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1 Johdanto 
 

Tässä tutkimuksessa perehdytään sijaishuollon muutospäätöksiin vaikuttaneisiin tekijöi-

hin ja lapsen edun toteutumiseen sijaishuoltopaikan vaihtuessa tutkimalla sijaishuollon 

muutospäätöksistä tehtyjä päätösasiakirjoja. Oma kiinnostukseni laitossijoitusten kat-

keamisiin johtuu siitä, että olen työskennellyt valtaosan työvuosistani lastensuojelun si-

jaishuollossa. Työskennellessäni eri sijaishuoltoyksiköissä erityistä huolta ja surua ovat 

herättäneet sijaishuollon muutospäätökset niin tilanteissa, joissa olemme joutuneet siir-

tämään lapsen toiseen laitokseen, kuin tilanteissa, joissa toisesta yksiköstä lapsi siirtyy 

meille. Huostaanotto itsessään on niin suuresti lapsen elämään vaikuttava asia, että jo-

kainen sijaishuollon muutos tuntuu joka kerta yhtä vaikealta. Jokainen lapsen siirto on 

tuntunut luopumiselta lapsesta ja epäonnistumiselta lapsen auttamisessa.  

Maisterintutkielmaprosessin aikana olen aloittanut työt lastensuojelun laitoshoidon sosi-

aalityöntekijänä. Nykyisessä työnkuvassani laitoshoidon sosiaalityöntekijänä olen se, 

joka valmistelee lapsen sijaishuollon muutospäätöksiä ja puntaroi lapsen etua näissä ti-

lanteissa. Lapsen sijoituksella on tarkoitus tarjota lapselle pysyvyyttä, turvaa ja ennakoi-

tavuutta arjessa. Huostaanotetulle lapselle turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden ja 

kasvuympäristön merkitys on korostetun suuri, koska lapsella on jo ennen sijaishuollon 

alkamista taustallaan epävakaita ihmissuhteita ja kasvuolosuhteita (Puustinen-Korhonen 

& Pösö, 2010, s.11). 

Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että monilla sijoitetuilla lapsilla on useita sijoi-

tuksia taustallaan (Esim. Hiitola, 2009 s. 18; Eronen, 2013, s. 56). Toistuvat sijaishuol-

topaikkojen vaihdokset ovat lastensuojelussa tuttu ilmiö, minkä takia olenkin kiinnostu-

nut tutkimaan aihetta tarkemmin. Tässä tutkimuksessa sijaishuoltopaikkojen vaihtumi-

seen perehdytään tutkimalla sijaishuollon muutospäätöksiä. Asiakirjatutkimus on kiin-

nostavaa, sillä asiakirjat ovat suoraan yhteydessä sosiaalityön käytäntöihin ja vaikutta-

vat lasten ja nuorten elämään. Asiakirjoja eivät määrittele tutkijan intressit, eikä niitä ole 

tuotettu tiettyä tutkimusta varten. Näin ollen ne soveltuvat erityisesti sensitiivisten aihei-

den tarkasteluun. Sijaishuollon muutospäätösten tarkastelu on paikallaan monesta eri 

syystä, mutta näkemykseni mukaan erityisesti lasten edun takia, sillä jokaisella nuorella 

pitäisi olla sijoituksen aikana oikeus niin pysyviin ihmissuhteisiin kuin fyysisesti pysy-

viin paikkoihin. 
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Lastensuojelu ja erityisesti huostassa olevien lasten asiat ovat olleet paitsi julkisen kes-

kustelun (esim. Hynynen ym. Hs 8.11.2020) myös tutkimuksen (esim. Laakso 2019a, 

Laakso 2019b, Eronen 2013) kohteena. Laakson (2019a) mukaan tutkimustieto huos-

tassa olevien lasten hyvinvoinnista on edelleen pirstaleista ja kokonaiskuvan muodosta-

minen lasten hyvinvoinnista on haasteellista. Tämä oli tilanne, kun päädyin maisterin-

tutkielmani aiheeseen. Huostaanotettujen lasten kokemukset ja sijaishuollon katkeami-

set ovat olleet tutkimuksen kohteena myös muissa maissa (esimerkiksi Sallnäs, Vin-

nerljung & Westermark, 2004; Olsson, Egelund & Høst, 2012; Unrau, Seita & Putney 

2008).  

Suomessa alkaa olla melko kattavasti huostassa olevien lasten kokemuksiin perustuvaa 

tutkimustietoa, jossa nousee esiin lasten kokemuksia osattomuudesta, yksittäisten sijais-

huoltopaikkojen kyseenalaisista käytännöistä, sosiaalityön vastuiden ja lasten todelli-

suuden ristiriidoista sekä nuorten toistuvien sijaishuoltopaikkojen muutoksista ja niiden 

negatiivisista seurauksista nuorten hyvinvoinnille. Nämä lasten kokemukselliseen tie-

toon perustuvat tulokset eivät kuitenkaan pysty kertomaan syitä näihin ilmiöihin tai nii-

den syntymekanismeihin. (Laakso, 2019a, s.80.) Tällä tutkimuksella on tarkoitus tuottaa 

tietoa asiakirjoista ilmenevistä sijaishuoltopaikan vaihtumisen syistä ja taustatekijöistä.  

Maisterintutkielmani sisältää johdannon lisäksi viisi lukua. Luvussa 2 kuvaan tutkimuk-

sen toimintaympäristöä, luvussa 3 käsittelen tutkimuksen teoreettista taustaa, luvussa 4 

esittelen tutkimuksen toteuttamisen, luku 5 käsittelee tutkimustuloksia ja luvussa 6 ko-

koan keskeiset tulokset yhteen ja esittelen niihin liittyvät johtopäätökset ja kehittämis-

ehdotukset.  
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2 Tutkimuksen toimintaympäristö 
 

Tässä luvussa perehdytään lastensuojeluun sijaishuollon kontekstina. Luvussa käsittelen 

ensin lastensuojelua ja huostaanottoa yleisesti. Tämän jälkeen kirjoitan lastensuojelun si-

jaishuollosta ja omana lukunaan kerron sijaishuollon muutospäätöksestä. Luvun lopussa 

käsittelen sijoitettujen lasten kokemuksia sijaishuollosta ja heidän hyvinvoinnistaan 

aiempien tutkimusten perusteella.  

 

2.1 Lastensuojelu ja huostaanotto 

Lastensuojelua voi tarkastella useammasta eri näkökulmasta. Käsityksiin lastensuoje-

lusta, huostaanotosta ja sijaishuollosta vaikuttavat suuresti media ja kulttuuri. Enroos, 

Heino ja Pösö (2016, s. 9) kirjoittavat kirjassaan, että nämä kulttuuriset esitykset huos-

taanotosta vaikuttavat paitsi suuren yleisön kuin myös lastensuojelun asianosaisten ja 

päätöksentekijöiden käsityksiin lastensuojelusta ja huostaanotosta. Kulttuurisen näkökul-

man lisäksi muita näkökulmia huostaanottoon ovat esimerkiksi kokemuksellinen, institu-

tionaalinen ja ammatillinen. Kokemuksellisella näkökulmalla huostaanottoon tarkoite-

taan huostaanotetun lapsen sekä hänen vanhempiensa ja muiden läheisten kokemuksia 

huostaanotosta. Kokemuksellinen näkökulma on viime aikoina ollut enemmän esillä, sillä 

kokemusasiantuntijoiden tuottama tieto on noussut vahvasti arvostettuun asemaan (esim. 

Laakso, 2019a; Laakso, 2019b; Westlund & Liukkonen, 2020). Institutionaalinen näkö-

kulma huostaanottoon tarkoittaa huostaanoton tarkastelua yhteiskunnallisten lakien ja jär-

jestelmien kautta. Institutionaalisessa näkökulmassa painottuu vahvasti lainsäädäntö ja 

erityisesti lastensuojelulaki. Ammatillisesta eli asiantuntijanäkökulmasta käsin tarkastel-

tuna huostaanotto on toimintaa, jota tietyt henkilöt tekevät ja toteuttavat. (Enroos ym., 

2016, s. 9–11.) Tässä tutkimuksessa korostuvat institutionaalinen ja ammatillinen näkö-

kulma huostaanottoon ja sijoitukseen, koska työn aineistona ovat ammattilaisten kirjoit-

tamat juridiset päätösasiakirjat.  

Lastensuojelulaissa (417/2007) 3§ määritellään, että lastensuojelu on lapsi- ja perhekoh-

taista lastensuojelua. Sitä toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja järjestä-

mällä avohuollon tukitoimia. Lain 3§ mukaan lapsi- ja perhekohtaista suojelua ovat myös 

lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. 
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(LSL 417/2007 3§). Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asi-

oistaan vastaava sosiaalityöntekijä, jolla tulee olla sosiaalityöntekijän ammatillinen kel-

poisuus (LSL 417/2007 13§). 

Lastensuojelulain (LSL 417/2007 4§) mukaan lastensuojelun tehtävänä on edistää lapsen 

suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta 

ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa, pyrkiä eh-

käisemään lapsen ja perheen ongelmia, sekä puuttua havaittuihin ongelmiin riittävän var-

hain. Lastensuojelun tarpeen arvioinnissa ja lastensuojelun toteutuksessa tulee aina ensi-

sijaisesti ottaa huomioon lapsen etu. (LSL 417/2007 4§). 

Huostaanotto on julkisen vallan toteuttama päätös ja samalla se on interventio perhe- ja 

vanhemmuussuhteisiin tilanteissa, joissa vanhemmat eivät syystä tai toisesta voi vastata 

lapsen turvallisesta kasvusta ja kehityksestä yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyllä ta-

valla (Enroos ym., 2016, s. 11). Lastensuojelulain (417/2007 40§) mukaan lapsi on otet-

tava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle sijais-

huolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti 

vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai 

kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen 

teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Huostaanottoon ja sijaishuol-

lon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos lastensuojelulain 7 luvussa tarkoi-

tetut avohuollon toimet eivät olisi lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi 

sopivia, mahdollisia tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi, ja jos sijaishuollon 

arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukaista. (LSL 417/2007 40§.) 

Huostaanotto on yksilöllisesti merkittävä tapahtuma, joka koskettaa niin sijoitettavaa 

lasta kuin hänen läheisiään. Vuonna 2019 Suomessa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna 

18 928 lasta ja nuorta. Huostassa oli vuoden 2019 aikana yhteensä 11 178 lasta. Huos-

tassa olevien lasten määrä lisääntyi vuodesta 2018 yhdellä prosentilla eli 128 lapsella. 

Vuoden 2019 aikana huostassa olleiden osuus kaikista 0–17-vuotiaista lapsista oli 1,1 

prosenttia. Ikäryhmässä 16–17-vuotiainen vastaava osuus väestöstä oli 2,3 prosenttia, 

mikä on selvästi suurempi kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Lastensuojelutilastojen mu-

kaan kaikenikäisten lasten huostaanotot ovat lisääntyneet 1990-luvulta lähtien, suhteelli-

sesti eniten ovat lisääntyneet kuitenkin murrosikäisten huostaanotot. (Forsell, Kuoppala 
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& Säkkinen 2020) Alla olevassa kuviossa (Kuvio 1) on esitetty huostassa olleiden lasten 

määrää vuosina 1991–2019. 

Kuvio1. Vuoden aikana kiireellisesti sijoitettuina ja huostassa olleet lapset vuosina 1991–2019. 
Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin, että huostassa olleiden lukumääriin. (For-
sell, Kuoppala &Säkkinen, 2020). 

Vaikka huostaanottojen kasvu 16–17-vuotiaiden ikäryhmässä on ollut jo useita vuosia 

jatkunut kehityssuunta, ei tutkimustuloksia ole saatavilla nuorten huostaanottojen kas-

vun syistä tai selityksiä ilmiön taustalla olevista syistä (Laakso, 2019a, s. 14). Saman-

suuntaisia tutkimustuloksia on saatu myös Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa (Sall-

näs, Vinnerljung & Westermark, 2004), jonka mukaan nuoret olivat 2000-luvun alussa 

lastensuojelun asiakkaiden suurin ryhmä käsittäen noin puolet uusista asiakkuuksista 

sekä suurimman osan sijoituksista. Haapalan (2020) pro gradu -tutkielmassa tutkittiin 

tätä ilmiötä 16–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten näkökulmasta. Usein huostaan-

otettujen lasten sijoitushistoriassa huostaanottoa edeltää kiireellinen sijoitus. Lapsen kii-

reellinen sijoitus on lastensuojelulain (417/2007 38§) mukainen äkillinen turvaamistoi-

menpide, kun lapsi on lastensuojelulain pykälässä 40 mainitusta syystä välittömässä 

vaarassa. Haapalan (2020, s.83) yhtenä tutkimustuloksena oli se, että päihteet olivat tut-

kimusaineistossa yliedustettuina ja lastensuojelun asiakkuuden syinä oli nuoren päih-

teidenkäyttö, psyykkinen oireilu tai koulunkäynti.  
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Kodin ulkopuolelle sijoittamisen johtavat tekijät ovat moninaisia ja lasten sijoitukset 

eroavat toisistaan niin taustatekijöiden, tavoitteiden kuin keston puolesta. Valtakunnal-

lista tilastotietoa sijoitusten syistä ei ole. (Ristikari ym., 2018, s. 67.) Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (THL) toteutti Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen (LaskeTut) 

vuosina 2013–2015. Yhtenä hankkeessa toteutetuista raporteista oli HuosTa-hanke, joka 

selvitti kodin ulkopuolelle sijoitetuttujen lasten sijoittamisen syitä, taustoja, palveluita ja 

kustannuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin kiireellisiä sijoituksia, huostaanottoja ja nuor-

ten ja perheiden taustatekijöitä. Tutkimus koski yli 400 lasta ja toteutettiin sosiaalityön-

tekijöille suunnatulla kyselyllä. HuosTa- hankkeen tulosten mukaan sijoittamisen taus-

talla vaikuttivat lapsen päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, kouluvaikeudet, sekä 

häiriökäyttäytyminen. Tuloksissa korostui vanhempien uupumus ja jaksamattomuus sekä 

kasvatuksen haasteet, joilla tarkoitettiin joko liian rajatonta tai liian ankaraa kasvatustyy-

liä. (Heino ym., 2016) 

Lapsen kasvuympäristön haasteilla on vaikutusta lapsen käytökseen, mutta kasvatuksen 

haasteellisuus voi johtua myös lapsesta. HuosTa-hankeen tutkimustulosten mukaan suu-

rin osa päihdeongelmaisista lapsista ei ollut sosiaalityöntekijöiden tietojen mukaan saanut 

päihdepalveluita. Nuorten psyykkiseen oireiluun oli vastattu siten, että sosiaalityönteki-

jöiden mukaan osa nuorista oli saanut jotain hoitoa ja mielenterveyspalveluita. Toisaalta 

sijoitustilanteessa tutkimuksen mukaan joka kolmas mielenterveysongelmista kärsivä 

lapsi tai nuori ei ollut saanut mielenterveyspalveluita. (Heino ym., 2016)  

Hiitolan vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin huostaanoton syitä, ja tut-

kimuksen tulosten mukaan lasten huostaanotot olivat useimmin liittyneet vanhempien 

riittämättömään vanhemmuuteen, jaksamattomuuteen sekä perheristiriitoihin. Tutki-

muksen mukaan perheväkivaltaa oli esiintynyt jossain muodossa lasten perheistä joka 

neljännessä. (Hiitola, 2009, s. 16). 

Lapsuuden perheolosuhteilla on vaikutusta lapsen hyvinvointiin ja terveyteen. Kodin ul-

kopuolelle sijoitetuilla lapsilla oli muuhun ikäryhmään verrattuna muun muassa hei-

kompaa koulumenestystä, enemmän rikostuomioita ja rangaistusmääräyksiä. Huostaan-

oton vaikutukset ulottuvat pitkälle aikuisuuteen tai jopa vanhuuteen. Huostaanotolla ja 

kodin ulkopuolelle sijoittamisella on voinut olla positiivisia lapsuutta ja nuoruutta tuke-

via vaikutuksia, mutta yhtä lailla huostaanoton jälkeiseen kehitykseen on voinut kuulua 

monia riskejä ja ongelmia sekä tasapainottelua näiden kahden kehityskulun välillä. 
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(Puustinen-Korhonen & Pösö, 2010, s.8; Ristikari ym. 2018, 80.) 2000-luvulla toteute-

tuissa tutkimuksissa (Berger ym. 2009; Doyle 2007; Doyle 2008; Warburton ym. 2014) 

on selvitetty sitä, että hyötyvätkö lapset sijaishuollosta vai onko sillä negatiivisia vaiku-

tuksia lasten tulevaisuudelle. Fallensen (2014) viittaa aiempiin tutkimustuloksiin, joiden 

mukaan osa vaikutuksista on negatiivisia (esim. Doyle 2007; Doyle 2008), osa tutki-

muksista kertoo positiivisista tuloksista (Warburton ym. 2014), ja osa tuloksista kertoo, 

ettei sijaishuollolla ollut juuri vaikutuksia lapsiin (Berger ym. 2009).  

 

2.2 Sijaishuolto 

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallintotuo-

mioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjes-

tämistä muualla kuin omassa kodissa (Saastamoinen, 2020, s.1). Kun sijaishuolto on lap-

sen edun mukaista, on se lastensuojelulain 4§:n ja 3 momentin mukaisesti järjestettävä 

viivytyksettä (Araneva, 2016, s.288). Lapsen lastensuojelulain mukainen sijaishuollon 

toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä ja sen toteuttamisen muotoja ovat muun muassa 

perhehoito, ammatillinen perhekoti, laitoshuolto, tai muu lapsen tarpeiden mukainen si-

joitusmuoto (Saastamoinen, 2020, s.1). Sijaishuollon järjestäminen laitoshoitona tulee 

kysymykseen vain, jos sijoitusta ei voida riittävien tukitoimien avulla järjestää perhehoi-

dossa. Sijaishuoltopaikan valinnassa tulee ottaa huomioon lapsen etu, huostaanoton pe-

rusteet ja lapsen fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen tuen tarpeet. (Ara-

neva, 2016, s.304). Merkittävää on se, että lapsen sijaishuollon toteuttaminen on keskei-

nen osa yhteiskunnalle annettua erityistä lapsen suojelun tehtävää, jossa lapsen etu ja oi-

keudet turvataan julkisen vallankäytön keinoin (Saastamoinen, 2020, s.1).  

Lastensuojelulaki (417/2007) 50§ edellyttää lapsen tarpeisiin nähden parhaan sijaishuol-

topaikan valintaa. Sinkon (2016, s. 5) mukaan lastensuojeluprosessissa on useita merkit-

täviä arvioinnin kohtia, ja yksi vaativimmista on lapsen sijoitukseen ja sijaishuoltopaikan 

valintaan liittyvä arviointi. Sijoituksen suunnittelu ja sijaishuoltopaikan valinta on lasten-

suojelulain mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän eli vastuusosiaalityön-

tekijän vastuulla. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulla on kokonaisval-

tainen arvio lapsen tilanteesta ja niistä tarpeista, joihin sijaishuollolla pyritään vastaa-

maan. (Mts. 5.) Sijaishuoltopaikan valinnassa ei lähtökohtaisesti ole merkitystä iällä, vaan 
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kyse on lapsikohtaisesta harkinnasta, jossa tulee ottaa huomioon lapsen etu ja lapsen yk-

silölliset tarpeet. Lapsen sijoittava kunta on vastuussa siitä, että sijaishuoltopaikka on lap-

sen tarpeita vastaava. (Saastamoinen, 2010, s.7). Lapsen sijaishuoltopaikan valinnassa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että lapsi sijoitetaan heti ensimmäisellä kerralla 

hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaan sijoituspaikkaan. Tämä on ehdottoman tärkeää, 

sillä lapsen toistuvia sijoituksia eri paikkoihin tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, 

sillä niiden ei katsota olevan lapsen edun mukaisia, koska niiden katsotaan vahingoittavan 

lapsen kehitystä. (Mts. 114.) Sijaishuoltopaikan sopivuuden arvioinnissa merkityksellistä 

on se, miten valittu paikka pystyy vastaamaan lapsen tuen ja palvelujen tarpeisiin.  

Lastensuojelulaitoksilla tarkoitetaan lastenkoteja, nuorisokoteja, vastaanottokoteja sekä 

koulukoteja ja muita, jotka voi rinnastaa edellä mainittuihin. Lastensuojelulaitoksia yllä-

pitävät valtio, kunnat ja yksityiset yhteisöt. Aluehallintovirasto myöntää luvat yksityisten 

laitosten perustamiseen, laajentamiseen ja toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Sosiaa-

lipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetään toimiluvan myöntämisen edellytyk-

sistä ja yksityisten laitosten valvonnasta. (Saastamoinen, 2010, s.10). Lastensuojelulain 

(417/2007) 79§ mukaan lapsen sijoittaneen kunnan velvollisuutena on valvoa, että lapsen 

laitoshoitoon sijoittaminen tapahtuu lastensuojelulain mukaan. Sijoituspaikan valvontaa 

tekevät sijoittajakunnan lisäksi sijaishuoltopaikan sijaintikunta ja aluehallintovirasto. 

(LSL 417/2007 79§). Käytännössä sijaishuollon valvonnassa on erotettavissa sijaishuol-

topaikkakohtainen valvonta ja lapsikohtainen valvonta. Lapsikohtaista valvontaa tekee 

lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.  

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten hoitoon 

nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä. Lasten-

suojelulaitoksen hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön määrässä ja henkilöstö-

rakenteessa on huomioitava toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan 

luonne. Henkilöstön riittävästä määrästä, osaamisesta ja perehdytyksestä on huolehdit-

tava siten, etteivät niihin liittyvät puutteet aiheuta rajoitusten käyttämistä, lapsen turval-

lisuutta vaarantavia ja ihmisarvoa alentavia rajoitustoimenpiteiden toteuttamistapoja ja 

käytäntöjä. (LSL 417/2007 60§). 

 



9 

2.3 Sijaishuollon muutospäätös  

Huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana lapsi voidaan joutua siirtämään uuteen 

sijaishuoltopaikkaan. Lasta ei voida siirtää uuteen sijaishuoltopaikkaan ilman viranhalti-

jan tai hallintotuomioistuimen päätöstä. Lapsen sijaishuoltopaikan muutospäätöksen val-

mistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, mutta hän ei voi olla päätöksen tekijä. 

Päätöksen tekee kunnan johtosäännössä määritelty sosiaalihuollon johtava tai hänen mää-

räämänsä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta. (LSL 

417/2007, Saastamoinen, 2010, s. 117–118; Räty, 2019, s. 419). 

Sijaishuollon muutospäätöksiä tehdään tilanteissa, joissa lapsen sijaishuoltopaikka vaih-

tuu. Näitä tilanteita voivat olla lyhytaikaisesta vastaanottoyksiköstä pysyvään sijoitus-

paikkaan siirtymät eli joko perhesijoitukseen tai laitossijoitukseen, sekä tilanteet, joissa 

sijoitusta nykyisessä sijoituspaikassa ei voida jatkaa. Näitä sijaishuoltopaikan vaihdoksia 

voivat olla siirtymät perhesijoituksesta laitossijoitukseen tai muutos laitoksesta toiseen. 

Lisäksi sijaishuollon muutospäätös tehdään silloin kun lapsi muuttaa koekotiutukseen. 

Lapsen huostaanoton lopettaminen tulee aina tapahtua suunnitelmallisesti ja usein ennen 

varsinaista huostassapidon lopettamista on perusteltua, että lapsi palaa väliaikaisesti ko-

tiin. Lapsi voidaan sijoittaa väliaikaisesti kotiin enintään kuuden kuukauden ajaksi. (LSL 

417/2017 §49.) Tästä ajasta käytetään usein nimeä koekotiutus. Lapsi muuttaa sijaishuol-

topaikasta kotiin vanhempiensa hoidettavaksi. 

Päätöksentekotilanteessa lapsen vastuusosiaalityöntekijän on tehtävä vaativaa arviointi-

työtä lapsen oikeuksia kunnioittavan päätöksenteon pohjaksi usein sangen jännitteisessä 

tilanteessa (Sinko, 2016, s. 5). Niin kuin usein lastensuojeluprosesseissa, myös sijais-

huollon muutosprosesseissa on usein osallisena useita toimijoita. Päätöksentekotilan-

teessa ja lapsen etua pohtiessa vastuusosiaalityöntekijä kuulee lapsen oman mielipiteen 

hänen tilanteestaan. Lisäksi vastuusosiaalityöntekijä huomioi sijaishuoltopaikan, van-

hempien, mahdollisten hoitotahojen tai koulun tuottaman tiedon lapsen tilanteesta ja 

edusta. Asiakkaiden tunteet saattavat olla pinnassa ja eri tahojen tuottama tieto saattaa 

olla ristiriitaista. Päätöksenteko ja arviointiprosessi vaatii työntekijältä erityistä osaa-

mista ja ammattitaitoa, herkkyyttä ja eettisyyttä, sekä kykyä avoimeen pohdintaan ja 

reflektioon (mts. 5).  
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Laakso (2019b, s. 4) kirjoittaa artikkelissaan, että sijaishuoltopaikkojen vaihdokset ovat 

lastensuojelun arjessa tuttu ilmiö, ja vaikka aiheesta puhutaan paljon, ei sitä ole Suo-

messa tutkittu lainkaan. Tutkimuksia sijaishuoltopaikkojen vaihdoksista ei juurikaan 

olut löydettävissä keväällä 2021. Hiitolan (2009, s.18) tutkimuksen mukaan tutkimus-

alueella vuonna 2007 lakkautetut huostassapidot olivat kestäneet keskimäärin seitsemän 

vuotta. Näiden seitsemän vuoden aikana lapset olivat keskimäärin olleet kolmessa eri 

sijaishuoltopaikassa. (Hiitola, 2009, s.18). Virallisia sijaishuollon muutospäätöksiä oli 

vuoden 2006 huostaanoton jälkeen tehty 52 prosentille lapsista. (Eronen, 2013, s. 56) 

Kitinojan (2005) koulukoteihin sijoitettujen lasten lastensuojeluasiakkuutta ja kouluhis-

toriaa koskevan tutkimuksen mukaan 61,8 prosentilla lapsista ja nuorista on ainakin 

yksi edeltävä sijoitus ennen koulukotisijoitusta.  

Laakson (2019b) mukaan syitä sijaishuoltopaikan vaihdoksiin on useita: sijoitettujen 

lasten ja nuorten ongelmallinen käyttäytyminen, ongelmat lasten ja sijaishuoltopaikan 

aikuisten välisissä suhteissa, elämäntilanteissa tapahtuneet yllättävät muutokset sekä or-

ganisatoriset tekijät. Sijaishuoltopaikan vaihdoksiin vaikuttaa usein myös lasten ikä, 

sillä sijoitusten katkeamisia tapahtuu usein teini-iässä. Sijoitusten katkeamisen syiksi on 

usein yhdistetty nuorten käytösongelmat, päihteidenkäyttö, aggressiivisuus ja karkaami-

nen. Syy sijoitusten katkeamisille ei aina kuitenkaan ole nuoresta ja hänen käytökses-

tään riippuvainen, vaan vaikuttavuutensa on myös ihmissuhteissa, jolla tarkoitetaan 

työntekijöiden sitoutumista nuoreen ja valmiudesta työstää ongelmia nuorten kanssa. 

(Mts. 5–6.) 

Keväällä 2021 tekemieni aineistohakujen perusteella sijaishuollon muutospäätöksiä on 

tutkittu aiemmin sosiaalityön Pro gradu-tasoisesti muun muassa nuoren sijaishuoltopai-

koille ja kodille antamia merkityksiä (Jänkä 2013), lasten oikeuksien ja pysyvyyden nä-

kökulmasta (Loukkola 2013), etsimällä syitä perhesijoitusten katkeamiseen (Hanhinen 

2014, Lyyra 2017) sekä tarkastelemalla nuorten laitossijoitusten katkeamisia ja asia-

kasohjauksen rakennetta (Korhonen 2014). Kansainväliset tutkimukset liittyvät moni-

paikkaiseen asumiseen ja sen vaikutuksiin (Skoog, Khoo & Nygren, 2014; Unrau, 2007; 

Unrau, Seita & Putney, 2008; Olsen & Montgomery, 2018).  

Jänkän (2013) haastattelemat nuoret pitivät sijaishuoltopaikan vaihtumista suurimmaksi 

osaksi oman käytöksensä seurauksena. Haastatellut nuoret kuvasivat oman käytöksensä 
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olleen rajatonta ja kapinoivaa, millä he tarkoittivat muun muassa säännöistä piittaama-

tonta käytöstä, laitoksesta karkaamista ja koulun käymättömyyttä. Yhden haastateltavan 

mukaan jatkuva paikan vaihtaminen vaikutti siihen, että millään ei ollut enää mitään vä-

liä, ei säännöillä, ei käyttäytymisellä. Haastatteluhetkellä nuorten mielestä sijaishuolto-

paikan vaihtuminen on ollut usein perusteltua, vaikka tapahtumahetkellä muutos ei ollut 

aina tuntunut oikealta ja reilulta ratkaisulta. (Mts. 26–27, 60). 

Sijaishuollon muutospäätöksiin vaikuttaa usein se, ettei lapsi syystä tai toisesta suostu 

olemaan sijaishuoltopaikassa vaan karkailee toistuvasti. (Eronen, 2013, s. 57–58.) Lapsi 

voidaan joutua uudelleensijoittamaan, kun perhe tai laitos ei katso voivansa jatkaa työs-

kentelyä lapsen kanssa. Tilanteissa, joissa uudelleensijoitus katsotaan tarpeelliseksi, on 

lapsi arvioitu liian vaikeahoitoiseksi nykyisen sijoituspaikkansa hoidettavaksi. (Louk-

kola, 2013, s. 55.) Korhosen (2014, s. 2) tutkimustulosten mukaan uudelleensijoittami-

sen pääasiallisina syinä oli, ettei nuorille kyetä asettamaan lastensuojelulaitoksissa riit-

täviä rajoja, laitoksista karkailu, ja nuoren psyykkisen voinnin ongelmat. Huostaanoton 

ja sijoituksen aikana lapsen tarpeet voivat muuttua esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi 

sairastuu psyykkisesti ja tarvitsee pidempiaikaista psykiatrista hoitoa. Vanhempien het-

kellinen kuntoutuminen, erilaiset perhekuntoutusjaksot ja niiden epäonnistuminen lisää-

vät lapsen kohdalla tapahtuneita sijaishuoltopaikan muutoksia. (Eronen, 2013, s. 57–

58.)  

Lehtonen & Telén (2013) toteuttamassa kyselyssä selvitettiin lastensuojelulaitosten nä-

kemystä toistuvasti luvatta poissa olevien lasten asumisesta karkureissun päätyttyä ky-

symällä prosentuaalista arviota kunkin vaihtoehdon kohdalla. Sijaishuoltopaikkojen nä-

kemyksen mukaan keskimäärin 82,6 prosenttia sijoitetuista lapsista on jatkanut luvatto-

man poissaolon jälkeen asumistaan normaalisti samassa yksikössä. Keskimäärin 12 pro-

senttia luvatta poissaolleista lapsista on kyselytutkimuksen tulosten mukaan sijoitettu 

luvattoman poissaolon jälkeen toiseen lastensuojeluyksikköön ja 9 prosenttia heistä si-

joitettiin erityisen huolenpidon yksikköön. Kotiin asumaan palaavia lapsia oli kyselytut-

kimuksen tulosten mukaan 5,4 prosenttia toistuvasti luvatta poissa olleista lapsista. 

(Mts. 37.) Kyseisen tutkimuksen tulosten mukaan sijaishuollon muutospäätös kohdistuu 

arviolta siis 17,4 prosenttiin laitoksesta luvatta poissaolleisiin lapsiin. Suurin osa luvatta 

poissaolleista ei siis vaihda sijaishuoltopaikkaa vaan jatkaa asumistaan samassa pai-

kassa. Huomioitavaa on myös se, etteivät kaikki sijaishuoltopaikoissa olevista lapsista 
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kuitenkaan ole luvattomasti pois ja myös heihin kohdistuu sijaishuollon muutospäätök-

siä. 

 

2.4 Sijoitettujen lasten kokemukset sijaishuollosta ja hyvinvoinnistaan 

Vuonna 2017 saatiin ensimmäistä kertaa kattavaa tietoa sijoitettuina olevien lasten hy-

vinvoinnista, kun sitä kartoitettiin osana kouluterveyskyselyä (Ikonen, Hietamäki, 

Laakso, Heino, Seppänen & Halme, 2017). Kouluterveyskysely toteutetaan kahden vuo-

den välein ja sisältää tuloksia viideltä aihealueelta; elämänhallinta ja elämään tyytyväi-

syys, osallisuus, osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet, harrastukset ja vapaa-aika 

sekä ystävät ja yksinäisyys. Vuonna 2019 toteutetussa kouluterveyskyselyssä ilmeni, 

että suurin osa lapsista ja nuorista oli tyytyväisiä elämäänsä ja pitivät koulunkäymisestä.  

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella nuorten humalahakuinen juominen on vähen-

tynyt viimeksi kuluneen vuosikymmen aikana. (Ikonen & Helakorpi 2019.) Kouluter-

veyskyselyn 2019 tuloksien mukaan sijoitettuina elävät lapset olivat yleisesti ottaen vä-

hemmän tyytyväisiä elämäänsä ja kokivat muuhun ikäryhmäänsä verrattuna terveydenti-

lansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Sijoitettujen nuorten, erityisesti yläkouluikäisten, 

keskuudessa tupakkatuotteiden ja päihteidenkäyttö oli huomattavan yleistä. Sijoitettujen 

nuorten keskuudessa väkivaltakokemukset olivat huomattavan yleisiä. Sijaishuoltopai-

kassa asumiseen oli tyytyväisiä noin puolet kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista. 

(Ikonen, Eriksson & Heino, 2020). 

Riitta Laakso (2019a) on haastattelututkimuksessaan kartoittanut, mitä huostassa olevat 

lapset kertovat sijaishuoltoon liittyvistä kokemuksistaan. Tutkimus on toteutettu haastat-

telemalla 20 huostassa olevaa lasta, jotka ovat sijoitettuina eri puolille Suomea. Tutki-

muksessa lasten itse määrittelemät hyvinvoinnin kannalta keskeiset ulottuvuudet olivat 

turvallisuus, suhteet, vahvistuminen ja osallisuus. (Mts. 5.)  

Suurin osa haastatelluista lapsista koki, että heidän hyvinvointinsa oli kohentunut huos-

tassaolon aikana. Toistuvia sijaishuoltopaikan muutoksia kokeneet nuoret erottuivat sel-

keästi muista. Heidän hyvinvointiinsa vaikuttivat katkokselliset ihmissuhteet, katkokset 

koulunkäynnissä, useat muutot paikkakunnalta toiselle, kokemukset epäoikeudenmukai-

sesta kohtelusta sekä luottamuksen menettämisestä muihin ihmisiin. (Laakso 2019a, s. 

5, 73.) 
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Toisessa tutkimuksessa Laakso (2019b) haastatteli viittä nuorta, joilla oli taustallaan 

useampi sijaishuoltopaikka. Tutkimustulosten mukaan sijaishuoltopaikkojen vaihdokset 

vaikuttavat kasautuvan sellaisille nuorille, joille on kertynyt paljon ongelmia ja joilla on 

vain vähän nuorta tukevia verkostoja. Haastatelluille yhteistä oli kokemukset siitä, ettei-

vät he olleet osallisia omissa lastensuojelun prosesseissa ja kokemukset siitä, että sijais-

huoltopaikkojen vaihdokset tapahtuivat yllättäen. (Mts. 13.)  

Selwynin (2015) tekemän kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen perusteella sijoitettujen 

lasten hyvinvointikokemuksissa korostuvat perhesuhteet, sisarussuhteet, sosiaalityönte-

kijän merkitys sekä luottamus lapsen hoidosta vastaaviin aikuisiin. Sijoitettujen nuorten 

näkemyksen mukaan negatiivista oli se, kuinka vähän he kokivat voivansa vaikuttaa 

omiin asioihin koskeviin päätöksiin. (Selwyn 2015.) 
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3 Teoreettinen tausta  

Tässä luvussa tarkastelen ensin lapsen edun käsitettä. Lapsen edun toteutumista on aina 

arvioitava tehtäessä sijaishuollon muutospäätöstä. Tämän jälkeen tarkastelen pysyvyy-

den merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle ja mitä vaikutuksia tutkimustulosten va-

lossa jatkuvilla asuinpaikan muutoksilla voi olla lapsille.  

3.1 Lapsen edun käsite 

Lapsen etua, sen toteutumista ja edun toteutumisen arviointia voidaan yleisesti tarkas-

tella monesta eri lähtökohdasta ja näkökulmasta käsin. Lapsen etu oikeuttaa vanhempia 

ja yhteiskuntaa huolehtimaan lapsen edun mukaisesta toiminnasta ja päätöksistä ja näin 

kompensoivan lapsen oman kyvyn puutetta tehdä päätöksiä itseään koskevissa asioissa 

(Toivonen, 2017, s.80). Lapsen edun käsite on Suomen laissa määritelty lastensuojelu-

laissa (417/2007 §4), lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983 

§1) sekä sosiaalihuollon asiakaslaissa (812/2000). Lapsen etu on lakiin pohjautuva kä-

site, jolla ei ole mitään yksiselitteistä teoreettista pohjaa, vaan lapsen etua tulee pohtia ja 

puntaroida käyttäen yksilökohtaista harkintaa, huomioiden lapsen ikä, sukupuoli, kult-

tuuritausta, lapsen ja hänen vanhempiensa olosuhteet ja heidän kykynsä vastata lapsen 

hoidosta ja huolenpidosta sekä se, mistä asiasta kulloinkin on kyse. Tilanteet, joissa 

pohditaan lapsen etua päätöksenteon näkökulmasta ovat yleensä tilanteita, joissa tarvi-

taan vankkaa, ammatillista moraalista järkeilyä. (Pösö, 2012, s. 76; Räty, 2019, s. 13.) 

Lapsen etu on lastensuojelulain (417/2007) tärkein periaate, joka ohjaa kaikkea lapsiin 

liittyvää päätöksentekoa ja toimintaa. 

Lähtökohtaisesti kaikki perus- ja ihmisoikeudet koskevat myös lapsia (Araneva, 2016, s. 

5). YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva 

ihmisoikeussopimus, joka määrittelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valti-

oille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen (1989) 

3. artiklan mukaisesti kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, 

hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa on ensisijaisesti otettava huomi-

oon lapsen etu heitä koskevissa asioissa. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsi 

on samanaikaisesti sekä aktiivinen toimija että erityisen suojelun kohde. (Araneva, 

2016, s. 6.) Lastensuojelulaissa (417/2007) lapsen etu on aina kaiken päätöksenteon rat-

kaisuperusteena ja laissa painotetaan lapsen edun huomioonottamista kaikissa viran-

omaisten toimenpiteissä. Lastensuojelulaissa on vahvistettu lapsen edun toteutumista 
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korostamalla lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suojeluun, sekä julkisen val-

lan velvollisuutta varata riittävät voimavarat perheelle ja lapselle palveluja järjestettä-

essä (Räty, 2019, s. 1). 

Lapsen etua arvioitaessa tulee arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, miten eri toimen-

pidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat: 

1) lapselle tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin, läheiset ja jatkuvat ihmissuh-
teet 

2) mahdollisuuden saada hellyyttä ja ymmärrystä sekä iän ja kehitystason mukaisen 
valvonnan ja huolenpidon  

3) taipumuksiaan ja toivomuksiaan vastaavan koulutuksen 

4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden 

5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen 

6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan  

7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen 

(LSL 417/2007, 4§.) 

Nämä laissa mainitut seitsemän kohtaa tulee ottaa huomioon aina lapsen etua pohditta-

essa ja jokaisen päätöksenteon yhteydessä. Lapsen etua tulisi arvioida lastensuojelun eri 

vaiheissa, niin lapsen asuessa kotona kuin hänen ollessaan sijaishuollossa (Sinko, 2016, 

s. 8). Edellä mainitut seikat tulee siis huomioida niin huostaanoton hetkellä, sijaishuol-

topaikkaa valittaessa kuin sijaishuoltopaikan vaihtumisen yhteydessä. 

Kuten Räty (2019, s.13) toteaa, lasta koskevassa päätöksenteossa on aina kysymys eri-

laisten lapsen elämään vaikuttavien olosuhteiden arvioinnista ja niiden välisten syy-seu-

raussuhteiden punninnasta. Lastensuojelulain 24§ mukaan lapsen asioista vastaavalla 

sosiaalityöntekijällä on vastuu lapsen edun turvaamisesta. Lapsen asioista vastaavan so-

siaalityöntekijän tulee virkansa puolesta valvoa lapsen edun toteutumista ja hänen tulee 

tarvittaessa avustaa lasta puhevallan käytössä sekä ohjata lapsi oikeusavun piirin, mikäli 

tämä sitä tarvitsee. Tarpeen vaatiessa lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on 

velvollisuus huolehtia siitä, että lapselle haetaan edunvalvoja tilanteissa, jotka vaativat 

sitä. (LSL 417/2007). Lapsen edun toteuttaminen vaatii sosiaalityöntekijältä asiakkaan 

tuntemista, rationaalista pohdintaa, sekä kokonaisuuden hahmottamista ja arviointia. So-

siaalityöntekijällä on oltava tietty määrä juridista ymmärrystä ja hänen tulee ymmärtää 
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lain ja oikeuden tehtävä ja velvoitteet. Luottamus on asiantuntijuuden ja sosiaalityön 

asiakassuhteen tärkein elementti, joka syntyy rehellisyydestä ja avoimuudesta, myös ti-

lanteissa, joissa kyse on vallankäytöstä. Sosiaalityöntekijällä on näkemys perheen ja 

lapsen tilanteesta, eikä vaikeitakaan asioita voi peitellä tai kaunistella. (Sinko, 2004, 

s.140–142.) Lapsen edun pohtiminen on haasteellinen sosiaalityön asiantuntijan tehtävä.  

 

3.2 Pysyvyyden merkitys sijaishuollossa 

3.2.1 Kiintymyssuhdeteorian näkökulma pysyvyyteen 

Ihmisen läheisiä ja erityisen merkityksellisiä ihmissuhteita kutsutaan kiintymyssuh-

teiksi. Tällä viitataan yksilön ja hänen kiintymyksensä kohteen voimakkaaseen emotio-

naaliseen siteeseen. Kiintymyssuhdeteoria tuo näkökulman pysyvyyden merkitykseen ja 

sijaishuollossa tehtävään työhön. Kiintymyssuhdeteoria on tässä työssä merkitykselli-

nen, sillä Hughesin (1997, s. 139) mukaan kiintymyssuhdeongelmien nähdään olevan 

yhteydessä lasten käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin. Kiintymyssuhdeteorian 

kehittäjä Bowlby (1988, s. 139) on todennut, että vaikeasti traumatisoituneilla lapsilla 

ilmenee äkkinäisiä mielialavaihteluja ja vihamielisyyttä, joka kohdistuu usein ihmisiin, 

joihin heillä on vahva kiintymys. Trauman, laiminlyönnin ja kiintymyssuhdehäiriöiden 

aiheuttamat toimintatavat vuorovaikutussuhteissa vaikuttavat käyttäytymiseemme. 

Nämä toimintamallit ovat pääsääntöisesti tiedostamattomia. (Hughes, 1997, s. 21–22.) 

Bowlbyn (1988) mukaan kiintymystyylit muotoutuvat pitkälti jo lapsuudessamme. Lap-

suuden aikaiset kokemukset jättävät kaikkein selvimmät jälkensä ”kiintymysjärjestel-

määmme”, hermoverkkoihin, jotka toimivat aina ollessamme yhteydessä meille kaik-

kein tärkeimpiin ihmisiin. Lapset, joista huolehditaan hyvin ja jotka kokevat saavansa 

hoitajiltaan empaattista kohtelua, muodostavat läheisiinsä turvallisen kiintymyssuhteen. 

He eivät takerru heihin liikaa eivätkä torju heitä luotaan. Lapsista, joiden tunteisiin ei 

vastata ja jotka kokevat, etteivät he saa vanhemmiltaan huomiota, tulee sen sijaan kiin-

tymyskäyttäytymisessään vältteleviä. Ja niistä lapsista, joiden vanhemmat käyttäytyvät 

ristiriitaisesti tulee ahdistuneita ja epävarmoja. (Bowlby, 1988, s. 9–11.) Bolwbyn kiin-

tymyssuhdeteoriaa on tutkittu ja testattu empiirisesti yli viidenkymmenen vuoden ajan 

ja sitä pidetään yhä tänäkin päivänä toimivana viitekehyksenä sosiaalisten suhteiden tut-

kimuksessa (Prior & Glaser, 2006, s.9). Kiintymyssuhdeteorian mukaan ihmisellä on 
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läpi elämän tarve läheisiin ihmissuhteisiin ja niiden muodostamiseen. (Prior & Glaser, 

2006, s. 14).  

Lastensuojelulaitoksen hoidollisuus perustuu lapsen tai nuoren mahdollisuuteen solmia 

uudessa asuinpaikassa turvallisempia kiintymyssuhteita kuin mihin hänellä on aikaisem-

min ollut tilaisuus. Sijaishuoltoon sijoitettavan lapsen tausta on usein rikkonainen ja sii-

hen sisältyy usein monia kiintymyssuhteen katkoksia, hoidon vakavia ja pitkäkestoisia 

laiminlyöntejä, kaltoinkohtelua, ja joissakin tapauksissa pahoinpitelyä ja/tai seksuaalista 

hyväksikäyttöä. (Sinkkonen, 2013, s. 7.) Sijaishuoltopaikan tärkeimmäksi aikuiseksi 

muodostuu usein omaohjaaja. Hän viettää lapsen kanssa aikaa arjen toiminnoissa, mutta 

myös kahdenkeskisissä omaohjaajahetkissä. Parhaassa tapauksessa lapsen ja omaohjaa-

jan välille muodostuu turvallinen kiintymyssuhde. Se perustuu aikuisen aitoon läsnä-

oloon, ennakoitavuuteen, rehellisyyteen sekä vuorovaikutussuhteen turvallisuuteen. 

Lapsi voi tuoda vuorovaikutustilanteisiin kaikki tunteensa, myös avuttomuutensa ja vi-

hansa. (Sinkkonen, 2013, s. 9.) Kun kiintymystyylimme on lapsuudessa muotoutunut, se 

säilyy melko muuttumattomana läpi elämän. Kiintymystyylit eivät siis määräydy ge-

neettisesti, vaan ovat oppimisen tulosta ja jossain määrin niitä on mahdollista muovata 

turvallisissa uusissa kiintymyssuhteissa. Toistuvat sijaishuoltopaikan vaihdokset kuiten-

kin katkaisevat nämä merkityksellisiksi muodostuvat ihmissuhteet. 

Puustinen-Korhonen ja Pösö (2010) kirjoittavat julkaisussaan, että pahimmillaan elämä 

sijaishuollossa voi vaurioittaa ja katkaista lapsen olemassa olevia suhteita tuomatta uusia 

korvaavia suhteita, parhaimmillaan sijaishuolto voi vahvistaa lapsen sosiaalisten suhtei-

den verkostoa ja hänen luottamustaan muihin ihmisiin ja myös vanhempiinsa. Heidän 

mukaansa tutkimustietoa aiheesta on niin vähän, että on vaikea ottaa kantaa tutkimustie-

don pohjalta siihen, millainen suhdemalli edellä mainituista on yleisin. Vihjeitä on siitä-

kin, että lapsi voi jäädä sosiaalisissa suhteissaan hyvin yksinäiseksi ja irralliseksi (Puus-

tinen-Korhonen & Pösö 2010, s.16.) Hiitolan (2009, s.20) tutkimuksessa yleisesti sijais-

huoltoa arvioivissa kysymyksissä sijaishuoltopaikkojen arvioitiin vastaavan hyvin lapsen 

tarpeisiin.  

Kiintymyssuhdeteorian mukaan kiintymystyyleillä on yhteyttä ihmisen tapaan toimia 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kiintymystyylit nähdään melko muuttumattomina, 

mutta sisäisiä toimintamalleja voi jossain määrin muovata uusissa ihmissuhteissa, mitä 

kuitenkin haittaavat toistuvat ihmissuhteiden katkeamiset. Teorian tulkinnoissa on usein 
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esitetty, että kaikki johtuu lapsuuden aikaisista varhaisista kokemuksista. Tämä on kui-

tenkin tulkinta, joka on myöhemmin todettu paikkansapitämättömäksi. Sisäisiä työsken-

telymalleja ja kiintymyskäyttäytymistä ei voi pitää muuttumattomana lapsuudesta aikui-

suuteen, sillä työskentelymallit päivittyvät uusien kokemusten ja uusien kiintymyssuhtei-

den myötä (Feeney & Noller, 1996, s.15). Ihmisen sisäiset työskentelymallit kehittyvät 

koko elämänkaaren ajan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja muutokset parem-

paan tai huonompaan ovat mahdollisia (Bowlby, 1988, s. 136). 

On huomioitavaa, että kiintymyssuhdeteoriaan on kohdistunut myös kritiikkiä. Teoriaa 

on esimerkiksi syytetty ylitulkinnasta siinä mielessä, että varhaisille suhteille ja kiinty-

mystyyleille on annettu liikaa merkityksiä, ja selitetty lasten myöhempiä varhaisaikui-

suuden ongelmia ainoastaan lasten varhaisilla kokemuksilla. Tällöin muut ihmisen toi-

mintaan ja persoonallisuuteen vaikuttavat tekijät, samoin kuin rakenteelliset kysymykset 

jäävät huomioimatta (esim. Pulkka 2017). Lastensuojelussa tätä voidaan ajatella siten, 

että lapsen kiintymystyylit selittäisivät päihdeongelman, väkivaltaisen käytöksen ja kai-

ken muun huonovointisuuden. Joskus syynä voi olla varhaisen vuorovaikutuksen pul-

mat, mutta harvemmin ne ovat yksin syynä kaikelle. 

Kiintymyssuhdeteorian kritiikin yhteydessä on puhuttu teorian liiallisesta yksilökeskei-

syydestä ja teorian ei ole nähty riittävästi selittävän ihmissuhteita. Lisäksi sitä on kriti-

soitu myös siitä, että teoriassa unohdetaan esimerkiksi geenien vaikutus ihmisen persoo-

nallisuuteen. (Gillath, Karantzas & Fraley, 2016, s. 267–270.) 

Kritiikistä huolimatta kiintymyssuhdeteoria on tässä työssä merkityksellinen erityisesti 

siitä syystä, että se tuo esille sen, miten katkokselliset ihmissuhteet voivat vaikuttaa hai-

tallisesti lapsen tilanteen kohentumiseen. Sijaishuoltopaikan muutosten myötä suhteet 

lapsen elämässä oleviin aikuisiin ja samassa sijaishuoltopaikassa asuviin nuoriin katkea-

vat tai vähintäänkin muuttuvat. Kaikki nämä katkeavat ihmissuhteet ja vaihtuvat paikat 

(esim. koulu, harrastus) voivat vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin ja sitä kautta opin-

toihin sekä jatkokoulutus- ja työllisyysmahdollisuuksiin (esim. Olsen & Montgomery 

2018). Näin ollen suhteiden katkeamisella sekä muutoksilla voi olla myös sosiaalisia 

seurauksia mahdollisten psykologisten seurausten lisäksi. 
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3.2.2 Monipaikkainen asuminen 

Monipaikkaisella asumisella tarkoitetaan elämän rakentumista kahden tai useamman 

asuinpaikan varaan. Lapsien kohdalla monipaikkaista asumista tapahtuu muun muassa 

vanhempien erotessa, jolloin koti rakentuu kahden vanhemman kotien välille, vaikka 

Suomessa lapsella voikin olla virallisesti vain yksi osoite. Lasten monipaikkainen asumi-

nen on usein niin sanottua pakotettua monipaikkaista asumista, sillä se ei perustu vapaa-

ehtoisuuteen vaan siitä päättää usein joku muu kuin lapsi itse. (Forsberg & Ritala-Koski-

nen, 2018, s. 7–9.) Sijoitettujen lasten kohdalla on otettava huomioon se, että heillä on jo 

ennen lastensuojelun asiakkuutta ollut usein jo monia asuinpaikkoja, jotka johtuvat per-

hesuhteiden muutoksista. Perhesuhteiden muutoksilla tarkoitetaan lapsen asuinperheen 

kokoonpanon muutoksia. Lapsen asuinperheen kokoonpano voi muuttua esimerkiksi van-

hemman uuden parisuhteen myötä, uusien puolisisarusten muuttaessa samaan kotitalou-

teen tai mahdollisten uusien sisarusten syntymän yhteydessä. (Ritala-Koskinen & Fors-

berg, 2016, s.106). 

Turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet ja kasvuympäristö ovat korostuneen tärkeitä sijoite-

tulle lapselle, joka on saattanut kokea rikkonaisuutta jo hyvin pienestä lähtien. Pysyvyy-

dellä tarkoitetaan sosiaalisesti ja emotionaalisesti tärkeiden suhteiden jatkuvuutta, joka 

auttaa muodostamaan tunteen johonkin kuulumisesta. Jokainen asuinpaikan muutos, 

vaihtuva ympäristö ja uudet ihmissuhteet irrottavat lapsen tutuksi tulleesta ympäristöstä 

ja laittavat aina uuden prosessin käyntiin. (Puustinen-Korhonen & Pösö, 2010, s. 12.) 

Lapsuuden asumiskokemuksilla tiedetään olevan vaikutuksia aikuisuuteen asti (esim. 

Ristikari ym. 2018). Pysyvyyden takaaminen on tavoitteena jokaisen lapsen kohdalla 

huostaanoton päättymiseen asti. Joidenkin lasten kohdalla pysyvyyden sijasta asumisen 

paikkoja kertyy huostaanoton aikana useita. Lastensuojelussa olisi tarkoitus saada aikaan 

pysyviä ja turvallisia kasvuolosuhteita, mitä nämä toistuvat kasvuympäristön vaihdokset 

eivät edesauta (Puustinen-Korhonen & Pösö, 2010, s.12).  

Erosen (2013) tutkimukseen osallistuneista lapsista puolet on ollut huostaanoton jälkeen 

sijoitettuina yhteen ja samaan paikkaan. Näille lapsille sijaishuolto on merkinnyt tässä 

suhteessa pysyvyyttä. On myös huomioitavaa, että sijoitettavilla lapsilla tapahtuu lähes 

aina siirtymisiä paikkojen välillä. Asuessaan sijaishuoltopaikassa lapsi käy usein kotilo-

milla biologisen perheen luona. Lapsella saattaa sijoituksen aikana olla myös hoitojakso 
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muussa paikassa kuin asuinpaikassaan, kuten erityisen huolenpidon jakso tai päihde-

katko. Jänkän (2013, s. 46) tutkimuksessa kuvattiin, että lapsella voi olla siirtymiä kodin 

ja sijaishuoltopaikan välillä, muuttoja laitoksesta toiseen, perhekodista laitokseen ja liik-

kumista laitoksen ja psykiatrisen osaston välillä.  

Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa käy ilmi, että toistuvat muutot uusiin sijoituspaik-

koihin estivät lapsia muodostamasta läheisiä suhteita sijaishuoltajiin ja pitivät lapset jat-

kuvassa turvattomuuden tunteessa (Skoog, Khoo & Nygren, 2014, s. 1888). Unrau, 

Seita ja Putney (2008, s. 1256) toteuttaman haastattelututkimuksen mukaan aiemmin si-

jaishuollossa asuneet haastateltavat kokivat toistuvat muutot merkittävänä menetyksien 

joukkona ja toistuvien muuttojen havaittiin vaikuttaneen siten, että haastatelluilla oli 

vaikeuksia muihin ihmisiin luottamisessa ja ihmissuhteiden muodostamisessa. Toistu-

vien muuttojen ja katkenneiden ihmissuhteiden vaikutukset olivat yhteydessä selviyty-

miseen myöhemmin elämässä. Toisaalta muutoilla on ollut myös positiivisia vaikutuk-

sia, kuten uusien paikkojen tarjoamat selviytymisen keinot. (Unrau ym., 2008) 

Rubin, O'Reilly, Luan, ja Localio (2007) toteuttaman tutkimuksen mukaan lapset, jotka 

saavuttivat sijoituksen varhaisessa vaiheessa stabiilin vaiheen, olivat iältään nuoria, 

heillä ei ollut aiempaa sijoitushistoriaa eikä juurikaan pulmia käyttäytymisen kanssa 

eikä heidän vanhemmillaan ollut mielenterveydellisiä ongelmia. Lapsilla, joiden oli vai-

kea saavuttaa pysyvyyttä, oli muita useammin käyttäytymisen liittyviä ongelmia. (Ru-

bin. ym. 2007) Fallesen (2014) tutkimuksen mukaan kaikista rikkonaisimmista ja epä-

vakaisimmista taustoista tulevat lapset ovat suurimmassa riskissä siihen, etteivät sijais-

huollon aikana saavuta pysyvyyttä. He ovat myös niitä lapsia, jotka kuntoutuakseen tar-

vitsisivat eniten pysyvyyden ja stabiiliuden luomaa turvaa. Lapset, joilla jo ennen sijoi-

tusta on monia riskitekijöitä, ovat alttiita useille sijaishuoltopaikan vaihdoksille. Sijais-

huoltopaikan vaihdoksille altistavia riskitekijöitä ovat samat kuin huostaanoton taustalla 

vaikuttavat tekijät. (Fallesen 2014.) Sijaishuoltopaikkojen epävakaudella on tutkimuk-

sen mukaan vaikutusta siihen, että lapsella on käyttäytymiseen liittyviä haasteita. Lapset 

kokevat sijoituspaikkojen epävakautta riippumatta heidän alkuperäisestä sijoitussyys-

tänsä. Tällä epävakaudella arvellaan olevan merkittävää vaikutusta heidän hyvinvoin-

tiinsa ja käyttäytymiseensä. (Rubin ym. 2007.) 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen  

Tässä luvussa esittelen tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset, tutkimusaineistoni, tut-

kimuseettisiä kysymyksiä ja kerron aineiston analysoinnista. 

 

 4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessani tarkastelen sitä, miksi lapsi ei voi jatkaa asumista lastensuojelun sijais-

huoltoyksikössä, vaan päädytään tilanteeseen, missä sijaishuoltopaikan vaihtaminen on 

lapsen edun mukaista. Aineistonani ovat sijaishuollon muutospäätösasiakirjat, joita ana-

lysoimalla pyrin vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 

 Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet lapsen sijaishuollon muutospäätökseen? 

 Miten lapsen edun toteutumista kuvataan sijaishuollon muutospäätöksen 

perusteluissa? 

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä tarkastellessani kiinnitän erityistä huomiota siihen, mi-

ten työntekijät perustelevat lasten siirtämistä sijaishuoltopaikasta toiseen ja mitä konteks-

tuaalisia tai lapseen liittyviä tekijöitä he tuovat tällöin esille. Lisäksi olen kiinnostunut 

siitä, onko sijaishuoltopaikan siirron välttämiseksi kokeiltu joitakin muita keinoja. Toinen 

tutkimuskysymykseni kohdistuu lapsen edun toteutumisen kuvauksiin ja sen käytännön 

toteutuksen tarkasteluun sijaishuollon muutospäätösten yhteydessä. Lastensuojelun si-

jaishuollon nykytilanteen tarkastelu tutkimuksen avulla on paikallaan, sillä kuten jo 

edellä on kuvattu, useille lapsille kertyy useampia sijoituspaikkoja huostaanottonsa ai-

kana. Näkemykseni mukaan niiden lasten, joita siirretään laitoksesta toiseen, kohdalla 

tulee esiin mahdollisesti myös lastensuojelun sijaishuollon problematiikka, se miksi si-

jaishuoltopaikat eivät kykene vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tutkimukseni tavoitteena on 

tuottaa tietoa, jolla voidaan kehittää lastensuojelun työskentelyä, jotta näitä uudelleensi-

joituksia voitaisiin tehdä vähemmän. 

 

4.2 Tutkimusaineisto  

Tämän tutkimuksen asiakirjoista muodostuvaan aineistoon on anottu tutkimuslupa yh-

deltä pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista. Tutkimussuunnitelmaa tehdessäni halu-

sin riittävän kokoisen aineiston ja anoin tutkimuslupaa sijaishuollon sosiaalityön tekemiin 
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päätösasiakirjoihin ajanjaksolle 1.1.2019—31.12.2019. Tutkimuslupa myönnettiin kysei-

selle ajalle, mutta aineistoa pyytäessäni kävi ilmi, että aikavälillä käsiteltäviä päätösasia-

kirjoja olisi ollut noin 160 kappaletta. Aineistona tämä olisi ollut liian suuri maisterintut-

kielman aineistoksi. Tästä syystä käsiteltävä aineisto päädyttiin yhteistyössä tutkimusalu-

een kanssa rajata käsittämään aikaväliä 1.1—30.6.2019. 

Aineistoa pyytäessäni olen pyytänyt vain niitä päätöksiä, jotka koskevat laitoshoidon so-

siaalityöntekijöiden valmistelemia päätöksiä. Sijaishuollon muutospäätöksen allekirjoit-

taa aina johtava sosiaalityöntekijä. Päätöksiä tulostettaessa kriteerinä on ollut tulostaa lai-

toshoidon sosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän päätökset. Tutkimukseni aineistoksi 

valikoitui 49 päätösasiakirjaa, joista jätin kolme aineiston ulkopuolelle, sillä ne kosketti-

vat perhesijoituksia. Tulostetut päätökset on numeroitu numeroilla 1-49. Analysoitavan 

aineiston joukossa on kolme päätöstä, jotka koskevat perhesijoituksia. Tällöin lopullinen 

tutkimusaineistoni muodostuu 46 sijaishuollon sosiaalityön tekemistä päätösasiakirjoista 

aikavälillä 1.1—30.6.2019. Päätösasiakirjat on kirjoitettu Arial-fontilla, fonttikoolla 12 

ja rivinvälillä 1. Näin määriteltynä käsiteltävän aineiston 46 päätösasiakirjaa käsittää yh-

teensä 214 sivua.  

Perhehoidon johtavan sosiaalityöntekijän ollessa pois töistä laitoshoidon johtava sosiaa-

lityöntekijä sijaistaa häntä. Tällöin laitoshoidon sosiaalityöntekijä allekirjoittaa myös per-

hehoidon valmistelemat sijaishuollon muutospäätökset. On huomioitavaa, että tutkimus-

jaksolta on voinut jäädä aineistosta pois joku päätös, joka on laitoshoidon sosiaalityönte-

kijän valmistelema päätös, mutta lopullisen päätöksen on allekirjoittanut perhehoidon 

johtava sosiaalityöntekijä.  

Päätösasiakirjat on tulostettu asiakastietojärjestelmästä ja kaupungin työntekijä on ne 

anonymisoinut siten, ettei niistä käy ilmi asiakkaan henkilötiedot eikä sijaishuoltopaik-

kojen nimiä. Kirjauksen laatineen sosiaalityöntekijän nimeä ei ole päätöksistä ano-

nymisoitu. Ennen aineiston analysointia päädyin siihen, että anonymisoin aineistosta 

myös työntekijöiden nimet. 

 

4.3 Dokumenttianalyysi 

Dokumenttianalyysi on tutkimusmenetelmä, jossa tutkimuksen kohteena on sellainen ai-

neisto, joka on olemassa tutkijasta huolimatta. Aineistoa ei ole tuotettu tiettyä tutkimusta 
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varten, vaan se on jotain muuta tarkoitusta varten jo julkaistua materiaalia. Aineistona 

voidaan käyttää esimerkiksi aiemmin julkaistuja sanomalehtien tai aikakausilehtien artik-

keleita, tilastoja tai kirjallisuutta. Dokumenttianalyysin vahvuutena nähdään sen herk-

kyys asiayhteydelle. (Bowen, 2009). Tässä työssä aineistona ovat sosiaalityön asiakirjat 

ja erityisesti päätösasiakirjat.  

Sosiaalityössä dokumentointi on yksi keskeisimmistä työtehtävistä, jonka tarkoituksena 

on tallentaa sosiaalityöntekijän tekemää käytännön työtä. Dokumentointia ohjaillaan eri 

tahoilta ja eri tavoin, esimerkiksi lainsäädännöllä, ammatillisella koulutuksella ja kansal-

lisilla kehittämishankkeilla. (Kääriäinen, 2016, s. 189) Dokumentointiin käytäntönä ja 

toimintana liittyy myös rajoitteita. Dokumentit ovat kirjaushetkellä kirjaajan ja senhet-

kisten olosuhteiden vaikutusten alaista toimintaa sekä vastaavasti kirjausten lukuhetkellä 

lukijan senhetkisten olosuhteiden vaikutuksen alaista tulkintaa. Asiakirjan kirjoittaja 

käyttää aina jonkinasteista valtaa valitessaan, mitä asiakirjaan kirjoittaa. Aino Kääriäisen 

(2016) mukaan dokumentteja "kirjoitetaan, luetaan ja tulkitaan työssä, työtä varten ja työn 

tekemiseksi". (Mts. 193).  

Asiakirjojen tarkastelu on kuitenkin merkityksellistä, sillä sosiaalityöntekijän tekemät do-

kumentit vaikuttavat suoraan asiakkaiden elämään ja niitä tehdessään työntekijä käyttää 

julkista valtaa. Lisäksi asiakirjat ilmentävät yhteiskunnallisia arvoja sekä sosiaalityönte-

kijän työtä ohjaavia käytäntöjä. Dokumentteja analysoidessa merkityksellistä on siis ym-

märtää dokumentin kirjoittajan positio ja tulkinnat senhetkisen tiedon perusteella sekä 

dokumenttien institutionaalinen ja hallinnollinen merkitys. Tutkijan on jossain määrin 

mahdoton tietää dokumentin kirjoittajan arvoja ja tulkintoja asiakirjoista jälkikäteen, 

mutta lastensuojelun sosiaalityöntekijän rooli viranomaisena on jälkikäteenkin jossain 

määrin ymmärrettävissä (Kuusela, 2006, s. 10). 

Asiakirjatutkimuksessa on huomioitava se, että dokumenttiin on kirjattu sosiaalityönteki-

jän tulkinta tilanteesta, joten vain kirjaajan tärkeiksi arvioimat asiat käyvät ilmi tekstistä 

eikä asiakirjasta voida tulkita kuin ainoastaan se, mitä sinne on kirjoitettu (Kääriäinen, 

2016, s. 193). Dokumenttien perusteella voidaan siis vain tehdä tulkintoja ja arviointeja 

sosiaalityöntekijän asiakirjaan kirjoittamasta tekstistä ja asiakkaan elämästä sosiaalityön-

tekijän havainnoinnin ja olennaiseksi arvioimien seikkojen mukaisina kirjauksina. Asia-

kirjatutkimuksessa on olennaista ymmärtää, että kirjaus on usein yhden ihmisen laatima, 

hänen näkökulmastaan kirjoitettu ja hänen tulkintansa asioista, tilanteista ja tapahtumista, 
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eikä dokumentointi siten ole objektiivinen totuus asiasta, tilanteesta ja vallitsevista olo-

suhteista (Kiuru & Metteri, 2014, s. 170).  

 

4.4 Sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 

Sisällönanalyysi mielletään usein perusanalyysimenetelmäksi, ja sitä voidaan käyttää 

kaikissa laadullisen tutkimuksen suuntauksissa. Sisällönanalyysi on tutkimusmene-

telmä, jonka avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Tutkittava aineisto voi olla 

mitä tahansa, kunhan sillä on yhteyttä tutkittavaan ilmiöön, ja sitä voidaan koota, ha-

vainnoida ja analysoida. Sisällönanalyysi analyysimenetelmänä mahdollistaa dokument-

tien systemaattisen analysoinnin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103–105.)  

Laadullisessa analyysissa puhutaan usein induktiivisesta ja deduktiivisesta analyysista. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, S. 107) mukaan tämä kahtiajako on jo vanhentunut ja pa-

rempi jako on Eskolan (2007) esittämä jaottelu aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja 

teorialähtöiseen analyysiin. Sisällönanalyysia sovelletaan tässä tutkimuksessa aineisto-

lähtöisen analyysin tekemiseen. Aineistolähtöisessä tutkimuksessa tarkoituksena on 

luoda tutkimusaineistoista teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan aineis-

tosta huomioiden tutkimuksen tarkoitus ja tehtävän asettelu. Oleellista on se, etteivät 

analyysiyksiköt ole etukäteen määriteltyjä ja sovittuja. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

108). Pyrkimyksenäni on ollut tehdä mahdollisimman aineistolähtöinen analyysi tutki-

muskysymysteni ohjaamana.  

Sisällönanalyysiä lähellä oleva analyysimenetelmä on sisällönerittely, jolla tarkoitetaan 

kvantitatiivista analyysia, jossa kuvataan määrällisesti jotain dokumentin sisältöä. Sisäl-

lönerittelyssä aineistosta voidaan esimerkiksi laskea jonkin asian esiintyvyyttä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, s. 107). Käytän tutkimuksessani analyysimenetelmänä sekä sisäl-

lönanalyysiä että sisällönerittelyä.  

 

4.5 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tätä tutkimusta varten on saatu tutkimuslupa erään kaupungin tutkimuslupia myöntävältä 

taholta. Tämän tutkimuksen aineisto muodostuu erään kaupungin sijaishuollon laitos-
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hoidon tekemistä sijaishuollon muutospäätösten päätösasiakirjadokumenteista. Asiakir-

jatulosteet olen saanut kaupungilta valmiiksi anonymisoituina, jolloin ei muodostu sa-

lassa pidettävää henkilörekisteriä. Tutkimusalue on anonymisoitu, jotta asiakkaiden tun-

nistamattomuus on turvattu mahdollisimman hyvin. Suostumusta yksittäisiltä henkilöiltä 

ei tarvittu, koska tutkimus kohdistuu anonymisoituihin asiakirjoihin eikä henkilöihin. 

Asiakirjat olivat numeroituja ja työn kirjoitusvaiheessa viittasin aineistoviittauksissa näi-

hin numerointeihin. Tarkoituksena oli seurata, että myös aineistoviittauksissa tulee käy-

tettyä aineistoa mahdollisimman monipuolisesti eikä tuloksissa tule nojauduttu vain muu-

taman päätöksen tuottamaan tietoon. Lopullisesta työstä päädyin kuitenkin poistamaan 

nämä viitaukset päätösten numeroihin, jotta asiakkaiden anonymiteetti on mahdollisim-

man hyvin turvattu eikä aineistositaattia voida yhdistää johonkin tiettyyn päätökseen.  

Asiakirja-aineiston käsittelyssä on huomioitu koko ajan sen arkaluonteisuus, eikä ai-

neistoa ole missään vaiheessa päässyt käsittelemään kuin tutkimuksen tekijä. Tutkimuk-

sen valmistumisen jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisuussäännösten mukaisesti.  

Sijaishuoltoa ja sijaishuollon muutoksia on tutkittu vain vähän, ja lisätutkimus aiheesta 

on paikallaan. Toivon tällä tutkimuksella tuottavani tietoa, jolla voitaisiin kehittää si-

jaishuoltoyksikköjen toimintaa ja vähentää lasten pompottelua laitoksesta toiseen. Tut-

kimusta tehdessä minun tulee muistaa oma positioni tutkijana, vaikka minulla on aihee-

seen erityinen tunneside pitkän laitostyöskentelyhistoriani ja nykyisen roolini sijaishuol-

lon sosiaalityöntekijänä takia, mikä on myös motivoinut minua tutkimusaiheen valin-

taan. Tutkimusta tehdessä minun tulee muistaa, että en etsi vastauksia vahvistamaan 

omia ajatuksiani ja ennakkokäsityksiäni vaan vastauksia tutkimuskysymyksiini. Pyrin 

varmistamaan tätä nojaamalla aiempiin tutkimuksiin ja perustelemaan tulkintojani.  

Tutkimusaineisto on saatu kaupungilta, missä itse nykyään työskentelen. Päätökset ovat 

tehty ennen omaa työskentelyäni kyseisellä kaupungilla, eivätkä tutkimusaineiston pää-

tökset ole siis minun tekemiäni. Ne kuitenkin ovat nykyisten työkavereideni tekemiä 

päätöksiä. Päätöksiä valmistelleiden vastuusosiaalityöntekijöiden nimiä ei oltu päätök-

sistä anonymisoitu. Päädyin kuitenkin mustaamaan eli anonymisoimaan päätöksistä 

myös vastuusosiaalityöntekijöiden nimet ennen analyysin aloittamista, jotta pystyn ana-

lysoimaan aineistoa mahdollisimman objektiivisesti.  
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Lastensuojelu ja etenkin sijaishuolto on minulle tuttua paitsi työkokemuksen kautta, niin 

myös opintojen ja ammattikirjallisuuden kautta. Aiheesta on myös viime aikoina kirjoi-

teltu varsin vilkkaasti. Median kirjoittelu ja etenkin kirjoituksissa esiintyvä tapa osoittaa 

syyttävällä sormella lastensuojelua herättää minussa runsaasti tunteita. Pyrkimykseni 

kuitenkin on suhtautua aineistoon mahdollisimman avoimesti ja aineistolähtöisesti eikä 

vastata esitettyihin syytöksiin tai puolustautua. Toisaalta vankka lastensuojelun koke-

mus auttaa ymmärtämään aiheen sensitiivisyyttä ja tulkitsemaan aineistoa myös omaan 

kokemukseeni perustuen.  

Tutkimuksessa noudatetaan Helsingin yliopiston hyvän tutkimuksen linjauksia sekä 

Suomen Akatemian hyvän tieteellisen käytännön ohjeita, jotka perustuvat Tutkimuseet-

tisen neuvottelukunnan ohjeisiin (TENK 2019).  

 

4.6 Aineiston analyysin kuvaus  

Aloitin tutkimusprosessin siten, että kävin dokumenttiaineiston kertaalleen kokonaisuu-

dessaan läpi. Päätöstekstit myötäilevät kaikki samantyyppistä rakennetta, mitä voidaan 

kuvata hyvin strukturoiduksi. Tutkimusalueen asiakastietojärjestelmässä sijaishuollon 

muutospäätöksen asiakirjapohja on asiakastietojärjestelmässä valmiina, joten asiakirjojen 

rakenne on yhtenäinen. Päätösteksteissä ensimmäisenä on lapsen henkilötiedot ja niitä 

seuraa vanhempien henkilö- ja yhteystiedot. Lapsen olinpaikkaan sosiaalityöntekijä kir-

jaa lapsen asuinpaikan sijaishuollon muutospäätöksen hetkellä. Lapsen olinpaikkaa seu-

raa listaus lapselle tehdyistä sijaishuollon päätöksistä ja sen jälkeen tulee listaus aiem-

mista sijoituspaikoista. Tämän jälkeen asiakirjaan kirjataan sijaishuoltopaikan muuttami-

sen perustelut, jota seuraa kirjaukset asianosaisten kuulemiseen tai mielipiteen selvityk-

seen liittyen. Tämän jälkeen seuraa tiedot lapsen asiakassuunnitelmasta siltä osin, että 

koska se on tehty ja mikä on suunnitelma sen päivittämiseksi. Seuraavaksi asiakirjassa on 

päätösehdotus, päätös ja tiedot päätöksen täytäntöönpanosta. Viimeisimpänä on asianval-

mistelijan ja päättäjän tiedot. Päätöksen liitteenä on ohjeet päätöksen valituskelpoisuu-

desta ja valittamisesta.  

Aineiston analysointi voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä keräsin ai-

neistosta tilastollisia tietoja ja toisessa keräsin aineistosta laadullisia kuvauksia. Aineiston 



27 

laadullinen sisällönanalyysi on edelleen jaettu kahteen vaiheeseen. Esittelen aineiston tar-

kemman analyysikuvauksen seuraavaksi. 

Aloitin aineiston analyysin kvantifioimisella. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 119) kutsuvat 

tätä vaihetta sisällön erittelyksi. Heidän mukaansa perinteisesti sisällönanalyysissa lähde-

tään liikkeelle erilaisten ala- ja yläkategorioiden luomisesta ja luokittelusta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 114), mutta analyysissä voidaan lähteä liikkeelle myös tilastollisesta 

sisällön erittelystä (Eskola & Suoranta, 1998, s. 186). Koska aineisto oli toimitettu mi-

nulle tulosteena, suoritin aineiston kvantifioimisen manuaalisesti kirjaamalla esimerkiksi 

aiempien sijoitusten määrät Word-dokumenttiin. Kvantifioinnin aikana poimin asiakir-

joista tiedot lasten iästä, sukupuolesta ja aiempien sijoituspaikkojen lukumäärästä. Ensi-

lukemalla merkkasin ylös asiakirjoissa toistuvia sijaishuoltopaikan muutokseen vaikutta-

via syitä. 

Jo ensimmäisen lukukerran aikana aineistosta nousi toistuvia asioita, joita aloin syste-

maattisemmin kirjaamaan toisella lukukerralla. Ennen toista lukukertaa muodostin Excel-

taulukon, johon aloin kokoamaan ensimmäisellä lukukerralla mieleen jääneitä asioita. 

Toisella lukukerralla lukeminen oli systemaattisempaa ja aloin etsimään päätösasiakir-

joista toistuvia teemoja, joita myös kokosin Excel-asiakirjaan. Toisella lukukerralla aloin 

tarkemmin koodaamaan aineistoa. Excel-taulukon käyttö mahdollisti joidenkin asioiden 

esittämisen taulukkomuodossa, joita esittelen seuraavassa tulosluvussa.  

Aineisto-otteissa olen luettavuuden kannalta käyttänyt [hakasulkeita], joilla olen korvan-

nut päätösteksteistä anonymisoituja osuuksia kuten lapsen nimeä, sijoituspaikan nimeä 

tai muuta peitettyä osuutta tekstistä. Hakasulkeiden sisälle olen lisännyt sanan, joka mie-

lestäni sopii asiayhteyteen anonymisoidun sanan tilalle.  
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5 Tulokset  

Tässä luvussa esittelen aineiston analyysin perusteella muodostuneet tutkimustulokset. 

Tulosluku etenee tutkimuskysymysten järjestyksessä siten, että ensin kerrotaan sijais-

huollon muutospäätökseen vaikuttaneita tausta tekijöitä ja sen jälkeen tarkastellaan lap-

sen edun kuvauksia. 

5.1 Sijaishuoltopaikan muutospäätökseen vaikuttaneet taustatekijät 

päätösasiakirjoissa 

Tässä luvussa tarkastelen niitä taustatekijöitä, joita aineistosta oli mahdollista poimia. 

Nämä määrälliset tulokset on esitetty kuvioissa, jotta tulosten havainnoiminen ja ver-

tailu olisi selkeämpää.  

Tämän aineiston mukaan sijaishuollon muutospäätös kohdistui 24 poikaan ja 22 tyttöön, 

kuten alla olevasta kuviosta (kuvio 2) käy ilmi. Määrällisesti molemmat sukupuolet ovat 

tämän tutkimuksen mukaan lähes yhtä edustettuina. Sukupuolella ei vaikuta olevan mer-

kittävää vaikutusta siihen, kohdistuuko lapseen sijoituksen aikana sijaishuollon muutos-

päätöksiä, kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi. Tässä aineistossa poikien osuus on 52 

prosenttia ja tyttöjen 48 prosenttia, mikä vastaa tilastoa kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

lasten sukupuolijakaumasta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuina olevista lapsista ja nuorista 

poikien osuus on pysytellyt tyttöjen osuutta suurempana 1990-luvulta lähtien ja vuonna 

2019 poikia oli 53 prosenttia (9 997) ja tyttöjä 47 prosenttia (8 931) (Forsell, Kuoppala 

& Säkkinen, 2020, s. 7). 

 

 

Kuvio 2. sijaishuollon muutospäätösten jakautuminen sukupuolittain 
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tytöt

pojat



29 

 

Ikä vaihteli 9 ja 17 ikävuoden välillä. Aineistossa korostuivat 17-vuotiaat nuoret, joihin 

kohdistui 25 sijaishuollon muutospäätöstä. Toiseksi suurimpana ikäryhmänä korostui 16-

vuotiaat, joihin tarkasteluaikavälillä kohdistui yhteensä 9 päätöstä. Alla olevassa kuviossa 

(Kuvio 3) on esitetty sijaishuollon muutospäätösten jakautumista ikäluokittain. Kuten ku-

viosta käy ilmi, päätöksistä yli puolet, 54 prosenttia, kohdistui 17-vuotiaisiin nuoriin. Si-

jaishuollon muutospäätös kohdistui selkeästi eniten ikäryhmään 16–17-vuotiaat, joihin 

kohdistui aineiston päätöksistä yhteensä 74 prosenttia. Sijoitettuna ja huostaanotettuina 

olevien lasten määrä on ollut huolenaiheena useissa eri yhteyksissä. Huostaanottojen 

määrä on kasvanut ja erityisen suurta kasvu on ollut 16–17-vuotiainen ikäryhmässä (For-

sell, Kuoppala & Säkkinen 2020). Ei siis ole yllättävää, että tässäkin tutkimuksessa ky-

seinen ikäryhmä on yliedustettuna.  

 

 

Kuvio 3. sijaishuollon muutospäätösten jakautuminen ikäluokittain 

 

Vaikka määrällisesti molemmat sukupuolet ovat aineistossa lähes yhtä edustettuina, on 

sukupuolella kuitenkin vaikutusta siihen, että nuoremmalla iällä kaikki sijaishuollon 

muutospäätökset ovat kohdistuneet poikiin. Aineiston tarkastelu ikäryhmittäin ja suku-

puolittain tuo esiin myös sen, että eniten sijaishuollon muutospäätöksiä kohdistuu 17-

vuotiaisiin tyttöihin. 

 

Alla olevissa kuvioissa (kuvio 4 ja kuvio 5) on esitetty sijaishuollon muutospäätösten 

jakautuminen ikäluokittain ja sukupuolittain.  
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Kuvio 4. sijaishuollon muutospäätökset pojat          Kuvio 5. sijaishuollon muutospäätökset tytöt 

 

Lastensuojelulain 50§ mukaan perhehoito on lastensuojelulain ensisijainen lapsen sijais-

huollon muoto ja laitoshoitoa järjestetään vain, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää 

riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla (LSL 417/2007). Perhehoito on 

ollut vuodesta 2012 alkaen ensisijainen sijoitusmuoto, kun lapsi sijoitetaan kodin ulko-

puolelle. Useimmiten pienet lapset ohjautuvat perhesijoituksiin ja vain lapset, joiden 

hoitoa ei voida edes tukitoimin toteuttaa, ohjautuvat laitoshoitoon. Lastensuojelu 2019-

tilaston mukaan alle 6-vuotiaat lapset olivat lähes kaikki sijoitettuina perhesijoitukseen, 

kun taas 16–17-vuotiaista yli puolet oli sijoitettu laitossijoituksiin (Forsell, Kuoppala & 

Säkkinen, 2020, s.5). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan laitossijoituksien 

katkeamisia. Tämä selittää osaltaan sen, että pienten lasten osuus aineistossa on pieni. 

Se, miksi pieniä tyttöjä ei ole lainkaan, ei käy ilmi näistä tuloksista. Tämän tutkimuksen 

mukaan pienten tyttöjen kohdalla ei tällä tarkasteluvälillä tapahtunut yhtään laitossijoi-

tuksen katkeamista. Yhtenä syynä voi olla, että pienet tytöt on onnistuttu sijoittamaan 

perhehoitoon, mutta poikien kohdalla on katsottu, etteivät he ole perhehoitokuntoisia.  

 Aineistossa jokaisella lapsella oli aiempia sijoituspaikkoja. Tämä johtuu ensinnäkin 

siitä, että huostaanotto on vain harvoin lapsen ensimmäinen sijoitus. Ennen huostaanot-

toa lapsi on usein sijoitettu joko avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti (Forsell ym., 

2020). Aiempien sijoituspaikkojen määrä tässä aineistossa vaihteli yhden ja kahden-

toista sijoituspaikan välillä. Keskiarvo aiempien sijoituspaikkojen määrästä oli tällä ai-

neistolla 4,5 sijoituspaikkaa. Aineistossa käy ilmi, että osaan asiakkaista on tarkasteluai-

kavälin aikana kohdistunut enemmän kuin yksi sijaishuollon muutospäätös. Yhtä asia-

kasta lukuun ottamatta sijaishuollon muutospäätöksiä oli kuitenkin korkeintaan kaksi 
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tällä kuuden kuukauden tarkastelujaksolla. Pysyvyyden näkökulmasta on huomioitavaa 

se, että kuuden kuukauden tarkasteluaikavälillä aineistosta neljä sijaishuollon muutos-

päätöstä koskee samaa asiakasta. Näin ollen voidaan tulkita, että hänen kohdallaan las-

tensuojelu ei ole edustanut pysyvyyttä. Toistuvien sijaishuoltopaikkojen vaihdoksien 

vaikutukset nuoren elämään käyvät esiin seuraavassa aineisto-otteesta: 

”[Nuori] sai peruskoulun suoritettua loppuun. Huomioiden [nuoren]repaleinen koulun-
käyntihistoria ja se, että hän on puolentoista vuoden aikana ollut sijoitettuna neljään eri 

lastensuojeluyksikköön, suoritus on merkittävä ja jopa poikkeuksellinen”  
 

Kyseisessä kommentissa on luettavissa sosiaalityöntekijän näkemys siitä, miten toistuvat 

siirrot vaikeuttavat nuoren elämää. Kyse ei ole pelkästään katkeavista työntekijäsuhteista, 

vaan myös fyysisesti niin koulupaikan, asuinpaikan kuin vapaa-ajanviettopaikkojen kat-

keamisia.  

 

5.2 Lapsen etu ja oikeus pysyvyyteen päätösasiakirjoissa  

5.2.1 Lapsen tarpeita vastaava sijaishuoltopaikka 

Tässä alaluvussa tarkastelen lastensuojelulain näkökulmasta lapsen edun kuvauksia pää-

tösasiakirjoissa. Lapsen edun kuvauksien tarkastelussa on käytetty apuna lastensuojelu-

lain 4§:ssä (LSL 417/2007) mainittuja seitsemää kohtaa, joihin on kiinnitettävä huo-

miota lasten etua arvioitaessa. Kohtia 1–5 ja 7 arvioidaan tässä alaluvussa ja kohtaa 6 

seuraavassa alaluvussa.  

Lapsen uutta sijoituspaikkaa valitessa tulee lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 

käyttää tarkkaa harkintaa ja perustella, miten uusi sijaishuoltopaikka on lapsen tarpeita 

vastaava paikka ja sijaishuoltopaikan vaihto on lapsen edun mukainen ratkaisu. Lapsen 

etua on sijaishuollon muutospäätöksissä pohtimassa ensisijaisesti lapsen asioista vas-

taava sosiaalityöntekijä, joka valmistelee päätöksen teon. Ennen varsinaista päätöksen-

tekoa tutkimusalueeni kaupungissa sijaishuollon muutostarvetta pohditaan mahdolli-

suuksien mukaan työryhmässä, minkä jälkeen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 

tekee esityksen laitossijoituksen tarpeesta kaupungin asiakasohjausryhmälle. Kiireellis-

ten/akuuttien sijaishuollon muutospäätösten osalta tätä yhteistä pohdintaa tiimissä ei eh-

ditä tehdä. 
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Tutkimusalueeni kaupungissa toimii asiakasohjausryhmä, jonka tehtävänä on pohtia 

saamiensa tietojen perusteella, mikä olisi lapselle paras sijoituspaikka. Sijaishuoltopaik-

kaa valittaessa asiakasohjausryhmällä on käytössään lapsen vastuusosiaalityöntekijän 

tekemä esitys lapsen uudesta sijaishuoltopaikan tarpeesta. Esitykseen lapsen vastuus-

osiaalityöntekijä on koonnut eri tahojen näkemykset lapsen nykytilanteesta. Esityksessä 

asiakasohjausryhmään on kootusti tietoa lapsen huostaanoton syistä, lapsen nykytilan-

teesta, nykyisen sijaishuoltopaikan näkemys sekä mahdollisuuksien mukaan vanhem-

pien ja lapsen oma näkemys tilanteesta. Esityksen laatimisen edellytyksenä on näke-

mykseni mukaan se, että lapsen vastuusosiaalityöntekijällä on tuntemus asiakkaastaan, 

hänen toiveistaan ja kokonaistilanteesta sekä riittävästi aikaa paneutua esityksen tekemi-

seen.  

Lapsen vastuusosiaalityöntekijä saa asiakasohjausryhmältä tiedon siitä, mitä uutta sijais-

huoltopaikkaa he suosittavat lapselle. Suositukseen vaikuttaa myös se, missä paikoissa 

on tilaa. Tämän suosituksen perusteella vastuusosiaalityöntekijä on yhteydessä mahdol-

liseen uuteen sijaishuoltopaikkaan ja pyrkii varmistamaan heidän kykynsä vastata lapsen 

tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan uuteen sijaishuoltopaikkaan käydään tutustumassa 

lapsen ja vanhempien kanssa ennen sijaishuoltopaikan vaihtumista. Alla olevassa kuvi-

ossa (Kuvio 6) käy ilmi, minne lapset ovat tämän aineiston mukaan siirretty. Tämän ai-

neiston mukaan eniten uudeksi sijaishuoltopaikaksi on valikoitunut vastaanottokoti, 

toiseksi eniten erityistason yksikkö ja kolmanneksi lapsen koti.  

 

 
Kuvio 6. Minne siirretään 
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Aiemmin on kerrottu, että eniten sijaishuollon muutospäätöksiä kohdistui aineistossa 

17-vuotiaisiin tyttöihin. Uudeksi sijaishuoltopaikaksi heidän kohdallaan valikoitui 40 

prosentin kohdalla vastaanottokoti ja 33 prosentin kohdalla aloitettiin koekotiutus. Näi-

den 17-vuotiaiden tyttöjen kohdalla vastaanottokotiin sijoittamisen syynä olivat päihteet 

ja hatkaaminen. Aineiston perusteella niin kutsutut ”hatkat” eli luvattomat poissaolot 

ovat myös valitettavan yleisiä niin tämän aineiston sijoitetuilla nuorilla kuin aiempien 

tutkimusten perusteella (Esim. Lehtonen & Telén, 2013). Tämän aineiston päätöksistä 

kaiken kaikkiaan 11 prosenttia koski tilanteita, joissa nuoren sijoitus sijaishuoltopai-

kassa sanottiin irti pitkän luvattoman poissaolon vuoksi ja lapsen sijoituspaikka muutet-

tiin vastaanottokotiin sijaishuollon muutospäätöksellä. Aineistosta ei käy ilmi, siirre-

täänkö lapset sijoittajakunnan omaan vastaanottokotiin vai mahdollisesti johonkin yksi-

tyisen palveluntarjoajan vastaanottoyksikköön.  

Jokaisessa päätöksessä lapsen uudelleensijoittamista toiseen laitokseen on perusteltu, 

mutta osassa uuden sijaishuoltopaikan valikoitumista on perusteltu hyvinkin huolelli-

sesti ja osassa paikan valinta on lähinnä toteamus. Asiakirjat, joissa on perusteltu sijais-

huoltopaikan valintaa hyvinkin tarkasti, antavat vaikutelman siitä, että lapsen etua on 

päätöksenteon yhteydessä pohdittu ja puntaroitu tarkkaan ja huolellisesti. Mikä käy ilmi 

seuraavista perusteluista: 

 
”Sijaishuoltopaikan muuttaminen tilanteessa on välttämätöntä [nuoren] oman turvalli-

suuden turvaamiseksi”  
 

”[Sijaishuoltopaikka] on päihdeongelmaisten nuoren hoitoon erikoistunut erityislasten-
suojeluyksikkö ja näin ollen vastaa [nuoren] ensisijaiseen tuen tarpeeseen. [Nuoren] 
kohdalla paikan valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös paikan sijaintiin, 
jotta vanhempien on tarvittaessa mahdollista jatkossakin helposti vierailla [nuoren] 
luona, sekä toiminnallisuuteen, josta [nuoren] on arvioitu hyötyvän erityisen paljon” 

 

Muutamassa päätöksessä sijaishuollon muutospäätöksen toteutuminen lapselle parhaalla 

mahdolliselle tavalla jää kuitenkin itselleni hieman epäselväksi. Nämä koskevat tilanteita, 

joissa lapsi on ollut jo pitkään karkuteillä ja hänen sijaishuoltopaikkansa muutetaan vas-

taanottokotiin. Päätöksissä on kattavasti kirjoitettu lapsen huostaanoton syyt ja sijaishuol-

lon muutokseen johtaneet perustelut, mutta uuden sijaishuoltopaikan valitaan ei ole käy-

tetty erityisiä perusteluita vaan se tulee lähinnä toteamuksen muodossa ”sijaishuolto-
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paikka muutetaan xx vastaanottokotiin xx.xx.2019 alkaen.” Vain muutamassa päätök-

sessä käy ilmi, että sijaishuoltopaikan valintaan on perehdytty erityisen kattavasti, kuten 

seuraavista aineisto-otteista käy ilmi: 

 

”Sosiaalityöntekijä on kartoittanut xx-alueen lastensuojelulaitoksia ja käynyt [henki-
lön]kanssa tutustumassa kahteen laitokseen paikan päällä.”  

 
Vastuusosiaalityöntekijä on saanut käyttöönsä [sijaishuoltopaikkaa]koskevan valvonta-
raportin ja käynyt sen läpi [Kaupungin] lastensuojelulaitosten valvonnasta vastaavan 

sosiaalityöntekijän kanssa”  
 

Lapsen edun tarkastelu päätösasiakirjoista oli yllättäen hankalampaa kuin oletin. Lapsen 

etu on päätöksenteon yhteydessä niin itsestään selvä ja koko asiakirja on itsessään lapsen 

edun perustelua, joten sen sisältöjä ei asiakirjoissa eksplisiittisesti avata. Lapsen etu kä-

sitteenä oli mainittu esimerkkisi seuraavissa yhteyksissä: 

 

”Lapsen edun mukaista oli siirtää hänet toiselle paikkakunnalla, pois huonoista pii-
reistä”  

 

Tämän tutkimuksen aineistossa uuden sijaishuoltopaikan valintaa on perusteltu sillä, että 

uusi sijaishuoltopaikka pystyy paremmin vastaamaan lapsen tarpeisiin. Taloudelliset pe-

rusteet tai muut vastaavat syyt eivät näy tämän tutkimuksen aineiston perusteluissa. Huos-

taanotetun lapsen sijaishuoltopaikan valintaan liittyvää tutkimusta ei ole Lastensuojelu 

2019-tilaston mukaan tehty (Forsell ym., 2020). Laakso (2013) haastatteli tutkimukses-

saan sosiaalityöntekijöitä, jotka arvioivat, että sijaishuoltopaikan valinnassa lapsen etu 

toteutuu pääsääntöisesti hyvin. Perusteluina lapsen edun toteutumiselle nähtiin se, että 

päätös on voitu tehdä lapsen tarpeiden perusteella eivätkä esimerkiksi taloudelliset raamit 

ole olleet valinnan esteenä. Lapsen edun toteutumista sijaishuoltopaikan valinnan yhtey-

dessä on haasteellista arvioida. Ensinnäkin arviointiin vaikuttaa se, missä vaiheessa sijoi-

tusprosessia tai sen päättymisen jälkeen arviointia tehdään. Todellisuudessa lapsen edun 

toteutumista näissä tilanteissa voidaan arvioida vasta lapsen aikuistuttua, jolloin voidaan 

tarkastella lapsen edun toteutumista pidemmällä aikavälillä. (Laakso, 2013, s. 25, 88–90.)  

 

5.2.2 Mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa  

Lastensuojelulaissa on mainittu, että lapsen etua pohdittaessa on huomioitava lapsen 

mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen hänen omissa asioissaan. Tämä lapsen 



35 

osallisuuden korostaminen pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja lasten-

suojelulakiin (LSL 417/2007). Lasten on myös todettu sitoutuvan paremmin tehtyihin 

päätöksiin, kun he saavat olla osallisina heidän elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. 

Osallisuuden ajatellaan lisäävän lasten tunnetta ja uskoa siihen, että he voivat vaikuttaa 

omaan elämäänsä. (Laakso 2019a, s. 64.)  

Lapsella ja muilla asianosaisilla on lähtökohtaisesti oikeus tulla kuulluksi ja osallistua 

itseään koskevaan päätöksentekoon. Suomen perustuslain 21§ mukaan oikeus tulla en-

nakkoon kuulluksi omassa asiassaan on yksi lailla turvatuista oikeusturvakeinoista. Hal-

lintolain 34§ mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista annettava tilaisuus 

lausua mielipiteensä asiasta ja mahdollisuus antaa selitys sellaisista vaatimuksista ja sel-

vityksistä, jotka saattavat vaikuttaa päätöksen tekoon. Ennen sijaishuoltopaikan muutta-

mista koskevan päätöksen tekemistä kaikille asianosaisille on varattava mahdollisuus 

tulla kuulluksi lastensuojelulain 42 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla. Kuulematta 

jättämisen perustelut ovat määritelty hyvin tarkasti lastensuojelulain 42§ 3 momentissa. 

(PL 731/1999; HL 434/2003; LSL 417/2007.)  

Sijaishuollon muutospäätösasiakirjaan kirjoitetaan kunkin asianosaisen kuulemisessa il-

maisemat asiat tai perustellaan, miksi kuulemista ei ole tehty. Kuulemisissa tulee ilmi 

huoltajien ja lapsen mielipide sijaishuoltopaikan muuttamiseen. Tämä on kohta, jossa he 

voivat omasta näkökulmastaan perustella, miten lapsen etu kyseisessä tilanteessa toteu-

tuu. Sosiaalityöntekijän ohella sijoitetun nuoren elämästä on päättämässä ja neuvottele-

massa myös lapsen vanhemmat, sijaishuoltopaikan aikuiset sekä muut nuoren hoitoon ja 

elämään osallistuvat instituutiot kuten koulu ja terveydenhoitotahot. Nuoren mielipide 

omasta elämästään on yksi mielipide muiden joukossa. (Laakso, 2019a, s. 69.) Sijais-

huoltopaikan vaihtaminen ei ole helppo päätös ja se vaatiikin vastuusosiaalityöntekijältä 

asioiden tarkkaa puntaroimista. Päätöksentekotilanteessa asiaan liittyvät mielipiteet voi-

vat olla erilaisia ja myös vastentahtoisia siirtoja tehdään, jos ne kokonaisuudessaan kat-

sotaan kuitenkin olevan lapsen tilanteessa hänelle paras ratkaisu. Mielipiteiden eroavai-

suuksia on kirjattu esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

”[nuori] vastustaa ja esitti mielipiteenään, että ”Erittäin huonosti hoidettu väärä 
paikka” ja kertoi perusteluna ”liian kaukana”.”  

”[nuori]on ollut todella tyytymätön päätökseen ja todennut sen olevan todella huono. 
Hän sanoi valittavansa päätöksestä” 
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Samassa päätöksessä voi esiintyä myös lapsen ja hänen vanhempansa eriäviä mielipi-

teitä koskien sijaishuoltopaikan vaihtamista, kuten seuraavista aineisto-otteista käy ilmi: 

”äiti vastustaa sijaishuollon muutospäätöstä, koska terapia loppuu liian nopeasti. 
[Nuori] on tyytyväinen sijaishuollon muutospäätökseen”  

”[aikuinen] vastustaa. Ratkaisu on todella huono. Hän sanoo tietävänsä, etteivät laitok-
set pysty [nuorta] auttamaan” 

Kuulemisosuuden lisäksi sijaishuoltopaikan vaihtamisen perusteluissa tuotiin esiin nuo-

ren oman mielipiteen huomiointia, kuten seuraavista sitaateista käy ilmi: 

 

”sosiaalityöntekijän kahdenkeskisessä tapaamisessa [nuori] toi vahvasti esille, että hän 
ei halua olla [lastenkoti x:ssä]”  

 
[nuori]ilmoitti lastensuojelu sosiaalityöntekijälle, ettei suostu enää asumaan [sijais-

huoltopaikassa]. [Nuori]Ei kyennyt asettumaan sijaishuoltopaikan sääntöihin sekä oh-
jauksen vastaanottaminen sijaishuoltopaikan ohjaajilta osoittautui mahdottomaksi.” 

 

Samassa päätöksessä käy kuitenkin ilmi, että nuori on ilmaissut mielipidettään sijais-

huoltopaikasta jo useampi kuukausi ennen kuin paikkaa on päästy vaihtamaan. Sijais-

huoltopaikan näkemyksen mukaan nuorella oli sijaishuoltopaikassa väkivaltaista käy-

töstä. Edellä kuvatun tapauksen perusteella herääkin kysymys siitä, olisiko tilanteen 

kärjistymiseltä voitu välttyä, jos nuoren kokemus ja mielipide sijaishuoltopaikasta olisi 

otettu huomioon aikaisemmin. 

Nuorten kuulemisten tai mielipiteen selvittämisistä käy ilmi, että yli 58 prosenttia nuo-

rista on hyväksynyt sijaishuollon muutospäätöksen ja sijoituksen uuteen paikkaan. Tä-

män aineiston kohdalla neljän päätöksen (9 prosenttia) kohdalla ei tehty kuulemista, 

joko siitä syystä, ettei sitä voitu tehdä lapsen iän ja kehitystason vuoksi tai siitä syystä, 

että kuulemisesta olisi voinut aiheutua vakavaa vaaraa lapsen kehitykselle tai turvalli-

suudelle. Nuorista 15 prosenttia oli päätöksentekohetkellä karkuteillä eikä heitä saatu 

puhelimitse kiinni, joten heidän mielipiteensä jäi selvittämättä. Nuorista 8 prosenttia 

käytti myös oikeuttaan olla ilmaisematta mielipidettään, joko ilmaisemalla sanallisesti, 

ettei halua kertoa mielipidettään tai jättämällä saapumatta kuulemistilaisuuteen. Päätök-

sistä neljä prosenttia tehtiin siitä huolimatta, että nuori vastusti sijaishuoltopaikan muu-

tosta tai uutta sijaishuoltopaikkaa. Vai muutamassa päätöksessä on kirjattu, että nuori on 

käynyt ennen päätöksentekoa tutustumassa uuteen sijaishuoltopaikkaan. Yhdessä pää-
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töksessä nuori ei uskaltanut mennä hänelle järjestetylle tutustumiskäynnille, koska pel-

käsi, että hänet viedään takaisin nykyiseen sijaishuoltopaikkaan. Kun nuoret ovat pääs-

seet ennen päätöksentekoa tutustumaan uuteen sijaishuoltopaikkaan, ovat he poikkeuk-

setta hyväksyneet sijaishuollon päätöksen ja mielipiteet ovat olleet positiivisia muutok-

sesta kuten seuraavista lainauksista käy ilmi:  

” [Nuori] on ilmaissut kokevansa, että sijaishuoltopaikka on hänelle sopiva ja olevansa 
iloinen muutoksesta” 

”[Nuori] on iloinen siitä, että viimeinkin hänen tilanteeseensa tulee selkeys eikä hänen 
enää tarvitse olla karkuteillä.” 

Kuten edellä on kuvattu, lapsen oikeus tulla kuulluksi pyritään toteuttamaan mahdolli-

suuksien mukaan. Asiakirjateksteistä ei käy ilmi kuinka paljon lapsi on voinut olla vai-

kuttamassa omaan tulevaan sijaishuoltopaikkaansa. Asiakirjoista käy ilmi, että sijais-

huollon muutospäätös toteutetaan nuoren vastustuksesta huolimatta. Laakson (2019a) 

sijoitettujen nuorten haastattelututkimuksessa kävi ilmi nuorten kokevan, että heillä on 

kyllä mahdollisuus vaikuttaa koulunkäyntiin, harrastuksiin ja osin siihen, miten usein he 

tapaavat läheisiään. Siihen, että ovatko he huostassa tai siihen, missä he asuvat, eivät 

haastatellut nuoret kokeneet, että heillä on juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa. Haasta-

tellut kokivat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa niin sanotusti pieniin asioihin, mutta 

ei isompiin asioihin ja itselleen tärkeisiin asioihin. Haastatelluista lapsista vain muutama 

kertoi osallistumisestaan uuden sijaishuoltopaikan valintaan. Haastattelujen mukaan 

siirtymiset sijaishuoltopaikkaan ovat tapahtuneet yllättäen, eikä uuteen sijaishuoltopaik-

kaan ole käyty tutustumassa etukäteen kuin muutamassa tapauksessa. (Mts. 65–66.) 

Tässä aineistossa suurimman osan kohdalla muutoksesta kuitenkin on voitu kertoa en-

nakkoon ja vain vähemmistön kohdalla sijaishuoltopaikan vaihdos on katsottu perustel-

luksi toteuttaa ilman, että siitä kerrotaan ennakkoon lapselle.  

Aina nuoren osallisuutta ei ole mahdollista huomioida päätöksenteon yhteydessä. Sijais-

huollon muutospäätös on tehty myös tilanteessa, joissa vanhempia tai nuorta ei ole saatu 

kiinni. Nuoren sijoituspaikka on siirretty vastaanottokotiin pitkittyneen karkumatkan 

vuoksi. Päätökseen on kirjattu, ettei vanhempia eikä nuorta ole saatu kiinni puhelimitse 

eivätkä he ole vastanneet viestiin, joka on lähetetty koskien sijaishuoltopaikan muutta-

mista. Nuorella ja vanhemmilla on myös oikeus olla ilmaisematta mielipidettään, mikä 

voidaan ajatella tapahtuneen näissä tilanteissa.  
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Kaiken kaikkiaan nuoren osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus omassa asiassaan tu-

lee päätöksissä vain vähäisesti esiin, pääsääntöisesti vain kuulemiskertomuksissa. Tämä 

voi johtua joko siitä, ettei asiaa ole koettu tarpeelliseksi kirjata päätökseen tai siitä, ettei 

tilanteissa nuoren osallisuus uuden sijaishuoltopaikan valinnassa ole ollut mahdollista 

esimerkiksi eriävien mielipiteiden takia. Pesäpuu Ry:n toteuttamien kehittämishankkei-

den (esimerkiksi Huusko ym. 2020; Kaijanen ym. 2020) yhteydessä on käynyt ilmi, että 

nuorten kokemusten mukaan heidän ajatuksiaan ei oteta riittävästi huomioon tai kuule-

minen tapahtuu turvattomissa tilanteissa, joissa on paikalla paljon ihmisiä. Nuoret ovat 

ilmaisseet, ettei heillä ole riittävästi tietoa omaan elämäänsä liittyvistä asioista eikä 

heillä ole mahdollisuuksia ilmaista omia mielipiteitään heille sopivalla tavalla. Nuorten 

kokemusten mukaan heidän näkemyksiään eivät kuule ne, jotka tekevät päätöksiä hei-

dän elämäänsä liittyen, eikä heille ole perusteltu riittävällä ja ymmärrettävällä tavalla 

sitä, miksi heidän näkemyksiään ei ole voitu päätöksenteossa huomioida. (Westlund & 

Liukkonen, 2020, s. 232) 

 

5.3 Sijaishuoltopaikan muutospäätökseen johtaneet syyt päätösasiakir-
joissa 

5.3.1 Syiden erittelyä 

Kuten aiemmin on todettu, on syitä sijaishuoltopaikan vaihtumiseen useita. Tämä näkyi 

myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Seuraavassa kuviossa (kuvio 7) on koottu päätök-

sistä niissä mainitut syyt sijaishuoltopaikan vaihtamiselle. Taulukosta käy ilmi päätök-

sen tekijöiden erilaiset tavat kirjoittaa asioita, jotka olen tietoisesti halunnut tuoda esille 

tekemättä niistä tulkintoja.  

Kolmessa päätöksessä on kirjoitettu käytöksen haasteista. Tämä jättää tulkinnanvaraa 

esimerkiksi tarkoittaako se väkivaltaista käytöstä vai sanallisesti uhmakasta, sääntöihin 

sitoutumatonta käytöstä. Itsetuhoinen käytös ja psyykkinen huonovointisuus on mainittu 

kumpikin kahdeksan kertaa. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko tässäkin erilainen 

tapa kirjoittaa samasta asiasta vai onko esimerkiksi psyykkinen huonovointisuus syynä 

myös väkivaltaiselle käytökselle. Näitä asioita ei aukottomasti voida tästä aineistosta 

tutkia. Aineistosta nousee hyvin selkeästi esiin uudelleen sijoittamisen syinä hatkaami-

nen eli luvattomat poissaolot sijaishuoltopaikasta sekä päihteiden käyttö. Päihteiden ja 

karkailun lisäksi nuorilla on erilaisia käytökseen liittyviä haasteita, niin omaehtoista 
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käytöstä kuin väkivaltaista käytöstä. Myös itsetuhoisuus ja psyykkinen huonovointisuus 

on merkittävä taustatekijä, joka johtaa uudelleensijoitukseen. Seuraavassa kuviossa (ku-

vio 7) on esitetty aineistossa esiin tulleita syitä sijaishuoltopaikan vaihtamiselle:  

 

Kuvio 7. Sijaishuollon muutospäätösten taustalla vaikuttavia syitä 

 

Muutospäätöksiin vaikuttaneita syitä tarkastelin myös sukupuolittain. Sukupuolittain tau-

lukot on esitetty alla (Kuvio 8 ja kuvio 9). Kuvioista on nähtävissä, että sijaishuoltopaikan 

vaihtumisen syillä on eroavaisuutta sukupuolien välillä siinä, miten eri asiat painottuvat. 

Joskin on huomioitavaa, että aineistossa tyttöjä on enemmän teini-ikäisiä ja poikien tau-

lukossa on myös aineiston nuorimmat lapset. Tyttöjen kohdalla on korostetusti esillä kar-

kailu, päihteet ja väkivaltainen käytös. Psyykkinen huonovointisuus ja itsetuhoisuus on 

kumpikin mainittu yhteensä viisi kertaa. Mikäli nämä huomioidaan yhtenä asiana, koros-

tuu tyttöjen kohdalla myös psyykkinen huonovointisuus ja itsetuhoisuus. Tyttöjen pää-

töksissä esiintyneitä syitä on esitetty alla olevassa kuviossa: 
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Kuvio 8. Tyttöjen sijaishuollon muutospäätösten taustalla vaikuttavia syitä 

 

Tutkimusaineiston mukaan sukupuolella on jonkin verran merkitystä siinä, mitkä syyt 

nousevat korostetummin esiin. Yllättäen tyttöjen kohdalla oli poikiin verrattuna useam-

massa päätöksessä kirjoitettu väkivaltaista käytöstä. Tyttöjen päätöksistä 11:ssä oli mai-

nittu väkivalta, kun poikien kohdalla väkivalta oli mainittu 7 päätöksessä. Kuitenkin 

myös poikien kohdalla korostuu väkivaltainen käytös, päihteet ja karkailu. Psyykkinen 

huonovointisuus ja itsetuhoinen käytös näkyvät myös poikien aineistossa, joskin tyttöjä 

hieman vähemmän. Selkeänä erona sukupuolien välillä on se, että kaikki päätökset, jotka 

on tehty byrokraattisista syistä, koskivat poikia. Byrokraattiset päätökset koskevat kaikki 

tilanteita, joissa lapsi jatkaa asumista samassa tutussa sijaishuoltopaikassa. Sijaishuolto-

paikka on kuitenkin joutunut tilojen muuttamisen tai laajentumisen myötä hakemaan Val-

viralta uutta toimintalupaa. Samalla toimintayksikön nimi on myös muuttunut ja tilanne 

vaatii lapsen kohdalla sijaishuollon muutospäätöksen. Uskoisin, että tässä on kyse kui-

tenkin sattumasta, sillä uusi toimilupa on haettu lapsista riippumattomista syistä. Alla 

olevassa kuviossa (kuvio 9) on esitetty poikien päätösten perusteluissa esiin tulleita syitä: 
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Kuvio 9. Poikien sijaishuollon muutospäätösten taustalla vaikuttavia syitä 

 

Mielenkiintoista näissä byrokraattisissa päätöksissä ja niiden perusteluissa on se, että pe-

rusteluissa korostuu pysyvyyden ja kiintymyssuhteen näkökulma. Päätöksissä on kirjoi-

tettu, että lapsen edun mukaista on jatkaa tutussa sijaishuoltopaikassa, missä hänen oma-

ohjaajansa ja muut läheiset aikuissuhteet pysyvät samoina. Lisäksi koulu pysyy samana 

ja yhteydenpito muihin läheisiin voi jatkua aiemmin sovitulla tavalla. Lapsen elämässä ei 

konkreettisesti muutu mikään, eikä päätöksellä lapsen näkökulmasta ole suurta merki-

tystä. Päätöksissä, joissa sijaishuoltopaikka ei vaihdu, on perusteltu sijaishuoltopaikan 

pysymistä pysyvillä aikuissuhteilla, kaverisuhteilla, koululla. Kun sijaishuoltopaikka ei 

konkreettisesti vaihdu, perusteluissa korostuu vahvasti juuri ne seikat, jotka ovat pysy-

vyyden ja kiintymyssuhteen näkökulmasta lapsen hyvinvoinnille tärkeitä asioida. Päätök-

sissä, joissa sijaishuoltopaikka vaihtuu, perustellaan sitä, miksi uusi paikka on parempi 

siitä huolimatta, että pysyvyys ei toteudu ja ihmissuhteet katkeavat.  
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5.3.2 Sijaishuollolle ei enää tarvetta  

Aineistossa 17 prosenttia päätöksistä koski tilanteita, jossa aloitettiin koekotiutus. Nuo-

ren huostaanotto pysyy voimassa ja sijaishuollon muutospäätöksellä lapsi sijoitetaan ko-

tiin. Tämä on mahdollista enintään kuuden kuukauden ajaksi. Osa koekotiutuksista tuli 

tilanteissa, joissa lapsen asiat olivat menneet parempaan suuntaan eikä lapsen tai hänen 

perheensä tilanteeseen liittynyt enää huolia. Sijaishuollon muutospäätöksiä, joista jäi 

vaikutelma, että koekotiutuksen tavoitteena on selkeästi huostaanoton lopettaminen, oli 

tässä aineistossa kaksi.  

Päätöksien mukaan osan nuorten kohdalla tilanne on rauhoittunut ja huolia ei ole enää, 

kun taas osan kohdalla on edelleen karkailua ja päihteidenkäyttöä. Koekotiutusta koske-

vista päätöksistä 62,5 prosenttia koski 17-vuotiaita nuoria. Osassa päätöksistä luki sel-

keästi, että nuori täyttää muutaman kuukauden päästä 18 vuotta. Edellä mainittua kahta 

päätöstä lukuunottamatta koekotiutukset tehtiin tilanteissa, joissa nuori täyttää alle kuu-

den kuukauden kuluttua 18, lapsi toistuvasti karkaa kotiin tai koetaan, ettei lasta voida 

sijaishuollon keinoin auttaa.  

”Tilanteessa, jossa jatkaminen tutussa sijaishuoltopaikassa ei ollut mahdollista, sosiaa-
lityöntekijä arvioi koekotiuksen olevan kuitenkin [nuoren]edun mukainen ratkaisu.”  

 
”Vanhempien näkemyksen mukaan lastensuojelun laitoshoidon keinoin [nuoren]tilanne 

ei ole autettavissa”  
 

Tässä aineisossa koekotiuksen aloittamisia, joissa selkeästi tavoitteena on huostaanoton 

lopettaminen, oli kaksi eli 4,3 prosenttia. Suhteessa siihen, että lastensuojelulain mu-

kaan perheen jälleenyhdistäminen on aina tavoitteena, on tämä kovin pieni luku. Toi-

saalta tulos on samansuuntainen kuin Lastensuojelu 2019 (Forsell, Kuoppala & Säkki-

nen, 2020) julkaisun mukaan. Tilaston mukaan huostaanottoja puretaan vain harvoin. 

Tilaston mukaan 31.12.2017 huostassa olleista 0–15-vuotiaista 93 prosenttia oli huos-

tassa vielä kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 2019 sijoitettuina olleista lapsista ja nuo-

rista 25 prosenttia oli sijoitettuna alle 7 kuukautta, ja 25 prosenttia lapsista oli ollut sijoi-

tettuna lähes 7 vuotta (Forsell, Kuoppala & Säkkinen, 2020, s. 1, 6.)  

 

5.3.3 Karkailemalla, päihteillä ja väkivallalla oireilevat nuoret  

Ilmiönä karkailemalla, päihteillä, väkivallalla ja rikoksilla oireilevat nuoret ovat tätä tut-

kimusta kirjoittaessa julkisen keskustelun kohteena. Näistä oireiluista ja lastensuojelun 
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sijaishuollosta ovat kirjoittaneet mielipidekirjoituksia niin sosiaalityöntekijät, sijaishuol-

topaikkojen työntekijät kuin poliisi (esim. Hynynen ym. HS 8.11.2020, Turunen 2020). 

Myös tämän tutkimuksen tulokset tuovat samantyyppisiä asioita keskiöön. Tämän tutki-

muksen mukaan päihteet, karkailu ja väkivalta ovat sijoituspaikan vaihdokseen vaikutta-

neita syitä useimmissa päätöksissä. Päihteet olivat kirjattuna yhteensä 16 päätökseen. Su-

kupuolittain tarkasteltuna päihteet olivat kirjattuna 11 tytön päätökseen ja 5 pojan pää-

tökseen. Päihteidenkäytöstä oli kirjattu esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

 

”Syynä [Nuoren] huostaanottoon ja sijoitukseen on ollut vakava, henkeä uhkaava päih-
teidenkäyttö”  

 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten humalahakuinen alkoholinkäyttö on 

vähentynyt viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Poikien humalahakuinen juomi-

nen oli kaikilla luokka-asteilla kyselyn mukaan yleisempää kuin tyttöjen. Kannabiksen 

kokeilu ja vähäinen käyttö on hieman yleistynyt viime vuosien aikana. (Ikonen & Hela-

korpi, 2019, S. 4–5.) Kovien aineiden ja jatkuva päihteiden käyttö on kuitenkin vain mar-

ginaalisesti hyvin pienen osan ongelma (Laine & Pietilä, 2020 s.3). Tämän tutkimuksen 

aineistossa näkyy suurimpana ryhmänä 16–17-vuotiaat runsaasti ja laajalla skaalalla päih-

teitä käyttävien nuorten ryhmä. Sosiaalityöntekijän näkökulmasta koen, että nuorten päih-

teidenkäyttö on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän mielen päällä koko ajan, 

etenkin nuoren ollessa karkuteillä. Päihteitä käyttävän nuoren hatkoihin liittyy vakava 

huoli nuoren hengestä, mikä käy ilmi esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

 

”[Nuori]on vaarassa joutua väkivallan kohteeksi ollessaan menossa selvittämään huu-
meveloista aiheutunutta riitaa”  

 
”Kertoi myös tulleensa raiskatuksi”  

 
”[Nuorella]lukuisia karkumatkoja, joiden aikana jatkoi päihteidenkäyttöä ja joutui sek-

suaalisesti hyväksikäytetyksi” 
 

Osa nuorista on vain yön tai muutaman pois, toisten karkureissut ovat pitkiä, jopa kuu-

kausien mittaisia. Isoniemen väitöskirja (2019) tarkastelee lasten luvattomia poissaoloja 

sijaishuoltopaikoista poliisin lastensuojelulle antaman virka-avun näkökulmasta. Isonie-

men tutkimus osoittaa sen, etteivät kaikki luvattomat poissaolot pääty hyvin, eikä luvat-

toman poissaolon jakso ole lapselle turvallista aikaa. Tutkimus tuo esiin luvattomien pois-
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saolojen karun maailman. Tarkastelu kohdistui 200 nuoreen, joista 61 oli joutunut rikok-

sen uhriksi karkumatkalla olleessaan. Tapahtuneita rikoksia olivat pahoinpitely, lapsen 

hyväksikäyttö, raiskaus ja törkeä pahoinpitely. Isoniemen tutkimusaineistossa karkuteillä 

olevat nuoret olivat epäiltynä lukuisista rikoksista, joiden rikosnimekkeitä olivat muun 

muassa eriasteiset ryöstöt, pahoinpitelyt, varkaudet ja huumausainerikokset. Kuten Iso-

niemi toteaa, luvaton poissaolo on lähtökohtaisesti turvaton asiantila ja vastoin lastensuo-

jeluviranomaisen päätöstä. (Isoniemi 2019) 

 

Tämän kirjoituksen aineistossa käy ilmi, että karkaileminen on huomattavan suuri vaikut-

tava tekijä, mutta vain muutamassa asiakirjassa käy ilmi karkailun syy nuoren näkökul-

masta. Tämän aineiston perusteella karkailun taustalla on päihteet, karkaaminen kotiin ja 

joissakin tapauksissa se, ettei nuori viihdy laitoksessa, kuten seuraavista aineisto-otteista 

käy ilmi.  

 

”[Nuori]ei suostu palaamaan, koska sijaishuoltopaikka on [nuori]mielestä liian kau-
kana”  

 
”[Nuori]Ei ole halukas sitoutumaan laitoshoitoon” 

 

Sekä tämän tutkimustulosten, että aiempien tutkimustulosten perusteella voidaan tulkita, 

että nuoret karkaavat kahdesta syystä, jostain pois ja jotain kohti. Laitoksesta poispäin 

suuntautuva karkaaminen tarkoittaa sitä, ettei nuori syystä tai toisesta viihdy laitoksessa 

ja karkaa sieltä pois. Jotakin kohden karkaaminen tarkoittaa esimerkiksi kotiin tai van-

hojen kaveripiirien luokse karkaamista. Tämä on yhteneväistä sen kanssa, että Westlund 

ym. (2020) ovat kirjoittaneet artikkelissaan yhteisöjen vetovoimasta. Nuori sijoitetaan 

sijaishuoltopaikkaan, jolloin hänen yhteydenpitonsa entisiin yhteistöihin kuten perhee-

seen ja kavereihin saattaa muuttua esimerkiksi etäisyyden vuoksi haastavammaksi. 

Nuori karkaa kotiin tai esimerkiksi entisiin kaveripiireihin, joissa käytetään päihteitä. 

On myös huomioitavaa, että nuorella ei välttämättä mennessään sijaishuoltopaikaan ole 

päihteidenkäyttöä. Nuori saattaa sijaishuoltopaikassa tutustua päihteisiin ja päihteiden-

käyttäjiin. (Westlund ym. 2020, s. 224.) Tämä näkyy myös päätösten perusteluissa siinä, 

että karkailun takia tehdään sijaishuoltopaikan vaihdoksia niin toisiin laitoksiin kuin 

koekotiutuksen aloittamiseksi. Nuorten karkaileminen sijaishuoltopaikasta näkyy taus-

talla myös osassa koekotiutusta koskevissa päätöksissä, joihin oli kirjattu, että 

”[Nuori]karkaa toistuvasti kotiin”. 



45 

Nuorten karkaileminen vaikuttaa olevan myös yksi syy siihen, ettei sijaishuollon keinot 

riitä ja keinottomuus korostuu etenkin päihteitä käyttävien nuorten kohdalla. Nuorten 

kokemuksiin perustuvan tiedon mukaan päihteidenkäytön lopettamisen edellytys on en-

nen kaikkea oma motivaatio, avun saanti lopettamiseen sekä eroon pääsy päihteitä käyt-

tävistä yhteisöistä. Nuorten näkökulmasta on tärkeää löytää omalle elämälle sisältöä ja 

merkitystä, mihin ensiarvoisen suuri merkitys on laitosten ohjaajilla. (Westlund ym. 

2020, s. 226). Nuoret peräänkuuluttavat siis ohjaajien ja aikuisten tärkeyttä ja sitä, että 

heistä oikeasti välitetään. Toistuvilla paikanvaihdoksilla katkaistaan aina jo aloitettu 

luottamuksen rakentaminen, mikä vaikeuttaa nuoren kuntoutumista.  

Sijaishuoltopaikan vaihtamisen syynä oli kirjoitettu muiden syiden ohella väkivaltaista 

käyttäytymistä niin itseään, muita nuoria kuin sijaishuoltopaikan aikuisia kohtaan. Si-

jaishuoltopaikassa väkivaltaisissa tilanteissa käytössä ovat lastensuojelulain mukaiset 

toimenpiteet kuten kiinnipitäminen ja eristäminen. Tilanteeseen voidaan kutsua paikalle 

myös poliisin virka-apua. Väkivaltaisia tilanteiden kuvauksia seuraavissa aineisto-ot-

teissa: 

”[Nuori]on jouduttu eristämään useaan otteeseen häntä itseään ja muita kohtaan suun-
tautuneen aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi. ” 

 
”kuristanut ja lyönyt kaksi kertaa nyrkillä toista nuorta”  

 
”[Nuori] vahingoitti useaan otteeseen irtaimistoa sekä omassa huoneessaan että muu-

alla [sijaishuoltopaikan]tiloissa, uhkaili työntekijöitä ja kävi näiden kimppuun” 
 

Väkivaltaisen käytöksen syyt eivät käy ilmi asiakirjoista. Väkivaltainen käytös mielletään 

usein nuoren pahaksi oloksi ja akuutissa tilanteessa tilannetta pyritään rauhoittamaan en-

sisijaisesti puheella ja tarpeen mukaan lastensuojelulain mahdollistamilla keinoilla. Nuo-

ren väkivaltaisella käytöksellä voi olla joissakin tilanteissa jotain tavoitteita, kuten kar-

kuun pääseminen. 

 

5.3.4 Sijaishuollon keinojen riittämättömyys  

Oma huoleni tätä tutkimusta aloittaessani oli se, että sijaishuollon keinot ovat riittämät-

tömiä tukemaan lapsia ja se on syy, miksi lapset joutuvat vaihtamaan paikasta toiseen. 

Lisäksi olin kiinnostunut siitä, onko sijaishuoltopaikan siirron estämiseksi kokeiltu jotain 

muita keinoja. Vain yhdessä päätöksessä oli kirjattu, että sijaishuoltopaikalle oli tarjottu 

lisäresurssia siirron välttämiseksi. Lisäresurssi tarkoittaa sitä, että sijoittava kunta maksaa 
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lapsen hoidosta lisää siten, että hänelle voidaan turvata intensiivisempi hoito sijaishuol-

topaikassa. Usein tämä tarkoittaa sitä, että nuorelle on varattuna oma aikuinen hoidon ja 

huolenpidon turvaamiseksi. Toisaalta voidaan olettaa, että vastaavaa keinoa kokeillaan 

useamminkin ja mahdollisesti sillä on positiivisia vaikutuksia ja sijaishuollon muutospää-

tökseltä voidaan välttyä. Aineistossa vain muutamassa päätöksessä sijaishuoltopaikan 

muutoksen syynä oli sijaishuoltopaikan toimimattomuus tai puutteet sen toiminnassa. 

Näitä tuotiin esiin esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

”Sijoitus lopetetaan toimimattomana”  
 

”Sijoitus ei ole onnistunut sijaishuollon tavoitteiden mukaisesti”  
 

”[Nuori]toivoi pääsevänsä nuorisopsykiatriseen osastohoitoon, koska kieltäytyi mene-
mästä takaisin sijaishuoltopaikkaan”  

 
”[sijaishuoltopaikka] ilmoitti asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle, että eivät pysty 
enää turvaamaan [nuoren]huostaanoton ja sijoituksen tavoitteiden toteutumista. [Si-

jaishuoltopaikalla] ei ole ollut riittävästi päihdetyön osaamista, työntekijät kokivat kei-
nottomuutta [nuoren]kanssa eikä turvallisuutta pystytty takaamaan myöskään lasten-

suojelulain mukaisilla rajoitustoimenpiteillä.”  
 

Useammassa päätöksessä lapsi siirrettiin erityisyksikköön, mikä tarkoittaa vahvempia 

henkilöstöresursseja. Siirron syynä oli kuitenkin kirjattu lapsen tai nuoren käytöksen 

haasteet eikä sijaishuoltopaikan keinojen riittämättömyys. Lapsen edun näkökulmasta 

perusteluina sijaishuoltopaikan vaihtumiselle käytettiin sitä, että lapselle etsittiin hänen 

tarpeitaan paremmin vastaava sijaishuoltopaikka. Tällä perusteella tulkitsen, että aiempi 

sijaishuoltopaikka on koettu toimivaksi, mutta juuri kyseiselle nuorelle paikka ei ole toi-

miva ja riittävän tukeva. Tässä kohtaa onkin siis syytä miettiä, miten voitaisiin parem-

min taata, että lapselle löytyy heti sijoituksen alussa hänen tarpeitaan vastaava paikka. 

Tähän osittain voitaneen vaikuttaa kehittämällä asiakasohjausryhmän toimintaa ja sitä, 

että lapselle valittavaan paikkaan on aikaa ja resursseja perehtyä riittävällä intensitee-

tillä.  

Nykyisten lastensuojelulaitosten toimintaa tulisi tarkastella ja kehittää, jotta useammalla 

lastensuojelulaitoksella olisi mahdollisuus paremmin vastata niin sanotusti vaativahoi-

toisten nuorten palvelun tarpeeseen. Laineen ja Pietilän (2020) toteuttamaan kyselyyn 

vastanneiden nuorten vastausten perusteella lastensuojeleminen ei aina sijaishuollossa 

toteudu, vaan päihteidenkäyttö on joissakin tapauksissa alkanut sijoituksen myötä ja jat-
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kunut koko sijoituksen ajan täysi-ikäistymiseen asti. Osalla kyselyyn vastanneista päih-

teiden käyttö pysyi kurissa sijoituksen ajan vain pahentuakseen täysi-ikäistymisen ja ra-

joitusten poistumisen jälkeen. (Laine & Pietilä, 2020, S. 9.) 

Vain muutamassa päätöksessä oli kirjoitettu keinoja, joita on tarjottu sijaishuoltopaik-

kaan, jotta sijaishuoltopaikan vaihtamiselta voitaisiin välttyä. Näitä keinoja oli esimer-

kiksi lisäresurssi, mikä tarkoittaa sitä, että sijoittajakunta maksaa sijoituspaikalle lisää, 

jotta lapselle voidaan taata oma aikuinen hänen tarvitsemilleen ajoille. Sijaishuoltopaik-

kojen käytössä olevat keinot perustuvat lastensuojelulain mukaisiin rajoitustoimenpitei-

siin, joita ovat esimerkiksi liikkumavapauden rajoittaminen (LSL 62§) ja yhteydenpidon 

rajoittaminen (LSL69§). Näillä voidaan pyrkiä esimerkiksi estämään nuoren karkaami-

nen tai yhteydenpito nuoren kannalta haitallisiin tahoihin. Nuorten kokemuksiin perus-

tuvissa tutkimuksissa on tullut esiin, etteivät nämä kuitenkaan ole päihteitä käyttävälle 

nuorelle toimivia rajoituksia vaan mahdollistavat ”akkujen lataamisen” seuraavaa hat-

kaa varten (Westlund ym. 2020, s. 226). Päihteitä käyttävien nuorten kohdalla vanhem-

pien toivottomuus tuli esiin kuulemisiin kirjoitetuissa kertomuksissa, kuten seuraavista 

käy ilmi: 

”[Vanhempi] sanoo kokevansa, ettei muuta ole tehtävissä” 
 

”[Vanhempi]kokee tämän olevan viimeinen oljenkorsi” 
 

”Päätös ihan ok, kun ei oikein muutakaan voi tehdä” 
 

Siirtojen syynä on myös se, ettei sijaishuoltopaikan keinot riitä, koska yhteistyö muiden 

palveluntuottajien kanssa ei suju. Poliisi ei muiden työtehtävien vuoksi aina pysty tarjoa-

maan virka-apua tilanteisiin, joissa sitä tarvittaisiin. Tai nuori ei saa tarvitsemaansa hoi-

toa, koska vastentahtoisen hoidon kriteerit eivät täyty: 

 

”Siirtotilanteet ovat olleet haastavia, koska virka-apua niihin ei ole aina saatu”  
 

”Sairaalasta on ehdotettu psykiatrista osastonhoitoa, johon ei suostunut”  
 

Näissä päätöksissä, joissa lapsen kohdalla aloitettiin koekotiutus, oli kirjattu tarkemmin 

myös mitä kaikkea nuoren kohdalla on kokeiltu. Näitä aiemmin kokeiltuja keinoja olivat 

päihdekuntoutus, erityisen huolenpidon (EHO)-jakso. Päätöksissä käytiin ikään kuin läpi 
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miksi lapsi on sijoitettu, mitä muutoksia sijaishuollon aikana on ollut ja miksi nyt on pää-

dytty koekotiutuksen aloittamiseen.  
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto  

Tutkimuksessani tarkastelin sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden tekemiä sijaishuollon 

muutospäätöksiä. Tutkimuksessani etsin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen. En-

simmäinen tutkimuskysymykseni oli Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet lapsen sijaishuol-

lon muutospäätökseen? 

Lapsen sijaishuollon muutospäätökseen vaikuttaneita tekijöitä paikantui tutkimuksessa 

useita. Tutkimusaineistossa sijaishuollon muutospäätöksiä tehtiin tilanteissa, joissa 

nuori omalla käytöksellään ja voimakkaalla oirehdinnallaan tarvitsee erityistason sijais-

huoltopaikkaa, aloitettiin lapsen koekotiutus sekä tilanteissa, joissa sijaishuoltopaikan 

toiminta oli puutteellista tai lapsen karkumatka pitkän karkumatkan vuoksi. Sijaishuol-

lon muutospäätöksiin vaikuttaneita tekijöitä on tarkasteltu tulosluvussa yleisesti ja suku-

puolittain. Nuoren käytöksen ja oirehdinnan taustalla oli henkeä uhkaavaa päihteiden-

käyttöä, väkivaltaista käytöstä ja itsetuhoisuutta. Karkumatkoja oli sekä laitoksesta ko-

tiin että paikkoihin, missä nuoren olinpaikkaa ei tiedetä lainkaan. Muutamassa tilan-

teessa nuori toivoi itse sijaishuoltopaikan vaihtamista, koska ei kokenut syystä tai toi-

sesta voivansa jatkaa asumista nykyisessä sijaishuoltopaikassa. Lisäksi sijaishuollon 

muutospäätös on tehty aineiston asiakirjoissa tilanteissa, joissa uusien tilojen ja nimen 

vuoksi sijaishuoltopaikka on joutunut hakemaan Valviralta uuden toimiluvan, jolloin 

vaaditaan myös sijaishuoltopaikan muutospäätös, vaikka käytännössä nuoren kohdalla 

sijoituspaikka pysyy samana. Tyttöjen kohdalla sijaishuoltopaikan vaihtamiseen vaikutti 

eniten hatkaaminen, päihteidenkäyttö ja väkivaltainen käytös. Poikien kohdalla sijais-

huoltopaikan vaihtamisen syinä korostui väkivaltainen käytös, hatkaaminen ja byro-

kraattinen syy. 

Sijaishuoltopaikkojen keinottomuus vaativahoitoisten nuorten kohdalla ei selkeästi 

nouse esiin päätösten perusteluista, vaikka se keskustelusta on nostettu esiin. Esimer-

kiksi Hynynen ym. (HS 8.11.2020) toteavat mielipidekirjoituksessaan, että lastensuoje-

lulaitokset joutuvat liian usein nostamaan kädet pystyyn vaativan oireilun edessä, jolloin 

lapselle joudutaan etsimään uusi sijaishuoltopaikka. Kuntoutumisen vaatima luottamuk-

sen rakentaminen muuttuu jokaisen hylkäämisen jälkeen vaikeammaksi. (Hynynen ym., 

HS 8.11.2020) Aineistossa sijaishuoltopaikka vaihdettiin kuitenkin usein erityistason 

yksikköön.  
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Tämän tutkimustulosten perusteella sijaishuollon muutospäätöksiä kohdistuu eniten ikä-

ryhmään 16–17-vuotiaat nuoret. Tämä nuorisoilmiö on ollut näkyvissä niin kiireellisten 

sijoitusten kuin huostaanottojen määrässä. Ilmiö tarvitsee ehdottomasti parempaa tar-

kastelua. Laakson (2019a, s.77) mukaan tärkeää olisi tutkia, mistä kaikesta nuorten li-

sääntyneet lastensuojelun asiakkuuden johtuvat, sillä syyt eivät ole vain siinä, että nuor-

ten ongelmat olisivat vaikeutuneet. Laakso esittää, että ilmiön tarkastelussa sitä pitäisi 

tutkia kohdennetusti nuorille suunnattujen peruspalvelujen, lastensuojelukäytäntöjen ja 

laajemmin kulttuuristen tekijöiden näkökulmasta (Laakso, 2019a, s.77). Myös tästä tut-

kimuksen tarpeellisuudesta on helppo olla samaa mieltä. Itse esittäisin omaan lastensuo-

jelun työkokemukseeni perustuen huolen myös siitä, tuleeko huostaanotto aivan liian 

myöhään ja olisiko huostaanottojen oikea-aikaisuutta syytä tarkastella tarkemmin. Mie-

lenkiintoista olisi tarkastella laajemmin näiden 16–17-vuotaiden lastensuojeluproses-

seja, ja miksi he tulevat vasta silloin sijoitetuiksi (esim. Haapala 2020).  

Toinen tutkimuskysymykseni oli ”Miten lapsen edun toteutumista kuvataan sijaishuol-

lon muutospäätöksen perusteluissa?”  

Tämän tutkimuksen perusteella käy ilmi, että sijaishuollon muutospäätökset ovat harki-

tusti tehtyjä ja niissä pyritään parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan lapsen etu. 

Päätösasiakirjoissa on kuvauksia siitä, kuinka sijaishuoltopaikan vaihtuessa huomioi-

daan ja turvataan lapsen yhteydenpito lähimmäisiin, joilla useimmiten tarkoitetaan pää-

töksissä perheen jäseniä. Joissakin päätöksissä on kuvattu sitä, kuinka etäisyys haitalli-

siin kaveripiireihin nähdään tarpeellisena lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen tur-

vaamiseksi. Lapsen oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen omissa asioissa pyritään 

huomioimaan kuulemisissa ja osassa päätöksissä kuvauksia on lisäksi myös perustelu-

teksteissä. Päätöksen teko ei ole koskaan helppoa etenkin tilanteissa, joissa asianosai-

silla on asiasta eriäviä mielipiteitä. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee 

päätöstilanteessa kaikkien tietojen ja muiden vaikuttavien tekijöiden, kuten vapaana ole-

vien sijaishuoltopaikkojen, varassa sillä hetkellä parhaan mahdollisen päätöksen. 

Vaikka lastensuojelun lain määrittelemät kohdat lapsen edun toteutumisen kannalta vai-

kuttavat toteutuvan päätösten yhteydessä, ei lapsen edun toteuttamisessa kuitenkaan kai-

killa osin onnistuta, sillä sijaishuollon muutoksia kertyy osalle lapsista liikaa eikä hei-

dän oikeutensa pysyvyyteen toteudu. Toistuvilla muutoksilla on aiempien tutkimusten 

mukaan vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen asti (esim. Ristikari ym. 2018). Siitä, missä 
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mennään pieleen, en tämän tutkimuksen avulla päässyt selvyyteen. Näkemykseni mu-

kaan asiaa olisi syytä tutkia lisää ja paljon laajemmassa mittakaavassa. Tarpeen on tar-

kastella edelleen palveluiden toteutusta eli laitosten toimintaa, kuntien ja kaupunkien 

asiakasohjausta ja kuulla palvelunkäyttäjien kokemuksellista tietoa. Näillä lisätutkimuk-

silla saataisiin varmaankin tietoa siitä, mitä voitaisiin tehdä toisin ja paremmin, jotta 

voisimme toteuttaa hyvää ja laadukasta lastensuojelun sijaishuoltoa. Mielenkiintoista 

olisi tutkia useita sijaishuoltopaikkojen vaihdoksia kokeneiden nuorten asiakkuuksia ko-

konaisuuksina ja kartoittaa, miksi joillekin ongelmat kasautuvat.  

Pitkiä karkumatkoja koskevien sijaishuoltopaikan vaihdosten yhteydessä, jotka koskivat 

sijaishuoltopaikan vaihtamista vastaanottolaitokseen, jäin miettimään karkuteillä olevan 

lapsen edun toteutumisen näkökulmaa. Karkuteillä olevan lapsen etsiminen on ensisijai-

sesti sijaishuoltopaikan vastuulla oleva tehtävä. Toteutuuko lapsen etsiminen yhtä hyvin 

uuden vastaanottokodin toimesta kuin toteutuisi sijaishuoltopaikan tekemänä? Onko 

näiden siirtojen takana enemmänkin syynä organisaation rakenteet ja toimintatavat kuin 

lapsen edun toteutuminen? Myös akuuteissa tilanteissa tapahtuvat sijaishuollon muutos-

päätökset, joilla lapsi sijoitetaan vastaanottokotiin odottamaan pääsyä pysyvään sijoitus-

paikkaan, ovat sijaishuoltopaikan valinnan osalta ohuesti perusteltuja. Koska uuden si-

jaishuoltopaikan perustelut ovat näissä tilanteissa niin vähänsanaiset, on niistä vaikea 

tulkita, miten niissä toteutuu lapsen etu. Siirto vastaanottolaitokseen tapahtuu tietämäni 

mukaan pääsääntöisesti kunnan omaan vastaanottoyksikköön, jolloin kyseessä voi olla 

taloudellinen säästö. Toisaalta tavoitteena voi olla myös lapsen kiinnisaaminen, sillä 

monet sijaishuoltopaikat sijaitsevat lapsen kotikuntaan nähden kaukana. Joka tapauk-

sessa nämä siirrot lisäävät sijoituspaikkojen määrää lapsen huostaanoton aikana.  

Hyvänä asiana tätä tutkimusta tehdessä koin sen, että aineistoa etsiessä löysin myös tie-

toa siitä, että pelkän mielipidekirjoittelun lisäksi asiaan on jo reagoitu ja toimiin on ryh-

dytty. Tästä esimerkkinä oikeusministeriön erityisavustuksella tuettu rikoksilla oireile-

vien nuorten toimintamallin pilotointi, jonka tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten 

toistuvasti tekemiä rikoksia ja tukea heitä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää (Oi-

keusministeriö, 2021). 

Tutkielmani tarkoituksena oli kunnianhimoisesti tuottaa tietoa sosiaalityön ja erityisesti 

lastensuojelun kehittämiseksi. Siltä osin tavoitteeni ei kuitenkaan toteutunut. Oma en-
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nakkoasenne siihen, että laitokset eivät pärjää, vaikutti tutkimuskysymyksen muotoi-

luun. Se on kuitenkin vain osa tuloksia. Vain muutamassa päätöksessä sijaishuoltopai-

kan muutosta perusteltiin sijaishuoltopaikan toimimattomuudella. Toisaalta useammassa 

päätöksessä lapsi siirrettiin erityisyksikköön. Nykyistä lastensuojelulaitosten toimintaa 

olisi kuitenkin syytä tarkastella ja kehittää, sillä aina se lapsen suojelu ei sijaishuollossa 

toteudu. 

Sijaishuollon muutospäätösdokumentit eivät ole tuotettu vastaamaan määrittelemiini 

tutkimuskysymyksiin. Asiakirjoihin tulee kirjoitettua ne asiat, joita päätöksen kirjoittaja 

pitää tärkeänä. Päätöksentekoa ja lapsen edun puntarointia on ohjeistettu laissa, ja kui-

tenkin jokainen sosiaalityöntekijä kirjoittaa asiakirjan omalla tyylillään sekä kirjaa sii-

hen omasta näkökulmastaan tärkeät asiat. Ei voida siis sanoa, etteikö sijaishuoltopaikan 

valintaan olisi käytetty tarkempaakin pohdintaa kuin mitä varsinaiseen päätökseen on 

kirjattu. Toisaalta jäin joissakin tilanteissa miettimään, kuinka paljon paikan valintaan 

on vaikuttanut se, että on valittu se paikka, jossa on tilaa.  

Tämän tutkimuksen aineiston koko on mielestäni suhteellisen pieni eikä sillä eikä tämän 

tutkimuksen perusteella voida tehdä mitään yleistettäviä päätelmiä. Aineisto on vain yh-

deltä alueelta ja aihetta olisikin syytä tutkia useammilla alueilla. Sijaishuoltopaikkojen 

vaihtumista olisi syytä tutkia paljon laajemmin ja monipuolisemmin. Asiakirjojen tutki-

minen antaa yhden näkemyksen aiheeseen, mutta laajempaa tietoa voisi saada tutki-

malla useita sijoituspaikkoja kokeneiden nuorten asiakirjoja laajempina kokonaisuuk-

sina. Alkuperäinen ajatukseni oli tutkia asiakirjoja ja haastatella sijaishuoltopaikan 

muutoksia kokeneita asiakkaita. Kahden aineiston käyttäminen ja niiden antamien tulos-

ten peilaaminen olisi ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Maisterintutkielman laa-

timiseen kahden aineiston käyttäminen olisi ollut kuitenkin liian suuri työ. Olen tässä 

tutkielmassa kuitenkin peilannut omia tuloksiani jo tehtyihin tutkimuksiin, jotka perus-

tuvat nuorten kokemuksiin.  

Tätä tutkimusta kirjoittaessani lastensuojelu on ollut erinäisissä yhteyksissä runsaasti 

julkisuudessa esillä. Useimmiten uutisointi on negatiivissävytteistä ja keskittyy lasten-

suojelun ja sijaishuollon epäkohtien esille nostamiseen. Laakso (2019a) pohtii teokses-

saan sitä, että tulevatko lasten sijaishuoltoon liittyvät positiiviset kokemukset kuulluiksi. 

Laakson mukaan sijaishuollosta ei tulisi kiinnostua vain silloin, kun tapahtuu jotain ne-
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gatiivista (Laakso, 2019a, s. 80). Olen tästä samaa mieltä Laakson kanssa. Huostaan-

otettuna ja sijoitettuina on tuhansia lapsia. Lastensuojelun sijaishuoltoa tulisi kehittää, 

jotta heidän olonsa ja hyvinvointi olisi turvattuna parhaalla mahdollisella tavalla.  

Kuten Laakso (2019a) on todennut, lastensuojelua ja sijaishuoltoa on tutkittu jo jonkin 

verran ja kokemuksiin perustuvaa tietoa on kertynyt jo melko hyvin. Tutkimusta sijais-

huollon muutospäätösten taustoista ja syntymekanismeista tarvittaisiin kyllä vielä lisää. 

(Laakso, 2019a, s.80) Mielestäni paikallaan olisi peilata näitä eri tavalla tuotettuja tulok-

sia toistensa kanssa tarkemmin. Asiakirjatutkimus on erinomainen tapa tutkia sosiaali-

työssä tuotettua tietoa ja mielestäni sen avulla voidaan kartoittaa juuri taustalla vaikutta-

via ilmiöitä ja syntymekanismeja. 

Olen edelleen vahvasti sitä mieltä, että Suomessa on paljon upeita lastensuojelun työn-

tekijöitä, jotka haluavat tehdä parasta lastensuojelua jokaisen lapsen kohdalla. Meillä on 

useita lapsia, jotka tarvitsevat erinomaista ja laadukkaasti toteutettua lastensuojelun si-

jaishuoltoa. Itse näen hyvin merkityksellisenä pysyvät ihmissuhteet, pysyvät asuinpaikat 

ja kiintymyssuhteet. On ehdottoman tärkeää, että lastensuojelussa olisi pysyvää henki-

löstöä niin sijaishuollossa kuin sosiaalityöntekijöinä. Kun olin viimeksi sijaishuollossa 

töissä, oli viimeisten vuosien aikana vaikeampi saada ammatillisesti päteviä työnteki-

jöitä. Vanhat työntekijät ovat hävinneet ja kysymys kuuluukin, minne? Lastensuojelussa 

on mielestäni monta asiaa, jotka tehdään hyvin ja monta asiaa, jotka pitäisi tehdä parem-

min. Työntekijöiden pysyvyydestä on puhuttu paljon, mutta sille ei kuitenkaan ole vielä 

merkittävää muutosta tehty. Sijoitettujen nuorten kokemuksissa korostuu vahvasti ai-

kuisten tärkeys, joita tarvitaan tueksi ja turvaksi, puolustamaan nuorta, huolehtimaan 

hänestä sekä auttamaan häntä (Westlund ym. 2020).  

Tätä työtä tehdessä on lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmä (2020) 

esittänyt, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä voisi olla enintään 35 

lasta sosiaalityöntekijää kohden, sillä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vas-

tuulla on vastata lapsen sijaishuollosta ja siihen tarvitaan riittävästi aikaa. Toivon, että 

työryhmän esitys ja asian käsittely etenee siihen, että sosiaalityöntekijöillä (ja muilla 

lastensuojelussa työskentelevillä) olisi mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Tärkeää on 

reagoida nyt, kun vielä on niitä tekijöitä, jotka haluavat toteuttaa laadukasta lastensuoje-

lua. Pesäpuu ry:n kehittämisprosessien (Huusko ym. 2020; Kaijanen ym. 2020) aikana 
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on noussut vahvasti esiin omaohjaajan ja turvallisten aikuisten merkitys nuoren elä-

mässä. Nuoren hoidon ja kuntoutuksen näkökulmasta yksi vaikuttavista menetelmistä 

on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen nuoreen, mitä vaikeuttaa mer-

kittävästi työntekijöiden vaihtuvuus niin sijaishuoltopaikoissa kuin sosiaalityössä. 

(Westlund ym. 2020, s. 230, 233.) Tutkimustietoa on jo kertynyt ja ehkä nyt olisikin jo 

aika tehdä konkreettisia isoja tekoja ja linjauksia lastensuojelun kehittämiseksi.  

Ennen kaikkea jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja meillä aikuisilla on 

velvollisuus heitä suojella.  
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