
HELSINGIN YLIOPISTO

HELSINGFORS UNIVERSITET

UNIVERSITY OF HELSINKI

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

PERHEHOIDON KOTIUTTAMIS-

PROSESSIN ERITYISPIIRTEITÄ JA 

KEHITTÄMISTARPEITA

Tutkimuksen 

konteksti

Tutkimuksessa pyrin selvittämään Helsingin 
perhehoidon kotiuttamisprosessin erityis-
piirteitä lasten vastuusosiaalityöntekijöiden 
täyttämien lomakkeiden perusteella, sekä 
kehittämään kotiuttamisprosessia haastat-
telemalla perhehoidon moniammatillista 
työryhmää. 

Käytäntötutkimus toteutettiin yhteistyössä 
Helsingin perhehoidon kanssa, josta idea 
tutkimukseen sai alkunsa. Perhehoidon 
erityissosiaalityöntekijä on kerännyt aineistoa 
kotiutuksista vuodesta 2009. 

Huostaanotto ja sijaishuolto koskettaa vain 
pientä marginaalia kaikista Suomen lapsista, 
mutta sijaishuollon asiakasperheiden tilanne 
on usein monisyinen ja haastava. Helsingin 
perhehoitoon on sijoitettu vuonna 2016 745 
lasta, joista vain 19 on kotiutettu biologisten 
vanhempien luokse vuonna 2016.

Perhehoidossa työskentelee vanhempien, 
lasten ja sijaisperheiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi sosiaalityöntekijöitä, johtavia 
sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, 
erityissosiaalityöntekijöitä sekä psykologeja.

Tutkimuksen 

tarkoitus

Tutkimuksen tavoitteena on löytää 
erityispiirteitä vuoden 2016 kotiutuksista. 
Koska kotiutettujen lasten määrä on ollut 
poikkeuksellisen suuri ja tavoite on ollut löytää 
seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet kotiutusten 
määrään. Ryhmähaastattelun tavoitteena oli 
tuoda esiin työntekijöiden näkökulma 
kotiuttamisprosessin kehittämistarpeisiin. 

Tutkimuksen tieto on tärkeää työyhteisölle, 
jotta työntekijät pystyvät hyödyntämään 
tutkimuksesta noussutta tietoa 
työkäytännöissä. Lisäksi tutkimus herättää 
keskustelua perhehoidon kotiuttamis-
tehtävästä, jonka tulisi olla lastensuojelulain 
mukaan sijaishuollon ensisijainen tavoite. 
Tutkimuksen tarkoitus on kehittää 
kotiutusprosessia niin, että kotiutusten määrä 
olisi edelleen nouseva.

Aineisto ja analyysi

Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta eri 
osasta. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 
analysoitiin vastuusosiaalityöntekijöiden 
täyttämiä lomakkeita. Lomakkeita palautettiin 
19, joten tutkimuksessa on mukana kaikki 
vuonna 2016 kotiutetut lapset. Lomakkeita on 
analysoitu määrällisesti, mutta avoimiin 
kysymyksiin on käytetty myös sisällön-
analyysia.

Toinen aineisto koostuu yhdestä 
ryhmähaastattelusta. Haastatteluun osallistui 
2 sosiaalityöntekijää, johtava 
sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä 
erityissosiaalityöntekijä. Kaikki osallistuivat 
vapaaehtoisesti haastatteluun. Haastattelun 
teemana oli arvioida perhehoidon palveluita 
lapsille, sijaisvanhemmille sekä vanhemmille. 
Haastattelu on litteroitu tekstimuotoon ja 
analysoitu käyttäen metodina aineistolähtöistä 
sisällönanalyysia, joka sopii hyvin 
kehittämisideoiden keräämiseen aineistosta.

Tulokset

Erityispiirteitä

Aikaisempiin vuosiin verrattuna näkyvimpänä 
erityispiirteenä on vuonna 2016 on siis ollut 
kotiutusten suuri määrä. Lomakkeista on 
havaittavissa jonkin verran yhteisiä piirteitä.

Vuonna 2026 sijoituksen kesto ennen 
kotiutusta on ollut keskimäärin 3-6 vuotta. 
Lapsen huostaanotto on johtunut yleisimmin 
vanhempien päihteiden käytöstä ja 
kotiutusprosessi on alkanut vanhempien 
aloitteesta, koska heidän elämäntilanne on 
kohentunut radikaalisti.

Lapsen kotiuttamista kohti on työskennelty 
usein kaksi vuotta tiiviisti. Sosiaaliohjaus ja 
perhehoidon psykologin palvelut ovat olleet 
vahvasti kotiutuksen tukena yhdessä 
sosiaalityön kanssa.

Kehittämistarpeita

Työntekijät kokivat tärkeäksi lisätä erityisesti 
tukea kriisiin vanhemmalle huostaanoton 
jälkeen. Myös vahvempi yhteistyö aikuisten 
kesken sijoituksen aikana toisi selkeyttä 
asianosaisille. Haastattelussa tuli esille, että 
taloudellista tukea sekä perhetyötä tulisi olla 
koko koekotiutuksen ajan, ja että yhteistyö 
lastensuojelun avohuollon kanssa asiakkuuden 
siirron yhteydessä tulisi olla joustavampaa.

Ideat kehittämiseen

Kotiuttamisprosessin kehittämisen kannalta 
on tärkeää, että perhehoidon kotiuttamis-
tehtävästä käydään keskustelua ja siihen 
kiinnitetään huomiota käytännön työssä. 
Sosiaalityössä tulee ottaa huomioon 
vanhemman kriisi sijoituksen alkuvaiheessa ja 
lapsisensitiivinen vanhemmuustyö tulisi ottaa 
huomioon työn lähtökohtana. Sosiaalityön 
tulee olla huostaanotossa osapuolten välillä 
yhteistyön yhdyshenkilönä. Sen lisäksi, että 
tutkimus tuottaa tietoa palveluiden 
kehittämiselle, se innostaa tuomaan 
perhehoitoon uusia välineitä yhteistyön 
parantamiseksi (kts. Keinu –hanke).

Kuten sosiaalityössä yleensä, palvelut 
riippuvat käytettävissä olevista resursseista. 
Oikea-aikaiset palvelut ovat tärkeitä perheelle, 
mutta loppujen lopuksi vanhemman asenne 
vaikuttaa kotiutus-prosessin aloittamiseen.
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HELSINGIN PERHEHOITO 2016

 745 sijoitettua lasta  63% 

kaikista sijoitetuista lapsista 

perhehoidossa

 19 lasta kotiutettu biologisille 

vanhemmille  n.2,5% kaikista 

sijoitetuista lapsista

 Noin puolet enemmän 

kotiutuksia, kuin aikaisempina 

tilastoituina vuosina (2009-2015)


