telemään konflikteja ryhmässä ja tuntemaan erilaisia harrastuksen mukanaan tuomia 

tunteita. Pelien, harjoitusten leirien ja muiden tapahtumien myötä lapset saavat myös 

mahdollisuuden luoda uusia ystävyyssuhteita. 

Jyri Puhakainen (2001, 25-26) korostaa liikunnan merkitystä lapsen henkisen eheyden 

ja psyykkisen hyvinvoinnin tukijana. Liikunta helpottaa masennusta ja ahdistusta, sekä 

vaikuttaa positiivisesti yksilön vireystasoon, itseluottamukseen, stressinsietokykyyn ja 

älylliseen suorituskykyyn. Myös Brigid Daniel & Sally Wassell (2002, 124) korostavat  

niitä hyötyjä, joita liikunnalla on jännityksen ja ahdistuneisuuden lievittäjänä. Liikunta 

auttaa lasta luomaan tietoisuuden omasta kehostaan ja edistää kokonaisvaltaista hyvin-

voinnin tunnetta. Puhakainen (2001) tuo esiin liikunnan ja urheilun tarjoamana positii-
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visena elementtinä myös sen mahdollistaman kosketuksen leikkivään ihmiseen. Leikki 

on ihmiselle oma vapauden maailma, joka tuottaa iloa ja mielihyvää, synnyttää myön-

teistä jännitystä, mahdollistaa oman kehollisuuden kokemuksen sekä kehon ja mielen 

harmonian. 

Jenny Lindon (2001, 30) muistuttaa, että vaikka lapset hyötyvät heille läheisten aikuis-

ten kannustuksesta liikunta- tai urheiluharrastustaan koskien, aikuisten ei tule asettaa 

liikaa odotuksia lapsen harrastukseensa sitoutumiselle. Lapsen kiinnostus saattaa vaih-

tua muihin mielenkiinnon kohteisiin tai tavoitteisiin, joita hän haluaa sillä hetkellä elä-

mässään saavuttaa. Aikuisten onkin tärkeää muistaa, että lapsi on keskiössä oman har-

rastuksensa suhteen. 



 

 

14 

3.4 Lapsen taiteellinen kehitys 

Taiteellinen ilmaisu sekä muokkaa että välittää ajatuksia, havaintoja ja tunteita. Se aut-

taa meitä myös ilmaisemaan kokemuksiamme ja kehittämään, vahvistamaan tai muut-

tamaan uskomuksiamme. (Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 187.) Ikävuosien kaksi 

ja seitsemän välillä lapset oppivat käyttämään symboleja ja symbolijärjestelmiä. Lapsi 

oppii ymmärtämään ja tuottamaan puhetta, sekä välittämään tietoa symbolien avulla. 

Usein symbolit ottavat eleiden, ilmeiden tai liikkeiden muodon, ja lapsi piirtää, tanssii 

sekä leikkii erilaisia mielikuvitusleikkejä. Lapsi luokittelee asioita ja tapahtumia leikeis-

sään, mikä auttaa häntä ymmärtämään itseään suhteessa ympäröivään maailmaan. Tämä 

ymmärrys näkyy selvästi lasten taiteellisissa tuotoksissa ja kehityskuluissa. (Boulton-

Lewis & Catherwood 1994, 192-193.)  

Taide tarjoaa lapselle mahdollisuuksia mielikuvituksen käyttöön ja merkitysten antami-

seen häntä ympäröivälle maailmalle (Boulton-Lewis & Catherwood 1994, 204). Lapsel-

le merkittävät tunteet, asiat, ihmiset ja tapahtumat korostuvat usein lasten tekemissä 

piirrustuksissa ja maalauksissa liitoiteltuna tai vääristyneenä värien, muotojen tai linjo-

jen käyttönä. Piirtäessään tai maalatessaan lapset kuvaavat muistoja, kokemuksia tai 

heille tuttuja käsitteitä ja ilmiöitä. (Schirrmacher 1993, 89-90.) Taiteellinen ilmaisu an-

taa lapsille mahdollisuuden tuoda esiin sitä, mitä he haluavat ei-kielellisessä tai kuvalli-

sessa muodossa (Scirrmacher 1993, 81). Daniel & Wassell (2002, 124-125) tuovat esiin, 

että lapsi voi käyttää taiteellisia kykyjään välineenään tunteiden ilmaisemisessa.  

Inkeri Ruokosen (1997; 2005) tutkimuksessa eheyttävästä taidekasvatustoiminnasta (ks. 

Hujala & Turja 2012, 133-134)  havaittiin, että taiteellisessa ilmaisussa ja siihen liitty-

vässä kuvitteluleikissä lapsella on mahdollisuus kompensoida puutteitaan ja saada mie-

lihyvän ja tyydytyksen tunteita, jotka ovat tärkeitä hänen hyvinvoinnilleen. Taiteellinen 

ilmaisu voi myös vähentää lapsen jännitystä ja ahdistusta, sillä musiikin ja taiteen kautta 

lapsi voi oppia käsittelemään pelkojaan ja tehdä asioita, joita ei muuten uskaltaisi.  

Myös musiikki tukee lapsen emotionaalista ja sosiaalista kehitystä tarjoamalla lapselle 

keinon ilmaista ja tarkastella tunteitaan. Se luo myös mahdollisuuksia sosiaaliseen vuo-
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rovaikutukseen ja yhteistyöhön muiden kanssa yhteisen musisoimisen tai tanssimisen 

kautta. Yhdessä muiden lasten kanssa musiikkia harrastaessaan lapsi oppii muiden 

kuuntelemista, oman toiminnan suunnittelua suhteessa muihin ja oman vuoronsa odot-

tamista. Lapsi saa samalla myönteisen kokemuksen ryhmään kuulumisesta. Myös oppi-

essaan soittamaan itsenäisesti uutta instrumenttia lapsi kokee tyydytystä ja onnistumisen 

tunteita. (Pound & Harrison 2002, 71-75). Instrumentin soittamisen opettelu voi olla 

pitkä prosessi, joka vaatii lapselta paljon harjoittelua edellyttäen kärsivällisyyttä ja kes-

kittymistä. Harjoitteluun käytetty aika ja pitkäjänteisyys kuitenkin palkitsevat lopulta, ja 

lapsi innostuu onnistuessaan luomaan tunnistettavia melodioita. Lapsen oma innostus 

harjoitteluun on soittoharrastukselle keskeistä. Soittamisen ilo ja lapsen motivaatio soit-

toharrastukseen voivat kärsiä, mikäli aikuisten taholta tapahtuu harjoitteluun painosta-

mista. (Bowkett, Lee & Harding 2008, 71.) 

Arja Pakkala (1999) on selvitellyt pro gradu -opinnäytetyössään lasten ja nuorten ko-

kemuksia soittoharrastuksestaan konservatoriossa. Tutkimuksessa selvitettiin soittohar-

rastuksen merkitystä lapsille sekä musiikkiharrastukseen sosiaalistumista. Mielenkiin-

non kohteena oli myös lasten musiikkikulttuuriin kasvamisen tarkasteleminen. Tutki-

mukseen osallistuneet nuoret pitivät musiikkia tärkeänä asiana elämässään, ja heillä oli 

määrätietoisuutta, oma halu harrastaa ja pyrkimys eteen päin. Ryhmässä soittamisen ja 

harrastustovereiden merkitys nuorille oli suuri ja se toi elämään sosiaalista vuorovaiku-

tusta. Soittoharrastuksen myötä nuoret saivat elämäänsä myönteisiä elämyksiä ja soitto-

harrastus auttoi myös itsensä toteuttamisessa. 

Kenneth Bruscia (2012, 7-8) tuo esiin musiikin käyttötapoja terapeuttisena välineenä 

psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Musiikkia voidaan kuunnella, ilmaista, 

improvisoida tai säveltää yhdessä lapsen kanssa. Musiikkia kuunnellessaan lapsi voi 

rentoutua, assosioida, kertoa tarinoita, kuvitella tai piirtää. Musiikin kuuntelun avulla 

voidaan pyrkiä aktivoimaan tai rauhoittamaan lasta. Musiikkia ilmaisun välineenä käy-

tettäessä lapsi laulaa tai soittaa ennalta sävellettyä musiikkia. Lapsi voi opetella luke-

maan nuotteja, laulamaan tai soittamaan instrumenttia, tai osallistua yhteisiin lauluhet-

kiin muiden lasten kanssa. Musiikillisen ilmaisun avulla lapsi voi harjoitella eläytymistä 

muiden tunteisiin ja ajatuksiin, harjoitella muiden kanssa yhteistyössä toimimista tai 

vain jakaa ilon musiikin tekemisestä. Improvisointi tarkoittaa taiteen luomista sen esi-
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tyshetkellä, ilman valmistautumista tai harjoittelua. Musiikilliseen improvisointiin tera-

piamuotona kuuluu tunteiden, tapahtumien, henkilöiden tai tilanteiden tarkastelua im-

provisaation keinoin. Improvisaatio sen sijaan kehittää lapsen luovuutta, ilmaisun vapa-

utta, itsetietoisuutta ja kommunikoinnin taitoja. Säveltämiseen musiikki- terapian muo-

tona liittyy laulujen tai instrumentaalisten musiikkikappaleiden luominen, tai musiikki-

videoiden ja nauhoitteiden tekeminen. Musiikin säveltämisen avulla musiikkiterapiaan 

osallistuvalla lapsella on mahdollisuus harjoitella päätöksentekoa, tekemiinsä asioihin 

sitoutumista ja tavoitteellista työskentelyä. Musiikki luo mahdollisuuksia tunteiden kä-

sittelyyn, ja usein lasten musiikkiterapeuttiset sävellykset sisältävätkin ajatuksia ja tun-

teita heidän elämässään merkittäviin tapahtumiin, ihmisiin tai ihmissuhteisiin liittyen. 
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4 SIJAISPERHEISSÄ ASUVIEN LASTEN 

HARRASTAMINEN 

Sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisesta ei ole juuri tehty aiemmin tutkimusta. 

Laajemmin sijaisperheen arjesta ja sijaisvanhemmuudesta sen sijaan on tehty tutkimuk-

sia, esimerkiksi useita pro gradu -opinnäytetöitä. Suvi Saarinen (2006) tarkastelee pro 

gradu -opinnäytetyössään ”Arjen ammattilaiset – sijaisvanhemmuus työnä” kyselytut-

kimuksesta saadun tiedon avulla sijaisvanhempien tapaa määritellä omaa työtään ja 

vanhemmuuttaan. Henna Jokiaho (2007) keskittyy kasvatustieteen alaan kuuluvassa pro 

gradu -opinnäytetyössään ”Elämäntapana sijaisvanhemmuus - sijaisäitien kokemuksia 

sijaisvanhemmuudesta ja perheen arjesta” sijaisäitien kokemuksiin ja käsityksiin sijais-

vanhemmuudesta, sekä suhteestaan perheeseen sijoitettuun lapseen. Kirsi Nurmen 

(2000) opinnäytetyössä ”Lapsena sijaiskodissa – sijaiskodeissa asuvien lasten resursseja 

etsimässä” tutkittiin, millaisia resursseja sijaisperheissä asuvilla lapsilla on, ja miten re-

surssit toimivat voimavarana sijoitetuille lapsille heidän elämässään. Sijaisperheen ar-

kea on tehty näkyväksi Christine Välivaaran (2009) pro gradu -opinnäytetyössä ”Sijais-

vanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet – viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valos-

sa”.  

Sijoitetuilla lapsilla on usein taustallaan syntymävanhempien taholta lapseen kohdistu-

nutta välinpitämättömyyttä tai kaltoinkohtelua. Mirjam Kallandin (2003, 204) mukaan 

huonoista kasvuoloista traumatisoituneen lapsen käsitys omasta itsestään ja muista on 

vaurioitunut. Lapsen käyttäytyminen aikuisia kohtaan heijastaa usein hänen odotuksiaan 

torjuvasta, epäluotettavasta tai ei-käytettävissä olevasta aikuisesta. (Sinkkonen & Kal-

land 2003, 204.) Beverly Jamesin mukaan (1994) psykologinen trauma syntyy, kun ole-

tettu tai todellinen uhkatilanne ylittää yksilön selviytymismekanismit. Trauman synty-

minen riippuu myös tapahtumien kontekstista ja yksilön kokemalleen antamasta merki-

tyksestä. (kts. Thomas & Philpot 2009, 42.) Traumakokemukset vaikuttavat lapsen 

identiteettiin, kehitykseen, luottamukseen muita ihmisiä kohtaan sekä kykyyn säädellä 

omaa käyttäytymistään. Lapsi saattaa turvautua maagiseen ajatteluun täyttääkseen auk-

koja ymmärryksessään tapahtunutta kohtaan. Jos lapsi tuntee, ettei hänellä ole kontrollia 

omaa elämäänsä, on riskinä lapsen itseään vahingoittava käyttäytyminen. Lapsi voi tur-
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vautua myös antisosiaalisuuteen suojautukseen haavoittuvuudelta, ja vältellä läheisyy-

den kokemista muiden ihmisten kanssa. Traumakokemuksia omaavilla lapsilla esiintyy 

usein myös yliaktiivisuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä, mikä vaikeuttaa heidän oppi-

mistaan ja pärjäämistään koulumaailmassa. (Thomas & Philpot 2009, 42-45.)  

Sijaisperheessä asuva lapsi aloittaa usein ohjatun harrastamisen viimeistään kouluikäi-

senä. Vera Fahlberg (2004, 92) tuo esiin, että erityisesti monilla kouluikäisillä lapsilla 

on korkeat odotukset omia suorituksiaan kohtaan. Erityisesti tämä pitää paikkansa pe-

ruskoulun ensimmäisiä vuosiluokkia käyvien lasten kohdalla. Tämän ikäiset, 7-9 -

vuotiaat lapset voivat usein osoittaa pettymystä tai turhautumista omaa suoriutumistaan 

kohtaan. Lapsen tunteiden käsittelyn taidot ovat vielä kehitysvaiheessa, jolloin lapsi 

purkaa monesti voimakkaat tunteensa toiminnan kautta. Myös esimerkiksi urheilussa tai 

peleissä häviäminen on monelle peruskoulun ensimmäisiä luokkia käyvälle lapselle vie-

lä vaikeaa, ja voimakkaiden pettymyksen tunteiden käsittelyssä turvallinen aikuinen on 

suureksi avuksi. 

Lähestyessään 10. ikävuottaan lapsi on yleensä oppinut toimimaan ryhmässä ja pystyy 

tarvittaessa asettamaan ryhmän edun oman hyötynsä edelle. Lapsi saattaa kiinnostua 

kilpailullisista harrastuksista, ja häviäminen alkaa usein sujua lapselta aiempaa parem-

min. Kavereiden merkitys lapselle kasvaa samalla kuin kavereiden vaikutus lapseen li-

sääntyy. Usein kavereiden kanssa myös vietetään yhä enemmän vapaa-aikaa.  (Fahlberg 

2004, 94-95.) 

Murrosikäinen nuori etsii paikkaansa ympäröivässä yhteisössä. Nuoren identiteetti 

muokkautuu osana eriytymistä häntä huoltapitävistä aikuisista. Nuori panostaa usein 

kaverisuhteisiin aiempaa enemmän ja harjoittelee toisaalta itsenäisyyttä, toisaalta itse-

kontrollia. Mielialat vaihtelevat ja toisinaan nuori on luotettava ja vastuullinen, toisi-

naan hän unohtaa vastuunsa ja velvollisuutensa. Perheen sääntöjä, odotuksia ja arvoja 

monesti kyseenalaistetaan tässä ikävaiheessa, mutta kavereiden vaikutteisiin mukautu-

minen lisääntyy entisestään. (Fahlberg 2004, 99-100.)  
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Vera Fahlberg (2004, 147-148) muistuttaa, että lapsen tai nuoren muuttaessa sijaisper-

heeseen on tärkeää, että lapsen elämässä mukana olevat aikuiset – sijaisvanhemmat, 

syntymävanhemmat ja sosiaalityöntekijät – mahdollistavat lapselle muutoksen herättä-

mien voimakkaiden tunteiden käsittelyn. Aikuiset toivovat usein sijoitetulta lapselta 

tunteiden käsittelyä keskustelemalla, kun lapselle luontaisin tapa voimakkaiden tuntei-

den käsittelyyn voi olla itkeminen, huutaminen tai aggression purkaminen toiminnalla 

ulospäin.  

Sijaisisä ja tutkija Arto Tiihonen korostaa lasta tukevan yhteisön merkitystä sijoitetulle 

lapselle. Jos lapsilta on puuttunut omien vanhempien tukea, on harrastuksen kautta koet-

tu yhteisöllisyys ja yhteisön tarjoama tuki heille erityisen tärkeää. Tiihosen mukaan jo-

kaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Sekä liikunta- 

että kulttuuriharrastukset tarjoavat lapselle mahdollisuuden osallisuuteen ja toimijuuteen 

vahvistaen samalla lapsen kokemusta siitä, kuka olen, mitä osaan ja mihin pystyn yh-

dessä muiden kanssa. Sijoitettujen lasten haasteena voi olla epäonnistumisen pelko ja 

siitä seuraava periksi antaminen harrastuksen tuodessa lapsen eteen haastavia tilanteita. 

On tärkeää opettaa lasta hyväksymään mahdolliset epäonnistumiset ja rohkaista häntä 

oppimaan uutta. Tiihonen nostaa esiin myös murrosiän usein mukanaan tuomat muutok-

set nuoren harrastamiseen. Joskus harrastus voi tässä lapsen elämän siirtymävaiheessa 

vaihtuakin ja nuori tarvitsee aikuisen tukea uuden mielenkiintoisen, juuri hänelle sopi-

van harrastuksen löytämiseksi. Tiihonen peräänkuuluttaa niin sijaisvanhempien, sosiaa-

lityöntekijöiden kuin harrastusvalmentajienkin vastuuta ja aktiivisuutta sijoitetun lapsen 

harrastamisen tukemisessa. Hän kannustaa sijaisvanhempia ja sosiaalityöntekijöitä roh-

kaisemaan sijoitettuja lapsia harrastusten pariin. Valmentajien olisi tärkeää huomioida 

lapsen tausta, ei niinkään toiminnan suunnittelussa vaan lapsen käyttäytymisen ja reak-

tioiden ymmärtämiseksi. Sijoitetut lapset saattavat reagoida esimerkiksi valmentajan 

sanallisiin moitteisiin hyvin voimakkaasti. Tiihonen peräänkuuluttaa myös kaikkien las-

ta tukevien, ja lapsen kanssa työkentelevien aikuisten välistä yhteistyötä lapsen par-

haaksi. (Perhehoito 3/2013, 8-10.)  

Brigid Daniel ja Sally Wassel (2002, 53-54) painottavat, että jos lapsen elämässä on jo-

kin mielenkiinnon kohde, tulisi lasta ympäröivien aikuisten tukea tätä kiinnostuksen 

kohdetta, vaikkei lapsella olisi havaittavissa erityislahjakkuutta kyseisellä alueella. Mo-
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nilla elämässään vastoinkäymisiä kokeneilla lapsilla on piileviä kykyjä, jotka eivät ole 

tulleet esiin lapsen eläessä jatkuvan stressin ja epävarmuuden olosuhteissa. Esimerkiksi 

perheväkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokeneet lapset ovat oppineet käyttämään energiansa 

monisyisiin ja vaihteleviin perheolosuhteisiin sopeutumiseen. Niillä lapsilla, jotka ovat 

sopeutuneet stressaavaan tai traumaattiseen tilanteeseen muuttumalla passiivisiksi, tai 

joilla on hyvin heikko itsetunto, ei yleensä ole käsitystä omista kyvyistään ja taipumuk-

sistaan. Vaikeita kokemuksia omaavaa lasta tukevien aikuisten tehtävänä onkin luoda 

lapselle mahdollisuuksia kokea onnistumisen ja menestymisen tunteita elämässään. Mi-

käli lapsi on haastavasta perhetilanteesta huolimatta kyennyt löytämään ja toteuttamaan 

kykyjään ja niiden luomia mahdollisuuksia, on tärkeää että lapsella on mahdollisuus 

jatkaa harrastustaan myös huostaanoton ja sijoituksen jälkeen.   

Sellaiset sijoitetun lapsen mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, joihin sisältyy kontakti  

lasta tukevien aikuisten ja ikätovereiden kanssa, voivat auttaa lapsen kiinnittymisessä 

uuteen sijoituksen jälkeiseen yhteisöön. Lapsen olemassa olevia kykyjä tulisi tukea, tai 

hänen piilevät mahdollisuutensa ja kykynsä tulisi pyrkiä löytämään sijoituksen muka-

naan tuoman suuren elämänmuutoksen myötä. Piilevän kyvyn tai lahjakkuuden löytä-

misen avulla voidaan tukea monia menetyksiä ja eroja elämässään kokeneen lapsen ter-

vettä identiteettikehitystä. Kun lapsi oppii tunnistamaan niin kykynsä kuin muutkin juu-

ri hänelle ominaiset yksilölliset piirteensä, ”minä osaan” ja ”minä olen” yhdistyvät 

osaksi lapsen itsetuntoa. Aikuisen tuleekin rohkaista lasta kokeilemaan erilaisia harras-

tuksia, jotta hänellä olisi mahdollisuus löytää omat mielenkiinnon kohteensa ja kykynsä. 

(Daniel & Wassell 2002, 123-124.) 

Lapsen syntymävanhempien tai sukulaisten osallistuminen lapsen harrastustoimintaan 

voi olla merkittävä yhteyden tunteen luoja lapsen ja tämän biologisen perheen välillä.  

Myönteiset ja jaetut harrastukseen liittyvät kokemukset lapsen ja tämän biologisten su-

kulaisten välillä myös lisäävät lapsen kokemaa kyvykkyyden tunnetta. Vastaavasti lap-

sen ja sijaisvanhempien jakamat yhteiset harrastukset tai mielenkiinnon kohteet auttavat 

perhehoitoon sijoitettua lasta kiintymyksen rakentamisessa sijaisperhettään kohtaan. 

(Daniel & Wassell 2002, 126-127.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esiin sijaisvanhempien ja perhehoidon sosiaali-

työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia lasten harrastamisesta sijaisperheissä. Tutki-

muksessa tuodaan esiin sijaisvanhempien näkökulma perheeseen sijoitettujen lasten har-

rastamisen merkityksestä, harrastamista tukevista ja toisaalta vaikeuttavista tekijöistä, 

sekä perhehoidon sosiaalityön roolista sijoitetun lapsen harrastamisen tukemisessa. Si-

jaisvanhempien näkökulmaa täydentävät lastensuojelun perhehoidon sosiaalityönteki-

jöiden näkemykset ja kokemukset perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisesta ja 

siihen liittyvistä ilmiöistä. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin uutta tietoa sijaisperheiden arjesta sijoitettujen 

lasten ja nuorten harrastustoiminnan tutkimisen avulla. Tutkimustieto tulee PePPi-

hankkeen työntekijöiden käyttöön heidän kehittämistyössään.  Tutkimukseni on osa 

PePPi-hankkeen tiedontuotantoa, jossa kartoitetaan sijaisperheiden kokemaa tuen tar-

vetta, ja rakennetaan uusia toimintatapoja sijaisperheiden sekä sijoitettujen lasten ja 

nuorten tukemiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja lisätä sijaisper-

heiden ympärillä olevaa tukiverkostoa samalla vahvistaen perhehoidossa olevien lasten 

ja nuorten omia sosiaalisia verkostoja ja toimintamahdollisuuksia. 

Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat rakentuneet yhteistyössä Peppi-hankkeen työn-

tekijöiden kanssa Pelastakaa Lapset ry:ssä syksyllä 2013 järjestämässämme yhteista-

paamisessa. Tapaamiseen osallistuivat hankkeen työntekijät eri puolilta Suomea. Vas-

taan pro gradu -tutkielmassani seuraaviin kysymyksiin:  

1) Millainen merkitys harrastuksilla on sijaisperheessä asuvalle lapselle? 

2) Millaisia haasteita sijaisperheet kohtaavat lapsen harrastamiseen liittyen? 

3) Mitkä tekijät tukevat lapsen harrastamista sijaisperheessä? 

4) Millä tavoin lastensuojelun perhehoidon sosiaalityö tukee lasten harrastamista 

sijaisperheissä? 
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Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä etsin vastausta siihen, miten sijaisvanhemmat ja 

sosiaalityöntekijät arvioivat harrastamisen merkitystä sijoitetulle lapselle; kuinka lapsi 

heidän näkemyksensä mukaan kokee harrastuksensa, ja millaisia vaikutuksia harrasta-

misella on ollut lapsen kasvuun ja kehitykseen. 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin selvittämään, millaisia haasteita perhehoitoon 

sijoitetun lapsen harrastamiseen liittyy. Tämän tutkimuskysymyksen avulla tarkastelen 

myös mahdollisia syitä siihen, että lapsella ei ole ohjattua harrastusta, tai lapsen osallis-

tuminen ohjattuun harrastustoimintaan on vaikeutunut.  

Kolmas tutkimuskysymykseni etsii vastausta siihen, mitkä tekijät tukevat perhehoidossa 

olevan lapsen harrastamista. Tämän kysymyksen avulla saadaan tietoa siitä, miten si-

jaisvanhemmat arvioivat saaneensa tukea harrastamiseen omalta tai lapsen lähiverkos-

tolta, sekä yhteiskunnallisilta perhehoidon toimijoilta. Tutkimuskysymys avaa edelleen 

myös perhehoidon sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa aiheeseen, kun selvitän perhehoi-

don sosiaalityöntekijöiden kokemuksia sijoitetun lapsen harrastamiseen myönteisesti 

vaikuttaneista tekijöistä.  

Neljännen tutkimuskysymykseni avulla selvitän lapsen sijoittaneen kunnan perhehoidon 

sosiaalityön roolia harrastustoiminnan tukemisessa. Kartoitan myös, millaista tukea lap-

sen harrastamiselle sijaisperheissä toivotaan perhehoidon sosiaalityöntekijältä tulevai-

suudessa. 
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6 TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSI 

6.1 Tutkimuksen analyysimenetelmät 

Tutkimus toteutettiin Espoon ja Vantaan kaupunkien perhehoidon sosiaalityön yksiköis-

sä. Tutkimusluvat saatuani olin yhteydessä perhehoidon johtaviin sosiaalityöntekijöihin 

sähköpostitse, jolloin sovimme aineistonkeruun aloittamisesta sekä aikataulusta. Van-

taan kaupungin perhehoidossa kävin ennen aineistonkeruun aloittamista kertomassa tut-

kimuksestani. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisen, sijaisvanhemmille toimitetun kyselylomak-

keen (ks. liite 2) sekä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun keinoin. 

Kerron seuraavissa alaluvuissa sähköisen kyselyn toteuttamisesta ja analyysistä, edeten 

sitten perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluaineiston esittelyyn ja haas-

tattelun analyysin kuvaamiseen. 

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, joiden tarkkarajainen 

erottaminen toisistaan on usein käytännössä vaikeaa. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 

tutkimus voivat täydentää toisiaan, tai niitä voidaan käyttää rinnakkain. (Hirsjärvi & 

Remes & Sajavaara 2005, 127-128.)  Tutkimuksessani yhdistän määrällisiä ja laadulli-

sia tutkimusmenetelmiä pyrkien saamaan mahdollisimman laajan ymmärryksen tutkit-

tavasta ilmiöstä ja löytämään uusia näkökulmia perhehoitoon sijoitettujen lasten harras-

tamisen aihepiiriin.  

Kvantitatiivista tutkimusta tehtäessä tutkimuksen aineisto saatetaan tilastollisesti käsi-

teltävään muotoon. Päätelmiä tehdään aineiston tilastolliseen analysointiin perustuen, 

muun muassa kuvailemalla tutkimuksen tuloksia prosenttitaulukoiden avulla. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2005, 131.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on saada 

tulokseksi yleistettävissä olevia päätelmiä, mistä johtuen tutkija määrittelee perusjoukon 

ja poimii tästä edustavan otoksen. Oman tutkimukseni kvantitatiivinen osuus muodos-

tuu sähköisen kyselylomakkeen määrällisistä vastauksista sekä niiden tilastollisesta ana-

lysoinnista. Otokseksi on valittu kahden pääkaupunkiseudun kunnan kanssa toimeksian-

tosopimuksen tehneet sijaisvanhemmat, eikä otoksen perusteella pyritä laajoihin yleis-
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tyksiin tutkittavasta aihepiiristä. Tutkimukseni kvantitatiivista aineiston osaa täydentävä 

kvalitatiivinen osuus koostuu sijaisvanhemmille suunnatun sähköisen kyselyn avoimista 

kysymyksistä sekä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluaineistosta. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan todellista elämää ja tutkittavaa kohdetta pyri-

tään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on löytää tosiasioita, 

ei niinkään todentaa olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

157.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettävissä metodeissa tutkittavien oma ääni ja 

näkökulma nousevat keskiöön, ja aineistoja pyritään tarkastelemaan moniulotteisesti ja 

yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi, Remes&Sajavaara 2007, 160.) Pyrin tutkimuksessani si-

jaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöiden näkemysten ja oman äänen esiintuomiseen. En 

pyri niinkään tutkimukseni aineistosta tekemieni päätelmien yleistämiseen, vaan tuo-

maan esiin uutta sijaisperheissä asuvien lasten harrastamista koskevaa informaatiota ko-

kemuksen ja sen tuottaman tiedon tarkastelemisen valossa. Tämän näkökulman mukaan 

tutkittaessa yksittäistä ilmiötä kyllin tarkasti, saadaan näkyviin se, mikä toistuu usein 

yleisemmällä tasolla ja mikä ilmiössä on merkittävää (mts., 171).  

Survey-tutkimuksen käsite pitää sisällään niin kokeelliset tutkimusasetelmat, struktu-

roidut haastattelut kuin kyselytkin, ja surveyn avulla kerätty aineisto käsitellään yleensä 

kvantitatiivisesti. Kysely on survey-tutkimuksen keskeinen menetelmä.  (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 188-189.) Kyselytutkimuksen avulla kerätään ja tarkastellaan 

tietoa muun muassa erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, mieli-

piteistä, asenteista ja arvoista (Vehkalahti 2008, 11).  

Kyselytutkimuksessa käytetään enimmäkseen suljettuja osioita, joiden usein toisensa 

poissulkevat vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi lomakkeessa. Kyselyn avoimia, 

vapaamuotoisesti vastattavia osioita käytetään tilanteissa, joissa valmiita vastausvaihto-

ehtoja ei voida tai ei haluta luetella vastaajille. (Vehkalahti 2008, 24-25.) Kyselyn avul-

la tutkimusaineistoa kerätään standardoidusti, eli kysymykset esitetään kaikille vastaa-

jille täsmälleen samalla tavalla. Kyselyn kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näyt-

teen tietystä perusjoukosta.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 182-183).  
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Sekä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun, että sijaisvanhempien kyse-

lyn avointen kysymysten osalta käytin tutkimuksessani analyysimenetelmänä aineisto-

lähtöistä analyysiä. Aineistolähtöisen analyysin kautta tutkimusaineistosta pyritään ai-

kaansaamaan teoreettinen kokonaisuus. Analyysin ollessa aineistolähtöistä analyysiyk-

siköt eivät ole ennalta sovittuja tai harkittuja. Aikaisemmilla havainnoilla, teorioilla tai 

tiedoilla ei näin ollen ole yhteyttä analyysin toteuttamiseen tai lopputulokseen. Se, mitä 

tutkittavasta aihealueesta aikaisempaan tutkimukseen perustuen tiedetään, pyritään sul-

kemaan aineiston analyysivaiheessa analyysin ulkopuolelle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

95-96.) 

Matthew B. Miles & A. Michael Huberman (1994) jakavat aineistolähtöisen laadullisen 

analyysin kolmeen vaiheeseen (kts. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108): aineiston redusointi 

eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä aineiston abstrahointi eli teo-

reettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisen taustalla on tutkimustehtävä, 

joka ohjaa olennaisten ilmausten löytämistä informaation kokonaisuudesta (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 109-111). Tutkimuksen tulokset sisältävät aineistosta muodostetun mal-

lin, käsitejärjestelmän, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. Lisäksi tuodaan esiin luo-

kittelujen pohjalta rakennetut käsitteet tai kategoriat sekä niiden sisällöt. Analyysiä teh-

dessään ja johtopäätöksiä esittäessään tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavien näkö-

kulman ja tavoittamaan asioiden merkityksen tutkittaville. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

113.) 

6.2 Sähköinen kysely sijaisvanhemmille 

Sijaisvanhemmille suunnattuun sähköiseen kyselyyn valikoitiin vastaamaan sellaiset 

Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa toimeksiantosopimuksen tehneet sijaisperheet, 

joissa lapsen sijoituksesta perheeseen oli kulunut vähintään yksi vuosi kyselyyn vas-

taamisen ajankohtana. Tällöin arjen kulku sijaisperheessä oli saanut mahdollisuuden 

vakiintua, ja lapsen harrastaminen sitä kautta todennäköisemmin käynnistynyt. 

Sijaisvanhempien kokemuksia kartoittavan kyselyaineiston osalta Espoon kaupungin 

perhehoidon sosiaalityöntekijät toimittivat linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen kun-



 

 

26 

tansa kanssa toimeksiantosopimuksen tehneille sijaisperheille sähköpostitse. Sähköpos-

tiviestin liitteenä oli tutkimukseni taustasta ja tavoitteista kertova saatekirje (ks. liite 1). 

Toisessa tutkimuskunnassa Vantaalla perhehoidon tiimin johtava sosiaalityöntekijä toi-

mi yhteyshenkilönä minun ja sijaisperheiden välillä toimittaen heille linkin kyselylo-

makkeeseen saatekirjeineen. Sijaisvanhempien vastaukset sähköiseen kyselyyn palau-

tuivat minulle suoraan Kyselynetti-verkkopalvelun kautta, jolloin vastaajien anonymi-

teetti kyettiin säilyttämään.   

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 39 sijaisperhettä. Kysely lähetettiin 47 Vantaan kau-

pungin kanssa toimeksiantosopimuksen tehneelle sijaisperheelle, joista 15 vastasi kyse-

lyyn. Kyselyn vastausprosentti Vantaan kaupungin osalta oli siis 32 %. Espoon kaupun-

gin osalta kyselyyn vastasi 21 sijaisperhettä. Tietoa kadon eli vastaamattomuuden mää-

rästä Espoon osalta ei ollut saatavilla joidenkin perhehoidon sosiaalityöntekijöiden vaih-

tumisen vuoksi. Kyselylomakkeeseen vastanneiden sijaisvanhempien määrä vaihteli 

osin kysymyskohtaisesti. Kyselyn ensimmäisiin kysymyksiin sijaisvanhempien tausta-

tiedoista sekä sijoitettujen lasten määrästä ja iästä vastasi 39 tai 38 sijaisvanhempaa. 

Perheeseen sijoitettujen lasten harrastamisen yleisyyttä ja harrastettuja lajeja koskeviin 

kysymyksiin vastasi 36 sijaisvanhempaa. Muihin perheeseen sijoitettujen lasten harras-

tamista kuvaileviin määrällisiin kysymyksiin vastasi 32-34 sijaisvanhempaa. Ohjatun 

harrastuksen puuttumista ja perhehoidon sosiaalityön tukea koskeviin kysymyksiin vas-

tasi kumpaankin 23 sijaisvanhempaa. Kyselyn avointen kysymysten kenttiin vastasi ky-

symyksestä riippuen 14-33 sijaisvanhempaa. Eniten vastauksia tuli perheeseen sijoitet-

tujen lasten ohjattujen harrastusten kestoa koskevaan kysymyskenttään. Moni sijaisvan-

hempi mainitsi vastauksessaan tässä yhteydessä myös lapsen harrastamat lajit. Vähiten 

vastattiin avoimeen kysymykseen lapsen harrastustoimintaan osallistumista vaikeutta-

neista seikoista. 

Aineiston analyysi perustuu kyselylomakkeen monivalinta-kenttien osalta Kyselynetin 

luokittelemaan tietoon. Korkeakoulu-opiskelijoilla on käyttöoikeus Kyselynetti-

verkkopalveluun, jonne luodun verkkokyselyn tulokset analysoidaan sivustolla reaaliai-

kaisesti ja automaattisesti. Kyselyn laatijan käytettävissä on useita erilaisia kysymys-

tyyppejä, joita voi muokata oman tutkimuksen tarpeiden mukaan. Verkkokyselyn tulok-

set muutetaan Kyselynetissä kaavioiksi tai taulukoiksi määrällisten vastausten osalta. 
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Kyselyn laatimisessa on mahdollista valita lisäksi avoimia kysymyksiä, joissa vastaajal-

la on mahdollisuus omin sanoin kertoa näkemyksiään kysymysten aihepiireistä.  

Sijaisperheiden taustatietoja, harrastamisen yleisyyttä ja sijaisperheissä harrastettuja la-

jeja tarkastelin Kyselynetti-verkkopalvelun sijaisvanhempien vastauksista tuottamien 

kaavioiden ja prosenttilukujen avulla. Sijaisvanhempien näkemyksiä harrastamisen 

merkityksestä lapsille, harrastamista tukevista ja vaikeuttavista tekijöistä, sekä perhe-

hoidon sosiaalityön roolista harrastamisen tukemisessa selvitin Likertin asteikon muo-

dostamien vastausvaihtoehtojen ohella avointen kysymysten kautta. Näin Likertin as-

teikon avulla esiin saadut sijaisvanhempien näkemykset tutkittavista aiheista tarkentui-

vat, ja esiin nousi myös uusia ajatuksia. Aineiston analyysivaiheessa luin sijaisvanhem-

pien vastaukset avoimiin kysymyksiin läpi moneen kertaan, ja etsin vastauksista toistu-

via näkemyksiä ja aihepiirejä. Kiinnitin huomiota myös muista vastauksista poikkeaviin 

näkemyksiin. Sähköinen kysely eteni tutkimuskysymysteni luomien teemojen mukai-

sesti ja vastaajat keskittyivät siten yhteen käsiteltävään aihepiiriin kerrallaan, mikä sel-

kiytti vastausten keskeisten teemojen löytämistä analyysin kuluessa. Kyselyn viimeises-

sä, avoimessa kysymyksessä sijaisvanhemmilla oli vielä mahdollisuus täydentää aiem-

missa vastauksissaan esiin tullutta tietoa kertomalla, mitä muuta he vielä haluaisivat sa-

noa sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisesta. 

6.3 Perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelu 

Selvitin tutkimuksessani lastensuojelun perhehoidon sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa 

sijoitettujen lasten harrastamiseen teemamuotoisen ryhmähaastattelun keinoin. Ryhmä-

haastattelussa käsiteltävät aihepiirit liittyivät sosiaalityöntekijöiden näkemyksiin ja ko-

kemuksiin asiakkainaan olevien lasten harrastamisesta, sekä heidän työyhteisössään val-

litseviin käytäntöihin harrastamisen tukemisessa. Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen 

(2001) mukaan (kts. Tuomi & Sarajärvi 2009, 75) teemahaastattelussa edetään tiettyjen 

etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaan. 

Teemahaastattelussa keskeisiä ovat haastateltavien omat tulkinnat asioista, sekä heidän 

asioille antamansa merkitykset. Kiinnostuksen kohteena on samalla myös merkitysten 

syntyminen vuorovaikutuksessa.  
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Liisa Moilasen (1995) mukaan ryhmähaastattelu on tehokas menetelmä tilanteessa, jos-

sa näkemykset vaihtelevat ja suhteet ovat monimutkaisia. Ryhmähaastattelu välittää tut-

kijalle toimijoiden keskenään jakaman kuvan todellisuudesta (Moilanen 1995, 29-30). 

Moilanen tuo esiin haastattelijan omien ennakko-odotusten ja stereotypioiden mahdolli-

sen vaikutuksen ryhmähaastattelun teemojen valintaan, sekä tarkentavien kysymysten 

suuntaamiseen. Moilasen mukaan ryhmähaastattelun kysymykset tulisi suunnitella siten, 

että ne antavat työyhteisölle mahdollisuuden itse määritellä oman tilanteensa. Ryhmä-

haastattelutilanteen alussa esitettyjen kysymysten olisi hyvä olla mahdollisimman sel-

keitä, jolloin kaikki ryhmän jäsenet kokevat voivansa vastata. Ymmärrettävien kysy-

mysten esittäminen edellyttää tutkijalta yhteisön tilanteen huomioonottamista. (Moila-

nen 1995, 39.) 

Ryhmähaastattelun avulla voidaan tutustua yhteisössä vallitseviin arvoihin ja asentei-

siin. Moilanen (1995) tuo esiin, että haastattelijan tehtävänä ryhmähaastattelutilanteessa 

on vain ylläpitää ryhmän käymää keskustelua esittämällä ryhmälle kysymyksiä halutuis-

ta teemoista. Ryhmän jäsenten keskinäinen kommunikaatio, eleet, ilmeet ja näkemykset 

puolesta ja vastaan välittävät tietoa yhteisöllisesti jaetuista asenteista ja erimielisyyden 

kohteista. (Moilanen 1995, 42-43.) Haastattelun luotettavuutta tiedonlähteenä heikentää 

haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastatteluaineisto on-

kin aina konteksti- ja tilannesidonnainen, ja sen tulosten yleistämisessä on siksi oltava 

maltillinen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 201-202.)  

Ryhmähaastattelu on tiedonkeruun muotona tehokas, koska tutkijalla on sen kautta 

mahdollisuus saada tietoja usealta henkilöltä samanaikaisesti. Ryhmällä on haastatteluti-

lanteessa sekä myönteinen että kielteinen vaikutuksensa. Ryhmän jäsenet voivat auttaa 

toisiaan muistinvaraisten seikkojen esiintuomisessa ja väärinymmärrysten korjaamises-

sa. Toisaalta ryhmässä saattaa olla dominoivia jäseniä, jotka ohjailevat haastattelutilan-

teessa käytävän keskustelun suuntaa. Ryhmä voi vaikuttaa myös sen jäsenten halukkuu-

teen tuoda esiin ryhmän kannalta kielteisiä seikkoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 199-200.)  
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Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelu toteutettiin Espoon kaupungin perhehoidon so-

siaalityön yksikössä. Tutkimusluvat saatuani olin yhteydessä kunnan perhehoidon joh-

tavaan sosiaalityöntekijään sähköpostitse ja kerroin tutkimukseni taustoista, tavoitteista 

sekä suunnitelluista aineistonkeruun menetelmistä. Espoon kaupungin perhehoidon so-

siaalityön tiimi ilmoitti pian johtavan sosiaalityöntekijän kautta halukkuutensa osallistua 

tutkimukseni sisältämään sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluun. Haastattelu järjes-

tettiin toukokuussa 2014 Espoon kaupungin sijaishuollon sosiaalityön yksikön tiloissa, 

ja siihen osallistui neljä kunnan perhehoidon sosiaalityöntekijää. Haastattelun nauhoitet-

tiin, ja sen kesto oli 40 minuuttia.  

Tutkimuksen taustoista ja tavoitteista kertovaan informaatiokirjeeseen (kts. Liite 3) tu-

tustumisen ja tutkimukseen osallistumisen edellyttämän suostumuslomakkeiden allekir-

joittamisen jälkeen aloitin sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun laajoilla, yleisluon-

toisilla kysymyksillä perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisesta. Pyrin tuomaan 

esiin sosiaalityöntekijöiden yksilölliset näkemykset ja kokemukset aiheesta kysymällä 

haastattelun aluksi, millaisia ajatuksia sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisen aihe-

piiri heissä ylipäätään herättää. Halusin myös selvittää, millaisia kokemuksia sosiaali-

työntekijöillä on asiakkainaan olevien lasten ja nuorten ohjatusta harrastustoiminnasta.  

Haastattelun teema-alueet ovat niitä alueita, joihin haastattelukysymykset varsinaisesti 

kohdistuvat. Teema-alueiden pohjalta haastattelija voi syventää keskustelua niin pitkälle 

kuin tutkimusintressit edellyttävät. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 66-67.) Haastatteluun va-

litsemani teemat perustuivat tutkimukseni tutkimustehtävään ja tutkimuskysymyksiin. 

Kysyin haastattelun kuluessa tutkittavilta aina tarpeen tullen tarkentavia kysymyksiä, 

jotta saisin mahdollisimman selkeän kuvan heidän näkemyksistään keskusteltaviin ai-

hepiireihin liittyen. En esittänyt keskustelun pohjana olevia teemoja haastattelutilanteen 

kuluessa missään tietyssä ennalta suunnittelemassani järjestyksessä, vaan pyrin nosta-

maan tutkimuskysymyksiini pohjautuvat teema-alueet esiin mahdollisimman luontevasti 

keskustelun kuluessa. 

Analysoin sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun aineistolähtöisesti siten, että litte-

roin ensin aineiston sanatarkasti, ja tutustuin sitten aineistoon tarkemmin etsien sosiaali-

työntekijöiden käymän keskustelun lomasta tutkimustehtävääni keskeisesti liittyvät ai-
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hepiirit. Jaoin sitten nämä eri aihepiireistä käytävät keskustelut luokkiin sen mukaan, 

mitä osa-aluetta koskevia keskusteluja tutkimustehtävästä ne sisälsivät. Nämä analyysin 

alkuvaiheen aihepiirit eli teemat olivat seuraavat: harrastamisen hyödyt perhehoidossa 

oleville lapsille, sosiaalityöntekijöille asiakastyössä kertyneet kokemukset asiakaslasten 

harrastamisesta, harrastusten löytyminen, syyt harrastusten keskeytymiseen, harrastami-

sen haasteet, harrastamisen mahdollistavat tekijät, erityisryhmien aihealue sekä sosiaali-

työntekijöiden harrastamiselle tarjoaman tuen eri muodot. Aineistoon edelleen tutus-

tuessani ja sitä järjestäessäni sisällytin edellä mainitut keskustelun osa-alueet neljän tut-

kimuskysymykseni muodostamiin luokkiin. Tällöin sosiaalityöntekijöiden arvioima, 

ensimmäisen tutkimuskysymykseni sisältämä harrastusten merkitys sijoitetuille lapsille 

sisälsi sosiaalityöntekijöiden kokemukset harrastusten hyödyistä ja osan sosiaalityönte-

kijöille asiakastyössä kertyneistä kokemuksista harrastamiseen liittyen. Toisen tutki-

muskysymykseni aihepiiri, sijaisperheissä asuvien lasten harrastamista vaikeuttavien 

tekijöiden teema sisälsi analyysin edetessä harrastamisen haasteiden-, erityisryhmien 

aihealueen- sekä harrastusten keskeytymisen syiden osa-alueet. Harrastamista tukevien 

tekijöiden, eli kolmannen tutkimuskysymykseni mukainen teema piti sisällään harras-

tamisen mahdollistavien tekijöiden ohella toisen osan sosiaalityöntekijöiden asiakas-

työssään saamista kokemuksista. Neljännen tutkimuskysymykseni mukainen, sosiaali-

työn harrastamiselle tarjoaman tuen teema sisälsi harrastusten löytymisen aihealueen, 

sekä sosiaalityöntekijöiden harrastamiselle tarjoaman tuen eri muodot.  

Ryhmähaastattelussa käyty keskustelu oli hyvin informatiivista ja asiapitoista.  Haastat-

telun kuluessa käytiin vain hyvin vähän sellaista keskustelua, mikä ei olisi päätynyt mu-

kaan aineiston lopulliseen analyysiin ja tutkimuksen tulos-osioon. Ryhmähaastatteluun 

osaa ottaneet sosiaalityöntekijät olivat aktiivisia keskustelijoita, jotka pohtivat käsiteltä-

vänä olevia teemoja useista eri näkökulmista. Sain paljon uutta tietoa sijaisperheissä 

asuvien lasten harrastamisesta sosiaalityöntekijöiden haastattelun myötä. Haastateltavat 

jakoivat monia keskustelun kuluessa esiin tulleita näkemyksiä sijoitettujen lasten harras-

tamisesta, eikä erimielisyyksiä keskusteltavista aihepiireistä juurikaan esiintynyt haasta-

teltavien kesken.  Ylipäätään keskustelussa vallitsi myönteinen ja avoin ilmapiiri.  
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6.4 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksenteossa käsiteltäviin aiheisiin ja aineistonkeruuseen liittyen tulevat aina 

pohdittaviksi tutkimuksenteon eettiset periaatteet. Tutkimuksen eettisyyteen liittyen tut-

kijan tulee pohtia, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimusta tehdään 

(Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2005, 26). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan 

ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet ovat tutkittavan itse-

määräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen, sekä yksityisyys ja 

tietosuoja. Tutkittavien itsemääräämisoikeuteen liittyen tutkijan tulee varmistaa tutki-

mukseen osallistumisen vapaaehtoisuus. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuk-

sen mukaan ”tutkittava voi antaa suostumuksensa suullisesti tai kirjallisesti, tai hänen 

käyttäytymisestään voi olla muutoin tulkittavissa hänen ilmaisseen suostuneensa tutki-

mukseen. Esimerkiksi kohteliaaseen haastattelupyyntöön myöntyminen taikka kyselyyn 

tai kirjoituspyyntöön vastaaminen osoittavat tutkittavan suostuneen tutkittavaksi” (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4). Tässä tutkimuksessa osallistujien suostumus on 

pyritty varmistamaan sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun osalta kirjallisen suos-

tumuslomakkeen allekirjoittamisella. Sähköiseen kyselyyn osallistuneiden sijaisvan-

hempien osallistumisen vapaaehtoisuuden olen pyrkinyt takaamaan kyselyn saatekir-

jeessä kertomani vastaamisen vapaaehtoisuuden avulla. 

Tutkittavien itsemääräämisoikeuteen liittyy osallistumisen vapaaehtoisuuden ohella tut-

kittavien informointi. Haastattelu- ja kyselyaineistoa käytettäessä tutkittaville tulee ku-

vata tutkimuksen aihe ja ilmoittaa, mitä tutkimukseen osallistuminen konkreettisesti 

tarkoittaa ja kuinka paljon vastaamiseen on varattava aikaa. Tutkittavilla on hyvä olla 

myös mahdollisuus pyytää lisätietoa tutkimuksesta ennen varsinaisen aineistonkeruun 

alkamista. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5-6.) Olen informoinut tutkittavia 

sijaisvanhempia tutkimuksen tarkoituksesta ja luonteesta sekä kyselyyn vastaamiseen 

käytettävästä ajasta kyselyn saatekirjeessä. Mukana olivat myös yhteystietoni mahdol-

lista lisätietojen kysymistä varten. Aineistonkeruun kuluessa sijaisperheiltä ei tullut yh-

teydenottoja lisätietoja koskien. Perhehoidon sosiaalityöntekijöiden osalta tutkimuksen 

taustainformaatio välittyi ensin tiimin johtavan sosiaalityöntekijän kautta hänen kertoes-

saan sosiaalityöntekijöille viikoittaisessa tiimikokouksessa tutkimuksestani ja sen sisäl-

tämästä mahdollisuudesta sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluun osallistumiseen. 
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Ryhmähaastatteluun oli varattu aikaa tunnin verran. Ryhmähaastattelun alussa sosiaali-

työntekijät allekirjoittivat lisäksi suostumuslomakkeen, jonka yhteydessä kerrottiin ly-

hyesti tutkimukseni taustoista ja tavoitteista.  

Tutkittavien vahingoittamisen välttäminen sisältää henkisten-, sekä taloudellisten ja so-

siaalisten haittojen välttämisen. Henkisten haittojen välttämiseksi tärkeää on tutkittavien 

kunnioittava kohtelu ja kunnioittava kirjoittamistapa tutkimusraportissa. Tarpeetonta 

henkistä rasitusta tulee välttää tutkimuksen sisältämissä vuorovaikutustilanteissa, muun 

muassa haastattelun kuluessa. Kyselyyn vastatessaan tutkittavilla on sen sijaan itsellään 

mahdollisuus säädellä osallistumistaan välttämällä vahingollisiksi tai haitallisiksi arvi-

oimiinsa kysymyksiin vastaamista. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 7.) Vastaa-

jat toivat tutkimuksessani esiin pääasiassa myönteisiä näkemyksiä ja kokemuksia sijais-

perheissä asuvien lasten harrastamisesta. Toisaalta myös sijoitettujen lasten harrastus-

toiminnassa kohtaamia haasteita ja vaikeuksia käsiteltiin tutkimukseni aineistoissa. Tut-

kimukseni sähköisen kyselyn vastauksista välittyi sijaisvanhempien yleinen myönteinen 

asenne kyselyyn vastaamiseen, ja aihe näyttäytyi heille tärkeänä monisanaisten vastaus-

ten kautta. Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelussa ilmapiiri oli avoin ja miellyttävä, 

ja käsiteltävät aihepiirit puhuttivat sosiaalityöntekijöitä erityistarpeisten lasten ja nuor-

ten harrastamisen haasteiden ohella valtaosin positiivisista kokemuksista asiakaslasten 

harrastamiseen liittyen.  

Tutkijan tulee välttää tutkimusraportin julkaisemisen myötä tutkittavalle mahdollisesti 

aiheutuvaa haittaa tai vahinkoa. Tulosten esittäminen arvostelevasti, asenteellisesti tai 

epäkunnioittavalla tavalla voi aiheuttaa tutkittavalle henkilölle vahingollisia seurauksia. 

Toisaalta on otettava huomioon, että tutkijan tehtävänä on tuottaa uutta tietoa muun mu-

assa yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnasta, pelkäämättä tutkimukseen osallistu-

neiden henkilöiden harmistumista. Tärkeintä haittojen minimoinnissa onkin tutkimuk-

sen järjestelmällinen ja huolellinen suorittaminen sekä asiallisuus tulosten julkaisuun ja 

argumentointiin liittyen.  (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 7-8.) 

Taloudelliset ja sosiaaliset haitat tutkittaville ovat mahdollisia myös, jos tutkimuksente-

ossa ei noudateta yksityisyyden ja tietosuojan eettisiä periaatteita. Tutkittavien tunniste-

tietoja ei pidä kerätä tai säilyttää perusteettomasti.  (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
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2009, 9.) Olen pyrkinyt tutkimukseni kuluessa takaamaan tutkittavien yksityisyyden ja 

siihen liittyvän anonymiteetin. Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluaineiston olen 

purkanut sanatarkasti litteroiden, ja aineistoa raportoidessani olen esittänyt käydyn kes-

kustelun mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan. Ryhmähaastatteluaineiston ra-

portointiin liittyy aineiston anonymisointia siten, että olen välttänyt käyttämästä keskus-

telun raportoinnissa puheen sisältämiä tunnistettavia ilmaisuja, esimerkiksi murreilma-

usten käyttöä. Murteelliset ilmaisut olen aineiston raportointivaiheessa muuttanut yleis-

kielen muotoon puuttumatta kuitenkaan sisällöllisesti millään tavalla sosiaalityönteki-

jöiden ryhmähaastattelutilanteessa käymään keskusteluun. Sosiaalityöntekijöiden asiak-

kaina olevien lasten ja tutkituissa sijaisperheissä asuvien lasten tunnistettavuus on hyvin 

epätodennäköistä, koska tutkimuksen kuluessa enimmillään esiin tulevia tietoja lapsesta 

ovat sukupuoli ja ikä. Sijaisvanhempien avoimiin kysymyksiin kirjoittamat vastaukset 

olen raportoinut tässä tutkimuksessa sellaisinaan. Sijaisvanhempien anonymiteettiä tur-

vaa se, että sähköisesti minulle palautuneeseen kyselyyn vastaaminen on toteutettu il-

man minkäänlaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja vastaajista.  
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7 TULOKSET 
 

Olen rakentanut tulosluvun avaamalla ensin kyselyyn vastanneiden sijaisvanhempien 

taustoja ja sijaisperheissä asuvien lasten harrastamista. Tämän jälkeen vastaan esittämii-

ni tutkimuskysymyksiin luku kerrallaan, jolloin hyödynnän sekä sijaisvanhemmille teh-

tyä kyselyä että sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastatteluaineistoa. 

7.1 Taustatietoa kyselyyn vastanneista sijaisperheistä  

Kyselyyn vastasi yhteensä 39 Espoon tai Vantaan kaupungin kanssa toimeksiantosopi-

muksen tehnyttä sijaisperhettä. Kyselyn alussa kartoitin taustatietoja kyselyyn vastaa-

vista sijaisperheistä. Kyselyyn vastanneista sijaisvanhemmista (n=39) sijaisäitejä oli 84 

prosenttia ja sijaisisiä kahdeksan prosenttia. Sijaisvanhemmista kahdeksan prosenttia oli 

täyttänyt kyselyn yhdessä puolisonsa kanssa. Vastaajista 97%:lla oli puoliso, ja muita 

kuin sijoitettuja lapsia oli 37 prosentilla sijaisperheistä. Muiden kuin sijoitettujen lasten 

lukumäärä perheissä oli yhdestä kuuteen. Lähes kaikki vastaajat (95 %) olivat toimineet 

sijaisperheenä jo pitkään, 6-20 vuotta (kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Aika sijaisperheenä 
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Kyselyyn vastanneissa sijaisperheissä oli yleisimmin yksi sijoitettu lapsi. Näin oli 42 

prosentissa sijaisperheistä. Toiseksi yleisin sijoitettujen lasten lukumäärä oli kaksi lasta, 

mutta kyselyyn vastasi myös sellaisia sijaisperheitä, joissa oli viisi tai useampia sijoitet-

tuja lapsia (kuvio 2).  

 

Kuvio 2. Sijoitettujen lasten määrä 

Vastaajien perheisiin sijoitetuista lapsista vain muutama oli alle 4-vuotias. Eniten per-

heissä oli ala- ja yläaste -ikäisiä, 7-15-vuotiaita lapsia (kuvio 3). 

Kuvio 3. Sijoitettujen lasten ikä 
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7.2 Lasten harrastukset sijaisperheissä 

Valtaosassa sijaisperheitä vähintään yhdellä sijoitetulla lapsella oli ohjattu harrastus ko-

din ulkopuolella. Vain noin kuusi prosenttia sijaisperheistä vastasi, ettei kenelläkään 

perheeseen sijoitetuista lapsista ollut ohjattua harrastusta kyselyyn vastaamisen ajan-

kohtana. Yhdeksässä sijaisperheessä kaksi sijoitetuista lapsista harrasti, kahdeksassa 

perheessä harrastajia oli sijoitetuista lapsista kolme tai neljä. Monella sijoitetulla lapsel-

la oli useampi kuin yksi harrastus. Yleisimmät harrastukset olivat baletti tai tanssi, mu-

siikki, jalkapallo, ratsastus ja partio. Myös voimistelu, uinti ja kuvataide olivat suosi-

tuimpien harrastusten joukossa. Lisäksi lapset harrastivat liikuntaharrastusten osalta 

jääkiekkoa, yleisurheilua, koripalloa, sulkapalloa, salibandya, luistelukoulua, uimakou-

lua, uimahyppyjä ja kuntosalia (kuvio 4). Myös pesäpalloa, sählyä ja parkouria harras-

tettiin muutamissa kyselyyn vastanneissa sijaisperheissä. Taide- ja kulttuuriharrastuk-

siin kuuluivat musiikin ohella sirkuskoulu, käsityökoulu ja teatteri. Erilaisesta kerho-

toiminnasta mainittiin liikunta- tai erityisliikuntakerhoon sekä seurakunnan kerhotoi-

mintaan osallistuminen. Myös koiraharrastus mainittiin yhdessä vastauksista. 

 

Kuvio 4. Harrastetut lajit 
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Sijaisperheiltä kysyttiin harrastusten nimeämisen ohella avoimen kysymyksen keinoin, 

kuinka kauan perheeseen sijoitettujen lasten ohjatut harrastukset olivat jatkuneet kyse-

lyyn vastaamisen ajankohtana. Muutamalla lapsista harrastaminen oli vasta aluillaan, 

mutta valtaosassa vastauksista näkyi lasten pitkäaikainen, kahdesta kymmeneen vuoteen 

kestänyt ohjattu harrastaminen.  

 ”Kohta 14 v poika on harrastanut salibandya ja jalkapalloa 7-vuotiaasta 

 alkaen ja on erittäin aktiivinen edelleen.” 

 ”Pianon soitto ainakin 5 vuotta.” 

 ”Jääkiekko 4 vuotta.” 

 (Sijaisvanhempien kysely) 

Ne sijaisperheissä asuvat lapset, joiden harrastus oli jatkunut pisimpään kyselyyn vas-

taamisen ajankohtana olivat iältään 5-18-vuotiaita. Lapsista kaksi oli alle kouluikäisiä. 

Ala-asteikäisiä oli 17 lasta, yläaste-ikäisiä tai sitä vanhempia pisimpään harrastaneista 

oli 13.  

Joukossa oli myös lapsia, joilla oli useampia harrastuksia. Eräs lapsista oli 9-vuotias 

tyttö, joka harrasti ratsastuksen ohella seurakunnan kerhotoimintaa. Myös toinen ratsas-

tuksen harrastaja osallistui hevosharrastuksensa ohella tanssi- ja yleisurheilu-

harrastuksiin.  

7.3 Harrastusten merkitys sijaisperheissä asuville lapsille 

Sijaisvanhemmilta kysyttiin, kuinka perheeseen sijoitettu lapsi heidän mielestään kokee 

harrastuksensa (Taulukko 1).  Sijaisvanhemmista, jotka vastasivat tähän kyselyn koh-

taan (n=34) vain kuusi ilmoitti joutuvansa muistuttamaan lasta harrastukseen lähtemi-

sestä aina. Viisi sijaisvanhempaa kertoi muistuttavansa lasta harrastukseen lähtemisestä 

usein. Sen sijaan valtaosa sijaisvanhemmista (23) vastasi, että lasta tarvitsee muistuttaa 

harrastukseensa lähtemisestä vain joskus tai ei koskaan. Vastaavasti 21 sijaisvanhempaa 

vastasi lapsen lähtevän aina mielellään harrastukseensa, ja usein harrastamaan lähtee 
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mielellään 11 lasta. Vain kaksi sijaisperhettä ilmoitti lapsen lähtevän harrastukseensa 

iloisin mielin vain joskus tai ei koskaan.  

Taulukko 1. Harrastus lapsen kokemana 

 

Kuten taulukosta 1 voidaan havaita, vastaajien perheisiin sijoitetut lapset kokevat har-

rastuksensa valtaosin myönteisesti. Hyvillä mielin kotiin harrastuksestaan palasi 33 si-

jaisperheen lapsi. Lapset myös kertoivat mukavista kokemuksistaan harrastuksensa pa-

rissa sijaisvanhemmilleen (29). Seuraavaa harrastuskertaansa odottaa sijaisvanhempien 

mukaan valtaosa sijoitetuista lapsista (29).  

Kyselyn avointen kysymysten osioissa sijaisperheet saivat mahdollisuuden kertoa va-

paasti omia näkemyksiään perheeseen sijoitettujen lasten harrastamisesta. Sijaisvan-

hemmat nostivat esiin harrastamisen tärkeyden sijoitetun lapsen elämässä. Harrastami-

sen myönteisiä vaikutuksia lapsen elämään ja kehitykseen tuotiin edelleen esiin mones-

sa vastauksessa.   

”Harrastukset ovat todella tärkeitä lapsen kehittymisen, itsetunnon kannalta. 

Harrastusten merkitys on suuri ja kannustamme lapsiamme harrastamaan ja et-

simään se oma harrastus, jossa saa onnistumisen kokemuksia ja uusia sosiaali-

sia suhteita. Todella tärkeä asia!” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Sijaisvanhemmilta (n=34) kysyttiin heidän näkemystään siitä, kuinka perheeseen sijoi-

tettu lapsi on hyötynyt harrastuksestaan. Valtaosa sijaisvanhemmista kertoo lapsen luot-

tamuksen itseensä ja omiin taitoihinsa kasvaneen harrastuksen myötä (32).  
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”Harrastus on tuonut lapselle pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä ja uskallusta epäon-

nistua ja yrittää uudelleen. Harrastus on kasvattanut itsetuntoa ja on saanut ko-

kemusta, että olen hyvä ja pärjäävä.” 

”Esiintymistaito paranee ja itsevarmuus kasvaa. Myös ujo ja arka lapsi on us-

kaltanut olla esillä, ensin ryhmässä, sitten myös yksin. Lapsi huomaa pystyvänsä 

ja osaavansa, on samanlainen kuin muut.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Sijaisvanhemmat arvioivat myös lapsen sosiaalisten taitojen kehittyneen ohjatun harras-

tuksen myötä (29). Moni lapsi on löytänyt uusia ystäviä harrastuksensa kautta (27).  

 ”Ystäväpiiri on muodostunut varsin kiinteäksi varsinkin salibandyharrastuksen 

 kautta, joka toteutuu omalla kylällä.” 

 ”Jalkapallo pojalle myös terapialuonteista. Oppi paremmin sosiaalisia taitoja ja 

 saa purettua ylimääräistä energiaa jalkapallon kautta.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Lähes kaikki sijaisvanhemmat arvioivat lapsen kehittyneen harrastaessaan motorisesti 

tai liikunnallisesti (33). Eräs sijaisvanhempi mainitsi harrastamisen myönteisiä vaiku-

tuksia käsittelevässä avoimen kysymyksen osiossa ratsastus-harrastuksen kehittäneen 

lapsen tasapainoa, ja myös ohjeiden kuunteleminen sujuu harrastuksen ansioista lapselta 

aiempaa paremmin. Myös muilla sijaisvanhemmilla oli myönteisiä kokemuksia lapsen 

liikunnallisten taitojen karttumisesta ohjatun harrastamisen myötä. Moni sijaisvanhempi 

(20) arvioi harrastamisen myös vaikuttaneen lapsen koulunkäynnin sujumiseen myön-

teisesti (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Harrastamisen myönteiset vaikutukset 

 

Kuten taulukosta 2 voidaan havaita, sijaisvanhemmat arvioivat harrastamisen vaikutta-

neen perheeseen sijoitetun lapsen itseluottamukseen, monien taitojen kehittymiseen se-

kä ystävyyssuhteisiin pääosin myönteisesti. Sijaisvanhemmilla oli mahdollisuus kertoa 

aihepiiriä käsittelevässä avoimen kysymyksen kentässä myös omin sanoin siitä, millä 

tavoin lapsen ohjattu harrastus on tukenut hänen kasvuaan ja kehitystään perheeseen 

sijoituksen aikana. Sijaisvanhemmat mainitsivat lapsen keskittymisen ja tarkkaavaisuu-

den vaikeuksien usein lieventyneen ohjattuun harrastukseen osallistumisen myötä. 

Myös omatoimisuus sekä vastuun ottaminen omista asioista oli monen lapsen kohdalla 

lisääntynyt. Lisäksi sijaisvanhemmat kertoivat harrastamisen vaikuttaneen myönteisesti 

lapsen ajanhallinnan taitoihin sekä säännöllisen elämänrytmin omaksumiseen. Harrastus 

rytmittää mukavasti arkea ja tuo struktuuria lapsen päivään. Harrastamisen mukanaan 

tuoman arkirytmien säännöllisyyden ja jatkuvuuden nähtiin myös tuovan turvallisuutta 

lapsen elämään.  

Harrastamisen vaikutus lapsen yleiseen psyykkiseen hyvinvointiin mainittiin usean si-

jaisperheen vastauksissa. Sijaisvanhemmat mainitsivat lapsen tyytyväisyyden omaan 

elämäänsä lisääntyneen harrastuksessa saatujen myönteisten kokemusten myötä. Harras-

tuksessaan lapsi saa myös mahdollisuuden purkaa pahaa oloaan taiteellisen ilmaisun tai 

fyysisen toiminnan kautta.  Eräs sijaisvanhempi mainitsi, että lapsi on itsenäistynyt, hä-

nen pettymyksensietokykynsä on kehittynyt ja lapsi on löytänyt omat vahvuusalueensa.  
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Vaikka sijaisvanhemmat pitivät lasten ohjattua harrastamista tärkeänä, nähtiin myös 

perheen yhteinen vapaa-aika ja harrastaminen arvokkaana, eikä ohjatun harrastamisen 

toisaalta haluttu vievän liikaa perheen yhteistä aikaa. 

”Lapsilla ei saisi olla liikaa perheen ulkopuolisia harrastuksia, jotta perheen  yhdes-

säololle jää myös aikaa. Ulkopuolisen ohjatun harrastuksen lisäksi on tärkeää, että si-

jaisperheellä on myös yhteisiä omia harrastuksia kuten retkeily,  liikunta, musiikki 

yms., joita voi harrastaa perheen kesken.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Perhehoidon sosiaalityöntekijät toivat ryhmähaastattelussaan esiin monia samankaltaisia 

näkökulmia ohjatun harrastamisen merkityksestä sijoitetuille lapsille kuin kyselyyn vas-

tanneet sijaisvanhemmat. Kuten sijaisvanhemmat, myös sosiaalityöntekijät nostivat 

keskustelun kuluessa esille harrastamisen tärkeyden sijaisperheissä asuville lapsille. 

Harrastaminen nähdään lasta tukevana, ja sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä, että sijais-

perheissä asuville lapsille etsitään sopiva harrastus. Esille nousi toisaalta myös pohdin-

taa siitä, tuleeko lapsen harrastamisen välttämätöntä olla ohjattua ja kodin ulkopuolella 

tapahtuvaa.  

S4: Ja sitten toki se, että ylipäätään tuo harrastuksen tarkka määrittäminen on 

tosi vaikeaa. Meillä on lapsia, jotka asuvat maaseudulla ja siellä se tahtoo olla 

sitä, että ne pojat ajaa siellä peltoautoilla ja mönkkäreillä ja kelkoilla ja muilla. 

Se on harrastusta, mutta se ei ole mitenkään sellaista säännöllisesti ohjattua 

harrastusta. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Kuten kyselyyn vastanneet sijaisvanhemmat, myös sosiaalityöntekijät pitivät lapsen 

omaa innostusta harrastamiseen keskeisenä. Tärkeämpää kuin harrastamisen luonne, oli 

sosiaalityöntekijöiden mukaan lapsen oma motivaatio harrastamiseen. Se, että lapsella 

on jotakin mitä hän tekee ja harrastaa mielellään. 



 

 

42 

Harrastuksen parissa koetut onnistumiset näyttäytyivät tärkeinä lapsen itsetunnon kehi-

tykselle niin sijaisvanhempien kuin sosiaalityöntekijöidenkin näkökulmasta. Sosiaali-

työntekijät kertoivat ryhmähaastattelussaan asiakastyössä saamiaan kokemuksia lapsen 

itsetunnon vahvistumisesta ohjatussa harrastustoiminnassa saatujen onnistumisen ko-

kemusten myötä. Harrastaessa koetut onnistumiset voivat myös tasapainottaa lapsen 

itsetunnon kehitystä silloin, kun lapsi saa päiväkodista tai koulusta erityishaasteistaan 

johtuen toistuvasti kielteistä palautetta. 

S2: Mulla on yksi poika asiakkaana, joka on aika vilkas, temperamenttinen ja 

ehtiväinen. Hänellä on koulussa hirveästi ongelmia, että sen suhteen se itsetunto 

on aika huono. Että kun ei millään meinaa mikään siellä oikein onnistua, mutta 

sitten  tässä harrastuksessa hän on  hirveen, hirveen hyvä. Hän on päässyt 

oikein  sellaiseen edistyneiden pelaajien joukkueeseen ja hän saa siellä sitten 

loistaa. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Myös toinen sosiaalityöntekijä kertoi asiakkaanaan olevan lapsen onnistumisen koke-

muksista urheiluharrastuksensa parissa. 

S3: Mulla kanssa tulee mieleen ylivilkkaan lapsen onnistumisen  kokemus juuri 

siellä urheilussa. Että siellä saa sitten niitä  kehuja, kun muuten tulee vain niitä 

sellaisia huonompia palautteita. Tämä on päiväkoti-ikäinen.  

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Harrastaminen näyttäytyi sosiaalityöntekijöiden mukaan merkityksellisenä sijoitetuille 

lapsille myös sijoituspaikkakuntaan kiinnittymisen kautta. Harrastustoiminnassa muka-

na oleva lapsi löytää helpommin uudelta paikkakunnalta ikäisiään kavereita, mikä hel-

pottaa paikkakunnalle kotiutumista. Sosiaalityöntekijät kertoivat harrastusten tärkeyden 

lapsille näkyvän myös kotikäynneillä sijaisperheiden luona. Lapset näyttävät sosiaali-

työntekijöille usein jo yhteisen tapaamisen alussa uusimmat harrastuksessaan oppiman-

sa temput ja taidot. Lapset haluavat tuoda niin sirkus- ja voimistelutemput kuin pallon 

käsittelytaitonsakin esille tuttujen aikuisten nähtäviksi.  
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7.4 Harrastamisen haasteet  

Olen tässä pro gradu -tutkielmassani kiinnostunut myös siitä, millaiset tekijät vaikutta-

vat sijaisvanhempien mukaan siihen, ettei sijaisperheessä asuva lapsi osallistu ohjattuun 

harrastustoimintaan. Sijoituksen tuoreus ja sitä kautta lapsen olosuhteiden vakiintumat-

tomuus perheessä nousivat esiin yhtenä vaikuttavana tekijänä. Myös lapsen nuori ikä 

vaikutti joissakin sijaisperheissä siihen, ettei lapsella ollut vielä ohjattua harrastusta ko-

din ulkopuolella. 

 ”Lapset (2) ovat vasta kotiutumassa meille. Ensin olemme halunneet tutustua ja 

 tunnustella mikä voisi kiinnostaa. Harrastusmahdollisuudet erittäin hyvät. Nyt 

 aloitellaan kesän yleisurheilukoululla.” 

”Lapsi on vielä niin pieni, osa-aikainen kuntouttava päivähoito riittää  toistai-

seksi.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Myös arjen elämän kiireisyys, sekä sitä kautta ajan ja mahdollisuuksien löytämisen vai-

keus lapsen ohjattuun harrastamiseen nousivat esille sijaisvanhempien vastauksissa. 

Vastauksissa näkyi myös perheen yhteisen ajanvieton tärkeys vastapainona arjen kiireil-

le.  

”Perheessä on jo vilskettä ja menoa ihan tarpeeksi ilmankin. Teemme paljon 

yhdessä perheenä. Mökkeilemme, reissaamme asuntoautolla ja liikumme yhdes-

sä.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Osalla lapsista terapiakäynnit veivät paljon aikaa, eikä ohjattuun harrastukseen osallis-

tuminen ollut siksi kyselyn vastaushetkellä ajankohtaista.  

 ”Lapsen käyttäytymishäiriö ja terapioiden osuminen samaan aikaan sopivan 

 harrastuksen kanssa.” 

”Pienimmäisemme on 5-vuotias poika jolla on melkoisesti perinnöllisiä ongel-
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mia (pienikasvuisuus, astmaattisuus, vielä diagnosoimattomia psyykkisiä ongel-

mia). Jos noin ei olisi, voi hyvinkin olla että hän jo pelaisi futista... Katsotaan 

kuinka  jatkossa.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Lapsen psyykkiseen vointiin liittyvät haasteet ja lapsen oman harrastusmotivaation 

puuttuminen nousivat sijaisvanhempien vastauksissa esiin ohjattua harrastamista eniten 

vaikeuttaneina tekijöinä (Taulukko 3).  

Taulukko 3. Harrastamista vaikeuttavat tekijät 

 

Kuten taulukosta 3 voidaan havaita, myös lapselle sopivien harrastusten puuttuminen 

sijaisperheen asuinalueelta koettiin ohjattua harrastamista selkeästi vaikeuttavana teki-

jänä. Taloudellisen tuen puute harrastamiseen tai perheen muiden lasten hoidon järjes-

tymiseen liittyvät tekijät olivat vaikuttaneet vähiten siihen, ettei vastaajien perheisiin 

sijoitetuilla lapsilla ollut ohjattua harrastusta kodin ulkopuolella. Sijaisvanhemmat nos-

tivat harrastamista vaikeuttaneita tekijöitä käsittelevässä avoimen kysymyksen kentässä 

esiin myös lapsen ikätasoon liittyvien valmiuksien kehityksen haasteet. Mikäli lapsen 

valmiudet eivät ole ikätasoisia, erityisesti joukkuemuotoisiin harrastuksiin osallistumi-

nen vaikeutuu. Joukkueharrastusten ryhmät muodostetaan lapsen syntymävuoden perus-

teella, eikä ikätasoaan taidollisesti jäljessä olevalle lapselle ole helppoa löytää sopivaa 

harrastusryhmää. Tällöin omatoiminen harrastaminen, sekä yhteiset vapaa-ajan harras-

tukset ystävien tai sijaisperheen kanssa voivat korvata ohjatun harrastamisen lapsen 

elämässä.  
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Sijaisvanhemmat pohtivat kyselyn viimeisessä vapaan kommentoinnin osiossa toivei-

taan ja ajatuksiaan sijoitettujen lasten mahdollisuuksista harrastamiseen. Sijaisvanhem-

mat korostivat kaikkien lasten yhtäläistä oikeutta harrastamiseen, lapsen mahdollisista 

erityishaasteista huolimatta. Sijaisperheet toivoivat enemmän sellaisia harrasteryhmiä, 

joihin erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla olisi mahdollisuus osallistua.  

”Lapset ovat samanarvoisia, ovat sitten sijoitettuja tai biologisia. Kaikilla per-

heen lapsilla samat mahdollisuudet harrastuksiin. Mikäli sijoitetulla lapsella on 

erityistarvetta harrastukseen, niin silloin tukea saatetaan kaivata niin taloudelli-

sesti kuin sopivan harrastuksen löytämiseksi järkevän matkan päästä.” 

”Taloudellista tukea harrastuksiin ja sellaisia harrasteryhmiä, mitkä sopivat eri-

tyistä tukea tarvitseville lapsille. Joskus vaan ei sosiaaliset taidot riitä normaa-

leihin ryhmiin.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Myös sosiaalityöntekijät pohtivat ryhmähaastattelun kuluessa perhehoitoon sijoitettujen 

lasten harrastamiseen liittyviä haasteita. Sosiaalityöntekijät nostivat esiin erityisesti lap-

sen psyykkiseen vointiin liittyvät ohjatun harrastamisen haasteet. Esiin nousivat muun 

muassa lapsen sosiaalisiin taitoihin liittyvät haasteet. Sosiaalityöntekijät pohtivat kes-

kustelussaan, että sosiaalisia taitoja on mahdollisuus toisaalta ohjattujen harrastusten 

myötä myös harjoitella, erityisesti joukkueharrastuslajien parissa. 

S4: Ja sitten usein näillä huostaanotetuilla lapsilla on kuitenkin sosiaalisissa 

taidoissa niitä haasteita, mihin tarvitsee apua. Sitten monet esimerkiksi 

joukkueharrastuslajit on tosi hyviä, koska siinä kuitenkin tulee sitä muuta kuin 

koulu- ja päiväkotitoimimista lapselle. Että tavallaan pystyy omanikäisten 

kanssa harrastamaan samassa porukassa, ja luomaan niitä sosiaalisia 

kontakteja, niin se auttaa myös tavallaan siinä sosiaalisten suhteiden 

luomisessa ja siinä tavallaan olevissa haasteissa.  

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 
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Sosiaalisissa taidoissa usein olevien haasteiden ohella sijoitetuilla lapsilla on sosiaali-

työntekijöiden mukaan monesti vaikeuksia omien tunteiden säätelyyn liittyen. Sosiaali-

työntekijät toivat esiin erityisesti joukkueharrastus-lajien kohdalla myös lapsen mahdol-

lisuuden oppia pettymyksen ja häviämisen mukanaan tuomien tunteiden sietämistä ja 

purkamista.  

Sijaisvanhempien tavoin myös sosiaalityöntekijät pohtivat keskustelunsa kuluessa tois-

tuvasti erityistä tukea tarvitsevien lasten harrastamisen aihepiiriä. Esiin nousivat ne mo-

net pettymykset, joita lapsi voi kokea silloin kun omat erityishaasteet, esimerkiksi op-

pimis- tai keskittymisvaikeudet nousevat esteeksi harrastamisen onnistumiselle.  

S1: Ja tietenkin mä mietin sellaisilla lapsilla, joilla on tällaisia erityisiä 

haasteita tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn alueella, niin kyllä heillä näkyy 

sitten että katkeaa, tai ei pysty ryhmässä toimimaan sääntöjen mukaan. 

 S2: Hmmm. 

S1: Kyllä mulla on muutamia sellaisia, joilla on mietitty, että mikä se harrastus 

olisi sitten sellainen, joka olisi lapselle niinkun, ettei sieltä tulisi sitä pettymystä 

ainakaan aina.  

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Sosiaalityöntekijöillä oli kerrottavanaan toisaalta myös useita myönteisiä kokemuksia 

erityisen tuen piirissä olevien lasten ohjatun harrastamisen onnistumisista. Haasteistaan 

huolimatta lapset olivat menestyneet harrastuksessaan erinomaisesti niin taidollisesti 

kuin sosiaalisestikin. Arjessa näkyvistä erityishaasteistaan ja diagnooseistaan huolimatta 

lapsi oli harrastuksensa parissa ”kuin yksi muista”. 

S4: Mutta on myös positiivisia kokemuksia siitä, että lapsi joka on erityisen tuen 

piirissä tai tarvitsee koulussa tai päiväkodissa erityistä tukea ja on tietyllä lailla 

vaativampi, niin pystyykin harrastusporukassa olemaan kuin kuka tahansa siitä 

kahdestakymmenestä muusta. Että tavallaan, mistä se sitten johtuu, niin se on 

mielenkiintoinen kysymys. Että onko se se, että siellä sä olet vaan yksi muista. 

Että sä et ole se yksi lapsi, jolla on vaikeat traumakokemukset, ja tarvitset tukea 

siellä  päiväkodin ja koulun arjessa tosi vahvasti aikuiselta, vaan pystyykin 
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olemaan sitten. 

 S2: Hmmm, ja sitten kun löytyy se joku, missä on hyvä. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Osa sosiaalityöntekijöiden erityistä tukea tarvitsevista asiakaslapsista osallistuu erityis-

tarpeisille lapsille suunnattuihin harrastusryhmiin. Nämä sosiaalityöntekijöiden mainit-

semat harrastusryhmät on suunnattu kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Sosiaali-

työntekijöiden asiakas-lapset käyvät muun muassa vammaisille suunnatussa ratsastus-

ryhmässä ja kehitysvammaisten nuorten miesten musiikkikerhossa. Kokemusta oli myös 

perhesählystä, johon sijaisvanhemmat voivat osallistua yhdessä lapsen kanssa. Sosiaali-

työntekijät kertoivat, että tarjolla on myös leiritoimintaa, johon on valmius ottaa mu-

kaan myös erityistarpeisia lapsia. Lapselle on esimerkiksi saatu järjestymään oma ohjaa-

ja leirin ajaksi. Sosiaalityöntekijät mainitsivat myönteisiä kokemuksia erityistä tukea 

tarvitsevien lasten huomioon ottamisesta joissakin tavallisissa harrastusryhmissä.  

S4: No uintiharrastus on kanssa sellainen mihin on sitten, kun on kehitysvamma-

diagnoosi tai lievän kehitysvamman diagnoosi niin ehkä pystytty myös siinä, kun 

pystyy siinä samassa ryhmässä olemaan. Tietty jossain tulee sitten vastaan se, 

että paljon pienemmät on siinä mutta kuitenkin. Mun mielestä noissa 

harrastusryhmissäkin on aika hyviä kokemuksia myös siitä, että ne valmentajat 

ja ohjaajat huomioivat nämä erityistarpeiset lapset siinä.   

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Sijaisvanhemmat saivat sosiaalityöntekijöiltä kiitosta aktiivisuudestaan erityisryhmien 

löytämisessä. Sijaisvanhemmat tekevät sosiaalityöntekijöiden mukaan paljon työtä sen 

eteen, että perheeseen sijoitetuille erityistä tukea tarvitseville lapsille löytyisi sopiva 

harrastusryhmä sijoituspaikkakunnalta. Joissakin sijaisperheissä on ollut sijoitettuna 

useampi kehitysvamma-diagnoosin saanut lapsi, jolloin paikkakunnan harrastusmahdol-

lisuudet erityisryhmiin kuuluville lapsille ovat jo tulleet sijaisperheille tutuiksi. 
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Sosiaalityöntekijöiden kokemusten mukaan on melko harvinaista, että perhehoitoon si-

joitettu lapsi ei kykenisi osallistumaan ohjattuun harrastustoimintaan missään vaiheessa 

sijoituksensa aikana. Kuten sijaisvanhempien vastauksistakin käy ilmi, niiden lasten 

kohdalla jotka eivät osallistu ohjattuun harrastustoimintaan, kyse on pääosin väliaikai-

sesta tilanteesta. Lapsi on vielä iältään nuori, tai lapsen elämäntilanne ei ole vakaa hil-

jattain tapahtuneiden suurten muutosten tai tuoreiden kriisitilanteiden vuoksi. Sekä si-

jaisvanhemmat että sosiaalityöntekijät mainitsivat että sijoituksen alkuvaiheessa on ta-

vallista, ettei lapsi kykene osallistumaan ohjattuun harrastustoimintaan, sillä ympäris-

tössä on paljon uutta ja lapsella paljon opeteltavaa.  

H: Minkä verran on sellaisia lapsia suhteessa asiakaskuntaan, että on niin 

paljon psyykkisiä vaikeuksia, ettei kykene mihinkään harrastukseen? Onko se 

miten tavallista? 

S4: No sanotaanko näin, että aika harvinaista, sillä lailla ainakin mun omissa 

asiakkaissa. Ja ehkä myös sellaista, että ei voi sanoa ettei kykenisi koskaan, 

vaan ei ehkä just sillä hetkellä kykene harrastaa. Että ehkä sellaiset elämän 

äärimuutostilanteet ja kriisitilanteet sen lapsen elämässä  vaikuttaa siihen. 

Mutta se että lasta, joka ei kykenisi mihinkään ohjattuun harrastukseen, niin 

mun listalla ei ole. 

 S2: Kyllä niitä varmaan joitakin meillä on, mutta ei se ole mikään yleinen. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Lapsen aikaisempien harrastusten keskeyttäminen tai lopettaminen liittyy sosiaalityön-

tekijöiden kokemuksen mukaan yleensä sijoituksen alkuvaiheeseen. Toinen elämänvai-

he, jossa monen lapsen pitkäaikainen harrastus on loppunut tai vaihtunut toiseen on 

murrosikä. Nuori on halunnut kokeilla jotakin erilaista lajia kuin aiemmin, tai lähtenyt 

kavereiden mukana uuden harrastuksen pariin. Moni nuori myös kokee, ettei enää ehdi 

harrastaa, vaan haluaa viettää mahdollisimman paljon aikaa kavereidensa kanssa.  

Osa perhehoitoon sijoitetuista lapsista kokeilee useaa harrastusta löytämättä silti sitä 

omaa ja oikealta tuntuvaa lajia. Lapsen harrastusten vaihtumisen teema tuli esille sijais-

vanhempien vastauksissa.  
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 ”Vuoden tällä erää, aiemmin molemmat yrittivät tanssia, laskettelua, agilityä.” 

 ”Monta vuotta lajia vaihdellen, nyt pesäpallo uutena mutta sähly säilynyt 

 pari vuotta.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Eräs sijaisvanhempi kertoi lapsen harrastaneen koko sijoituksen ajan eli kolme vuotta, 

lapsen harrastukset olivat vain vaihtuneet välillä. Sijaisvanhemmat kertoivat osalla lap-

sista harrastusten vaihtuneen useinkin, kun taas toisilla lapsilla samat harrastukset olivat 

jatkuneet jo vuosien ajan. Moni lapsi oli kokeillut useita erilaisia harrastuksia, ennen 

kuin se sopiva ja omalta tuntuva harrastus oli löytynyt. 

Sosiaalityöntekijät nostivat esiin harrastusten keskeytymiseen tai vaihtumiseen liittyen 

näkökulman siitä, että lapsen ei ole välttämätöntä aina harrastaa jotakin. Tauko harras-

tamisessa voi auttaa lasta myös selkiyttämään itselleen sitä, mikä häntä kiinnostaa ja 

mitä hän haluaisi harrastaa. 

S3: Siis mä nyt mietin sellaisia, et jotka ovat kokeilleet montaa eri 

harrastusta, niin musta se on ollut ihan ok, että sitä voi pitää välillä paussia. 

Että sitten ei ole niinku pakko ottaa jotakin harrastusta. Sitten kun saa jonkun 

aikaa olla ilman sitä, niin sitten voi tulla mieleen, että mä haluaisin kokeilla 

tätä. Kun et se tulisi niinku aikuiselta annettuna, että nyt sun täytyy joku valita. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Monen harrastuslajin sisältämä kilpailun elementti nousi myös esiin sosiaalityöntekijöi-

den keskustelussa. Osalle sijoitetuista lapsista voimakas kilpailullinen asetelma on lii-

kaa, ja lasten osallistuminen tavallisiin harrastusryhmiin vaikeutuu psyykkisen oireilun 

vuoksi. Monet sijaisvanhemmat ja myös sosiaalityöntekijät peräänkuuluttavatkin sijoite-

tuille lapsille enemmän sellaisia harrastusmahdollisuuksia, joissa lasten keskinäistä kil-

pailua esiintyisi vähemmän kuin esimerkiksi monissa joukkuelajien harrastusryhmissä. 

Esimerkkinä sosiaalityöntekijät mainitsivat sähly- tai jalkapallokerhojen tyyppiset, ta-

vallisia harrastusryhmiä vapaamuotoisemmat harrastuskokoonpanot. 
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Sosiaalityöntekijät nostivat sijoitetun lapsen psyykkiseen vointiin liittyvien haasteiden 

ohella keskustelussaan esiin myös muita kokemuksiaan sijaisperheissä vastaan tulleista 

harrastamisen haasteista. Kuten sijaisvanhempien kyselyn vastauksissa, myös sosiaali-

työntekijöiden ryhmähaastattelussa todettiin pitkien välimatkojen usein vaikeuttavan 

lasten harrastamista sijaisperheissä. Lapsen harrastuskuljetusten järjestäminen koulu-

päivien jälkeen pitkän matkan päähän on monelle sijaisperheelle hankalaa. Kun se laji, 

jota lapsi haluaisi sijaisperheeseen muutettuaan harrastaa onkin pitkän välimatkan vuok-

si saavuttamattomissa, pyritään lapsen ja sijaisvanhempien kanssa neuvottelemalla löy-

tämään lapselle mieluinen ja sopiva harrastus sijoituspaikkakunnalta. Monet erityisesti 

pääkaupunkiseudulla asuvat sijaisvanhemmat ovat myös järjestäneet harrastuskuljetuk-

set esimerkiksi kimppakyyteinä. Sosiaalityöntekijät antoivat sijaisvanhemmille ylipää-

tään myönteistä palautetta sujuvasta harrastuskuljetusten järjestämisestä. Sosiaalityön-

tekijöiden kokemuksen mukaan sijaisperheissä asuville lapsille oli asuinpaikkakunnan 

muutoksista huolimatta lopulta aina onnistuttu löytämään mieleinen harrastus. 

7.5 Harrastamista tukevat tekijät  

Harrastamista tukevia tekijöitä kartoittavaan kyselyn kohtaan vastanneet sijaisvanhem-

mat (n=32) kokivat, että lapsen oma motivaatio ja myönteinen asenne harrastamiseen on 

tukenut perheeseen sijoitetun lapsen ohjattua harrastamista. Valtaosa sijaisvanhemmista 

(26) näkee tämän tukeneen lapsen harrastamista vähintään melko paljon. Sijaisvan-

hemmat toivat lapsen oman innostuksen ja motivaation merkitystä harrastamiselle esiin 

myös avoimen kysymyskentän vastauksissaan. 

 ”Harrastuksen mielekkyys.” 

 ”Oma innostus lajiin.” 

”Lasten oma halu ja into, samalla tavalla kuin biologistenkin lasten harrastuk-

sissa aikoinaan olemme lähteneet lapsen halusta ja toivosta liikkeelle.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 
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Myös asuinympäristön tarjoamat hyvät harrastusmahdollisuudet (23) sekä lapsen hyvä 

psyykkinen vointi (23) nousivat sijaisperheiden vastauksissa esiin harrastamista selkeäs-

ti tukeneina tekijöinä. 

 ”Se että harrastus tuli lähikoululle mahdollistaa harrastamisen.” 

 ”Perheen mahdollista itse kuljettaa lasta harrastukseen ja että harrastus on 

 riittävän lähellä.” 

”Lapsen oma erittäin vahva motivaatio ja vaikka harrastus on hyvin kilpailu-

henkistä, lapsella säilynyt terve suhtautuminen häviöihin. Onnistumisista osaa 

nauttia ja iloita yhdessä joukkuetovereiden kanssa.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Sijaisperheistä 11 koki ystäviltä tai sukulaisilta saadun avun lasten- tai kodinhoitoon 

tukeneen heidän kohdallaan sijoitetun lapsen harrastamista ainakin hieman. Vastaavasti 

10 sijaisperhettä oli saanut lähipiiriltään tukea lapsen harrastukseen kuljettamisessa 

(taulukko 4).  

Taulukko 4. Harrastamista tukevat tekijät 

 

Kuten oheisesta taulukosta voidaan havaita, perhehoidon sosiaalityöntekijöiden myön-

tämän taloudellisen tuen merkitys lapsen harrastuksen tukemisessa jakoi sijaisvanhem-

pien mielipiteitä. Moni sijaisvanhempi arvioi sosiaalityöntekijän tarjoaman taloudellisen 
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tuen tukeneen sijoitetun lapsen harrastamista paljon (10) tai melko paljon (4). Osa si-

jaisvanhemmista sen sijaan vastasi sosiaalityöntekijän taloudellisen tuen auttaneen hie-

man (7) tai ei lainkaan (9).  

”Ilman sijoittajakunnan taloudellista panosta harrastaminen olisi huomattavasti 

vaikeampaa!” 

 ”Oma apu paras apu! 450 euron vuotuinen harrastustuki on vain pieni murto-

 osa siitä summasta, mitä harrastuksiin menee rahaa. Monesta muusta asiasta on 

 tingitty, jotta harrastaminen ylipäätään on mahdollista. Itse maksetaan, itse 

 kuljetetaan...” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Myös perhehoidon sosiaalityöntekijät pohtivat ryhmähaastattelussaan, mitkä tekijät hei-

dän kokemuksensa mukaan tukevat eniten perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamis-

ta. Aikuisen tuki näyttäytyi sosiaalityöntekijöiden keskustelussa keskeisenä harrastami-

sen mahdollistajana perhehoitoon sijoitetulle lapselle. Sijaisvanhempien ja muiden lasta 

lähellä olevien aikuisten osoittama kiinnostus ja aktiivisuus harrastamisen tukemisessa 

näyttäytyi sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta keskeisenä.  

 S4: Kyllähän nämä lapset tarvitsevat tosi paljon aikuisen tukea myös siihen. Että 

 heitä tuetaan tavallaan. 

 S2: Joo, että se on se aikuinen joka tukee harrastamaan. 

S4: Joo. Että kannustaa siihen ja tukee, ja ottaa vastaan ne pettymykset ja 

sanottaa niitä ja juttelee. Mutta tavallaan kuka tahansa lapsi, joka harrastaa 

niin tarvitsee sitä, että häntä aikuinen tukee siihen harrastukseen, niin myös 

näitten lasten kohdalla. Ja ehkä erityisesti vielä kun sitä itseluottamusta 

rakennetaan, ja sitä elämää muutenkin että se eheytyy, niin siinä vaiheessa. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Myös kyselyyn vastanneet sijaisvanhemmat pitivät lapsen oman motivaation ohella per-

heen aikuisten osoittamaa kiinnostusta ja sitoutumista lapsen harrastamiseen tärkeänä 

ohjatun harrastamisen onnistumiselle.  
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”Harrastaminen vaatii sitoutuneisuutta ja hyvää motivaatiota kaikilta perheen-

jäseniltä, ilman sitä harrastaminen jää ulkokohtaiseksi ja pelkäksi suorittami-

seksi. Harrastaminen on perheen yhteinen juttu.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun kuluessa pohdittiin myös perhehoitoon sijoite-

tun lapsen biologisten vanhempien tarjoaman tuen merkitystä lapselle. Syntymävan-

hempien myönteinen suhtautuminen lapsen harrastamiseen sijaisperheessä antaa lapsel-

le ikään kuin luvan innostua harrastuksestaan. Lapselle on tärkeää nähdä mahdollisuuk-

sien mukaan myös syntymävanhempansa ratsastus- tai pelikentän laidalla seuraamassa, 

mitä kaikkea uutta lapsi on oppinut harrastuksensa myötä. 

Syntymävanhempien suhtautuminen lasten harrastamiseen sijaisperheissä on sosiaali-

työntekijöiden kokemuksen mukaan pääosin myönteistä. Sijaisperheessä asuminen voi 

mahdollistaa monelle lapselle sellaisen ehkä pitkäaikaisena haaveena olleen harrastuk-

sen, johon lapsen syntymäperheessä ei olisi ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Myös 

syntymävanhempien kielteisempi asenne harrastamiseen oli eräälle haastatteluun osal-

listuneelle sosiaalityöntekijälle tuttu lastensuojelun avohuollon sosiaalityön saralta. So-

siaalityöntekijät jäivät pohtimaan, että vaikka lapsen harrastusta tuettaisiin taloudellises-

ti avohuollossa, ei lapsi pääse osallistumaan harrastukseensa jos vanhempien motivaatio 

ja sitoutuminen harrastamisen tukemiseen on puutteellista. Erityisesti iältään nuoren 

lapsen kohdalla lapsen biologisilta vanhemmilta kysytään jaksamista ja motivaatiota 

lapsen harrastuskuljetusten järjestämiseen ja harrastamiseen liittyvistä arjen rytmeistä ja 

aikatauluista kiinni pitämiseen.   

S2: Joo tämä on kyllä tärkeä tämä aikuisen tuki. Mä muistan silloin kun olin 

avohuollossa töissä,  niin oli  joitakin, kelle maksettiin kaikki ja hankittiin kamat, 

mutta  sitten vanhempi ei kuitenkaan vie sitä lasta sinne. Lapsi ei tiedä milloin 

on harrastuspäivät, eikä vanhempi tule otteluun, ja sitten se koko harrastus 

lopahtaa siihen niinku aikuisen tuen puutteeseen. 

S3: Kyllä mä ajattelen sitäkin, että myös niiden biologisten vanhempien  

semmoinen positiivinen suhtautuminen lapsen harrastukseen on  semmoinen 

mahdollistaja. Ja ainakin nyt jos äkkiseltään miettii niitä assuja, missä on 
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puhuttu lapsen harrastuksesta, niin kyllähän ne vanhemmat tykkää siitä et lapsi 

harrastaa. 

S4: Ja tuovat esille tyytyväisyyttään, ovat tyytyväisiä kun lapsi on 

sijaisperheessä ja pääsee harrastamaan ja käy. Että se myös näyttäytyy sillä 

lailla näissä. Oon ihan samaa mieltä.  

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 

Sosiaalityöntekijöillä oli kokemuksia myös siitä, että lapsen syntymävanhempi kuljettaa 

tätä harrastuksiin. Monella perhehoitoon sijoitetun lapsen biologisella vanhemmalla on 

kuitenkin haasteita oman psyykkisen tai fyysisen kuntonsa kanssa. Syntymävanhempien 

aktiivinen tai konkreettinen osallistuminen harrastamisen tukemiseen ei siksi ole usein-

kaan mahdollista. 

Sijoitetun lapsen ympärillä olevien aikuisten tarjoaman tuen ohella sosiaalityöntekijät 

korostivat onnistumisen kokemusten merkitystä lapsen harrastamisen jatkumiselle. Lap-

sen harrastuksessaan kokemat onnistumiset ovat tärkeitä, sillä jatkuva pettymyksissä 

eläminen toistuvien epäonnistumisten myötä ei motivoi lasta.  

7.6 Sosiaalityön tuki harrastamiselle  

Lähes kaikki perhehoidon sosiaalityön tukea koskeneeseen kysymykseen vastanneet 

sijaisperheet (n=23) kertoivat saaneensa taloudellista tukea sijoitettujen lasten harrasta-

miseen (19). Muina perhehoidon sosiaalityön tarjoamina tuen muotoina mainittiin kan-

nustus (3), riittävän hyvät hoitopalkkiot (2) ja kiinnostus nuorta ja hänen harrastustaan 

kohtaan (1).  Muutama sijaisvanhempi mainitsi saaneensa tukea perhehoidon sosiaali-

työntekijältä sopivien harrastusten valintaan (3) ja harrastuskuljetusten järjestämiseen 

(3). Kaksi vastaajaa kertoi, että perhehoidon sosiaalityöstä on järjestynyt lapselle tuki-

henkilö harrastustoiminnan mahdollistumiseksi (kuvio 5).  
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Kuvio 5. Perhehoidon sosiaalityön tuki 

Kyselyyn vastanneet sijaisvanhemmat toivoivat perhehoidon sosiaalityöntekijöiltä ta-

loudellista tukea harrastamiselle myös tulevaisuudessa. Sijaisvanhempien tulevaisuuden 

toiveita perhehoidon sosiaalityölle käsittelevässä avoimen kysymyksen osiossa esiin 

nousi ohjattujen harrastusten kalleus, ja taloudellinen tuki perhehoidosta nähtiin oleelli-

sena sijoitetun lapsen harrastamisen mahdollistajana. Moni sijaisvanhempi kertoi saa-

dun taloudellisen tuen riittäneen lapsen harrastusmenoihin hyvin, mutta myös lisätuen 

tarvetta oli koettu joissakin sijaisperheissä.  

 ”Taloudellinen tuki olisi hyvä myös jatkossa, muuten voimme hoitaa siihen 

 liittyvät kuljetukset ym. asiat.” 

 ”Kattavaa taloudellista tukea, ettei rahan takia tarvitsisi lopettaa kallista 

 harrastusta.” 

 ”Suurempaa taloudellista tukea.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 
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Sijaisvanhemmat esittivät avoimissa vastauksissaan myös palautetta ja kehittämisehdo-

tuksia vallitseviin sosiaalityön taloudellisen tuen käytäntöihin. Käytäntö, jossa taloudel-

linen harrastamisen tuki myönnetään ainoastaan kuitteja vastaan sai osakseen kriittistä 

palautetta. Eräs sijaisvanhempi nosti esiin ajatuksen siitä, että jokaisella sijoitetulla lap-

sella voisi olla yksi sosiaalitoimen kokonaan maksama harrastus. 

”Tietty rahamäärä kerralla/vuosi ja jos tulee lisäkuluja, niin sitten kuittia vas-

taan. Miksi harrastusrahaa ei saa muuten kuin kuitteja pyytämällä ja lähettä-

mällä?” 

”Olisi hyvä jos lapselle mahdollistettaisiin yksi harrastus, jonka sosiaalitoimi 

maksaisi kokonaan. Esim. ratsastukseen ei kokonaan riitä kaupungin myöntämä 

harrasteraha, vaan siitä jää paljon vielä perheelle maksettavaa.” 

(Sijaisvanhempien kysely) 

Moni sijaisvanhempi toi esiin, että vastuun lapselle sopivan harrastuksen löytämisestä 

tulisi olla suurelta osin sijaisperheellä. Tämä siksi, että sijaisperheet tuntevat oman 

asuinalueensa harrastusmahdollisuudet perhehoidon sosiaalityöntekijää tarkemmin, ja 

myös arki lapsen kanssa on heille tuttua.  

Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelussa nousi esiin useita erilaisia sijaisperheessä 

asuvien lasten harrastamisen tukemisen muotoja. Aluksi haastattelussa keskusteltiin 

perhehoidon sosiaalityöntekijän tarjoamasta taloudellisesta harrastamisen tuesta. Ylei-

senä ohjeistuksena Espoon kaupungin lastensuojelun perhehoidossa on, että sijaisper-

heelle korvataan harrastuskuluja 450 euroon saakka sijoitettua lasta kohden vuosittain. 

Lisäksi sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus tukea taloudellisesti osaa lapsen harras-

tukseen liittyvästä leiritoiminnasta. Leiritoiminnan suhteen on erikseen määritelty, mil-

laisia harrastusleirejä sosiaalityössä on mahdollista tukea taloudellisesti. Lähtökohtana 

sosiaalityöntekijän myöntämän taloudellisen harrastamisen tuen osalta on, että tuetaan 

yhtä harrastusta perheeseen sijoitettua lasta kohden. 

Mikäli lapsella on useampia harrastuksia tai lapsen harrastama laji edellyttää suurempaa 

taloudellista panosta, jää 450 eurosta ylimenevä osuus harrastuskuluista sijaisperheen 

katettavaksi. Sosiaalityöntekijät mainitsivat sijaisperheiden kulukorvauksen riittävän 
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yleensä hyvin kattamaan pienten lasten harrastuskulut, muun muassa osallistumisen 

musiikkileikkikouluun tai muuhun ohjattuun toimintaan. Sen sijaan ne sijaisperheet, 

joissa on kouluikäisiä lapsia, hakevat usein taloudellista harrastamisen tukea perhehoi-

don sosiaalityöntekijältä. Edellytyksenä harrastuksen taloudelliseen tukemiseen on, että 

sen voidaan katsoa olevan lasta kuntouttavaa. Sosiaalityöntekijät totesivat tämän pitä-

vän paikkansa hyvin monenlaisen harrastustoiminnan, niin taide- kuin liikuntaharrastus-

tenkin kohdalla. Pääasia on, että lapsen voidaan katsoa olevan sitoutunut harrastukseen-

sa. 

Ryhmähaastattelun kuluessa sosiaalityöntekijät pohtivat sijaisvanhempienkin esiin nos-

tamia ohjattujen harrastusten kustannuksia, sekä perhehoidon sosiaalityön tarjoaman 

taloudellisen tuen riittävyyttä harrastuskulujen kattamiseen. Sijaisvanhempien tavoin 

sosiaalityöntekijät totesivat ohjatun harrastustoiminnan olevan usein kustannuksiltaan 

kallista, ja kunnan tarjoaman maksimitukisumman monesti jäävän riittämättömäksi si-

joitetun lapsen harrastuksen kokonaiskulujen korvaamisessa. Sosiaalityöntekijöiden ko-

kemuksen mukaan harrastamisen taloudellinen tuki oli kuitenkin pääosin koettu riittä-

väksi sijaisperheissä. 

S4: Mulla ei ole kyllä kokemusta myöskään siitä, että nämä sijaisvanhemmat, 

että ihan tosi harvat lajit on menneet sitten ehkä sen yli. Mutta ei mulla 

ainakaan ole sellaista kokemusta, että sijaisvanhemmat olisivat tuoneet esille 

sitä, et me maksetaan liian vähän, ja näillä ei pysty harrastamaan. 

 S2: Vaikka tietää, että sitten taas esimerkiksi se ratsastus, lätkä, jalkapallo, ehkä 

 pianonsoitto- 

 S3: Hmmm. 

 S2: Hyvin moni laji, että eihän se 450 niinku riitä.  

 S1:Voimistelu, sekin kai. 

 S2:Harrastukset on hirveen, hirveen kalliita. Mutta toki onhan siinä se, että se 

 kulukorvaus kattaa sen osan sitten. 

(Sosiaalityöntekijöiden haastattelu) 
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Perhehoidon sosiaalityöntekijän tuki perheeseen sijoitetun lapsen harrastamiselle sisäl-

tää taloudellisen tuen muotojen ohella myös muunlaista tukea. Perhehoidon sosiaali-

työssä pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti erityisesti kouluikäisten lasten ja nuorten 

osallistumista ohjattuun harrastustoimintaan sijaisperheessä asuessaan. Jo lapsen sijoi-

tusvaiheessa pyritään huomioimaan lapsen sen hetkisen harrastuksen jatkamisen mah-

dollisuus tulevalla asuinpaikkakunnalla. Mikäli lapsella ei sijoitusvaiheessa harrastusta 

vielä ole, sosiaalityöntekijä ja sijaisvanhemmat keskustelevat lapsen kanssa siitä, mikä 

häntä voisi kiinnostaa, ja millaisia harrastusmahdollisuuksia sijaisperheen asuinpaikka-

kunnalla olisi tarjolla.   

Sijaisperheiden aktiivisuus lasten ohjaamisessa harrastustoiminnan pariin sai osakseen 

kiitosta sosiaalityöntekijöiltä. Kyselyyn vastanneiden sijaisvanhempien tavoin myös 

perhehoidon sosiaalityöntekijät korostivat sijaisperheen roolia lapselle sopivan harras-

tuksen etsimisessä. Lapsen saapuessa sijaisperheeseen osa perheistä alkaa etsiä lapselle 

sopivaa ja mieluisaa harrastusta hyvinkin pian. Kaikki lapset eivät kuitenkaan vielä si-

joituksen alkuvaiheessa kykene ohjattuun harrastamiseen, ja harrastus saattaa tällöin 

keskeytyä. Sekä sijaisvanhemmat että sosiaalityöntekijät totesivat, ettei lapselle sopivaa 

harrastusta aina löydy pian sijoituksen jälkeen. Moni sijaisperheessä asuva lapsi kokei-

lee montaakin eri harrastusta, ennen kuin sen oma ja sopivalta tuntuva laji löytyy.  

Espoon kaupungin lastensuojelun sosiaalityön piirissä on kokeiltu uudenlaisena tuki-

muotona avo- ja sijaishuollon asiakkaina oleville lapsille suunnattuja harrastusryhmiä. 

Esimerkkinä sosiaalityöntekijät mainitsivat vuotta aiemmin Kirkkonummella käynnis-

tyneen hevostoiminnan. Lastensuojelun asiakkaille suunnattuihin harrastusryhmiin osal-

listuvilla lapsilla on samankaltainen tausta, ja toiminnassa korostuukin vertaistuellinen 

näkökulma. Perhehoidon sosiaalityöntekijät ovat kokeneet lastensuojelun asiakkaiden 

omat harrastusryhmät toimivina, ja myös sijaisperheiltä on saatu vertaisharrastusryhmi-

en toiminnasta positiivista palautetta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen kautta saatiin tietoa perhehoitoon sijoitettujen lasten ohjatun harras-

tamisen yleisyydestä. Monella perhehoitoon sijoitetuista lapsista on useampi kuin yksi 

harrastus kodin ulkopuolella, ja valtaosalla lapsista ohjatut harrastukset ovat jatkuneet jo 

useamman vuoden ajan. Ohjattu harrastaminen näyttäytyi tässä tutkimuksessa hyvin 

merkityksellisenä perhehoidossa oleville lapsille niin sijaisvanhempien kuin sosiaali-

työntekijöidenkin näkökulmasta. Harrastusten merkitys ilmeni sekä harrastusten mie-

lekkyytenä lapsille, että harrastustoimintaan osallistumisen myönteisinä vaikutuksina 

sijoitetun lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen.  

Sijaisvanhempien kokemuksen mukaan ohjattu harrastaminen tukee perhehoitoon sijoi-

tetun lapsen itseluottamukseen ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Boulton-Lewis ja Cat-

herwood (1994, 127) toteavat harrastustoimintaan osallistumisen luovan lapselle mah-

dollisuuksia uusien ystävien löytämiseen ja sosiaalisiin verkostoihin kuulumiseen. Myös 

Arto Tiihonen korostaa yhteisöllisyyden ja yhteisön tarjoaman tuen merkitystä sijoite-

tuille lapsille. (Perhehoito 3/2013, 8-10.) Moni sijoitettu lapsi on kehittynyt harrastuk-

sensa avulla myös motorisesti tai liikunnallisesti. Sijaisvanhemmat mainitsivat harras-

tamisen vaikuttaneen osalla lapsista koulumenestykseen myönteisellä tavalla, sillä lap-

sen tarkkaavaisuus- ja keskittymisongelmat ovat lieventyneet ohjatun harrastamisen 

myötä. Niin taide-, liikunta-, kuin musiikkiharrastuksetkin tarjoavat lapselle lisäksi vai-

keiden tunteiden ja psyykkisen pahan olon purkamisen keinon, mikä lisää lapsen yleistä 

hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämäänsä.  

Perhehoidon sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä, että ainakin jokaiselle kouluikäiselle 

sijaisperheessä asuvalle lapselle etsitään sopiva harrastus. Sosiaalityöntekijät eivät pidä 

kuitenkaan välttämättömänä sitä, että harrastus on luonteeltaan ohjattua ja kodin ulko-

puolella järjestettyä. Lapsen oma innostus ja kiinnostus harrastustaan kohtaan on sosiaa-

lityöntekijöiden mukaan kaikkein tärkein harrastamisen luonteeseen liittyvä tekijä. So-

siaalityöntekijöiden näkökulmasta harrastamisen merkitys kiteytyy lapsen saamien on-

nistumisen kokemusten myönteiseen vaikutukseen lapsen itsetunnolle. Arto Tiihonen 

(2013) toteaa monen sijoitetun lapsen kärsivän epäonnistumisen pelosta, mikä johtaa 

helposti periksi antamiseen harrastamisen tuodessa lapsen eteen toisinaan haastaviakin 
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tilanteita. Liisa Keltikangas-Järvinen (1994, 220) korostaa harrastamisen merkitystä 

lapsen itsetunnon kehittymiselle. Onnistumiset lisäävät vähitellen lapsen itseluottamusta 

ja parantavat itsetuntoa. Onnistumiset harrastuksen parissa voivat tasapainottaa lapsen 

itsetuntoa silloinkin, kun lapsi saa toistuvasti negatiivista palautetta toiminnastaan päi-

väkodista tai koulusta. Tutkimukseen osallistuneilla sijaisvanhemmilla ja sosiaalityön-

tekijöillä oli kokemusta siitä, että sijoitetun lapsen menestyminen harrastuksessaan ta-

sapainottaa muilta elämänalueilta lapsen erityishaasteiden vuoksi saatua negatiivista pa-

lautetta. Brigid Daniel ja Sally Wassel (2002, 53-54) muistuttavatkin, että aikuisten teh-

tävänä on luoda vaikeita kokemuksia omaaville lapsille mahdollisuuksia onnistumisen 

ja menestymisen tunteiden kokemiseen. 

Perhehoidossa olevien lasten harrastamisen haasteiden osalta sijaisvanhemmat kokevat 

harrastamista eniten vaikeuttavina tekijöinä lapsen oman harrastusmotivaation puuttu-

misen, lapsen psyykkiseen vointiin liittyvät haasteet sekä sopivien harrastusten puuttu-

misen sijaisperheen asuinalueelta. Sijaisvanhemmat toivovat, että erilaisille erityistä tu-

kea tarvitseville lapsiryhmille perustettaisiin tulevaisuudessa enemmän omia harrastus-

ryhmiä, sillä näiden lasten osallistuminen puhtaasti lapsen ikään perustuviin harrastus-

ryhmiin on monesti vaikeaa lapsen kehityksen poiketessa ikätasoisesta.  

Perhehoidon sosiaalityöntekijöiden kokemukset perhehoidossa olevien lasten ohjatun 

harrastamisen haasteista liittyvät pääosin lapsen psyykkiseen vointiin. Monella sijoite-

tulla lapsella on sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita, ja toimiminen ryhmän sääntöjen 

mukaan voi olla lapselle vaikeaa. Liisa Keltikangas-Järvinen (1994, 22) yhdistää yksi-

lön vaikeuden sietää pettymyksiä heikkoon itsetuntoon. Monen sijoitetun lapsen petty-

mystensietokyky on heikko, ja erityisesti joukkuemuotoisiin harrastuksiin liittyvä kil-

pailu-asetelma voi olla lapselle liikaa. Mike Thomas ja Terry Philpot (2009, 42-45) to-

teavat monilla traumakokemuksia omaavilla lapsilla esiintyvän yliaktiivista käyttäyty-

mistä ja keskittymiskyvyttömyyttä. Oppimis- ja keskittymisvaikeuksista kärsivälle lap-

selle on haastavaa ylläpitää tarkkaavaisuuttaan ja keskittymistään koko harrastustilan-

teen ajan. Tällöin voi käydä niin, että toistuvia pettymyksiä ja epäonnistumisia kokevan 

lapsen into harrastamiseen hiipuu. Perhehoidon sosiaalityöntekijät korostavat kuitenkin 

harrastustoiminnan tärkeyttä myös erityishaasteita omaaville lapsille. Harrastustoimin-

taan osallistumisen ja ikätovereiden kohtaamisten kautta nämä lapset saavat mahdolli-
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suuden oppia vaikeiden tunteiden käsittelyä ja sosiaalisia taitoja.   

Sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan monet erityishaasteita omaavat, päiväkodin 

tai koulun arjessa haastaviksi koetut lapset toimivat osana harrastusryhmäänsä kuin ku-

ka tahansa ikäisensä lapsi. Myös vaikeita traumakokemuksia omaava lapsi voi menestyä 

erinomaisesti harrastuksensa parissa. Sosiaalityöntekijöiden mukaan on harvinaista, ett-

ei sijaisperheessä elävä lapsi kykenisi psyykkiseen vointiinsa liittyvien haasteiden vuok-

si missään sijoituksensa vaiheessa osallistumaan ohjattuun harrastustoimintaan. Taval-

lista sen sijaan on, että aivan sijoituksen alkuvaiheessa aloitetut harrastukset keskeyty-

vät lapsen keskittyessä elämänmuutoksen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn, ja kaiken 

lapsen ympärillä ollessa vielä uutta. Sijoituksen alkuvaiheen ohella lapsen murrosikä ja 

sitä kautta kavereiden merkityksen korostuminen lisäävät harrastusten keskeytymistä tai 

vaihtumista sijaisperheissä asuvilla lapsilla.  

Sijaisvanhempien arvion mukaan ohjattua harrastamista eniten tukevia tekijöitä sijais-

perheissä ovat sijoitetun lapsen hyvä psyykkinen vointi, lapsen oma motivaatio harras-

tamiseen ja sijaisperheen asuinympäristön tarjoamat hyvät harrastusmahdollisuudet.  

Perhehoidon sosiaalityön tarjoaman taloudellisen tuen tärkeys harrastamista tukevana 

tekijänä riippuu sijaisperheen kokonaistilanteesta. Osalle sijaisperheistä taloudellinen 

tuki perhehoidon sosiaalityöstä on hyvin keskeinen sijoitetun lapsen harrastamisen 

mahdollistaja, kun osalle sen merkitys näyttäytyy vähäisempänä. Sijaisvanhemmat ko-

kevat myös sijaisperheen jäsenten lapsen harrastusta kohtaan osoittaman kiinnostuksen 

ja motivaation tukevan sijoitetun lapsen harrastamista. Brigid Daniel ja Sally Wassel 

(2002, 126-127) yhdistävät sijoitetun lapsen ja sijaisperheen jakamat harrastukset ja 

mielenkiinnon kohteet lapsen kiintymyksen rakentumiseen sijaisperhettä kohtaan. 

Myös perhehoidon sosiaalityöntekijät pitävät lapsen elämässä läsnä olevien aikuisten 

kiinnostusta ja osallistumista merkittävänä tukevana tekijänä sijoitetun lapsen harrasta-

miselle. Erityisesti lapsen syntymävanhempien tuki harrastamiselle koetaan tärkeäksi, 

sillä heidän hyväksynnällään ja tuellaan on suuri merkitys lapsen harrastamisen onnis-

tumiselle. Aikuisten tarjoaman tuen ohella sosiaalityöntekijät pitävät merkittävänä lap-

sen harrastuksensa parista saamia onnistumisen kokemuksia. Ilman niitä lapsi menettää 

vähitellen motivaation harrastustaan kohtaan. Maria Vahtolan (2008, 57) mukaan lapsen 

kiinnittymistä sijaisperheeseen voidaan tukea mahdollistamalla syntymävanhemmille 
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oma roolinsa lapsen elämässä harrastusten tukemisen kautta myös lapsen sijoituksen 

jälkeen. Perhehoidon sosiaalityöntekijät ovat kokeneet esimerkiksi syntymävanhemman 

avun lapsen harrastuksiin kuljettamisessa toimivaksi joidenkin asiakasperheidensä koh-

dalla.  

Sosiaalityön tarjoama tuki perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamiselle on sijaisvan-

hempien näkökulmasta pääosin taloudellista. Valtaosa sijaisperheistä on saanut talou-

dellista tukea lasten harrastuksiin, ja ohjatun harrastamisen kalleuden vuoksi tuen jat-

kumista pidetään tärkeänä sijoitettujen lasten harrastamisen jatkumiselle myös tulevai-

suudessa. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta perhehoitoon sijoitettujen lasten harras-

tamisen tuki näyttäytyy moninaisempana ja kokonaisvaltaisempana. Perhehoidon sosi-

aalityöntekijöillä on mahdollisuus myöntää harrastamiseen taloudellista tukea toimin-

tayksikkönsä ohjeistuksen mukaisesti. Sijaisvanhempien tavoin sosiaalityöntekijät to-

teavat ohjatun harrastamisen kalleuden. Sijaisvanhemmilta saamaansa palautteeseen pe-

rustuen sosiaalityöntekijät kuitenkin kokevat tarjotun taloudellisen tuen määrän riittä-

väksi.  

Harrastamisen taloudellisen tuen ohella sosiaalityöntekijät tukevat ja ohjaavat perhehoi-

dossa olevaa lasta aktiivisesti ohjattujen harrastusten pariin. Brigid Daniel ja Sally Was-

sell (2002, 53-54) toteavat, että lapsen kykyjä tulisi tukea mahdollistamalla huostaano-

tetulle tai sijoitetulle lapselle hänen harrastustensa jatkuminen myös perhehoitoon sijoit-

tamisen jälkeen. Mikäli sijoitetulla lapsella ei ole aiempaa harrastusta, tulisi häntä lähel-

lä olevien aikuisten auttaa lasta löytämään omat kykynsä ja mahdollisuutensa identitee-

tin kehityksen ja itsetunnon tukemiseksi (Daniel & Wassell 2002, 123-124). Tutkimuk-

seen osallistuneet sijaisvanhemmat pyrkivät aktiivisesti tukemaan perheeseen sijoitettu-

jen lasten harrastustoimintaa muun muassa selvittämällä lapselle sopivia harrastusmah-

dollisuuksia ja kuljettamalla tätä harrastuksiin. Myös lastensuojelun perhehoidon sosiaa-

lityössä lapselle pyritään mahdollistamaan ennen sijoitusta alkaneen harrastuksen jat-

kaminen myös sijoituksen kuluessa. Tarpeen mukaan sopivaa harrastusta etsitään sijoi-

tuspaikkakunnalta tai sen lähialueilta sijaisperheen ja lapsen kanssa yhteisesti keskuste-

lemalla ja neuvottelemalla. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan jokaiselle per-

hehoitoon sijoitetulle lapselle voidaan löytää mahdollisista eteen tulevista haasteista 

huolimatta mieluisa ja lapsen hyvinvointia tukeva harrastus. 
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9 POHDINTA 

Tämän pro gradu -tutkielman ja sitä edeltäneen sosiaalityön käytäntötutkimukseni myö-

tä pääsin tarkastelemaan sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöiden ajatuksia ja koke-

muksia perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisesta. Aihepiiri innosti sijaisvan-

hemmat kertomaan erityisesti niistä monista ilonaiheista ja hyödyistä, joita ohjattu har-

rastaminen on tuonut lasten elämään. Sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelu nosti 

esiin uusia näkökulmia aiheeseen, ja kuva perhehoidossa olevien lasten ohjatun harras-

tamisesta alkoi selkiytyä. 

Tutkimustulokset antoivat tietoa sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisen yleisyy-

destä ja harrastettujen lajien monimuotoisuudesta. Kaikilla sijoitetuilla lapsilla ei kui-

tenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia ohjattuun harrastustoimintaan osallistumiseen. 

Ohjattujen harrastusten kalleus mietitytti niin sijaisvanhempia kuin sosiaalityöntekijöi-

täkin. Osa sijaisvanhemmista myös koki, ettei sijoitettujen lasten harrastamisen talou-

dellinen tuki kata riittävästi erityisesti hintavampien harrastuslajien kokonaiskustannuk-

sia. Erot eri harrastuslajien välisissä kustannuksissa ovat suuret, joten perheeseen sijoi-

tetun lapsen harrastusvalinnoilla on suuri merkitys harrastamisen kokonaiskustannusten 

muodostumiseen. Perhehoidon sosiaalityöstä saatava taloudellinen tuki harrastamiselle 

on olennainen sijoitetun lapsen harrastamisen mahdollistaja, jonka säilyminen kuntien 

tiukasta taloustilanteesta huolimatta on tärkeää myös tulevaisuudessa. 

Niin sijaisvanhempien kuin sosiaalityöntekijöiden pohdinnoissa esiin nousivat erityistä 

tukea tarvitsevien lasten harrastamisen haasteet. Espoon kaupungin lastensuojelussa oli 

saatu hyviä kokemuksia lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille suunnatusta vertais-

ryhmätoiminnasta, ja toiminta jatkui edelleen tätä tutkimusta tehdessäni. Myös oppimis- 

ja keskittymisvaikeuksista kärsivien lasten- , tai muiden erityisryhmiin kuuluvien lasten 

osallisuuden mahdollistaville harrastusryhmille olisi olemassa suuri tarve. Tutkimuk-

seen osallistuneiden sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kokemukset sijoitettujen 

lasten monista onnistumisen kokemuksista ja kehityksellisistä hyödyistä harrastamisen 

myötä kertovat harrastamisen tärkeästä merkityksestä perhehoitoon sijoitetuille lapsille.  
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Perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisesta on olemassa vain vähän aiempaa tietoa. 

Tutkimukseni tukee Pelastakaa Lapset ry:n kyselytutkimuksessa (Marjomaa ja Laakso, 

2011) saatuja tuloksia harrastamisen tärkeydestä sijoitetuille lapsille. Tutkimuksen tu-

lokset myös haastavat sosiaalityön toimijat pohtimaan, kuinka sijoitettujen lasten har-

rastamista voitaisiin tukea tulevaisuudessa aiempaa laaja-alaisemmin ja monipuolisem-

min. Tutkimus avaa sosiaalityölle myös näkökulman tehdyn lastensuojelutyön tulosten 

arvioimiseen korostaen samalla niitä monia myönteisiä vaikutuksia, joita ohjatun har-

rastamisen tukemisella on ollut sijoitettujen lasten elämään. Aineistossani oli myös joi-

takin sijaisvanhempien esille nostamia toiveita ja kehittämisehdotuksia, joita perhehoi-

don sosiaalityössä voidaan pohtia. 

Tutkimusmenetelmänä sijaisvanhempien kokemusten keräämisessä sähköinen kysely 

toimi tässä tutkimuksessa mielestäni hyvin. Sijaisvanhempien kyselyvastauksista välit-

tyi aito innostus ja kiinnostus perhehoidossa olevien lasten harrastustoimintaa kohtaan. 

Erityisesti kyselyn avointen vastauskenttien kautta sijaisvanhemmat pääsivät kertomaan 

omin sanoin kokemuksistaan ja ajatuksistaan perheeseen sijoitettujen lasten harrastus-

toiminnasta.  

Tutkimus antoi tietoa sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisen yleisyydestä: vain 

kahdessa sijaisperheessä 36:sta kysymykseen vastanneesta perheestä kenelläkään sijoi-

tetuista lapsista ei ollut ohjattua harrastusta. Perhehoitoon sijoitettujen lasten harrasta-

misen yleisyydestä ei kuitenkaan voida tehdä laajoja yleistyksiä tämän tutkimuksen tu-

loksiin perustuen. Tietoa kadon määrästä tutkimuksessa molempien tutkimuskuntien 

osalta ei ollut käytettävissä tutkimusaineistoa analysoidessani, ja kyselyyn ovatkin saat-

taneet todennäköisemmin vastata sellaiset sijaisperheet, joihin sijoitetut lapset pääosin 

ottavat osaa ohjattuun harrastustoimintaan.  

Tutkimus on toteutettu pääkaupunkiseudulla sijaitsevien kuntien kanssa. Tämän tutki-

muksen perusteella ei ole mahdollista varmuudella arvioida, saataisiinko ilmiötä muual-

la tutkittaessa vastaavankaltaisia tuloksia sijaisperheissä asuvien lasten harrastamisesta. 

Sekä sijaisvanhempien että sosiaalityöntekijöiden kokemasta tutkimusaiheen tärkeydes-

tä muodostui kuitenkin selkeä kuva tutkimusaineistojen valossa. Sekä perhehoidon sosi-

aalityöntekijät että sijaisvanhemmat toivat valtaosin esiin sijaisperheissä elävien lasten 

harrastamisen mukanaan tuomia ilonaiheita, kehityksellisiä hyötyjä ja yleistä merkityk-



 

65 

sellisyyttä sijoitetuille lapsille. Tämän tutkimuksen puitteissa perhehoitoon sijoitettujen 

lasten oma ääni ei tullut esiin. Perhehoitoon sijoitettujen lasten omien ajatusten ja ko-

kemusten selvittäminen ohjatusta harrastamisesta, sen parissa saaduista kokemuksista ja 

harrastamisen tärkeydestä voisikin olla kiinnostava jatkotutkimusaihe, joka tarkentaisi 

kokonaiskuvaa aihepiiristä edelleen. 

Harrastamisen tutkiminen antoi uudenlaisen näkökulman perhehoitoon sijoitettujen las-

ten ja sijaisperheiden elämään. Moni sijaisvanhempi oli sitä mieltä, että jokaisella sijoi-

tetulla lapsella tulisi olla ainakin yksi, lapsen omaan mielenkiinnon ja lahjakkuuden 

pohjalta valittu harrastus. Sijaisvanhempien, sosiaalityöntekijöiden, syntymävanhempi-

en ja muiden sijoitetun lapsen elämässä läsnä olevien aikuisten tuki ja kannustus on 

avainasemassa lapselle iloa ja hyvinvointia tuottavan ohjatun harrastamisen tukemises-

sa. Eräs sijaisvanhempi kiteytti monen kyselyyn vastanneen sijaisperheen myönteiset 

kokemukset harrastamisesta seuraavasti: ”Suosittelen kaikkia sijaisperheitä etsimään 

lapselle hänen lahjakkuudelleen ja mielenkiinnolleen sopivan ohjatun harrastuksen, ja 

kannustamaan siinä. Se voi antaa lapselle niin paljon!” 
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LIITTEET 

LIITE 1. Kyselyn saatekirje sijaisperheille 

Olen Netta Vainio, sosiaalityön pääaine-opiskelija Helsingin yliopistosta ja teen pro 

gradu -opinnäytetyötä lasten harrastamisesta sijaisperheissä.  

Tutkimukseni teen osana Pelastakaa Lapset ry:n, Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n yh-

teistä PePPi -vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -hanketta. PePPi-

hanke on osa RAY:n rahoittamaa Emma ja Elias -avustusohjelmaa lasten ja perheiden 

hyväksi. PePPi-hankkeen tavoitteena on edistää perhehoidossa elävien lasten ja nuorten 

sekä sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia, turvata pysyvyyttä ja jatkuvuutta perhe-

hoidossa eläville lapsille ja nuorille sekä ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeen kautta pyri-

tään löytämään uudenlaisia tukimuotoja suomalaisille sijaisperheille. 

Tutkimukseni tavoitteena on tehdä näkyväksi sijaisperheiden arkea ja tuoda esille  si-

jaisvanhempien näkökulma lasten harrastustoimintaan. Tutkimukseni tuottaa uutta tie-

toa sijaisperheissä asuvien lasten harrastuksista ja harrastamisen merkityksestä sekä tu-

en tarpeista. 

Pyydän, että osallistutte tutkimukseeni vastaamalla oheiseen kyselyyn perheeseenne si-

joitettujen lasten harrastustoiminnasta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15-30 minuuttia. 

Sähköiseen kyselyyn vastaaminen ja palautus tapahtuvat nimettömästi. Kyselyn viimei-

nen vastauspäivä on 20.6.2014.  

Vantaan kaupungin sosiaalitoimi sekä Pelastakaa Lapset ry ovat myöntäneet tutkimuk-

selleni tutkimusluvan. Tutkimustani ohjaa yliopistonlehtori (VTT) Aino Kääriäinen 

Helsingin yliopistosta. Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. 

Kiitän yhteistyöstä! 

Ystävällisin terveisin, Netta Vainio 

netta.vainio@helsinki.fi

mailto:netta.vainio@helsinki.fi


 

 

LIITE 2:Kysely 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

LIITE 3. Ryhmähaastattelun suostumuslomake 

Lasten harrastaminen sijaisperheissä pro gradu -opinnäytetyö/Netta Vainio Sosiaali-

työntekijöiden ryhmähaastattelu Espoon kaupungin perhehoidon sosiaalityön yksikössä 

12.5.2014 klo 14:30-15:30 

 
Olen Netta Vainio, sosiaalityön pääaine-opiskelija Helsingin yliopistosta ja teen pro gradu -

opinnäytetyötä lasten harrastamisesta sijaisperheissä. Tutkimukseni teen osana Pelastakaa 

Lapset ry:n, Perhehoitoliiton ja Pesäpuu ry:n yhteistä PePPi -vapaaehtoiset voimavarana 

sijaisperheiden tukemisessa- hanketta. PePPi-hanke on osa RAY:n rahoittamaa Emma ja Elias -

avustusohjelmaa lasten ja perheiden hyväksi.  

 

Perhehoidon sosiaalityön näkökulmaa sijaisperheissä asuvien lasten harrastustoiminnasta 

selvitän tämän sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun keinoin. Tarkoituksena on selvittää 

sosiaalityöntekijöiden ajatuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisesta, sekä tehdä 

näkyväksi sijoitettujen lasten harrastamiseen sosiaalityön näkökulmasta liittyviä ilmiöitä.  

 

Tutkimustuloksia hyödynnetään PePPi-hankkeen yhteistyöjärjestöjen kehittämis- ja 

vaikuttamistyössä sijaisvanhempien tukemiseksi ja perhehoidossa olevien lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi. Tutkimukseni ohjaaja on yliopistonlehtori (VTT) 

Aino Kääriäinen Helsingin yliopiston sosiaalityön laitokselta. 

 

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai 

muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa. Haastattelu 

kirjataan tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä haastateltavien ja haastattelussa esille tulevien 

muiden henkilöiden nimet muutetaan peitenimiksi. Äänitallenteet tuhotaan, kun haastattelujen 

kirjaaminen on tarkistettu. 

 

 

Suostun siihen, että haastattelua käytetään tutkimusaineistona Lasten harrastaminen 

sijaisperheissä pro gradu -opinnäytetyössä. 

 

  

  ----------------------------------------------------------------------------- 

   Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 


