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1 JOHDANTO 

Jos kokee et haluu enemmän tukee tai vähemmän tukee, että ihan vaan pystyy vaikka soit-

tamaan ja sanomaan, et nyt on tämmönen ongelma. Ei välttämättä silleen, et tarvii vaan 

sitä rahaa tai jotain tämmöstä.  Jotain vaan mihin tarvii apua. 

Haastattelun osallistunut nuori 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin perhehoitoon sijoitettujen nuorten itsenäistymistä, 

tuen tarpeita ja nuorten kokemuksia jälkihuoltoon siirtymisestä. Tutkimusaineiston olen 

tuottanut yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa toimivan 

sijoituksen sosiaalityön perhehoidon asiakkaana olevien tai olleiden nuorten kanssa ryh-

mähaastattelun, lomakekyselyn sekä valokuvauksen keinoin. 1 

Lastensuojelulain (417/2007) 75 §:n perusteella kaikille huostaanotetuille ja kodin ulko-

puolella yli kuusi kuukautta sijoitettuna olleille lapsille ja nuorille on heidän kotiutues-

saan tai nuoren täyttäessä 18 vuotta, järjestettävä jälkihuolto. Jälkihuollon tehtävänä on 

turvata sijaishuollon aikana saavutetut myönteiset tulokset ja helpottaa nuoren kotiutu-

mista tai itsenäistymistä. 

Sijaishuollon päättyminen ja jälkihuoltoon siirtyminen tunnistetaan aiemman tutkimus-

tietoon perustuen nuoren tulevaisuuden kannalta kriittiseksi elämänvaiheeksi. Jälkihuolto 

on merkittävä osa lastensuojelun prosessia, ja sen kehittäminen osana lastensuojelua on 

tärkeää.  Tästä huolimatta lastensuojelun kehittäminen on viime vuosiin asti painottunut 

avo- ja sijaishuoltoon. Riittävällä, laadukkaalla ja yksilöllisellä jälkihuollolla ennaltaeh-

käistään nuorten syrjäytymistä ja vähennetään myöhemmin tarvetta yhteiskunnan muille 

palveluille.  (STM 2013,70; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 92.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama lastensuojelun selvitystyöryhmä on vuonna 2013 

jättämässään raportissaan Toimiva lastensuojelu nostanut osana sijaishuollon kokonais-

valtaista kehittämistä esille nuorten riittävän itsenäistymisen tukemisen, sekä jälkihuollon 

kehittämistarpeen (STM 2013,70). Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän suosituksesta 

Lastensuojelun keskusliitto (2016) on koonnut ja julkaissut oppaan jälkihuoltotyöhön. 

                                                 
1 Helsingin perhehoidossa jälkihuollon vastuusosiaalityö säilyy perhehoidossa ainoastaan niiden lasten ja nuor-

ten kohdalla, joiden asuminen jatkuu sijaisperheessä jälkihuollon aikana. Itsenäisesti asuvien nuorten jälkihuol-

lon sosiaalityö siirtyy asuinpaikkakunnan sosiaalityöhön tai Helsingin jälkihuoltoyksikköön. Vuoteen 2015 asti 

sosiaalityö säilyi perhehoidossa kaikkien 18 vuotta täyttäneiden jälkihuoltonuorten kohdalla. 
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Jälkihuolto-oppaan tavoitteena on selkeyttää jälkihuollon kokonaisuutta ja tarjota työvä-

lineitä laadukkaan ja tuloksellisen jälkihuollon toteuttamiseen. (Heinonen 2016, 4.)  

Jälkihuolto on huostaanotettujen lasten lastensuojeluprosessin viimeinen vaihe, joka voi-

daan nähdä yhteiskunnan vastuun kantamisena huostaanotetuista nuorista, kunnes heillä 

on edellytykset huolehtia itse itsestään (Pukkio 2016, 11). Jälkihuollon tarkoituksenmu-

kainen järjestäminen on perustelua myös taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Suu-

rin osa lastensuojelun kustannuksista kohdistuu sijaishuoltoon. Vuonna 2014 vuosittaiset 

keskimääräiset kustannukset olivat yhtä sijoitettuna ollutta lasta kohtaan 51 174 euroa. 

(Ahlgren-Leinvuo 2015, 17.) Laitoshoitoon sijoittaminen maksaa keskimäärin 90 000 eu-

roa vuodessa (STM, 2013, 16). Sijaishuollon päättyminen ja jälkihuoltoon siirtyminen 

tunnistetaan nuoren tulevaisuuden kannalta tärkeäksi elämänvaiheeksi. Riittävällä, laa-

dukkaalla ja yksilöllisellä jälkihuollolla varmistetaan, etteivät sijaishuollon aikainen työs-

kentely valu hukkaan, vaan niiden vaikutukset kantavat myös nuoren tulevaisuuteen. 

(Känkänen 2013,238; STM 2013, 70; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 92.) Sekä 

taloudellisesta että vastuun kantamisen näkökulmasta onkin merkityksellistä tuottaa tut-

kimustietoa perhehoidosta itsenäistyneiden nuorten kokemuksista ja tuen tarpeista. On 

tärkeää, että perhehoidosta itsenäistyville nuorille pystytään tarjoamaan riittävän huolel-

linen siirtyminen jälkihuoltoon ja yksilöllisiä tarpeita vastaava tuki.  

Tutkijana olen sidoksissa tutkimusaiheeseeni monella tavalla. Mielenkiintoni aiheeseen 

on peräisin omasta tiedon tarpeesta perhehoidosta itsenäistyvien nuorten elämäntilan-

teista ja itsenäistymiseen liittyvistä ajatuksista. Työskentelen sosiaalityöntekijänä Helsin-

gin perhehoidossa ja usein nuorten kanssa työskennellessäni pohdin sitä, millä tavoin 

minä sosiaalityöntekijänä pystyn tukemaan nuorta niin, että hän saa riittävän vankan poh-

jan elämäänsä täysi-ikäistymisen jälkeen. Toimin yhtenä ohjaajana Stadin Vahvat Vai-

kuttajat -ryhmässä, joka on perhehoidon nuorten kokemusasiantuntijaryhmä.  Ryhmässä 

keskusteltiin vuoden 2016 aikana paljon jälkihuollosta ja sen merkityksestä kodin ulko-

puolelle sijoitettuina olleille nuorille. Itsenäistymis-teemaa käsitellessämme kuulin pal-

jon kokemusasiantuntijoiden ajatuksia ja kävin niihin pohjautuen keskusteluja sosiaali-

työntekijöiden kanssa.  Näiden keskustelujen myötä itselläni heräsi tarve tietää enemmän 

perheisiin sijoitettujen nuorten tarpeista itsenäistymisen ja jälkihuollon näkökulmasta. 

Syksyllä 2016 aloitin aiheeseen liittyen käytäntötutkimuksen, jonka pohjalta jatkoin ai-

heen tutkimista pro gradu -tutkielmassa. Tähän tutkimukseen ryhmähaastattelun ja valo-

kuvauksen keinoin aineistoa tuottaneet nuoret kuuluvat kokemusasiantuntijaryhmään, 
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jonka ohjaajana toimin. Tutkimusasetelmani muistuttaa siis toimintatutkimusta (Heikki-

nen 2001, 180). En pyri tarkastelemaan tutkittavaa aihetta välimatkan päästä, vaan olen 

mukana yhteisössä ja toiminnassa, jota tutkin. Tutkimuksen kautta saavutettu tieto on siis 

tietystä näkökulmasta tehtyä tulkintaa ilmiöstä. Tavoitteena on ensisijaisesti tuoda esiin 

tutkimukseen osallistuneiden nuorten ääni.  

Tutkimukseni koostuu seitsemästä luvusta. Luvussa kaksi esittelen lastensuojelun perhe-

hoitoa ja jälkihuoltoa sekä tuon esiin tutkimukseni kannalta merkittävimmät aiemmat tut-

kimukset. Luku kolme käsittelee tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja luvussa neljä 

esittelen tutkimustehtävän ja -kysymykset. Luku viisi alalukuineen käsittelee tutkimuk-

sen toteuttamista aineiston, analyysin ja etiikan osalta. Luvussa kuusi varsinainen ana-

lyysi jakautuu neljään alalukuun, joissa käsittelen sosiaalisia, taloudellisia, psyykkisiä ja 

sijaishuollon ja jälkihuollon kulttuurisia resursseja.  Luvussa seitsemän kokoan yhteen 

tutkimuksen keskeiset tulokset. 

2 LASTENSUOJELUN PERHEHOITO JA JÄLKIHUOLTO 

TUTKIMUKSEN KONTEKSTINA 

2.1 Perhehoito ja jälkihuolto  

Lastensuojelulain perusteella sijoitetun lapsen perhehoidon järjestämisestä säädetään per-

hehoitolaissa (263/2015). Lain mukaan perhehoidolla tarkoitetaan huostaan otetun tai 

avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen osa- tai ympärivuorokautisen hoidon järjestä-

mistä perhehoitajan kotona. Perhehoitaja tekee toimeksiantosopimuksen sijoittavan kun-

nan tai kuntayhtymän kanssa. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan toimeksiantosopimus, jonka 

perusteella perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Perhehoitolain 16 

§:ssä määritellään alimmaksi hoitopalkkioksi 775,00 euroa kuukaudessa, mutta palkkion 

määrä vaihtelee eri kunnissa ja siihen vaikuttavat muun muassa perhehoitajan työssä-

käynti ja lapsen ikä.    

Perhehoitolain (263/2015) 1 §:n mukaan perhehoidon tavoitteena on mahdollistaa lap-

selle kodinomainen hoito, läheiset ihmissuhteet sekä perusturvallisuus ja sosiaalisten suh-

teiden kehittyminen. Lastensuojelun käsikirjan mukaan perhehoidon tavoitteena on lap-

sen itsenäistymisen sekä vastuulliseen aikuisuuteen kasvamisen tukeminen. Kotiympä-

ristö nähdään arkielämän taitoja tukevana kasvuympäristönä ja lapsen yksilöllisen ja tar-

peita vastaavan koulutuksen mahdollistajana.  (THL – Lastensuojelun käsikirja.)  
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Sos-lapsikylän teettämän tutkimuksen mukaan, perhehoidossa olleet nuoret kokevat sekä 

sijaishuollon aikaiset ihmissuhteet, että suhteet biologisiin vanhempiin parempina, kuin 

muista sijaishuollon muodoista itsenäistyvät nuoret. Tämä selittyy sijaishuoltomuodon 

ohella sillä, että perhehoidossa lapsella on mahdollisuus tiiviimpään yhdessäoloon har-

vempien aikuisten kanssa, jolloin edellytykset pitkäaikaisten ja myöhemmin elämässä jat-

kuvien ihmissuhteiden luomiseen ovat paremmat kuin muissa sijaishuollon muodoissa. 

(Törrönen & Vauhkonen 2012, 81.) Sijoitettujen lasten vanhempi- ja perhesuhteita tutkit-

taessa on todettu sijaisvanhempien hyväksyvän suhtautumisen suhteessa lapsen biologi-

siin vanhempiin ja yhteistyön heidän kanssaan edistävän kiintymyssuhteen muodostu-

mista ja edesauttavan sijoituksen onnistumista (Valkonen 2008, 115).  

Vuonna 2015 Helsingissä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaita lapsien luku-

määrä on ollut 1814. (Ahlgren-Leinvuo 2017). Vuonna 2012 säädettiin lastensuojelu-

laissa perhehoitoon sijoittaminen ensisijaiseksi vaihtoehdoksi laitoshoitoon nähden. 

Tästä lähtien perheisiin sijoitettujen lasten määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2016 

koko maassa huostassa olleista lapsista 56 % oli sijoitettuna perheisiin (THL-tilastot 

2016). Helsingissä kaikista lasten sijoituksien hoitovuorokausista yli 60 % tuotettiin 

vuonna 2015 perhehoitona (Ahlgren-Leinvuo 2017). Helsingin perhehoidossa alle 18-

vuotiaita lapsia ja nuoria on vuonna 2016 ollut asiakkaina 819. (Helsingin kaupunki 2017, 

julkaisematon tilasto). 

Sijaishuollon prosessi sisältää valtakunnallisten sijaishuollon laatukriteerien mukaan 

kolme osaa, jotka ovat sijoitus, hoito ja kasvatus sekä jälkihuolto. Sijoitusvaiheessa mer-

kityksellistä on lapsesta olemassa olevan tiedon perusteella arvioida ja päättää, sijoite-

taanko lapsi laitos- vai perhehoitoon.  Tässä vaiheessa on tärkeää arvioida, pystyykö si-

jaisperhe vastaamaan lapsen tarpeisiin. Perhehoidossa lapselle tulee hyvän hoidon, kas-

vatuksen, kuntoutuksen ja myönteisten sekä läheisten ihmissuhteiden lisäksi luoda pohja 

turvallisuudelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle. (Hämäläinen 2012, 16.)   Si-

joituksen onnistumista tukevat lapsen varhainen sijoittaminen perheeseen, sijaisvanhem-

pien kaikin puolin hyvät voimavarat, koulutushalukkuus, biologisten lasten puuttuminen, 

läheisverkoston tuki sekä sijoituksen aikana toimivat suhteet sosiaalityöntekijään ja lap-

sen biologisiin vanhempiin (Janhunen 2008, 124).  Sijoituksen onnistumisen tukemiseksi 

ja sisarusten välisen suhteen muodostumisen edistämiseksi lapsi pyritään sijoittamaan 

perheen nuorimmaiseksi (Hämäläinen 2012, 16).  
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Perhehoito, kuten mikään muukaan lastensuojelun osa-alue ei ole ongelmatonta. Osa si-

joituksista katkeaa ja osalla perhehoidossa olevista lapsista on kokemusta useammasta 

sijoituksesta ja sijaisperheestä. Kaikilla perheisiin sijoitetuilla lapsilla on taustalla vähin-

tään yksi ero lasta hoitaneista aikuisista. Tarja Janhusen (2008, 124) mukaan sijoituksen 

katkeaminen on lapselle aina kriisi, joka aktivoi lapsessa aikaisemmat kokemukset hylä-

tyksi tulemisesta sekä aiemmin käsittelemättä jääneet traumat. Perhesijoituksen katkea-

minen tarkoittaa lapselle tai nuorelle suuria muutoksia arkeen ja arjesta vastaavien aikuis-

ten vaihtumista. Sijoituksen katkeaminen on aina yksilöllinen tapahtuma, ja useimmiten 

katkeamisen taustalla vaikuttaa useita samanaikaisia syitä. Aloite sijoituksen purkami-

seen voi tulla lapselta tai nuorelta itseltään, sijaisvanhemmalta, biologiselta vanhemmalta 

tai sosiaalityöntekijältä. Suunnittelematon sijoituksen katkeaminen on useimmiten lapsen 

lisäksi kriisi myös sijaisvanhemmille, lapsen biologisille vanhemmille sekä sosiaalityön-

tekijälle. Huonosti hoidettuna sijoituksen katkeaminen saattaa muodostaa lapselle uuden 

traumaattisen kokemuksen. (Hämäläinen 2012, 17; Janhunen 2008, 124, 130.) 

Leena Valkonen ja Tarja Janhunen (2016) ovat laatineet perhehoidon kehittämisen tueksi 

katsauksen perustuen kansainvälisiin vertaisarvioituihin tutkimusartikkeleihin. Kansain-

välisten tutkimustulosten valossa tarkasteltiin perhesijoitusten pysyvyyttä ja toisaalta kes-

keytyneitä sijoituksia. (Mt. 4). Tarja Janhunen on tutkinut myös Helsingin sijaishuollon 

pitkäaikaisen perhehoidon muutoksia vuosina 2004 ja 2005. Sekä kansainvälisten että 

Helsingin perhehoitoon kohdistuneiden tutkimusten mukaan sijoitusten katkeamisten 

syyt voivat olla lapseen, biologiseen perheeseen, sijaisperheeseen tai sosiaalitoimeen liit-

tyviä. Lapseen liittyen sijoituksen katkeamiseen liittyviä taustatekijöitä voivat olla lapsen 

korkea sijoitusikä tai kiintymisvaikeudet, aikaisemman katkenneet sijoitukset, mielenter-

veysongelmat tai traumat, ennen huostaanottoa koettu fyysinen tai seksuaalinen väki-

valta, lapsen tai nuoren vaikea oirekäyttäytyminen, kuten masennus, ahdistus, karkailu, 

aggressiivinen käyttäytyminen tai päihteidenkäyttö. Mainitut oireet voivat liittyä murros-

ikään, mutta ne voivat myös olla jatkuvia ja sekoittaa muun sijaisperheen elämän. Lapsen 

biologiseen verkostoon liittyviä sijoituksen katkeamiselle altistavia tekijöitä ovat van-

hempien mielenterveysongelmat ja lapsen ongelmalliset suhteet biologiseen perheeseen. 

Sijaisvanhemmista johtuvien sijoitusten katkeamisen taustalla voivat olla vuorovaikutus-

ongelmat sijoitetun lapsen kanssa, sijaisvanhempien autoritäärinen kasvatustyyli, lapsen 

kaltoinkohtelu sijaisperheessä, vaikeudet sijaisvanhempien ja lapsen biologisen verkos-

ton välillä, sijaisvanhemman uupumus, tai muuttunut elämäntilanne, kuten avioero, sai-
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rastuminen tai kuolema. Sosiaalitoimesta johtuvia sijoitusten katkeamisen syitä ovat riit-

tämätön koulutus ja tuki sijaisvanhemmille, riittämätön sijoituksen valmistelu, työnteki-

jävaihdokset, sosiaalityöntekijöiden läsnäolon puute sekä riittämätön rahoitus.  Suomessa 

sijoitusten katkeamisia on tutkittu vain vähän, ja siksi vertailukelpoista tietoa ei juurikaan 

ole saatavilla. (Hämäläinen 2012, 17; Janhunen 2008, 127, 130-133; Valkonen & Janhu-

nen 2016, 18-19.)  

Sijoituksen purkautuessa jokaisen lapsen ja nuoren jatkosuunnitelmat ovat yksilöllisiä, 

kuten sijoituksen katkeamiseen liittyvät syytkin. Lapsi tai nuori saattaa siirtyä esimerkiksi 

vanhempien luokse, uuteen sijaisperheeseen, ammatilliseen perhekotiin, lastensuojelulai-

tokseen tai muuttaa asumaan itsenäisesti. Itsenäistyminen on vaihtoehto silloin, kun nuori 

on lähellä täysi-ikäisyyttä ja katkeamiseen liittyy nuoren halu itsenäistyä. (Janhunen 

2008, 137.)   

Tutkimuksessani tarkastelen itsenäistävää jälkihuoltoa, jolloin nuoren sijoitus päättyy 

täysi-ikäistymiseen, tai tilanteessa, jossa nuori on jo lähes täysi-ikäinen. Tarkastelun ul-

kopuolelle jää sellainen jälkihuolto, joka alkaa alaikäisen lapsen huostaanoton päätyttyä. 

Suomen lastensuojelulainsäädännössä jälkihuollon asemaa on vahvistettu asteittain vuo-

den 1937 lastensuojelulaista (52/1936) alkaen. Vuoden 1937 lastensuojelulaki velvoitti 

lautakunnan vastaamaan lapsen vaatetuksesta, työn saannista ja fyysisten sairauksien vaa-

timista apuvälineistä. Kunkin lapsen kohdalla sosiaalilautakunta arvioi ja päätti jälkihuol-

lon tarpeesta. Vuoden 1984 lastensuojelulaissa (683/1983) nostettiin kunnan jälkihuolto-

velvoite 18:sta ikävuodesta 21:een vuoteen. Jälkihuollon järjestämisestä ja huostassa ol-

leen lapsen tukemisesta tuli kuntaa velvoittavaa ja jälkihuolto laajentui käsittämään avo-

huollon tukitoimena oleviin palveluihin. Vuonna 1990 tehdyllä lastensuojelulain muutok-

sella jälkihuolto säädettiin kunnille pakolliseksi. (Kokkonen 2005, 6-8; Lindqvist 2016, 

50.) Käytännössä jälkihuolto on yleistynyt vasta lähempänä 1970-lukua. Hytösen ym. 

(2016) selvityksessä jälkihuollon puuttumisen koettiin yhtenä kaltoinkohtelun muotona, 

eikä alkuaikoina jälkihuollon toimenpiteiden todettu aina vastanneen nuoren odotuksia 

tai tarpeita. (Mts. 50-51.)  

Lastensuojelulain (417/2007) 75 §:n perusteella kaikille huostaanotetuille ja kodin ulko-

puolella yli kuusi kuukautta sijoitettuina olleille lapsille tulee välittömästi lapsen kotiutu-

essa tai nuoren täyttäessä 18 vuotta järjestää jälkihuolto sijaishuollon tai huostaanoton 

päättyessä. Jälkihuollon yksilöllinen tarve arvioidaan sijaishuollon päättyessä sen hetki-

seen lastensuojelulliseen tarpeeseen perustuen. Kunnan on järjestettävä lapsen tai nuoren 
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jälkihuolto tarvittavassa laajuudessa, eikä sitä voi jättää järjestämättä määrärahaperustei-

sesti.  (Lindqvist 2016, 50-51; Räty 2012, 534, Törrönen ym. 2012, 46-47.) Laki määrittää 

raamit joiden puitteissa kunnat vaihtelevin käytännöin ja resurssein jälkihuollon palve-

luita järjestävät. (Eriksson & Karppinen 2016, 6). Aiemmissakin tutkimuksissa todetaan 

jälkihuollon ja sen järjestämisen näyttäytyvän nuorille sattumanvaraisena ja sijaishuollon 

Uskomme sinuun – Usko sinäkin -kiertueella sijaishuollon asiakkaana olevat nuoret ovat 

kertoneet kunta ja sosiaalityöntekijä kohtaisten eroavaisuuksien tuntuvan epäoikeuden-

mukaisilta. (STM 2013, 45; Törrönen 2012, 46; Vario 2012, 37).  

Jälkihuollon vastaanottaminen on nuorelle aina vapaaehtoista ja jälkihuollosta on sijoi-

tuksen päättymisen jälkeen oikeus kieltäytyä ilman, että nuoren oikeus jälkihuoltoon 

päättyy. Mikäli nuori muuttaa myöhemmin mielensä ja kokee tarvetta jälkihuollon palve-

luille ja tuelle, on hänen mahdollista hakea jälkihuoltoa uudelleen. Osa nuorista ottaa jäl-

kihuollon palveluja vastaan osittain tai sitoutumatta kaikkeen tarjottuun tukeen. Jälki-

huollon vastaanottaminen saattaa olla myös ajoittaista ja nuoren kulloiseenkin tarpeeseen 

perustuvaa. Se, että nuori kieltäytyisi kokonaan jälkihuollosta on Valtiontalouden tarkas-

tusviraston raportin (2012, 95) mukaan poikkeuksellista. Kunnan velvollisuus jälkihuol-

lon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta tai tilanteessa, jossa henkilö ei ole 

ollut lastensuojelun palveluiden piirissä viiteen vuoteen sijoituksen päätyttyä. (Eronen 

2013,4; Lastensuojelulaki; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 95.) 

Jälkihuollon sisältö määritellään Lastensuojelulain (417/2007) 76 §:n mukaisesti jälki-

huoltosuunnitelmassa, jonka nuoren asioista vastaava sosiaalityöntekijä laatii yhdessä 

nuoren ja hänen verkostonsa kanssa.  Jälkihuolto sisältää nuoren elämäntilannetta ja it-

senäistymistä tukevia palveluita niin nuorelle, hänen vanhemmilleen kuin perhehoitajal-

lekin. Sijoituksen päätyttyä jokaisen nuoren elämäntilanne on erilainen ja sen myötä yk-

silölliset vahvuudet ja tuen tarpeet vaihtelevat, mistä johtuen jälkihuollon aikaiset palve-

lut tulisikin suunnitella yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Jälkihuoltosuunnitelmaan kirja-

taan nuoren elämän merkittävät asiat ja jälkihuollon tavoitteet (Lastensuojelulaki 

2007/417; Törrönen & Vauhkonen 2012, 47-48, 91; Pukkio & Hoikkala 2016, 17.) Las-

tensuojelulaki (417/2007) ei yksiselitteisesti määrittele mitä jälkihuollon tulee sisältää. Se 

säätää jälkihuollon tarkemman sisällön tulevan lain avohuoltoa, perhehoitajan tukemista 

sekä ihmissuhteita ja yhteydenpitoa koskevista pykälistä. Lastensuojelulain mukaisten 

avohuollon tukitoimien lisäksi jälkihuoltoon kuuluu sosiaalihuoltolain 3. luvussa mainit-

tuja palveluita, kuten vertaisryhmät ja tukihenkilö tai -perhe, sekä toimeentulotukilain 

mukainen ehkäisevä toimeentulotuki ja toimeentulotuki. (Pukkio & Hoikkala 2016, 17.) 
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Lastensuojelulain (417/2007) sekä Pukkion ja Hoikkalan (2016, 17) mukaan jälkihuollon 

aikana kyseeseen tulevat yksilölliseen tarpeeseen perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut ja tukitoimet, kuten apu tulevaisuuden suunnitteluun ja asunnon hankintaan, tuki 

koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen, sekä tuki työllistymiseen ja 

harjoitteluun. Oleellisena osana jälkihuoltoon kuuluvat myös mahdollisuus aikuiselta saa-

tavaan säännölliseen tukeen sijoituksen jälkeen, ohjaus suunnitelmalliseen rahankäyttöön 

ja apuun taloudellisten asioiden hoitamisessa. Jälkihuollon aikana taloudellista tukea voi-

daan myöntää asumiseen, opiskeluun, läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon, harrastuksiin 

sekä muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin. Jälkihuoltoon voi kuulua myös loma- 

ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen nuorelle. (Mts. 17.) 

Lastensuojelulain (417/2007) 76 a §:n mukaan kunnan on järjestettävä jälkihuollon pii-

rissä olevalle nuorelle tarpeen mukainen asunto ja riittävä taloudellinen tuki, mikäli nii-

den puuttuminen on olennaisena esteenä nuoren kuntoutumiselle. (Lastensuojelulaki 

417/2007; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012.) Sijaishuollon Uskomme sinuun - Usko 

sinäkin kiertueella vuonna 2011 sijoitetut nuoret ympäri Suomea toivoivat taloudellisen 

tuen ohelle enemmän tietoa jälkihuollon konkreettisesta sisällöstä. (Vario ym. 2012, 35).  

Mike Stein (2005, 17; 2006) on tutkimuksissaan nostanut esille sen, että sijaishuollosta 

itsenäistyvät nuoret joutuvat itsenäistymään, perustamaan oman kodin, siirtymään työelä-

mään tai työttömyyteen nopeammin ja huomattavasti nuorempana kuin ne ikätoverinsa, 

joilla ei ole kokemuksia sijaishuollosta. Sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalinen ja 

psyykkinen ikä ei aina vastaa biologista ikää. Tämä voi osaltaan vaikuttaa itsenäistymis-

vaiheessa nuoren valmiuksiin ottaa vastuuta omasta elämästä ja vähentää nuoren edelly-

tyksiä siirtyä onnistuneesti sijaishuollosta itsenäiseen elämään. (Harkko 2016, 82.) Jälki-

huollon päättymisajankohdasta onkin esitetty tutkimuksissa erilaisia näkemyksiä, ja ikä-

rajat vaihtelevat myös Pohjoismaiden sisällä.  Esimerkiksi lastensuojelun selvitystyöryh-

män raportissa ja useammissa kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa suositellaan jälki-

huollon päättymisikärajan nostamista jopa 25 vuoteen. (Vario ym. 2012, 37; STM 2013, 

70; Bützow & Yliruka 2016, 26.) Huostaanotettujen nuorten myöhempää selviytymistä 

käsittelevässä tutkimuksessa Tarja Heino ja Marianne Johnsson (2010, 286) esittävät jäl-

kihuollon jatkamista nuoren yksilöllisiin tarpeisiin perustuen 24-vuotiaaksi asti. Toisaalta 

Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa (2012, 107) todetaan sosiaalityöntekijöiden 

kokemuksiin pohjautuen jälkihuollon varhaista päättymisikää suurempana ongelmana 

olevan se, että nuoret eivät pysy jälkihuollon 21-vuotiaaksi asti.  
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Ikärajojen tapaan myös jälkihuollon järjestämistavat eroavat toisistaan Pohjoismaiden si-

sällä. Ruotsissa ei ole lakisääteistä jälkihuoltoa, vaan 18-vuotiaan tulee itse anoa tukea 

itsenäistymiseen. Ruotsissa nuoret pääsääntöisesti jäävät sijaishuoltopaikkaan, kunnes 

saavat noin 19 -vuotiaana toisen asteen opinnot valmiiksi.  Lakisääteisten velvoitteiden 

puuttuessa nuorten sosiaalipalveluista jälkihuoltona saatu tuki vaihtelee Ruotsissa suu-

resti.  Ruotsissa nuoren sijoitusta on mahdollista jatkaa 21-vuotiaaksi asti, jos sijoitus 

johtuu nuoren omasta toiminnasta kuten päihteidenkäytöstä tai rikoksista.  Norjassa ja 

Tanskassa jälkihuoltoa voidaan järjestää lakisääteisesti 23 ikävuoteen asti. Norjassa val-

tio maksaa kustannuksia siihen asti kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Nuoren perhehoidosta 

ei kuitenkaan makseta perhehoitajalle sen jälkeen kun nuori on täyttänyt 18 vuotta. Nor-

jassa tuetaan ajatusta siitä, ettei lastensuojelun asiakkaille tarjota erityispalveluja täysi-

ikäisenä, vaan he saavat saman palvelut kuin muutkin täysi-ikäiset. Norjassa jälkihuollon 

käyttäjämäärät ovat lisääntyneet, mutta palvelut pysyneet lyhytaikaisina. (Bengtsson ym. 

2017, 2; Heino 2014,4; Höjer & Sjöblom 2011, 2453.) 

2.2. Katsaus perhehoitoon ja jälkihuoltoon liittyviin tutkimuksiin 

Kati Hämäläinen on väitöskirjassaan tutkinut sijaisperheissä asuvien lasten kodille ja per-

hesuhteille antamia merkityksiä haastatellen 20 perhehoitoon sijoitettua 8–12-vuotiasta 

lasta. Hämäläisen (2012, 179) tutkimuksessa sijaisperheissä asuville lapsille oli yhteistä 

se, etteivät he kokeneet heillä olevan pysyvää kotia. Koti oli lapsille paikkana merkityk-

sellinen, mutta siihen liittyi muutoksen ulottuvuuksia. Tutkimuksessa perhehoitoon sijoi-

tettujen lasten perhesuhteita tarkastellaan neuvoteltavuus-käsitteen kautta. Lasten perhe-

suhteet näyttäytyivät monimuotoisina ja niiden merkitykset voivat muotoutua esimerkiksi 

emotionaalisen läheisyyden ja dramaattisten tapahtumien seurauksena. Verisiteisiin pe-

rustuvat perhesuhteet näyttäytyivät aineistossa ensisijaisena ja merkityksellisempinä 

mutta eivät yksiselitteisinä. Haastateltujen lasten kohdalla etenkin suhdetta biologiseen 

äitiin ylläpidettiin ja tuettiin. Lapsille tärkeinä näyttäytyviä sisarussuhteet eivät sisältäneet 

turvattomuutta samalla tavalla kuin suhteet vanhempiin. Siitä huolimatta Hämäläinen 

(2012, 180) toteaa sisarussuhteiden tukemisen olleen haastateltujen lasten kohdalla ole-

matonta ja suhteita katkenneen eri perheisiin sijoittamisen myötä. Hämäläisen (2012, 

182) tutkimuksessa sijaisperheet eivät muodostuneet lapsille ensisijaisiksi perheiksi. 

Haastatellut lapset neuvottelivat suhteita sijaisperheisiin läheisistä ja tärkeistä suhteista 

etäisiin suhteisiin liikkuvalla ulottuvuudella. Jälkihuoltoa ja nuoren itsenäistymisvaihetta 

ajatellen Hämäläisen (2012, 188) tutkimuksessa merkittävä havainto on se, että perhehoi-

toon sijoitetut lapset elävät toisaalta moninaisten perhesuhteiden ympäröiminä, toisaalta 



 

10 

 

välitilassa vieraana siten, etteivät tunne kuuluvansa mihinkään kotiin tai perheeseen. Ai-

neistoonsa perustuen Hämäläinen (2012, 189) tuo esiin sen, että kouluikäisenä sijoite-

tuille lapsille sukulaissijoitus saattaa olla vierassijoitusta parempi vaihtoehto, koska lap-

sella on takana pidempi historia biologisen perheen kanssa ja sen myötä sopeutuminen 

vieraaseen perheeseen voi olla vaikeampaa.  

Tarja Pelkonen (2013, 4) on tutkinut lisensiaatintutkimuksessaan perhehoitoon sijoitettu-

jen lasten läheisverkostoja lastensuojelun kirjauksiin perustuen. Tutkimuksessa Pelkonen 

(2013, 20) on etsinyt vastausta siihen, minkälaisia kertomuksia dokumentit tuottavat si-

jaisperheissä kasvaneiden lasten läheisistä ja minkälaisia yhteisöjä sijoitettujen lasten lä-

heiset muodostavat.  Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän vuonna 2000 alle kolme-

vuotiaana Helsingin kaupungin perhehoitoon sijoitetun lapsen asiakirjoista (mts. 12).  Ai-

neiston analyysi tuotti neljä perhehoitoon sijoitettujen lasten läheisiä kuvaavaa läheis-

tyyppiä, jotka Pelkonen (2013, 20) nimesi Hyviksi, Pahoiksi, Rujoiksi ja Kadotetuiksi. 

Tutkimuksen mukaan dokumenteissä kuuluu vahvasti sijaisvanhempien ääni. Lasten ja 

heille läheisten ihmisten äänet tulevat kuuluviin vain niukasti ja usein sijaisäitien kerto-

mina. Pelkosen (2013, 29) tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijöiden ja sijaisperheen 

tuki ja säännöllinen yhteydenpito lapseen, tukevat lapsen läheisten kuntoutumista ja elä-

mänhallintaa.  

Sijoitetut lapset ja nuoret ovat saaneet äänensä kuuluviin lapsiasiavaltuutetun julkaisussa 

”Suojele unelmia, vaali toivoa.” Julkaisua tehtiin kuudella paikkakunnalla, joissa tavattin 

noin 120 nuorta. Keskusteluissa nuorten kanssa nousi esille se, että nuorilla ei välttämättä 

ollut käsitystä siitä, mitä oikeus jälkihuoltoon tarkoittaa. Nuoret korostivat jälkihuoltoon 

siirtymisen riittävän varhaista valmistelua yhdessä nuoren kanssa siten, että valmistautu-

minen tulevaan aloitetaan reilusti ennen itsenäisen elämisen alkua. Raportissa todetaan, 

että asunnon ja taloudellisen tuen ohella nuoret tarvitsevat jälkihuollon aikana monipuo-

lista sosiaalista ja henkistä tukea, muun muassa läheisverkoston rakentamiseen ja arkielä-

män tukemiseen (Vario ym. 2012, 35–37.)  

Sos-lapsikylän teettämässä tutkimuksessa Maritta Törrönen ja Teemu Vauhkonen (2012) 

ovat tuottaneet perustietoa sijaishuollosta itsenäistyvistä nuorista osana kansainvälistä 

SOS-lapsikyläjärjestön kampanjaa. Tutkimuksessa tavoiteltiin tiedon tuottamisen lisäksi 

nuorten omaa toimijuutta, subjektiivisuutta ja sijaishuollon hyvien käytäntöjen löytä-

mistä. Tutkimuksen aineiston ovat tuottaneet sijaishuollon kokemuksia omaavat ver-

taishaastattelijat (mts. 8-12.) Haastatelluista nuorista sijaisperheistä tai SOS-lapsikylästä 
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itsenäistyvät nuoret arvioivat voivansa paremmin kuin lastensuojelulaitoksista itsenäisty-

vät nuoret.  Törrösen ja Vauhkosen (2012, 100) tutkimuksessa nousee esille se, että si-

jaishuollosta itsenäistyvät nuoret kokevat itsenäistymisen odotettuna ja myönteisenä elä-

mänmuutoksena. Positiivisten tunteiden rinnalla muutokseen liittyy kuitenkin myös ne-

gatiivisia tunteita, kuten pelkoa, yksinäisyyttä, ikävää ja tunnetta siitä, että vastuu asioi-

den ja elämän sujumisesta kasvavat kovin nopeasti.   Tutkimuksessa haastatellut nuoret 

kertovat paikoitellen palvelujärjestelmän toimimattomuudesta ja siitä, ettei järjestelmä 

tue nuoria turvallisten ja pitkäaikaisten ihmissuhteiden kautta nuoren tilannetta kokonais-

valtaisesti tarkastellen. Sijaishuollon aikana nuorten todetaan saavan liian vähän psyko-

fyysistä tukea ja henkisen tuen jäävän myös itsenäistymisvaiheessa materiaalisen hyvin-

voinnin turvaamisen jalkoihin. (Mt. 100-103.) 

Sosiaali -ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2011 selvityksen sijaishuollon epäkoh-

dista vuosina 1937–1983. Suomessa laajaa julkisuutta saaneessa tutkimuksessa kartoitet-

tiin sijoitettuihin lapsiin kohdistunutta kaltoinkohtelua ja väkivaltaa. Tutkimuksen tavoit-

teeksi asetettiin sijoitettuna olleiden lasten kokemusten kuuleminen, tunnistaminen ja ta-

pahtuneen kaltoinkohtelun tunnustaminen sekä lastensuojelun kehittäminen. Selvityk-

sessä nostettiin esiin yhtenä keinona sijaishuollon epäkohtien kehittämisessä riittävän jäl-

kihuollon ja tuen tarjoaminen Selvityksen toteuttamisesta vastasi Jyväskylän yliopisto. 

(Hytönen ym. 2016, 6-8; 175.)  

Kelan rahoittamassa ja Kuntoutussäätiön toteuttamassa tutkimuksessa (Harkko ym. 2016) 

on tutkittu siirtymävaihetta nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen liittyviä köyhyys- ja syr-

jäytymisriskejä sekä erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa yhtenä 

osa-alueena ovat kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret, joiden elämäntilanteita on tarkas-

teltu eri viranomaisrekisterien, lastensuojelun asiakkaille suunnatun kyselyn sekä lasten-

suojelun palvelujärjestelmän edustajien haastatteluiden kautta. Sijoitettujen nuorten 

osalta on tutkittu muun muassa työllistymistä, kokemuksia koulunkäynnistä, sijoituksen 

aikaisen tuen riittävyyttä, terveydentilaa ja elämänlaatua. Tutkimuksessa nousevat esiin 

kysymykset sijoitettuina olleiden nuorten tuen tarpeista ja heille tarjottavien tukien koh-

taamisesta. Toimimattomat palvelut vaikuttavat nuorten motivaatioon ja halukkuuteen ot-

taa palveluita vastaan. (Harkko ym. 2016, 11; 55-84.) 

Tarja Heino ja Marianne Johnson (2010) ovat poimineet tutkimukseensa vuonna 2008 

Stakesin rekisteristä tiedon 1982-1991 syntyneistä lapsista, jotka ovat olleet huostaanotet-
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tuina vuosina 1991-2006. Tutkimuksessa mukana olleiden lasten huostaanottoajat vaih-

telivat päivistä vuosiin. Lastensuojelurekisteristä kerättyihin tietoihin liitettiin Tilastokes-

kuksen ylläpitämästä työssäkäyntitilastosta tutkittavia henkilöitä koskevia tietoja työssä-

käynnin, opiskelun, suoritetun tutkinnon sekä perhesuhteiden osalta vuodelta 2006. Tut-

kimuksessa on ollut käytössä tiedot 12668 nuoresta. Tutkimusaineistossa oli lähes yhtä 

paljon laitos- ja perhehoitoon sijoitettuja lapsia. Huostaanotettujen nuorien elämäntilan-

teita verrataan sekä heidän sisaruksiinsa, että koko väestön nuoriin.  

Tutkimuksen mukaan huostassa olleiden koulutustaso jää huomattavasti vastaavan ikä-

ryhmän koulutustasoa alemmaksi. Heikommasta koulutustasosta huolimatta joka toinen 

huostaanotettuna ollut nuori opiskelee itselleen tutkinnon peruskoulun jälkeen. Pisim-

mälle opinnoissa etenivät alle 13-vuotiaana perheisiin sijoitetut lapset. Huostaanotetuista 

yhteiskuntaan parhaiten kiinnittyivät tutkimuksen mukaan 0–12-vuotiaana sijoitetut tytöt. 

Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oli puolestaan 80 % 13–17-vuotiaana sijoitetuista 

pojista, jotka olivat olleet laitoshoidossa tai useammassa sijaishuoltopaikassa. Heinon ja 

Johnsonin mukaan tutkimustuloksista ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä perhehoidon 

onnistumisesta ja laitoshoidon epäonnistumisesta, koska laitoshoitoon valikoituu yleensä 

sijaisperhettä vankempaa ja ammatillisempaa ympäristöä tarvitsevia nuoria. (Heino & 

Johnson 2010, 285.) 

Tutkimuksessa nousee esiin kysymys jälkihuollon tarjoaman tuen sisällöstä ja riittävyy-

destä. Jälkihuollon vahvistaminen, tarvittaessa tuen tarjoaminen myös 21 ikävuoden jäl-

keen ja huostaanotettujen nuorten työllistymistä edistävien palveluiden lisääminen näh-

dään tärkeänä huostaanotettujen nuorten kiinnittymiseksi yhteiskuntaan. Ennaltaehkäise-

vän tuen lisäksi tutkimuksessa korostetaan yksilöllisesti kohdennetun tuen merkitystä sel-

viytymistä ja onnistumisen kokemuksia vahvistamaan. Huostassa olleisiin kohdistetut 

korjaavat ja kuntouttavat toimenpiteet voidaan seuraavan sukupolven näkökulmasta 

nähdä ennaltaehkäisevinä toimina. (Heino & Johnson 2010, 285-287.) 

Jaana Kivistö (2006) on ammatillisessa lisensiaatintutkielmassaan haastatellut jälkihuol-

lon asiakkaana olevia nuoria, joilla on lastensuojelun asiakkuuden lisäksi ollut asiakkuuk-

sia myös muissa yksiköissä. Kivistö on tutkimuksessaan kiinnostunut nuorten näkökul-

mista ja mielipiteistä koskien lastensuojelua sekä muita palveluita. Tutkimuksessaan Ki-

vistö selvittää myös sitä, kuinka nuoret kokevat oman elämäntilanteensa suhteessa men-

neeseen ja toisaalta tulevaan. (Kivistö 2006, 41.) 
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Kivistön (2006, 84) tutkimuksen nuoret kokivat haastatteluhetkellä lastensuojelun asiak-

kuuden olleen omalla kohdallaan välttämätön. Nuoret kokivat myös saaneensa apua las-

tensuojelusta ja pääsääntöisesti tulleensa toimeen työntekijöiden kanssa. Tutkimuksessa 

jälkihuollon asiakkuudessa olevat nuoret näyttäytyvät vahvoina ja pärjäävinä.  Kivistö 

onkin analysoinut aineistoa resilienssi-käsitteen kautta. Resilienssi eli kyky selvitä vas-

toinkäymisistä sopii Kivistön (2006) mukaan kuvaamaan haastateltuja nuoria. Kivistön 

mukaan tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat kaikki omalla tavallaan marginaalisessa 

asemassa, mutta käsite syrjäytynyt ei sovi heihin. Selviytymisen kannalta on Kivistön 

mukaan tärkeää se, että nuori tietää lastensuojelun asiakkuuden ja sijoituksen taustalla 

olevat syyt ja sen kautta pystyy käsittelemään asioita. Tutkimukseen osallistuneet nuoret 

olivat sinut menneisyytensä kanssa ja olivat ikään kuin kääntäneet vaikeudet voimava-

roiksi. (Mts. 110, 111, 113.) 

Suojaavina tekijöinä toimivat Kivistön (2006) mukaan nuoren hyvät vuorovaikutustaidot, 

kyky tehdä päätöksiä, arvioida tilannetta sekä kyky tarvittaessa hakea apua. Selviytymi-

sen kannalta tärkeää on myös se, että nuori löytää verkostostaan työntekijän, johon voi 

luottaa. Suojaaviin tekijöihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jolloin mahdollistuisi 

paremmin nuoren selviämisen kannalta oikeanlaisen avun tarjoaminen. (Mts. 112-113, 

117.) 

Johanna Hiitola (2009) on yhteistyössä THL:n kanssa tutkinut sosiaalityöntekijöiden täyt-

tämien lomakkeiden perusteella niiden lasten taustoja ja tilanteita, joiden huostassapito 

on lakkautettu Tampereella, Porissa, Hämeenlinnassa ja Tampereen seutukunnissa 

vuonna 2007. Kaikilla aineistossa kuvatuilla lapsilla oli voimassa jälkihuollon asiakkuus. 

Nuorista, joiden huostassapito oli päätynyt täysi-ikäistymiseen, oli 25 prosenttia sijais-

perheissä asuneita, 69 prosenttia laitoksissa asuneita ja 7 prosenttia nuoria, joilla oli ko-

kemusta kummastakin sijaishuollon muodosta.  

Hiitolan (2009) tutkimuksen mukaan sijaisperheissä asuneet nuoret pitivät huomattavasti 

enemmän yhteyttä sijaishuoltopaikkaan kuin laitossijoituksessa olleet nuoret. Sosiaali-

työntekijät arvioivat vastauksissaan nuorten käyttäneen jälkihuollon aikaisista palveluista 

eniten taloudellista tukea. Sosiaalityöntekijät arvioivat nuorten hyötyneen eniten opintoi-

hin ja oppilashuoltoon liittyvistä palveluista. Myös psyykkisen tilan arvioinnista ja tutki-

muksista sekä sairaalassa ja terapiassa järjestetyistä hoidoista sosiaalityöntekijät arvioivat 

nuorten hyötyneen. (Mts. 33.) 



 

14 

 

Sijaishuollon muodolla todettiin olevan vaikutusta arvioon sijoituksen onnistumisesta. 

Sosiaalityöntekijät arvioivat perhesijoitusten onnistuneen 94 prosentilla lapsista, kun taas 

laitoshoidossa sijoituksista arvioitiin onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin 65 prosentilla. 

Tutkimuksessa sosiaalityöntekijät arvioivat niiden lasten, joiden huostassapito oli lope-

tettu alaikäisenä pärjäävän hieman paremmin kuin nuorten joiden huostassapito oli päät-

tynyt täysi-ikäisyyteen. Hiitola (2009, 33) olettaa tutkimuksen tulosten perusteella perhe-

valtaisen sijoitushistorian omaavilla varhain lapsuudessa sijoitetuilla lapsilla olevan pa-

remmat edellytyksen pärjätä myöhemmin elämässä. Sijaishuollossa vietetyn ajan pituu-

den ei todettu kuitenkaan suoraan ennustavan parempaa pärjäämistä elämässä.  Sijaisper-

heissä kasvaneilla nuorilla voi olettaa tutkimusaineiston perusteella olevan muita sijoitet-

tuja nuoria laajemman tukiverkoston ja sitä kautta paremmat lähtökohdat myös itsenäi-

seen elämään. (Hiitola 2009, 33, 46-47, 52.) 

Sari Eriksson ja Riikka Karppinen (2016)  ovat tehneet kvantitatiivisen pro gradu -tutki-

muksen Helsingin jälkihuoltonuorten toimintatahtoisuudesta ja palvelujen käytöstä asia-

kirjojen valossa vuosina 2013-2015. Tutkimuksen aineiston muodostavat 600:n jälkihuol-

tonsa huhtikuussa 2015 Helsingissä päättäneen nuoren asiakirjatiedot. Erikssonin ja 

Karppisen (2016, 122) tutkimuksessa selvitetään jälkihuoltonuoria yhdistäviä taustateki-

jöitä, kuten perhetaustaa, sijoitusikää ja sijoituspaikkojen lukumäärää. Jälkihuollon päät-

tymishetkellä Helsingin jälkihuoltonuorten koulutustason todettiin olevan heikohko ja 

ammattiin valmistavan koulutuksen olevan kesken 57 %:lla nuorista. Tutkimuksessa to-

detaan jälkihuoltonuorten käyttävän runsaasti jälkihuoltoyksikön palveluita sekä terveys-

palveluita. Päihde- ja psykiatristenpalveluiden käytön puolestaan todettiin olevan suhteel-

lisen vähäistä. Erikssonin ja Karppisen (2016) mukaan näyttää siltä, että siirtymävai-

heessa lasten- ja nuorten palveluista aikuisten palveluiden piiriin tieto ei välttämättä kulje 

nuoren mukana toimijalta toiselle eikä palvelujärjestelmä rakennu asiakas- vaan organi-

saatiolähtöisesti. (Eriksson & Karppinen 2016, 129-130.) 

Jenni Helle (2016) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan jälkihuollon asiakasprosessia ja 

sen vaikuttavuutta. Tutkimukseen on haastateltu kuutta Kuopiossa jälkihuollon asiak-

kaana ollutta nuorta sekä kolmea nuoren sosiaalityöntekijää. Hellen tutkimuksen mukaan 

jälkihuollon asiakasprosessi sisältää sekä nuoren ja työntekijän väliseen asiakassuhtee-

seen että palvelujärjestelmään liittyviä tekijöitä. Yksi tutkimuksen keskeinen tulos on se, 

että jälkihuollolla pystytään edistämään nuoren tilannetta, vaikka vaikuttavuutta heiken-
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tävätkin jälkihuollon heikot resurssit, nuorten taustaan liittyvät tekijät ja nuoren palvelui-

hin sitoutumiseen liittyvät ongelmat. Helle (2016, 82) pohtii tutkimuksessaan toisaalta 

erillisen jälkihuoltoyksikön etuja, toisaalta työntekijän samana säilymisen merkitystä.  

Käytäntötutkimuksessani (Kauppinen 2017) olen tutkinut Helsingin perhehoitoon sijoi-

tettujen 14–19-vuotiaiden nuorten tuen tarpeita ja odotuksia jälkihuoltoon siirtymisen 

suhteen heidän antamansa palautteen kautta.  Tutkin myös Helsingin perhehoidon sosi-

aalityöntekijöiden kokemuksia siitä, kuinka nykyiset työkäytännöt tukevat nuorten siirty-

mistä jälkihuoltoon ja minkälaisia palveluita sosiaalityöntekijät kokevat nuorten tarvitse-

van. Käytäntötutkimuksessani tulokset perhehoidosta itsenäistyvien nuorten kohdalla 

ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Sekä nuoret että sosiaalityöntekijät 

näkevät tarpeellisena nuorten yksilöllisten tarpeiden ja tilanteiden huomioimisen ja tuen 

suunnittelun sen mukaisesti.  Sosiaalityöntekijät pitivät tärkeänä sitä, että nuorta valmis-

tetaan käytännön asioiden hoitamiseen ja asteittaiseen vastuunottoon jo sijaishuollon ai-

kana. (Mt.) 

Viime vuosina pro gradu -tasoisia laadullisia tutkimuksia jälkihuollosta on tehty useam-

pia. Näistä perhehoidosta itsenäistyvien nuorten jälkihuoltoa käsittelevät Paulina Kokko-

nen (2005) ja Marja Turunen (2016.) 

Yorkin yliopiston professori Mike Stein on tutkinut sijoitettujen nuorten itsenäistyessään 

kohtaamia ongelmia ja haasteita yli kolmen vuosikymmenen ajan ja on kansainvälisesti 

merkittävä jälkihuollon tutkija. Stein (2005) on tutkinut sijaishuollossa olleiden nuorten 

selviytymistä resilienssi-käsitteen kautta. Resilienssin Stein käsittää yksilön piirteenä, 

jonka avulla nuori selviytyy elämässä vaikeasta taustasta tai kohdatuista vastoinkäymi-

sistä huolimatta. Resilienssiä lisäävänä ja näin elämässä selviytymistä edistävänä tekijänä 

tutkimuksessa nähdään vakaa ja pysyvä sijaishuoltopaikka. Osalla nuorista turvallinen ja 

vakaa sijaishuolto kompensoi aiempia vaikeita kokemuksia ja turvallinen kiintymyssuhde 

vähintään yhteen sijaisvanhempaan lisää todennäköisyyttä pärjätä elämässä myös sijais-

huollon jälkeen. Tutkimuksen mukaan resilienssiä lisääviä tekijöitä ovat myös nuoren 

lämpimät suhteet vähintään yhteen biologisen perheen jäseneen, koulumenestys, korke-

ampi älykkyysosamäärä sekä muutto pois haitalliselta asuinalueelta. (Mts. 2.) 

Stein (2005) jakaa sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret kolmeen ryhmään: eteenpäin me-

nijöihin (moving on), selviytyjiin (survivors) ja uhreihin (victims).  



 

16 

 

Eteenpäin menijöiden sijoitukset näyttäytyivät pysyvinä ja jatkuvina sekä sisälsivät tur-

vallisen kiintymyssuhteen. Pysyvät ihmissuhteet mahdollistivat nuorille paremmat mah-

dollisuudet opintomenestykseen ennen sijaishuollon päättymistä.  Ryhmän nuoret olivat 

itsenäistyneet asteittain ja lähteneet sijaishuollosta suunnitellusti myöhemmällä iällä. 

Eteenpäin menevillä nuorilla oli hyvä itsetunto ja he olivat valmistautuneet itsenäisen 

elämän haasteisiin. Nuoret olivat kyenneet ottamaan tarjottua apua vastaan sijoituksen 

aikana, mikä lisäsi resilienssiä.   Eteenpäin menijöiden ryhmään kuuluu Steinin (2005) 

mukaan todennäköisemmin nuoria naisia kuin miehiä. Ryhmän nuorilla oli paremman 

koulutuksen ja uran lisäksi myös paremmat elämänhallintataidot. (mts. 19-20.) 

Selviytyjien sijoitukset olivat epävakaampia ja sisälsivät enemmän muutoksia kuin eteen-

päin menevien nuorten sijoituksen. Selviytyjät lähtivät sijaishuoltopaikoista nuorempina, 

usein ilman koulutusta. Sijaishuollon päättyminen oli nopeaa ja suunnittelematonta esi-

merkiksi sijoituksen katkeamisen vuoksi. Nuorilla oli sijaishuollon päättymisen jälkeen 

kokemuksia asunnottomuudesta, huonosti palkatuista osa-aikatöistä tai työttömyydestä ja 

ihmissuhdeongelmista.  Tämän ryhmän nuoret näkivät itsensä kohtaamiensa vaikeuksien 

ja niistä selviytymisen johdosta itsenäisinä selviytyjinä, mutta olivat usein riippuvaisia 

viranomaisten tarjoamasta taloudellisesta sekä asumiseen ja henkilökohtaisiin ongelmiin 

liittyvästä avusta. Tutkimusten mukaan näiden nuorten kohdalla tarjotun ja vastaanotetun 

tuen merkitys sijaishuollon jälkeisessä elämässä oli merkittävää ja lisäsi heidän resiliens-

siään. (Stein 2005, 21.) 

Kolmannen ryhmän Stein (2005, 22) nimesi uhreiksi. Nuoret olivat kaikkein huono-osai-

simpia ja heidän vaurionsa ennen sijaishuoltoa olivat syvimmät. Sijaishuolto ei ollut pys-

tynyt korjaamaan aiempia vaurioita ja auttamaan nuoria selviytymään vaikeuksista. Nuor-

ten sijoituksen sisälsivät useita sijaishuoltopaikan muutoksia, eikä pysyviä ihmissuhteita 

ollut päässyt muodostumaan. Sijaishuolto päättyi nuorena sijoituksen katkeamiseen. Si-

jaishuollon päättymisen jälkeen nuoret kohtasivat asunnottomuutta, työttömyyttä, yksi-

näisyyttä, eristyneisyyttä ja psyykkisiä ongelmia. Jälkihuollon tuki ei todennäköisesti ky-

ennyt auttamaan nuoria ja he olivat ilman henkilökohtaista verkostoa. Steinin mukaan 

ryhmän nuorille oli kuitenkin merkityksellistä, että heitä varten jälkihuollossa oli joku 

ihminen, eivätkä he olleet täysin hylättyjä. (Mt.)  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS: BOURDIEUN PÄÄ-

OMAT ITSENÄISTYMISEN JA TOIMINTAKYVYN JÄ-

SENTÄJINÄ 

Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni kannalta keskeiset teoreettiset käsitteet. 

Tutkimukseni sijoittuu lastensuojelun ja tarkemmin lastensuojelun sijaishuollon 

kentälle. Tutkimuksen kontekstina toimii lastensuojelun sijaishuollon aikainen tut-

kimus ja viitekehyksenä Bourdieun pääomat, nuoruus, itsenäistyminen ja sosiaali-

nen toimintakyky. Keskityn tarkastelemaan nimenomaisesti perhehoitoon sijoitet-

tujen nuorten itsenäistymiseen liittyviä tarpeita sekä heidän jälkihuoltoon siirtymi-

seen liittyviä kokemuksia.  

Lastensuojelulain 417/2007 49§:ssä sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan 

otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä 

kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, lai-

toshuoltona taikka muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lasten-

suojelulain 13.4.2007/417 50 §:n mukaan sijaishuoltopaikan valinnassa tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin, 

läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen sekä hoidon jatkuvuuteen. Lain 

mukaan perhehoito on vuodesta 2012 alkaen ollut laitoshoitoon nähden en-

sisijaista.  

3.1 Bourdieun pääomat 

Aineistosta esiin nousevien nuorten itsenäistymiseen liittyvien elämäntilanteiden ja hy-

vinvoinnin tarkastelussa hyödynnän Bourdieun (1984, 114; 1985, 67) pääomien luokitte-

lua sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin resursseihin. Erilaiset pääomat ovat Bour-

dien mukaan ensisijaisesti ominaisuuksia ja resursseja (Roos 1985, 12).  

Taloudelliset resurssit mahdollistavat yhteiskunnassa toimimisen ja elämisen. Bourdieu 

käsittää taloudellisella pääomalla muun muassa henkilön omaisuuden, tulot ja virka-ase-

man (Bourdieu 1984, 114; Roos 1985, 12). Törrösen (2012) mukaan taloudellista pää-

omaa voidaan tutkia myös elintason kautta. Akateeminen pääoma on Bourdieun (1984, 

23) mukaan perheen ja koulun yhteisvaikutuksen kautta muodostuva resurssi. Tarkastelen 

akateemista pääomaa kulttuurisen pääoman sijaan osana taloudellista pääomaa, koska 

koulutuksen kautta on mahdollista vaikuttaa myöhempään taloudelliseen asemaan.  Tässä 



 

18 

 

tutkimuksessa käsitän taloudellisen pääoman aineellisiksi ja koulutuksen kautta saavute-

tuiksi resursseiksi, jotka vaikuttavat jälkihuoltonuorten elämänlaatuun.   

Sosiaalinen pääoman tarkoittaa Bourdieu mukaan sitä, kuinka paljon ja minkälaisia sosi-

aalisia suhteita henkilöllä on (Roos 1985, 12). Sosiaalisen pääoman Bourdieu on jaotellut 

ryhmään kuulumiseksi, sosiaaliseksi verkostoksi sekä ihmisten keskinäiseen tunnistami-

seen ja tunnustamiseen. Sosiaaliset resurssit ovat riippuvaisia ryhmään kuulumisesta ja 

niiden volyymi on sidoksissa yksilön hyödynnettävissä oleviin verkostoihin. (Siisiäinen 

2003, 209).  Ihmiset toimivat yksilöinä, mutta ovat riippuvaisia monin tavoin ympäröi-

vistä ihmisistä. Sosiaalisella pääomalla on yhteys moniin yksilötasolla tavoiteltaviin asi-

oihin, kuten varallisuuteen ja terveyteen ja sosiaalisen pääoman puuttuessa monien ta-

voitteiden saavuttaminen on hankalaa. Sosiaalisen pääoman eroavaisuudet puolestaan 

voivat selittää sen, miksi samanlaisilla taloudellisilla tai kulttuurisilla pääomilla saavute-

taan erilaisia tuloksia. (Siisiäinen 2003, 209-210; Törrönen 2012, 40-41.) Riittävät ja hy-

vin toimivat sosiaaliset resurssit voimaannuttavat ja tukevat psyykkistä hyvinvointia 

(Törrönen 2012, 41).   

Bourdieu (1984, 1, 13) käsittää kulttuurisella pääomalla erityisesti lapsuudessa kasvatuk-

sen ja koulutuksen kautta saadun sivistyksen. Tutkimuksessani tarkastelen jälkihuoltoon 

siirtyneiden nuorten kulttuurisia resursseja Törrösen ja Vauhkosen (2012, 33, 52) tapaan 

sijaishuollon ja jälkihuollon järjestämiseen liittyvän palvelujärjestelmätason kautta tuo-

tettuina resursseina.  

Törrönen ja Vauhkonen (2012, 33) ovat sijaishuollosta itsenäistymistä käsittelevässä tut-

kimuksessaan lisänneen jaotteluun fyysisiin ja psyykkisiin resursseihin liittyvän osa-alu-

een. Aineistossani psyykkiset resurssit nousevat vahvasti esiin, joten otan tämän osa-alu-

een mukaan aineiston tarkasteluun.  

3.2 Nuoruus, itsenäistyminen ja sosiaalinen toimintakyky 

Tarja Juvonen (2015, 25) lähestyy syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

toimijuuden rakentumista käsittelevässä väitöskirjassaan nuoruutta lapsuuden ja aikui-

suuden välissä olevana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muovautuvana ja kulttuuristen 

merkitysten läpäisemänä ikävaiheena. Selkeiden alkamis- ja päättymisikärajojen puuttu-

essa nuoruuden yksiselitteinen määrittely on hankalaa. Länsimaiset tilastolliset ja hallin-

nolliset säädökset määrittävät nuoruuden ikävuosien 15 ja 29 väliin. Sosiologisesti, kult-

tuurisesti ja sosiaalisesti painottuneet käsitteet määrittävät nuoruuden alkamaan noin 13-

vuotiaana ja päättymään 20–23 vuoden välillä.  Ikään perustuvat vastuut, velvollisuudet, 
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oikeudet ja mahdollisuudet lisääntyvät lakiin perustuen nuoren lähestyessä täysi-ikäi-

syyttä. Suomessa nuori saavuttaa täysi-ikäisyyden 18-vuotiaana, jolloin hän saa täydet 

kansalaisoikeudet, mutta myös velvollisuudet. Nuoruuden yksiselitteistä määrittelyä han-

kaloittaa selkeiden alkamis- ja päättymisajankohtien puuttumisen lisäksi se, että yhtäläi-

sistä ikään liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista riippumatta nuorten aikuistumisen 

reunaehdot ovat moninaisia ja usein keskenään ristiriitaisia. (Mts. 24-25.) 

Nuoruusiässä psyykkinen kehittyminen on voimakasta, ja normaaliin nuoruusiän kasvuun 

kuuluu kehittymisen lisäksi ajoittain psyykkisten toimintojen taantuminen. Taantuman 

myötä nuori työstää uudelleen lapsuuden toiveita, niissä onnistumisia ja toisaalta myös 

toiveiden kariutumisia sekä aiempia traumojaan. Nuoruusiässä mahdollistuu monien lap-

suusiän häiriöiden ratkaiseminen ja korjaaminen, koska nuori kykenee kohtaamaan asiat 

ja tilanteet aiempaa kehittyneemmin ja samalla henkisiltä ominaisuuksiltaan vahvem-

pana. Nuoruusiän loppupuolella saavutetaan suhteellisen muuttumaton aikuisiän persoo-

nallisuus. Nuoruusiän kehityksellisenä tavoitteena on autonomian saavuttaminen. Tämän 

saavuttaakseen nuoren on ratkaistava onnistuneesti ikäkauteen kuuluvat kehitystehtävät, 

jotka ovat lapsuuden vanhemmista irrottautuminen, murrosiän myötä muuttuneen ruu-

miinkuvan, seksuaalisuuden ja seksuaalisen identiteetin jäsentyminen sekä nuoruusiän 

aikana ikätovereiden apuun turvautuminen. (Aalberg & Siimes 2007, 67-68.)  

Sirpa Kannasojan (2013) mukaan nuori tarvitsee pysyviä ja läheisiä ihmissuhteita, hoivaa 

ja perheenjäsenten välistä toimivaa vuorovaikutusta kasvaakseen ehjäksi ja toimivaksi. 

Ehjä ja toimiva yksilö on sosiaalisesti toimintakykyinen, mikä tarkoittaa vastaantulevista 

haasteista selviytymistä, unelmoimista sekä itselle ja läheisille ihmisille tärkeiden asioi-

den tavoittelemista. Sosiaalisessa toimintakyvyssä ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan yk-

silöllisistä ominaisuuksista, vaan se liittyy yhteiskunnallisiin suhteisiin, jolloin myöskään 

sosiaalityön ei tule kohdistua vain yksilöön. (Mts, 16.)  

Törrösen & Vauhkosen (2012, 93) mukaan nuorten määrittelemänä nuoren itsenäistymi-

nen näyttäytyy usean vuoden mittaisena ajanjaksona, joka alkaa sijaishuollon aikana ja 

jatkuu omassa asunnossa asuessa. Itsenäistymisvaihetta tulisi tarkastella yksilöllisesti 

nuoren näkökulmasta sen sijaan, että päätökset tehdään järjestelmän näkökulmasta käsin. 

(Mt. 93.) Sijoitettujen nuorten taustasta ja aiemmista elämäntapahtumista johtuen nuoren 

psyykkinen ikä ei aina vastaa biologista ikää. Täysi-ikäistyminen perustuu kuitenkin bio-

logiseen ikään, jolloin ongelmia saattaa syntyä tilanteissa, joissa nuorella ei 18 vuotta 

täytettyään ole valmiutta ottaa vastuuta omasta elämästään. (Harkko ym. 2016, 82.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -KYSYMYKSET 

Keskustelu jälkihuollon merkityksestä sijaishuollon jälkeisenä vaiheena on viime vuosina 

lisääntynyt. Onnistuneen itsenäistymisen kannalta on tärkeää, että nuori saa riittävästi tu-

kea ja ohjausta jo sijaishuollon aikana ja, että sijaishuoltoon siirtymistä valmistellaan riit-

tävän huolellisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö (2013, 22) on Toimiva lastensuojelu lop-

puraportissaan nostanut jälkihuollon yhdeksi tärkeäksi lastensuojelun kehittämiskoh-

teeksi.  Kirjallisuudessa ja tutkimuksessa on todettu, että jälkihuollosta, kuten muustakin 

lastensuojelusta, tarvitaan ajanmukaista ja monipuolista tietoa, jonka avulla asioita pys-

tytään tekemään toisin ja vastaamaan paremmin niihin haasteisiin, joita sijoitetut nuoret 

itsenäistyessään kohtaavat. (Esim. Hoikkala 2016, 31–32; Heino 2014, 4, 15; Pukkio ym. 

2016, 11.)    

Jälkihuoltoa tutkittaessa on viime vuosina toistuvasti nostettu esiin kysymyksiä sijoitet-

tujen lasten osallisuudesta ja näkyvyydestä niin lastensuojelun prosesseissa kuin tutki-

muksessakin (Heino 2014; Vario ym. 2012; Pukkio & Hipp 2016). Toimiva Lastensuo-

jelu- loppuraportissa todetaan, että jälkihuoltoon ja lasten sekä nuorten osallisuuteen sen 

järjestämisessä tulisi kiinnittää merkittävästi nykyistä enemmän huomiota. Toisaalta pu-

hutaan lasten ja nuorten osallisuudesta, mutta kuitenkin käytännön työelämässä ja tutki-

muksissa näkyy se, että usein palveluja kehitetään ja uudistetaan järjestelmä- ja asiantun-

tijalähtöisesti (Bardy & Heino 2013,35; Eriksson & Karppinen 2016, 58; Törrönen & 

Vauhkonen 2012, 101.)  

Jälkihuollon kehittämistarpeeseen, nuorten osallisuuteen ja toisaalta järjestelmän tar-

peista lähtevän perhehoidon ja jälkihuollon kehittämiseen liittyviin ajatuksiin pohjaten 

käynnistyi tutkimusprojektini käytäntötutkimuksen (Kauppinen, 2016) kautta pro gradu 

–tutkielmaan.  

Pro gradu –tutkielmassani analysoin, minkälaisia kokemuksia perhehoitoon sijoitetuilla 

nuorilla on perhehoidon aikaisesta tuesta ja jälkihuoltoon siirtymisestä. Lisäksi tutkin sitä, 

minkälaisia kokemuksia nuorilla on jälkihuollon aikaisesta itsenäistymisen tukemisesta 

ja, mitä he toivoisivat jälkihuoltoa järjestettäessä huomioitavan. Tutkimuskysymykseni 

ovat seuraavat: 

1. Minkälaisia kokemuksia perhehoidosta itsenäistyneillä nuorilla on it-

senäistymisestä ja jälkihuoltoon siirtymisestä? 
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2. Minkälaisen tuen perhehoitoon sijoitettuna olleet nuoret kokevat autta-

van itsenäistymistä?  

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

Pro gradu –tutkimuksessani nostan tutkijan ja nuorten yhteisen toiminnan kautta esiin 

nuorten kokemuksia perhehoidosta itsenäistymisestä. Yhteisen tiedon tuottamisen tavoit-

teena on vaikuttaminen ja sitä kautta parantamaan perhehoidosta itsenäistyville nuorille 

tarjottavaa tukea.  

Tutkimukseni on sosiaalityön käytäntötutkimusta. Sosiaalityön käytäntötutkimuksen tie-

donmuodostuksessa asiakasosallisuudella on vahva rooli, ja kehittämisen lähtökohtana 

toimivat niin asiantuntijoiden kuin asiakkaidenkin kysymykset, tiedontarpeet sekä huo-

lenaiheet. Käytäntöä ja tutkimusta yhdistämällä voidaan huomio suunnata arkipäiväisiin 

ilmiöihin ja samalla myös pieneltä vaikuttaviin kysymyksiin ja näin tuottaa tutkimustie-

toa, jota sosiaalityössä toimivat voivat hyödyntää.  (Kananoja ym. 2011, 375; Satka ym. 

2016, 10; Satka ym. 2005, 12.) 

Tutkimusaineisto koostuu kokemusasiantuntijanuorten ryhmähaastattelusta, sekä vuonna 

1998 syntyneiden Helsingin perhehoidon asiakkaiden kyselyvastauksista. Ryhmähaastat-

telu jakautui kahteen osaan siten, että toisessa osassa keskustelu pohjautui haastatteluun 

osallistuvien nuorten ottamiin valokuviin.  Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin kei-

noin. Kokemusasiantuntijuutta tarkastelen lähemmin luvussa 5.1, tutkimusmenetelmiä ja 

aineiston tuottamista kuvaan luvussa 5.2, analyysia luvussa 5,3 ja tutkimukseni eettisiä 

kysymyksiä tutkin luvussa 5.4.  

5.1 Kokemusasiantuntijat, yhteistutkijuus ja osallisuus 

Hyvinvointipalvelujen tuottamisen yhteydessä on viime vuosina puhuttu paljon käyttäjä-

lähtöisyydestä ja palvelunkäyttäjien roolin vahvistamisesta kehittämisprosessissa. Palve-

lunkäyttäjien roolin vahvistamisella pyritään siihen, että kehittäminen ei tapahdu ylhäältä 

käsin, vaan palvelunkäyttäjistä käsin. (Toikko 2012, 148-149.) 

Kokemusasiantuntijuudella tarkoitetaan palvelunkäyttäjien aktiivista osallistumista pal-

veluiden suunnitteluun, kehittämisen ja arviointiin. Kokemusasiantuntijoiden asiantunti-

juus perustuu akateemisen tai ammatillisen koulutuksen sijaan omakohtaisiin kokemuk-
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siin. Tämän kokemukseen perustuvan tiedon hyödyntäminen edellyttää vuoropuhelua asi-

akkaiden ja ammattilaisten välillä. Kokemusasiantuntijuuden oleellisena tavoitteena on 

luoda tila asiakkaiden äänen kuulemiselle. (Toikko 2012, 4-6.) Toisin kuin vertaistukitoi-

minnassa kokemusasiantuntijuudessa keskeistä on palveluiden toteuttamiseen, kehittämi-

seen ja arviointiin osallistuminen yhdessä ammattilaisten ja palvelujärjestelmän kanssa 

toimien. (Virokannas 2014, 659.) 

Ammattitiedon rinnalla kokemustiedon merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämi-

sessä rinnalla on viime vuosina tunnustettu, joskin käytännön tasolla sen toteutumista on 

tutkittu vielä vähän. Kokemusasiantuntijuutta on ensisijaisesti kehitetty terveydenhuollon 

puolella, ja kokemusasiantuntijuuden määritelmät tulevatkin pääosin sieltä. (Hipp & Puk-

kio 2016, 109; Virokannas 2014, 657.)  Ammattilaisille yhteistutkiminen on merkittävästi 

erilainen ja uusi tapa tehdä sosiaalityötä. (Palsanen 2013, 4). 

Lastensuojelussa sijaishuollossa lasten ja nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta 

on vuodesta 2008 alkaen edistänyt lastensuojelun asiakasnuorista koottu Pesäpuun ”Sel-

viytyjät”-tiimi. Selviytyjät -ryhmä on viime vuosina saanut rinnalleen myös muita koke-

musasiantuntijaryhmiä, niin lastensuojelun avohuollossa kuin sijaishuollossakin. Helsin-

gin perhehoidon kokemusasiantuntijaryhmä Stadin Vahvat Vaikuttajat on toiminut aktii-

visesti vuodesta 2013 alkaen. Kokemusasiantuntijatoiminta lastensuojelussa on lisäänty-

nyt, mutta on vielä kokonaisuudessaan melko vähäistä (STM 2013, 33).  Lastensuojelun 

kehittämisessä kuitenkin puhutaan lisääntyvissä määrin kokemusasiantuntijuudesta ja yh-

teistutkijuudesta. Toimivien lastensuojelun palveluiden yhtenä edellytyksenä pidetään 

kokemusasiantuntijatoiminnan jatkuvuuden turvaamista (STM 2013, 33.) Nuoret koke-

musasiantuntijat on otettu mukaan lastensuojelun kehittämiseen muun muassa LAPE-

kärkihankkeeseen. (THL - Lastensuojelun käsikirja.) Parhaimmillaan kokemusasiantun-

tijuus lisää osallisuutta ja tuo lastensuojelun sosiaalityöhön uudenlaisia työskentelyta-

poja. Kokemusasiantuntijuuden kautta mahdollistuu myös lasten ja nuorten voimaantu-

minen, ja moni kokemusasiantuntija onkin kertonut asiantuntijana toimimisen tuntuneen 

tärkeältä ja arvostusta lisäävältä. Kokemusasiantuntijuuden kautta on mahdollista jäsen-

tää omia kokemuksia uudella tavalla ja saada kokemuksia toimijuudesta ja sen myötä 

löytää uudenlaisia näköaloja omaan elämään. (Hipp & Pukkio 2016, 110-111.)  

Kati Palsasen (2013, 8) mukaan yhteistutkijuus voidaan määritellä tarkkarajaisen käsit-

teen sijasta ajattelutavaksi tai menetelmäksi, jonka avulla sosiaalityötä voidaan tehdä. 
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Yhteistutkijuudessa työntekijä ja palvelunkäyttäjä tutkivat yhteisen kiinnostuksen koh-

teena olevia asioita tasavertaisina kumppaneina, jolloin kyseessä on ilmiöiden ja asioiden 

pohdinta, ei akateeminen tutkimus. (Mt.) Palsasen (2013, 8) mukaan yhteistutkimista me-

netelmänä voidaan hyödyntää myös akateemisessa tutkimuksessa.  

Tutkimusaiheeni rakentumisessa perhehoidon kokemusasiantuntijaryhmän nuoret ovat 

olleet merkittävässä roolissa. Kokemusasiantuntijat ovat osallistumisellaan jälkihuoltoa 

koskevaan keskusteluun vaikuttaneet tutkimuskysymyksieni muotoutumiseen. Kokemus-

asiantuntijat ovat tuoneet jälkihuollon järjestämistä ja sisältöä koskevaan keskusteluun 

organisaation näkökulman lisäksi jälkihuollon asiakkaana olevien nuorten näkökulmaa ja 

samalla haastaneet sosiaalityön ammattilaisia ajattelemaan toisin. Tutkimuksessani koke-

musasiantuntijoiden rooli on merkittävä myös aineiston tuottamisessa.  Ryhmähaastatte-

lussa nuorten kokemusasiantuntijuus tulee näkyviin aiheen laajana pohdintana ja omaelä-

mäkerrallisen tiedon tuottamisen lisäksi yleisempänä tiedon tuottamisena sijaisperheestä 

itsenäistyvien nuorten tarpeista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta.  

Ryhmämuotoisen yhteistutkimisen ensisijainen tarkoitus on Palsasen (2013, 9) mukaan 

tarjota osallistujille kanava vaikuttamiseen ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen. Ryhmä-

muotoisessa toiminnassa on mahdollista etäännyttää omakohtaisia kokemuksia kauem-

mas itsestä ja tuottaa tietoa ryhmänä siten, ettei ryhmästä ulospäin tuotettu tieto ole suo-

raan kenenkään ryhmäläisen yksityisasia, vaan ryhmäläisten yhteinen kokemus. (Mt.)  

Nigel Thomasin mukaan lapsen osallisuus sisältää useita keskenään vuorovaikutuksessa 

olevia ulottuvuuksia. Osallisuuden edellytyksenä on se, että lapsi voi päättää, osallistuuko 

hän prosessiin vai päättääkö olla osallisena siten, että voi päättää olla kokonaan osallistu-

matta. Osallisuuden tärkeä elementti on tiedonsaanti itseä koskevasta asiasta tai tilan-

teesta sekä omasta roolista prosessissa ja oikeuksista sen aikana. Osallisuutta synnyttää 

myös mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, sekä mahdollisuus ilmaista omia mielipi-

teitään, ja tarvittaessa saada apua niiden muodostamiseen tai ilmaisemiseen. Osallisuuden 

viimeisenä ulottuvuutena on lapsen mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä. (Nigel Tho-

mas 2002, 174-176.)  Osallisuuden rakentumista tarkastellessa tulee muistaa se, että nuo-

ren kokemus osallisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista ovat sidottuja hänen ky-

kyynsä tehdä valintoja ja päätöksiä. Nämä ominaisuudet ovat yhteydessä yksilön taus-

taan, aiempiin kohtaamisiin ja vaikutusmahdollisuuksiin ja ne ovat sidottuja enemmänkin 

onnistuneisiin kehitysvaiheisiin kuin ikään.  (Harkko 2016, 83; Hipp & Pukkio 2016, 106-

108.)  
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Kaisa-Elina Hotari ym.  (2009) ovat Thomas Nigelin osallisuus-käsitteen pohjalta tulleet 

siihen tulokseen, että lasten elämäntilanteet ovat yksilöllisiä ja siihen pohjautuen osalli-

suutta ei synny mekaanisilla kaikille sopivilla ratkaisuilla.  

Sijoitettujen nuorten näkemyksiä jälkihuollon järjestämisestä on kerätty viime vuosina 

jonkin verran valtakunnallisesti. Vuosina 2014-2015 erilaisissa sijais- ja jälkihuollon pii-

rissä oleville nuorille järjestetyissä tapahtumisissa sekä lastensuojelua koskevissa tutki-

muksissa on nostettu esiin osallisuus.  Helsingin jälkihuoltoyksikössä on otettu vuonna 

2013 käyttöön nuorten asiakasraadit, joiden tarkoituksena on vahvistaa nuorten osalli-

suutta ja mahdollisuutta vaikuttaa. Asiakasraadeista on saatu hyviä kokemuksia niin osal-

listumisen, palautteen kuin nuorten saaman vertaistuenkin osalta. (Hipp & Pukkio 2016, 

113; Niemelä 2016, 128-129.) Jälkihuollon aikana osallisuuden kannalta merkittäviä asi-

oita ovat nuorten tietoisuus jälkihuollon sisällöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista 

sekä omista oikeuksista. Osallisuutta lisää myös aito mahdollisuus osallistua jälkihuollon 

sisällön suunnitelman laadintaan, sekä nuoren omista tarpeista lähtevä itsenäistymisen 

tukeminen. (Hipp & Pukkio 2016, 105-106.) Sosiaalityöntekijän ja nuoren välinen toi-

miva suhde sekä työntekijän kyky hyväksyä ja kohdata nuori yksilönä synnyttävät osal-

lisuutta myös jälkihuollon kuten koko lastensuojelun asiakkuuden aikana.   

5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tilastol-

lisesti yleistettävän tiedon sijaan holistisen kuvan muodostaminen tutkittavasta ilmiöstä 

ja tietyn toiminnan ymmärtäminen. (Hämäläinen 1987, 4; Tuomi & Sarajärvi 2002, 87)  

Tutkimusasetelmaa voi kuvata kaksivaiheiseksi ja monimenetelmäiseksi. Tutkimuksessa 

tarkastelen nuoren siirtymistä sijaisperheestä jälkihuoltoon. Aineiston tuottamisen mene-

telminä olen käyttänyt lomakekyselyä, kokemusasiantuntijanuorten ryhmähaastattelua 

sekä valokuvia. 

Olen tutkinut perhehoidon sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä nuorten tarpeista ja jälki-

huollon järjestämisestä lomakehaastattelun avulla syksyllä 2016 osana käytäntötutkimus-

tani (Kauppinen 2016). Käytäntötutkimuksen tuloksia hyödynnän myös tässä tutkimuk-

sessa.  

Omaa aineistoani tarkastellessa tulee huomioida myös se, että eniten tukea tarvitsevat tai 

heikoimmassa asemassa olevat nuoret mahdollisesti puuttuvat aineistosta kokonaan. 

Nuorten syrjäytymistä koskevassa tutkimuksessa Sanna Aaltonen ja Päivi Berg (2015, 
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42) toteavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria kuvatun aiemmissa tutkimuksissa vaike-

asti tavoitettaviksi, koska he eivät välttämättä osallistu tutkimusaineiston tuottamiseen. 

Kokemusasiantuntijaryhmän jäsenet edustavat myös siinä mielessä valikoitua joukkoa 

perhehoidon asiakasnuorista, että heillä kaikilla on ollut halua, mahdollisuus ja voimava-

roja osallistua säännölliseen ryhmätoimintaan ja sen myötä vaikuttamiseen ja asioiden 

kehittämiseen. Tuomen ja Sarajärven (2002, 88) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on 

tärkeää se, että tietoa tuottavat henkilöt tietävät kyseisestä aiheesta riittävästi tai heillä on 

omakohtaista kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. Haastatteluun osallistu-

neilla kokemusasiantuntijatyhmän nuorilla oli omakohtaisen kokemuksen lisäksi aiempaa 

kokemusta jälkihuoltoaiheen työstämisestä, mikä vaikutti siihen, että he olivat valmiita 

kertomaan kokemuksistaan jälkihuoltoon siirtymisen suhteen ja pystyivät tuomaan mo-

nipuolisesti näkemyksiään esiin ryhmähaastattelutilanteessa. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 

88-89) kutsuvat eliittiotannaksi tilannetta, jossa tutkimukseen valitaan mukaan henkilöt, 

joilta voidaan olettaa saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Valinnan kriteereinä 

voivat olla esimerkiksi kyky ilmaista itseään, puhetaito tai orientaatio maailmaan (mts, 

89). 

5.2.1 Kysely 

Yksi osa tutkimusaineistosta on tuotettu postittamalla kyselylomake (liite 1) saatekirjei-

neen (liite 2) 34:lle vuonna 2016 perhehoidosta jälkihuoltoon siirtyneelle 18 vuotta täyt-

täneelle perhehoidon asiakasnuorelle. Lomake sisälsi 22 kysymystä nuoren taustasta, tä-

mänhetkisestä elämäntilanteesta, tulevaisuuden näkymistä sekä jälkihuollon järjestämi-

seen ja sen toteutumiseen liittyvistä aiheista.   

Postitettava lomakekysely tarjosi kaikille vuonna 1998 syntyneille perhehoidosta jälki-

huoltoon siirtyneille nuorille mahdollisuuden osallistua aineiston tuottamiseen.  Postitet-

tava kyselyn etuna on se, etteivät pitkätkään välimatkat muodostu esteeksi tutkimukseen 

osallistumiselle.  Postitettavan kyselyn heikkoutena on usein alhaiseksi jäävä vastauspro-

sentti, ja se aktualisoitui myös tässä tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76.) Al-

haista vastausprosenttia selittää Vallin (2007, 101) mukaan se, ettei vastaajalle muodostu 

todellista kontaktia tutkijaan, jolloin vastaamista ei pidetä välttämättä merkityksellisenä. 

Tutkimukseni vastausprosentti jäi alhaiseksi siitäkin huolimatta, että kerroin mahdolli-

simman laajasti perhehoidon sosiaalityöntekijöille kyselystä ja toivoin heidän muistutta-

van ja motivoivan omia asiakasnuoriaan kyselyyn vastaamisessa. Ensimmäisen kerran 

kyselylomake postitettiin vastaajille keväällä 2017, jolloin sain takaisin kolme vastattua 
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lomaketta. Syyskuussa 2017 kyselylomakkeet lähetettiin uudestaan samoille vuonna 

1998 syntyneille nuorille, jolloin niistä palautui kuusi. Tutkimusaineiston tuottamiseen 

osallistui kyselylomakkeen kautta yhdeksän nuorta, joten vastausprosentti kyselyssä oli 

26,5 %. Kyselyyn vastanneista nuorista kahdeksan oli ollut sijoitettuna vain yhdessä per-

heessä ja asunut siellä 12–19-vuotta. Yksi nuorista vastasi asuneensa sijaisperheessä 12 

vuotta ja olleensa sijoitettuna kolmessa eri perheessä.  

Kyselylomaketta laatiessani kiinnitin huomiota siihen, että kysymyksiin olisi mahdolli-

simman helppo ja selkeä vastata, mutta halutessaan nuori voisi avoimien vastauksien 

avulla kertoa enemmän omista kokemuksistaan. Taustakysymysten lisäksi lomakkeessa 

oli useita kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot olivat valmiina. Vastausvaihtoehdot laa-

din käytäntötutkimuksen tuloksia hyödyntäen ja kaikille sopivan vastausvaihtoehdon löy-

tymisen varmistin tarjoamalla ”muu, mikä?”-vaihtoehdon. (Valli, 2001, 110.) Postiky-

selyissä alhaisen vastausprosentin lisäksi uhkana on Tuomen ja Sarajärven (2202, 76) 

mukaan se, että vastaukset avoimiin kysymyksiin jäävät niukoiksi, eikä aineisto sen 

vuoksi kerro tutkittavasta ilmiöstä mitään. Oman lomakeaineistoni avoimet kysymykset 

olivat lähes kaikilla huolellisesti vastattuja ja tuottivat runsaasti tietoa nuorten kokemuk-

sista ja toiveista jälkihuollon sisällöstä ja sen järjestämistavasta. 

5.2.2 Ryhmähaastattelu 

Tutkimusaineiston toinen osa muodostui perhehoidon kokemusasiantuntijaryhmän nuor-

ten ryhmähaastattelusta. Kokemusasiantuntijaryhmän jäsenet olivat jo aiemmin tuotta-

neet yhteistutkijuuden keinoin tietoa jälkihuollosta ja sen järjestämiseen liittyvistä kysy-

myksistä, joten osallistuminen pro gradu -tutkimukseni aineiston tuottamiseen oli luon-

teva tapa jatkaa asiakkaiden ja ammattilaisten välistä vuoropuhelua. Toteutin ryhmähaas-

tattelun huhtikuussa 2017 perhehoidon toimistolla, ja siihen osallistui neljä nuorta. Ryh-

mähaastattelu kesti 122 minuuttia. Äänitin ryhmähaastattelun, niin teemahaastattelun, 

kuin valokuvien pohjalta käydyn keskustelunkin osalta. Äänitteet litteroin sanatarkasti 

jättäen kuitenkin jonkin verran täytesanoja pois. Pääsääntöisesti kirjoitin auki vain pu-

heen, kuitenkin merkiten tekstiin pidemmät tauot tai naurun. Haastattelujen aikana kirjoi-

tin itselleni joitakin muistiinpanoja, ja ajoittain tarkensin tai tein lyhyitä yhteenvetoja 

nuorten kertomasta. Litteroitua tekstiä fontilla 11 ja rivivälillä 1 ryhmähaastattelu yh-

teensä 25 sivua.  

Ryhmähaastattelu oli mielestäni tilanteena luonteva ja mukava. Tunsin kaikki haastatte-

luun osallistuneet nuoret entuudestaan ryhmän ohjaajan ominaisuudessa. Kääriäisen ja 
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Palsasen (2016, 189) tavoin pidän todennäköisenä sitä, että nuorten osallistumista haas-

tatteluun edesauttoi se, että olin heille tuttu ja he olivat olleet aiemmin mukana tuotta-

massa aineistoa käytäntötutkimukseeni. Eskolan ja Suorannan (2001) mukaan ryhmä-

haastattelussa aidon keskustelun aikaansaaminen saattaa olla vaikeaa ja haastattelumuo-

don tavoitteena on vapaamuotoinen mutta aiheessa pysyttelevä keskustelu. Mielestäni 

tutkimukseni osallistujat kävivät dialogia kokemuksiaan vertaillen, toisiaan kuunnellen 

ja toistensa keskusteluja jatkaen sekä täydentäen. Haastattelutilanteen turvalliseen ilma-

piiriin vaikutti puolestaan se, että nuoret olivat keskenään tuttuja ja jälkihuoltoa aiheena 

oli käsitelty ja työstetty kokemusasiantuntijaryhmässä runsaasti.  Haastattelutilanteessa 

nuoret kertoivat hyvin henkilökohtaisista kokemuksistaan sekä sijaisperheisiin ja itsenäis-

tymisvaiheen elämänkokemuksiin liittyvistä tunteistaan. Henkilökohtaisista ja osittain 

myös kipeistä kokemuksista huolimatta ryhmähaastattelun tunnelma oli mielestäni läm-

min ja mukana keskustelussa oli paljon huumoria ja naurua.   

Perhehoidon kokemusasiantuntijat edustavat useita erilaisia itsenäistymispolkuja perhe-

hoidosta kohti aikuisuutta. Ryhmässä on mukana sekä nuoria, jotka ovat 18-vuotiaana 

jääneet asumaan sijaisperheeseen, että omaan asuntoon muuttaneita nuoria. Ryhmän jä-

senillä on kokemusta jälkihuollon sosiaalityön säilymisestä Helsingin perhehoidossa sekä 

sen siirtymisestä toiseen kuntaan tai Helsingin jälkihuoltoyksikköön. Ryhmän nuorten 

monenlaiset kokemukset antavat kattavan kuvan sijaisperheeseen sijoitetun nuoren it-

senäistymiseen liittyvistä kokemuksista ja tarpeista. Ryhmämuotoisen kokemusasiantun-

tijatoiminnan kautta nuoret ovat toisaalta oppineet etäännyttämään kokemuksia kauem-

mas itsestään, toisaalta saaneet ryhmästä mukaansa myös muiden nuorten itsenäistymi-

seen ja jälkihuoltoon liittyviä kokemuksia. (Ks. Palsanen 2012, 9). 

Kokemusasiantuntijoiden tuottama haastatteluaineisto tuotti lomakekyselyä syvällisem-

pää pohdintaa jälkihuollon ja itsenäistymisen teemoista. Ryhmähaastattelun nuoret toivat 

kuuluviin kokemuksia myös muiden kuin vuonna 1998 syntyneiden asiakkaiden osalta. 

5.2.3 Valokuvien käyttö   

Osan ryhmähaastattelua muodosti nuorten ottamien valokuvien avulla tapahtunut ker-

ronta.  Jokainen haastatteluun osallistunut nuori otti ennen haastattelua 2-4 valokuvaa 

aiheesta ”Itsenäistyminen jälkihuollon tukemana”. Ohjeistin nuoria ottamaan kuvia, jotka 

kuvaisivat jotakin itselle tärkeää itsenäistymiseen liittyvää tunnetta, tilannetta, asiaa tai 

ihmistä (Liite 3). Nuoret lähettivät kuvat ennen haastattelua minulle siten, että tulostin 

kuvat mukaan haastattelutilanteeseen. Aarnos (2007, 176) toteaa piirustusten ja muiden 
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kuvien käytön olevan lapsia tutkittaessa suotavaa. Kuvien kautta haastattelu ja sen tuot-

tama aineisto mahdollisesti syvenevät ja lasten on mahdollista liittää kerrotut asiat ja ko-

kemukset osaksi omaa elämysmaailmaansa. (Mt. 175.)  Koen Aarnoksen havaintojen pä-

tevän myös nuorten aikuisten ollessa tutkimuskohteena, ja kuvien kautta tapahtuneessa 

kerronnassa nousseen esiin erilaisia aiheita ja teemoja kuin pelkästään kysymysten kautta 

etenevässä haastattelussa.  

Yhteiskuntatieteissä valokuvien käyttö tutkimusmenetelmänä on harvinaista. Valokuvia 

on totuttu käyttämään tekstin kuvituksessa, mutta tiedon tuottamisen välineenä ne ovat 

harvinaisempia. (Kannasoja 2013, 23.) Valokuvien yhdistäminen haastatteluun tuotti tut-

kimuksessani näkemyksiä sijaisperheestä jälkihuoltoon siirtyvien nuorten tarpeista kah-

den erilaisen aineiston kautta. Valokuvien käyttö osana ryhmähaastattelua tuotti erilaista 

tietoa kuin perinteinen ryhmähaastattelu. Sirpa Kannasojan (2012, 89) tavoin totean haas-

tattelu- ja valokuva-aineistojen tuottaneen tietoa ikään kuin eri tasoilla. Valokuvien kautta 

nuoret tuottivat henkilökohtaisempaa tietoa jälkihuoltoon ja itsenäistymiseen liittyvistä 

tunteista ja omasta elämäntilanteestaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvien teemojen 

osalta kuin haastattelun osiossa, joka eteni kysymysteni ja keskustelun kautta.   

5.3 Analyysi 

Tutkimusaineiston analyysin välineenä käytän sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin tar-

koituksena on tiivistää sanallista aineistoa kadottamatta aineiston sisältämää informaa-

tiota ja kuvailla aineiston teemoja selkeästi. Sisällönanalyysin avulla aineistoa eritellään 

ja siitä etsitään eroja ja yhtäläisyyksiä.  (Tuomi & Sarajärvi 2013, 106-108; 2002, 110.)  

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto ohjaa tutkimuksen teorian muodostu-

mista, kun taas teorialähtöisessä sisällönanalyysissä teoria ohjaa vahvasti aineiston tul-

kintaa, jolloin riskiksi saattaa muodostua se, että teorian kanssa ristiriidassa olevat ha-

vainnot eivät tule huomioiduiksi. Teoriaohjautuvassa sisällönanalyysissä puolestaan ai-

kaisempien tutkimusten kautta saatu tieto ohjaa analyysia, vaikka analyysi ei suoraan ole 

johdettavissa mistään teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 106–108.)  

Pro gradu -tutkielmassani käytän teoriaohjautuvaa sisällönanalyysia. Teoriaohjautuva 

analyysi jättää tilaa aineiston tulkinnalle, vaikka analyysi on sidoksissa aiempaan jälki-

huoltoa ja itsenäistymistä koskevaan tutkimukseen. Sisällönanalyysin avulla olen pelkis-

tänyt, tiivistänyt ja ryhmitellyt ainestoa niin haastatteluiden kuin kyselynkin vastausten 
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osalta siten, että perhehoitoon sijoitettujen nuorten kokemuksista jälkihuoltoon siirtymi-

sestä ja itsenäistymisestä on löydettävissä eroavaisuuksia sekä samankaltaisuuksia. (Hä-

mäläinen 2002, 81-82.)  

Haastattelujen litteroinnin jälkeen luin aineiston läpi useaan kertaan ensin kokonaan ja 

sitten pienemmissä pätkissä toisaalta eroja toisaalta yhtäläisyyksiä etsien ja muistiinpa-

noja tehden. Luettuani aineiston läpi huomasin sen tuottavan tietoa useasta keskenään 

erilaisesta teemasta. Eritavoin tuotettujen aineistojen väliset erot kiinnittivät huomioni 

nopeasti. Alustavan tutustumisen jälkeen luin aineistoja läpi teemoittain merkiten eri tee-

mat aineistoon eri värein. 

5.4 Eettiset kysymykset 

Pro gradu -tutkielmassani noudatan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (Tenk, 2009) 

eettisiä ohjeita. Eettiset periaatteet korostavat tutkittavien itsemääräämisoikeutta, yksityi-

syyden ja tietosuojan huomioimista sekä vahingon välttämistä (Tenk. 2009, 5). Tutki-

mukseni tavoitteena ei ole pelkästään välttää vahinkoa, vaan tuottaa perhehoidosta jälki-

huoltoon siirtymisestä tietoa, ja sitä kautta hyödyttää kaikkia sijaisperheissä kasvavia 

nuoria. (Ks. Rauhala ym. 2011, 238.)  

Ryhmähaastatteluun osallistuneisiin nuoriin olin itse yhteydessä haastattelun sopi-

miseksi, koska nuoret osallistuivat haastatteluun kokemusasiantuntijaryhmänä. Pohdin 

etukäteen sitä, onko tuttujen nuorten vaikea niin halutessaan kieltäytyä haastattelusta. 

Keskustelin tutkimuksestani nuorten kanssa ja kerroin haastatteluun osallistumisen ole-

van vapaaehtoista. Kerroin nuorille, ettei haastattelu liity ryhmän toimintaan, eikä siihen 

osallistumisella tai osallistumattomuudella jatkossa ole vaikutusta heidän toimintaansa 

kokemusasiantuntijaryhmässä (ks. Rauhala ym. 2011, 240). Yksi nuorista perui haastat-

teluun osallistumisen aikataulullisista syistä, mutta toivoi meidän sopivan uuden haastat-

teluajan siten, että myös hän pääsee kertomaan kokemuksistaan. Koen, että Pirkko-Liisa 

Rauhalan ja Elina Virokannaksen (2011, 238) suosituksen mukaisesti kävin tutkimukseen 

liittyen siihen osallistuneiden nuorten kanssa ei-hierakkista dialogia. 

Lomakekyselyn yhteydessä nuorille lähetettiin saatekirje (liite 2), jossa kerroin tutkimuk-

sen aiheesta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Ryhmähaastatteluun osallistuneille 

nuorille annoin ennen haastatteluun osallistumista luettavaksi tiedotteen (liite 3) tutki-

muksestani. Tämän lisäksi kerroin haastattelutilanteessa sanallisesti tutkimukseni lähtö-

kohdista, osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta keskeyttää osallistumi-
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nen haastattelun aikana. Ryhmähaastatteluun osallistuneet nuoret ovat antaneen kirjalli-

sen suostumuksen haastatteluun osallistumisesta. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet nuo-

ret olivat täysi-ikäisiä, joten erillisille huoltajien suostumuksille ei ollut tarvetta. 

Ryhmähaastattelutilanteessa nuoret kertoivat kokemuksistaan luontevasti ja koen, että 

kaksoisroolini ryhmän ohjaajana ja tutkijana ei aiheuttanut eettisesti arveluttavia tilanteita 

tai vahinkoa haastatteluun osallistuneille nuorille. Perustan olettamukseni siihen, että 

haastattelussa puhutut asiat jäivät haastattelutilanteeseen, emmekä ole niistä muun ryh-

mätoiminnan puitteissa keskustelleet.   Kaikki haastatteluun osallistuneet nuoret ovat kui-

tenkin jatkaneet kokemusasiantuntijatoiminnassa, ja sitä kautta palaaminen aiheeseen 

olisi ollut ja on jatkossakin luontevaa.  

Tutkielmani ei ole henkilökeskeinen siten, että haastatteluun osallistuneiden nuorten ker-

tomuksista muodostuisi elämäntarinoita, vaan tutkimuksessa tarkastelen jälkihuoltoa ja 

itsenäistymistä yleisellä tasolla. Tutkielmassa keskityn analysoimaan ja nostamaan esiin 

nuorten kokemuksia liittyen perhehoidosta itsenäistymiseen ja nuorten tuen tarpeisiinsa. 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten anonymiteetin suojaamiseksi käytän katkelmia 

haastattelusta nimettöminä ilman tietoja nuoren iästä tai asuinpaikkakunnasta. Haastette-

luaineistosta olen poistanut murresanat, tunnistettavat puhetyylit, sekä paikkakuntatiedot 

osallistujien henkilöllisyyden suojaamiseksi. Haastattelusitaateista erottelen nuoret toi-

sistaan käyttämällä merkintöjä N1, N2, N3 ja N4. Nuori N1 ei jokaisessa keskustelussa 

ole välttämättä sama nuori, vaan olen käyttänyt kussakin keskustelukatkelmassa ensim-

mäisenä puhuvasta nuoresta merkintää N1, toisena puhuvasta merkintää N2 jne.  

Haastattelutilanteessa olen keskustellut nuorten kanssa mahdollisesta tunnistettavuudesta 

siltä osin, että ryhmään kuuluvat nuoret osallistuvat erilaiseen kehittämistoimintaan ja sitä 

kautta yksittäiset työntekijät tai ihmiset voivat tunnistaa heidän kokemuksiaan lopulli-

sesta pro gradu -tutkielmasta. Rauhala ja Virokannan (2011, 240) pohtivat tutkimuksiin 

osallistuvien itsemääräämisoikeuksien olevan osittain puutteellista, koska tutkittavat pää-

sevät vaikuttamaan tutkimuksessa käytettävään kieleen ja käsitteisiin vain harvoin. Tässä 

tutkimuksessa olen pyrkinyt käyttämään nuorista ja heidän elämäntilanteistaan termejä, 

joita kokemusasiantuntijaryhmän nuoret ovat aiemmin työskentelyssä suosineet.   Tutki-

muksen ollessa lähes valmis olen tarjonnut haastatteluun osallistuneille nuorilla mahdol-

lisuuden tutkimusraportin lukemiseen ja kommentointiin lähettämällä sen heille. Nuoret 

ovat sen perusteella hyväksyneet tutkimuksessa käytetyn aineiston ja siitä tekemäni tul-

kinnat. 



 

31 

 

Tutkimustiedot niin kyselylomakkeen kuin haastattelunauhoitteidenkin osalta ovat luot-

tamuksellisia enkä luovuta niitä ulkopuolisille. Haastattelunauhoitteet tuhoan tutkimuk-

sen valmistuttua.  

Helsingin kaupungin lastensuojelun johtaja on myöntänyt tutkimukselle tutkimusluvan 

21.2.2017 (liite 4). 

6 NUORTEN KOKEMUKSIA JÄLKIHUOLLOSTA 

Tarkastelen nuorten kokemuksia jälkihuoltoon siirtymisestä Törrösen ja Vauhkosen 

(2012) muokkaaman Bourdieun (1984) pääomien luokittelun mukaisesti siten, että hy-

vinvoinnin osa-alueet jakautuvat taloudellisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin sekä psyykkisen 

hyvinvoinnin resursseihin. Resurssinäkökulman kautta tarkasteltuna nuoret nähdään ak-

tiivisina toimijoina, joilla on henkilökohtaisten resurssien rajoissa liikkumavaraa erilai-

sissa elämäntilanteissa. Yksilöllisten hyvin- ja pahoinvoinnin kokemusten tarkastelu an-

taa lisää tietoa ja auttaa ymmärtämään nuoren käytössä olevia hyvinvoinnin resursseja, 

joiden puitteissa hänellä on valtaa, voimia, halua ja mahdollisuuksia osallistua sekä toi-

mia eri hyvinvoinnin toimintakentillä. Tähän nuoren toimintakykyyn vaikuttavat nuoren 

ja yhteiskunnan todellisuuksien lisäksi nuoren tulkinta todellisuudesta. Nuoren tulkintaan 

vaikuttaa käsitys omasta hyvinvoinnistaan, jota hän arvioi suhteessa oman vertaisryh-

mänsä hyvinvointiin. (Törrönen & Vauhkonen 2012, 52.)  

Tutkimukseni aineistossa nousee esille Törrösen ja Vauhkosen (2012, 87, 100) tutkimuk-

sen tapaan itsenäistymiseen liittyvien myönteisten ajatusten lisäksi nuorten pelot, pahan-

olon- ja yksinäisyyden tunteet liittyen muun muassa siihen, että yhtäkkiä onkin yksin vas-

tuussa kovin monista asioista. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, ettei nykyinen lasten-

suojelujärjestelmä tue nuoria turvallisten ja pitkäaikaisten ihmissuhteiden kautta nuoren 

tilannetta kokonaisvaltaisesti tarkastellen. Sijaishuollon aikana nuoret saavat liian vähän 

koko elämäntilanteen kattavaa tukea ja henkinen tuki jää myös itsenäistymisvaiheessa 

materiaalisen hyvinvoinnin jalkoihin. (mts, 78, 87, 100-103; Höjer & Sjöblom 2013, 81-

83; Vario ym.2012, 36.) Tutkimukseni lomakekyselyyn vastanneista nuorista kahdeksan 

koki jälkihuoltoon siirtymiseen sujuneen hyvin. Kaksi nuorista kertoi elämän jatkuneen 

sijaisperheessä jälkihuollon aikana kuten aiemminkin. 

Neljä nuorta kertoi jälkihuoltoon siirtymisen hyvään kokemukseen tavalla tai toisella vai-

kuttaneen pitkäaikaiset ihmissuhteet.  

-Hyvä ja lapsuudesta tuttu sossu. Omat sijaisvanhemmat. 
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-Hyvät sijaisvanhemmat. Mahtavat kaverit, jotka ovat tukena. Mahdollisuus nähdä omaa biolo-

gista perhettä kuukausittain. 

Tämän tutkimuksen aineisto painottaa jälkihuollon sisällön osalta samansuuntaisia aja-

tuksia, kuin useat muut nuorten kokemuksiin perustuvat tutkimukset. Jälkihuollon sisäl-

lön ja itsenäistymiseen tarvittavan tuen tarpeiden suunnittelu ja kartoittaminen tulisi aloit-

taa jokaisen sijoitetun nuoren kohdalla riittävän aikaisin. Jälkihuoltoon siirtymistä ja sen 

loppumista tulisi valmistella nuorten mukaan pohtien unelmia ja opiskelumahdollisuuk-

sia, kuunnellen toiveita ja kartoittaen mahdollisuuksia, työstäen arkielämän taitoja ruuan 

laitosta laskujen maksuun ja erityisesti varmistaen, että jokaisella nuorella on vähintään 

yksi luotettava aikuinen rinnallaan. Jälkihuollon onnistumisen ja myöhemmän elämässä 

pärjäämisen kannalta merkityksellistä on sijaishuollon laatu ja siirtymävaiheessa tarjottu 

riittävä ja oikeanlainen tuki.  (Pukkio 2016, 72; Stein 2006, 430-431; Vario ym. 2012, 

36;) 

Jälkihuollon ikärajan nostoa on ehdotettu monien tutkimusten ja kannanottojen yhtey-

dessä. (Heino & Johnson 2010, 285; Heino 2014; Vario ym. 2012,37; STM 2013, 70; 

Törrönen & Vauhkonen 2012, 106.) Tämän tutkimuksen lomakeaineistossa nuoret ottivat 

kantaa siihen, mikä olisi sopiva ikä jälkihuollon asiakkuuden päättymiselle.  Kysymyk-

seen vastasi seitsemän nuorta yhdeksästä. Yksi nuori piti hyvänä ikänä jälkihuollon päät-

tymiselle nykyistä ikärajaa alhaisempaa 19-vuotta. Hän perusteli asiaa sillä, että 19-vuo-

tiaana valmistuu ammattiin. Kolme nuorista ajatteli nykyisen 21-vuoden olevan sopiva 

ikä jälkihuollon päättymiseen. Toinen nuorista perusteli asiaa näin: 

Täysi-ikäisyydestä on kulunut jo pari vuotta. Ei myöhemmin koska voisi ruveta turhauttamaan 

lastensuojelun kokemuksen muistuttaminen niin monen vuoden päästä. Myös sellainen liian pit-

kään jatkuva ”apu” ja ”paapominen” voi johtaa nuoren avuttomuuteen.  

Kolme nuorista piti jälkihuollon päättymiselle hyvänä ajankohtana 22 – 23-vuoden ikää. 

Nämä nuoret ajattelivat kyseisessä iässä aikuistumisen olevan riittävän pitkällä ja useim-

milla opintojen olevan takana tai ainakin loppusuoralla, jolloin oman elämän rakentami-

selle on paremmat edellytyksen kuin nuorempana. Yksi nuorista koki nykyisen kolmen 

vuoden jälkihuollon täysi-ikäistymisen jälkeen olevan lyhyt aika esimerkiksi ajatellen 

muuttoa omaan asuntoon ja itsenäisen elämän opettelua.  

6.1 Sosiaaliset resurssit 

Käsitän tutkimuksessani sosiaaliset resurssit ennen sijaishuoltoa, sen aikana sekä jälki-

huollon aikana muodostuneiksi ihmisten välisiksi suhteiksi. Näihin suhteisiin sisältyvät 
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niin suhteet nuoren biologisiin vanhempiin, sisaruksiin ja sukulaisiin, kuin suhteet sijais-

perheeseen sekä sen kautta muodostuneeseen verkostoon sekä muun muassa suhteet ys-

täviin ja muihin nuorelle tärkeisiin henkilöihin. Tarkastelen nuoren ja sosiaalityöntekijän 

välistä suhdetta myös osana sosiaalisia resursseja.  

Huostaanoton ja sijoituksen myötä lapselle muodostuu uusia, usein monia merkityksiä 

sisältäviä ihmissuhteita sijaisperheessä ja sen verkostossa. Sijaisperheissä asuvien lasten 

perheet ovat monimuotoisia ja nuori saattaakin kohdata ristiriitaisia odotuksia ja tilanteita 

niin biologisen kuin sijaisperheenkin osalta. Aikuisten välille voi syntyä lapsenkin ha-

vaitsemia jännitteitä esimerkiksi siksi, että lapsi kokee sijaisvanhemman läheisemmäksi 

kuin biologisen vanhemman. Parhaiten sijoitettua lasta ja nuorta tukee se, että hän saa 

ilman lojaliteettiristiriitoja rakentaa myönteistä suhdetta kaikkiin vanhempiinsa. Ristirii-

tojen keskellä nuoren ei ole mahdollista rakentaa aikuistumista tukevia ihmissuhteita ja 

vahvistumisen sijasta nuori ahdistuu. (Hämäläinen 2012, 56; Känkänen 2013, 236; Lau-

rila 2008, 114-116.) Anja Laurilan (2008, 115-116) mukaan sijoitetuilla lapsilla voi par-

haimmillaan olla kahdet psykologiset vanhemmat ja huonoimmillaan ei yhtään psykolo-

gista vanhempaa, jolloin nuori itsenäistyessään on erittäin haastavassa tilanteessa. Ryh-

mähaastatteluun osallistunut nuori kuvasi omaan kotiin muuton vaikuttaneen kahden bio-

logisen vanhemman ja sijaisperheen kanssa tasapainoiluun seuraavasti:  

Mun ei tarvi päättää kenen kanssa mä vietän joulun. Se on ollut mulle yks tosi iso asia, koska 

joulu on aina ollut mulle suht tärkeä. Kun en kuitenkaan pysty olemaan kaikkien mun läheisten 

kanssa jouluna, niin sit mun on aina pitänyt päättää kenen kanssa mä oon ja ne toiset aina pettyy 

siitä. Nyt se on jotenkin niin helpottavaa, kun jotkut tollaset asiat mun ei tarvi enää päättää. Mä 

oon kotona ja poissa kaikesta draamasta. Tosi iso asia! 

Aiempaan tutkimukseen perustuen tiedetään, että sijoitettuina olleet nuoret eivät aina saa 

omasta verkostosta riittävästi tukea itsenäistymiseen ja nuoren ympärillä oleva tukiver-

kosto voi jälkihuoltoon siirtyessä olla ohut ja helposti haavoittuva. (Bengtsson & Sjöblom 

2017,1; Törrönen & Vauhkonen 2012, 78-80; Vario 2012, 36). Sijoituksen aikana arjen 

hoito- ja kasvatusvastuu jakautuu vanhempien ja sijaisvanhempien kesken siten, että 

usein arkisten asioiden sujuvoittamiseksi sijaisvanhemmat hoitavat arkeen ja esimerkiksi 

kouluun liittyvät käytännön asiat. Tämä työnjako voi kuitenkin huostaanottoon liittyvien 

kipeiden kokemusten ja vaikeiden tunteiden rinnalla lisätä riskiä siihen, että yhteydet nuo-

ren sukuun ja läheisiin ihmisiin heikkenevät tai katkeavat kokonaan. (Törrönen & Vauh-

konen 2012, 95.) Nuoren itsenäistymistä ja opiskeluun sitoutumista tukevina asioina näyt-

täytyvät toimivat ja pysyvät sijaishuollon aikaiset sosiaaliset suhteet sekä biologisten van-

hempien ja muun suvun tuki. Nuoren läheisverkostoon liittyvinä uhkatekijöinä puolestaan 
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ovat vanhempien ja suvun vaikeat elämäntilanteet ja terveysongelmat, nuoren huoli 

omasta tai läheisten selviämisestä, sosiaalinen perimä, vanhemman kuolema ja katken-

neet suhteet sekä biologiseen että sijaishuollon aikaiseen verkostoon. (Eronen 2013, 69-

70; Hoikkala 2016, 39.) 

Jälkihuoltovaiheessa on tärkeää tunnistaa nuoren verkoston vahvuudet ja heikkoudet. Jäl-

kihuollon aikana sosiaalityön tehtävänä on tarvittaessa nuoren verkoston vahvistaminen 

ja työskentely siten, että ympärille saadaan rakennettua riittävä aikuisten verkko.  (Tör-

rönen & Vauhkonen 2012, 95-96; Laurila 2008, 116.) Erityisen tärkeää tutun ja luotetta-

van aikuisen olemassaolo on niille nuorille, joilla suhteet biologiseen verkostoon ovat 

katkenneet. Sijoitetut nuoret ovat eri yhteyksissä esittäneet yhtenä toimivana käytäntönä 

tukihenkilö kaikille sitä toivoville nuorille. (Vario ym. 2012, 36; Hipp & Pukkio 2016, 

113.) Tämän tutkimukseen osallistuneet nuoret toivoivat jälkihuoltoon siirryttäessä kiin-

nitettävän erityisesti huomiota siihen, että kukaan ei jää yksin ilman verkostoa ja ihmis-

suhteita, jotka tukevat ja auttavat itsenäistyvää nuorta. Ryhmähaastatteluun osallistunut 

nuori kuvaa sosiaalityöntekijän roolia verkoston kartoittamisessa seuraavasti:   

Jos tavallaan on joku sellanen, jolla ei hirveesti oo mitään verkostoa, mihin luottaa, niin pitää 

silleen ekstra hyvin varmistaa, et jos nuori tarvii  jotain tukee, niin se pystyy saamaan sen siltä 

sosiaalityöntekijältä. Ja vaikka sillä oliskin verkosto niin se pystyy siltikin, mut etenkin silloin jos 

ei oo muuten verkostoa. Et tavallaan sosiaalityöntekijä vois olla se tuki, mitä nuori tarvitsis. Et 

ehkä siinä mielessä jonkun verran sitä verkostoa kannattais miettii. 

Osa jälkihuoltoon siirtyvistä nuorista kokee saaneensa apua niin biologisilta vanhemmilta 

ja suvulta, kuin sijaisperheiltä ja sosiaalityöntekijöiltäkin. Osa nuorista puolestaan kokee 

jääneensä yksin. (Törrönen & Vahkonen 2012, 52; Kauppinen 2017, 26-27.) Tutkimuk-

seeni osallistuneet nuoret kertoivat toistuvasti sekä kuvien että puheen kautta, niin biolo-

gisen kuin sijoituksen aikana syntyneen verkoston ja muiden läheisten ihmisten merki-

tyksestä elämässään.  
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Kuva 11 – Yhdessä eteenpäin 

 

Tää on eilen illalla otettu kuva. Tossa on puita tien ympärillä. Noi kuvaa just niitä omia 

lähiverkostoja ja yhteistä kasvua ja eteenpäin menemistä. Sit  tää on omalla tavallaan 

synkkä kuva, niin ehkä sit just sitä, kun siinä viestissä oli, et onks jotain pelkoja. Niin 

olishan se ihan hirveetä,  jos mulla ei olis noita lähiverkostoja tai silleen. Et kyl ne tosi 

paljon antaa voimii ja turvallisuutta, että en osais kuvitella sellasta tilannetta, että olis 

asunut tuolla nuortenkodissa eikä sitten olis mitään verkostoa. Että oon ilonen niistä.  

 

6.1.1 Sijaisvanhemmat 

Johanna Hiitola (2009, 33) on tutkimuksessaan todennut nuorten pitävän perhesijoituksen 

jälkeen enemmän yhteyttä sijaishuoltopaikkaan kuin muiden sijaishuollon muotojen jäl-

keen ja näin omaavan myös laajemman tukiverkoston ja sen myötä paremman tuen itse-

näiseen elämään. Aineistoni tuottaa Hämäläisen (2012, 165) tutkimuksen tavoin tietoa 

siitä, että osalla sijaisperheissä asuvista lapsista suhteet muodostuvat  verisiteisiin perus-

tuvien suhteiden kaltaisiksi ja korvaavat verisiteisiin perustuvat vanhemmuussuhteet. Osa 

lapsista ei puolestaan löydä paikkaansa sijaisperheessä ja he kokevat olonsa erilaiseksi ja 

sijaisperheen itselleen vieraaksi. Asuminen sijaisperheessä saattaa tuntua lapsesta myös 

väliaikaiselta ratkaisulta, jolloin asettuminen osaksi perhettä voi olla vaikeaa. (Hämäläi-

nen 2012, 184.) Tutkimukseeni osallistuneilla nuorilla on aiempien tutkimusten tapaan 

hyvin erilaisia kokemuksia suhteista sijaisvanhempiin ja heiltä saatavasta tuesta.  

Hämäläinen (2012) käyttää lapsen suhteista sijaisperheissä yläkäsitettä turvalliset arki-

suhteet. Turvallisilla arkisuhteilla tutkimuksessa tarkoitetaan lasten suhteita sijaisvan-

hempiin.  Sijaisperheissä asuvat lapset kuvasivat sijaisvanhempien huolehtivan heidän 
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perustarpeistaan ja edustavan siinä mielessä turvallisempia suhteita kuin biologiset van-

hemmat. Turvalliset suhteet ovat Hämäläisen (2012) mukaan päihteettömiä, väkivallatto-

mia ja sisältävät rajat sekä lapsen ja aikuisen yhdessä tekemistä. Ulkoisten puitteiden li-

säksi sijoitettu lapsi tarvitsee turvallisuuden tunteen saavuttamiseksi muutoksen myös so-

siaalisissa suhteissa. Uudenlaisten ulkoisten olosuhteiden kuten rajojen, sääntöjen ja en-

nustettavien rutiinien ohella sijoituksen onnistumisen ja lapsen turvallisuuden tunteen 

kannalta tärkeitä ovat turvalliset arjen vuorovaikutussuhteet, ja se minkälaisen minän pai-

kan lapsi näissä suhteissa pystyy itselleen rakentamaan. (Mts. 156; Tuovila 2008 54-55.) 

Sijaisvanhemmilla on merkittävä rooli nuoren hyvinvoinnin kannalta itsenäistymisvai-

heessa. Laurilan (2008, 114) mukaan tytöt näkevät itsensä positiivisemmin heidän ko-

kiessaan sijaisäidin olleen lämmin ja rajoja asettava, kun taas poikien kohdalla sijaisäidin 

ohjaava rooli on merkittävä tuki myös itsenäistymisvaiheessa. Negatiivinen kuva sijais-

vanhemmista puolestaan on nuorelle itsenäistymisvaiheessa haavoittava tekijä. (Mts, 

114). Hämäläisen (2012, 183) tutkimuksessa lasten suhteet sijaisäiteihin näyttäytyivät lä-

heisimpinä kuin lasten suhteet sijaisisiin. Hämäläinen pohtiikin sijaisisän roolia perhe-

hoitoon sijoitettujen lasten elämässä ja tekee oletuksen siitä, että sijaisisillä voisi olla 

enemmän merkitystä lasten elämässä. (Mts. 183.) Ryhmähaastattelussa nuori kuvaa si-

jaisäidin auttavan oman kodin hankinnoissa ja molempien sijaisvanhempien edustavan 

turvallista verkostoa, jonka tietää tukevan myös muuton jälkeen.  

Kuva 7 – Tärkeä tuki ja turva 

 

Me keräillään noita muumimukeja tai sijaisäiti varsinkin. Me lapset aina ostetaan synttäri- tai 

joululahjaksi joku uus muumimuki. Ei yhtään ennalta arvattava lahja, mutta siis. Tossa on just 

muumimamma ja se pakkaa tavaroita. Mun mielestä se kuvastaa  sitä, että mulla on semmonen 
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tuki, just sijaisperheen tuki itsenäistymisessä. Just sijaisäiti sano, että ostaa lakanoita ja mä olin 

silleen, että älä osta, älä osta, et mä sain niitä itsenäistymisvaroja. Mut just silleen, että ei oo 

yksin tän asian kanssa. Eihän ne siitä oo mitenkään riemuissaan, et mää lähen vetämään, mut 

silleen että tietää, että vaikka ei näkis joka päivä, niin on sellanen tuki lähiverkosto. 

 

Laurilan (2008, 114) tutkimuksen mukaan viidesosalla sijaisperheissä kasvaneista ty-

töistä ei enää 20-vuotiaana ollut kontaktia sijaisvanhempiin. Käytäntötutkimukseni 

(Kauppinen 2017) kyselyyn vastanneista nuorista yli 30 % ajatteli, ettei halua itsenäisty-

miseen ja itsenäiseen asumiseen tukea sijaisvanhemmilta, ja Törrösen ja Vauhkosen 

(2012, 76) tutkimukseen haastatelluista nuorista moni koki, ettei ole juurikaan saanut si-

jaisvanhemmilta apua itsenäistymisen suunnitteluun. Tämä pro -gradu tutkimus tuottaa 

nuorten ja sijaisvanhempien suhteista toisenlaista tietoa, koska vain yksi tutkimukseen 

osallistuneista nuorista kertoi, ettei ole yhteydessä sijaisvanhempiinsa. Muut nuorista 

asuivat yhä tutkimukseen osallistuessaan sijaisperheissä, tai vastasivat saavansa sijais-

vanhemmilta apua ja tukea myös omassa asunnossaan asuessaan.  

Ryhmähaastatteluun osallistuneista neljästä nuoresta kaksi asui vielä sijaisperheissä. 

Nämä nuoret ajattelivat muuton sijaisperheestä omaan asuntoon muistuttavan biologisen 

lapsen muuttoa, ja yhteydenpidon sekä sijaisperheeltä saatavan tuen olevan tiivistä myös 

omaan asuntoon muuton jälkeen. Molemmat nuoret olivat olleet sijoitettuina samaan si-

jaisperheeseen vauvasta tai taaperoikäisestä asti. 

N1: Mää sit koen et kun ei oo hirvee välimatka ja kun sijaisäitikin sano, et kunhan kutsutte kylään 

niin mää sanoin, et totta kai me kutsutaan kylään. Ja et mekin tullaan sit kylään. Tuntuu, enemmän 

et sieltä kodista päin tulee semmonen huoli et kaikki lähtee kun et sit silleen, et mulla olis sellasta 

huolta. 

N2: Kyl mää sanoisin, et sit jos ja kun mä muutan niin kyllä se varmaan aika paljon muistuttaa 

sellasta biologista perheen sellasta, niinkun pidetään yhteyttä. Mut ei ne kauheen innoissaan oo 

ees siit ajatuksesta, et mää muuttaisin. Et ne haluu pitää mut siellä. Mut joo, kyl mää sinne saan 

kuulemma tulla käymään ja me pidetään yhteyttä. 

Ryhmähaastattelun kaksi nuorta, jotka olivat sijoitettu perheisiin vasta kouluiässä, kertoi-

vat suhteiden sijaisvanhempiin ja vanhempiin olevan monimutkaisempia. Haastattelussa 

toinen nuori kuvasi tilannetta seuraavasti:  

Ja sitten huostaanotto niin mulla oli kanssa sama, että menin joittenkin muitten kotiin asu-

maan. Et mää olin vaan osa mukamas jotakin perhettä, joka ei tuntunut mulle perheeltä. Tai 

missään vaiheessa tuntunutkaan. Mut toisaalta, et mä olin 10 vuotias, et sekin varmaan vai-

kuttaa. Et jos mää olisin nuorena muuttanut niinku toiset, niin kyl se varmaan olis ihan eri. 

Nuori kertoi suhteiden sijaisperheeseen katkenneen sijoituksen loputtua kokonaan ja ti-

lanteen olevan sellainen, ettei itse halua olla yhteydessä entiseen sijaisperheeseen. Toinen 
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kouluiässä sijoitettu nuori kertoi pitävänsä yhteyttä sijaisvanhempiin sijoituksen päätty-

misen jälkeen ja koki yhteydenpidon olevan helpompaa omasta kodista käsin kuin biolo-

gisen vanhemman luona asuessa. 

Kyselyyn vastanneista nuorista kaikki kokivat saaneensa sijaisperheeltä tukea itsenäisty-

miseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Yhtä lukuun ottamatta vastanneet kertoivat pyy-

tävänsä ja saavansa sijaisvanhemmilta apua myös käytännön asioiden, kuten laskujen 

maksun, ruuanlaiton ja raha-asioiden hoitoon. Tutkimusaineistoni perusteella vaikuttaa 

siltä, että erityisesti samassa sijaisperheessä lähes koko ikänsä asuneet nuoret kertovat 

saavansa sijaisperheeltä tukea myös itsenäistymis-  ja jälkihuoltovaiheessa. Kyselyyn 

vastannut poika kuvasi jälkihuoltoon siirtymisen sujuneen hyvin, koska: 

Minulla on mahdollisuus vielä asua tässä mukavassa perheessä. Ei voi olla parempaa 

sijaiskotia. 

Koska huostaanotettujen nuorten itsenäistymisen tiedetään olevan monin tavoin kriittinen 

vaihe myös elämässä pärjäämisen kannalta, on suhteiden säilyminen sijaisvanhempiin ja 

sijoituksen aikaiseen verkostoon erityisen merkityksellistä.  

6.1.2 Biologiset vanhemmat 

Sijaisperheissä asuvien ja jälkihuoltoon siirtyvien lasten biologisista vanhemmista ei 

voida puhua yhtenä kategoriana. Vanhemmat niin kuin nuoretkin ovat yksilöitä, joiden 

tarpeet ovat keskenään erilaisia. Pääsääntöisesti sijoituksen aikana pyritään ylläpitämään 

suhteita nuoren verkostoon, vaikka joissakin sijoituksissa yhdeksi tavoitteeksi asetetaan 

etäisyyden ottaminen läheisverkostoon. Tavallisesti sijoitus kodin ulkopuolelle kuitenkin 

vähentää lapsen ja vanhemman yhteydenpitoa ja saattaa joskus katkaista lapsen suhteet 

biologiseen perheeseen kokonaan. Toisaalta sijoitus voi myös vahvistaa ja tukea suhteita 

lapsen ja hänelle läheisten ihmisten välillä. (Harkko 2016, 81; Pelkonen 2013, 7) Yhtey-

denpito lapsen ja vanhempien välillä on usein riippuvaista vanhemman elämäntilanteesta 

ja saattaa vaihdella sijaishuollon eri vaiheissa, esimerkiksi muutoista tai muista elämän-

tilanteen muutoksista johtuen (Eronen 2013, 67). Ryhmähaastattelussa nuori kertoi har-

joitelleensa asioiden hoitamista pikkuhiljaa ja siinä samalla ottaneensa vastuuta myös 

isänsä asioiden hoitamisesta.  

Et tavallaan ottanut iskästäkin semmosta, et auttanut hänen asioiden hoitamisessa ja tälleen näi. 

Mua olis pyydetty mun iskän edunvalvojaksi, mut siitä mää kyllä kieltäydyin kun tiesin, että siitä 

mulle tulis lisästressiä ja päänvaivaa. 
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Asiakirjojen valossa tarkasteltuna Helsingin jälkihuollossa asiakkaana olevista nuorista 

yli puolella suhde biologiseen äitiin on toimiva, suhde isään puolestaan on kunnossa 35 

%:lla jälkihuoltonuorista. Kokonaan katkennut tai nuorelle haitalliseksi arvioitu suhde 

äitiin on 18 %:lla ja isään 27 %:lla nuorista. (Eriksson & Karppinen 2016, 103.) Hoikkala 

& Kivistö (2015, 15) ovat arvioineet tutkimuksessaan laitoshoitoon sijoitettujen nuorten 

suhteiden vanhempiin olevan kiinteämpiä kuin sijaisperheissä asuvien nuorten. Kaikki 

ryhmähaastatteluun osallistuneet nuoret nimesivät ainakin toisen biologisen vanhemman 

osaksi verkostoaan. Kaksi nuorista kertoi kotiutuneensa sijaisperheestä toisen biologisen 

vanhemman luokse ennen täysi-ikäistymistään. Lomakekyselyyn vastanneista nuorista 

neljä vastasi saavansa itsenäistymiseen liittyen tukea myös biologisilta vanhemmilta, kun 

taas viisi nuorta vastasi, etteivät he pyydä tai saa apua käytännönasioiden hoitoon van-

hemmiltaan.   

Biologisen perheen ja vanhempien tuki ja kiinnostus sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren 

elämäntilannetta kohtaan on merkittävää silloinkin, kun nuori tiedostaa sijoituksen johtu-

neen vanhempien ongelmista ja näiden ongelmien olleen esteenä kotiinpaluulle (Stein 

2012, 52-53). Yksi haastatteluun osallistuneista nuorista kertoi biologisen äidin olevan 

tärkeä ja hänen roolinsa on kannustaa nuorta erilaisissa tilanteissa.  

Monilla sijaisperheistä itsenäistyvillä nuorilla on toimiva suhde molempien tai toisen bio-

logisen vanhemman kanssa. Biologisilta vanhemmilta saatu tuki itsenäistymisvaiheessa 

voi olla taloudellista tukea, apua asunnon hankintaan, tukea itsenäisen elämän käytän-

nönasioiden opetteluun tai uudessa elämäntilanteessa rinnalla kulkijana. Erityisesti nuo-

ren lähellä asuvien vanhempien tuki saattaa muodostua nuorelle merkitykselliseksi. (Hii-

tola 2009, 32; Stein 2012, 53). Yksi haastattelun osallistuneista nuorista kertoi biologisen 

äidin olleen poikaystävän lisäksi merkittävin tuki nuoren muuttaessa omaan kotiin ja ope-

tellessa siellä itsenäistä elämää.  

Osalla nuorista välit molempien tai toisen vanhemman kanssa ovat huonot, kokonaan kat-

kenneet tai vanhemmat eivät omista elämäntilanteistaan johtuen pysty tukemaan nuorta. 

Sijaishuollosta itsenäistyvissä nuorissa on muuta ikäryhmää enemmän myös niitä, joiden 

toinen tai molemmat vanhemmat ovat kuolleet, mikä voi itsenäistymisvaiheessa heiken-

tää nuoren verkostoa ja muodostaa ylimääräisen riskitekijän. (Franzen & Vinnerljung 

2006, 261-262; Eronen 2013, 67; Hiitola 2009, 32; Hoikkala & Kivistö 2015, 14.) Yksi 
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haastatteluun osallistuneista nuorista kertoi, ettei biologinen isä kuulu verkostaan lain-

kaan.  Lomakekysely ei tuottanut tietoa siitä, onko niillä nuorilla, jotka eivät saa tukea 

vanhemmiltaan, ylipäätään kontaktia vanhempiinsa tai ovatko vanhemmat elossa. 

Sijoituksen aikaista lapsen ja vanhemman yhteydenpitoa, samoin kuin vanhemman roolia 

nuoren itsenäistyessä, tulee aina miettiä nuoren yksilöllisiin tarpeisiin ja tilannekohtai-

seen harkintaan perustuen. Harkon ym. (2016, 81) mukaan nuoren läheisverkosto tai sen 

puuttuminen näkyy yksilöllisesti sekä vahvuutena että heikkoutena erilaisia tukiproses-

seja koskevissa onnistumispuheissa.  Ryhmähaastatteluun osallistunut nuori kertoi asun-

tolassa asuvan vanhemman tapaamisten olevan hänen oma juttunsa, asia mistä hän on 

itsenäisesti päättänyt.   

Ei mulle kai oo mitään sen erityisemmin puhuttu lähiverkostosta, tai ei mulla oikein niinku biolo-

gisten puolelta oo. Ei mulle silleen oo käyty läpi sitä. Ehkä silleen mitä mun vanhemmalle kuuluu, 

ja paljon mää oon tai kuinka usein käyn vierailemassa sen luona. Mut sitkun se on tavallaan 

silleen, hän on aika heikossa kunnossa. Asuu asuntolassa, ja se on tavallaan vaan mun sellanen 

oma juttu, se on mun oma päätös, että käyn kerran viikossa niinku moikkaamassa. Et ei siihen 

niinku tarvi semmosta vahvistusta silleen. 

 

Hämäläinen (2012) on väitöskirjassaan tutkinut perhehoitoon sijoitettujen lasten läheisiä 

ja tärkeitä ihmissuhteita verisiteiden ja neuvoteltavuuden kautta. Verisiteet eivät näyttäy-

tyneet tutkimuksessa läheisten ja merkittävien ihmissuhteiden osalta ainoana tärkeänä te-

kijänä, vaikka osa haastatelluista lapsista korosti biologisten vanhempien olevan oikeita 

vanhempia. Verisiteisiin perustuvat suhteet eivät automaattisesti ole lapselle ensisijaisia 

tai läheisiä, vaan voivat olla myös etäisiä. Etäiset suhteet voivat olla neutraaleja tai sisäl-

tää voimakkaitakin negatiivisia tunteita, kuten vihaa ja turvattomuutta (Mt. 141). 

Yksi ryhmähaastatteluun osallistunut nuori kuvasi suhteen äitiin säilyneen läheisenä koko 

sijoituksen ajan. 

Koti  oli se ennen huostaanottoa kun asu äitin ja isoveljien kaa. Mut sitten kun mää muutin 

takasin äitin luokse, niin se oli heti taas koti. 

 

Hämäläisen tutkimuksessa (2012) lasten suhde biologiseen äitiin korostui jonkin verran 

ja heillä oli tulevaisuuden toiveita suhteessa äitiin. Biologisen äidin läheiseksi ihmiseksi 

nimenneet lapset olivat olleet sijoitettuna eripituisia aikoja, osalla lapsista äiti oli kuollut, 

osa tapasi äitiä säännöllisesti, kun taas osa näki äitiä vain kerran vuodessa.  

Tutkimukseni aineistossa yksi nuorista kertoi kotiutuneensa sijaisperheestä isän luokse ja 

toinen kertoi tapaavansa isää säännöllisesti. Haastatteluun osallistuneet nuoret puhuivat 
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isistä yhtä lailla kuin äideistäänkin. Hämäläisen (2012, 134-135) tutkimuksessa vain muu-

tama lapsi nimesi biologisen isän itselleen läheiseksi ja merkittäväksi henkilöksi. Lapset, 

joiden suhde biologiseen isään oli läheinen ja merkityksellinen, olivat olleet sijoitettuna 

eri pituisia aikoja ja kaikki lapset tapasivat isää säännöllisesti, toisin kuin biologisten äi-

tien kohdalla.  (Mt.) Tarja Pelkosen (2017, 7) tutkimuksessa on aiempien tutkimushavain-

tojen tavoin kiinnitetty huomiota siihen, että lastensuojelussa keskitytään usein työsken-

telemään äitien kanssa siten, että isät jäävät työskentelyn ja samalla myös lasten elämän 

ulkopuolelle. Kyselyyn vastanneista nuorista yksi toivoi saavansa jälkihuollon aikana tu-

kea biologisen isän tavoittamiseen.  

Kaksi ryhmähaastatteluun osallistuneista nuorista kertoivat muuttaneensa omaan asun-

toon asuttuaan ensin sijoituksen päätyttyä biologisen vanhemman luona. Omaan asuntoon 

muuton yhteydessä molemmat kertoivat jääneensä tietyllä tavalla hieman yksin. Toinen 

nuorista kuvasi omaan asuntoon muuton yhteydessä verkostoonsa kuuluneen isän, äidin 

ja sijaisvanhempien, jotka kaikki auttoivat jonkin verran, mutta siitä huolimatta nuori 

koki lopulta olevansa uudessa tilanteessa yksin. Nuori pohti yksin jäämisen johtuneen 

siitä, että kaikki olivat päästäneet hänestä jo aiempien siirtymien yhteydessä irti.   

Musta jotenkin tuntuu et sekin et mää oon pomppinut.  Mun biologisesta perheestä oon 

tavallaan lähtenyt ja  oon mennyt mun sijaisperheeseen ja sit oon lähtenyt sieltäkin. Nyt 

se on niin, et ne on kaikki  vähän jossain vaiheessa, niinku tavallaan päästänyt mut me-

nemään. Nyt siinä vaiheessa, kun mää oikeesti muutin silleen omilleni, niin ne kaikki on 

vähän silleen, et ei oo hirveen iso juttu. 

 

6.1.3 Sisarukset ja muu verkosto 

Sijaisperheessä asuvan tai asuneen lapsen suhteet myös sisaruksiin ovat monimuotoisia. 

Nuori saattaa kokea biologisten sisarusten lisäksi sijaisperheen biologiset lapset, tai muut 

perheeseen sijoitetut lapset sisaruksikseen.  

Sijaisperheessä eläneet lapset ja nuoret tiedostavat sijaissisarusten olevan erilaisia sisa-

ruksia kuin biologiset sisarukset, mutta eivät välttämättä tee erottelua erilaisten sisarusten 

välille. Hämäläisen (2012, 167) mukaan sisarussuhteet saattavat olla vanhemmuutta jous-

tavampia ja helpommin neuvoteltavissa verisiteitä vastaaviksi suhteiksi. Omassa aineis-

tossani sisaruksia ei eritelty biologisiin tai sijaissisaruksiin, vaan kyselyssä puhuttiin pel-

kästään sisaruksista ja haastattelussakin sekä biologisista että sijaissisaruksista puhuttiin 
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pääasiassa vain sisaruksina. Yksi ryhmähaastatteluun osallistuneista nuorista kertoi si-

jaisperheen kautta muodostuneen sisarusverkoston olevan tiivis ja uskoi yhteydenpidon 

sisaruksiin jatkuvan myös itsenäistymisen jälkeen.  

N: Meillä  on tosi tiivis ja iso lähipiiri ja siskot ja isosiskot ja niiden lapset   

H: Onko ne niitä sun sijaisperheen siskoja ja sisaruksia, et tavallaan sitä kautta on iso verkosto? 

N: Joo. Joo, et ei muuten oo isoa verkostoa. 

Toinen haastatteluun osallistuneista nuorista puolestaan kertoi entisen sijaissisaruksen 

olevan ainut, johon yhteydenpito on sijoituksen päättymisen jälkeen jatkunut.  

N: Et ainut on mun sijaissisko, jonka kanssa mää olen yhteydessä, mutta sijaisvanhemmat 

ja muut sisarukset niin ei oo mitään. 

Sisarussuhteet voivat olla sijoitetulle lapselle elämän tärkeimpiä ja pitkäkestoisimpia suh-

teita ja näiden suhteiden säilyttämiseen tulisi kiinnittää huomiota myös perhesijoituksen 

aikana (Tervonen-Arnkil 2008, 151-152). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu sijaisper-

heissä asuvien lasten sisarussuhteiden usein katkenneen tai heikentyneen sijoituksen ai-

kana, jos sisaruksia ei ole sijoitettu samaan perheeseen. Sijaishuollon aikana suhteet van-

hempiin ja etenkin biologiseen äitiin saattavat mennä sisarussuhteiden ylläpidon edelle. 

(Hämäläinen 2012, 132, 180-181; Koho 2015, 90.) Lomakekyselyyn vastanneista nuo-

rista viisi kertoi saaneensa apua itsenäistymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun sisaruk-

silta. Yksi vastaajista kirjoitti jälkihuoltoon siirtymisen sujuneen hyvin ja siihen osaltaan 

vaikuttaneen myös sen, että hänen kaksi sisarustaan on ollut sijoitettuna samaan perhee-

seen.  Hämäläisen (2012, 180) mukaan sisarusten sijoittaminen samaan sijaisperheeseen 

tuo lapselle kokemuksen pysyvyydestä ja helpottaa lapsen sopeutumista sijoituksen ai-

heuttamaan elämänmuutokseen.  

Hämäläisen (2012, 132) tutkimuksessa suhteet biologisiin sisaruksiin näyttäytyivät osalla 

lapsista ensisijaisina suhteina ja osalla lapsista ei ensisijaisina, mutta muuten tärkeinä ja 

läheisinä ihmissuhteina. Koho (2015, 63) on todennut sijaishuollosta itsenäistyvien nuor-

ten sisarussuhteiden oleva usein läheisiä ja yhteydenpidon tiivistä. Vanhempien sisarus-

ten on todettu olevan merkittäviä aikuisia sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten verkos-

toissa (Koho 2015, 63; Hoikkala & Kivistö 2014, 15). Sisarukset tarjoavat toisilleen emo-

tionaalisen tuen lisäksi aineellista, tiedollista ja taidollista tukea. (Koho 2015, 63-64.) Lä-

heinen suhde sisaruksiin voi osaltaan korvata suhdetta poissaolevaan biologiseen van-

hempaan ja olla joskus nuoren ainoa verkosto sijoituksen päätyttyä. Aikuisten sisarusten 
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kautta lapselle tärkeään ja läheiseen verkostoon saattavat kuulua myös sisarusten lapset. 

(Hämäläinen 2012, 133.) Kyselyyn vastanneista nuorista yksi vastasi, ettei saa apua it-

senäistymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun vanhemmilta mutta saa sitä sisaruksilta.  

Sisarussuhteisiin voi liittyä niin positiivisia kuin negatiivisia asioita jo ennen sijaishuoltoa 

ja sen aikana. Isommat sisarukset saattavat edustaa sijoitetun lapsen elämässä huolenpitoa 

ja turvaa ja he ovat voineet olla aktiivisia myös suhteessa lastensuojeluun. Toisaalta suh-

teessa pienempiin sisaruksiin sijoitettu lapsi on voinut puolestaan olla vastuunkantaja ja 

huolenpitäjä. (Hoikkala & Kivistö 2014, 16; Koho 2015, 81.) Aiempien tutkimusten mu-

kaan läheisinä säilyneitä sisarussuhteita on tuettu sijaishuollon aikana sijoittamalla sisa-

ruksen samaan perheeseen tai mahdollistamalla säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito.  

(Hämäläinen 2012, 136,142; Känkänen 2013, 267.) Sisarussuhteet voivat muotoutua lä-

heisiksi myös perhetilanteiden muutosten kautta. Lapsi voi esimerkiksi tutustua sisaruk-

seen vasta sijoituksen aikana ja suhde muodostua läheiseksi tutustumisen, verisiteiden ja 

yhteisten juurten kautta. (Hämäläinen 2012, 137.) 

Kaikki sijoitettujen lasten sisarussuhteet eivät muodostu läheisiksi, vaan osa sisarussuh-

teista jää neutraaleiksi tai etäisiksi. Suhde sisarukseen jää muodostumatta esimerkiksi ti-

lanteissa, joissa biologista sisarusta ei ole koskaan tavattu, ikäero on suuri, lapsilla on eri 

vanhemmat tai he eivät koskaan asuneet yhdessä. (Hoikkala & Kivistö 2014, 16; Hämä-

läinen 2012, 137, 142; Tervonen-Arnkil 2008, 149.) Yksi aineistoni tuottamiseen osallis-

tunut nuori kertoi, etteivät hänen kaikki sisarukset kuulu läheisverkostoon: 

Mun isä ja isän puoleinen perhe ja aikamoni sisarus, jota en oo edes tavannut, niin ne ei kuulu 

mun elämään millään lailla. 

Ryhmähaastattelun nuoret tuottivat arvokasta tietoa myös siitä, että läheiset ja itsenäisty-

mistä tukevat ihmissuhteet eivät välttämättä perustu perhesiteisiin tai, että ne eivät ole 

niitä ihmisiä, joilta tuen olettaisi tulevan. Kolme nuorista nimesi merkittäväksi tueksi seu-

rustelukumppanin. Lomakekyselyssä puolestaan vain yksi tyttö vastasi saaneensa poi-

kaystävältä apua itsenäistymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Haastattelussa yksi 

nuorista  kertoi oppineensa monia käytännön taitoja poikaystävän asuessa omassa asun-

nossa ja koki yhteiseen kotiin muutettaessa vastuun jakamisen poikaystävän kanssa hel-

pottavan muutosta. Ryhmähaastattelussa keskusteltiin runsaasti myös seurustelukumppa-

neiden ydinperheiden toimintakulttuureista ja heidän perheiltään saatavasta tuesta.  

Poikaystävä on ollut tukena ja poikaystävän perhe. Ne on mulle enemmän toinen perhe kun esi-

merkiksi mun sijaisperhe oli. 
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Kuva 1 – Lämmin ja pehmoinen  

 

Täs kuvassa minä olen meidän koti sohvalla. Minulla on tämmöinen pörröinen viltti ja suklaata. 

Tää kuvastaa sitä, että oma koti on semmonen mukava ja turvallinen paikka. Ja sitten täällä kuvan 

taustalla tietokonetuolissa istuu mun poikaystävä,  ja se kuvastaa sitä, että on niitä läheisiä hen-

kilöitä ja niiden tärkeyttä tässä itsenäistymisessä ja muussa. Ne kaikki on siellä taustalla ne lä-

heiset henkilöt.  

Ystävät mainittiin tärkeänä voimavarana ja käytännön apuna niin haastattelussa kuin lo-

makevastauksissakin. Lomakevastauksissa tukea kerrottiin saatavan myös sukulaisilta, 

kummitädiltä ja koululta.  

6.1.4 Sosiaalityöntekijä 

Jaana Kivistö (2016, 78) on lisensiaatintutkimuksessaan todennut, että lastensuojelun so-

siaalityöntekijä voi olla merkittävä työntekijä nuoren elämässä, jos nuoren ja sosiaali-

työntekijän välille on muodostunut hyvä suhde. Käytäntötutkimukseeni (Kauppinen 

2017, 19) perustuen osa perhehoidosta itsenäistyvistä nuorista kokee sosiaalityöntekijältä 

saatavan tuen tärkeäksi, koska tutkimukseen vastanneista nuorista peräti 73 prosenttia   

toivoi saavansa sosiaalityöntekijältä tukea itsenäistymiseen. Tämä oli hieman enemmän 

kuin toive sijaisvanhemmilta tai vanhemmilta saatavaan tukeen. Sosiaalityöntekijän roo-

lin merkityksellisyyttä tukee myös Helsingin jälkihuollon asiakasraadeissa nuorten esiin 

tuoma toive keskustelusta oman sosiaalityöntekijän kanssa sen sijaan, että nuori tulee oh-

jatuksi eteenpäin muiden palveluiden pariin. (Eriksson & Karppinen 2016, 10.)  
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Kuva 4 – Apu on lähellä 

 

Siinä on vaan sossun puhelinnumero seinällä tollasella post-itilla. Pointti on se, että jos tulee 

joku tilanne missä tarvii tukea, niin sitä voi soittaa. Laitoin sen siihen seinälle, niin tuli jotenkin 

hyvä fiilis pelkästään siitä, että vaikka se olikin esitetty versio. Mut siis oikeesti silleen, et jos tulee 

joku, niin ei sitä aina halua kääntyä vanhempien tai sijaisvanhempien puoleen tai kenen tahansa. 

Aiemmissa tutkimuksissa sekä nuoret että sosiaalityöntekijät ovat nimenneet yhdeksi on-

nistuneen työskentelyn edellytykseksi työntekijän tuttuuden. Tuttuudella tarkoitetaan 

sitä, että nuori ja työntekijä ovat tunteneet toisensa jo pidempään ja sosiaalityöntekijä 

tuntee nuoren lisäksi myös hänen verkostonsa.  (Kivistö 2006, 79; Helle 2016, 46; Kaup-

pinen 2017, 18.) Tuija Erosen (73, 76) mukaan riittävä aika mahdollistaa lapsen ja sosi-

aalityöntekijän tutustumisen, ja heidän välisen suhteen muodostumisen, jonka myötä aut-

taminen muodostuu merkitykselliseksi niin asiakkuuden aikana kuin sen päättymisen jäl-

keenkin. Vaihtuvien sosiaalityöntekijöiden myötä uhkana on se, että sosiaalityöstä muo-

dostuu prosessinjohtajasuhde, jolloin asioita hoidetaan, mutta lapsen tarpeiden tunnista-

minen ja sen myötä laadukas ja yksilöllinen sosiaalityö vaarantuvat (mts. 81). Kyselyyn 

vastanneista nuorista kaikki ovat asuneet samassa sijaisperheessä 12-19 vuotta. Yksi vas-

tanneista kertoo tunteneensa sosiaalityöntekijänsä pienestä pitäen, ja toinen nuori vastaa 

saman sosiaalityöntekijän olleen hänellä yli 10 vuotta. Muut nuoret eivät mainitse sitä, 

kuinka pitkään sama sosiaalityöntekijä on heillä ollut. Yhtä lukuun ottamatta, nuoret ko-

kevat sosiaalityöntekijän vaihtumisen jälkihuollon aikana huonona. Osa vastanneista 
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nuorista kokee uuteen työntekijään tutustumisen raskaaksi, ja yksi nuorista kuvailee ai-

kuistumista ilman työntekijävaihdoksen aiheuttamaa stressiäkin kivuliaaksi. Yksi nuo-

rista kirjoittaa seuraavasti:  

Nykyinen sossu on todella mukava ja luotettava. Auttanut minua ja veljeäni paljon. Olen myös 

tuntenut ko. sossun jo yli 10 vuotta. Yleisesti ottaen sossun vaihtuminen olisi aika huono asia, 

koska uusi sossu ei välttämättä ymmärtäisi joitakin asioita ja olisi ns. ”muukalainen”. 

Kaikilla ryhmähaastatteluun osallistuneilla nuorilla sosiaalityöntekijät olivat vaihtuneet 

useita kertoja, eikä kukaan nuorista ollut tavannut sosiaalityöntekijää kertomansa mukaan 

pitkään aikaan. Kaksi nuorista ei edes ollut täysin varma siitä, kuka heidän sosiaalityön-

tekijänsä tällä hetkellä on. Kivistö (2006, 80) on todennut lastensuojelun työskentelevän 

pitkien prosessien ja vaikeiden kysymysten äärellä, jolloin nuoren kannalta olisi tärkeää, 

että hänellä olisi ainakin yksi pitkäaikainen työntekijä, joka tuntisi nuoren ja hänen tilan-

teensa, ja pystyisi siten tukemaan ja auttamaan häntä.   Ryhmähaastattelun nuoret keskus-

telivat siitä, että pystyvät puhumaan kuulumisista ja muista tavallisista asioista kenellä 

tahansa sosiaalityöntekijälle.  

H: Mitä se vaatii, että olis jotenkin hyvä se suhde? 

 

N1: Se riippuu varmaan tosi paljon ihmisestä. Koska, ite oon silleen, et pystyn tavallaan kertoon 

mun asioista vaikka en tavallaan tunne ihmistä tai mulle ei tarvi erikseen muodostuu mitään luot-

tamussuhdetta tai muuta. Et mää oon vaan, sää oot henkilö jolle mun pitää kertoo asioista ja mää 

kerron mun asioista. Mut sit toki on ihmisiä jotka tarvii siihen jonkinnäkösen luottamussuhteen 

et ne pystyy kertoon niitten asioista. Silloin siinä vaaditaan enemmän tapaamisia et voi muodus-

tua jonkinnäkönen semmonen suhde.  

 

N2: En mä tiedä silleen, kyllä mäkin oon aina pystynyt puhumaan jokaiselle, et mitä kuuluu ja 

mitä mä aion tyyliin tehdä tai tämmösiä juttuja. Mut kyl sitä niinku pystyy ihan hyvin laittamaan 

janalle sosiaalityöntekijät ja silleen kenen kanssa on ollut tosi läheiset suhteet ja kenelle on pys-

tynyt puhumaan tosi helposti ja kenen kaa tulee toimeen. En mää sitten tiedä mikä siihen on vai-

kuttanut, että tottakai se varmaan, että kaikilla ei vaan kemiat kohtaa. Mut sitten pääasiassa var-

maan on se, että miten se sosiaalityöntekijä on hoitanut ne asiat ja miten hyvin sä pystyt siihen 

luottamaan, että se tekee niinku asiat silleen miten sää toivot et koska niitäkin on, että välillä ei 

tunnut asiat menevän mihinkään suuntaan tai sua ei kuunnella niin paljon kun sä haluaisit. Kaikki 

semmonen vaikuttaa.  

 

N3: Mulla on sama kun N1:llä. Et kyl mää pystyn puhumaan semmoset perus faktat ja kysymykset 

ja asiat ihan siis tuntemattomallekin ihmiselle. Et jos se on sosiaalityöntekijä, ja mun pitää sanoo 

ne sille, niin sit mää vaan sanon ne. Tavallaan se ei tarvii sellasta luottamusta.  Mut tavallaan ei 

ehtinyt syntyy nyt keväällä, kun näki kaksi kertaa ja nyt mää en tuu enää tapaamaan tätä sosiaa-

lityöntekijää niin, ei se niin nopeessa ajassa synny semmonen ja ehkä siihen vaikutti myös se et 

mä en saanut mun kysymyksiin oikeen vastauksia, läheskään kaikkeen. Ehkä turhautumista, kun 

ei pystynyt eikä sosiaalityöntekijä itekkään tiennyt vastauksia, niin sitten vuorovaikutus ei synty-

nyt niin hedelmälliseks,i tai niinku rennoksi.  
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Sekä haastatteluun osallistuneet että kyselyyn vastanneet nuoret nostavat kuitenkin mer-

kityksellisenä asiana esille luottamussuhteen sosiaalityöntekijään ja kertovat luottamuk-

sen syntymisen edellyttävän useampia tapaamisia. Törrönen ja Vauhkonen (2012, 102) 

ovatkin todenneet, että ilman luottamusta autetuksi tuleminen on vaikeaa. Ryhmähaastat-

telun nuoret kertovat suhteen laatuun vaikuttavan sen, hoitaako sosiaalityöntekijä asiat 

nuoren kanssa sovitusti. Lisäksi ryhmähaastattelussa nuoret puhuivat kemioiden kohtaa-

misesta ja klikkaamisesta. Hyvän suhteen ominaisuuksiksi nuoret luettelevat vuorovaiku-

tuksen helppouden, mukavuuden ja rentouden, muutakin kuin kuulumisten kyselyn, yh-

teydenoton helppouden sekä sen, että sosiaalityöntekijä kannustaa ja suunnittelee tulevai-

suutta yhdessä nuoren kanssa. Aiempien tutkimusten tapaan, nuorten nimeämät hyvän 

suhteen ominaisuudet liittyvät tulkintani mukaan läheisesti aitoon kiinnostukseen ja vä-

littämiseen nuoresta ja tämän asioista (Helle 2016, 52; Kivistö 2006, 79).   

On se tärkeetä, että syntyy semmonen luottamuksellisuuden. Et mulla synty aimpaan, joka oli 

ehkä viis vuotta sosiaalityöntekijänä. Just silleen, et hän tuki ja yhdessä mietittiin, et mihin mää 

sitten haen opiskelemaan, kun siinä oli niin paljon pohdintoja, ja yhessä tehtiin semmonen kartta 

ja varapläni kartta ja kaikkea. Just silleen, kannusti ja autto cv: n tekemisessä ja tämmösessä 

sillon joskus 16-vuotiaana, kun haki töitä täältäpäin. En oikein tiedä. Vuorovaikutus on jotenkin 

hedelmällisempää, jos syntyy, jos klikkaa ja on semmonen luottamuksellinen, siitä jää semmonen 

kiva fiilis. 

 

Ryhmähaastattelussa nuoret puhuvat myös siitä, että sosiaalityöntekijältä toivotaan jälki-

huollon aikana kohtaamista ja ongelmien ratkomista yhdessä nuoren kanssa.  

N1: Niin, sit  kun on joku tämmönen sosiaalityöntekijä, joka hoitaa sun jälkihuoltoa niin se, että 

se sosiaalityöntekijä niinkun antaa sille nuorelle semmosen kuvan, et jos sulle tulee joku ongelma, 

niin kerro mulle, niin ratkastaan se yhdessä. Jotenkin silleen, et pohditaan sitä asiaa.  

 

H: Onko tärkeetä se ettei se tuomitse vai ettei se tee puolesta vai mikä? 

 

N: Just se ettei, ehkä vähän kumpikin. Tavallaan se, et ihan sama mikä asia sulla on. Niin kerro 

mulle ja mietitään yhdessä, miten saadaan tää hoidettua. Just ei mitään tuomitsemista tai sekin, 

et tavallaan sen ei tarvi olla ongelma mihin on valmiiksi ratkasu, vaan sillen jos siihen ei oo 

valmiiks ratkasuu niin mietitään jotain.  

6.2 Taloudelliset resurssit 

Hyvinvoinnin taloudellisina resursseina käsittelen taloudellisen tuen eri muotojen lisäksi 

asumista, opiskelua sekä työtä ja työttömyyttä. Riittävä taloudellinen toimeentulo on 

edellytys nuoren hyvinvoinnille ja tekijä joka mahdollistaa niin asumisen, opiskelun, 

psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtimisen kuin sosiaalisten suhteiden ylläpi-

donkin. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvointia käsittelevään tutkimukseen 

haastatelluista nuorista kovinkaan moni ei maininnut taloutta hyvinvointiaan edistävänä 



 

48 

 

tekijä silloin kun se oli kunnossa. Nuoret kuitenkin nimesivät taloudelliset vaikeudet it-

senäisen elämän epäkohdaksi ja kokivat taloudellisen epävarmuuden tekevän tulevaisuu-

den suunnittelusta vaikea. (Törrönen & Vauhkonen 2012, 52,57.)  

6.2.1 Opiskelu ja työelämän merkitys 

Tutkinnon suorittamisen peruskoulun jälkeen tiedetään olevan vahva suojatekijä myö-

hempää työllistymistä ajatellen. Heino ja Johnson (2010, 271-272) ovat tutkineet huos-

taanotettujen lasten selviytymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä Stakesin lastensuojelu-

rekisterin tietoihin perustuen. Suomessa tytöt suorittavat perusasteen jälkeisiä opintoja 

poikia enemmän. Tämä sama pätee myös huostaanotettuihin nuoriin. Sukupuolen lisäksi 

kouluttautumiseen vaikuttavia asioita ovat lapsen ikä huostaanoton aikaan, sijoituspää-

tösten lukumäärä, sijoituksen kesto, sijaishuoltopaikka, ikä huostaanoton päättyessä ja 

jälkihuollon toteutuminen. Riippumatta huostaanoton pituudesta tai sijoituspaikasta tytöt 

suorittavat peruskoulun jälkeisiä tutkintoja enemmän kuin pojat. (Mts. 280-282.) Tutki-

musaineistoni lomakekyselyssä peräti kuusi nuorta kertoi saaneensa jälkihuollon aikana 

tukea koulunkäyntiin. Kaksi jälkihuollon aikana opiskelevaa ja sijaisperheeseen asumaan 

jäänyttä poikaa koki, että sijaishuollon aikana olisi pitänyt keskittyä enemmän opintoihin 

ja työllistymiseen liittyviin kysymyksiin. Lomakevastuksissa kaksi nuorta kertoivat, että 

sijaishuollon aikana olisi pitänyt harjoitella enemmän:  

N1: Koulunkäyntiä. Olisi pitänyt keskittyä ja lukea enemmän. 

N2: Toimeentuloa ja sen edellytyksiä. Parempi työmoraali, sivistyneisyys ja tahtoa edetä elä-

mässä. 

Heinon ja Johanssonin (2010) tutkimuksen mukaan kolme neljästä perhehoitoon sijoite-

tuista nuorista opiskelee. Teini-iässä sijoitetuista suurempi osuus opiskelee ammattikou-

lussa, kun taas alle kouluiässä sijoitetuilla opinnot lukiossa ovat yleisempiä. Harkon ym. 

(2017) tutkimuksen mukaan vuosina 1991-2006 perhehoitoon sijoitettuina olleista nuo-

rista 57 prosenttia on 27-ikävuoteen mennessä suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkin-

non.  Tutkimuksessa todetaan perhehoitoon lapsina sijoitettujen eroavan koulutustasol-

taan vähiten koko ikäryhmään verrattaessa. Tässäkin ryhmässä todetaan nuoria sukupuo-

lesta riippumatta jäävän perusasteen koulutustasolle kaksi kertaa enemmän kuin koko 

ikäluokassa. Heino ja Johnson (2010) pitävät kiinnostavana sitä, että aineiston perusteella 

perhesijoituksen kestolla ei ole merkitystä, vaan sijoitetuista lapsista akateemisiin opin-

toihin suuntaa eniten lapsena alle 5 vuotta sijoitettuna olleita tyttöjä. (Heino ym. 2010, 

280-282; Harkko 62-63.)  



 

49 

 

Nuorten työllistyminen on yhteiskunnassamme monin paikoin vaikeutunut työelämän 

muutoksista johtuen. Avustavien tehtävien karsinta ja sijaisten palkkaamisen vähentymi-

nen on vaikuttanut siten, että ilman koulutusta ja työkokemusta nuoren on vaikea päästä 

töihin. Yhteiskunnallisten tekijöiden lisäksi nuorten opiskelupaikan saaminen ja työllis-

tymiseen vaikuttavat nuoren elämänkokemukset ja – tilanne, terveydentila, jaksaminen 

sekä motivaatio. (STM 2013, 26; Törrönen & Vauhkonen 2012, 61.) Harkon ym. (2017) 

tutkimuksen mukaan kaikista kodin ulkopuolelle sijoitettuina olleista nuorista 26-vuoti-

aana työllistyneitä on 43 %, perhehoitoon sijoitettuna olleista työllistyi 53 %, kun koko 

väestössä samasta ikäryhmästä työllistyneitä on 73 %. (Harkko 2016, 63.) Perhehoitoon 

sijoitettujen nuorten parempaa työllistymistä suhteessa laitoshoitoon sijoitettuihin nuoriin 

selittää Törrösen & Vauhkosen (2012) mukaan muun muassa se, että laitoshoitoon nuoria 

sijoitetaan myöhemmin, jolloin ongelmat ovat jo suurempia. Perhehoidon osalta selittä-

vänä tekijänä saattaa olla nuoren kiinnittyminen ihmisiin, jotka tukevat nuoren valintoja 

ja psyykkistä vointia siten, että nuorella on enemmän resursseja opintoihin. (Mts. 59.)  

Huostaanotettujen ja sijoitettujen nuorten tilanteen ovat aina yksilöllisiä, myös opintojen 

ja työhön sijoittumisen osalta. Tämän tutkimuksen aineistoa tuottaneista nuorista 12 oli 

vastushetkellä opiskelemassa ja yksi nuori kertoi tekevänsä keikkatöitä välivuoden ai-

kana.  Kaikki ryhmähaastatteluun osallistuneet kokemusasiantuntijat näkivät opiskelun ja 

työssäkäynnin tärkeänä ja merkittävänä asiana elämässään. Nuoret olivat joko lukiossa 

tai lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa tai hakeutumassa niihin. Useampi nuorista kertoi 

jälkihuollon aikaisen taloudellisen tuen mahdollistavan täysipainoisemman valmistautu-

misen pääsykokeisiin. Haastattelussa kaikki nuoret kertoivat menevänsä kesätöihin ja 

yksi nuorista otti haastattelua varten kuvan, jota tarkastellessa kaksi nuorista kävivät kes-

kustelua työpaikan merkityksestä itsenäistymistä ajatellen.  
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Kuva 10 – Vastuullisuutta 

 

Kuvassa on meidän työpaikan aula ja mulla on kädessä työpaikan avaimet. Tää kuva 

kuvastaa sitä, että on tavallaan se työpaikka mikä on ollut todella tärkeä asia tälle 

minun itsenäistymiselle, koska se on mun se millä pidän huolen itsestäni.  

 

N1: Elätät perheen 

 

N2: [Naurua] Elätän perheen, kyllä. Se on se mun toimeentulo. 

  

H: Onko se ollut se mikä mahdollisti sen, että muutti omilleen? 

 

N2: Joo. Kyl oikeestaan. Kyl mää varmaan olisin ilmankin voinut, mut siis joo. Ja sit se on 

sinällään se, että mulla on työpaikka mistä saan silleen, se on periaatteessa kokoaikanen. 

Mä saan sen verran rahaa, että pystyn ihan mukavasti eleleen. Et se on kyl niinku, et mä 

tiedän, ettei mun tarvi mennä esim. mun vanhemmille silleen, et voi vitsi nyt tekee tiukka. 

Jotenkin se, että pystyy itse huolehtimaan ittestään eikä tarvi niinku olla riippuvainen mis-

tään tai kenestäkään. Se on tärkeä asia. 

 

N1: Siit tulee hyvä fiilis 

 

N2: Joo 

 

N1: Aina kun on palkkapäivä ja tietää, et on tehnyt kauheesti töitä ja raatanut niitten eteen. 

Tolleen noin, se on kyl. 

 

[Hyväksyvää mutinaa muilta] 

 

Ryhmähaastattelussa nuoret kävivät keskustelua siitä, että usein koulumenestys ja elä-

mässä pärjääminen nähdään sijoitetun nuoren kohdalla mahdottomana. Ihmiset saattavat 

positiivisestikin suhtautuessaan hämmästellä huostaanotetun nuoren lukio-opintoja tai 

haaveita jatko-opinnoista. 
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Onhan se vähän joka kerta, kun tulee jostain syystä puheeks tai ihminen tietää, et sää oot huos-

taanotettu jossain vaiheessa. Sit silleen, et sää menestyt koulussa, niin vaikka se ei tulis negatii-

visesti siltä ihmiseltä, et se suhtautuis siihen ihan positiivisesti. Mut silti jotenkin joka kerta se on 

semmonen, et kiva kun sä pärjäät koulussa. Silleen, ihan niinku se olis jotenkin tosi epätodennä-

könen tai mahdoton yhtälö, et sä oot hyvä koulussa ja pärjäät elämässä ja oot ollut huostaanotet-

tuna. 

Opiskeluihin liittyen nuoret miettivät käytäntötutkimukseni (Kauppinen 2017, 21) tapaan 

epäkohtana myös sitä, että jälkihuolto loppuu, jos nuori siirtyy ulkomaille opiskelemaan.   

N1: Vaikka tiedän ettei se oo ihan helposti järjestettävissä, mutta kun sä saat opintotukea Ruot-

sissa, niin miksei jälkihuolto voi jatkua Ruotsissa. 

N2: Nimenomaan. Mä mietin just sitä, että eiks sekin mene silleen et mikä ongelma siinä sit on.  

N3: Niin, raha liikkuu. 

N2: Varsinkin kun nykypäivänä yhä enemmän niinku globalisaatio ja kaikki just silleen, et ulko-

mailla opiskelu on yleistä ja Ruotsi, ei niinku puhuta mistään hirveen kaukaisesta.  

N3: Vuosittain vaikka kuinka paljon lähtee opiskelemaan Ruotsiin ja Englantiin, et ei kuvittelis 

sen olevan enää mikään ihmeellisyys tämänkään kanssa. 

Nuoret kokevat ristiriitaisena sen, että jälkihuollon tarkoituksena on tukea normaalia elä-

mää, vaikka jälkihuollon päättyminen ulkomailla opiskellessa oma osaltaan estää tasa-

vertaista ja normaalia elämää.  

Kyl must tuntuu, et se ehkä jollain tasolla saattaa olla niin et ei tollastakaan asiaa (jälkihuolto 

ulkomailla) oo ajateltu. Kun miks nyt kukaan huostaanottettu nyt miten muka ulkomaille? Et kyl 

se saattaa vaikuttaa asiaan. Mut jos niinku ajattelee, et pitäis olla silleen. Jälkihuollon tehtävänä 

on tukee sitä, että huostaanotettukin nuori vois tavallaan saada mahdollisuuden siihen, et jatkaa 

elämäänsä silleen tasapanoisesti ja normaalisti. Ja sit on just silleen, et et sä nyt voi tollasta asiaa 

tehdä, tollasta normaalia asiaa, koska ei vaan onnistu. Onhan se vähän hassua.  

Heino ja Johnson (2010, 286) korostavat yhteiskunnan vastuuta vaihtoehtoisten ja yksi-

löllisten työllistymispolkujen järjestämisestä huostaanotetuille nuorille siten, että tarvit-

taessa työllistymisen ohella pystytään tarjoamaan nuorelle yksilöllinen ja yhteisöllinen 

tuki kuntoutumisen mahdollistumiseksi. Tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja yksilöllisten 

tarpeiden huomioimisen näkökulmasta tarkasteltuna olisi tärkeää taata jälkihuollon tuen 

jatkuminen myös tilanteessa, missä nuori muuttaa opintojen tai työn vuoksi ulkomaille. 

Yhteydenpitoon voisi tapaamisia enemmän hyödyntää etäyhteyksiä ja puheluja ja näin 

varmistua siitä, että nuori saa tarvitsemansa tuen eikä jää vieraassa ympäristössä yksin. 
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Opiskelijan on mahdollisuus saada Kelan opintoetuuksia ulkomaille, ja tämän saman tu-

lisi mahdollistua myös jälkihuollon aikaisten taloudellisten etuuksien suhteen.  

6.2.2 Taloudellinen tuki 

Taloudelliset ongelmat ovat usein yhteydessä kouluttautumattomuuteen ja työttömyy-

teen. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että kodin ulkopuolelle sijoitetuilla 

nuorilla toimeentulovaikeudet nuorella iällä ovat muita nuoria yleisempiä. Sijoitettuna 

olleiden nuorten taloudellista haavoittuvuutta lisää se, ettei jälkihuollossa olevien nuorten 

vanhemmilla kovinkaan usein ole mahdollista tukea nuorta taloudellisesti, kuten monet 

muut vanhemmat tekevät.  (Harkko ym. 2016, 126; Kestilä ym. 2012, 614.) Oman aineis-

toni perusteella voi todeta taloudellisten vaikeuksien liittyvän jälkihuoltonuorilla kiinte-

ästi myös opiskeluun ja epävarmuuteen opiskelun aikaisista tuloista.  

Nuorten elämässä taloudelliset vaikeudet nousevat elämää haittaavana tekijänä selvästi 

keskiöön vaikuttaen myös tulevaisuuden suunnittelua (Törrönen ym. 2012 57; Pukkio & 

Hoikkala 2016, 23). Ryhmähaastatteluun osallistunut nuori kuvasi taloudellista tilannet-

taan epävarmaksi, koska ei kokenut saaneensa riittävästi tietoa taloudellisista tuista ja 

poikaystävän tulojen vaikutuksesta etuuksiin omaan asuntoon muuton jälkeen. Nuori ker-

toi varautuneensa siihen, ettei tule saamaan lainkaan taloudellista tukea syksyllä opinto-

jen jatkuessa, vaan elää säästöillä sekä tekemällä töitä työharjoittelun ohessa.  

”Mut en mää sillai koe, että vaikka tää sosiaalityöntekijä kannustaa mua hakemaan toimeentulo-

tukea niin mulla olis siihen mahdollisuus. Itse koen sen vähän niinku silleen, että pitää käydä 

töissä opiskeluajalla ja niinku itte yrittää saada ne rahat. En mää jotenkin niinku luota ja usko 

Kelaan, et ne antais mulle sieltä mitään. Ei oo sellasta luottamusta Kelaan et ne antais. Et jos se 

ei oo enää sossun käsissä se toimeentulotuki, niin oon vähän sivuuttanut sen mahollisuuden. Tällä 

hetkellä lasken sen varaan, et kesäksi sain kesätöitä ja niillä rahoilla elelen. Sit syksyllä on har-

jottelu, ja tällä hetkellä mulla on sellasii keikkatöitä et on sen harjottelun päällä. Et mun täytyy 

joko hakea toinen duuni tai käyttää mun säästöt harjottelun aikaiseen elämiseen.” 

Jälkihuollon aikana nuorella on oikeus saada taloudellista tukea opiskelun, ammatin han-

kinnan ja työhön sijoittumisen mahdollistumiseksi. Taloudellisen tuen suuruutta arvioi-

taessa päätöksen tekijää eivät sido toimeentulonormit, vaan päätös perustuu aina jälki-

huollon yksilöllisen tuen tarpeen arviointiin. (Räty 2012, 533; Pukkio ym. 2016; 22.) 

Käytäntötutkimukseeni perustuen perhehoidon sosiaalityöntekijät kohtaavat toistuvasti 

tilanteita, joissa jälkihuoltoon siirtyvän nuoren taloudellisten etuuksien käynnistämisessä 

on epäselvyyttä ja kuntakohtaisia eroja (Kauppinen 2017, 20).  
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Valtiontalouden tarkastusviraston raportin (2012, 142) mukaan jälkihuollon tuen osalta 

parhaiten kunnissa toteutuu taloudellinen tuki. Raportin tarkastushavaintojen perusteella 

kunnissa käytetään opiskelun tukena toimeentulotuen soveltamisoppaan mukaista käy-

täntöä siitä, että jälkihuoltonuorten edellytetään hakevan Kelan opintoetuuksia ilman vel-

voitetta opintolainan nostamiseen. (Mt.) Jälkihuollon piirissä olevien nuorten kohdalla 

toimeentulotukilakia tulkitaan lievemmin kuin aikuissosiaalityössä, mikä käytännössä 

tarkoittaa sitä, ettei jälkihuollon aikana kertyneitä itsenäistymisvaroja huomioida tuloina, 

eikä nuoren edellytetä opiskelujen aikana nostavan opintolainaa. (Opas toimeentulotuki-

lain soveltajille 2013, 22-23; Valtiontalouden tarkastusvirasto 2012, 207.) Yksi kyselylo-

makkeeseen vastanneista nuorista kokee jälkihuollon onnistuneen siltä osin, että on to-

della helpottavaa, kun ei ole tarvinnut nostaa opintolainaa.  

Toimeentulotuen maksatus on siirtynyt vuoden 2017 alusta Kelaan myös jälkihuoltonuor-

ten kohdalla. Siirto on aiheuttanut hämmennystä, ja jälkihuoltoon oikeutetut nuoret ovat 

yhdessä Pesäpuu ry:n kanssa tehneetkin asiasta kannanoton (Pesäpuu 2017). Kannan-

otossa tuodaan esiin se, että jälkihuoltoon oikeutetuilta on vaadittu opintolainan nostoa 

ennen toimeentulotuen maksua ja itsenäistymisvarojen vaikutuksesta toimeentulotukeen 

on ollut epäselvyyksiä. Kannanotossa toivotaan yhdenmukaisuutta ja selvyyttä Kelan jäl-

kihuoltoa koskeviin käytäntöihin, selkeää nuorille suunnattua ohjeistusta ja riittävää so-

siaalityöntekijöiden ja muiden alan ammattilaisten tukea ja opastusta nuorille. Lisäksi 

vaaditaan, ettei nuoria jatkossakaan velvoiteta nostamaan opintolainaa ja sitä ettei jälki-

huollon etuuksia saa vähentää toimeentulotuesta. (Pesäpuu 2017.) Omassa aineistossani 

ryhmähaastatteluun osallistunut nuori kuvaa toimeentulotuen maksatuksen siirtymistä 

Kelaan epäselvänä, koska sosiaalityöntekijä ei ole osannut kertoa mitkä asiat jatkossa 

vaikuttavat saataviin etuuksiin ja tukiin. Lomakekyselyyn vastannut nuori puolestaan ker-

too, hänelle myönnetyn jälkihuollon aikana sosiaalityöntekijän harkintaan perustuen tu-

kea pakollisiin vaatteisiin sekä kodin hankintoihin, mutta tämän loppuneen toimeentulo-

tuen maksatuksen siirtyessä Kelaan.  

Uskomme sinuun – Usko Sinäkin -nimisellä sijaishuollon kiertueella nuoret kertoivat ta-

loudellisten etuuksien olevan heille tutuin asia jälkihuoltoa koskien (Vario ym. 2012, 35). 

Myös omassa aineistossani taloudellinen tuki näyttäytyi merkittävänä osana jälkihuoltoa. 

Kyselyyn vastanneista nuorista kuusi vastasi saaneensa jälkihuollon aikana taloudellista 

tukea. Lisäksi yksi nuorista toivoi saavansa taloudellista tukea muuttaessaan omaan asun-

toon. Ryhmähaastattelussa taloudellisesta tuesta ja sen mahdollisuudesta puhuttiin paljon, 

ja osa nuorista koki mahdollisuuden taloudellisen tukeen tärkeäksi, vaikka ei olisi tukea 
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vielä tarvinnut tai nostanut. Nuoret kuvasivat tiedon taloudellisen tuen mahdollisuudesta 

tuovan turvallisuutta. 

Sit toisaalta se, et koska mää tiedän että se jälkihuolto on siihen 21 -vuoteen saakka, niin taval-

laan siitä tulee sellanen turvallinen fiilis. Et jos kaikki muu hajoo niin ainakin mulla on se. Jos 

vaikka menee jossain vaiheessa opiskeleen eikä voi käydä samalla tavalla töissä kun nyt, niin ei 

tarvi sitä huolehtia.  

Haastatteluun osallistuneet nuoret kokivatkin jälkihuollon aikaisen taloudellisen tuen tär-

keänä opintojen jatkamisen kannalta. Eräs nuorista ajatteli, että lukion jälkeen ennen 

jatko-opintoja olisi pakko pitää välivuosi ja tehdä töitä ilman jälkihuollon aikana saatavia 

taloudellisia tukia. 

On paljon silleen rennompaa, kun ei tarvi miettii niin kovasti et voi keskittyä tosissaan kouluun 

pääsyyn nää pari vuotta, jos sinne vaikka pääsis. 

6.2.3 Itsenäistymisvarat   

Jälkihuollossa oleva nuori on oikeutettu itsenäistymisvaroihin. Itsenäistymisvarat voivat 

olla sijoituksen aikana nuoren sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 

lain (734/1992) 14 §: ssä tarkoitetuista tuloista, korvauksista tai saamisista, kuten elatus-

avusta, elatustuesta, eläkkeistä tai muista lapsen hoitoon ja huoltoon tarkoitetuista tu-

loista, kuukausittain kertyviä varoja tai näiden varojen ollessa riittämättömiä sosiaalihuol-

losta vastaavan elimen myöntämästä tuesta koulutukseen ja muuhun itsenäistymiseen. 

Kuukausittaisista tuloista ja korvauksista kunnan on varattava itsenäistymisvaroihin vä-

hintään 40 %, mutta kunta voi varata itsenäistymisvaroihin suuremmankin osuuden. (Las-

tensuojelulaki 417/2007; Lindqvist 2016, 58.) 

Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää itsenäistymisvarojen mak-

samisen ajankohdasta. Lähtökohtaisesti varat on maksettava jälkihuollon päättyessä tai 

viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Itsenäistymisvarat voidaan maksaa nuorelle 

myös vähitellen.  Selvitys itsenäistymisvarojen maksamisesta ja kertymisestä tulee antaa 

15 vuotta täyttäneen nuoren, huoltajan tai edunvalvojan sitä pyytäessä. Täysi-ikäisellä-

kään nuorella ei ole oikeutta vaatia itsenäistymisvarojen maksua. Nuoren ja sosiaalityön-

tekijän ollessa erimielisiä varojen maksusta, tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös, 

jolloin 15 vuotta täyttäneellä ja hänen huoltajallaan tai 18 vuotta täyttäneellä yksin on 

muutoksenhakuoikeus. (Lastensuojelulaki 417/2007; Lindqvist 2016, 58-59.) 

Kunnan on huolehdittava itsenäistymisvarojen käytöstä ja varat on tarkoitettu nimensä 

mukaisesti tukemaan nuoren itsenäistymistä. Nuori voi käyttää itsenäistymisvaroja esi-
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merkiksi asunnon kalustamiseen, työllistymiseen tai opiskelun edellyttämiin materiaalei-

hin tai ajokortin hankinataan. Kunnan on ennen itsenäistymisvarojen maksamista huoleh-

dittava nuoren perustarpeista ja varojen käyttöä suunnitellaan yhdessä nuoren ja mahdol-

lisesti hänen huoltajansa kanssa. (Lindqvist 2016, 58-59.) Yksi lomakekyselyn nuorista 

vastasi, ettei osaa sanoa minkälaista tukea jälkihuollon aikana toivoisi, koska hänellä on 

jo isot itsenäistymisvarat.  

Aineistoni ryhmähaastattelussa kolme neljästä nuoresta puhui itsenäistymisvarojen tär-

keydestä. Haastatteluun osallistuneet nuoret kertoivat käyttäneensä varoja ajokorttiin 

sekä kodin hankintoihin. Nuoret keskustelivat myös siitä, että varojen maksukäytännöt 

ovat olleen keskenään erilaisia. Kaksi nuorista kertoi yhteydenpidon sosiaalityöntekijän 

kanssa koskevan lähinnä itsenäistymisvarojen maksua. 

Ryhmähaastattelussa osa nuorista kertoi kokevansa itsenäistymisvarojen tuovan etulyön-

tiaseman suhteessa kavereihin, jotka eivät ole olleet huostassa, koska varat mahdollistavat 

esimerkiksi huonekalujen ostamisen omaan asuntoon. Yksi nuorista puolestaan sanoi it-

senäistymisvaroista kertomisen tuottavan itselleen häpeää ja mahdollisesti kateutta ja ih-

metystä ystävissä. Toisaalta nuoret pohtivat huostaanotetun nuoren kokeneen paljon elä-

mässään ja itsenäistymisvarojen olevan siinä suhteessa pieni korvaus. Haastattelussa poh-

dittiin myös sitä, että vanhemmat ovat saattaneet monelle kotona asuvalle lapselle säästää  

syntymästä asti ja he saattavat osallistua myös nuoren itsenäistyessä tarvittaviin hankin-

toihin.  

6.2.4 Tuki taloudellisten asioiden hoitoon 

Sekä sosiaalityöntekijät että lastensuojelusta itsenäistymässä olevat nuoret pitävät tär-

keänä sitä, että nuori saa riittävästi tukea itsenäistymiseen liittyviin arjen taitoihin, kuten 

laskujenmaksuun, rahankäyttöön, tukien hakemiseen ja virastoissa asioimiseen ja koke-

vat, että taitoja tulisi opetella pikkuhiljaa jo sijaishuollon aikana. (Kauppinen 2017, 23; 

Törrönen ym. 2012, 94; Pukkio 2016, 77.) Ryhmähaastattelussa kaikki nuoret kertoivat 

oppineensa taloudenhallintaan liittyviä taitoja kuten säästämistä, laskujen maksua ja työ-

suhteeseen liittyvää asioiden hoitoa pikkuhiljaa jo ennen täysi-ikäisyyttä.  

 Mut just silleen huomaamatta tullut, etkun alko saamaan opintotukea niin sitten itse osti 

lukiokirjat ja just bussilippua ja sitten kesätyörahoi just itse säästi, jos vaikka meni festareille 

tai siihen ajokorttiin. 
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Kolme lomakekyselyyn vastanneesta yhdeksästä nuoresta ajatteli, että sijaishuollon ai-

kana olisi pitänyt harjoitella enemmän talouden hallintaan liittyviä asioita ja toimeentu-

loon liittyviä kysymyksiä. 

Rahan käyttöä yms. Muutin todella nopeasti ja yllättäen. Laskujen maksu, rahan käyttö 

ja budjetointi oli alussa tosi vaikeaa. 

Käytäntötutkimukseni (Kauppinen 2017, 23) mukaan suurempi osa perhehoidossa asiak-

kaana olevista nuorista toivoo apua raha-asioiden hoitamiseen kuin taloudellista tukea. 

Tähän tutkimukseen lomakekyselyn kautta aineistoa tuottaneista nuorista neljä vastasi 

saaneensa ohjausta ja neuvontaa talousasioiden hoitoon, kuten laskujen maksuun ja eri-

laisten tukien hakuun. Kaikki kolme omissa asunnoissaan asuvaa nuorta kuuluivat tähän 

joukkoon.  

Kuva 5 - Tunne aikuisuudesta 

 

 
Laskupino. Aika oleellinen osa vissiin tätä itsenäisyyttä. Tää on se valitettava puoli. Tästäkin 

tulee esimerkiksi verokortti, kun mäkin oon ollut aika pitkään samassa duunipaikassa ja kaikkii 

tollasii asioita mähän oon toki oppinut jo aikasemmin. Kaikki noi veroprosentti jutut ja tommoset. 

Sit tuolla on toi yks Kelan kuori niin, niitä sattuu tulemaan yhtäkkii hirveen paljon, kun on muu-

tanut omilleen. Joka kuukausi. Sitten pankkiasiat, kun pitää vielä hoitaa itse. Ei silleen mulla on 

ollut kuitenkin kaikki nää pankkikortit ja aika nuoresta saakka ja sijaisperhe silloin hommas ne, 

olisinko ollut ala-asteella. Et kaikki tommoset ihan tuttuu. Sit toi If-kotivakuutus pohjalla. Toi 

lasku tuli joskus kuukausi sitten, ja mä oon unohtanut laittaa sen Kelaan. Nyt mää vaan toivon, 

että ne kerkee maksaan sen, kun siinä on 24. päivä eräpäivä. Että näin hyvin tää menee. [Naurua] 

Sitten täällä on tää ilmoitus äänioikeudesta, koska muistin jopa käydä äänestämässä. 

 

Laskupinosta alkanut keskustelu jatkui pohdintana siitä, saavatko nuoret jälkihuollon ai-

kana tarvittaessa riittävää tukea taloudellisten asioiden hoitoon. Kaksi nuorista kertoi tar-

vittaessa saavansa apua taloudellisten asioiden hoitoon. Yksi nuorista koki, ettei tarvitse 
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tällä hetkellä tukea asioiden hoitamiseen, mutta uskoi tarvittaessa saavansa sitä sosiaali-

työntekijän kautta. Yksi nuorista pohti tarvetta sille, että joku perehdyttäisi nuoren tarjolla 

oleviin palveluihin ja tukien hakemiseen varmistaen, että nuori tietää mihin kaikkeen hä-

nellä on oikeus. 

Ehkä siinä vois olla joku henkilö joka ihan kädestä pitäen näyttäis ne palvelut tai ne tuet, miten 

niitä haetaan. Kyl mää oon tottunut maksamaan laskuja silleen niinku ja mulla on ollut semmonen 

rahasto kanssa yli vuoden tai puoltoista vuotta, et silleen oon niinku tottunut säästään. Mut sit se, 

kun ei oikein tiedä mitä kaikkee voi saada. 

Jo sijaishuollon aikana olisi tärkeää, että nuorelle annettaisiin vastuuta taloudellisten asi-

oiden hoidosta avaamalla pankkitili ja opastamalla esimerkiksi Kelan opintoetuuksien ha-

kemisessa. Nuoren muuttaessa omaan asuntoon, tulisi jokaisen nuoren kanssa käydä läpi 

taloudenhoitoon liittyviä asioita ja varmistaa, että nuori osaa tarvittaessa jatkossakin ky-

syä apua vaikeissa tilanteissa. 

6.2.5 Asuminen 

Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten on havaittu muuttavan asumaan omaan asuntoon 

nuorempina kuin muu ikäryhmänsä. Aiemmissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota 

siihen, että välillä nuoret joutuvat järjestelmästä johtuen itsenäistymään sijaishuollosta 

nuorempana kuin itse toivoisivat. (Stein 2012, 40.) Ryhmähaastattelussa nuoret nostivat 

esiin sen, että sijaisperheessä asuessa tarve itsenäistymiseen saattaa myös tulla aiemmin 

kuin biologisessa perheessä kasvaessa.  

Kuva 2 – Avaimet itsenäisyyteen 

 

Tääkin on vähän semmonen toive omasta kodista. Tää on otettu mun kaverilta, joka asuu yksin. 

Ja vähän jatkan tätä äskeistä keskustelua silleen, et just kun on se koti mis vanhemmatkin asuu 

tai siis sijaisvanhempien kanssa että, kyl mää löydän itteni useemmin ja useemmin täältä mun 
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kaverin luota. On kuitenkin sellanen vähän niin ku tarve päästä pois kotoa. Niinkun lisääntyy 

koko ajan. Tarttee sitä niinku omaa tilaa. Nyt se on se oma huone siellä kotona mut en mää vält-

tämättä koe, et se.  Mä vaan asun siellä, mut en koe et se on mun semmonen oma koti. Olis ihana 

joskus ripustaa oman kämpän avaimet ylös ja tuntea olevansa kotona. 

 

Nuoren asuminen voidaan jälkihuollon aikana järjestää monella tapaa tuen tarpeesta ja 

nuoren toiveista riippuen. Toisin kuin monissa laitoksissa, sijaisperheessä nuoren on mah-

dollista jatkaa asumista 18 vuotta täytettyään ja näin rauhassa valmistautua itsenäistymi-

seen. Nuori voi myös muuttaa omaan asuntoon, johon hänelle tarvittaessa järjestetään 

tukea. Moni sijaisperheessä asuva nuori ajattelee jatkavansa asumista sijaisperheessä 

vielä 18 vuotta täytettyään, esimerkiksi toisen asteen opinnoista valmistumiseen asti. 

(Kauppinen 2017, 21.) Nuoren on mahdollista muuttaa myös tukiasuntoon tai biologisten 

vanhempiensa luokse. Tämän tutkimuksen aineistoa tuottaneista nuorista kahdeksan asui 

vastaushetkellä sijaisperheessä ja viisi omassa asunnossa. Kaksi aineistoa tuottaneista 

nuorista asui jälkihuollon tukiasunnossa ja muut kolme ilmeisesti tavallisilta vuokramark-

kinoilta hankkimissaan asunnoissa.  Yksi haastatteluun osallistuneista nuorista oli muut-

tanut hankkimaansa vuokra-asuntoon yhdessä poikaystävänsä kanssa. Kaksi sijaisper-

heessä asuvaa ryhmähaastatteluun osallistuneista nuorista suunnitteli muuttoa omaan 

asuntoon. 

Johanna Hiitola (2009) on THL:n kanssa yhteistyössä kerännyt sosiaalityöntekijöiltä lo-

makkeilla tietoa vuonna 2007 päättyneistä huostaanotoista ja lasten ja nuorten elämästä 

huostassapidon päättymisen jälkeen. Hiitolan (2009, 25) tutkimuksen mukaan 18 vuotta 

täyttäneistä nuorista jopa 19 % palasi perheeseen, josta hänet oli otettu huostaan. Valti-

ontalouden tarkastusviraston (2012, 100) tekemät tarkastushaastattelut vuonna 2012 eivät 

tukeneet Hiitolan tutkimuksen tulosta, vaan niiden mukaan 18 vuotta täyttäneet nuoret 

palaavat vain harvoin asumaan vanhempiensa luokse. Tarkastushaastatteluiden perus-

teella sijaisperheissä asuneet nuoret haluavat useammin jatkaa asumista sijaisperheessä 

kuin muuttaa itsenäisesti asumaan. Haastatteluista kävi myös ilmi, että sijaisperheessä 

asuvien nuorten kohdalla on yleisempää se, että he eivät palaa asumaan kotikuntaansa, 

vaan jäävät asumaan sijoituskuntaansa. (Mt.) Ryhmähaastatteluun osallistuneista nuorista 

kaksi kertoi asuneensa yhdessä biologisen vanhemman kanssa sijoituksen päätyttyä en-

nen omaan asuntoon muuttoa.  

Lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan on turvattava nuoren asuminen jälkihuol-

lon aikana, jos nuoren kuntoutuminen sitä edellyttää. Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
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terveysviraston lakimiehen Marianne Lindqvistin (2016, 54) mukaan asumisen turvaami-

nen on subjektiivinen oikeus ja kunnan olevan jälkihuollon aikana velvollinen järjestä-

mään nuoren kuntoutumisen edellyttämän asumisen. Vauhkosen ja Törrösen (2012, 124) 

tutkimuksessa mukana olleista nuorista 60% muutti asumisharjoittelu- tai vuokra-asun-

toon lähdettyään sijaishuoltopaikasta. Helsingissä noin puolelle jälkihuollon asiakkaista 

pystytään tarjoamaan tukiasunto, johon sisältyy sosiaaliohjaus. (Pitkänen 2016, 126).  Tu-

kiasuntoihin menee kuitenkin enemmän nuoria laitos- kuin perhesijoituksista. Yksi ryh-

mähaastatteluun osallistuneista nuorista kertoi asuvansa jälkihuollon tukiasunnossa ja 

koki asumiseen liittyvän sosiaaliohjauksen mielekkääksi. Tukiasunnon saanut nuori ajat-

teli itsellään olleen onnea, koska sai jälkihuollon kautta edullisemman asunnon ja samalla 

kritisoi sitä, ettei asuntoja ole tarjolla kaikille niitä tarvitseville jälkihuollon piirissä ole-

ville nuorille.  

6.3 Psyykkiset resurssit 

Psyykkisillä resursseilla tarkoitan henkiseen hyvinvointiin ja sen myötä psyykkiseen ter-

veyteen liittyviä teemoja. Ryhmähaastattelussa nuoret nostivat ottamiensa kuvien kautta 

runsaasti esiin henkiseen hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten oman kodin tuoman tur-

van, riippumattomuuden vanhemmista tai sijaisvanhemmista sekä vastuun ottamisen ja 

siihen liittyvät ristiriitaisetkin tunteet.  

Erosen (2013) tutkimuksen mukaan vuonna 2006 huostaanotetuista lapsista 65 %:lla on 

ollut mielenterveyteen liittyviä erityistarpeita tutkimuksen viiden seurantavuoden aikana. 

Sijaishuollon aikana psyykkiset vaikeudet ja traumahistoria muodostavatkin yhden suu-

rimmista uhkatekijöistä sijaishuollon tarkoituksen ja tavoitteiden saavuttamiselle.  Osin 

varsin vakavia ja pysyviä terveysongelmia, kuten sydänsairauksia, syömishäiriöitä tai 

laaja-alaisia kehityshäiriöitä tutkimukseen haastatellut sosiaalityöntekijät kertoivat ole-

van 35 %:lla lapsista ja nuorista.  Tutkimuksessa sosiaalityöntekijät arvioivat sijaishuol-

lon aikana erityistarpeisiin saatavan tuen olevan pääosin riittävää, vaikka riittävien mie-

lenterveyspalveluiden saamisessa todettiin välillä olevan haastavaa.  (Mts. 62, 70.) Kyse-

lylomakkeen palauttaneista nuorista yksi mainitsee masennuksen ja ahdistuneisuushäi-

riön vaikuttavan elämäänsä, toinen nuorista kertoo hänellä todetun lievän kehitysvam-

man. Kaksi nuorista vastaa fyysisen sairauden (lihassairaus, selkäsairaus) vaikuttavan 

elämäänsä jonkin verran.  Viisi nuorista on vastannut, ettei heillä ole mitään elämään 

vaikuttavaa sairautta tai vammaa.  
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Uudet elämäntilanteet ja muutokset ovat stressaavia tilanteita, jotka voivat palauttaa mie-

leen myös aiemmin tapahtuneita asioita. Itsenäistymisvaiheessa sijoitetuilla nuorilla on-

kin usein paljon kysymyksiä suhteessa itseensä ja vanhempiinsa. Riittävä henkinen tuki 

ja apu asioiden käsittelyyn on välttämätöntä tasapainoisen tulevaisuuden rakentamisen 

kannalta. (Laurila 2008, 100.)  

6.3.1Psykososiaalinen tuki  

Tutkimukseni aineisto tuottaa yhdenmukaista tietoa aiempien tutkimusten ja nuorten ko-

kemuksien kanssa sen suhteen, että jälkihuollon tuen tiedetään painottuvan käytännön 

asioihin siten, että psyykkinen hyvinvointi jää taloudellisten tukien ja muiden käytännön 

asioiden jalkoihin. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu nuorten toivovan enemmän jäl-

kihuollon aikaista sosiaalista ja henkistä tukea. (Känkänen & Laaksonen 2006,45; Törrö-

nen & Vauhkonen 2012, 103; Vario ym. 2012, 36). Ryhmähaastatteluun osallistunut 

nuori kuvaa hyvää ja toimiva suhdetta sosiaalityöntekijään seuraavasti: 

Se ei oo pelkästään sitä kuulumisten kyselyä vuoden välein, vaan on muutakin. Ja jos tulee 

jotain on tosi helppo niinku soittaa tai ottaa muuten yhteyttä.  

 

Jälkihuollon, niin kuin muunkin lastensuojelun aikana, psykososiaalisen työotteen pai-

nottaminen ja asiakkaan kokonaistilanteen tarkastelu olisi tärkeää.  Psykososiaalinen työ-

ote jälkihuollon toimintatapana edellyttää tietoa asiakkaan elämäntilanteesta ja siihen liit-

tyvistä ongelmista sekä asioiden työstämistä ja ongelmien ratkaisemista työntekijän ja 

nuoren välisessä vuorovaikutussuhteessa. Kyösti Raunion (2009, 178) mukaan psyko-

sosiaalisesta näkökulmasta käsin painottuvat asiakkaaseen yksilönä liittyvät tekijät, 

vaikka työotteen lähtökohtana onkin yksilön ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutus.   

(mts. 178-182.) Psykososiaalisen tuen tarve jälkihuollossa on kiistaton. Jokaisella jälki-

huoltonuorella tulisi olla oikeus siihen, että työntekijä pystyisi paneutumaan hänen elä-

mäntilanteeseensa ja sosiaalityöntekijällä olisi taito ymmärtää nuoren subjektiivista ko-

kemusmaailmaa. 

Ryhmähaastattelussa nuoret kertoivat siitä, että kontakti sosiaalityöntekijään oli heikko 

tai yhteydenpito keskittyi taloudellisten asioiden hoitoon ja itsenäistymisvarojen mak-

suun. Haastatteluun osallistuneet nuoret olivat yksimielisiä siitä, että tarvetta myös muun-

laiselle tuelle olisi. Nuoret pohtivat sitä, ettei heidän kanssaan jälkihuollon aikana juuri-

kaan ole käyty läpi henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita tai kysytty, miten he voivat. 

Yksi nuorista totesi kysymysten rajoittuvan kuulumisten kyselyyn. Nuoret pohtivat tar-
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vetta keskustelulle ja kokivat tärkeänä, että tarjolla olisi ihminen jonka kanssa voisi pu-

hua. Tukihenkilöstä yksi nuori kertoi kieltäytyneensä, koska oli saanut käsityksen siitä, 

että tukihenkilöt ovat suunnattu ihmisille, jotka eivät osaa keittää perunoita. Keskuste-

lussa nousi esiin se, että ulkoisesti pärjäävältä vaikuttavan nuoren myös oletetaan pärjää-

vän.  

H: Tavallaan onko se niin, että pitäis voida niin huonosti, että se näkyy vahvasti ulospäin? 

N1: Hmmm 

N2: Niin 

H: Jos näyttää siltä, että pärjää... 

N1: Niin sit vaan oletetaan, et sä pärjäät. 

N3: Mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, mutta.. 

N3: Tollasistakin asioista olis helpompi jutella silleen kahden kesken sen sosiaalityöntekijän 

kanssa tai kenen tahansa ja vaikka sit rennommin, kun kauheen neuvottelumaisesti. 

Kaksi haastattelun nuorista kertoi kuitenkin luottavansa siihen, että tarvittaessa saa sosi-

aalityöntekijältä tarvitsemansa avun. Yhden nuoren ryhmähaastatteluun ottama kuva ku-

vaa itsenäistymiseen liittyvän vastuun ohella sitä, että nuori tarvitsee kasvaakseen riittä-

västi apua ja tukea. 

Kuva 9 – Kukoistus 

 

 

N1: Siinä siis kastellaan kasvia. Ja siis alkuperäinen tarkoitus oli sillai, että jos sä itsenäistyt, 

sulle tulee vastuuta ja pitää muistaa kastella kasvit. Mut sit siinä on sellanen hieno toinenkin 

merkitys, että tää kasvi on niinku nuori ja sitä kastellaan. Ei se voi kukkii, mut sitä autetaan 

kasvamaan. 

 

H: Mitä jos sitä ei kastella? 

N2: Se kuolee. [Voimakasta naurua] 

N3: Muistakaa kastella.  
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N2: Tai sit se nuupahtaa ja kuivuu. Riippuu kasvista, eiku nuoresta. Naurua... 

H: Vaihtoehdot on siis kuoleminen, nuupahtaminen ja kuivuminen. 

N1: Ja riippuu siitä missä se kasvaa. Jos se kasvaa ulkona niin se voi selvitä.  

 

6.3.2 Itsenäistyminen ja muutos 

Itsenäistyminen ja omaan asuntoon muutto ovat jokaisen nuoren elämässä suuri muutos. 

Usein sijoitettuna olleet nuoret muuttavat omaan asuntoon biologisista perheistä itsenäis-

tyviä nuoria aiemmin ja itsenäistyminen tapahtuu ajallisesti ikään kuin nopeutetussa tah-

dissa. (Bengtsson ym. 2017, 1; Hoikkala 2016, 38; Stein 2006, 427; Stein 2012, 40.) Lo-

makekyselyyn vastanneista nuorista viisi koki, että itsenäistymiseen liittyviä asioita olisi 

pitänyt harjoitella, ja kiinnittää niihin enemmän huomiota ennen täysi-ikäisyyttä sijais-

huollon aikana, ja esim. jälkihuollosta informoida jo 16-vuotiaana.   

Ryhmähaastattelussa nuoret pohtivat huostaanotettuina olleiden nuorten moninaisista 

syistä johtuen miettivän itsenäistymistä muita kavereita aiemmin.  

Must tuntuu, että sää oot ollut just silleen huostaanotettuna, niin se tarve siihen itsenäistymiseen 

saattaa tulla aiemmin, kun mitä sit niinku kavereilla, jotka on silleen, et ei ne oo tavallaan ees 

ajatellut sitä, et ne lähtis kotoa. 

Itsenäistyminen ja sen myötä turvallisuuden tunteen saavuttaminen voi kuitenkin sijoitet-

tuina olleille nuorille olla muita nuoria kivikkoisemman ja vaikeamman tien takana. Osa 

nuorista myös joutuu olosuhteista johtuen itsenäistymään sijaishuollosta ennen kuin ko-

kee olevansa siihen valmis, eikä kaikilla ole mahdollista palata sijaisperheeseen, vaikka 

kokisi siihen tarvetta. (Stein 2012, 40.)  

Itsenäistymiseen liittyy usein myös ristiriitaisia tunteita. Vapauden ja ilon ohella muutos 

ja vastuu itsestä voivat aiheuttaa myös turvattomuutta, pelkoa ja ahdistusta. Kyselyyn 

vastannut tyttö kuvaa asiaa seuraavasti:  

Harppaus 17- vuotiaasta täysi-ikäiseksi on liian suuri ja pelottava. Itsellä se aiheutti ahdistusta. 

Haastatteluun osallistuneen nuoren ottama kuva tiestä kertoo omaan asuntoon muuttami-

seen liittyvästä jännityksestä, pelosta ja epävarmuudesta, mutta toisaalta myös tulevai-

suuteen liittyvistä positiivisista odotuksista. 
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 Kuva 3 – Uutta ja jännittävää 

 

Mun piti kuvata pitkä tie, mutta en löytänyt hienoo pitkää tietä, niin otin tosta lenkkipolulta auto-

tien vierestä, häiritsi ihan sikana. Vähän niinku sitä, että itsenäistyminen ainakin mulle  itselleni 

oli tosi jännittävää. Se tuntu tosi kaukaselta, en ollut ikinä ennen edes ajatellut sitä. Ja se oli 

vähän pelottava asia, tai mää pelkäsin tosi paljon muuttaa yksin, kun oon sellanen että pelkään 

vähän kaiken näköistä. Mut kyl siihenkin tottu. Ei  oo vielä mörköihin törmännyt, mut siis oikeesti 

en oo voinut pistää käsii tai jalkoja sängyn yli. Griipii muuta joo. Mutta ehkä sen takia sitten 

sellanen tuntu, että se on koko ajan pitkällä ja sitten toi mun jälkihuoltoon siirtyminen tai toi 

omaan kämppään pääseminen oli vähän pitkä prosessi ja mitähän kaikkee muuta. Et sen takii sit 

vähän tollanen epävarma ja sellanen toi polku oli sinne, mutta toivotaan että tunnelin päässä olis 

valoo ja sillai että menis paremmin. Että tuolla polun päässä on sitten kivaa, toivotaan.  

 

Sijaishuollon aikana osalle nuorista on syntynyt kokemuksia turvallisuudesta ja pysyvyy-

destä, jotka tukevat itsenäistymisvaiheessakin hyvinvointia. Osalla sijaishuollosta it-

senäistyvistä nuorista on kasaantunut kokemuksia turvattomuudesta, katkenneista ihmis-

suhteista ja ristiriidoista, jolloin myös itsenäistymisvaiheen riskit kasvavat. (Eronen 2013, 

Törrönen & Vauhkonen 2012, 53, 102.) Erilaisista kokemuksista ja tarpeista johtuen si-

jaisperheistä itsenäistyvien nuorten tarpeetkin ovat hyvin yksilöllisiä ja jälkihuollon ai-

kana tämä yksilöllisyys tulisi huomioida. (Hoikkala 2016, 44; Kestilä ym. 2012, 616.)  
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Kuva 6  –  Aina auki 

  

Tän kuvan merkitys on se, että itsenäistymisessä on tärkeetä se, että hoitaa kaikki asiat itse. 

Ja se, että tämä on 24 h hommaa. Siinä vaiheessa, kun oot tavallaan itsenäistynyt ja asut 

omillas, niin sun pitää pitää itsestäs huolta koko 24 h eikä vaan aina välillä. Tää kuva kuvas-

taa sitä, että itse pitää hoitaa kaikki, vaikka voi saada apua mut periaattees silleen. 

 

6.3.2 Kokemusasiantuntijaryhmä tuen muotona 

Ryhmähaastatteluun osallistuneet nuoret ovat kaikki mukana perhehoidon kokemusasi-

antuntija ryhmässä. Haastattelussa keskusteltiin ajatuksista liittyen siihen, minkälaista tu-

kea nuoret kokisivat jälkihuollon aikana tarvitsevansa. Nuoret kertoivat ryhmän tarjon-

neen heille mahdollisuuden ajatusten ja asioiden käsittelyyn, vaikka kyseessä ei olekaan.  

vartaistukiryhmä. STM:n (2013, 33) raportissa todetaankin kokemusasiantuntijoiden ot-

tamisen mukaan kehittämistyöhön lisäävän osallisuutta ja sitä kautta sitoutumista tarjot-

tuihin palveluihin ja samalla edesauttavan paremman lopputuloksen saavuttamista. 

No siis miljoona kertaa enemmän mää oon tässä ryhmässä kuullut jälkihuollosta.  Oon varmaan 

ekan kerran kuullut jälkihuollosta jossain jutussa, mis  oon ollut tän ryhmän kanssa. Että tota, en 

mää oo ikinä mistään sossuilta tai mistään mitään kuullut. Ehkä se, kun ollaan tehty paljon kaik-

kee, niin tavallaan siin on oppinut. 

Kokemusasiantuntijaryhmässä toiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti asioiden kehittä-

minen ja niihin vaikuttaminen. Palsasen (2013, 4) tapaan ryhmähaastatteluun osallistu-

neet nuoret kertoivat ryhmän edistäneen heidän hyvinvointiaan vertaistuen ja käytännön 

neuvojen muodossa.  
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Ainakin ittelle, kun on kuitenkin silleen tosi samanlaisii ja erilaisii kokemuksii ja historiaa ja 

kaikkee tämmöstä. Kun osa [ryhmän nuorista] oli kuitenkin muuttanut ennen mua ja kaikkii täm-

mösii asioita, niin kyl siit sai sellasta vertaistukee.  Kun on kuullut esimerkiksi noita Kelan jut-

tuja,et miten ne toimii kun ne nyt tammikuussa vaihtu, ja sit  mul oli muutto tulossa ja mää olin 

ihan paniikissa, et oikeesti mistä mää saan rahaa jos ne ei tuukkaan.  Sit [toiselta nuorelta] oli 

kuullut, et ne oli tullut ihan hyvin, niin uskalsi luottaa ja kaikkee tommosta. En mä tiedä mistä 

muualta mä olisin tommosia kokemuksia kuullut, ilman et olis kuullut niitä tuolta. Et kyl siit on 

ainakin ittelleni ollut jonkinlainen merkitystä.  

 

Nuoret kuvasivat ryhmän aikuisten olevan myös linkki perhehoitoon ja mahdollistavan 

sen, että heidän kauttaan saa tarvittaessa neuvoja ja yhteyden omaan sosiaalityöntekijään. 

Ja sit kun on teidät keneltä voi aina kysellä. Et esimerkiksi sillon kun mä olin ihan hukassa, että 

keheen mä otan yhteyttä ja kaikkee niin ensimmäisenä laitoin S:lle [ryhmän aikuiselle] viestii et 

mihin mää soitan, kehen mä otan yhteyttä, et mä saan tietää miten mä pääsen tonne tai tänne. Et 

pääsis edistyyn tossa muutto asiassa tai tietäisin ees kuka mun sosiaalityöntekijä on. Koska siin 

vaiheesa mä en sitä tiennyt.  

 

Kääriäinen ja Palsanen (2016, 196) ovat tutkimuksessaan nostaneet esiin vuorovaikutuk-

sen merkityksen työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistoiminnallisissa ryhmissä. Ryhmän 

tasa-arvoisuuden ja kohtaamisen kokemusten kannalta merkityksellisenä esiin nousivat 

ammattilaisten tasavertainen osallistuminen työskentelyyn sekä aidon keskustelun kautta 

kokemukset kohdatuksi tulemisesta. Haastattelussa nousi keskusteluun myös se, että ryh-

män työntekijöinä toimivat aikuiset koetaan helpommin lähestyttävinä ja kaverillisimpina 

kuin oma sosiaalityöntekijä. 

On aina joku minkä kautta uskaltaa ja pystyy ottamaan yhteyttä. Ja just se, et on tutustunut ihmi-

siin. En näe teitä [ohjaajia] mitenkään samanlaisina sossuina, kun mitkä mulla on joskus ollut, 

vaan enemmän ehkä kaverillisena, et uskaltaa kysyä ja keskustella asioista ihan eri tavalla.  

 

Tulkitsen nuorten ajatukset kokemusasiantuntijatoiminnasta ja ryhmän aikuisten merki-

tyksestä viittavaan siihen, että ryhmässä toimimisen myötä yhteydenotto perhehoitoon ja 

omaan sosiaalityöntekijään on madaltunut. Toisaalta nuoret kertovat saaneensa ryhmässä 

vastauksia moniin ajankohtaisiin kysymyksiin ja tämä voi viitata siihen, että nuoren ei 

kaikissa käytännön asioissa tarvitse vastauksen saamiseksi olla yhteydessä sosiaalityön-

tekijään.  

6.3.4 Elämäntarina ja sen muokkaaminen 

Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihminen pystyy muodostamaan eheän 

kokonaisuuden elämän tärkeistä tapahtumista. Sijaisperheestä itsenäistyvän nuoren tietä-

mys omasta elämänhistoriasta saattaa olla puutteellinen, jolloin myös minäkuva ja tule-

vaisuus näyttäytyvät epämääräisenä ja arvottomana. (Välivaara 2008, 83.)  



 

66 

 

Sijaisperheestä itsenäistyvä nuori johtuu pohtimaan identiteettiin liittyviä kysymyksiä 

usein enemmän kuin tavallisessa perheessä kasvanut nuori. Itsenäistyvä nuori etsii vas-

tauksia muun muassa kysymyksiin siitä, mihin kuuluu ja mikä tekee hänestä juuri hänet 

sekä millä tavoin hän on samanlainen kuin muut nuoret. Sijaisperheessä asuvan nuoren 

käsitys identiteetistä voi olla monin tavoin ristiriitainen ja jatkuvuuden kokemus monien 

muutosten myötä haavoittunut. Sijais- ja jälkihuollon aikana on tärkeää tukea nuoren po-

sitiivisen identiteetin muodostumista. Positiivisen identiteetin muodostuminen linkittyy 

laadukkaaseen sijaishuoltoon, tietoon ja sen myötä ymmärrykseen omasta taustasta, ko-

kemuksiin muiden ihmisten hyväksynnästä sekä siihen, kuinka nuori näkee itsensä ja 

omat vaikutusmahdollisuudet elämäänsä. (Laurila 2008, 100-102; Korhonen 2008, 15- 

20.) 

Laurilan (2008,102) mukaan identiteetti voidaan määritellä myös tarinaksi, jonka ihmi-

nen kertoo itselleen ja muille ihmisille itsestään.  On tärkeää, että jälkihuollon aikana 

nuori pystyy ajattelemaan ja työstämään sekä itseensä, vanhempiinsa, että historiaansa 

liittyviä asioita. Riittävän psyykkisen tuen avulla nuoren on mahdollista rakentaa identi-

teettiä ja säilyttää menneisyyteen liittyvät hyvät muistot. Eheän tulevaisuuden rakentami-

sen edellytyksenä on menneisyyden tapahtumien riittävä käsittely ja hyväksyminen. 

(Laurila 2008, 100-101; Pelkonen 2013 7-8; Stein 2005, 10; Törrönen & Vauhkonen 

2012, 103.) Kyselylomakkeeseen vastanneista nuorista viisi kertoi saaneensa jälkihuollon 

aikana tukea lastensuojeluhistorian läpikäymiseen ja elämäntarinan rakentamiseen. Li-

säksi yksi tyttö toivoi saavansa jälkihuollon aikana tukea lastensuojeluhistoriansa läpi-

käymiseen. Mielestäni merkittävää on se, että lähes puolet vastanneista koki, ettei heitä 

ole tuettu omaan menneisyyteen tutustumisessa.  

Yksi menetelmä, millä eheän elämäntarinan rakentumista voidaan tukea, on narratiivi-

suus. Narratiivisuuden kautta ihmisen on mahdollista punoa erillisiä menneisyyden ta-

pahtumia osaksi nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Yhtenäisen elämäntarinan tuottamisen kei-

noin on mahdollista järjestää ja saada merkitystä koetuille asioille samalla etsien vas-

tausta kysymykseen: ”kuka minä olen?” Jokaisella ihmisellä on itse rakennetun tarinan 

lisäksi käsitys ympäröivien ihmisten hänelle rakentamista tarinoista. Usein sijaisperheissä 

kasvaneet lapset törmäävän ympäristön kertomaan ja osittain myös sosiaalitoimen ylläpi-

tämään negatiiviseen tarinaan siitä ketä heidän oletetaan olevan. (Pelkonen 2013, 5; Vä-

livaara 2008, 83-84).  Viranomaiset saattavat omalta osaltaan ylläpitää kielteistä ja yksi-

puolista kuvaa nuoren elämäntarinasta negatiivisella ja ongelmalähtöisellä dokumentoin-
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nilla, jossa kuuluu vain harvojen osapuolten ääni.  Viranomaisten yksipuolinen dokumen-

tointi ja sen tuottama puhe saattavat jättää nuoren vahvuudet, erilaiset näkökulmat ja elä-

män moninaisuuden huomiotta. (Pelkonen 2013, 5; Välivaara 2008, 83.) Vaikeat perhe-

olot usein vahvistavat lapsen kokemusta omasta huonommuudestaan ja lapsen käsitys 

omasta arvottomuudesta ja pahuudesta vaikuttaa siihen, että hän tulkitsee ympäristöään 

oman minäkuvansa kautta. Näin ongelmatarina vahvistuu ja siitä saattaa muodostua elä-

mää hallitseva tarina. (Laurila 2008, 102; Välivaara 2008, 83.) Itsenäistymisvaiheessa 

uudenlaista aikuista minäkuvaa muodostettaessa nuoren on mahdollista uudelleen kertoa 

ja rakentaa omaa tarinaansa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa siten, että tarinan 

kanssa on helpompi elää. (Stein 2005, 10; Välivaara 2008, 83-84.)   

6.3.5 Unelmat ja tulevaisuus 

Huostaanotto ja kodin ulkopuolinen sijoitus ovat lapsen ja nuoren elämässä riskejä. On 

kuitenkin muistettava, että yksilötasolla riskitekijöiden kasautuminenkaan ei välttämättä 

johda erilaisten riskien ja uhkien toteutumiseen, vaan useat sijaisperheistä itsenäistyvät 

nuoret pärjäävät elämässään hyvin. He opiskelevat peruskoulun jälkeen itselleen tutkin-

non, sijoittuvat työelämään, perustuvat perheen ja ennen kaikkea voivat hyvin. Anja Lau-

rilan (2008, 105) mukaan sosiaalityössä arvioidaan usein sijoitettujen nuorten selviävän 

todellisuutta huonommin. Arvion negatiivisuutta selittää osaltaan se, että heikosti selviy-

tyvät nuoret saattavat oireilla rajusti ja sen myötä luoda ja vahvistaa mielikuvaa huonosti 

selviämisestä. Perhehoidon on kuitenkin todettu tukevan lapsen ja nuoren selviämistä hy-

vin huolimatta siitä, että huostaanotto on elämässä riskitekijä. (Laurila 2008, 105; Koho 

2014 7-8.)  

Ryhmähaastattelussa tulevaisuudesta keskusteltiin melko vähän. Keskustelussa vilahteli 

kuitenkin suunnitelmia kesän ja tulevan vuoden jaksolle. Suunnitelmissa viitattiin tule-

viin opintoihin tai töihin. Toisen kuin Bengtssonin ym. (2017, 4) Ruotsiin sijoittuvassa 

tutkimuksessa, tulkitsen nuorten odotukset lähitulevaisuuden osalta luottavaisiksi ja po-

sitiivisiksi.  Pidemmällä ajalla toteutuvista unelmista ei kuitenkaan juuri puhuttu. Aiem-

min esitellyn kuvan 3 (sivu 60) tulevaisuuden toiveiden lisäksi ryhmähaastattelussa ei 

juurikaan puhuttu nuorten suunnitelmista ja unelmista pitkällä tähtäimellä. Kuvan ottanut 

nuori kertoi toivovansa, että tunnelin päässä olisi valoa ja siellä menisi paremmin, että 

elämä olisi kivaa. 
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Haastatteluun osallistuneet nuoret kokivat tärkeänä sen, että sosiaalityöntekijän kanssa 

voi keskustella ja yhdessä miettiä tulevaisuuden suunnitelmia. Kahdella nuorista oli ko-

kemus siitä, että he ovat puhuneet suunnitelmistaan työntekijöiden kanssa ja saaneet kan-

nustusta niiden toteuttamiseen. Molemmat nuoret kertoivat tulevaisuuden suunnittelun 

tapahtuneen tutun ja pitkäaikaisen työntekijän kanssa. 

Ja sit kun me on tavattu niin sit me on just yhdessä mietitty kaikkii tulevaisuuden suunnitelmia, 

jotka on mun mielestä kans tärkeitä et niistä pystyy puhumaan. Et saa sellasta ihan vaan sellasta 

kannustusta. Se on kans tärkeetä. 

Toinen nuorista kertoo saaneensa konkreettista tukea opintoihin hakeutumisen suunnitte-

luun ja cv:n tekemiseen.   

Niin tota, just silleen et hän tuki ja yhessä mietittiin, et mihin mää sitten haen opiskelemaan kun 

siinä oli niin paljon pohdintoja ja yhessä tehtiin semmonen kartta ja varapläni kartta ja kaikkea. 

Just silleen. Kannusti ja autto cv: n tekemisessä ja tämmösessä. 

Kyselylomakkeen yhdessä kysymyksessä kysyttiin sitä,  missä nuori näkee itsensä viiden 

vuoden päästä. Seitsemän nuorta vastasi kysymykseen saman suuntaisesti, kun ruotsalai-

set nuoret Bengtssonin ym.  (2017, 4) tutkimuksessa.  Nuoret kertoivat odotuksistaan ja 

haaveistaan liittyen asumiseen, opiskeluun ja työn tekoon seuraavasti:  

-Asun Japanissa, opiskelen kieltä, teen freelancer hommia ja töitä. 

-Yliopistossa opiskelemassa ravitsemustieteitä. Harrastan aktiivisesti tanssia ja toivottavasti eh-

din käydä töissä.  

-Aalto-yliopistossa opiskelemassa ja suunnittelemassa tietokone pelejä 

-Töissä ja omassa kodissa. Aloittamassa elämää puhtaalta pöydältä.  

-Töissä, omassa tuetussa asunnossa. 

-Opiskelemassa, omassa kodissa mahdollisesti kumppanin kanssa, elämässä itsenäistä elämää. 

- Valmistunut sosionomi jossain kiinnostavassa duunissa. Ehkä asun Tampereella ja ei tarvisi 

joka hetki miettiä miten selviää loppukuun. Ps. varmaan joku karva/karvaton elukka.  

- Opiskelemassa Lontoossa, tai ylipäätään Englannissa.  

Vastanneiden nuorten toiveet tulevaisuuden suhteen ovat konkreettisia ja tulkintani mu-

kaan  tavanomaisia nuorten odotuksia elämältä. Nuoret toivovat omaa kotia, taloudellista 

toimeentuloa, ihmissuhteita ja ehkä työntekoa tai opiskelua ulkomailla. Näistä samoista 

teemoista koostuu keskustelu myös ryhmähaastattelussa.  
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6.4 Sijaishuollon ja jälkihuollon kulttuuriset resurssit 

Aiemmissa tutkimuksissa nuorten kokemukset sijaishuollosta ovat olleet sekä myönteisiä 

että kielteisiä, sisältäen kokemuksia myös näiden ääripäiden väliltä. Osa nuorista on ar-

vioinut sijoituksen mahdollistaneen sen, että he ylipäätään ovat hengissä. Sijoituksen 

myönteisinä vaikutuksina eri tutkimuksissa nuoret ovat maininneet myös koulunkäynnin 

ja ihmissuhteiden merkityksen ymmärtämisen sekä lisääntyneen itsetuntemuksen. (Ki-

vistö 86-88; Törrönen ym. 2012, 70; Koho 2014, 7-8.) 

Tutkimukseni aineistoon perustuen sijoitettuna olleet nuoret kokevat jälkihuollon järjes-

tämiseen liittyen tärkeänä tasa-arvoisen kohtelun, pysyvät ihmissuhteet, yksilöllisiin tar-

peisiin perustuvan tuen sekä sosiaalityöntekijän, jonka tavoittavat helposti. Ryhmähaas-

tattelun nuorten kokemusten perusteella aina nuorelle ei kuitenkaan ole selvää edes se, 

kuka jälkihuollon aikaisesta asiakkuudesta vastaa. 

H: Mites teidän jälkihuolto on järjestetty? 

N1: No siis mää en oo ikinä tehnyt mitään. Tai siis joskus kun mää vielä asuin kotona, niin me 

mun sosiaalityöntekijän kanssa, kun kysyin siitä jotain, niin se oli et joo joo, tuu tääl käymään 

niin tehdään sulle sellanen suunnitelma. Mut en mää ikinä käynyt. (naurua) 

Ja koska mää käyn töissä niin se on niinku, et mää en tarvii sitä täl hetkellä. Ja sit mää vaan 

elelen.  

H: Mut onks se niin, että sun jälkihuollon asiakkuus on yhä edelleen kuitenkin perhehoidossa? 

N1: En mää tiedä. Ei sille oo ainakaan tehty yhtään mitään.  

H: Tiedätkö sinä missä sinun sosiaalityöntekijä on? Kuka se on? Tai niinku onko se täällä perhe-

hoidossa vai onko se jossain muualla? 

N2: En oikeen. Tai silleen siis, kun olin täyttämässä 19 niin mun oma sosiaalityöntekijä vaihto 

työpaikkaa, et hän jatko siihen asti. Mä sain siihen väliin jonku sosiaalityöntekijän. Mun mielestä 

se on pysynyt täällä perhehoidossa, mut se on jälkihuoltoo jollain tavalla. Ja sitten häntä en ta-

vannut ikinä, ja sitten sen jälkeen tuli uusin sosiaalityöntekijä jonka tapasin tässä keväällä kaksi 

kertaa. Ja nyt kun muutan niin Vantaalle siirtyy jälkihuolto ja hän sano, että saan sieltä jonku 

oman sosiaalityöntekijän, ja lupasi ehkä ilmottaa siitä ehkä sitten kuka se on jos hänelle selviää 

kuka se on. Että mää sitten tiedän kehen olla yhteydessä. 

 

Jälkihuollon toimivuuteen vaikuttava tekijä on myös se, että nuorella on mahdollisuus 

tavata sosiaalityöntekijää yksilöllisesti ja kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Nuorten toi-

veet tapaamisten määristä ja yhteydenpitotavoista vaihtelevat keskenään suuresti. Joku 

nuori toivoo tapaamisia kuukausittain, kun taas toinen kokee, ettei tapaamisille ole aina 

tarvetta lainkaan. Aiemmissa tutkimuksissa on nostettu esiin se, että jälkihuollon aikana 

nuoren ja sosiaalityöntekijän joustavan yhteydenpidon tulisi olla mahdollista esimerkiksi 
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sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. (Eriksson ja Karppinen 2016, 131; Helle 2016, 

53; Kauppinen 2017, 19-20). Käytäntötutkimuksessani (Kauppinen 2017, 20) sosiaali-

työntekijät nimesivät yhdeksi tärkeimmäksi välineeksi nuoren itsenäistymisen tukemi-

sessa tapaamiset sekä muun aktiivisen ja säännöllisen yhteydenpidon. Myös Hellen 

(2016, 53) tutkimuksessa nuoret ovat esittäneet toiveen siitä, että tapaamisia sosiaalityön-

tekijän kanssa olisi useammin. Tämän tutkimuksen lomakekyselyssä kahdeksan nuorta 

vastasi sosiaalityöntekijän tapaamisten olleen osa jälkihuollon aikaista tukea. Yksi nuo-

rista vastasi, ettei ole tavannut sosiaalityöntekijäänsä koko jälkihuollon aikana.  Nuoret 

kertoivat tapaavansa sosiaalityöntekijän kanssa pääsääntöisesti 1-2 kertaa vuodessa, 

kolme nuorta koki tapaamisia olevan liian vähän ja he toivoivat niitä olevan tarpeen mu-

kaan tai 3-4 kertaa vuodessa. Yksi nuorista toivoi, että tapaamisten sopiminen olisi mah-

dollista aina kun on ongelmia. Hellen (2016, 53) tavoin näen tärkeänä, että sosiaalityön-

tekijällä olisi aikaa ja mahdollisuus tavata nuorta tarpeen niin vaatiessa kuukausittain. 

Aiemmissa tutkimuksissa on nähty toimivana se, että sijaishuollosta aikainen sosiaali-

työntekijä on vastannut myös jälkihuollon aikaisesta työskentelystä. Kaikki Hellen (2016, 

46) haastattelemat nuoret kokivat, että tilanne ilman sosiaalityöntekijän vaihdosta olisi 

parempi vaihtoehto kuin uusi jälkihuollon aikainen työntekijä. Työntekijöiden näkemyk-

set ovat tutkimuksissa olleet samansuuntaisia kuin nuorillakin. Työntekijän vaihtuminen 

on nähty hyvänä ainoastaan tilanteissa, joissa nuoren ja sosiaalityöntekijän välit ovat ol-

leet huonot esimerkiksi sijaishuollon aikaisten rajoitustoimenpiteiden vuoksi. (Helle 

2016, 46; Kauppinen 2017, 18.) Kyselyyn vastanneista nuorista yksi piti jälkihuollossa 

sosiaalityöntekijän vaihtumista hyvänä, koska kuvasi edellisen työntekijän olleen ärsyt-

tävä ja toinen nuori piti työntekijän vaihtumista hyvänä, mutta ei perustellut asiaa. Vii-

dellä vastanneista nuorista sosiaalityöntekijä oli pysynyt jälkihuollon aikana samana ja 

he kokivat tämän olevan hyvä asia. Yhdellä nuorella sosiaalityöntekijä oli jälkihuollon 

aikana vaihtunut ja nuori koki tämän huonoksi asiaksi, ja kuvaili tilannetta seuraavasti: 

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä ei ole pahemmin näyttänyt halukkuutta tavata/tustustua tms. 

Myöskin vaikea luottaa kokonaan uuteen tyyppiin ja vaikea tutustua, kun vain ilmoitettiin ”uusi 

sos.työntekijäsi on tämä”. 

Vain yksi kyselyyn vastanneista nuorista koki voineensa vaikuttaa siihen, kuka oli hänen 

jälkihuollonaikainen sosiaalityöntekijänsä. 

Hotari (2009, 161) on todennut tutkimuksessaan nuoren sitoutumisen lastensuojelun työs-

kentelyyn sekä asiakkaan ja työntekijän välisen luottamuksen edistävän merkittävästi ase-
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tettujen tavoitteiden saavuttamista. Jälkihuollon asiakkuuden ollessa vapaaehtoista, jon-

kinlainen luottamus on yhteistyön toteutumisen ja onnistumisen kannalta työskentelyn 

edellytys.   

6.4.1 Väliinputoaminen 

Lastensuojelun on jaettu palvelujärjestelmän mukaisiin vaiheisiin, jotka eivät välttä-

mättä tue lapsen ja nuoren elämänkulkua, vaan palvelevat enemmänkin organisaation 

näkökulmasta työntekijöitä ja osaamisen keskittämistä. (Törrönen & Vauhkonen 2012, 

78.) Lastensuojelun työskentelyn vaiheet kuten avohuolto, huostaanotto sekä sijais- ja 

jälkihuolto eivät ole toisistaan irrallisia osia, vaan muodostavat lapsen ja nuoren elä-

mään liittyvän kokonaisuuden. Erilaiset siirtymävaiheet tunnistetaan lastensuojelussa 

haavoittuviksi alueiksi ja niitä tuleekin aina valmistella huolellisesti. (Hoikkala 2016, 

37; Känkänen 2013, 264).  Tutkimukseni aineistossa nuoret nostivat esiin sen, että sosi-

aalityöntekijän tai jälkihuoltoa järjestävän tahon vaihtuessa olisi tärkeää tavata uusi 

työntekijä ja kuulla miten asiat käytännössä järjestetään.  Sijoituksen aikana erilaisissa 

siirtymätilanteessa aikuisten vastuulle jää lapsen ja nuoren arjen ja hyvinvoinnin turvaa-

minen sekä tarvittaessa muutoksen mahdollistaminen. Siirtymävaiheissa keskeisenä teh-

tävänä on turvata lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja arjen lisäksi se, että hän voi luottaa 

siihen, että hänestä huolehditaan, hän on turvassa ja saa tarvitsemansa tuen. Elämän siir-

tymäkohdissa aiemmat kokemukset kuten luopuminen ja uudelleen aloittaminen akti-

voituvat ja kertautuvat. (Mt.) Huolellinen ja riittävä valmistelu koskevat myös jälkihuol-

toon siirtymistä sekä sen päättymistä.   

Lastensuojelulain (417/2007) 16 b §:n mukaan kunnan, jossa nuori on jälkihuollossa, on 

yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa järjestettävä nuorelle tarvittavat tukitoimet. Järjeste-

tyistä palveluista aiheutuvat kustannukset asuinkunta on oikeutettu perimään lapsen si-

joittaneelta kunnalta. Valtiontalouden tarkastusviraston raportin (2012, 101) mukaan kun-

nissa ollaan hyvin selvillä siitä, että jälkihuollon kustannusvastuu säilyy sijoittajakun-

nassa. Palveluiden järjestämisessä puolestaan havaittiin kuntakohtaisia eroja, minkä 

vuoksi jälkihuoltoon oikeutetut nuoret saattavat saada eri kunnissa erilaista valmennusta 

ja tukea itsenäistymiseen liittyen. Tarkastusvirasto totesi nuorten jäämisen sijoituskun-

taan lisäävän ostopalveluita ja edistävän jälkihuoltopalveluiden ulkoistamista. (Mts, 101-

102.) Nämä kuntien väliset eroavaisuudet ja epäselvyys jälkihuollon aikaisten palvelujen 

ja tukimuotojen sisällöstä nousivat epäkohtina esiin myös ryhmähaastattelussa.  
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Et ehkä sellanen selkeys.  Et esimerkiksi nyt tää viimeinen työntekijä joka on täällä Helsingissä, 

niin ei hän oikein osannut sanoo, et minkälainen sit jälkihuolto on Vantaalla. Kun ne vaihtelee 

kunnittain, et en mää yhtään tiedä mitä siellä on sit luvassa. 

Käytäntötutkimuksessani yhtenä teemana esiin nousivat sosiaalityöntekijöiden kokemuk-

set siitä, että perhehoidosta itsenäistyvä nuori jää asuinpaikkakunnalla ilman tarvitse-

maansa tukea (Kauppinen 2017, 17). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon 

johtava ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos (2016, 62) puolestaan toteaa, ettei kuntien vä-

linen jälkihuollon aikainen yhteistyö aina toimi siten, että nuorelle tarjottaisiin tarpeen-

mukaiset palvelut. Stenroosin (2016, 63) mukaan jälkihuollon kustannuksista vastuussa 

olevan kunnan ja asuinkunnan tulee sopia työnjaosta ensisijaisesti asiakkaan tarpeet huo-

mioiden. Sari Laaksosen (2004, 10) mainitsemasta moraalisesta näkökulmasta käsin tar-

kasteltuna on tärkeä varmistaa, että nuori ja hänen verkosto saavat riittävän tuen ja tarvit-

tavat palvelut. 

Jälkihuollon asiakkuuden siirtyessä perhehoidosta toiselle paikkakunnalle nuori saattaa 

tämän tutkimuksen aineiston sekä käytäntötutkimukseni tulosten perusteella jäädä ikään 

kuin tyhjän päälle. Myös kuntien erilaisten toimintakäytäntöjen vuoksi saattaa syntyä vä-

liinputoaja ryhmä, jolloin kukaan ei ota kokonaisuudessaan vastuuta nuoresta. Eriksson 

ja Karppinen (2016, 3) ovat havainneet, että asiakkuuden siirtyminen virastojen välillä 

saattaa viivästyttää nuoren avun saantia ja pahimmillaan aiheuttaa kokemuksen palvelu-

jen toimimattomuudesta ja sen myötä nuoren jäämisen kokonaan pois jälkihuollon pii-

ristä. Ryhmähaastattelussa yksi nuorista kertoi kokemuksestaan koskien lähestyvää jälki-

huollon siirtymistä toiseen kuntaan. Nuori ei ollut saanut sosiaalityöntekijältä vastauksia 

itseään askarruttaviin kysymyksiin. Jälkihuollon aikaista taloudellista tukea koskien asiat 

olivat jääneet monilta osin auki, eikä nuori tiennyt kuka ja missä jälkihuollon aikaisesta 

sosiaalityöstä on vastuussa. Nuori totesi, ettei uskalla luottaa siihen, että tulee saamaan 

jatkossa mitään tukea.  

Jotenkin  ei oo sellasta luottamusta Kelaan et ne antais. Et jos se ei oo enää sossun käsissä se 

toimeentulotuki, niin oon vähän sivuuttanut sen mahdollisuuden. 

Ryhmähaastattelussa nuoret pitivät jälkihuollon aikana tärkeimpänä sitä, että nuori saa 

riittävän tuen riippumatta siitä, missä jälkihuollon aikainen asiakkuus on. Yksi nuorista 

pohti sitä, että jos olisi mahdollisuus valita jälkihuoltoa järjestävä taho, päätyisi hän per-

hehoitoon muutosten minimoimiseksi ja tutun paikan ja työntekijöiden säilyttämiseksi. 
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No kyllä mää varmaan sen tänne jättäisin, koska tää on kuitenkin tuttu paikka ja tuttui työnteki-

jöitä, tai niinku tuttuja kasvoja ja sillain. Ehkä mielummin täällä, se tuntuu niin sillein niin ou-

dolta ja erilaiselta et se on Vantaalla. En mä edes tiedä missä se paikka on Vantaalla, enkä mitään 

tämmöstä ainakaan tähän mennessä. Niin sitten, ehkä se vaan tuntuis kivemmalta, että se olis 

Helsingissä niin asiat ei muuttuis niin paljon.  

Jälkihuolto ei ole tärkeä vaihe vain nuorelle, vaan myös sijaishuollon aikaiselle sosiaali-

työntekijälle. Känkänen ja Laaksonen (2006, 44) ovat todenneet sosiaalityöntekijöille 

olevan psyykkisesti raskasta se, etteivät he näe sijoituksen aikaisen työn tuloksia, tai ko-

kevat tehdyn työn valuvan hukkaan. Työntekijät voivat kokea syyllisyyttä myös siitä, ett-

eivät pysty tarjoamaan tukea, jota tiedostavat nuoren tarvitsevan sijoituksen päätyttyä. 

Sosiaalityöntekijöillä tulisikin olla mahdollisuus siihen riittävän pitkään nuoren tukemi-

seen ja saattaen vaihtamiseen seuraavalle työntekijälle. (Mt.)  

6.4.2 Sijaishuollon muutokset 

Lasten siirtyminen sijaishuoltopaikasta toiseen on ollut kansainvälisen tutkimuksen kiin-

nostuksen kohteena. Aiempien tutkimusten perusteella pitkäaikaisen ja pysyvän sijais-

huoltopaikan tiedetään edistävän nuoren henkistä hyvinvointia, vakiintuneita elinolosuh-

teita sekä menestystä opinnoissa ja työelämässä. Vallitsevan käsityksen mukaan muuttu-

vat sijaishuoltopaikat muodostavat riskitekijän lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. (Stein 

2005, 4; Vario ym. 2012, 21.) Toisaalta Tuija Eronen (2013, 79) nostaa esiin Yvonne A. 

Unraun (2007) tutkimuksen, jossa todetaan suurimman osan sijaishuoltopaikkojen muu-

toksiin liittyvästä tiedosta pohjautuvan sosiaalityön dokumentteihin, ei lasten tai heidän 

vanhempiensa kokemuksiin. Lasten kautta saatu tieto haastaa oletuksen siitä, että sijais-

huoltopaikan muutos olisi aina negatiivinen ja epäonnistumista kuvaava asia. Eronen 

(2013, 79) korostaakin sitä, että sijaishuollon muutoksia tarkastellessa olisi tärkeä ym-

märtää, että ne voivat olla samanaikaisesti sekä lasta tukevia että vahingoittavia. Ryhmä-

haastattelussa sijaishuoltopaikkojen lukumäärästä ja asuinpaikkojen vaihtumisesta kes-

kusteltiin seuraavasti:    

H: Kuulostaa että teillä on erityisesti ollut aika monta paikkaa matkan varrella.  

N1: Ai jaa, ei se tunnu, niinku kriisiperhe, sijaisperhe ja sitten….. 

H: Mutta monta muuttoa, kotoa kriisiperheeseen ja kriisiperheestä  sijaisperheeseen ja sitten si-

jaisperheestä takasin kotiin. 

N2: Ja mulla ihan samanlailla.  

H: Kuulosti siltä, että mää olin ainut joka ajatteli, että siinä oli monta muuttoa.  

N1 & N2: Siinä on monta vuotta välissä, niin ei se tunnu ainakaan niin nopee tahtiselta.  
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Ryhmähaastattelun osallistuneiden nuorten kokemukset tukevat Erosen näkemystä muu-

tosten hyvistä sekä huonoista puolista. Tulkitsen nuorten puheen siten, että  useista sijais-

huoltopaikoista huolimatta muutosten määrä ei välttämättä ole tuntunut runsaalta, koska 

niiden välissä on kulunut aikaa tai muutokset ovat tuntuneet tarkoituksen mukaisilta. 

 

6.4.3 Ennakkoluulot ja niiden vaikutukset nuorten elämään 

Sijaisperheissä asuvilla ja itsenäistyneillä nuorilla on toive siitä, että heidät nähdään, koh-

dataan ja hyväksytään yksilöinä ilman ennakkoluuloja. Monet sijaishuollon kokeneista 

nuorista kohtaavat kuitenkin sen, että heitä pidetään pahoina tai pelottavina, eikä esimer-

kiksi kavereilla ole pienempänä ollut lupa leikkiä heidän kanssaan. Nuoret kertovat myös 

toistuvasti siitä, että heidän koulumenestystään tai tavallisuuttaan hämmästellään. It-

senäistymisvaiheessa nuorilla on kokemuksia siitä, että huostaanotto ja sijaishuolto saat-

tavat vaikeuttaa esimerkiksi asunnon tai työpaikan saantia. (Yhdessä koettua-kiertue 

2017, Helsingin Perhehoito 2015; Törrönen & Vauhkonen 2012, 82.)  

Yksi psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttava tekijä onkin se, miten sijaishuoltoon liittyvät 

leimat vaikuttavat nuoren toimintavapauksiin ja itsetuntoon. (Törrönen & Vauhkonen 

2012, 98). Ryhmähaastatteluun osallistuneista nuoret kertoivat ihmisten ennakkokäsitys-

ten helposti vaikuttavat siihen, kuinka itse toimii ja ajattelee itsestään.  

N1:  Mulla on ainakin enemmän se, että haluun näyttää, et ei se oo noin. Et älkää laittako mihin-

kään lokeroon.  

N2: Mutta se varmaan riippuu aika paljon ihmisestä. Koska jos sulle tulee sellanen fiilis että, ei 

vitsi nyt joku asia ei oikein onnistu ja sulle vielä siihen päälle sanotaan, että ei sulla oo mitään 

toiveita, älä ees yritä. Niin kyllähän siitä niinku helpommin uskot, et okei ei mun kannata edes 

yrittää kun en kumminkaan onnistu. Mut sit toisaalta siitä tulee, et jos sulla on itsellä semmonen 

niinku, et kyllähän onnistu, niin se voi olla silleen käänteisestikin. Mut riippuu ihmisestä. 

Ennakkoluuloilla ja niiden vaikutuksella nuorten kohtaamiseen on vaikutuksia nuoren 

toimintaan ja minäkuvaan, kuten ryhmähaastattelun nuoret kertoivat. Edellä luvussa 6.3.4 

käsittelin identiteetin ja minäkuvan muodostumista ja niiden uudelleen rakentamista nuo-

ren itsenäistyessä. Viimeistään jälkihuollon aikana nuoren kanssa tulee puhua lastensuo-

jeluun ja sijaishuoltoon liittyvien ennakkoluulojen näkymisestä nuoren elämässä ja miet-

tiä  miten ympäröivistä ennakkokäsityksistä huolimatta voi elää tasapanoista elämää.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

Tutkimukseni tavoitteena oli analysoida perhehoidosta itsenäistyvien nuorten kokemuk-

sia ja tuen tarpeita itsenäistymisen ja jälkihuoltoon siirtymisen suhteen. Tutkimukseni 

keskiössä olivat perhehoitoon sijoitettujen nuorten ajatukset ja kokemukset jälkihuol-

losta. Aiempaan tutkimustietoon ja keväällä 2017 valmistuneeseen käytäntötutkimuk-

seeni pohjaten taustaoletuksena oli se, että perhehoidosta itsenäistyvillä nuorilla on mo-

ninaisia tuentarpeita ja heidän kokemuksensa jälkihuollon aikaisesta tuesta vaihtelevat 

keskenään suuresti.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret vaikuttivat pärjääviltä ja he suhtautuivat tulevai-

suuteen luottavaisesti. Turvallisista ihmissuhteista ja positiivisista elämänodotuksista 

huolimatta nuoret nostivat esiin myös aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä pelkoja 

ja epäkohtia. Tämä tutkimus tuotti tietoa siitä, että lastensuojeluun ja sijaishuoltoon koh-

distuvista ennakkoluuloista ja tilastoista huolimatta sijaisperheissä kasvaa tavallisia, opis-

kelevia ja elämässä eteenpäin pyrkiviä nuoria. Ennen kaikkea tämä tutkimus muistuttaa 

siitä, että jokaisen sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren elämäntilanne ja tarpeet ovat eri-

laisia, ja näin ollen myös heille tarjottavan tuen tulee olla yksilöllistä.  

Kaikki kyselyyn vastanneet nuoret, eli noin 30 prosenttia vuonna 2016 perhehoidon 18 

vuotta täyttäneistä asiakasnuorista, olivat olleet sijoitettuna samaan perheeseen yli 12 

vuotta. Aineistoon perustuen pitkään samassa perheessä asuneiden nuorten kohdalla oli 

tyypillistä, että he jäivät asumaan sijaisperheeseen vielä 18 vuotta täytettyään.  

Sekä kyselyyn vastanneet että ryhmähaastatteluun osallistuneet nuoret korostivat ihmis-

suhteiden vaikutusta elämässään. Nuoret kertoivat asioiden elämässä olevan hyvin, koska 

ympärillä on sijaisperheen tai biologisen perheen kautta muodostuneita tärkeitä ja kan-

nustavia ihmissuhteita. Haastattelussa nuoret keskustelivat myös siitä, että aina läheiset 

ihmissuhteet eivät muodostu perhesuhteiden kautta, vaan tärkeän tuen voi muodostaa esi-

merkiksi ystävät ja seurustelukumppani perheineen. Nuoret muistuttivat siitä, että sosiaa-

lityöntekijän tehtävä on viime kädessä varmistaa, että jokaisella nuorella on ainakin yksi 

luotettava aikuinen, jonka puoleen voi kääntyä, ja neuvoo asioissa myös itsenäisesti asu-

essa.  

Taloudellinen tuki osana jälkihuoltoa nousi aineistossani runsaasti esiin. Tulkitsen tämän 

johtuvan siitä, että jälkihuollon aikana työskentely painottuu usein nuoren taloudellisen 

tilanteen turvaamiseen. Ryhmähaastattelussa nostettiin esiin myös muun kuin taloudelli-
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siin ja käytännön asioihin keskittyvän työskentelyn merkitys jälkihuollon aikana. Sosiaa-

lityöntekijän toivottiin olevan helposti tavoitettavissa. Parhaimmillaan sosiaalityöntekijä 

on nuorelle ihminen, joka kuuntelee nuorta tarvittaessa ja pyrkii yhdessä hänen kanssaan 

ratkaisemaan ongelmia. Taloudellisen tuen ja liian niukan yhteydenpidon jalkoihin jää 

mahdollisesti myös nuoren lastensuojeluhistoriaan tutustuminen ja sen myötä ehjän mi-

näkuvan rakentaminen. Perhehoidosta jälkihuoltoon siirtyvien nuorten kohdalla ei tulisi 

unohtaa sitä, että tutkimusten mukaan ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisemi-

sessa merkityksellistä on oman elämäntarinan hahmottaminen ja parhaimmillaan uudel-

leen rakentaminen. Sosiaalityössä on tärkeää tarjota nuorelle mahdollisuus omaa elämän-

kulkua ja sen tapahtumia jäsentävään ja nuoren omia näkökulmia esiintuovaan työsken-

telyyn.  (Tulensalo 2016, 56-57; Känkänen 2013, 92-94.) 

Ryhmähaastattelussa korostui se, että jälkihuollon aikaisen tuen tulisi olla suunniteltua 

jokaisen nuoren yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Nuoret pohtivat laajasti siitä, että jälki-

huollon aikana yksi tarvitsee tukea käytännön asioiden kuten kodin siivouksen opette-

luun, toinen puolestaan hyötyy taloudellisesta tuesta ja kolmas kaipaa aikuista, jonka 

kanssa keskustella. (Ks. Hoikkala 2016, 44.) Jo ennen jälkihuollon alkamista olisi tärkeä 

pysähtyä kartoittamaan nuoren tarpeita ja niiden pohjalta laatia jälkihuoltosuunnitelma. 

Tämän tutkimuksen aineisto tuotti tietoa siitä, että nuoret olivat saaneet jälkihuollon ai-

kana keskenään hyvinkin erilaisia palveluita ja tukitoimia. Nuorten kokemusten perus-

teella syntyi käsitys siitä, että tukitoimien kirjavuus oli enemmän sattumanvaraista kuin 

nuoren tarpeisiin perustuvaa suunnitelmallisuutta.  

Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla oli vain vähän kokemuksia tukihenkilöistä tai ver-

taistukiryhmistä. Kokemusasiantuntijaryhmän toimintaan osallistuneet nuoret pitivät ryh-

män kautta saamaansa tukea merkityksellisenä jälkihuollon aikaisena tukitoimena. Ryh-

män kautta nuoret kertoivat saaneensa tietoa ja vertaistukea, joka puolestaan oli ollut mer-

kittävää itsenäiseen asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Nuoret kokivat ryhmän olevan 

myös tärkeä linkki perhehoitoon päin ja ryhmän aikuisten tuttuuden madaltavan kynnystä 

kysyä itseä askarruttavista asioista.  

Tutkimukseni tuotti tietoa myös epäkohdista perhehoitoon sijoitettuna olleiden nuorten 

itsenäistymiseen ja jälkihuoltoon siirtymiseen liittyen. Käyn läpi nämä haasteet esitellen 

samalla nuorten tuottamaan tietoon pohjautuen tapoja, joilla niitä voitaisiin korjata. Jotta 
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huostaanoton ja perhehoidon avulla voidaan toden teolla auttaa lapsia ja nuoria kasva-

maan tasapainoisiksi ja elämässä pärjääviksi aikuisiksi, tulisi heille antaa siihen myös 

mahdollisuus.   

Jokaisella jälkihuoltoon siirtyvällä nuorella tulisi olla tieto siitä, kuka hänen sosiaalityön-

tekijänsä on ja mikä taho vastaa jälkihuollon aikana sosiaalityön ja tuen järjestämisestä. 

Tämän aineiston perusteella nuori ei aina tiedä sitä, miten hänen jälkihuoltonsa on järjes-

tetty eikä nuorilla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuka jälkihuollon aikaisena 

sosiaalityöntekijänä toimii. Työntekijän vaihdokset perhehoidossa tai muutoksen nuoren 

elämäntilanteessa voivat aiheuttaa katkoksen nuoren ja sosiaalityöntekijän yhteydenpi-

toon siten, että kontakti katoaa. Myös asiakkuuden siirtyminen perhehoidosta toiseen or-

ganisaation voi aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta. Yhteydenpidon puuttuessa 

nuoren ja sosiaalityöntekijän väliltä, jää kokonaan nuoren aktiivisuuden varaan se, että 

hän osaa tilanteen niin vaatiessa ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään ja kertoa tilanteestaan. 

Sosiaalityöntekijän aloitteesta tapahtuvaan yhteydenpitoon nuoren kanssa tulisikin jälki-

huollon aikana panostaa. Asiakkuuden siirtyessä pois perhehoidosta siirtymävaiheen huo-

lellisen ja riittävän valmistelun tulisi olla jokaisen nuoren oikeus. Uuden sosiaalityönte-

kijän yhteisellä tapaamisella ja mahdollisella siirtymävaiheen yhteistyöllä voitaisiin taata 

se, että nuori jatkossakin tietää mistä ja miten työntekijän tavoittaa. Nuorten yksilöllisten 

tarpeiden vuoksi olisi tarpeen luoda käytäntö, jossa jälkihuollon aikainen sosiaalityö tuo-

tettaisiin joustavasti ja nuoren tarpeita ja toiveita kuunnellen. Tilanteissa, joissa nuori toi-

voo ihmissuhteiden jatkuvuutta ja työskentelyn pysyvyyttä, tulisi hänellä olla oikeus 

saada jälkihuollon aikainen tuki tutulta sosiaalityöntekijältä perhehoidosta. Jos nuori hyö-

tyy tuetusta asumisesta tai asuinpaikkakunnalta käsin järjestettävästä tuesta, tulisi asiak-

kuuden siirtyä Helsingin kaupungin jälkihuoltoyksikköön tai asuinpaikkakunnalle. Rat-

kaisut tulisi kuitenkin tehdä nuorta ja hänen tarpeitaan kuunnellen, ei organisaation tar-

peista käsin.   

Liian harvat nuoren ja sosiaalityöntekijän tapaamiset eivät mahdollista nuoren yksilölli-

sen tilanteen huomioivaa riittävää työskentelyä. Tapaamisia ja yhteydenpitoa nuoren 

kanssa tulisi olla enemmän, jolloin myös muiden kuin taloudellisten asioiden hoito mah-

dollistuisi. Yhteydenpidon lisääminen edellyttää lisää resursseja suoraan asiakastyöhön. 

Osaltaan luontevaa yhteydenpitoa sosiaalityöntekijän ja nuoren välillä lisäisi myös nyky-

aikaiset ja monipuoliset yhteydenpidon välineet ja kanavat.   
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7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimukseni aineisto koostuu lomakekyselystä ja ryhmähaastattelusta. Valitsin nämä 

menetelmät aineiston tuottamiseen, koska siten tavoitin kokemusasiantuntijoiden lisäksi 

myös niitä perhehoidosta itsenäistyviä nuoria, joilla ei ole ollut mahdollisuutta tai haluk-

kuutta osallistua ryhmätoimintaan ja saada sitä kautta tukea myös itsenäistymiseen.  

Tutkimukseni aineisto jäi lomakekyselyn vastausten osalta pieneksi. Lomakekyselyn on-

gelmaksi muodostui pieni vastausprosentti ja jälkikäteen huomasin asioita, joita lomak-

keessa olisi pitänyt kysyä tarkemmin. Tutkimuksen aineisto käsitti yhteensä 13 nuorta. 

Pieni tutkimusaineisto ei mahdollista tutkimustulosten yleistämistä kaikilta osin koske-

maan kaikkia perhehoidosta itsenäistyviä nuoria. Vastausten niukasta lukumäärästä huo-

limatta aineisto tuotti monipuolista tietoa vuonna 1998 syntyneiden Helsingin perhehoi-

don asiakkaiden elämäntilanteista ja heidän saamastaan tuesta. Vastaajat paneutuminen 

avoimiin kysymyksiin ja heidän niiden kautta tuottamansa tieto kokemuksistaan ja aja-

tuksistaan oli runsasta. 

Haastatteluaineisto koostuu vain yhdestä ryhmähaastattelusta. Haastattelun ulkopuolelle 

jäi vain yksi nuori, jolla oli kokemusta sekä jälkihuollosta että kokemusasiantuntijatoi-

minnasta, joten toisen ryhmähaastattelun toteuttaminen ei ollut mahdollista. Ryhmähaas-

tattelu menetelmänä antoi nuorille mahdollisuuden nostaa keskusteluun heille tärkeitä 

teemoja sekä pohtia kokemuksiensa eroja ja yhteneväisyyksiä yhdessä. Erityisesti valo-

kuvien tuella tapahtunut kerronta ja keskustelu olivat runsaita ja teemoiltaan sellaisia, 

etten tutkijana olisi osannut näitä aiheita nostaa yhteiseen keskusteluun.  Ryhmähaastat-

telusta olisi menetelmänä saanut enemmän irti, jos haastattelukertoja olisi ollut useampi. 

Olen kuitenkin tyytyväinen aineistoni monipuolisuuteen ja sen tuottamaan runsaaseen 

tietoon ja koen saaneeni aineiston kautta näkyviin monipuolisesti perhehoitoon sijoitettu-

jen nuorten kokemuksia ja toiveita jälkihuollon suhteen.  

Tutkimukseni ei ehkä tavoittanut niitä perhehoidosta jälkihuoltoon siirtyneitä nuoria, joi-

den elämään on mahtunut useita sijoituspaikkoja ja katkenneita ihmissuhteita, tai niitä 

nuoria, jotka ovat opintojen ulkopuolella ja joiden ympäriltä puuttuu riittävä tukiverkosto. 

On mahdollista, että molempien aineistojen kautta tutkimukseen on tullut mukaan nuoria, 

joiden tuen tarpeet ovat jälkihuollon aikana vähäisempiä ja elämäntilanteet tasaisempia 

kuin perhehoidosta jälkihuoltoon siirtyvillä nuorilla keskimäärin. Tutkimukseni aineiston 

kautta huomio kiinnittyy Känkäsen (2013, 29) tutkimuksen tavoin syrjäyttävien tekijöi-

den sijaan nuorten toimijuutta ja itsetuntemusta vahvistaviin tekijöihin. 
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Sijaisperheistä itsenäistyvien nuorten elämään on kiistämättä kasautunut useita riskiteki-

jöitä ja joiltakin osin kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi ja nuori asettuu kiistatta margi-

naaliin (ks. Känkänen 2013, 29.) Koen kuitenkin Anja Laurilan (2008) tavoin tärkeäksi 

nostaa esiin sen, että lastensuojelun asiakkuus, huostaanotto tai sijaisperheessä vietetyt 

vuoden eivät ole synonyymejä epäonnistumiselle tai huonolle lopputulokselle eikä mar-

ginaalisuus määritä nuoren koko elämää. Erilaisista karikoista ja vaikeuksista huolimatta 

sijaisperheistä itsenäistyy oikeanlaisella sijais- ja jälkihuollon tuella nuoria, joilla on 

eväät hyvään tulevaisuuteen.  

7.2 Pohdintaa 

Koen onnistuneeni tutkimuksessani erilaisten aineistojen yhdistämisessä. Tutkijana yllä-

tyin siitä, kuinka erilaisia aineistot keskenään olivat. Erityisesti valokuvien kautta tuotettu 

aineisto on mielestäni onnistunutta ja nostaa esiin tietoa, joka ei noussut esiin ryhmähaas-

tattelussa esittämieni kysymysten ja niiden pohjalta käydyn keskustelun kautta. Päivi 

Känkänen puhui Yhdessä koettua -kiertueen loppujuhlassa taiteen merkityksestä lasten-

suojelussa. Känkäsen (2017) mukaan taiteen keinoin voidaan löytää toimintatapoja vai-

keiden asioiden käsittelyyn. Taiteen kautta on mahdollisuus saada etäisyyttä asioihin, jol-

loin myös asioiden jäsentäminen mahdollistuu. Tämän tutkimuksen perusteella koen, että 

taide tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös tutkimusaineiston tuottamiseen.  

Valokuvien käyttämisen lisäksi tutkimusaineistolle antoi arvokkaan lisäarvon kokemus-

asiantuntijatoiminnan kautta tuotettu tieto. Nuorille oli kertynyt kokemusasiantuntijatoi-

minnan kautta runsaasti erilaista tietoa ja kokemuksia jälkihuollosta. Uskon, että tutki-

musaineistoni olisi muodostunut hyvin erilaiseksi ilman kokemusasiantuntijana toiminei-

den nuorten osallistumista tutkimukseen.  Nuorten keskustelu jälkihuollosta oli sujuvaa 

ja he tarkastelivat asioita useista näkökulmista. Ilman aiheen aiempaa työstämistä haas-

tattelussa käyty keskustelu olisi luultavasti ollut niukempaa ja tuottanut erilaista tietoa.  

Olen iloinen siitä, että uskalsin tarttua aiheeseen, joka edellytti omien roolieni sekoitta-

mista. Etukäteen pohdin, kuinka saan yhdistettyä tutkijan, työntekijän ja ryhmänohjaajan 

roolit. Jälkikäteen tarkasteltuna voin todeta erilaisten roolien pysyneen toisistaan erillään 

melko helposti. Voin todeta kaikista kolmesta näkökulmasta tarkasteltuna tämän tutki-

musprosessin aikana kertyneen tiedon olleen hyödyllistä.   Olen tarkastellut omaa rooliani 

jälkihuollon aikaisessa työskentelyssä toistuvasti kriittisesti ja pyrkinyt parantamaan 

työskentelyäni sosiaalityöntekijänä nuorten tuottaman tiedon mukaisesti. Tutkijan rooli 

puolestaan ei ole oman arvioni mukaan valunut ryhmätoimintaan.  
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Tämä tutkimus purkaa ennakkoluuloja sijoitettujen nuorten osalta ja vahvistaa käsitystä 

siitä, että he ovat tavallisia nuoria, jotka haluavat tulla kohdatuksi ja nähdyksi ilman en-

nakkoluuloja. Tässä tutkimuksessa ei tule kuuluviin niiden nuorten ääni, jotka ovat jälki-

huollon aikana opintojen tai työelämän ulkopuolella tai, jotka muuten tarvitsevat run-

saasti tukea elämässään. Jatkossa tulisikin miettiä, miten nämä nuoret tavoitetaan, ja mi-

ten heidän tarpeistaan ja toiveistaan saadaan tuotettua tutkimustietoa jälkihuollon kehit-

tämistyön pohjaksi.  

Jatkossa lastensuojelun ja sijaishuollon tutkimuksessa on tärkeä monipuolisesti hyödyn-

tää kokemusasiantuntijoiden tuottamaa tietoa. Tämän tutkimuksen osalta kokemusasian-

tuntijoiden kanssa prosessia olisi hyvä jatkaa pohtimalla, kuinka nyt yhdessä tuotettu tieto 

siirtyisi perhehoidon ja jälkihuollon aikaisiin työkäytäntöihin.   

 

 

 

 

 

 

  



 

81 

 

 

Lähteet 

Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2015) Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset. Teok-

sessa Aaltonen Sanna; Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla. Nuoret luukulla - Kolme näkökul-

maa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuorisotutkimusverkosto/ 

Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 84, 41-125 Saatavilla www-muodossa 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuoretluukulla.pdf Luettu 

11.12.2017 

Aarnos, Eila (2007) Kouluun lapsia tutkimaan: havainnointi, haastattelu ja dokumentit. 

Teoksessa Aaltola, Juhani & Valli, Raine. (toim.) ikkunoita tutkimusmetodeihin I – me-

todin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustan-

nus, 170–183. 

Ahlgren-Leinvuo, Hanna (2015) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelu-

jen ja kustannusten vertailu vuonna 2014. Kuusikko työryhmä 4/2015. Saatavilla www-

muodossa https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/15_06_12_Kuusikko_lasten-

suojelu_raportti_2015.pdf Luettu 15.12.2017 

Ahlgren-Leinvuo, Hanna; Högnabba, Stina; Ranto, Sanna (2017) Katsaus lasten hyvin-

vointiin. Teoksessa Helsingin tila ja kehitys 2016. Helsingin kaupunki. Tietokeskus. Saa-

tavilla www-muodossa http://tilajakehitys.hel.fi/helsinkilaisten_koettu_turvallisuus Lu-

ettu 15.12.2017 

Bardy, Marjatta & Heino, Tarja (2013) Teoksessa Marjatta, Bardy (toim.) Lasten-

suojelun ytimissä. 4. uudistettu painos. THL, Tampere: Juvenes Print, 13-43. 

Bengtsson, Mattias & Sjöblom, Yvonne & Öberg, Peter (2017)  Young care leavers' ex-

pectations of their future: A question of time horizon. Child & Family Social Work. 

2017;1–8. Saatavilla www-muodossa http://onlinelibrary.wi-

ley.com/doi/10.1111/cfs.12399/epdf Luettu 28.10.2017 

Bourdieu, Pierre (1984) Distinction: a social critique of the judgement of taste. London, 

New York, Routledge & Kegan Paul. 

Bourdieu, Pierre (1985) Sosiologian kysymyksiä. Tampere: Osuuskunta vastapaino.  

Bützow, Auri & Yliruka, Laura (2016) Sosiaalityöntekijöiden ja kokemusasiantuntijan 

näkemyksiä ylisukupolvisuudesta. Teoksessa Kirsi, Nousiainen; Päivi, Petrelius; Laura, 

Yliruka (toim. )  Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuo-

jelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. THL – työpaperi 20/2016, 21-35. Saatavilla www-

muodossa http://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Puheista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?se-

quence=1 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nuoretluukulla.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/15_06_12_Kuusikko_lastensuojelu_raportti_2015.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/15_06_12_Kuusikko_lastensuojelu_raportti_2015.pdf
http://tilajakehitys.hel.fi/helsinkilaisten_koettu_turvallisuus
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12399/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12399/epdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Puheista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Puheista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Puheista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?sequence=1


 

82 

 

Eriksson, Sari & Karppinen, Riikka (2016) Kvantitatiivinen tutkimus Helsingin jälkihuol-

tonuorten toimintatahtoisuudesta ja palvelujen käytöstä asiakasasiakirjojen valossa vuo-

sina 2013-15. Pro Gradu- tutkielma, Valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto. 

Eronen, Tuija (2013) Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen 

lasten institutionaalisista poluista. THL-raportti 4/2013. Tampere.   

Franzén, Eva; Vinnerljun, Bo (2006) Foster children as young adults: many motherless, 

fatherless or orphaned: a Swedish national cohort study. Child and Family Social Work 

2006 vol 11, 254–263. 

Harkko, Jaakko; Lehikoinen,Tuula; Lehto, Sarita; Ala-Kauhaluoma, Mika (2016)  Onko 

osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siir-

tymistä tukeva palvelujärjestelmä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2016;144. Kela, 

Helsinki. Saatavilla www-muodossa https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/170035/Tutkimuksia144.pdf   Luettu 15.10.2017 

Heikkinen, Alpo; Levamo, Pauliina; Parviainen Maaret; Savolainen, Aili. Näe minut – 

kuule minua Kokemuksia ryhmistä. SOCCAn ja Heikki Waris –instituutin julkaisusarja 

nro 11/2007, 69-157.  

Heikkinen, Hannu L.T (2001) Toimintatutkimus — Toiminnan ja ajattelun taito. Teok-

sessa Juhani, Aaltola & Raine, Valli Ikkunoita tutkimus metodeihin I. Metodien valinta 

ja aineistonkeruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 170 – 185. 

Heino, Tarja & Johnson, Marianne (2010) Huostassa olleet lapset nuorina aikuisina. Te-

oksessa Ulla, Hämäläinen & Olli, Kangas (toim.) Perhepiirissä. Helsinki: Kelan tutkimus-

osasto, 266 – 293. 

Heino, Tarja (2014) Lastensuojelun jälkihuolto pohjoismaisen tutkimuksen aiheena. Poh-

joismaisen tutkimusseminaarin raportti. Saatavilla www-muodossa: http://www.allipaa-

sikivensaatio.com/userData/alli-paasikiven-saatio-8ii/apuraharaportti2013-pohjoismai-

nen-tutkijaryhma.pdf  Luettu 12.12.2017  

Heinonen, Hanna (2016) Teoksessa Saana, Pukkio & Tiia, Hipp (toim.) Mikä jälki jää? 

Opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön, Lastensuojelun keskusliitto, Helsinki, 2-4. 

Helsingin perhehoito. Nuorten foorumin materiaali 2015.  

Hiip, Tiia & Pukkio, Saana (2016) Nuorten osallisuus ja kokemustieto jälkihuollon ke-

hittämisessä Teoksessa Saana, Pukkio & Tiia, Hipp (toim.) Mikä jälki jää? Opas lasten-

suojelun jälkihuoltotyöhön, Lastensuojelun keskusliitto, Helsinki. 104 – 119. 

Hiitola, Johanna (2009) Erilaisin eväin huostassapidon jälkeen. Selvitys Tampereella, Hä-

meenlinnassa, Porissa ja Tampereen seutukunnassa vuonna 2007 lakkautetuista huostas-

sapidoista. THL 15/2009. Saatavilla www-muodossa https://www.jul-

kari.fi/bitstream/handle/10024/79906/ab376fe8-037c-4bb2-ad9c-915350fc8e88.pdf?se-

quence=1 Luettu 16.8.2017 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/170035/Tutkimuksia144.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/170035/Tutkimuksia144.pdf
http://www.allipaasikivensaatio.com/userData/alli-paasikiven-saatio-8ii/apuraharaportti2013-pohjoismainen-tutkijaryhma.pdf
http://www.allipaasikivensaatio.com/userData/alli-paasikiven-saatio-8ii/apuraharaportti2013-pohjoismainen-tutkijaryhma.pdf
http://www.allipaasikivensaatio.com/userData/alli-paasikiven-saatio-8ii/apuraharaportti2013-pohjoismainen-tutkijaryhma.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79906/ab376fe8-037c-4bb2-ad9c-915350fc8e88.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79906/ab376fe8-037c-4bb2-ad9c-915350fc8e88.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79906/ab376fe8-037c-4bb2-ad9c-915350fc8e88.pdf?sequence=1


 

83 

 

Hoikkala, Susanna (2016) Havaintoja jälkihuoltoa koskevasta kokemus-ja tutkimustie-

dosta. Teoksessa Saana, Pukkio & Tiia, Hipp (toim.) Mikä jälki jää? Opas lastensuojelun 

jälkihuoltotyöhön, Lastensuojelun keskusliitto Helsinki. 31– 48. 

Hotari, Kaisa-Elina & Oranen, Mikko & Pösö, Tarja (2009) Lapset lastensuojelun osalli-

sina. Teoksessa Marjatta, Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä. 4. uudistettu painos. 

THL, Tampere: Juvenes Print,  

Hämäläinen, Juha (1987) Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä: johdatus laadullisen 

sosiaalitutkimuksen "käsityötaitoon". Kuopion yliopisto 

Hämäläinen, Kati (2012) Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen 

ja perhesuhteilleen. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012.  

Höjer, Ingrid & Yvonne Sjöblom (2011) Procedures when young people leave care – 

Views of 111 Swedish social services managers. Children and Youth Services Review, 

33, 2452–2460.  

Hytönen Kirsi-Maria, Malinen Antti, Salenius Paula, Haikari Janne, Markkola Pirjo, Ku-

ronen Marjo ja Koivisto Johanna (2016) Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten 

kaltoinkohtelu 1937–1983, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 

2016:22.  

Janhunen, Tarja (2008) Jotta sijoitukset kestäisivät. Teoksessa Jari, Ketola (toim.) Mene-

tyksistä mahdollisuuksiin. PS-kustannus.  

Kananoja, Aulikki, Lähteinen Martti, Marjamäki Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsi-

kirja. Kolmas uudistettu painos, Tietosanoma Oy, Helsinki.  

Kannasoja, Sirpa (2013) Nuorten sosiaalinen toimintakyky. Jyväskylän yliopisto.  

Kestilä, Laura & Väisänen, Antti & Paananen, Reija & Heino, Tarja & Gissler, Mika 

(2012) Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuorina aikuisina. Rekisteripohjainen seurantatutki-

mus Suomessa vuonna 1987 syntyneistä. Yhteiskuntapolitiikka 77:6, 599-620.  

Kivistö, Jaana (2006) ”Missä mä olisin muuten?” Nuorten kokemukset lastensuojelusta 

ja muista viranomaispalveluista. Ammatillinen lisensiaattitutkielma, Turun yliopisto. 

Saatavilla www-muodossa http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=a7e04db9-2cf3-417b-

844f-3b6b1c53fd1d Luettu 4.5.2017 

Kivistö Jaana & Hoikkala Susanna (2014) Syntymäperheiden ja läheisverkoston kanssa 

työskentely sijoituksen aikana – Nuorten näkökulma. Lastensuojelun keskusliitto. Saata-

villa www-muodossa https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Nuor-

ten_nakokulma.pdf Luettu 6.9.2017 

Kokkonen, Paulina (2005) Lastensuojelun jälkihuolto: Ponnahduslauta itsenäiseen aikui-

suuteen? Helsingin yliopisto. Pro gradu -tutkielma. 

Korhonen, Jenni (2008) Tarinani lastensuojelun asiakkaana, sosiaalialan ammattilaisena 

ja äitinä. Teoksessa Jari, Ketola (toim.) Menetyksistä mahdollisuuksiin – Perhehoitoa las-

ten ja vanhemmuuden tukemiseksi. PS-kustannus, Jyväskylä, 15-28.  

http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=a7e04db9-2cf3-417b-844f-3b6b1c53fd1d
http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=a7e04db9-2cf3-417b-844f-3b6b1c53fd1d
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Nuorten_nakokulma.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Nuorten_nakokulma.pdf


 

84 

 

Känkänen, Päivi (2009) Teoksessa Marjatta, Bardy (toim.)  Lastensuojelun ytimissä. 4. 

uudistettu painos. THL, Tampere: Juvenes Print, 232-240.  

Känkänen, Päivi (2013) Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja koke-

muksia. THL tutkimus 109-2013. Saatavilla www-muodossa   https://www.jul-

kari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?se-

quence=1 

Känkänen, Päivi (2017) Puheenvuoro Yhdessä koettua 100-vuotias Suomi sijoitettujen 

lasten silmin loppujuhla 31.10.2017. 

Laaksonen, Sari (2004) Jälkihuolto-opas. Lastensuojelun keskusliitto. 

Lastensuojelulaki (2007) Säädetty 13.4.2007/417.  

Levamo, Pauliina (2007) Omaa elämää etsimässä. Tutkimus ryhmämuotoisen sosiaali-

työn mahdollisuuksista tukea nuorten itsenäistymistä. Teoksessa Heikkinen, Alpo; Le-

vamo, Pauliina; Parviainen Maaret; Savolainen, Aili. Näe minut – kuule minua Koke-

muksia ryhmistä. SOCCAn ja Heikki Waris –instituutin julkaisusarja nro 11/2007, 69-

157.  

Lindqvist, Marianne (2016) Jälkihuollon lainsäädäntö ja laatusuositukset. Teoksessa 

Saana, Pukkio & Tiia, Hipp (toim.) Mikä jälki jää? Opas lastensuojelun jälkihuoltotyö-

hön, Lastensuojelun keskusliitto Helsinki, 50 – 58.   

Pelkonen, Tarja (2013) Kertomuksellinen tutkimus perhehoitoon sijoitettujen lasten lä-

heisistä, Itä-Suomen yliopisto Lisensiaatintutkimus. Saatavilla www-muodossa  

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130554/urn_nbn_fi_uef-20130554.pdf 

Luettu 15.8.2017 

Perhehoitolaki (2015) Säädetty 20.11.2015/263.  

Pesäpuun kannanotto: Lisää selvyyttä lastensuojelun jälkihuollon etuuksien ja Kelan toi-

meentulotuen maksukäytänteisiin. Julkaistu 3.5.2017. Saatavilla www-muodossa 

https://yhdessakoettua.fi/2017/05/kannanotto/ Luettu 4.5.2017 

Pukkio, Saana & Hipp, Tiia (toim.) (2016) Mikä jälki jää? Opas lastensuojelun jälkihuol-

totyöhön, Lastensuojelun keskusliitto, Helsinki. 

Roos, J.P (1985) Pelin säännöt: Intellektuellit, luokat ja kieli. Teoksessa Bourdieu, Pierre. 

Sosiologisia kysymyksiä. Osuuskunta vastapaino Tampere, 7-28.  

Satka, Mirja & Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Nylund, Marianne (2005) Mitä sosiaa-

lityön käytäntötutkimus on? Teoksessa Mirja Satka & Synnöve Karvinen-Niinikoski & 

Marianne Nylund & Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: 

Palmenia-kustannus, 9-19. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130554/urn_nbn_fi_uef-20130554.pdf
https://yhdessakoettua.fi/2017/05/kannanotto/


 

85 

 

Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Kääriäinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & 

Muurinen, Heidi (toim.) (2016) Johdanto – Käytäntötutkimus tietona ja taitona. Teok-

sessa Käytäntötutkimuksen taito, Heikki Waris – instituutti & Mathilda Wrede – institu-

tet.  

Sosiaali- ja terveysministeriö 2013/1 Toimiva lastensuojelu – Selvitysryhmän loppura-

portti. Saatavilla www-muodossa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/74483/Toimiva%20lastensuojelu%20loppuraportti_final_19062013.pdf?se-

quence=1 Luettu 12.12.2017 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013/4 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotu-

kilain soveltajille. Saatavilla www-muodossa https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/104369/URN_ISBN_978-952-00-3385-9.pdf?sequence=1 Luettu 4.5.2017 

Stenroos, Marja-Leena (2016) Jälkihuollon ohjaus ja valvonta. Teoksessa Saana, Pukkio 

& Tiia, Hipp (toim.) Mikä jälki jää? Opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön, Lastensuoje-

lun keskusliitto Helsinki, 59 – 61. 

Siisiäinen, Martti (2003) Yksi käsite, kaksi lähestymistapaa: Putnamin ja Bourdieun so-

siaalinen pääoma. Sosiologia 3/2003, 204 – 218. http://elektra.helsinki.fi.libproxy.hel-

sinki.fi/se/s/0038-1640/40/3/yksikasi.pdf 

Stein, Mike (2005) Resilience and young people leaving care – Overcoming the odds. 

Joseph Rowntree Foundation. Saatavilla www-muodossa http://eprints.white-

rose.ac.uk/73176/1/Document.pdf Luettu 17.5.2017 

Stein, Mike (2006) Young people aging out of care: The poverty of theory. Children and 

Youth Services Review 28 (4), sivut 422-434.  

Stein, Mike (2012) Young People Leaving Care: Supporting Pathways to Adulthood. E-

kirja, Jessica Kingsley Publishers. 

Tervonen-Arnkill, Kaisa (2008) Sijaisperheen intensiivinen tukeminen. Teoksessa Jari, 

Ketola (toim.) Menetyksistä mahdollisuuksiin – Perhehoitoa lasten ja vanhemmuuden tu-

kemiseksi. PS-kustannus, Jyväskylä, 147– 157. 

THL- Lastensuojelun käsikirja. Saatavilla www-muodossa https://www.thl.fi/fi/web/las-

tensuojelun-kasikirja Luettu 15.10.2017 

THL- Tilastot, Lastensuojelu 2015. Saatavilla www-muodossa THL-tilastot 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalve-

lut/lastensuojelu Luettu 8.2.2017 

Tulensalo, Hanna (2016) Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten kertomuksia lapsille 

tärkeistä asioista. Teoksessa Kirsi, Nousiainen; Päivi, Petrelius; Laura, Yliruka (toim.) 

Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- 

ja sosiaalipalveluissa. THL – työpaperi 20/2016, 44 – 60. Saatavilla www-muodossa 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Pu-

heista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?sequence=1 Luettu 17.5.2017 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74483/Toimiva%20lastensuojelu%20loppuraportti_final_19062013.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74483/Toimiva%20lastensuojelu%20loppuraportti_final_19062013.pdf?sequence=1
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74483/Toimiva%20lastensuojelu%20loppuraportti_final_19062013.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104369/URN_ISBN_978-952-00-3385-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104369/URN_ISBN_978-952-00-3385-9.pdf?sequence=1
http://elektra.helsinki.fi.libproxy.helsinki.fi/se/s/0038-1640/40/3/yksikasi.pdf
http://elektra.helsinki.fi.libproxy.helsinki.fi/se/s/0038-1640/40/3/yksikasi.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/73176/1/Document.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/73176/1/Document.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lastensuojelu
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Puheista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130733/ty%C3%B62016_20_Puheista%20tekoihin_WEB.23.6.16.pdf?sequence=1


 

86 

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2013) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 10. 

uudistettu painos. Helsinki: Tammi. 

Tutkimuseettinen Neuvottelukunta (2009) Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyt-

täytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin 

järjestämiseksi.  Saatavilla www -muodossa http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettiset-

periaatteet.pdf Luettu 1.12.2017 

Törrönen, Maritta (2012) Onni on joka päivä. Lapsiperheen arki ja hyvinvointi. Helsinki: 

Helsinki University Press.  

Törrönen, Maritta & Vauhkonen, Teemu (2012) Itsenäistyminen elämänvaiheena – osal-

listava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista. SOS-lapsi-

kylä ry. 

Valkonen, Leena (2008) Mitä perhehoidosta tiedetään tutkimusten perusteella? Teok-

sessa Jari, Ketola (toim.) Sijoita perheeseen – Perhehoito inhimillisenä ja taloudellisena 

vaihtoehtona.  PS-kustannus, 99-117.  

Valkonen, Leena & Janhunen, Tarja (2016) Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi 

Katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2010-2016. THL – työpaperi 45/2016 Saatavilla 

www- muodossa http://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/131580/URN_ISBN_978-952-302-789-3.pdf?sequence=1 Luettu 1.11.2017 

Valli, Raine (2001) Kyselylomaketutkimus. Teoksessa Juhani, Aaltola & Raine, Valli 

(toim.)  Ikkunoita tutkimusmetodeihin I – Metodien valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä 

aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: Ps-kustannus, 100-112.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto (2012) Tarkastuskertomus 6/2012. Lastensuojelu. Hel-

sinki. Valtiovarainministeriö. Saatavilla www-muodossa https://www.vtv.fi/fi-

les/3161/06_2012_lastensuojelu_netti.pdf Luettu 12.12.2017 

Vario, Pipsa & Barkman, Johanna & Kiili, Johanna & Nikkanen, Marko & Oranen, 

Mikko & Tervo, Jaana (2012) Suojele Unelmia, vaali toivoa – Nuorten suosituksia sijais-

huollon laadun kehittämiseksi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:6. 

Virokannas, Elina (2014) Vertaisten ja ammattilaisten jäsenyyskategoriat huumeiden-

käyttäjille suunnatussa katuklinikkatyössä. Yhteiskuntapolitiikka 79: 2014/6. Saatavilla 

www-muodossa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125876/virokan-

nas.pdf?sequence=1 Luettu 20.4.2017 

Välivaara, Christine (2008) Lapsilähtöisiä vuorovaikutuksen välineitä. Teoksessa Jari, 

Ketola (toim.) Menetyksistä mahdollisuuksiin – Perhehoitoa lasten ja vanhemmuuden tu-

kemiseksi. PS-kustannus, Jyväskylä.  

Yhdessä koettua 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin- kiertue (2017) Pihalla?! 

Taidenäyttely. Helsinki, Annantalo 3.9.2017–1.10.2017. 

  

 

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf%20Luettu%201.12.2017
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf%20Luettu%201.12.2017
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131580/URN_ISBN_978-952-302-789-3.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131580/URN_ISBN_978-952-302-789-3.pdf?sequence=1
https://www.vtv.fi/files/3161/06_2012_lastensuojelu_netti.pdf
https://www.vtv.fi/files/3161/06_2012_lastensuojelu_netti.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125876/virokannas.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125876/virokannas.pdf?sequence=1


 

87 

 

Liitteet 

 

Liite 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Kuinka kauan olet asunut sijaisperheessä?  

_______ vuotta 

Oletko asunut useammassa sijaisperheessä? 

 Kyllä, kuinka monessa 

 En 

 

3. Missä asut tällä hetkellä?  

  Sijaisperheessä 

  Omassa asunnossa 

  Vanhemman kanssa 

  Jälkihuollon tukiasunnossa 

 Muualla, missä: 

 

4. Tällä hetkellä: 

  Opiskelen 

  Käyn töissä 

  Olen työtön 

  Jotain muuta, mitä? 

 

1. Vastaajan tiedot 

 Tyttö 

 Poika 

 Muu 

 En halua sanoa 

Ikä 
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5. Onko sinulla jokin lääkärin toteama sairaus tai vamma joka haittaa elämääsi? 

 Ei 

 Kyllä, mikä? 

 

6. Missä olet jälkihuollon sosiaalityön asiakkaana? 

  Perhehoidossa Helsingissä 

  Asuinkunnassa 

  Helsingin lastensuojelun jälkihuollossa 

  Muualla, missä? 

 

7. Oletko kokenut jälkihuoltoon siirtymisen sujuneen: 

  Hyvin 

  Huonosti 

  En osaa sanoa 

Mikä kokemukseesi vaikutti? 

 

 

 

 

 

 

8. Onko vastuusosiaalityöntekijäsi vaihtunut jälkihuoltoon siirryttäessä? 

  Kyllä 

  Ei 

Onko sosiaalityöntekijän vaihtuminen: 

 Hyvä asia 

 Huono asia 

Miksi? 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

9. Oletko kokenut voivasi vaikuttaa siihen kuka on sosiaalityöntekijänäsi jälkihuollon aikana? 

 Kyllä 

 En 

 

10. Minkälaista tukea olet jälkihuollon aikana saanut? 

 Apua asunnon hankintaan 

 Taloudellista tukea 

 Ohjausta ja neuvontaa talousasioiden hoitoon, kuten laskujen maksuun ja erilaisten tukien ha-

kuun 

 Ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun 

 Tukea koulunkäyntiin 

 Vertaisryhmätoimintaa itsenäistymisen tueksi  

 Tukea yhteydenpitoon vanhempien tai muun verkoston kanssa 

 Tukea sijaisvanhemmille 

 Sosiaalityöntekijän tapaamisia 

 Tukihenkilö 

 Lastensuojeluhistorian läpi käymistä ja elämäntarinan rakentamista 

 Tukea harrastuksiin 

 Muuta, mitä? 

 

 

 

 

 

11. Minkälaista tukea toivoisit jälkihuollon aikana? 
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12. Harrastatko jotakin? 

  En 

  Kyllä, mitä? 

13. Oletko jälkihuoltoon siirtyessä jatkanut vanhoja harrastuksiasi? 

  Kyllä 

  En, miksi? 

 

14. Oletko ajatellut, että jotain tiettyä asiaa olisi pitänyt harjoitella enemmän jo ennen kuin 
täytit 18-vuotta? 

  En 

  Kyllä 

Minkälaisia asioita tai taitoja? 

 

 

 

 

 

15. Keneltä olet saanut apua itsenäistymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun? 

  Sijaisperheeltä 

  Vanhemmilta 

  Sisaruksilta 

  Muilta sukulaisilta 

  Sosiaalityöntekijältä 

 Ystäviltä 

 Joltain muulta, keneltä? 

 

16. Mistä tai keneltä olet saanut tietoa jälkihuoltoon ja itsenäistymiseen liittyen? 

 Sijaisvanhemmilta 

 Sosiaalityöntekijältä 

 Jälkihuolto-infosta 

 Netistä 

 Ystäviltä 
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 Muualta, mistä? 

 

17. Kuinka usein tapaat sosiaalityöntekijää? 

 ___________________ 

Onko tapaamisia mielestäsi  

 Sopivasti 

 Liian usein. Kuinka usein olisi sopivasti? __________________ 

 Liian harvoin. Kuinka usein olisi sopivasti? _________________ 

 

 

 

18. Keneltä pyydät ja saat apua käytännön asioissa kuten laskujen maksussa, ruuan laitossa tai 
raha-asioiden hoidossa?  

 Sijaisvanhemmilta 

 Vanhemmilta 

 Kavereilta 

 Sosiaalityöntekijältä 

 Tukihenkilöltä 

 Sosiaaliohjaajalta 

 Joku muu, kuka? 

 

19. Missä koet jälkihuollon onnistuneen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Mitä mielestäsi jälkihuollon aikana olisi voitu tehdä toisin tai paremmin? 
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21. Missä näet itsesi viiden vuoden päästä? 

 

 

 

 

 

 

22. Mikä mielestäsi olisi sopiva ikä jälkihuollon päättymiseen? 

_____ vuotta, miksi? 

 

 

 

Kiitos! 
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Liite 2 

Hei! 

 

Opiskelen Helsingin yliopistossa sosiaalityötä ja olen tekemässä progradu-tutki-

musta perhehoidosta itsenäistyvien nuorten kokemuksista koskien jälkihuoltoon 

siirtymistä ja itsenäistymistä. 

Kiinnostukseni sijaisperheissä asuvien nuorten jälkihuoltoon liittyviin kokemuksiin 

on herännyt perhehoidon sosiaalityöntekijänä työskennellessäni. Haluaisin kuulla 

juuri sinun kokemuksistasi jälkihuoltoon ja sen järjestämiseen liittyen.  Mikä on 

mielestäsi toiminut? Mikä olisi voitu tehdä toisin? Mitä jälkihuolto sinulle merkit-

see? Minkälaista tukea tai apua koet tarvitsevasi itsenäistymisessä?  

Helsingin kaupungin 21.2.2017 myöntämän tutkimusluvan mukaisesti tämä loma-

kekysely on lähetetty kaikille vuonna 2016 18- vuotta täyttäneille Helsingin perhe-

hoidon asiakkaille. 

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja siihen osallistuminen on sinulle vapaaehtoista.   

Käsittelen aineistoa luottamuksellisesti ja käytän sitä vain tutkimustarkoitukseen, 

enkä luovuta aineistoa ulkopuolisille. 

Kaikissa lomakkeeseen tai tutkimukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä mi-

nuun,  annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta! 

Palautathan kyselyn oheisessa kuoressa mahdollisimman pian, viimeistään 

20.4.2017 mennessä. Jos haluat täyttää kyselyn mieluummin e-lomakkeena, niin 

laita sähköpostia osoitteeseen laura.j.kauppinen@helsinki.fi, niin saat linkin nimet-

tömänä palautettavaan e-lomakkeeseen.  

 

Ystävällisin terveisin ja lämpimästi yhteistyöstä kiittäen,  

Laura Kauppinen  

puh. 050-3492154  

laura.j.kauppinen@helsinki.fi 

 

mailto:laura.j.kauppinen@helsinki.fi
mailto:laura.j.kauppinen@helsinki.fi
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Liite 3 

Hei! 

 

Opiskelen Helsingin yliopistossa sosiaalityötä ja olen tekemässä progradu-tutki-

musta perhehoidosta itsenäistyvien nuorten kokemuksista koskien jälkihuoltoon 

siirtymistä ja itsenäistymistä. 

Kiinnostukseni sijaisperheissä asuvien nuorten jälkihuoltoon liittyviin kokemuksiin 

on herännyt perhehoidon sosiaalityöntekijänä työskennellessäni. Ryhmähaastatte-

lussa haluaisin kuulla sinun toiveistasi ja kokemuksistasi jälkihuoltoon ja sen jär-

jestämiseen liittyen.  Mikä on mielestäsi toiminut? Mikä olisi voitu tehdä toisin? 

Mitä jälkihuolto sinulle merkitsee? Minkälaista tukea tai apua koet tarvitsevasi it-

senäistymisessä? Minkälaiset ihmissuhteet muodostuvat sijaisperheessä asuneen 

nuoren ympärille itsenäistymisvaiheessa?  

Toivon, että jokainen ryhmähaastatteluun osallistuva nuori ottaa ennen haastattelua 

2-4 valokuvaa, jotka lähettää minulle ennen haastattelua. Valokuvien aiheena on 

”itsenäistyminen jälkihuollon tukemana”. Valokuvat voivat kuvata jotakin tunnetta, 

tilannetta, asiaa tai ihmistä, joka on tärkeä itsenäistymiseen liittyen. Valokuva voi 

olla positiivinen tai negatiivinen, kuva toiveista, peloista tai todellisuudesta.  Valo-

kuvissa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vain Sinulle tärkeitä aiheita tai asioita. 

Osa ryhmähaastattelun keskustelusta käydään näiden kuvien perusteella. Olisi 

hyvä, ettei valokuvissa esiinny ihmisiä siten, että heidät voi tunnistaa. 

Helsingin kaupunki on 21.2.2017 myöntänyt tutkimusluvan perhehoidon kokemus-

asiantuntija ryhmän nuorten haastatteluun ja heidän ottamiensa valokuvien käyt-

töön osana tutkimusraporttia.   

Ryhmähaastatteluun osallistuminen on sinulle vapaaehtoista ja voit keskeyttää 

haastatteluun osallistumisen myös sen aikana.   

Käsittelen aineistoa luottamuksellisesti ja käytän sitä vain tutkimustarkoitukseen, 

enkä luovuta aineistoa ulkopuolisille. 

Kaikissa tutkimukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä minuun,   
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annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta! 

 

 

Ystävällisin terveisin ja lämpimästi yhteistyöstä kiittäen,  

Laura Kauppinen  

puh. 050-3492154  

laura.j.kauppinen@helsinki.fi 
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Liite 4 
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