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1 Johdanto 
 

”Mieti lapsuuttasi ja itseäsi noin seitsemänvuotiaana. Mihin perheeseen olisit halunnut mennä, jos 

vanhemmillesi olisi sattunut jotain?” (Pesäpuu 2008) 
 

Tässä sosiaalityön käytäntötutkimuksessa keskityn lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon 

toimintaympäristöön ja erityisesti läheisverkostosijoitukseen. Tutkimuksen avulla haluan tuoda 

esiin lapsen edun mukaisen läheisverkostosijoituksen keskeisiä elementtejä eri toimijoiden 

näkemyksiä ja kokemuksia (ammattilaiset, asiakkaat) tiedonmuodostuksessa hyödyntäen. 

Läheisverkostosijoituksella tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen 

huolenpidon järjestämistä sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden luona 

yksityiskodissa, jonka sosiaalihuollosta vastaava toimielin on hyväksynyt sijaiskodiksi. 

Läheissijoituksessa huostaan otettu lapsi on siis sijoitettu sukulais- tai läheisverkostoon kuuluvan 

henkilön tai perheen luokse. Sukulaisten luokse tapahtuvasta sijoituksesta käytetään myös termiä 

sukulaissijoitus. Vastaavasti puhutaan läheissijais- tai sukulaissijaisvanhemmuudesta. 

(Lastensuojelun käsikirja 2015.) 

 

Tämä tutkimusraportti jakaantuu neljään osaan. Ensin esittelen tutkimuksen lähtökohtia, teoreettista 

viitekehystä sekä tutkimuksen tarkoitusta, tavoitetteita ja tutkimustehtäviä. Tämän jälkeen siirryn 

käytäntötutkimuksen toteutukseen, josta etenen kohti tutkimusaineiston analyysiä ja 

tutkimustuloksia. Raportin viimeinen osa rakentuu johtopäätöksistä ja pohdinnasta. 

 

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 
 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut läheisverkostosijoituksen prosessiin liittyvistä tekijöistä, 

kokemuksista läheisverkostosijoituksiin liittyen sekä siitä, miten sosiaalityöntekijät ja 

sijaisvanhemmat kuvaavat läheisverkostosijoituksen onnistumista lapsen edun toteutumisen 

näkökulmasta. Tutkimukseni keskeiset käsitteet ovat läheisverkostosijoitus, lapsen etu, 

onnistuminen ja sosiaalityön käytäntötutkimus. Lähestymistapani läheisverkostosijoituksiin on 

enemmän näkökulmia ja kokemuksia esiin nostava kuin läheisverkostosijoituksen hallinnolliseen 

työprosessiin tai sisältöihin kantaa ottava.  
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2.1 Käytäntötutkimus sosiaalityötä kehittämässä  

 

”Kohtaamisissa kukaan ei ole täysin tietämätön eikä kukaan täysin viisas. On vain ihmisiä, jotka 

pyrkivät yhdessä oppimaan enemmän kuin sillä hetkellä tietävät” (Paolo Freire 2005) 

 

Tämä tutkimus asemoituu sosiaalityön käytäntötutkimuksen kentälle. Sosiaalityön 

käytäntötutkimuksessa on keskeistä ongelmanasettelun ja aiheen liittyminen sosiaalialan 

käytäntöihin. Se on ensisijaisesti soveltavaa tutkimusta, joka pyrkii palvelemaan monia erilaisia 

intressitahoja joko erikseen tai yhdessä. Käytäntötutkimuksessa puhutaan niin sanotusta 

vaakasuorasta tiedonmuodostuksesta, jossa eri sosiaalityön toimijat eri konteksteista ovat 

tiedonjakajina. Tutkimus ja sosiaalityö kohtaavat vastavuoroisesti ja kosketuspinnan muodostaa 

elävä elämä. (Satka ym. 2005, 11–14; Walls 2005, 35–36; Uggerhøj 2014, 49.) 

Tutkimusorientaationa käytäntötutkimusta voidaan kuvailla uutta hakevaksi ja muutokseen 

sitoutuneeksi, jossa yhdistyvät kehittämisen ja tutkimisen jatkumot (Saurama & Julkunen 2009, 

306–308.) Sauraman ja Julkusen (2009, 37) mukaan käytäntötutkimus tulisi ymmärtää paradigmana 

tai tiedonmuodostuskulttuurina, joka pitää sisällään koko tiedonmuodostuksen prosessin käytännön 

toiminnassa. 

 

Uggerhøj (2014, 44) näkee käytäntötutkimuksen olevan käytännön ja teorian kohtaantopaikka, 

missä yleinen ymmärrys ja erilaiset intressit kohtaavat. Keskiöön nousevat näin ollen 

osallistaminen, keskustelu ja reflektointi yhteisen tutkimusprosessin aikana. Uggerhøj (emt., 47) 

alleviivaa neuvoteltavan tiedon ja moninäkökulmaisuuden merkitystä sekä sen ymmärtämistä, että 

eivät tutkijat eivätkä käytännön työtä tekevät pysty yksin löytämään ratkaisuja kaikkiin 

sosiaalityössä kohdattaviin ongelmiin. Näin käytäntötutkimuksen voidaan ajatella olevan 

mahdollisuus ja tapa määritellä sosiaalityön toimintatapoja ja työssä kohdattavia ilmiöitä (emt., 52). 

Tässä käytäntötutkimuksessa haluan edellä kuvaamani käytäntötutkimuksen hengen mukaisesti 

tuoda näkyväksi sekä ammattilaisten että asiakasperheiden osallisuuden ja asiantuntijuuden 

lastensuojelutyön kehittämisessä. Itselleni lastensuojelun perhehoidon sosiaalityö ei ollut 

aikaisemmasta tuttu toimintakenttä, ja tämän johdosta tutkimuksenteko ja yhteistyö työyhteisön ja 

sijaisperheiden kanssa motivoi.  
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2.2 Miksi tutkia lastensuojelun läheisverkostosijoituksia? 

 

Sijaisperheen valinta sijoitusta tarvitsevalle lapselle on yksi sosiaalityön haasteellisimmista ja 

vastuullisimmista tehtävistä. Päätös koskettaa ja muuttaa monien ihmisten eli vähintään lapsen, 

vanhempien ja sijaisvanhempien elämän usein loppuiäksi. (Koisti-Auer 2008, 22.) 

Läheisverkostosijoituksessa kumppaneina lapsen hyväksi toimivat niin sosiaalityöntekijät, 

sukulaissijaisvanhemmat kuin biologisetkin vanhemmat. Hyvä yhteistyö turvaa myös lapsen edun 

toteutumista sijaishuollossa. Tämän vuoksi tiedon tuottaminen siitä, miten turvata 

läheisverkostosijoituksen onnistumista ja lapsen edun turvaamista näissä, ei sovi väheksyä. Tiedon 

ja lisäymmärryksen merkityksen olivat havainneet tutkimukseni yhteiskumppanit eli Espoon 

lastensuojelun perhehoidon työryhmässä työskentelevät kehittämisorientoituneet sosiaalityöntekijät. 

Heidän tahtotilanaan on ollut saada läheisverkostosijoituksesta lisäinformaatiota tämän 

käytäntötutkimuksen kautta. 

 

Vuoden 2012 alusta perhehoidosta tuli laitoshoitoon nähden ensisijainen lastensuojelun 

sijaishuollon muoto (Lastensuojelulaki 417/2007 50§). Lastensuojelulain (32§) ohjaamana 

sosiaaliviranomaisten on ennen lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle selvitettävä lapselle läheisten 

ihmisten mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan. Ratkaisevana tekijänä on lapsen edun 

toteutuminen tilanteessa. Samassa pykälässä painotetaan, että lapsen huollosta vastaaville 

henkilöille on turvattava edellytykset lapsen hoitamiseksi ja kasvattamiseksi. Lapsen 

läheisverkoston kanssa työskentely mahdollistaa sen, että siihen kuuluvat henkilöt voivat eri tavoin 

osallistua lapsen tukemiseen sijoituksen yhteydessä. Näin edistetään ja turvataan lapsen yhteyden 

säilymistä hänelle läheisiin ihmisiin, biologiseen sukuun sekä vahvistetaan lapsen identiteetin ja 

”oman elämän” jatkuvuuden tunnetta. (Räty 2012, 252–254; Lastensuojelun käsikirja 2015.) Kuten 

Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen toteaa (Helsingin sanomat, 

verkkolehti 11.10.15), läheisverkostosijoitus mahdollistaa lapselle yhteydenpidon omiin juuriin.  

 

Saarikallio-Torpin ym. (2010, 236) mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän ja 

osuuden kasvu ilmentää osaltaan vakavan huono-osaisuuden lisääntymisestä Suomessa. He näkevät 

myös, että lastensuojelutoimien tarve heijastaa viime kädessä myös yhteiskunnan 

kokonaishyvinvoinnin tilaa (emt., 260). Viimeisimpien tilastotietojen mukaan vuonna 2013 

huostassa oli 12 395 lasta. Kaiken kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli vuonna 2013 sijoitettuna 18 022 

lasta. Yli puolet vuoden 2013 lopussa huostassa olleista lapsista oli sijoitettu sijaisperheisiin. 
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Sijaisperheisiin sijoitetuista lapsista 12 prosenttia (579 lasta) oli sijoitettu sukulais- tai 

läheisperheisiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)  

 

Espoon kaupungin lastensuojelun perhehoidon yksikkö kuuluu Espoon kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimen lapsiperheiden palveluihin ja on osa lastensuojelun sijaishuollon palveluita. 

Perhehoidon yksikkö vastaa Espoon alueella huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen 

hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä kodin ulkopuolella sijaisperheissä. Lapsen asiakkuus siirtyy 

avohuollon lastensuojelusta perhehoidon lastensuojeluun siinä vaiheessa, kun lapsi muuttaa 

sijaisperheeseen. (Espoon kaupungin verkkosivut 2015.) Espoossa perhehoitoon sijoitettujen lasten 

määrä vuonna 2014 oli yhteensä 173 lasta ja näistä lapsista oli 45 sijoitettuja 

läheisverkostoperheeseen (26 %). Perhehoitoon sijoitettiin 12 uutta lasta vuonna 2014 ja näistä 

lapsista neljä sijoitettiin läheisverkostoperheeseen (30 %) Kaiken kaikkiaan vuonna 2014 Espoon 

perhehoidolla oli käytössään 95 sijaisperhettä, joista 32 oli läheisverkostoperheitä (34 %). 

 

Tutkimusten mukaan läheisverkostosijoitukset ovat kestävämpiä ja sijaishuollon muutoksia on 

vähemmän kuin muissa sijaisperheissä (Pesäpuu 2009, 10). Vinnerljung (2002) ja Laurila (1999) 

painottavat, että sijaisperheen ja lapsen sukulaisuutta ei tulisi nähdä ongelmana vaan etuna. 

Sukulaissijoituksessa lapsen ja perheen välillä on erityinen suhde ja side, mikä lisää sijoituksen 

kestämisen mahdollisuutta silloinkin, kun eteen tulee vaikeuksia. Laurila kuitenkin myöntää 

sukulaissijoituksen sisältävän riskejä, mutta onnistuessaan ne antavat muita paremman tuloksen. 

(Emt.) Edellä olevista näkökulmista huolimatta, sukulaissijoitusta ei ole syytä nostaa muiden 

vaihtoehtojen yläpuolelle, sillä kaikkiin tilanteisiin ne eivät ole soveltuvia. Kyseessä on aina sen 

arviointi, millainen on lapsen tarve lastensuojeluun ja miten lapsen etu parhaiten toteutuu, ja 

läheisverkosto/sukulaissijoitus on yhtenä vaihtoehtona muiden sijaishoitovaihtoehtojen kanssa. 

Vasta eri vaihtoehtojen pohtimisen ja arvioinnin jälkeen, on mahdollisuus hyvään ja onnistuneen 

sijoituksen lopputulokseen. (Heino 2001, 7; Pesäpuu ry 2009, 14–15; Pynnönen 2010, 28–29; Laisi 

2011, 89.) 

 

2.3 Onnistuminen ja lapsen etu lastensuojelutyössä  

 

Lastensuojelun julkilausuttu tavoite on vaikuttaa lasten ja heidän perheidensä elämään niin, että 

lapset voisivat elää arkielämäänsä turvallisessa, huolehtivassa ja rakastavassa ympäristössä (Ritala-
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Koskinen 2003, 103). Käytäntötutkimukseni kiinnittyy siten myös sosiaalityön ajankohtaiseen 

keskusteluun vaikuttavuudesta ja siitä, mitä on ja miten tehdään vaikuttavaa lastensuojelutyötä. 

Koiviston ja Puron (2014) mukaan onnistuminen lastensuojelussa näyttäytyy erilaisina 

asiakasprosessin vaiheisiin kytköksissä olevina asioina, mutta niitä yhdistävät sosiaalisiin 

verkostoihin, luottamukseen ja asiakkaan toimijuuden mahdollisuuksiin liittyvät tekijät. Rousun ja 

Holman (2004, 7, 24) mukaan onnistumisen arviointi on arkikielen rinnakkainen käsite ja ilmaisu 

tuloksellisuuden arvioinnille.  

 

Lastensuojelulaissa (417/2007) painotetaan jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Myös Kuntaliiton 

lapsipoliittisen ohjelman (2000–2015) mukaan tasapainoisen kasvu- ja kehittymisympäristön 

luominen lapselle on tärkein investointi, minkä yhteiskunta voi tehdä (emt., 5). Lapsen edun 

arviointi ja sen toteutuminen on keskeinen arviointiperuste kaikissa lastensuojelulain mukaisissa 

lastensuojelutoimenpiteissä (Räty 2012, 14). Myös sijaisvanhemmat omalta osaltaan pyrkivät 

turvaamaan sijaislapsen edun toteutumista ja hyvinvointia arjessa lähivanhempina. Vähämaa (2009, 

6) näkee lastensuojelun perhesijoituksen vuorovaikutteiseksi yhdistelmäksi, jonka muodostavat 

lapsi, biologiset vanhemmat, sijaisperhe, sijoitusta koordinoiva sosiaalityöntekijä sekä muu 

verkosto. Tässä muodostelmassa yhteistyön tärkeys lapsen edun turvaamiseksi korostuu. On hyvä 

muistaa, että sijoitusta tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä usein moninaiset ongelmat vaativat 

erilaista osaamista eikä kenelläkään yksin voi eikä tarvitsekaan olla sellaista asiantuntijuutta, jota 

läheisverkostosijoituksessa tarvitaan. 

 

Sekä lapsen edun että onnistumisen tarkastelussa on tärkeää myös se, mistä näkökulmasta sitä 

tarkastellaan (Koivisto & Puro 2014). Rousun ja Holman (2004, 7) mukaan onnistumisen arvioitiin 

liittyvät toiminnan aikaansaannokset, tulokset, vaikutus ja vaikuttavuus. Onnistumisen näkökulmina 

voivat olla taloudellisuus ja tuottavuus, asiakas-, yhteiskunnallinen- sekä kustannusvaikuttavuus, 

toiminnan tarkoituksenmukaisuus, prosessin onnistuneisuus, organisaation toimivuus ja tehokkuus 

ja niin edelleen. Jotta onnistumista voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti, tarvitaan siihen useita 

näkökulmia, mahdollisesti jopa kaikki edellä mainitut. 

 

Onnistumisen arviointi on tärkeä osa nykyaikaista lastensuojelutoiminnan ohjausta, johtamista ja 

kehittämistä. Lastensuojelutyössä ollaan luonnollisesti tulosvastuullisia erityisesti asiakkaille, jotta 

lapset, nuoret ja heidän perheensä saavat mahdollisimman tehokasta ja tarpeidensa mukaista apua. 
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Onnistumisen arviointi on välttämätön osa myös organisaation ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, 

koska arvioitaessa onnistumisia otetaan kantaa siihen kuinka organisaation perustehtävien ja 

tavoitteiden toteuttamisessa on onnistuttu (Rousu & Holma 2004, 9.).  

 

Ritala-Koskinen (2003, 113) määrittelee lastensuojelussa onnistumisen lapsen kannalta 

tarkasteltuna hyvinä ja turvallisina ihmissuhteina, henkisenä ja fyysisenä huolenpitona sekä lapselle 

tärkeiden ihmissuhteiden pysyvyytenä. Onnistumisissa on siis kyse lopulta hyvin yksinkertaisista, 

tavalliseen elämään ja elämänhallintaan liittyvistä asioista. Ritala-Koskisen mukaan lastensuojelun 

onnistumisissa näyttäisi olevan pohjimmiltaan kyse tavallisuuden saavuttamisesta. Tavallisuus tosin 

on hyvin hämärä ja vaikeasti määriteltävä käsite, joka voi eri tilanteissa tulla määritellyksi eri 

tavoin. Tästä huolimatta se kaikessa epämääräisyydessään voi kertoa, että lasten hyvinvointi on 

kiinni yleisten mittapuiden mukaan hyvin yksinkertaisista asioista, joiden saavuttaminen voi 

lastensuojelun asiakkaina olevien lasten elämässä tarkoittaa hyvinkin merkittäviä edistysaskelia.  

 

Vähämaa (2008) ja Huhtala (2013) ovat tutkineet lastensuojelussa onnistumista 

sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, ja Vähämaan (2008) tutkimuksessa keskityttiin erityisesti 

perhesijoituksen onnistumiseen sosiaalityöntekijöiden kokemana. Huhtalan (2013, 89–90) mukaan 

lastensuojelussa onnistuminen tarkoittaa onnistumista lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa ja 

vanhemmuuden tukemisessa, jolloin tärkeään rooliin työn edellytyksenä, mutta myös onnistumisen 

kokemuksena, nousee luottamuksellinen suhde ja toimiva yhteistyö lapsen ja vanhemman kanssa. 

Vähämaan tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden työssä on löydettävissä kaksi rinnakkaista 

perhesijoituksen onnistumisen käsikirjoitusta, tavallisuuden ja ammatillisuuden skriptit, joihin 

sosiaalityöntekijät tukeutuvat arvioidessaan perhesijoituksen onnistumista ja siihen liittyviä 

kokemuksiaan. Onnistuminen kuvautuu neljänä merkityskokonaisuutena, joita ovat lapsen 

hyvinvointi, toimiva yhteistyö, sijoituksen tunnelma sekä lopputulos. Onnistuminen on mahdollista 

silloin, kun lapsi saa tavallisen kodin, vanhemmuuden ja arjen tarvittaessa aikuisuuteen asti. Mutta 

samalla pyritään säilyttämään yhteys omiin biologisiin vanhempiin ja juuriin sijoituksen aikana. 

(Vähämaa 2008, 96–100.) 

 

Perhesijoituksesta ja sen onnistumisesta muodostuu näin ollen eri osatekijöistä ja ulottuvuuksista 

rakentuva kokonaisuus. Vähämaan (2008, 95–102) tutkimuksessa sosiaalityöntekijät painottivat 

sijoitusten keskinäisen erilaisuuden huomioimista, mutta samalla tähdensivät sijaisperheen, lapsen 

ja biologisten vanhempien yhteensopivuutta ja eri osapuolten luottamusta onnistumisen perustana. 
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Sijoitettujen lasten ongelmat tai erityistarpeet eivät Vähämaan mukaan nouse keskeisiksi sijoituksen 

onnistumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi, vaan onnistumisessa painottuu sijaisperheen, lapsen ja 

biologisten vanhempien yhteensopivuus sekä eri osapuolten välisen luottamuksen syntyminen 

(emt., 2). 

 

Tässä käytäntötutkimuksessa läheisverkostosijoituksen onnistuminen ja onnistumisen indikaattorit 

määrittyvät yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden ja sijaisvanhempien kanssa. Tällä tavoin 

onnistumisen elementit saavat ulottuvuuksia sosiaalityön ammattilaisten määrittelyn sekä 

sijaisvanhempien tuoman asiantuntijuuden kautta, jossa lapsen arki eri toimintoineen ja sosiaalisine 

verkostoineen on vahvasti läsnä. Tutkimuksessani onnistumisen ulottuvuudet kiinnittyvät aiempaan 

tutkimukseen onnistumisista lastensuojelutyössä, ja siihen, että onnistumisessa tulee nähdä 

kontekstisidonnaisuus, ajallinen perspektiivi sekä kaikkien mukana olevien osapuolten osallisuus. 

Onnistuminen on saman aikaan jotain hyvin konkreettista ja abstraktia, kuten lapsen eheytymisen 

näkyminen esimerkiksi koulutyön onnistumisessa, pieniä askelia biologisen vanhemman 

kuntoutumisessa, sijaisvanhempien voimaantumisessa roolissaan, luottamuksen muodostumisessa 

ja yhteistyösuhteissa ja niin edelleen. Ajattelen, että läheisverkostosijoituksen onnistuminen 

rakentuu konsensuksesta, jossa kuuluu monitoimijainen ääni. Tämä on sosiaalityön 

käytäntötutkimukselle tyypillistä, sillä se pyrkii jaettuun ja yhteiseen tiedontuottamiseen 

mukanaolijoiden kesken (Satka ym. 2005, 12). Kuten Satka ym. toteavat, eri asemissa olevilla 

ihmisillä ja toimijoilla on oikeus olla yhteisönsä rakentajia ja tietäviä subjekteja (emt.). Myös Rousu 

ja Holma (2004, 7) ovat todenneet, että onnistumisen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa tarvitaan 

useita näkökulmia.  

 

Lapsen edun taas näen toteutuvan onnistumisen indikaattoreiden avulla ja niiden kautta. Ajattelen 

tutkimuksessani lapsen edun sisään rakennettuna asiana, joka leikkaa kaiken toiminnan niin 

lastensuojelutyössä ylipäätään kuin myös läheisverkostosijoituksessa. Yhtä lailla kuin onnistumisen 

turvaaminen myös lapsen edun mukainen toiminta ja sen turvaaminen sekä pitäminen keskiössä 

edellyttävät konkreettisia toimia sekä yhteisiä tavoitteita läheisverkostosijoituksen kaikkien 

osapuolten kanssa. On syytä samalla muistaa, että lapsen edun määrittely voi olla myös vaikeaa ja 

monimutkaista kontekstista ja lapsen sekä hänen perheensä kokonaistilanteesta riippuen. Lapsen etu 

ei myöskään välttämättä tarkoita sitä, että päätökset ja ratkaisut tehtäisiin aina lapsen tai hänen 

vanhempiensa toiveiden mukaisesti. Koska lastensuojelussa on kuitenkin kyse lapsen hyvinvoinnin, 
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turvallisuuden ja tulevaisuuden turvaamisesta, on sekä lapsen että aikuisten mukaanotto 

vaihtoehtoja punnittaessa keskeistä. (Ensi- ja turvakotien liitto 2016.)  

 

2.4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät määrittelevät 

läheisverkostosijoituksen sekä sitä, miten niissä lapsen etua ja onnistumista sanotetaan. Ilmiön 

teoreettisten heijastuspintojen sekä sosiaalityöntekijöiden ja sijaisvanhempien haastatteluaineiston 

avulla haluan tehdä näkyväksi lapsen edun mukaisen läheisverkostosijoituksen onnistumisen 

elementtejä sekä luoda näistä kuvauksista kokonaisuuden. Näin tavoin minun on mahdollista saada 

näkyviin myös niitä mahdollisia haasteita ja tuen tarpeita, joita läheisverkostosijoituksessa voidaan 

kohdata. 

 

Tutkimusongelmani on: 

1. Mistä onnistunut lapsen edun mukainen läheisverkostosijoitus rakentuu sijaisvanhempien 

ja sosiaalityöntekijöiden mukaan? 

 

 

3 Käytäntötutkimuksen toteutus  
 

Espoon perhehoidon yksikkö esitti Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan 

järjestämässä sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivässä syyskuussa 2015 toiveensa saada 

opiskelija tekemään käytäntötutkimusta heidän kanssaan läheisverkostosijoituksista. Yksikön 

tahtotilana oli käytäntötutkimuksen avulla selvittää onnistuneen läheisverkostosijoituksen 

elementtejä myös sijoitusten purkautumisen ja uudelleensijoitusten välttämisen näkökulmasta. 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tein yhteistyötä sekä perhehoidon yksikön johtavan 

sosiaalityöntekijän Nina Sormon että työyhteisön kanssa ja kävimme yhdessä läpi niitä tavoitteita, 

joita tutkimukselle asetetaan. Kävin tapaamassa työyhteisöä muutamia kertoja syksyn 2015 aikana. 

Näissä tapaamissa oli alusta alkaen hyvä yhteisen tekemisen henki ja vire, mikä motivoi myös 

minua tutkijan rooliin. Ennen tutkimuksen aloittamista laadin tutkimussuunnitelman ja hain 

tutkimuslupaa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta kehittämisen tulosalueelta. 

Tutkimuslupa myönnettiin minulle lokakuussa 2015 (liite 1) Tutkimus eteni loka-marraskuussa 

perehtyessäni läheisverkostosijoitusta koskevaa teoria- ja tutkimusaineistoon sekä 
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tutkimustiedotteiden (liitteet 2 ja 3) ja suostumuslomakkeiden laatimisessa (liitteet 4 ja 5). Tämän 

jälkeen laadin haastattelujen teemarungot sekä haastattelukysymykset ja sovin tutkittavien kanssa 

haastattelujen ajankohdista. Haastattelut toteutin joulukuussa 2015. Aineiston litterointi, aineiston 

analyysi sekä tutkimusraportin viimeistely sijoittuivat tammi-helmikuulle 2016.  

 

3.1 Tutkimusaineisto  

 

Tutkimusaineistoni koostuu keräämästäni haastatteluaineistosta. Tutkimukseeni osallistuivat 

perhehoidon sosiaalityöntekijät (5 työntekijää) ja kaksi sijaisperhettä (4 sijaisvanhempaa), joissa 

sijoituksen perusteena on ollut läheisverkostosuhde. Tutkimuksen alkuvaiheessa pohdimme 

työyhteisön kanssa myös lasten haastattelua, mutta tutkimuksen laajuus huomioiden, päädyin 

rajaamaan haastateltavat sosiaalityöntekijöihin ja sijaisvanhempiin. Perhehoidon sosiaalityöntekijät 

tulivat Espoon kaupungin perhehoidon yksiköstä, ja he tekivät valinnan tutkimukseen osallistuvista 

sijaisperheistä. Tutkimukseen osallistuviin sijaisperheisiin oli ensivaiheessa yhteydessä 

perhehoidon sosiaalityöntekijät (vrt. Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista 812/2000; 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Henkilötietolaki 22.4.1995/523). Sen jälkeen kun tutkimukseen 

pyydetyt sijaisvanhemmat olivat antaneet alustavan suostumuksensa osallistumisestaan 

tutkimukseen, olin heihin itse yhteydessä puhelimitse tarkempien tietojen kertomiseksi sekä 

haastattelujen sopimiseksi. Yhteydenpito perhehoidon sosiaalityöntekijöihin tapahtui johtavan 

sosiaalityöntekijä Nina Sormon kautta. 

 

Toteutin sosiaalityöntekijöiden haastattelun teemaryhmähaastatteluna. Haastateltavista 

sosiaalityöntekijöistä neljä oli naisia ja yksi mies. Työkokemusta heillä sosiaalityöntekijöinä oli 

keskimäärin noin seitsemän vuotta ja perhehoidon sosiaalityöstä noin puolitoista vuotta. 

Sijaisvanhempia haastattelin pariskuntina, ja haastatteluja tein näin ollen kaksi. Toisella 

pariskunnista oli kokemusta sijaisvanhemmuudesta viisi vuotta, toisilla 10 kuukautta. 

Sosiaalityöntekijöiden haastattelun sekä nauhoitin että videoin, sijaisvanhempien haastattelut 

nauhoitin. Sosiaalityöntekijöiden haastattelun videointi helpotti keskustelun litterointivaihetta ja 

pysyin näin paremmin selvillä kuka milloinkin puhui. Ennen haastatteluja lähetin sekä 

sosiaalityöntekijöille että sijaisvanhemmille laatimani tutkimustiedotteen että haastattelujen 

sisällölliset teemat. Näin tutkittavien oli mahdollista valmistautua haastatteluun. Näen tämän myös 

tutkimukseni laatutekijänä, sillä näin tutkittavat saivat ennen varsinaista haastattelua perehtyä 

aihealueisiin ja siihen, mitä haastattelussa tulen heiltä kysymään. Haastattelujen kesto vaihteli 55 

minuutista 90 minuuttiin. 
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Teemahaastattelun voidaan sanoa olevan puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jolle on tyypillistä 

sen rajautuminen tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Puolistrukturoiduksi menetelmäksi sitä 

kutsutaan sen vuoksi, että haastattelun aihepiirit (teema-alueet) ovat tiedossa. Menetelmästä puuttuu 

kuitenkin strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys (Hirsjärvi 

& Hurme 1988, 36–37), mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelussa (Hirsjärvi & 

Hurme 2009, 48). Ajattelen, että teemahaastattelu soveltui hyvin tutkimusaineiston 

hankintamenetelmäksi käytäntötutkimuksessa. Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten 

tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kun sen, että 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (emt.). Samoin on käytäntötutkimuksessa.  

 

Laadin sekä sosiaalityöntekijöiden että sijaisvanhempien haastatteluja varten omat teemarunkonsa. 

Läheisverkostosijoitus ilmiönä ja siihen liittyvät käsitteet hahmottuivat perehtyessäni aihetta 

koskevaan teoriaan ja tutkimustietoon. Keskityin erityisesti etsimään ja hahmottamaan 

läheisverkostosijoitusten onnistumiseen liittyviä sisältöjä sekä sitä, miten määrittelen onnistumisen 

tässä tutkimuksessa. Kaiken tämän tiedon ja pohdinnan tuloksena haastattelujen teemat alkoivat 

hahmottua. Operationalisoin nämä teema-alueet kysymyksillä. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 44.)  

 

Sosiaalityöntekijöiden haastattelun teema-alueet rakentuivat neljään kokonaisuuteen, jotka olivat 1. 

sosiaalityöntekijän rooli läheisverkostosijoituksessa ja työssä/prosessissa onnistumisen 

jäsentäminen työntekijöiden kokemustiedon perusteella, 2. lapsen hyvinvointi ja lapsen etu, 3. 

toimiva yhteistyö & sijoituksen tunnelma sekä 4. lopputulos. Sijaisvanhempien teema-alueiden 

laatimisessa hyödynsin Valkosen (2014) laatimaa jäsennystä sijaisvanhemmuudesta. Tämä jäsennys 

rakentuu annetun, ajatusten ja arjen kolminaisuuden ympärille. Annettu- kokonaisuuteen voidaan 

liittää niin sanotusti ”ulkoa” tulevia asioita, joihin sijaisvanhemmat eivät voi itse vaikuttaa 

esimerkiksi sijoitettu lapsi vanhempineen, lastensuojelun rakenteet tai sijoitusta hoitava 

sosiaalityöntekijä). Ajatukset- kokonaisuus rakentuu sijaisvanhempien ”sisällä” olevia asioita, jotka 

voivat liittyä motivaatioon, käsityksiin tai asenteisiin (esimerkiksi syyt ryhtyä sijaisvanhemmaksi 

tai miten suhtautuu sijaisvanhemmuuteen). Arki- kokonaisuus taas pitää sisällään sen, mitä 

sijaisperheessä tapahtuu ja millaista elämä perheessä on. (emt., 138.) 

 

Vaikka haastateltavien määrä oli tutkimuksessani melko pieni, teemahaastattelun avulla keräämäni 

aineisto oli rikas ja pääsin haastateltavien kanssa mielestäni suhteellisen hyvään dialogiin. Tätä 

saattoi edesauttaa se edellä mainitsemani seikka, että lähetin haastateltaville sähköpostitse tiedoksi 

ennen haastatteluja ne teemat, joista keskustelemme. Haastattelujen jälkeen litteroin nauhoitetun 
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aineiston Word-muotoon. Litteroin aineiston sanatarkasti, mutta jätin kirjaamatta tauot, 

äänenpainotukset sekä kehonkielen. Kaiken kaikkiaan litteroitua aineisto kertyi 53 sivua (rivivälillä 

1). Litteroinnin jälkeen luin aineiston huolellisesti useaan kertaan läpi saadakseni siitä 

kokonaiskuvan. Halusin, että aineisto tulee minulle tutuksi. Tämä oli myös edellytys sille, että 

pystyin aloittamaan aineiston analyysin.  

 

3.2 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Tässä käytäntötutkimuksessa hyödynsin analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, 

joka soveltuu hyvin kirjallisessa muodossa olevaan aineiston analysointiin. Sisällönanalyysin avulla 

on mahdollista luoda hajanaisesta aineistosta selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus ja näin tulkinta ja 

johtopäätösten teko on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104.) Teoriaohjaavassa 

(teoriasidonnainen) sisällönanalyysissä päättelyn logiikka on abduktiivinen. Siinä on tiettyjä 

teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan, ja näin teoria voi toimia 

apuna analyysin etenemisessä. Aineiston analyysistä on tällä tavoin tunnistettavissa aikaisemman 

tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava vaan paremminkin uusi 

ajatusuria aukova. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 98–99.)  

 

Aineiston analyysissä apunani olivat teoreettisen ymmärryksen ja käsitteiden lisäksi myös 

teemahaastatteluihin laatimani sisällölliset teemat. Jo alustavien huomioiden perusteella huomasin, 

että toimivin tapa aineiston tarkasteluun ei ole sen teemoittelu haastatteluissa käyttämieni teemojen 

mukaisesti vaan minun oli otettava huomioon keskustelut kokonaisuudessaan tutkimukseni 

keskeisten ilmiöiden huolellisen kuvaamisen vuoksi. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi. 

Haastatteluaineisto piti sisällään asiakasesimerkkejä ja kokemuksia palvelujärjestelmästä sekä 

yhteistyöstä, mutta myös pohdintaa kehittämiskohteista, perhehoidon reunaehdoista, asemasta sekä 

eettisistä ulottuvuuksista.  

 

Analyysini eteni kolmivaiheisena prosessina, johon kuuluivat aineiston redusointi eli pelkistäminen, 

aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli käsitteellistäminen (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 108.) Aineiston huolellisen lukemisen jälkeen keräsin aineistosta tutkimusongelmieni 

kannalta keskeiset ilmaisut Excel-taulukkoon. Aineiston pelkistämisessä keskityin epäolennaisen 

karsimiseen ja aineiston informaation tiivistämiseen. Keskeisten ilmausten määrittämistä ohjasivat 

laatimani tutkimusongelmat, joiden avulla aineiston alkuperäinen ilmaus pelkistyi 
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tiivistyneemmäksi ilmaukseksi. Aineiston ryhmittelyvaiheessa etsin aineistosta samankaltaisuuksia 

ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Ryhmittelin ja yhdistin samaa asiaa tarkoittavat käsitteet 

luokaksi sekä nimesin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Sain luokittelussa aineiston 

tiivistymisen lisäksi näkyville alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (emt., 109–110.)  

 

Analyysin ryhmittelyä seurasi abstrahointi- eli käsitteellistämisvaihe, jossa erotin tutkimukseni 

kannalta kaiken sen olennaisen tiedon, jonka perusteella muodostin aineistosta teoreettisia 

teemakokonaisuuksia ja käsitteitä. Tässä vaiheessa oli olennaista keskusteluttaa aineistosta 

nousseita teemoja valitsemieni teoreettisten näkökulmien kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2013, 110), ja 

samalla pyrin tarkentamaan läheisverkostosijoituksen keskeisiä elementtejä lapsen edun sekä 

onnistumisen määrittelyn kautta. Tarkastelin ensin sijaisvanhempien aineistoa ja 

sosiaalityöntekijöiden aineistoa erillään. Palasin tutkimukseni eri vaiheissa useita kertoja takaisin 

alkuperäiseen aineistoon ja sieltä löytämiini merkityksellisiin ilmaisuihin varmistuakseni, että olin 

tulkinnut haastateltavien puhetta oikein. Sen jälkeen kun alaluokat alkoivat muodostua, aloin koota 

kummastakin aineistosta yläluokkia ja lopuksi näistä yläluokista rakensin vielä yhden 

teemakokonaisuuden (yhdistävä luokka/teema). Käytin apuna värejä koodatessani alaluokkia 

kunkin yläluokan alle. Jo yläluokkia koostaessani tarkastelin aineistoja myös yhdessä ja peilasin 

tarkemmin sitä, millä tavoin aineistot keskustelevat toistensa kanssa ja millaisia erilaisia sekä 

samanlaisia näkemyksiä ne tuottavat. Tällä tavoin myös eteneminen synkronoituun 

teemakokonaisuuteen oli mahdollista ja sain muodostumaan yhdistetyn kokonaiskuvan ilmiöstä. 

Taulukossa 1 esittelen muutaman esimerkin avulla analyysin etenemistä alkuperäisestä ilmauksesta 

kohti yläkategoriaa ja yhdistävää teemaa.  

 

Taulukko 1 Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä  

Alkuperäinen 

ilmaus 

Pelkistetty 

ilmaus 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

”Varmaan just se, 

että ne ennakolliset 

esteet on selvitetty 

huolella ennen sitä. 

Ja esimerkiksi 

sijaisvanhemmalla 

ei oo mitään 

akuuttia 

lastensuojeluasiakk

uutta tai muuta” 

Ennakollisten 

esteiden 

selvittäminen 

ennen lapsen 

sijoittamista 

Lapsen näkökulma 

sosiaalityöntekijän 
työkaluna 

Lapsen etu Läheis-

verkostosijoitus 

monitoimijaisena 

yhteistyösuhteena 
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(sosiaalityöntekijä 
4) 

”Minusta on se 

tahtotila on siinä 

oleellinen asia, jos 

on se tahtotila niin 

sit aika monet asiat 

on 

järjestelykysymyksi

ä. Ja kuitenkin 

varmaan--

tasapainoinen 

tilanne omassa 

elämässä on hyvä 

asia.--ettei siinä 

sillä hetkellä ole 

mitään akuuttia 

vaikka kriisiä tai 

semmosta.  

(Sijaisäiti 1) 

Tahtotila on 

oleellinen asia, 

muut asiat ovat 

järjestelykysy-

myksiä. 

Tasapaino 

omassa 
elämässä. 

Sijais-

vanhemmuuden 

kriteerit 

Läheisverkosto-

sijoituksen ydin 

Läheis-

verkostosijoitus 

monitoimijaisena 

yhteistyösuhteena 

 

 

3.3 Tutkimuksen eettiset näkökohdat ja tutkimukseen osallistujien positiot 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) eettisissä periaatteissa korostetaan tutkittavien 

itsemääräämisoikeutta, yksityisyyden ja tietosuojan huomioimista sekä vahingoittamisen 

välttämistä. Tutkimuksessani eettiset kysymykset painottuvat haastateltavien yksityisyyden 

suojelemiseen ja tutkimustulosten raportointiin edellinen huomioiden. Tutkimukseen osallistuminen 

oli täysin vapaaehtoista, kaikilta tutkimukseen osallistuvilta pyysin kirjallisen suostumuksen 

osallistumisesta ja heidän oli mahdollista keskeyttää osallistumisensa näin halutessaan. Hyödynsin 

tutkimusaineistoa ainoastaan tässä käytäntötutkimuksessa. Ääni- ja videotiedostoista syntyneet 

tallenteet tallensin tietokoneen kovalevylle salasanojen taakse. Samoin tekstimuotoisen litteroidun 

aineiston säilytin tutkimuksen ajan tietokoneella ja paperitulosteita lukollisessa kaapissa. Tuhosin 

haastatteluaineiston välittömästi tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutkimusraportissani olen 

pyrkinyt tutkittavia kunnioittavaan kirjoitustapaan. 

 

Haastattelin sosiaalityöntekijöitä heidän työpaikallaan perhehoidon yksikön tiloissa Espoossa ja 

sijaisvanhempia heidän kotonaan. Sijaisvanhemmille annettiin myös mahdollisuus siihen, että 

haastattelut voidaan järjestää perhehoidon tiloissa, mutta heille sopi paremmin, että haastattelen 

heitä kotona. Ajattelen tämän ratkaisun olleen hyväksi, sillä näin sijaisvanhemmat saivat olla niin 

sanotusti omalla tutulla maaperällään sosiaalityöntekijöiden tavoin. 
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Tärkein tutkimukselle asettamani tavoite on, että tutkimuksestani on hyötyä sen osapuolille 

(Rauhala & Virokannas 2011, 238), eli tutkimuksessa mukana oleville sosiaalityöntekijöille ja 

sijaisvanhemmille, Espoon kaupungin perhehoidon yksikölle sekä minulle itselleni tutkijana. 

Laajemmat hyödyt sosiaalityön tai lastensuojelun perhehoidon kannalta tarkasteltuna laajuudeltaan 

näin pienimuotoisen tutkimuksen kyseessä ollessa lienevät ylimitoitettuja. Joka tapauksessa 

työntekijöiden ja työyhteisön saama hyöty on keskeistä käytäntötutkimuksen ideaa ajatellen, koska 

käytäntötutkimuksen avulla etsitään keinoja kehittää ja muuttaa sosiaalialalla olevia työkäytänteitä 

(Saurama & Julkunen 2009, 294).  

 

Koin oman tutkijapositioni tässä tutkimuksessa kanssamäärittelijäksi, jossa tavoitteenani oli 

perhehoidon sosiaalityöntekijöiden, sukulaissijaisvanhempien, teoreettisten näkökulmien sekä 

tutkimusaineiston analyysin yhteensulautumana luoda onnistuneelle lapsen edun mukaiselle 

läheisverkostosijoitukselle sisältöjä ja ymmärrystä. Näkökulmani on ollut ikään kuin kolmannen 

persoonan, jossa tutkijan roolissa minulle mahdollistui oikeutus konkreettiseen tutkimusprosessiin, 

tutkimustulosten argumentointiin ja siten myös läheisverkostosijoituksen onnistumisen 

määrittelyyn. 

 

 

4 Tutkimustulosten esittely 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni keskeiset tulokset kolmena teemakokonaisuutena (yläluokat). 

Nämä kolme analyysin tuloksena syntynyttä teemaa ovat eli läheisverkostosijoituksen 

erityispiirteet, lapsen etu läheisverkostosijoituksessa sekä onnistuminen läheisverkostosijoituksessa. 

Näiden kolmen teeman kautta muodostuu kuvaus läheisverkostosijoituksen keskeisistä elementeistä 

sekä sen onnistumisen turvaamisen mahdollisuuksista sosiaalityöntekijöiden ja sijaisvanhempien 

kertomana. Esittelen kustakin teemasta sekä sijaisvanhempien että sosiaalityöntekijöiden 

näkemykset ja tämän jälkeen suoria tekstilainauksia aineistosta havainnollistavat kokonaisuutta. 

Näin myös lukija pääsee arvioimaan teeman aitoutta. Aineistolainausten jälkeen olen suluissa 

maininnut sen kuka kertoo. 

 

Yläluokat muodostavat myös tutkimukseni keskeiset käsitteet ja sisällöt. Kokosin nämä kolme vielä 

yhdeksi yhdistäväksi pääteemaksi (yhdistävä luokka), joka on läheisverkostosijoitus 
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monitoimijaisena yhteistyösuhteena. Alaluvussa 4.4 keskityn tämän yhdistävän pääluokan 

avaamiseen. 

 

4.1 Läheisverkostosijoituksen erityispiirteet  

 

Tässä alaluvussa kuvaan niitä seikkoja (yläluokkia), joita sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät 

kuvasivat läheisverkostosijoituksen erityispiirteiksi. Olen hyödyntänyt alalukujen otsikoinnissa 

aineistoa (muokatut aineistositaatit). Ensin esittelen sijaisvanhempien näkemykset, ja tämän jälkeen 

sosiaalityöntekijöiden näkemykset.  

 

4.1.1 Sijaisvanhemmat: Me oltiin jo pitkään oltu tietoisia sukulaislapsen elämäntilanteesta 

 

Sijaisvanhempien kertomana läheisverkostosijoituksen erityispiirteet muodostuvat eri toimijoiden 

rooleista ja yhteistyöstä, sijoituksen prosessiin ja ajankohtiin liittyvistä tekijöistä sekä 

läheisverkostosijoituksen luonteeseen liittyvistä asioista (vahvuudet, edut, haasteet).  

 

Eri toimijoiden roolit ja yhteistyösuhteet-alaluokassa painottuvat sijaisvanhempien näkemykset 

läheisverkostosijoituksen eri toimijoiden ja osapuolten välisen yhteistyön merkityksestä ja 

toimijoiden rooleista yhteisen tavoitteen toteutumiseksi. Sijaisvanhemmat kuvasivat 

sijaisvanhemmuudessa keskeistä olevan tahtotilan ja sitoutumisen rooliin sekä halun avata oma 

perheyhteisö ja perhedynamiikka sijaislapselle. Myös oman elämän tasapainoista tilannetta, 

sijaisvanhempien riittävää terveyttä painotettiin sekä sitä, että lapselle on mahdollista turvata 

lapselle fyysiset ja psyykkiset perustarpeet, tavallinen lasta eheyttävä arki sekä kodin riittävät 

fyysiset puitteet. Sijaisvanhemmat painottivat tärkeänä myös sijaisvanhempien toimivaa 

parisuhdetta ja vuorovaikutusta. He näkivät tärkeänä myös johdonmukaiset ja yhteneväiset 

kasvatusperiaatteet. Sijoituksen aikana tehtävään yhteistyöhön liitettiin myös realistisuus suhteessa 

biologisiin vanhempiin, heidän tilanteeseensa sekä kykyihinsä toimia vanhempana. 

Sijaisvanhemmat näkivät tärkeäksi lapsen arjen tekemisen näkyväksi biologisille vanhemmille, sillä 

ilman tätä he voivat helposti etääntyä lapsestaan. Tällä nähtiin olevan merkitystä myös 

vanhemmuudessa kasvamisessa ja vastuunoton vahvistumisessa. 

 

”Me siinä arjessa huomioidaan ne lapsen tarpeet mitä ne joka päiväiset tarpeet nyt 

onkaan. Jos on se koulutyö, on yks asia. Sitten on ihan nää ravitsemukseen ja turvaan 
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turvallisuuteen liittyvät tekijät. Sitten on kaveruussuhteet ja kaikki. Että niissä kaikissa 

ollaan vähän niinku semmosena rakentavana voimana ja kannattelijana ja auttajana 

ja siinä, että tämä onnistuu” (Sijaisäiti 1) 
 

Sijoituksen prosessi ja vaiheet-alaluokassa keskiöön nostettiin erityisesti sijoituksen alkuvaiheeseen 

liittyvät asiat. Silti sekä läheisverkostosijoitus että sijaisvanhemmuus nähtiin kuitenkin prosesseina, 

jossa on erilaisia vaiheita suhteessa itseen, perheeseen, sijaislapseen, lapsen biologisiin vanhempiin 

ja muuhun sukuun sekä suhteessa sosiaalityöhön. On annettava aikaa itselle, parisuhteelle ja 

perheelle, jotta asioissa voitaisiin edetä. Eri vaiheissa on työskenneltävä aktiivisesti ja pysähdyttävä 

pohtimaan esimerkiksi sitä, miten omalla perheellä menee ja miten perheessä voidaan. 

Sijaisvanhemmat näkivät tärkeänä realistiset suhtautumistavat ja odotukset sijoituksen 

alkuvaiheeseen. Sijaisvanhempien mukaan olisi olennaista myös ymmärtää muutostilanteen 

vaikutus lapseen sekä hänen käyttäytymiseensä. Vaikka haastattelemillani sijaisvanhemmilla oli 

ollut ennakkokäsitys ja tietoja lapsen ja hänen perheensä haastavasta tilanteesta useamman vuoden 

ajalta ennen sijoitusta, oli lapsen huostaanotto tullut silti yllätyksenä. Sukulaisilla ei kuitenkaan 

ollut ollut niin sanottua reaaliaikaista käsitystä lapsen ja hänen perheensä tilanteensa.  

 

”Tässä ollaan todella itse myös kasvettu…aivan valtavasti.” (Sijaisisä1) 

 

”Perhedynamiikka muuttuu, koska jokaisen täytyy hakea se oma paikka tavallaan 

uudestaan. Koska on tullut yksi lisää. Omine historioineen ja tapoineen. Uusi ihminen 

omien energioineen.--Kyllä me siihen koko ajan tehdään töitä hirveesti. Että se 

levontila voi olla myös silloin kun sijaislapsi on paikalla.” (Sijaisäiti2) 

 

Sijaisperheiden ennakkovalmennus nähtiin tärkeänä, sillä päätös sijaisvanhemmaksi ryhtymisessä 

kuvautui sijaisvanhempien puheessa yhdessä tehdyksi sekä tietoon että tunteeseen pohjautuvaksi 

päätökseksi. Läheisverkostonsijoituksen prosessin aikana sijaisvanhemmat painottivat erilaisten 

tukimuotojen merkitystä ja mahdollisuutta niin lapselle, sijaisvanhemmille kuin biologisillekin 

vanhemmille. Sijaisvanhemmat nostivat esiin esimerkiksi sijoituksen alkuvaiheessa konkreettisen 

tuen saamisen arkeen sekä tukihenkilön tarpeen, sillä esimerkiksi vaitiolovelvollisuuden takia ei 

asioista voi puhua kenen tahansa kanssa.  

 

”Kyllä se oli kuitenkin sen kamalan pyörteen keskellä selvää, että me lähdetään siihen 

prosessiin.--Me vaan tiedettiin intuitiolla, että tämä on oikein. Oikee polku meille.-- 

Punnitsin sitä, että lapsi otetaan joka tapauksessa sieltä kotoa pois, tulee se sitten 

meille tai hän menee jonnekin muualle. Ja se tuntu tosi pahalle, että hän menis 
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jonnekin vieraaseen perheeseen.--Niin sitten se tuntu intuitiivisestikin tosi oikeelta 

ratkaisulta.” (Sijaisäiti 2) 

 

Läheisverkostosijoituksen luonne kuvautui sijaisvanhempien kertomana eri elementeistä 

hahmottuvana kokonaisuutena, josta on erotettavissa vahvuuksia ja etuja, mutta myös haasteita ja 

esteitä. Selkeänä etuna nähtiin se, että lapsi saa pitää ympärillään tutut ja turvalliset ihmiset, suvun 

ja läheiset. Pysyvyyden ja kuuluvuuden tunne säilyy. Lisäksi lapsen persoonan ja elämänhistorian 

tunteminen kuvautui etuna samoin kun biologisten vanhempien tunteminen. Vanhempia ja heidän 

toimintaansa voi ymmärtää ehkä paremmin, kun tuntee heidän taipaleensa pidemmältä ajalta. 

Haasteiksi taas sanotettiin tunneprosessia omaa sukulaista kohtaan läheisverkostosijoituksen 

muuttaessa toimijoiden rooleja.  

 

”Niin kyllä siinä kokonaisuutena meillä aika paljon paino se, että -- lapsen oikeudet 

näihin vanhempiin, biologisiin vanhempiin säilyy ja muihin sukulaisiin säilyy. Se oli 

yksi tärkeä asia.” (Sijaisäiti 1) 

 

”En minä--soittele mun veljelle--enää tämän sijoituksen myötä. En soittele, muuta kun 

asiasta ja mikä liittyy lapseen. En minä koskaan soita, että mitä sulle kuuluu, miten 

sulla menee. Mikä olisi kuitenkin luonnollista, kun me ollaan sisarukset ja mitä minä 

olen ennen tehnyt. Niin en minä--kysele. Ei me puhuta kun ne asiat. Mutta se on 

varmaan niin paljon minun omaan prosessiin liittyvää, että minä en pysty muuta kuin 

ne tietofaktat hoitamaan.” (Sijaisäiti 2). 

 

4.1.2 Sosiaalityöntekijät: He ovat kiintyneitä toisiinsa jo ennen sijoitusta 

 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä muodostui neljä (4) alaluokkaa kuvaamaan 

läheisverkostosijoituksen erityispiirteitä, jotka ovat yhteistyösuhteet, sosiaalityöntekijän roolit, 

sosiaalityöntekijän työtä ohjaavat työkalut, läheisverkostosijoituksen luonne. Sosiaalityöntekijöiden 

näkemyksissä on yhteneväisyyksiä sijaisvanhempien näkemysten kanssa.  

 

Myös sosiaalityöntekijöiden haastatteluissa yhteistyösuhteiden merkitys läheisverkostosijoituksessa 

korostui. Haastateltavien mukaan sosiaalityöntekijän työssä yhteistyö kaikkiin 

läheisverkostosijoituksen osapuoliin on olennaista, koska sosiaalityöntekijän vastuulla on koko 

prosessin hallinta. Sosiaalityöntekijä on etäällä lasten ja sijaisperheiden arjesta ja myös sen takia 

toimivan yhteistyön merkitys on tärkeää. Tavoitteeksi sosiaalityöntekijät asettivat luottamuksellisen 

yhteistyösuhteen muodostumisen, jonka yhtenä mahdollistajana nähtiin ennakkovalmennus. Silloin 
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kun sosiaalityöntekijä pääsee itse valmentamaan oman asiakasperheensä, luottamuksellisen 

vuorovaikutussuhteen muodostumiselle on paremmat lähtökohdat. 

 

”Ei moni huoli näyttäytyy, et sinä käyt silloin tällöin kotikäynnillä sen kaks tuntia. 

Niin ethän sinä siinä näe mitä se arki on. Sulle voidaan esittää vaikka mitä.” 

(Sosiaalityöntekijä 4) 

 

Yhteistyön onnistumiseen ja mahdollistumiseen sosiaalityöntekijät liittivät tavoitettavuuden ja sen, 

että soittopyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Sosiaalityöntekijät korostivat 

yhteydenpidon merkitystä erityisesti niissä tilanteissa, joissa perheen sosiaalityöntekijä vaihtuu. 

Näin saadaan sijaisperheillä säilymään kokemus, että asiat ovat hoidossa työntekijän vaihtumisesta 

huolimatta. Tämä teema tuli esiin myös sijaisvanhempien haastattelussa. Biologisten vanhempien 

kanssa tehtävä yhteistyö kuvautui ajoittain haastavana asiana, jossa biologisten vanhempien valmius 

tehdä yhteistyötä, ottaa vastaan tukea ja apua korostuu. Sosiaalityöntekijän näkivät, että heidän 

tehtävänään on tukea biologista vanhempaa hakemaan tukea itselleen, kun hän ei sitä voi enää 

lähisukulaiseltaan saada. Sijaisperheelle tulee turvata lapsenkasvatusrauha, kuten yksi 

sosiaalityöntekijä totesi.  

 

”Monet meidän vanhat sijaisperheet ehkä ajattelee--, että täällä on sossuilla ihan 

kauhea kiire, että ei he uskalla soittaa ja häiritä. Ennen kuin on nyt tässä omalla 

työllä pystynyt sanomaan, että ei meillä nyt niin kova kiire aina ole, ettei voitaisi 

soitella. Kyllä--meidän tiimin kyllä aika hyvin täältä kiinni kumminkin. Verrattuna 

avohuoltoon--”.(Sosiaalityöntekijä 5)  

 

Yhteistyösuhteissa painotettiin myös toimivaa organisaation sisäistä yhteistyötä lastensuojelun 

avohuollon ja perhehoidon välillä. Lastensuojelun avohuollossa aloitetaan sijoitukseen liittyvät 

prosessit, joita sitten perhehoidossa jatketaan. Yhteistyöhön avohuollon kanssa liitettiin myös työtä 

ohjaavat prosessityökalut ja niihin sitoutuminen, joista jatkan hieman tuonnempana. 

 

Sosiaalityöntekijän rooleissa näyttäytyivät sekä viimesijaisessa vastuussa olevan viranomaisen 

rooli, mutta myös taustakannattelijan, prosessiohjaajan, sekä diplomaattisen toimijan roolit. 

Perhehoidon sosiaalityöntekijöiden mukaan läheisverkostosijoitus ei juuri eroa niin sanotun 

tavallisesta sijoituksesta sosiaalityöntekijän työnä. Läheisverkostosijoituksessa ovat kuitenkin 

enemmän näkyvissä tunnesiteet, mikä saattaa olla myös sosiaalityöntekijälle haastavampaa. 

Sosiaalityöntekijät painottivat ennen lapsen sijoitusta tehtävän työn ja arvioinnin merkitystä sekä 

sijoituksen alkuvaiheen turvaamista. Lisäksi korostettiin, että alusta lähtien sosiaalityöntekijän on 
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otettava oma paikkansa ja roolinsa prosessissa, koska erityisesti ristiriitatilanteiden kohdalla hän 

viime kädessä päättää miten asioissa toimitaan. Sosiaalityöntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös 

tiedon antaminen lapsen tilanteesta tulevalle sijaisperheille, jotta heille voisi muodostua 

kokonaiskuva asiasta.  

”Meilläkin on iso vastuu, että me avataan mikä se lapsen historia siinä et he saa sen 

kaiken tiedon mitä heillä ei sitten kuitenkaan välttämättä ole. Muutenhan se 

viranomaisrooli on samanlainen muidenkin perheiden (kohdalla).” (Sosiaalityöntekijä 

4) 

 

”Semmosen tunnetyön se (rooli) estää. Täytyy pitää se järki ja lakipykälät kaikki siinä 

mukana. Ei voi mennä siihen sillä tavalla mukaan, vaikka muut olisikin tunteella.” 

(Sosiaalityöntekijä 1) 

 

Perhehoidon sosiaalityöntekijän tärkeäksi työkaluksi ja työn sisällöksi nimettiin siis sijaiserheiden 

ennakkovalmennus, sillä valmennuksen aikana tehdään päätös siitä, onko läheisverkostoperheestä 

sijaisperheenä toimimaan. Valmennus turvaa näin ollen myös sijoituksen pysyvyyttä. Lisäksi 

keskeisenä pidettiin realistisen ja rehellisen kuvan antamista sijaislapsen vanhemmuudesta. Espoon 

perhehoidon sosiaalityöntekijöillä on käytössään läheisverkostosijoituksen prosessimalli, ja sen 

merkitystä työtä tukevana työkaluna korostettiin. Prosessin avulla sosiaalityöntekijät kokivat työn 

olevan tasalaatuista, oikeudenmukaista, eettisesti kestävää, kaikki osapuolet sekä olennaiset seikat 

huomioon ottavaa. Prosessimallin noudattaminen koettiin yhteisenä asiana, sillä se selventää myös 

työn vastuunjakoa avohuollon sosiaalityön kanssa. Sosiaalityöntekijät kuitenkin korostivat, että 

yhteisiin hyviksi havaittuihin työtapoihin- ja prosesseihin tulisi kaikkien sitoutua hyvin päämäärien 

toteutumiseksi. 

 

”Tässä tulee niinku kaikki asiat otettua huomioon, kun noudatetaan sitä prosessia ja 

mennään sen mukaisesti. Että sillain ne etenee--hyvin ja oikein. --Kaikki osapuolet on 

tietoisia näistä laadituista prosesseista ja noudattaa niitä. Ja itse kukin 

henkilökohtaisesti miettii toiminko minä nyt tämän mukaan. --Ei se tavallaan riitä, 

että meillä itsellään on hallussa se, vaan se täytyy olla hallussa koko lastensuojelun 

kentällä se tieto, että meillä on tämmöset prosessit, mitkä heidän pitäis aloittaa.” 

(Sosiaalityöntekijä 1) 

 

Sosiaalityöntekijöiden kertomana läheisverkostosijoituksen luonne kuvautui jo muodostuneiden 

tunnesiteiden, kiintymyksen ja yhteyksien turvaajana, jossa lapsen tarina sekä myös biologisten 

vanhempien tarinat saavat pidemmän aikaperspektiivin. Tämä voi auttaa myös lasta paremmin 

ymmärtämään elämäänsä ja hänelle tapahtuneita asioita. 
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”Ne biologisten vanhempien tarinat ja historiat tulee eri tavalla niitten sukulaisten 

kertomana sitten sille lapselle kuin se, että on ihan vieraat sijaisvanhemmat. Eihän he 

tiedä yhtään sen enempää kuin sosiaalityöntekijätkään. Parhaimmillaan lapsi saa 

enemmän tietoa.” (Sosiaalityöntekijä 5) 

 

Lisäksi yhtenä läheissuhteen vahvuutena nähtiin myös se, että se voi mahdollistaa erilaisten 

vaihtoehtojen toteuttamisen sijoitusta pohdittaessa (esimerkiksi oheishuoltajuus perhesijoituksen 

sijaan). Läheisverkostosijoituksessa yhteydenpito biologisiin vanhempiin voi olla luontevampaa, 

samoin lapsen sosiaalinen verkosto pysyy hallitumpana, kun hän pysyy ”oman suvun” sisällä. 

Haasteiksi sosiaalityöntekijät kuvasivat tunnesiteiden vaikutusta toimintaan sekä sitä, miten läheistä 

saatetaan suojella ja vaikeita asioita jättää kertomatta sosiaalityöntekijälle. Tämä tosin nähtiin 

haasteena myös tavallisissa sijaisperheissä. Myös lapsi voi suojella sukulaissijaisvanhempiaan ja 

jättää kertomatta esimerkiksi kokemastaan kaltoinkohtelusta sosiaalityöntekijälle. 

 

4.2 Lapsen etu 

 

Tässä alaluvussa kuvaan niitä seikkoja, joita sijaisvanhemmat ja sosiaalityöntekijät nimesivät lapsen 

edun toteutumisen kannalta keskeisiksi asioiksi läheisverkostosijoituksessa. Myös seuraavien 

alalukujen otsikot olen nimennyt aineistositaatein. Ja kuten edellisessä luvussa, myös tässä esittelen 

ensin sijaisvanhempien näkemykset ja tämän jälkeen sosiaalityöntekijöiden näkemykset. 

 

4.2.1 Sijaisvanhemmat: Lapsi on ykkönen siinä tilanteessa 

 

Sijaisvanhempien näkemyksistä rakentui kolme (3) keskeistä teemakokonaisuutta (alaluokkaa), 

joiden kautta he kuvasivat lapsen etua läheisverkostosijoituksissa. Nämä ovat lapsen parhaaksi 

toimiminen, yhteistyösuhteiden ylläpitäminen sekä lapsen suku- ja perheyhteyden turvaaminen. 

 

Lapsen parhaaksi toimiminen kuvautui tärkeänä asiana kaikissa niissä asioissa, mitä 

läheisverkostosijoituksessa tehdään, alusta sijoituksen loppuun asti. Olennaista on luoda 

luottamuksellinen ilmapiiri lapselle kasvaa ja kehittyä, taata lapselle turvallisuus ja pysyvyys sekä 

edetä asioissa kuten kasvatuksessa ja ohjauksessa niin sanotusti lapsentahtisesti. Tähän teemaan 

liitettiin myös yhteistyösuhteiden ylläpitämisen merkitys ja yhteinen tavoite siitä, että kaikki 

läheisverkostosijoituksen osapuoleen kääntävät katseensa lapseen ja pyrkivät toimimaan hänen 



24 
 

hyväkseen ja turvaamaan lapsen tulevaisuutta. Kyse on siis vahvasti tulevaisuushorisonttiin 

katsomisesta ja sen turvaamisesta lapselle.  

 

”Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Se, että se on vakaata ja siitä se kehittyy eli uskotaan 

että se kantaa. Siitä se tulee sitten ihan itsestään--. Mekin ymmärrettiin kun käytiin -- 

näissä valmennuksissa niin siellä tuli, että pitää tilanne rauhoittaa--olla vähän aikaa 

ja sitten katsoa.--Niin kun meilläkin sanottu, että se on nyt se ykkösasia.” (Sijaisisä1) 
 

Suku- ja perheyhteyden turvaaminen on sijaisvanhempien näkemyksen mukaan myös lapsen edun 

toteutumista ja sen mahdollistamista, että myös yhteys biologisiin vanhempiin säilyy läpi 

sijoituksen. Arjessa lapsen etu toteutuu sijaisvanhempien kertomana lapsen oikeudessa elää lapsen 

elämää ja hän saa vapautua huolesta suhteessa biologisten vanhempien pärjäämiseen. Lisäksi 

tärkeäksi nähtiin lapsen tuentarpeen huomioiminen, tarpeenmukaisten tukimuotojen ja -palveluiden 

etsiminen lapselle. Sijaisvanhemmat pohtivat kuitenkin myös sitä, onko biologisten vanhempien 

tapaaminen sittenkään aina lapsen edun mukaista ja edistääkö se lapsen tilannetta sekä eheytymistä.  

 

”Jäin vielä tuota lapsen etua miettimään. Että saa niitä biologisia vanhempia tavata. 

Niin, mitäs sitten jos se ei olekaan lapsen etu? Että ne ei olekaan hyviä 

tapaamisjuttuja. Ja sitten kuitenkin sosiaalipuolelta ajatellaan, että sen lapsen pitää 

saada se yhteys, mutta se ei ajakaan sitä lapsen etua. Se on kyllä huono 

homma.(Sijaisäiti2). Se on kyllä tosi ristiriitainen homma. Se on tullut tässä 

pohdintaan. Että se ei aina olekaan.” (Sijaisisä2) 

 

4.2.2 Sosiaalityöntekijät: Varmistaa lapselle sen, että hän pääsee varmasti hyvään 

sijaishuoltopaikkaan 

 

Analysoidessani sosiaalityöntekijöiden haastatteluita lapsen edun näkökulmasta, sain 

muodostumaan kaksi (2) alaluokkaa. Nämä ovat yhteistyösuhteet sekä lapsen näkökulma 

sosiaalityöntekijän työssä.  

 

Kuten sijaisvanhempien puheessa myös sosiaalityöntekijät sanottivat lapsen eduksi toimivat 

yhteistyösuhteet kaikkien lähiverkostosijoituksen osapuolten kanssa. Lapsen etuun liitettiin tuen, 

avun ja hoidon mahdollistaminen sekä tarjoaminen niin lapselle, sijaisvanhemmille kuin 

biologisillekin vanhemmille. Näin turvataan myös lapsen tulevaisuutta sekä sitä, että lapsi saa elää 

lapsen elämää ja täyttää arkensa lapsen asioilla Lapsen näkökulma sosiaalityöntekijän työssä ja 

lapsen edun turvaajana kuvattiin siten, että sosiaalityöntekijä kaikessa työssään ja toiminnassaan 

pitää lapsen keskiössä sekä pitää lapsen näkyvillä sijoituksen eri vaiheessa. Lisäksi 
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sosiaalityöntekijät painottivat huolellisen ennakkotyöskentelyn sekä -selvitysten merkitystä lapsen 

edun turvaajana. 

 

”Etuhan on se, jos se yhteistyö lapsen kannalta joka suuntaan toimivaa lapsen 

kannalta että ei tule semmosta salailua tai peittelyä tai jotain muuta. Että onhan se 

lapsen etu, että me työntekijät tiedetään mikä se on se tilanne siellä kotona. Sekin on 

tärkeää.” (Sosiaalityöntekijä 1) 

 

”Ja--kun tulee näitä ristiriitatilanteita niin kuka teki mitä ja sano mitä kuitenkin siinä, 

että tässä on pääasiassa tämä lapsi. Palataas nyt tähän perusongelman tai 

kysymyksen äärelle.” (Sosiaalityöntekijä 4) 

 

Lapsen etu kuvautui haastateltavien puheessa siis sosiaalityöntekijän konkreettisena työkaluna, joka 

on sisäänrakennettuna työprosesseihin ja päätöksentekoon, osin myös Lastensuojelulain (417/2007) 

edellyttämänä.  

 

4.3 Läheisverkostosijoituksessa onnistuminen sijaisvanhempien ja 

sosiaalityöntekijöiden kertomana 

 

Tässä alaluvussa esittelen läheisverkostosijoituksen onnistumiseen liitettyjä asioita, jotka 

rakentuivat kolmesta (3) alaluokasta. Nämä ovat toimijoiden vastuut ja velvollisuudet, jaettu 

kokemuspotentiaali sekä onni löytyy arjesta. Esittelen yhdessä sekä sijaisvanhempien että 

sosiaalityöntekijöiden näkemykset. Tämä siitä syystä, että onnistumista kuvattiin monelta osin 

samaan tapaan näissä molemmissa haastatteluaineistoissa. Eriävät näkemykset onnistumiseen 

liittyen kuvaan myös. 

 

Totesin analyysivaiheen aikana, että haastateltavat määrittelivät onnistumisen ja lapsen edun osin 

samansisältöisesti. Koen silti edelleen, että sekä lapsen etu että onnistuminen ovat toimivia 

käsitteitä ja näkökulmia läheisverkostosijoitukseen, mutta on todettava, että tutkimuksessani ne 

näyttävät sisältävän samoja asioita. Tämä näkyy siten rakentamissani yläluokissa, mikä aiheutti 

tuloksissa hieman epätarkkuutta ja päällekkäisyyttä. Pekkarinen (2011, 30) kuitenkin toteaa, että 

asioissa on mahdotonta ottaa mustavalkoista suhtautumistapaa, sillä lastensuojelun ilmiölle ja sen 

määrittelylle on ominaista niin ristiriitaisuus, lomittaisuus kuin laaja-alaiset tulkintakehyksetkin. 

Myös ajatus siitä, että onnistuneessa prosessissa lapsen etu toteutuu ja vastaavasti lapsen etua 

turvaamalla turvataan onnistumista. Tästä syystä sekä käsitteiden vivahde-eroista johtuen oli niitä 

perusteltua tarkastella niitä erillään. 
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Sekä sosiaalityöntekijät että sijaisvanhemmat painottivat läheisverkostosijoituksen onnistumisessa 

kaikkien siinä mukana olevien toimijoiden vastuita, velvollisuuksia sekä työn- ja roolijakoa. Näitä 

tukevat ja edesauttavat toimivat yhteistyösuhteet ja vuorovaikutus. Lisäksi haastateltavat näkivät 

kaikessa toiminnassa keskeisinä onnistumisen kriteereinä avoimuuden, rehellisyyden ja 

realistisuuden. Sijaisvanhemmat nostivat esiin myös ymmärryksen ja empaattisuuden merkityksen 

biologisia vanhempia, heidän tekemiään valintojaan ja käyttäytymistään kohtaan. Silti nähtiin, että 

tämä suhtautuminen ei kuitenkaan vähennä biologisten vanhempien velvollisuuksia omaa lastaan 

kohtaan lapsen sijoituksen aikana. Tässä tuli näkyviin vanhemmuuden ja huoltajuuden moninaiset 

nyanssit. Se on arjen turvaamista, tunnetason kohtaamista luottamuksellisuutta sekä pysyvyyttä. 

Sijaisvanhemmat kaipasivat myös biologisten vanhempien vanhemmuuden ja vastuun 

herättelemisessä sosiaalityöntekijän roolia rajanvetäjänä ja aktivoijana.  

 

”Kyllä mää näkisin, että se kivijalka on se hyvä sosiaalityö. Toimiva, 

sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöiden se suhde. ”(Sijaisäiti2) 

 

”Mun mielestä niistä pitää puhua suoraan ja olla jotenkin jämäkkä ja valottaa sitä, 

koska jos se lapsi on otettu sieltä perheestä niin jossain kohtaahan ne on sokeita ne 

vanhemmat. Niin tuoda --kuuluviin ja näkyviin se sokea kohta niille vanhemmille.--, 

koska silloin niillä voi herätä jotain.” (Sijaisäiti 2) 

 

”Se biologinen vanhempi hyväksyy sen tilanteen, että tämä on nyt tää tilanne ja sitten 

lapsella on sellainen tunne, että hän saa kiintyä näihin molempiin. Tämä on nyt hänen 

koti täällä. Ettei ole sellasta kahtaalle repimistä.--On löydetty sellainen pysyvyys 

kahden kodin välillä. Lapsi tietää paikkansa siinä.” (Sosiaalityöntekijä 4) 

 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksissä läheisverkostosijoituksen onnistumista turvaa myös 

sijaisvanhemmuuteen ja sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen liittyvät asiat ja motiivit. Heidän mukaansa 

läheisverkostosijoituksen onnistuminen on turvatumpaa silloin, kun sijaisperheellä on jo ollut 

pidemmän aikaa huolta lapsesta ja he ovat ehkä mahdollisesti pyrkineet perhettä tukemaan eri 

tavoin. Näin sijaisperheelle on muodostunut realistisempi käsitys siitä, mitä vanhemman rooli heiltä 

edellyttää, mitkä ovat lapsen tuen tarpeet jne. Myös selkeä ajatus sijaisvanhemmuudesta ilman 

adoptiohenkisyyttä, turvaa myös sitä, että yhteistyötä halutaan tehdä kaikkien sijaislapselle 

tärkeiden ihmisten kanssa.  

 

”Läheisverkostosijoitukset onnistuu, joissa sijaisvanhemmalla on--ollut realistinen 

käsitys siitä, että mikä se lapsen ja vanhempien tilanne on ollut ennen sitä sijoitusta.--

Jos se on-- ollut hyvin mukana siinä lapsen elämässä ja on kuullut sen 
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kaunistelemattoman totuuden, ja on ehkä paremmin pystynyt ajatella minkälaiseen 

hommaan he lähtee”--ne on toimivia ja hyviä, joissa sillä tavallaan sillä 

sijaisperheenä toimivalla läheisellä on jo ollut se huoli siitä lapsesta ja ei ole 

mitenkään kutsuttu vanhemman pyynnöstä siihen tehtävään vaan on jotenkin itse 

motivoitunut ja halunnut. Ja ehkä tehnyt itse (lastensuojelu)ilmoituksia itse siitä 

lapsesta tai jotain.” (Sosiaalityöntekijä 1) 

 

Jaetussa kokemuspotentiaalissa näyttäytyi sekä sosiaalityöntekijöiden että sijaisvanhempien 

asiantuntijuus läheisverkostosijoituksen onnistumisen takaajana. Sosiaalityöntekijöiden kertomana 

kokemuspotentiaali eli ammattitaito ja työssä kehittymisen tahtotila näyttäytyivät tietoina ja 

taitoina, joita asiakastyössä on työvuosien aika kertynyt. Myös reflektointia ja kokemusten 

jakamista työyhteisön sillä pidettiin tärkeänä. Sosiaalityöntekijät painottivat sijoituksen tilanne- ja 

kontekstitekijöitä sekä sitä, miten perheiden tilanteet elävät sijoituksen aikana. Jossain prosessin 

vaiheessa tehdyt päätökset saattavat toisessa vaiheessa osoittautua toimimattomiksi ja niin edelleen. 

Sijaisvanhempien kokemuspotentiaalin keskeinen sisältö rakentuu arjen kasvatustyöhön ja lapsen 

ikätasoisen kehityksen turvaamiseen ja siinä tukemiseen. Sijaisvanhemmat olivat kokeneet hyvänä 

sen, että heidän näkemyksensä lapsen tilanteesta oli otettu huomioon sosiaalityöntekijän puolelta 

sekä tehdyt jatkosuunnitelmat oli yhdessä suunniteltu. Tähän keskeisenä edellytyksenä ovat 

toimivat yhteistyösuhteet ja mahdollisuudet sekä tahtotila molemminpuoliseen yhteydenpitoon. 

Myös Valkonen painottaa sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöiden välisen yhteistyön sekä 

kuuntelun merkitystä, sillä hänen tutkimuksessaan sijaisvanhemmat toivat esiin toiveensa 

tiimityöstä ja tasavertaisesta yhteistyökumppanuudesta (2014, 128–129). Sosiaalityöntekijät 

nostivat edelleen sijaisperheiden ennakkovalmennuksen yhdeksi onnistumisen turvaajaksi. He 

näkivät omassa roolissaan huolellisen ja yksilölliset perheiden tilanteet huomioivan valmennusten 

suunnittelun ja niihin keskittymisen olennaisen tärkeänä, jotta ennakkovalmennukselle asetetut 

tavoitteet voisivat täyttyä. Ja niistä keskeisenä se, että lapsi pääsee hyvin valmennettuun 

perheeseen, joka pystyy vastaamaan hänen tarpeisiinsa.  

 

”(Sijaisvanhemmuus) on tuonut vieläkin isomman mahdollisuuden työstää itseään. 

Omaa kasvua ja tarkastella sitä ihmisyyttä ja omaa tunnemaailmaa ja parisuhdetta ja 

suhdetta niihin omiin biologisiin lapsiin ja omaa suhtautumista sijoitettuun lapseen. 

Tuonut paljon tiedollista tietoa. -- Hirveesti keskusteluja. Asioiden pohtimista ihan 

päänsärkyyn. Paljon itkuja ja epäonnistumisen tunnetta. --Pelkoja hirveesti.--Ja sitten 

taas korostanut sitä toisen tärkeyttä ja sitä toimivaa parisuhdetta.--Tuonut paljon 

semmosia ilon hetkiä, mitä huomaa paremmin. Se voi olla joku vaikka pieni katse, 

missä näkee enemmän luottamusta tai sijaislapsen hetki vaikka missä näkee enemmän 

vaikka avoimuutta siellä. Onnistunut koe (koulussa).” (Sijaisäiti 2) 
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”Se huolellinen valmennus turvaa onnistumista. Oikeesti, että siinä käydään tosi 

tarkasti ne asiat läpi mitä on käytävä ja se on suunniteltu ja vedetty kunnolla. Ettei 

vaan mee puskista johonkin palaveriin pitämään. Vaan oikeesti valmistelee sen 

huolella ja antaa ihmisille aikaa siin miettiä. Sekin on tärkee siinä 

valmennusvaiheessa, että ne ihmiset voi vielä siinä vaiheessa päättää, että meistä ei 

olekaan siihen. Sehän on se pointti. Tarjota se kaikki tieto, että ne voi tehdä sen 

tietoon perustuvan päätöksen.” (Sosiaalityöntekijä 4) 

 

”Läheisverkostosijoituksessa olis ollu niin, että siinä loppuvaiheessa nimenomaan ne 

sijaisperhe toivoo, että koska ne on sukulaisia ja näkee ehkä tilanteen positiivisemmin. 

Että joo joo lopetetaan huostaanotto, kyllä tämä sujuu” (Sosiaalityöntekijä 5) 

 

Onni löytyy arjesta-alaluokan avulla kuvaan niitä sekä sijaisvanhempien että sosiaalityöntekijöiden 

kuvauksia onnistumiseen suhteessa lapsen arkeen, turvalliseen perhe- ja elinympäristöön, elämään, 

jossa lapsi saa pitää ympärillään tutun turvaverkkonsa ja ihmissuhteensa, ja jossa ei tarvitse kohdata 

jatkuvasti isoja muutoksia. Asiat toistuvat ja pysyvät, rutiinit luovat turvaa ja lapsi voi eheytyä. 

Näiltä osin tutkimukseni tulokset ovat varsin linjassa aikaisempien lastensuojelun onnistumiseen 

keskittyneiden tutkimusten kanssa (kuten Ritala-Koskinen 2003; Vähämaa 2008; Koivisto & Puro 

2014).  

 

Sosiaalityöntekijöiden ja sijaisvanhempien näkemyksissä suhteessa onnistumisiin oli myös eroja. 

Sijaisvanhemmat toivat esiin, että sijoituksen pysyvyys on onnistumista, sekä se, että lapsi saa olla 

sijaisperheessä eikä hänen tarvitse lähteä muualle. Toisaalta sijaisvanhemmat näkivät, että 

läheisverkostosijoitus on onnistunut silloin, kun lapsi pääsee palaamaan takaisin biologisten 

vanhempien luokse ja vanhemmat ovat kuntoutuneet vastatakseen jälleen lapsesta. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemyksissä oli nähtävissä samankaltainen ero. Toiset haastateltavista 

näkivät, että sijoituksen pysyvyys on onnistumista, samoin kuin se, että kukaan ei hae huostaanoton 

purkua. Toisaalta nähtiin, että mikäli sijoituksen aikana suunnitelmat muuttuvat ja huostaanottoa 

aletaan purkaa, asioita on yhdessä suunniteltu ja aikataulutettu. 

 

Lastensuojelulakiin (417/2007) on kirjattu lapsen edun huomioimiseen ja sen toteutumiseen liittyen 

tavoite perheen jälleenyhdistämisestä, sillä huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Mikäli perheen 

tilanne muuttuu sellaiseksi, että lapsen voidaan arvioida tulevaisuudessa palaavan takaisin kotiin, on 

ryhdyttävä valmistelemaan huostaanoton lopettamista. Mutta mikäli huostaanotto on kestänyt 

pitkään, on huostaanoton lopettamista harkittava tarkoin ja aina lapsen etu edellä. Sillä turvallisten 
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ja pysyvien ihmissuhteiden merkitys on huostaan otetulle lapselle erityisen suuri, ja mitä useampia 

muutostilanteita lapsi kohtaa, sitä huonommin hän yleensä pystyy selviytymään niistä. 

(Lastensuojelun käsikirja 2016.) Edelliseen sekä haastateltavien näkemyksiin viitaten yhteisten 

tavoitteiden ja yhteisen ymmärryksen määrittelyn merkitys sekä läheisverkostosijoituksessa mukana 

olevien osapuolten vastuualueiden konkreettinen pohtiminen, avoimuuden sekä dialogin merkitys 

korostuvat. Tällöin voidaan päästä onnistuneeseen lopputulokseen, jonka kaikki 

läheisverkostosijoituksen osapuolet allekirjoittavat, ja tällä tavoin toimivalle 

läheisverkostosijoitukselle luodaan alusta alkaen lapsen edun huomioon ottavat puitteet.  

 

”Tilanne on stabiili ja semmonen rauhallinen ja kukaan ei hae kotiutumista tai jotain 

muuta riehumista. Kaikki sujuu. (Sosiaalityöntekijä 5) --Tai jos hakee kotiutusta niin 

sekin on yhteistyössä se prosessi. Semmonen--suunnitelmallinen systeemi.” 

(Sosiaalityöntekijä 1) 

 

”Onnistuminen sukulaissijoituksessa. On, että se lapsi pääsee takaisin vanhempien 

luo. Minun mielestä se on onnistunut se sukulaissijoitus silloin. Että mitä se ikinä 

vaatiikaan kenenkin kohdalla. Päämäärä on se, että se lapsi pääsee takaisin 

vanhempien luo.--Ja se vanhempien parantuminen. Siinä matkan varrellahan on 

paljon onnistumisia.” (Sijaisisä2) 

 

”Tietenkin se, että--kaikki edellytykset olisi sille, että se lapsi voisi olla siinä 

perheessä, että se sijoitus ei katkeaisi. Ettei sen lapsen tarttis lähteä siitä muualle.-- 

Sellainen pysyvyys, semmonen turva.” (Sijaisäiti 1) 

 

Toinen haastateltavien näkemyksiä yhdistävä tekijä perusteella näyttäisi olevan se, että silloin kun 

läheisverkostosijoituksen erityispiirteet ja lapsen etu huomioidaan, ja nämä pidetään kaikessa 

toiminnassa, päätöksenteossa ja arjessa näkyvinä, onnistumisenkin todennäköisyys paranee. 

Onnistuminen voi kuvautua näin ollen sateenvarjokäsitteenä, joka pitää sisällään merkittävän 

joukon eri sisältöjä, toimijoita, vastuita, velvollisuuksia, keskinäisiä suhteita, hyväksi ja huonoksi 

todettuja ratkaisuja ja niin edelleen. Onnistumisessa on tärkeää huomioida aikaperspektiivi ja ajan 

vaikutus sekä merkitys, kuten toinen sijaisäideistä totesi, vasta silloin kun muistelee sijoituksen 

alkuvaiheita, havahtuu siihen, miten paljon asioissa on vuosien aikana edetty. 
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4.4. Tutkimustulosten johtopäätökset: Läheisverkostosijoitus monitoimijaisena 

yhteistyösuhteena 

 

Tutkimukseni keskeiset tulokset rakentuvat siis läheisverkostosijoituksen keskeisistä 

ulottuvuuksista, joita ovat läheisverkostosijoituksen erityispiirteet, lapsen etu 

läheisverkostosijoituksessa sekä onnistuneen läheisverkostosijoituksen kuvaus. Aineistoa lukiessani 

ja analyysiä tehdessäni huomasin silti, että näitä kolmea yhdistävän ja läpileikkaavan yhden teeman, 

joka toistui sekä sijaisvanhempien että sosiaalityöntekijöiden puheessa. Tämä kaikkia yläluokkia 

yhdistävä teema oli yhteistyö ja yhteistyösuhteet läheisverkostosijoituksen toimijoiden välillä. Näin 

ollen monitoimijainen yhteistyösuhde voi mahdollistaa lapsen edun mukaisen onnistuneen 

läheisverkostosijoituksen. 

 

Tutkimuksessa läheisverkostosijoitus kuvautuu näin ollen monitoimijaisena yhteistyösuhteena, 

jossa lapsi on keskiössä ja lapsen ympärillä olevat keskeiset toimijat, sijaisvanhemmat, 

sosiaalityöntekijät, biologiset vanhemmat, ovat kääntäneet katseensa lapseen (Kuvio 1). Käytän 

nimenomaisesta sanaa yhteistyösuhde, koska keskeistä on myös toimijoiden väliset ihmissuhteet ja 

keskinäinen vuorovaikutus. Tämä yhteinen katseen suunta kuvaa myös lapsen edun ja sen 

toteutumisen turvaamista, jossa jokaisella toimijalla on myös omat vastuunsa ja velvollisuutensa. 

Sijoitetun lapsen kohdalla tämä kuvautuu oikeutena ja mahdollisuutena keskittyä lapsen elämään, 

koulutyöhön, kaverisuhteisiin, harrastuksiin sekä muihin ikätason mukaisiin asioihin. Tärkeää, että 

lapselle luodaan turvalliset ja vakaat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset puitteet, joissa hänen 

voimavaransa voivat suuntautua edellä luettelemiini asioihin, huolen, pelon ja turvattomuuden 

sijaan.  
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Kuvio 1 Läheisverkostosijoitus monitoimijaisena yhteistyösuhteena 

 
 

Yhteistyösuhteiden ylläpitäminen läheisverkostosijoituksen aikana ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. 

Koisti-Auer (2008) toteaa tutkimuksessaan, että yhteydenpito lasten ja vanhempien välillä ei ole 

aina erityisen tiivistä eikä sovitunmukaista. Lasten yhteydet siihen vanhempaan ja niihin 

sukulaisiin, jotka ovat sijaisperheen sukulaisia, näyttivät Koisti-Auerin tutkimuksessa toimivan 

kohtuullisen hyvin, mutta yhteydet toiseen vanhempaan ja hänen sukulaisiinsa olivat monissa 

perheissä katkenneet tai niitä ei koskaan ollut välttämättä edes ollutkaan. Sukulaissijoitus ei siis aina 

näytä takaavan lapsen oikeutta pitää yhteyttä kaikkiin hänelle läheisiin ihmisiin. On syytä pitää 

mielessä, että katkenneiden tai muuten ongelmallisten suhteiden taustalla voi kuitenkin olla monia 

syitä. Perheen ja suvun väliset riidat ja näkemyserot ovat normaaleja, mutta silloin kun perheen 

sisällä tai sukujen välillä on suuria ristiriitoja tai kaunaa, lapsen sijoittamiseen 

sukulais/läheisperheeseen on syytä suhtautua kriittisesti. Läheisten keskinäinen vihanpito vaikuttaa 

myös lapseen ja voi vahingoittaa häntä. Tämän vuoksi sijaisvanhempien ennakkovalmennuksessa 

yksi sosiaalityöntekijöiden tärkeä tehtävä on selvittää myös se, millaiset perheen ja suvun väliset 

ihmissuhteet ovat. (Emt. 119–123.) Edelliseen viitaten, tutkimuksessani sijaisvanhemmat toivat 

esiin, miten olennaista on vaalia kaikkia lapsen läheisiä ihmissuhteita. Kuten toinen sijaisisistä 

kuvasi, sijaisvanhempien on oltava se joustavampi osapuoli ja kyettävä taiteilemaan haastavissa 

sekä moninaisia tunteita herättävissä vuorovaikutustilanteissa lapsen biologisten vanhempien ja 
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muiden sukulaisten kanssa. Toinen sijaisäideistä tiivisti edellisen mielestäni osuvasti toteamalla, 

että sukulaissijaisvanhemmuudessa suurin haaste on se, että pystyttäis olemaan asialinjalla ettei 

lähdettäs sättimään toinen toisia. Jos sen kynnyksen pystyy ylittämään, se on silloin tosi hienoa 

(sijaisäiti 1). 

 

Yhteistyösuhteiden merkitys korostui niin läheisverkostosijoitusprosessin eri vaiheissa, tiedon 

jakamisen merkityksessä, tunnetason ulottuvuuksissa (luottamuksellisuus, pysyvyys) kuin 

yksittäisissä kohtaamisissa lapsen, sijaisvanhempien, sosiaalityöntekijöiden biologisten vanhempien 

sekä muiden lapsen sosiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Yksi sosiaalityöntekijöistä totesi, 

että vaikka perhehoidossa työskentelevä sosiaalityöntekijä on virallisesti lapsen työntekijä, lapsen 

työntekijyyttä on myös se, että työntekijänä pyrkii tukemaan ja edistämään sijaisperheen ja 

biologisten vanhempien välistä yhteistyötä. Espoon perhehoidossa on jo havaittu tämän toimivan 

yhteistyön merkitys ja heillä on käytössään työmenetelmänä KEINU- malli ja KEINU- leiripäivät. 

KEINU- mallissa on keskeistä sijoituksen alkuvaiheista lähtien kaikkien sijoituksessa mukana 

olevien yhteensaattaminen, konkreettinen yhdessä tekeminen ja tasavertaisen kohtaaminen ilman 

”viraston seiniä”. KEINU- leiripäivissä on yhteisen ohjelman ja tekemisen avulla luodaan 

edellytyksiä toimijoiden väliseen toimivaan yhteyteen myös leiripäivien ulkopuolella arjessa. 

Aikaisemmin mainitsin yhteisten tavoitteiden laatimisen ja yhteisen ymmärryksen merkityksen 

läheisverkostosijoituksen onnistumisessa. KEINU- malli on oiva työmalli ja -menetelmä myös 

näiden saavuttamiseksi.  

 

Tutkimukseni yhteistyösuhteissa biologiset vanhemmat näyttäytyivät osapuolena, joihin olisi syytä 

tämän tutkimuksen perusteella vielä enemmän perhesijoituksessa panostaa. Esimerkiksi Pekkarisen 

(2011, 62) mukaan ne harvat lastensuojelussa tehdyt selvitys- ja kehittämistyöt, joissa 

huostaanotettujen lasten vanhemmat ovat tarkastelun kohteena, ovat osoittaneet, aiheeseen liittyy 

useita kriittisiä tutkimustarpeita. Myös Kujala (2003, 17–18) näkee, että kaikilla biologisilla 

vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus saada pitkäkestoista tukea lapsen sijoituksen aikana oman 

kriisinsä läpikäymiseksi, voimavarojen löytämiseksi ja vahvistumiseksi sekä etävanhemman rooliin 

sopeutumiseen. Ajattelen, että jaetun vanhemmuuden toteutumiseksi yhteisillä tavoitteilla sekä 

osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien konkreettisella ymmärtämisellä on olennainen merkitys. 

 

Tutkimuksessani näyttäytyi myös sijaisvanhemmille ja biologisille vanhemmille kohdennettavan 

tuen ja tukimuotojen merkitys, joka voidaan liittää myös toimiviin yhteistyösuhteisiin. 

Sijaisvanhemmat kertoivat vertaistuen, mentoritoiminnan sekä työnohjauksen merkityksellisyydestä 
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sijaisvanhempana jaksamisessa. Sekä sijaisvanhemmat että sosiaalityöntekijät painottivat 

biologisille vanhemmille suunnattujen tukimuotojen tarvetta ja hyötyjä. Silloin kun osapuolet saavat 

mahdollisuuden työstää sijoituksen aiheuttamia tunnekokemuksia ja muita siihen liitettäviä 

haastavia asioita, jakaa niitä jonkun kanssa sekä ymmärtää siten paremmin oman käyttäytymisensä 

merkitystä, rooliaan ja vastuutaan ensijaisesti suhteessa lapseen, mutta myös muihin, kyetään 

yhteistyösuhteissakin toimimaan rakentavammin. Sosiaalityöntekijän tärkeänä tehtävänä on 

koordinoida tätä yhteistyöpalettia, reagoida tarpeen mukaan, ottaa asioita avoimesti puheeksi ja 

pitää lasta kaikessa toiminnassa näkyvänä ja keskiössä. Näin turvataan lapsen etu ja varmistetaan, 

että lapsi saa eheytyneenä kasvaa kohti aikuisuutta.  

 

 

5 Pohdinta 
 

Käytäntötutkimukseni osoittaa, että läheisverkostosijoitus on monen tekijän summa eikä näin ollen 

sen onnistumisenkaan määrittelyssä sovi olla liian kapeakatseinen. Perheen ulkopuolelle 

sijoitettujen lasten sijoitusten taustalla on usein monia pitkittyneitä ongelmatilanteita, ja on 

luonnollista, että lasten kasvatus ja hoito vaatii sijaisperheiltä paljon. Yhtä lailla sijoituksen aikana 

eteen saattaa tulla yllätyksiä ja haasteita, johon ei ollut osattu varautua. Läheisverkostosijoituksessa 

omat haasteensa asettaa myös tuttuus ja tunteet, jonka vuoksi lapsen biologisten vanhempien ja 

läheisten/sukulaisten välille saattaa syntyä ristiriitoja ja jännitteitä. Sosiaalityön tehtävänä on toimia 

puolueettomana sovittelijana ja lapsen edun turvaavien suunnitelmien varmistajana sekä 

organisoida tarpeen mukainen apu ja tuki niin lapselle, sijaisperheille kuin biologisille vanhemmille 

läpi sijoitusprosessin.  

 

Palautan tutkimukseni tulokset sosiaalityön käytäntöön eli Espoon perhehoidon työyhteisön 

käytettäväksi, hyödynnettäväksi ja edelleen jatkokehitettäväksi. Toivon, että tutkimukseni tulokset 

innostavat sosiaalityöntekijöitä edelleen yksin ja yhdessä työnsä refleksiiviseen pohdintaan, 

arviointiin sekä hyödyntämään myös asiakasyhteistyötä kehittämisessä. Tämän työn tuloksia ja 

näkemystä läheisverkostosijoituksesta monitoimijaisena yhteistyönä voisi käyttää esimerkiksi 

sijaisvanhempien ennakkovalmennuksessa. Samoin biologisten vanhempien tukemisen ja 

osallistamisen merkitys sijoitusprosessin aikana oli tärkeä aineistosta noussut huomio. 

Sosiaalityöllinen ajattelutapa kohdistaa katseensa usein perheen ongelmiin ja riskeihin. Osin lienee 

kyse myös kulttuurisesta tavasta, sillä negatiiviset asiat tulevat havaituksi positiivisia enemmän. 
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Lisäksi asiantuntijakontekstissa ongelmien esiin nostaminen usein legimoi eli oikeuttaa 

asiantuntijuuden, sillä ilman ongelmia ei ole asiantuntijuutta. (Helavirta 2006, 217–218.) Tässä 

tutkimuksessa näkökulmaksi valittiin onnistuminen ja läheisverkostosijoituksen tarkastelu 

myönteisen tulokulman kautta. Se kannatti, sillä koen, että myönteisyyden kautta myös ongelmien 

ja haastavien tekijöiden esiin nostaminen ja niiden vaikuttaminen on mielekkäämpää.  

 

Tutkimuksessani äänen saivat sosiaalityöntekijät ja sijaisvanhemmat. Keskeisistä toimijoista 

uupuvat siis lapsen ja biologisten vanhempien ääni. Tätä voi pitää tutkimuksellisena puutteena 

pyrittäessä hahmottamaan läheisverkostosijoituksen kokonaiskuvaa ja sen keskeisiä elementtejä. 

Myös aineistoni otos on melko pieni. Toisaalta kaikissa tutkimuksissa on omat puutteensa ja tässä 

tutkimuksessa näkökulmien tuottajaksi osittain tutkimuksen laajuuden ja osittain käytännön 

toteutukseen liittyvien seikkojen vuoksi valitsin sosiaalityöntekijät ja sijaisvanhemmat. 

Tutkimuksessani muodostunut kuva läheisverkostosijoituksesta on siis muodostunut 

sosiaalityöntekijöiden ja sijaisvanhempien kokemusten ja kertoman mukaan. Tästä huolimatta 

läheisverkostosijoituksen kaikki toimijat ovat näkyvillä. Mielenkiintoista olisi jatkaa tutkimusta 

aiheesta edelleen ja laajentaa näkökulmaa läheisverkostoperheisiin sijoitettujen lasten sekä 

biologisten vanhempien kokemuksiin. Myös Koisti-Auer (2008, 121) näkee, että perhehoidosta 

tarvitaan lisää tutkimuksia, joissa lapset pääsevät määrittämään elämäänsä ja kuvaamaan 

kokemuksiaan. Mutta kuten Alasuutari (1999, 278) toteaa, tutkimusprosessi ei lopu siihen, että 

tutkimusongelma on saatu selvitettyä, koska vastaukset ovat aina osavastauksia ja osatotuuksia. 

Yhden tutkimuksen loppu tai sen aikana saatu idea voi olla toisen tutkimuksen alku. 

 

Yhteistyö sekä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden että sijaisvanhempien kanssa oli toimivaa ja 

innostavaa. Kaikki osapuolet olivat motivoituneita tutkimuksen tekoon ja yhteiseen 

tiedontuottamiseen. Tämän johdosta tutkimusprosessi kaikkinensa tuntui mielekkäälle. Yksi 

sosiaalityön käytäntötutkimuksen keskeinen sisältö on käytäntösuhteen pohtiminen 

tutkimusprosessin aikana. Koen oman tutkimukseni kohdalla käytäntösuhteen olleen riittävä ja 

käytäntötutkimuksen luonteen edellyttämä. Tutkimuksen aihe nousi käytännöstä, työyhteisön 

tarpeesta kehittää läheisverkostosijoituksen prosessia sekä lisätä ymmärrystä siitä. Tutkittavat 

tulivat Espoon perhehoidon yksiköstä. Tapasin työyhteisön jäseniä tutkimuksen teon aikana 

muutamia kertoja, olin heihin sähköpostitse yhteydessä ja tiedotin tutkimuksen etenemisestä. Ja 

tutkimuksen valmistuttua sekä sosiaalityöntekijät että sijaisvanhemmat saivat tämän 

tutkimusraportin luettavakseen. Lisäksi olen menossa esittelemään tutkimustuloksia työyhteisölle 
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maaliskuussa 2016. Näistä syistä koen, että tutkimusprosessissani mahdollistui yhteinen työskentely 

ja olosuhteet käytäntötutkimuksen tekemiselle olivat suotuisat.  
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Liite 2 Tutkimustiedote ja kutsu haastatteluun, sosiaalityöntekijät 

Tutkija: Sosiaalityön opiskelija Heidi Kaartinen, heidi.m.kaartinen@helsinki.fi 

Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun läheisverkostosijoituksen keskeiset elementit 

 

Hyvät perhehoidon parissa työskentelevät sosiaalityöntekijät, 

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistosta ja tämä tutkimus liittyy sosiaalityön 

käytäntötutkimuksen opintojaksoon. Opintojakson tarkoituksena on oppia tuottamaan sosiaalityön 

käytännön työtä kehittävää tietoa. Käytäntötutkimuksessa työskentelevät rinnakkain ja yhdessä 

prosessin alusta loppuun tutkija, käytännön työntekijät sekä asiakkaat. 

 

Tämän tutkimuksen aiheena ovat läheisverkostosijoitukset ja mielenkiinnon kohteena ovat 

erityisesti ne asiat, jotka ovat vaikuttamassa lapsen edun mukaisen läheisverkostosijoituksen 

onnistumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on myös saada näkyviin niitä mahdollisia haasteita ja 

kehittämistarpeita, joita läheisverkostosijoituksissa voidaan kohdata. Tutkimuksen taustalla on 

lastensuojelulain vuonna 2012 voimaan tullut muutos perhehoidon ensisijaisuudesta laitoshoitoon 

nähden. Lain edellyttämänä sosiaalityöntekijän on ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle 

selvitettävä lapsen läheisverkoston mahdollisuudet ottaa lapsi asumaan luokseen. 

Läheisverkostosijoituksissa keskiössä ovat yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat, joiden asettamisessa 

lapsi, hänen sijaisperheensä, biologiset vanhemmat ja sosiaalityöntekijä ovat mukana. Sekä 

sosiaalityöntekijöillä että lapsen läheisverkostolla on erityisosaamista, jonka yhdistäminen, ei 

keskinäinen kilpailu, on tärkeää. Näiden seikkojen vuoksi tiedon tuottaminen sijoitusten 

onnistumista ennustavista tekijöistä on tärkeää. 

Tutkimuksen eteneminen: Tutkimukseni sijoittuu ajalle 10/2015–02/2016. Kerään tutkimuksen 

aineiston haastattelemalla sekä sosiaalityöntekijöitä että sijaisvanhempia perheistä, joissa 

sijoituksen perusteena on ollut läheisverkostosuhde. Sosiaalityöntekijöitä eli teitä haastattelen 

teemaryhmähaastatteluna, jonka ajankohta on xx.xx.2015 klo xx-xx ja paikkana työpaikkanne xx. 

Aikaa haastatteluun on hyvä varata 90–120 minuuttia. Ennen haastattelun aloitusta kerään vielä 

jokaiselta haastateltavalta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Videoin ja 

nauhoitan haastattelut ja haastattelun jälkeen litteroin haastattelut kirjalliseen muotoon. Käytän 

aineistoa vain tässä tutkimuksessa. Esitän tutkimukseni tulokset Helsingin yliopiston 

käytäntötutkimuksen loppuseminaarissa helmikuussa 2016. Lisäksi tulen kertomaan teille 

tutkimustuloksista erikseen sovittuna ajankohtana helmi-maaliskuun 2016 aikana.  

Tutkimuksen vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus: Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia 

läheisverkostosijoitusten onnistumisen elementtejä yleisellä tasolla, ei yksittäisen työntekijän tai 

sijaisvanhemman näkemyksiä asiasta. Tutkimukseeni osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja 

osallistumisen voi keskeyttää missä tahansa tutkimusprosessin vaiheessa. Myös 

haastattelutilanteessa kukin osallistuja itse määrittelee millä tavoin keskusteluun haluaa osallistua. 

Tutkimusraportissani suojelen teitä tutkittavia tunnistetietojen osalta (mm. nimet, kuvan, äänen). 

Lisäksi anonymisoin aineisto-otteet ja tarvittaessa häivytän murteen. Tutkimusraportissani pyrin 

tutkittavia kunnioittavaan kirjoitustapaan. Säilytän haastattelutallenteita ja litteroituja aineistoja 

tutkimuksen ajan tietokoneen kovalevyllä salasanojen takana ja tulostettua materiaalia lukollisessa 

kaapissa. Hävitän sekä haastattelunauhoituksen että litteroidun materiaalin tutkimuksen 

valmistuttua helmikuussa 2016. 
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Liite 3 Tutkimustiedote ja kutsu haastatteluun, sijaisvanhemmat 

 

Tutkija: Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Heidi Kaartinen, heidi.m.kaartinen@helsinki.fi 

Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun läheisverkostosijoituksen keskeiset elementit 

 

Hyvät sijaisvanhemmat,  

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistosta ja tämä tutkimus liittyy sosiaalityön 

maisterivaiheen opintoihini. Tutkimukseni on luonteeltaan käytäntötutkimus, mikä tarkoittaa 

yhteistä sosiaalityön työkäytäntöjen kehittämistä. Tutkimustani ohjaa Helsingin yliopistossa YTT 

Kirsi Nousiainen. 

 

Käytäntötutkimuksessa tutkijat ja käytännön työntekijät sekä asiakkaat työskentelevät rinnakkain ja 

yhdessä prosessin alusta loppuun. Tutkimukseni aiheena ovat läheisverkostosijoitukset ja 

mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti ne asiat, jotka ovat vaikuttamassa lapsen edun mukaisen 

läheisverkostosijoituksen onnistumiseen. Läheisverkostosijoituksissa sekä sosiaalityöntekijöillä että 

lapsen läheisverkostolla on erityisosaamista, jonka yhdistäminen, ei keskinäinen kilpailu, on 

tärkeää. Näiden seikkojen vuoksi tiedon tuottaminen sijoitusten onnistumista ennustavista tekijöistä 

on tärkeää. 

 

Tutkimuksen eteneminen: 

Tutkimukseni sijoittuu ajalle 10/2015–02/2016. Kerään tutkimuksen aineiston haastattelemalla sekä 

sosiaalityöntekijöitä että sijaisvanhempia perheistä, joihin lapsi on sijoitettu läheis- tai 

sukulaisuussuhteen perusteella. Teitä sijaisvanhempia haastattelen pariskuntana yhdessä. Ajankohta 

on ti xx.xx.2015 klo xx ja paikkana kotinne xx. Aikaa haastatteluun on hyvä varata 60–90 

minuuttia. Toimitan teille ennen haastattelua sähköpostitse teemoja, joiden ympärille haastattelu 

rakentuu. Ennen haastattelun aloitusta kerään teiltä vielä kirjallisen suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta. Nauhoitan haastattelut ja haastattelun jälkeen litteroin ne kirjalliseen muotoon. 

Tutkimukseni valmistuu helmikuussa 2016. Mikäli haluatte, voin toimittaa teille tutkimukseni 

loppuraportin sähköpostitse. 

 

Tutkimuksen vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus: 

Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia läheisverkostosijoitusten onnistumisen elementtejä yleisellä 

tasolla, ei yksittäisen sosiaalityöntekijän tai sijaisvanhemman näkemyksiä asiasta. Tutkimukseeni 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voitte keskeyttää osallistumisenne missä tahansa 

tutkimusprosessin vaiheessa. Myös haastattelutilanteessa kukin osallistuja itse määrittelee millä 

tavoin keskusteluun haluaa osallistua. Suojelen tutkimusraportissani teitä tutkittavia 

anonymisoimalla tunnistetietoja (nimet, kuvan, äänen, asuinpaikka), raportin aineisto-otteet ja 

tarvittaessa häivytän puheesta murteen. Tutkimusraportissa pyrin tutkittavia kunnioittavaan 

kirjoitustapaan. Säilytän haastattelutallenteita ja litteroituja aineistoja tutkimuksen ajan tietokoneen 

kovalevyllä salasanojen takana ja tulostettua materiaalia lukollisessa kaapissa. Käytän aineistoa 

vain tässä tutkimuksessa ja hävitän aineiston tutkimuksen valmistuttua helmikuussa 2016. 
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Liite 4 Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta, sosiaalityöntekijät 

 

Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun läheisverkostosijoituksen keskeiset elementit 

Tutkija: Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Heidi Kaartinen, heidi.m.kaartinen@helsinki.fi 

 

Taustatiedot: 

Työkokemukseni sosiaalityöntekijänä (kuukausina/vuosina)_______________________ 

Työkokemukseni lastensuojelun perhehoidossa (kuukausina/vuosina)_________________ 

 

Olen perehtynyt saamaani tutkimustiedotteeseen ja haluan osallistua lastensuojelun 

läheisverkostosijoituksia käsittelevän tutkimuksen ryhmähaastatteluun xx.xx.2015. Olen tietoinen 

myös siitä, että haastattelu nauhoitetaan ja videoidaan ja näin annan luvan nauhoitetun aineiston 

käyttöön kyseessä olevaan tutkimukseen liittyen.  

 

Lisäksi olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus 

milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. 

 

Paikka ja aika:____________________________________________________ 

Osallistujan allekirjoitus ja nimen 

selvennys:________________________________________________________ 

 

Lisäksi toivon, että tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse  

sähköpostiosoitteeni: _____________________________________________ 

 

 

Kiitos osallistumisestasi! 
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Liite 5 Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta, sijaisvanhemmat 

 

Tutkimuksen nimi: Lastensuojelun läheisverkostosijoituksen keskeiset elementit 

Tutkija: Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Heidi Kaartinen, heidi.m.kaartinen@helsinki.fi 

 

Taustatiedot: 

Olen toiminut sijaisvanhempana_____________vuotta 

 

Olen perehtynyt saamaani tutkimustiedotteeseen ja haluan osallistua lastensuojelun 

läheisverkostosijoituksia käsittelevän tutkimuksen haastatteluun xx.xx.2015. Lisäksi olen tietoinen 

siitä, että haastattelu nauhoitetaan ja näin annan luvan nauhoitetun aineiston käyttöön kyseessä 

olevaan tutkimukseen liittyen.  

 

Lisäksi olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja minulla on oikeus 

milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistuminen. 

 

 

Paikka ja aika:____________________________________________________ 

Osallistujan allekirjoitus ja nimen 

selvennys:________________________________________________________ 

 

Lisäksi toivon, että tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse  

sähköpostiosoitteeni: _____________________________________________ 

 

 

Kiitos osallistumisestasi! 


