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Saatesanat

Lastensuojelun asiakkaina on suuri joukko lapsia, joiden vanhemmat tai ainakin toinen 
heistä, on myös itse ollut aikanaan lastensuojelun asiakas. Lastensuojelun ylisukupol-
visiin asiakkuuksiin kytkeytyy moninaisten hyvinvointiongelmien ja riskitekijöiden 
kasautumisen prosessi. Taustalla vaikuttavat koulutus- ja työllistymishaasteet, päih-
de- ja mielenterveysongelmat, varhainen vanhemmuus sekä tukiverkostojen puute. 

SOS-Lapsikylän strategisiin linjauksiin vuosille 2014-2018 on kirjattu ylisukupol-
visten lastensuojelun asiakkuuksien kierteen katkaisu. Ylitse-projekti (2016-2018) 
toimii yhtenä vastauksena tähän asetettuun strategiseen tavoitteeseen. Projektin ta-
voitteena on lastensuojelun ylisukupolvisuuden ilmiön tunnistamisen lisääminen sekä 
tuki- ja toimintamuotojen kehittäminen yhdessä sijaishuollosta aikuistuneiden ja am-
mattilaisten kanssa.

Ylitse-projektissa kokemustieto on ollut kehittämistyön keskiössä alusta asti. Si-
jaishuollon piirissä elävät ja sieltä aikuistuneet nuoret aikuiset ovat aktiivisesti osal-
listuneet ylisukupolvisuuden ehkäisemiseen ja sijaishuollon kehittämiseen tähtäävän 
toiminnan suunnittelemiseen. Projektin toimintavuosien aikana olemme tavanneet yli 
100 sijaishuollosta aikuistunutta ja etsineet vastausta kysymykseen, miten ylisukupol-
visia asiakkuuksia voitaisiin ehkäistä lastensuojelussa. Merkittävimmiksi tekijöiksi 
nousevat muun muassa pysyvien ihmissuhteiden ja sijaishuoltopaikkojen merkitys, 
tuki koulunkäyntiin, riittävän pitkälle ulottuva tuki itsenäistymisen ja aikuiselämän 
alkutaipaleella sekä tuki ja kannustus oman vanhemmuuden kynnyksellä. 

Tämä julkaisu ottaa kantaa keskusteluun sijaishuollosta aikuistumisen erityi-
syydestä ja sen rakentumisesta osana elämänkulkua- ja kokemuksia sekä tuo esiin 
palvelujärjestelmän moninaista roolia sijaishuollossa kasvamisen ja aikuisuuteen 
siirtymisen kysymyksissä. Julkaisun pohjalla toimivat sijaishuollossa kasvaneiden 
kokemuksiin pohjautuvat havainnot, joita peilataan kansalliseen ja kansainväliseen 
tutkimustietoon.

Antoisia lukuhetkiä toivottaen,
Katarina Pursi, projektityöntekijä
Oskari Savisalo, projektikoordinaattori 
Ylitse-projekti 
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Ylitse-projekti osana 

ylisukupolvisten 
asiakkuuksien ehkäisyä

Viime vuosina erityisesti nuorisoikäisten lastensuojelun asiakkaiden kasvanut määrä 
on lisännyt painetta kehittää toiminta- ja työmuotoja nuorille aikuisille, jotka aloit-
tavat itsenäistä elämäänsä sijaishuollosta käsin, sillä lastensuojelutaustaiset nuoret 
aikuiset ovat usein vertaisiaan haavoittuvammassa asemassa. Vaikka huostaanotto 
ja sijaishuoltoon sijoittaminen on usein välttämätön keino katkaista hyvinvoinnin 
ongelmien tai kaltoinkohtelun kierrettä, tutkimukset ovat osoittaneet, että sijaishuol-
lossa kasvaneet kokevat hyvinvoinnin ongelmia usealla elämänalueella vielä aikui-
suudessaan (White & Wu 2014). Sijaishuollossa kasvaneiden nuorten haavoittuvai-
suus kulminoituu erityisesti koulunkäynnin vaikeuksien (Ikonen et al. 2017; Geiger 
& Beltran 2017), heikomman koulutustaustan (Heino & Johnson 2010; Cameron et 
al. 2018), toimeentulon ja työllisyyden (Hook & Courtney 2011; Stewart et al. 2014), 
mielenterveys- ja päihdeongelmien (Kestilä et al. 2012; White et al. 2008), tukiver-
kostojen vähyyden (Hiles et al. 2013; Radey et al. 2016) sekä varhaisen vanhem-
muuden (Cameron et al. 2018; Mezey et al. 2017) osalta. Lastensuojelujärjestelmä 
vaikuttaa osan kohdalla epäonnistuvan epäsuotuisten kehityskulkujen ehkäisemiseen 
liittyvässä suojelutehtävässään. Lukuisten tutkimusten tulokset antavat viitteitä siitä, 
että itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen siirtymiseen tulisi olla enemmän tuki- ja 
palvelurakenteita tarjolla (Sulimani-Aidan 2014; Kääriälä & Hiilamo 2017; Miller, 
Pachall & Azar 2017).

Kirjoittajat: Katarina Pursi & Oskari Savisalo

Osa 1
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Ylitse -projektin tavoitteena on:

YLITSE = Yhteisölliset mallit ylisukupolvisen 
lastensuojelutarpeen ehkäisemisessä

SOS-Lapsikylän kolmivuotinen projekti (2016-2018)

Rahoittajana STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)

Yhteistyökumppanit: Espoon kaupunki, Helsingin Diakonissalaitos (HDL) ja Pesäpuu ry

Lastensuojelun ylisukupolvisuuden 
ilmiön tunnistamisen lisääminen 
toimintakäytänteissä

Kehittää uudenlaisia työmuotoja koke-
musasiantuntijoiden ja ammattilaisten 
yhteistyönä

Luoda vertaisuuteen perustuva vapaa-
ehtoisresurssi, joka jää toimimaan 
projektin päätyttyä

1

2

3

Projektin tavoitteet

Ylitse-projekti on toiminnassaan vastannut tukimuotojen kehittämistarpeeseen. Pro-
jektin tavoitteet ja toiminta kytkeytyvät lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuk-
sien ehkäisemiseen, uuden tiedon tuottamiseen sekä uudenlaisten työmuotojen kehit-
tämiseen yhdessä sijaishuollosta aikuistuneiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa. 
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Projekti tuottaa uutta tietoa lastensuojelun ylisukupolvisuudesta ja ilmiöön liittyvistä 
vaikutusketjuista. Tärkeänä osana on tunnistaa ylisukupolvisen ketjun katkaisemisen 
kannalta merkittävät elämänkulun käännekohdat ja tarjota välineitä sijaishuollosta 
aikuistuvien vaikuttavampaan tukemiseen.

Projektin toiminta

Projektin ensimmäisen toimintavuoden 2016 aikana jäsensimme ylisukupolvisuuden 
ilmiötä tutkimuskirjallisuuden ja kyselytutkimuksen kautta. Kyselyn tarkoituksena oli 
selvittää, tunnistetaanko lapsikylissä ja projektin yhteistyökumppanien keskuudessa 
lastensuojelun ylisukupolvisuuden ilmiö, miten se huomioidaan toimintatavoissa ja 
työskentelyssä sekä minkälaisia tekijöitä pidetään tärkeinä ylisukupolvisuuden eh-
käisyssä. Väittämiä ja avovastauksia sisältävä kysely lähetettiin huhtikuussa 2016 
lapsikylien työntekijöille, Espoon kaupungin ja Helsingin Diakonissalaitoksen las-
tensuojelun työntekijöille sekä Pesäpuu ry:n lastensuojelun asiantuntijoille. Kysely 
tavoitti yhteensä 141 työntekijää ja vastauksia kertyi yhteensä 62.

Vastaajista 97 prosenttia oli sitä mieltä, että lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuu-
den tunnistaminen on lastensuojelutyössä erittäin tärkeää tai tärkeää. Vastaajista 70 
prosenttia uskoi vahvasti, että sukupolvien väliseen lastensuojelutarpeeseen voidaan 
vaikuttaa. 78 prosenttia arvioi, että vanhemmuuden taitoja vahvistamalla lastensuo-
jelutarpeen ylisukupolvisuutta voidaan ehkäistä paljon tai erittäin paljon. Tehokkaina 
toimenpiteinä lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden katkaisemisessa pidettiin mm. 
tiedottamis- ja vaikuttamistyötä, työskentelyä sijoitettujen lasten vanhempien kanssa, 
tärkeiden ihmissuhteiden pysyvyyden turvaamista, ehkäiseviä palveluja, lapsen ja 
nuoren elämänhistorian yhteistä työstämistä ja itsenäistymis -ja jälkihuoltovaiheeseen 
panostamista. Tarpeeksi pitkälle aikuisuuteen kannatteleva tuki koettiin tärkeäksi. 
Vastaajista 83 % oli vahvasti sitä mieltä, että itsenäistyvät nuoret tarvitsisivat nykyistä 
pidempää lain asettamaa jälkihuollon tukea. Lähes 70 prosenttia vastaajista oli myös 
sitä mieltä, että itsenäistymisvaiheen työskentelyyn ja jälkihuoltoon ei ole käytössä 
tarvittavia resursseja.

Projektin suunnittelun ja kehittämistyön tueksi muodostettiin ideointiryhmä, jossa 
on ollut edustusta kokemusasiantuntijoista ja SOS-Lapsikylän työntekijöistä. Ideoin-
tiryhmän tarkoituksena on ollut projektin toimintakauden aikainen aivoriihimäinen 
työskentely, johon kytkeytyy ajatusten, ideoiden ja tiedon tuottaminen sekä kokemus-
asiantuntijoiden näkökulman huomioiminen.  

Ensimmäisen toimintavuoden pääpainopisteenä oli sijaishuollosta aikuistuneiden 
kokemustiedon tavoittaminen työpajojen (kts. seuraava alaluku) kautta, SOS-Lapsi-
kylän toimipistevierailut, yhteistyöverkostojen rakentaminen sekä toimintamuotojen 
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suunnitteleminen. Vuosien 2017-2018 osalta kehittämistyössä on keskitytty mobii-
liapplikaation kehittämiseen, projektin toiminnasta ja kehittämistyöstä tiedottami-
seen, koulutustoimintaan sekä vertaismentorivalmennuksen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen.

Projektin kolmivuotisen toimintakauden aikaiseen työskentelyyn on kuulunut 
laaja-alainen, tieteiden rajat ylittävä yhteistyö yritysten, yliopistojen, järjestöjen ja 
hankkeiden kanssa. Projekti on tehnyt yhteistyötä mm. Veturointi-hankkeen, Pesäpuu 
ry:n, Helsingin Diakonissalaitoksen, Osallisuuden aika ry:n, Parental Box -hankkeen, 
SUHO-hankkeen, Ensi- ja turvakotien liiton, A-Klinikkasäätiön, Aalto-yliopiston ja 
Futurice Oy:n kanssa. Projekti järjesti yhteistyössä A-Klinikkasäätiön Lasisen lapsuus 
-hankkeen kanssa nettivertaistukiryhmän syksyllä 2017 ja 2018. Ryhmä toteutettiin 
Lasinen lapsuus -hankkeen keskustelufoorumin kautta. Ryhmässä tarjottiin ohjattua 
vertaistukea aikuisille, joilla on kokemus sekä päihdeperheessä että sijaishuollossa 
asumisesta. 

Ylitse-projekti on tähdännyt toiminnassaan myös kansainvälisten yhteyksien ra-
kentamiseen. Projektin tuloksia ja kehitystyön antia on jaettu muun muassa Ruotsin, 
Latvian, Belgian, Englannin, Kanadan, Skotlannin ja Espanjan lapsiperhepalvelujen 

- Sovelluksen kehitys-ja koodaustyö
- Vertaismentorivalmennukset
- Opas vertaismentoreille
- Koulutukset ammattilaisille
- Ylitse MentorApp pilotointiin lokakuussa
- Oppaan laatiminen
- Seminaari

- Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen 
 ilmiön jäsentäminen
- Alkukartoituskysely
- Tutkimuskirjallisuus
- Yhteistyöverkostojen rakentaminen
- Työpajojen suunnittelu
- Ideointiryhmän kokoaminen

20 työpajaa 
sijaishuollosta 
aikuistuneille

- Työpaja-aineiston kokoaminen
- Tietopankin työstäminen
- Yhteistyö FuturiceOy:n kanssa
- Lean Service Creation-prosessi
- Mobiilisovelluksen suunnittelu -ja kehitystyö alkaa
- Vertaismentorivalmennuksen suunnittelu ja valmennuksen pilotointi

Lasinen lapsuus -verkkoryhmä 
sijoitettuna olleille yhteistyössä 
A-Klinikkasäätiön kanssa

5 
opinnäytetyötä 

valmistuu projektista

2016 2017 2018

!
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ja järjestöjen asiantuntijoille. Lisäksi projekti piti kansainvälinen webinaarin joulu-
kuussa 2017 SOS-lapsikyläjärjestön työntekijöille ympäri maailmaa. Lisäksi projekti 
on tarjonnut koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Suomessa. Toiminta-
vuosiensa aikana projekti on ollut mukana myös lukuisissa seminaareissa ja koulu-
tustilaisuuksissa puheenvuoron pitäjänä.

Tärkeänä yhteistyötahona ovat olleet myös opiskelijat, joiden pro gradu -tutkielmat 
ovat toimineet osana projektin tiedontuotantoa. Projektin kontekstiin ja ilmiökenttään 
liittyen on valmistunut yhteensä 5 pro gradu -tutkielmaa eri tieteenaloilta. Valmistu-
neet tutkielmat löytyvät projektin verkkosivuilta.

Ylitse-projekti osallistui vuonna 2017 web- ja mobiiliohjelmistoja kehittävän Fu-
turice oy:n järjestämään kilpailuun, jossa Futurice tarjosi asiantuntijuuttaan erilaisten 
järjestöjen ja yritysten toiminnan kehittämiseen. Futuricen ylläpitämä Chilicorn Fund 
-niminen pro bono -toiminta tähtää yhteiskunnallisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseen. Ylitse-projekti valittiin ohjelmaan mukaan ja mobiiliapplikaatioon liit-
tyvä yhteinen kehittämistyö alkoi keväällä 2017.

Yhteisen kehittämistyön puitteissa järjestettiin neljä Lean Service Creation 
-workshoppia, jossa käsiteltiin projektin työpajoissa kerättyä tietoa sekä pohdittiin 
ylisukupolvisten lastensuojeluasiakkuuksien ehkäisemisen pääteemoja ja ratkaisu-
vaihtoehtoja. Yhteisen ideoinnin tuloksena päädyimme toteuttamaan vertaismento-
rointiin perustuvan mobiiliapplikaation, jonka kautta kodin ulkopuolella asuvat tai 
sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret voivat saada neuvoja, tukea ja sparrausta saman 
kokemustaustan omaavilta vertaismentoreilta. Projekti toteutti yhdessä Futuricen 
työntekijöiden kanssa useita käyttäjähaastatteluja, työsti applikaation designia sekä 
ominaisuuksia vuoden 2017 aikana. Lokakuussa 2017 aloitimme yhteistyön Aalto-yli-
opiston kanssa, josta projekti sai osaavan opiskelijaryhmän työstämään applikaation 
koodaamisprosessia. 

Applikaation ominaisuuksien suunnittelu ja koodaminen jatkuivat vuonna 2018 
tiiviin yhteistyön merkeissä. Lisäksi projektin toiminnassa keskityttiin uusien vertais-
mentoreiden rekrytointiin, valmentamiseen ja applikaation markkinointiin. Applikaa-
tion pilotointijakso aloitettiin lokakuussa 2018 Android-käyttöjärjestelmän osalta. Pi-
lottijakson aikana kerättiin tietoa käyttökokemuksesta sekä applikaation toiminnasta. 
Lopullinen versio Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille julkaistiin marraskuussa 2018.

Tutustu myös 
kokoamaamme 
tietopankkiin

www.sos-lapsikyla.fi/
ylitse
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Työpaja-aineisto kehitystyön taustalla

Palveluiden ja tukimuotojen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää kuulla ja välittää 
kokemusta omaavien tietoa ja näkemystä oikeanlaisesta ja oikea-aikaisesta työsken-
telystä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kentällä on viime vuosina yleistynyt koke-
musasiantuntijoiden käyttäminen kumppanina palvelujen kehittämiseen tähtäävässä 
työskentelyssä. Erilaiset kokemukset ja tarpeet esimerkiksi palvelujen riittävyydestä, 
toimivuudesta ja laadusta nähdään tärkeinä asioina saada kuuluville, jotta palveluiden 
ja tukimuotojen asiakaslähtöinen kehittäminen toteutuu. (Kostiainen ym. 2014, 6.)

Julkaisu pohjautuu projektin keräämään kokemustietoon. Projekti järjesti vuosina 
2016-2017 yhteensä 20 työpajamuotoista tapaamista sijaishuollosta aikuistuneille. 
Työpajoja järjestettiin viidessä eri kaupungissa ympäri Suomea. Osallistujien va-
lintakriteerinä oli, että henkilöllä oli kokemus kodin ulkopuolella asumisesta ja si-
jaishuollosta itsenäistymisestä. Osallistujat rekrytoitiin SOS-Lapsikylän ja projektin 
yhteistyökumppanien pääosin sijaisperheiden ja sijaishuoltopaikoissa toimivien työn-
tekijöiden kautta, jotka jakoivat tietoa työpajan sisällöstä ja sähköisestä ilmoittautu-
misesta. Ilmoittautuneille osallistujille lähetettiin kutsu- ja infokirje, jossa kerrottiin 
työpajan sisällöstä ja käytettävistä työskentelymenetelmistä.

Työpajatapaamisten osallistujamäärät vaihtelivat 2-9 henkilön välillä ja tapaamis-
ten kesto vaihteli kahdesta neljään tuntiin. Työpajoihin osallistuneita henkilöitä oli 
yhteensä 46 (32 naista, 14 miestä). Työpajoissa oli yhteensä 70 osallistumiskertaa 
tarkoittaen sitä, että osa osallistujista osallistui useampaan työpajaan. Osallistujien 
ikäjakauma oli laaja (17–50-vuotiaita), mutta valtaosa osallistujista oli kahdenkym-
menen ikävuoden paikkeilla (ka = noin 24 v). Osallistujista suurin osa oli asunut 
lapsuudessaan sijaisperheessä, mutta usealla oli kokemus myös muista lastensuojelun 
sijaishuoltomuodoista (esim. vastaanottokoti, lastenkoti, nuorisokoti). 

Osa työpajakertoihin osallistuneista tunsi toisensa entuudestaan oltuaan sijoitettu-
na samaan sijaishuoltopaikkaan samanaikaisesti. Osallistujista 37 prosentilla (n=17) 
oli omia lapsia. Osallistujien elämässä ylisukupolvisuus näyttäytyi moninaisin tavoin; 
osalla osallistujista omat vanhemmat olivat eläneet lastenkodissa tai muuten rikko-
naisessa perheympäristössä, ja kuuden osallistujan oma lapsi oli ollut sijoitettuna tai 
lastensuojelun palvelujen piirissä.

Työpajojen viitekehyksenä oli elämänkulullinen näkökulma. Elämänkulullinen 
lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden tarkastella prosesseja, jotka vaikuttavat lasten-
suojelullisten toimien piirissä oleviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin (White & Wu 2014, 
151). Työpajoissa käytetyn ryhmämuotoisen elämänjana-menetelmän kautta paikan-
nettiin elämänkulkuun liittyviä käännekohtia ja pohdittiin käännekohtiin kytkeytyviä 
positiivisia ja negatiivisia tekijöitä niin palvelujen, ihmissuhteiden kuin hyvinvoinnin 
teemojen kautta. Työpajoissa tehtiin konkreettisia tuotoksia kokoamalla seinälle ryh-
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män yhteinen elämänjana, johon oli eriteltynä elämän käännekohdat ja tapahtumat, 
niihin liittyvät tärkeät ihmissuhteet sekä palvelumuodot ja esiintyneet palvelutarpeet. 

Työpajojen alussa osallistujille painotettiin tapaamisten luottamuksellisuutta ja 
kokemusten jakamisen vapaaehtoisuutta. Tärkeänä periaatteena oli, että kukin voi itse 
päättää, millä syvyydellä haluaa kokemuksiaan jakaa ryhmässä. Työpajoissa osallis-
tujien jakama yhteinen kokemuspohja sijaishuollossa kasvamisesta tarjosi luottamuk-
sellisen ilmapiirin erilaisten kokemusten jakamiselle. Osallistujia informoitiin siitä, 
että työpajatapaamisista kirjataan muistiinpanoja, joita käytetään projektin toiminnan 
raportointiin, julkaisuihin ja koulutusmateriaaleihin. Osa työpajoista nauhoitettiin ja 
nauhoitettujen työpajakeskustelujen aluksi osallistujilta pyydettiin lupa nauhoittami-
seen.

Työpajojen lisäksi projektin puitteissa haastateltiin kolmea vanhemmaksi tullutta 
sijaishuoltotaustaista aikuista ensimmäisen lapsen saamisen elämänvaiheesta. Haas-
tattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina vuonna 2017 ja niissä käsiteltiin elämän-
tilannetta ja taustaa sekä palvelukokemuksia ja tukiverkostoja ensimmäisen lapsen 
saamisen elämänvaiheessa. Puhelinhaastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. 
Haastattelujen kesto vaihteli 30 minuutista tuntiin. Työpaja- ja haastatteluaineiston 
lisäksi projektin osallistujille lähetettiin kirjoituskutsu, jossa sijaishuollosta aikuis-
tuneita pyydettiin tarkastelemaan sijaishuollon roolia ja vaikutuksia omassa elämän-
kulussa.
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Ihmisten elämää koskevien sensitiivisten ja tunteikkaiden elämänkokemusten yh-
teydessä on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomiota eettisiin ulottuvuuksiin. Eettiset 
periaatteet on huomioitu niin työpajojen toiminnassa, aineiston hankinnassa ja säi-
lyttämisessä kuin tulosten esittämisessä. Elämänhistorian herkkiä aiheita sivuavan 
muistelun vuoksi työpajakertojen yhteydessä osallistujia informoitiin siitä, että mikäli 
työpajassa läpikäydyt asiat jäävät askarruttamaan, voi projektin työntekijöihin olla 
yhteydessä työpajan jälkeen.

Julkaisun pohjalla toimii työpajoissa, haastatteluissa ja kirjoitetuissa tarinoissa kul-
minoituva kokemustieto, joka kiteyttää sijaishuollossa kasvamisen ja itsenäistymisen 
erityisiä ja moninaisia ulottuvuuksia. Aineisto on analysoitu narratiivistemaattista 
analyysia hyödyntäen. Narratiivisuuden näkökulmasta ihmisen elämän nähdään ra-
kentuvan kertomuksena ja kyseinen kertomus on alituisesti läsnä eletyssä elämässä 
(Kaasila 2008; Nousiainen 2016, 72; Syrjälä 2010). Merkittävistä elämän käännekoh-
dista muodostui neljä temaattista kokonaisuutta, jotka jäsentävät julkaisun rakennetta 
elämänkulkua ja käännekohtia ajallisesti seuraaviksi kokonaisuuksiksi (osa 3). Kus-
sakin käännekohdassa (huostaanotto ja sijaishuoltoaika, itsenäistyminen, omillaan 
eläminen ja perheen perustaminen) osallistujat toivat esiin erilaisia positiivisia ja 
negatiivisia kehityskulkuja synnyttäneitä tekijöitä. Käännekohtien sisällä on myös li-
mittäisyyttä ja samoja laajempia teemakokonaisuuksia, jotka toistuvat eri yhteyksissä. 
Esimerkiksi osallistujien esiintuoma huostaanoton käynnistämä kokemus stigmasta 
näyttäytyi niin koulumaailmassa, lähiympäristön yhteisöissä, aikuisuudessa työelä-
män kokemuksissa ja perhettä perustaessa vanhemmuuteen kietoutuneena. Temaat-
tisten kokonaisuuksien sisällä hyödynnetään katkelmia työpajoista, haastatteluista ja 
kirjoitetuista tarinoista.

Vertaistukea ja mentorointia mobiilissa

Työpajoissa osallistujat toivat esiin tarvetta kehittää lastensuojelun vertaistuen käy-
tänteitä. Usein tuen ja avun pyytämisen esteinä nähtiin epäluottamus viranomaisia ja 
palvelujärjestelmää kohtaan, joita vahvistivat aiemmat kokemukset apu- ja tukimuo-
tojen toimimattomuudesta. Sijaishuollossa kasvamisen nähtiin synnyttävän erityisen 
elämänhistorian, jota ymmärtävät ainoastaan sellaiset ihmiset, jotka ovat kokeneet 
samanlaisia elämänkokemuksia. Työpajoissa osallistujat painottivat vertaistuen mer-
kitystä ja esiin tullut tarve vertaistukikanavien kehittämisestä konkretisoitui ideaan 
avun ja tuen tarjoamisesta mobiilisovelluksen kautta. 

Projektin kehittämä Ylitse MentorApp ja sen kautta toimivat vertaismentorit tuot-
tavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kentälle uudenlaista matalan kynnyksen tukea. 
Mobiilisovellus on kehitetty yhdessä Ylitse-projektiin osallistuneiden sijaishuollosta 
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aikuistuneiden, Futurice Oy:n ja Aalto-yliopiston kanssa täydentämään olemassa ole-
via palveluja sijaishuollosta itsenäistyvien tueksi.

Samanlaisen kokemustaustan jakamisen ja vertaisuuden merkitys on tunnistettu 
tärkeäksi elementiksi auttamistyössä, ja vertaisuuteen perustuvaa mentorointia on 
hyödynnetty muun muassa mielenterveystyön (Conner et al. 2015; Pickett et al. 2012; 
O´Reilly et al. 2016), työelämään kiinnittymisen (Lindsay et al. 2017) ja lastensuoje-
lun kontekstissa (Ingram et al. 2011; Munson et al. 2010; Lalayants et al. 2015, Ber-
rick et al. 2011). Vertaisuuden ja vertaistuen merkitys perustuu ajatukseen siitä, että 
vertainen pystyy asettumaan toisen asemaan ja empaattiseen kohtaamiseen tavalla, 
johon ammattilaiset eivät pysty (Sandhu et al. 2013; Doull, O´Conner & Robinson 
2006). Vertaisuuden nähdään mahdollistavan neljän eri sosiaalisen tuen ulottuvuuden 
syntymisen: 1) informatiivisen, 2) kumppanuuteen perustuvan, 3) emotionaalisen ja 
4) konkreettisen tuen (La Greca et al. 2002). Vertaisuus mahdollistaa lisäksi sosiaali-
sen oppimisen (Doull et al. 2006).

Vertaistuki mahdollistaa samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden 
läpieläneiden ihmisten keskinäisen tukemisen ja avunannon, joka perustuu tasa-arvoi-
suuteen. Samanlainen kokemustausta mahdollistaa myös keskustelun oman taustan 
merkityksestä ja merkityksellistämisestä. Sijaishuollossa kasvaneiden näkökulmasta 
oman elämäntarinan jäsentäminen vertaistuen kautta on tärkeää. Mentorointia on 
käytetty eri maissa työvälineenä lastensuojelutaustaisten lasten ja nuorten tukemi-
sessa. Lastensuojelutaustaisten nuorten kohdalla mentorointi on tuottanut positiivisia 
tuloksia mm. koulutukseen sitoutumisen, sosiaalisten taitojen kartuttamisen ja itse-
tunnon vahvistumisen näkökulmasta (Kaplan et al., 2009; Glomb, Buckley, Minskoff, 

Tutustu appiin
www.sos-lapsikyla.fi/

ylitse-mentorapp
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& Rogers, 2006). Positiivisen ja luotettavan roolimallin läsnäolon ja tuen on todettu 
olevan suojaava tekijä elämässä (Cheng et al. 2008, 944).

Mentorointiin perustuvien ohjelmien ja kokeilujen toteuttamisen haasteina on ollut 
mentoreiden ja mentoroitavien tavoittaminen toiminnan piiriin, mentorointisuhteiden 
nopea katkeaminen ja peruuntuneet tapaamiset, etäisyydet mentoreiden ja mentoroi-
tavien välillä, mentorointiohjelman juurruttaminen osaksi eri organisaatioiden pal-
veluja, implementoinnin suunnittelun puutteet ja sopivien mentorien ja mentoreiden 
keskinäinen ”matchaus” (Ingram, Lewis & Rainey 2011, 30; Mezey et al. 2015; 
Scannapieco & Painter 2014; Spencer et al 2010). Mentorointimallia kehitettäessä 
onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten mentorointisuhdetta tuetaan 
ja kuinka pitkiin tukisuhteisiin koulutettavia mentoreita halutaan sitouttaa (Spencer 
et al. 2010).

Projektissa kehitetyn Ylitse MentorAppin kautta toimiva tukikanava mahdollistaa 
tuen tarjoamisen ajantasaisesti ja helposti ilman ajan ja paikan tuomia rajoitteita. Apua 
hakeva nuori voi itse valita sopivan mentorin profiileja selaamalla. Sovelluksen kautta 
on mahdollista hakea vertaisuuteen perustuvaa apua ja tukea nimettömästi.

Projektin valmentamat vertaismentorit ovat lastensuojelun sijaishuollosta aikuis-
tuneita. Vertaismentorit neuvovat, tukevat ja ohjaavat sijaishuollosta itsenäistyvää 
tai itsenäistynyttä esimerkiksi koulutuksen, itsenäisen elämän, palvelujen käytön, 
vanhemmuuden ja hyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyvissä asioissa. Vertaismentorit 
kuvaavat profiileissaan omaa elämäntarinaansa ja määrittelevät apu- ja tukikategoriat, 
joissa voivat auttaa sijaishuollosta itsenäistyviä tai aikuistuneita nuoria. Samanlainen 
kokemustausta mahdollistaa keskustelun oman taustan merkityksestä ja merkityk-
sellistämisestä. Sijaishuollossa kasvaneiden näkökulmasta oman elämäntarinan jä-
sentäminen vertaistuen kautta on tärkeää. Oman elämänhistorian ja sijaishuoltotaus-
tan jakaminen ihmissuhteissa ja kohtaamisissa toimii tärkeänä väylänä nuoren oman 
kokemuksen ja identiteetin jäsentämisessä (Steenbakkers, van der Steen & Grietens 
2016).

Tutustu vertais-
mentorioppaaseen
www.sos-lapsikyla.fi/ylitse
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Vertaismentoreiden valmennus 

Projekti on suunnitellut ja kehittänyt vertaismentorivalmennuskokonaisuuden. Ver-
taismentorivalmennus on tarkoitettu sijaishuollosta aikuistuneille, vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneille aikuisille, jotka ovat vakaassa elämäntilanteessa. Kehittämisen lähtö-
kohtana ovat työpajoissa esiin tulleet teemat elämänkulun käännekohdista ja niiden 
merkityksestä lastensuojelun sijaishuollossa kasvaneille. Käännekohtien tiedostami-
nen ja ymmärtäminen tarjoavat mentoreille välineitä ohjata ja käsitellä asioita mento-
roitavien kanssa. 

Valmennus on suunniteltu sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen poh-
jaten. Näin ollen osallistujien aiemmat omat kokemukset, tiedot ja taidot otetaan 
huomioon ja mentorointiin liittyviä valmiuksia pohditaan ja vahvistetaan yhteisen 
keskustelun ja toiminnan kautta. Didaktiseksi lähestymistavaksi muotoutui yhteistoi-
minnallinen ja yhteisöllinen oppiminen, jossa oppijat pyrkivät yhdessä vuorovaiku-
tuksessa rakentamaan merkityksiä, tietoa ja ymmärrystä opittavana olevasta asiasta 
(esim. Arvaja 2005). Yhteisöllisen oppimisen kauttapainotetaan yhteisen tiedon tuot-
tamisen roolia ja merkitystä sekä kokemuslähtöisyyden huomioimista. Pedagogiseksi 
toteutusmuodoksi muotoutui monimuoto-opetus sisältäen lähitapaamisia, yhteistoi-
minnallista oppimista sekä itsenäisesti tapahtuvaa etätyöskentelyä. Valmennusrunko 
käsittää neljän valmennuskerran kokonaisuuden.

1. Antaa osallistujille valmiuksia tukea ja ohjata sijaishuollosta 
 itsenäistyviä tai jo aikuistuneita elämänkulun eri tilanteissa.

2. Johdattaa elämänkaarelliseen lähestymistapaan sekä 
 tarjota tietoa erilaisista palvelu- ja tukikanavista.

3. Tarjota välineitä mobiiliperustaiseen auttamis- ja tukityöhön.

4.  Antaa valmiuksia oman kokemustaustan hyödyntämiseen 
 muiden auttamisessa.

5.  Tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksia ja voimavaroja.

6.  Kehittää kykyä tunnistaa vertaismentorointiin liittyvät 
 eettiset ulottuvuudet.

Valmennuksen tavoitteet:

Tietojen ja taitojen
kartuttaminen

Itsetuntemuksen 
kehittäminen

Auttamiseen
liittyvä eettinen
pohja
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Ylisukupolviset asiakkuudet 
lastensuojelussa tutkimus-

tiedon valossa
Suomalainen lastensuojelu on elänyt viime vuosina murrosaikaa.  Vuonna 2017 Suo-
messa oli yhteensä 17 955 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta (0–20-vuoti-
aat).  Varsinkin 16–17-vuotiaiden huostaanotot ovat lisääntyneet aina vuoteen 2014 
asti. Vuonna 2017 yhteensä 3 545 lasta tästä ikäryhmästä oli huostassa. Prosentuaa-
linen osuus verrattuna saman ikäiseen väestöön (3,0 %) on 16–17-vuotiaiden ikäryh-
mässä huomattavasti korkeampi kuin muun ikäisten huostaan otettujen lasten kohdal-
la. Yhtä lailla 13–15-vuotiaiden huostaanotot ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Edelleen 
vuonna 2017 Suomessa oli yhteensä 9 075 18–20-vuotiasta lastensuojelun avohuollon 
asiakasta. Tilastojen perusteella jälkihuollon asiakkuuksien määrä näyttäisi pienen 
notkahduksen jälkeen lähteneen uudelleen nousuun. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos 2018.) Nämä tilastot herättävät tarkastelemaan nuoruusikäisten ja itsenäistymis-
vaiheessa olevien huostaan otettujen erityistarpeita ja haastavat löytämään keinoja 
antaa tukea ja apua nykyaikaisin keinoin. 

Sukupolvelta toiselle siirtyvät ongelmat ovat keskeisiä ilmiöitä lastensuojelun 
kentällä. Huono-osaisuus koskettaa monin erilaisin tavoin useita lastensuojelussa 
asiakkaina olevia lapsia ja perheitä. Huono-osaisuuden ja lastensuojelun ylisukupol-
visuuden taustalla näyttää olevan osin samoja tekijöitä (Savisalo 2017). Näitä tekijöitä 
ovat muun muassa taloudelliset vaikeudet, työllisyyden haasteet sekä mielenterveys- 
ja päihdeongelmat (Wiborg & Hansen 2008, 392; Ristikari 2016, 90). 

Sijoitettuna olleet lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa elämänkulkunsa 
varrella. Tutkimustiedon mukaan lastensuojelun asiakkaiden elämissä haavoittavat 
tekijät usein kumuloituvat lapsuuteen (Turney & Wideman 2017), ja kumuloituneet 
ongelmat ja haavoittavat tekijät vaikuttavat usein pitkälle aikuisuuteen saakka (Fridell 
Lif, Brännström, Vinnerljung, & Hjern, 2016, Kääriälä & Hiilamo 2017). Tutkimusten 
kautta tiedetään, että sijoitettuina olleilla on suurempi riski jäädä koulutustaustaltaan 
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muita heikommiksi, työmarkkinoiden ulkopuolelle ja sosiaalietuuksien varaan tai 
kärsiä mielenterveysongelmista ja päihteiden väärinkäytöstä sekä korkeasta kuollei-
suusriskistä. (Esim. Heino & Jonson 2010, Kalland et al. 2001.) Kun tiedetään, että 
lastensuojelun sijaishuollossa kasvaneilla on suuri riski sairastua mielenterveysongel-
miin, kärsiä taloudellisista vaikeuksista ja sijoittua heikosti opiskelu- ja työelämässä, 
voidaan todeta, että lastensuojelupalvelujen tulisi nykyistä paremmin kyetä tukemaan 
sijaishuollossa kasvaneita myös aikuisuudessa (Forssen 1991; Airio & Niemelä 2002, 
211). Sijoitettuna olleilla on myös harvemmin tiivistä tukiverkostoa omasta lähipii-
ristään ja siksi he saattavat jäädä usein liian yksin aikuistuessaan. Sijaishuollosta 
itsenäistyvän nuoren kannalta merkityksellisiksi muodostuvatkin jälkihuollon tuki ja 
palvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmän Toimiva lastensuojelu -lop-
puraportissa (Kananoja, Lavikainen & Oranen 2013) kiinnitetään huomiota kuntien 
jälkihuoltovelvoitteen toteuttamisen kirjavuuteen ja jälkihuollon suunnittelun liian 
myöhäiseen aloittamiseen. Loppuraportissa puolletaan myös tuen jatkamista nykyistä 
kauemmin. Jälkihuollon epäonnistunut toteuttaminen tarkoittaa kalliiden lastensuoje-
lun investointien valumista hukkaan (VTV  2012).

Lastensuojelutarpeen ylisukupolvisten ketjujen rakentumisessa merkittävässä ase-
massa on vanhemmuus ja omien vanhemmuuden taitojen tunnistaminen ja kerryttämi-
nen. Vanhemmuuteen kasvaminen on elämänmittainen kehitystehtävä, jonka aikana 
ihmisen on tarkoitus kasvaa itse vanhempana ja suhteessa lapseensa. Vanhempi opet-
telee tunnistamaan, ohjaamaan ja tukemaan lastaan kulloisessakin kasvunvaiheessa. 
Oma kokemus huostaanotosta ja sijoituksesta luovat myös merkityksiä omaan van-
hemmuuteen (Geiger et al. 2013, 31). Perheen perustaminen ja ensimmäisen lapsen 
syntymä voivat olla kriisivaiheita, jotka herättävät esiin omat lapsuudenajan koke-
mukset laiminlyönnistä, esimerkiksi fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta, seksu-
aalisesta hyväksikäytöstä tai yleisestä turvattomuudesta. Kun omasta lapsuudesta 
puuttuu kokemus turvallisesta lapsuudesta, vanhemmuuden haltuunotto voi olla haas-
teellista. Tutkimusten perusteella lastensuojelutaustalla on yhteys siihen, millaiseksi 
oma vanhemmuus rakentuu ja miten mieltää voimavaransa ja kykynsä suoriutua van-
hemmuudesta (Goerge et al. 2008, 257; Geiger et al. 2013, 31). 

Yhtä lailla järjestelmä itsessään voi vaikuttaa siihen, miten sijaishuollossa kasva-
neet vanhemmat suhtautuvat yhteiskunnan taholta tarjottuun apuun. Viranomaisten 
toiminnalla on vaikutus siihen, miten perheen eri sukupolvet kokevat lastensuojelun 
auttavana tahona (Alhanen 2014, 66). Negatiivinen kokemus voi johtaa perheen on-
gelmien ja tuen tarpeiden kasautumiseen, minkä seurauksena lastensuojelullisen tuen 
tarve voi aktivoitua. Ilmiön kompleksisuutta osoittaa kuitenkin se, että myös positii-
vinen kokemus lastensuojelun avusta ja tuesta voi johtaa ylisukupolvisiin asiakkuuk-
siin. Tällöin lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuus nähdään toisaalta inhimillisestä 
näkökulmasta positiivisena asiana ja toisaalta yhteiskunnan näkökulmasta resursseja 
sitovana toimenpiteenä. Lastensuojelun ylisukupolvisuuden ilmiötä tarkastellessa voi-
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daankin todeta, että myös lastensuojelu- ja laajemmin sosiaali- ja terveysjärjestelmät 
itsessään voivat tuottaa ylisukupolvisia asiakkuuksia (Mertz & Andersen 2016, 4).

Lastensuojelun ylisukupolvisuuteen liittyvä tutkimus on vielä verrattain vähäistä 
(ks. esim. Savisalo 2017). Varsinkin tilastoihin perustuvaa tutkimusta ei juurikaan 
ole tehty. Muutamissa kansainvälisissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että las-
tensuojelun asiakkaina on joukko lapsia, joiden vanhemmat tai ainakin toinen heistä, 
on myös itse ollut aikanaan lastensuojelun asiakas. Tämä on ohjannut ammattilaisia 
arvioimaan palvelujen vaikuttavuutta osana ihmisen elämänkaarta ja tulevia palvelu-
tarpeita (Heinonen et al. 2012, 2–3). 

USA:ssa tehdyn tutkimuksen (Fusco 2015) mukaan lastensuojelupalvelujen piiris-
sä olevien 0-5-vuotiaiden lasten äideistä (n= 336) 42 % oli ollut omassa lapsuudessa 
lastensuojelullisten palvelujen piirissä.  Melkein neljäsosa (23 %) heistä oli asunut 
sijaishuollossa omassa lapsuudessaan. Toisen sukupolven äideillä oli usein alhaisempi 
koulutusaste, suurempi todennäköisyys masennukseen sekä heikompi sitoutuminen 
lastensuojelun palveluihin.

Marshallin ja kumppaneiden (2011) tutkimuksessa vertailtiin ensimmäisen ja 
toisen sukupolven lastensuojelun asiakasperheitä. Kaikilla osallistujilla (n=1 196) 
lastensuojeluasiakkuuden yhtenä syynä oli päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat. 
Osallistujista 1 009 (84 %) oli ensimmäisen sukupolven perheitä ja 187 (16 %) toi-
sen sukupolven perheitä. Tulosten mukaan toisen sukupolven perheissä palvelutar-
peet olivat suurempia, taloudelliset ja sosiaaliset resurssit niukempia ja vanhemmat 
olivat merkittävästi nuorempia. Toisessa sukupolvessa perheen jälleenyhdistäminen 
oli epätodennäköisempää ja sitoutuminen lastensuojelun työskentelyyn näyttäytyi 
heikompana. (Marshall et al.2011.) Vered Bed-Davidin et al. (2015, 139) mukaan 
sijaishuoltotaustaisten vanhempien lapsilla on kaksinkertainen riski joutua itse huos-
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taan otetuksi. Puolestaan tanskalaisen tutkimuksen mukaan lastensuojelutaustaisten 
vanhempien lapsilla on 7-10-kertainen riski päätyä lastensuojelun asiakkaaksi (Mertz 
& Andersen 2016). Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu, että 8-22 prosenttia 
kaikista sijaishuollosta aikuistuneiden lapsista vietti osan tai koko lapsuuden kodin ul-
kopuolelle sijoitettuna (Jackson et al. 2015; Pecora et al. 2010; Courtney et al. 2010). 

SOS-Lapsikylän teettämän selvityksen (Ala-Honkola 2015) mukaan SOS-Lapsi-
kylässä vuoden 2014 lopulla sijoitettuina olleiden 165 lapsen äideistä 30 %:lla ja isistä 
14 %:lla oli sosiaalityöntekijöiden tiedon mukaan ollut lastensuojelun asiakkuus ja 
20 %:lla ainakin toinen vanhemmista oli ollut myös sijoitettuna. On myös havaittu, 
että sosiaalityöntekijöillä niin julkisella kuin kolmannella sektorillakin on vain vähän 
tai harvoin tietoa siitä, onko lastensuojelun asiakkaalla itsellään lastensuojelutausta 
(esim. Heino 2008). SOS-Lapsikylässä sijoitettuina olleiden lasten vanhempien lap-
suudenaikainen lastensuojelutausta oli selvittämättä 52 %:sta äitejä ja 63 %:sta isiä 
(Ala-Honkola 2015). Tämä aiheuttaa tarvittavan odotus- ja pikkulapsiaikaisen tuen 
alimitoittamista. Lapsiperheiden peruspalveluissa ei myöskään osata riittävällä tavalla 
tunnistaa eikä tukea tätä asiakasryhmää riittävän yksilöllisesti ja vaikuttavasti. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudessa Puheista tekoihin! -julkaisussa (Nou-
siainen, Petrelius & Yliruka 2016) käsitellään ylisukupolvisten ongelmien ehkäise-
mistä lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Julkaisussa ilmenee tarve ke-
hittää yhteiskunnallisia rakenteita ja palvelujärjestelmän ylisukupolvisiin ongelmiin 
paneutuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista työskentelyä. Ylisukupolvisten ketjujen 
katkaisemiseen tarvitaan perheiden elämää suojaavien tekijöiden luomista. 

Kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla on suurempi todennäköisyys varhaiseen 
vanhemmuuteen (ks. esim. Dworsky & Courtney 2010, 1351; Fallon et al. 2011, 373; 
Vinnerljung 2010). Esimerkiksi suomalaisten 1987 syntyneiden kohorttitutkimuksen 
mukaan (Heino et al. 2013) kodin ulkopuolelle sijoitetuista lähes joka viides tyttö oli 
synnyttänyt ensimmäistä kertaa alle 20-vuotiaana (vrt. 4 % muusta ikäryhmästä).  Kun 
tiedetään, että nuorilla vanhemmilla on useammin matala koulutustaso, keskimääräis-
tä heikommat vanhemmuuden taidot ja vähäinen sosiaalinen verkosto, voidaan todeta, 
että sijaishuollossa tulisi entistä paremmin ohjata, antaa tukea ja konkreettisia keinoja 
vanhemmuuteen (Goerge 2008, 221; Whitson et al. 2011, 293; Stevens-Simon et al. 
2001, 766). 

Nuorten vanhempien kohdalla myös omalla sijoituksella näyttäisi olevan vaiku-
tus lapsen lastensuojeluasiakkuuteen. Teinivanhempia koskevassa tutkimuksessa 
on todettu, että asiakkuudessa olevien vanhempien lapsista useampi oli lastensuo-
jelutarpeen selvityksessä tai sijoitettu kodin ulkopuolelle, kuin vanhempien, joilla ei 
enää asiakkuutta ollut (Dworsky 2015, 74). Tutkimuksessa (Aparicio et al. 2015) on 
kuitenkin todettu, sijaishuoltotaustaiset nuoret vanhemmat ovat kokeneet vanhem-
muuden myös elämän suuntaa muuttavana positiivisena tekijänä. Vanhemmuus tuo 
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Trauman siirtyminen sukupolvelta toi-
selle. (Punamäki 2004)

Lapsuuden perheen ristiriidoilla voi-
daan nähdä olevan yhteys aikuisuuden 
kodin ilmapiirin rakentumiseen. (Pekka-
rinen 2016)

Lasten kaltoinkohtelun on osoitettu ole-
van yhteydessä myöhempään ongel-
makäyttäytymiseen sekä rikollisuuteen. 
(Yampolskaya et al. 2011)

Vanhempien omat lapsuudessa koetut 
vaille jäämisen ja väkivallan kokemuk-
set nousevat pintaan oman vauvan tar-
vitsevuuden edessä. (Siltala 2003)

Oma kokemus huostanotosta ja sijoi-
tuksesta luovat automaattisesti myös 
merkityksiä omaan vanhemmuuteen. 
(Geiger et al. 2013)

Köyhien ja nuorten yksinhuoltajaäitien 
lapset olivat vauvana useimmin turvat-
tomasti kiintyneitä (60 %).(Weinfield et 
al. 2004)

Sijoitettuina olleilla on suuri riski kärsiä 
mielenterveysongelmista ja päihteiden 
väärinkäytöstä sekä korkeasta kuollei-
suusriskistä. (Heino & Johnson 2010, 
Kalland & al. 2001)

Huostaan otetut olivat todennäköisem-
min mielenterveyspalvelujen piirissä 
verrattuna muuhun samanikäiseen 
väestöön vanhempien taustatilanteesta 
riippumatta. (Kataja et al. 2014)

Vanhemman mielenterveyden ongel-
mien ja lapsen koulutuksen ja aikuisuu-
den toimeentulon välillä voidaan nähdä 
olevan yhteys. (Johnston et al. 2013)

27 prosenttia niistä lapsista, jotka 
kertoivat vanhemmillaan olleen mie-
lenterveysongelmia, ovat olleet itse 
lastensuojelun kanssa tekemisissä. 
(Pekkarinen 2016)

Vanhemman mielenterveyden ongel-
mien on todettu lisäävän lapsen sai-
rastumista psyykkisesti murrosiässä. 
(Solantaus & Beardslee 1996)

Vanhempien alhaisen koulutustason on 
todettu olevan yhteydessä kokemuk-
seen alhaisesta sosiaalisesta asemas-
ta. (Ristikari et al. 2016)

Teini-ikäisenä sijoitettujen nuorten kou-
lutus jäi viisi kertaa todennäköisemmin 
peruskoulun varaan muuhun väestöön 
verrattuna. (Vinnerljung & Sallnäs 
2008)

Heikompi koulusuoriutuminen. (Löhö-
nen 2014)

Huostaanotetut olivat todennäköisem-
min vailla peruskoulun jälkeistä jatkotut-
kintoa sekä toimeentulotukipalvelujen 
piirissä verrattuna muuhun samanikäi-
seen väestöön vanhempien taustatilan-
teesta riippumatta. (Kataja et al. 2014)

Huostaanotolla ei aina kyetä tuke-
maan riittävästi nuorten kouluinstituu-
tioon kiinnittymistä. (Pekkarinen 2017; 
Fawley-King et al. 2017; Ristikari et al. 
2016)

Tukiverkostojen puute Varhainen vanhemmuus Toimeentulon ongelmat

Erityisesti yksinhuoltajuuden on nähty 
lisäävän merkittävästi riskiä joutua ta-
loudellisiin vaikeuksiin. (Lopoo & Delei-
re 2014)

Yksinhuoltajavanhemman lapsella on 
jopa nelinkertainen riski joutua sijoite-
tuksi kodin ulkopuolelle. (Franzen et al. 
2008)

Vanhemmaksi tullessaan nuori aikuinen 
voi kokea ainoaksi tukiverkostoksi tutut 
lastensuojelun palvelut. (Mertz & An-
dersen 2016)

Läheisverkostojen puutteen ja heikon 
kouluinstituutioon kiinnittymisen välillä 
on yhteys. (Pekkarinen 2016; Fawley-
King et al. 2017, 141; Ristikari et al. 
2016)

Kodin ulkopuolelle sijoitetuilla teinivan-
hemmuus on muuta väestöä yleisem-
pää. (Wellings & al.1999; Mendes & 
Moslehuddin 2004; Vinnerljung et al. 
2006; Vinnerljung et al. 2007)

Sijaishuoltotaustaiset nuoret vanhem-
mat ovat kokeneet vanhemmuuden 
myös elämän suuntaa muuttavana 
positiivisena tekijänä. (Aparicio et al. 
2015)

Vanhemmuus tuo elämälle tarkoitusta, 
joka vaikuttaa myös motivaatioon suo-
riutua vanhemmuudesta ja lähtökohta-
na on usein halu tarjota lapselle parem-
mat eväät elämään kuin itse on saanut. 
(Laitinen & Puurunen 2016)

Lastensuojeluasiakkaiden vanhem-
mista merkittävä osa on eri syistä työ-
markkinoiden ulkopuolella ja perheiden 
taloudellinen tilanne on usein tiukka. 
(Lämsä 2009)

Köyhissä oloissa asuneet lapset ovat 
aikuisina todennäköisemmin toimeen-
tulotuen piirissä. (Wiborg & Hansen 
2008)

Lapsuuden sosiaalinen asema mää-
räytyy usein vanhempien koulutuksen 
ja tulotason mukaisesti. (Alm 2011)

Vanhempien heikko toimeentulo ja 
perheen köyhyys voivat olla yhteydes-
sä lapsen kaltoinkohteluun. (Zielinski 
2009, 674)
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elämälle tarkoitusta, joka vaikuttaa myös motivaatioon suoriutua vanhemmuudesta ja 
lähtökohtana on usein halu tarjota lapselle paremmat eväät elämään kuin itse on saa-
nut (Laitinen & Puurunen 2016, 217.). Yhtä lailla vanhemmuus voi parhaimmillaan 
lähentää suhteita biologisiin sukulaisiin. Seuraavassa taulukossa on koottu keskeisiä 
lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkimustiedon valossa. 

Huono-osaisuuden ja lastensuojelutarpeen yhteyttä ylisukupolvisten ketjujen syn-
tymiseen voidaan tarkastella esimerkiksi kouluttautumiseen ja sosiaaliseen asemaan 
liittyvällä skenaariolla. Tutkimuksessa on todettu vanhempien alhainen koulutustason 
olevan yhteydessä kokemukseen alhaisesta sosiaalisesta asemasta (Ristikari et al. 
2016, 90). Edelleen vanhempien alhaisen koulutustason ja lapsen heikon sosiaalisen 
aseman välillä on yhteys (Zielinski 2009, 674). Lapsen heikko sosiaalinen asema ja 
vanhempien matala koulutustaso voivat olla taustatekijöinä lapsen koulunkäynnin 
vaikeuksiin (Paananen et al. 2012, 26-27). Koettu heikko sosiaalinen asema voi puo-
lestaan estää kaverisuhteisiin hakeutumista ja pitkäaikaisten ystävyyssuhteiden syn-
tymistä (Hallinen 2010, 70–71). Syrjäytyminen ja heikko suoriutuminen koulutyön 
vaatimuksista voi aiheuttaa ongelmien kasautumista ja johtaa lopulta lastensuojelun 
palveluihin. Tutkimusten mukaan huostaanotolla ei kuitenkaan aina kyetä tukemaan 
riittävästi nuorten kouluinstituutioon kiinnittymistä (Pekkarinen 2017, 60; Fawley-
King et al. 2017, 141; Ristikari et al. 2016, 59). Huostaanoton jälkeenkin jatkuvat 
haasteet peruskoulussa voivat heikentää motivaatiota hakea jatko-opintoihin ja suo-
rittamaan ammatillista tutkintoa. 

Tutkimustiedon perusteella huostaan otettujen ja sijaishuollossa kasvavien kohdalla 
syrjäytymisen ja ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen riskit näyttäytyvät todellisina. 
Kokemustieto osaltaan vahvistaa tätä näkemystä, mutta antaa myös ymmärrystä niistä 
tekijöistä, jotka voivat edistää hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kriittisiä 
elämän käännekohtia sijaishuollosta aikuistuneet ovat kertoneet olevan huostaanotto 
ja sijaishuoltoaika, itsenäistyminen ja omilleen asettuminen sekä oma vanhemmuus. 
Erityisen tärkeää on se, miten yhteiskunta, yhteisöt ja yksittäiset turvalliset aikuiset 
tukevat ja ohjaavat lasta, nuorta aikuista tai tulevaa vanhempaa näissä elämän kään-
nekohdissa.
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Sijoitusta 

edeltävä aika
Sijaishuoltoaika ei rakenna koko kuvaa lapsen elämismaailmasta. Eletty aika synty-
mäperheessä tai muualla, kuten esimerkiksi sukulaisen luona ovat merkittäviä identi-
teetin rakentajia ja vaikuttavat osaltaan myöhemmin aikuisuudessa tehtyihin valintoi-
hin ja toimintamalleihin (Pekkarinen 2016, 176; Eronen 2013, 80). On myös todettu, 
että suurin osa huostaan otetuista lapsista on ollut ennen huostaanottoa tukipalvelu-
jen piirissä (Heino ym. 2016). Varsinkin lapsen koulunkäyntiin liittyvä tuki on ollut 
yleistä. Lastensuojelun avohuollon perhetyöllä on myös tuettu perheen hyvinvointia. 
Lapsen ja nuoren tilanteeseen tutustuttaessa tulisi aina selvittää myös näiden tahojen 
ja elämänvaiheiden merkityksiä sijaishuoltoaikaan ja myöhempään elämään.

”Lapsen ja nuoren tilanteeseen tutustuttaessa tulisi selvittää virallisten ja 
epävirallisten tahojen ja elämänkokemusten merkityksiä sijaishuoltoai-
kaan ja myöhempään elämään.”

Syntymäperheessä koetut asiat seuraavat lapsen mukana aikuisuuteen niin hyvässä 
kuin pahassa. Mikäli sijaishuoltoaikana lapsi ei ole päässyt käsittelemään omia koke-
muksiaan ja niiden aiheuttamia traumoja, voivat ne edelleen aikuisuudessa vaikuttaa 
elämän mahdollisuuksiin tarttumiseen. Aikuisten halu ymmärtää käytös- tai muiden 
häiriöiden taustalla olevia tekijöitä ja sen osoittaminen lapselle rakentavat välitetyksi 
tulemisen kokemusta. Sijaishuollossa saatetaan herkästi ajatella, ettei lapsi ole saanut 
syntymäperheessään osakseen tavallista rakkautta tai huolenpitoa. Kuitenkin useat 
huostaan otetut ovat kokeneet rakkautta ja turvaa myös syntymäperheessä asuessaan. 
Näiden hyvien muistojen ja elämänvaiheiden esille nostaminen ja tarkasteleminen 
vahvistavat positiivista käsitystä omasta identiteetistä ja perhesuhteista. Elämää vah-
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vistavien muistojen vaaliminen voi edesauttaa myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä 
omien biologisten vanhempien kanssa toimimista ja biologisen läheisverkoston miel-
tämistä elämää tukevana voimavarana. Ammattilaisten tulisikin ennakkoluulottomasti 
ja yhdessä lapsen biologisten vanhempien kanssa tarkastella ja tutkia olosuhteita ja 
tilanteita, jotka perheessä on lapsen syntymän ja kotona asumisen aikaan vallinnut. 
Ammattilaisten tulee myös kyetä päästämään irti negatiivisista mielikuvista, jotta 
syntymäperheessä asutusta ajasta löydetään niitä vahvuuksia ja voimavaroja, jotka 
voivat vahvistaa suhteita biologisiin vanhempiin ja sukuun myöhemmin elämässä.

 Useat huostaan otetut ovat kokeneet rakkautta ja turvaa myös syntymäperheessä  
 asuessaan.

 Hyvien muistojen ja elämänvaiheiden esille nostaminen ja tarkasteleminen vah- 
 vistavat positiivista käsitystä omasta identiteetistä ja perhesuhteista.

 Ammattilaisten tulee päästää irti negatiivisista ennakkoasenteista, jotta synty- 
 mäperheessä asutusta ajasta tunnistetaan myös vahvuuksia ja voimavaroja, jotka 
 voivat vahvistaa suhteita biologisiin vanhempiin ja sukuun myöhemmin elämässä.

Lapsen varhaislapsuus on voinut sisältää paljon muutoksia asuinpaikoissa tai ihmis-
suhteissa. Huostaanoton taustalla on tutkimuksen (Heino ym. 2016) mukaan ollut 
usein tekijöitä liittyen lapsen asemaan perheessä ja haasteita lapsen ja vanhemman 
välisessä vuorovaikutuksessa. Perhedynamiikan haasteet voivat vaikuttaa lapsen 
kokemukseen pysyvyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Haasteet voivat johtaa myös 
perheen rakenteellisiin muutoksiin. Nämä muutokset voivat vaikeuttaa luottamuksel-
lisen suhteen rakentamista aikuiseen ja heikentää kokemusta asioiden ja tilanteiden 
pysyvyydestä. Lastensuojelun piirissä olevien lasten elämää koskettaa usein koke-
mus monipaikkaisesta asumisesta (Ritala-Koskinen & Forsberg 2016). Muutokset ja 
muutot ovat osa lapsen kokemusmaailmaa, eikä niiden aiheuttaman trauman vaikutus 
välttämättä poistu pelkästään turvallisen kasvuympäristön vaikutuksella. On toden-
näköistä, että lapsi haluaa käydä useastikin menneitä tapahtumia läpi. Aikuisten tulee 
mahdollistaa lapselle tila näiden asioiden läpikäyntiin. Tietosuojarajoitteet huomioi-
den biologisen perheen, sijaisperheen, koulun ja muiden yhteistyötahojen yhteinen 
käsitys lapsen elämänkaaressa vaikuttavien kokemuksien ja tapahtumien merkityk-
sistä lisää todennäköisyyttä sille, että lapselle syntyy eheä ja todenmukainen käsitys 
elämänhistoriastaan. Erityisen kriittinen vaihe tämän yhteistyön mahdollistumiselle 
on aika lastensuojelutarpeen selvityksestä avohuollon tukitoimien aktivoitumiseen. 
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Edelleen tutkimuksen (Heino ym. 2016) mukaan suuri osa (69 %) äideistä on haluk-
kaita osallistumaan huostaanottoon liittyvien tekijöiden ja ratkaisujen pohdintaan. 
Samalla kuitenkin todetaan, että läheisten osallistaminen huostaanottoprosesseissa 
ei ole vielä automaattista. Mikäli vanhemmalle syntyy kokemus viranomaisen vallan 
alle joutumista tai toisaalta vaikeuksien mitätöinnistä, on todennäköistä, että vanhem-
man motivaatio vastaanottaa lastensuojelun tukea laskee. Tämä vaikuttaa suoraan 
myös lapsen kokemukseen lastensuojelusta. Vanhempien negatiivinen ensikokemus 
lastensuojelusta voi pahimmillaan syventää perheen kriisiä ja estää lastensuojelun 
interventioiden todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia.

 Perhe-elämän muutokset ja muutokset asuinpaikassa ovat osa lapsen koke- 
 musmaailmaa, eikä niiden aiheuttaman trauman vaikutus välttämättä poistu pel- 
 kästään turvallisen kasvuympäristön vaikutuksella.

 Aikuisten tulee mahdollistaa lapselle tila näiden asioiden läpikäyntiin.

Syntymäperheessä eletty elämä voi vaikuttaa myös vahvasti lapsen kokemukseen 
huostaanoton oikeellisuudesta. Riitaisa huostaanottoprosessi voi entisestään heiken-
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tää lapsen uskoa aikuisiin. Osa kokee myös katkeruutta. Tämän takia huostaanottoon 
liittyvien ristiriitaisten tunteiden käsittelemisen tulisi olla mahdollista läpi sijoitusajan 
ja myöhemmin elämässä. On tärkeä tunnistaa niitä tekijöitä ja suhteita, jotka toimivat 
tilanteessa lasta kannatellen. Omilla biologisilla vanhemmilla ja viranomaisilla voi 
olla eriävät näkemykset huostaanoton syistä, mikä voi aiheuttaa lapselle ja nuorelle 
hämmennystä. On hyvä muistaa, että huostaanotto on aina jollain tavalla järkytys niin 
lapselle kuin vanhemmalle. Hyvässä yhteistyössäkin läpiviedyn huostaanottoproses-
sin aikana on käytävä aktiivista keskustelua tilanteen aiheuttamista tunteista niin van-
hempien kuin lasten kanssa. Lapsi voi joutua pohtimaan, vaaliiko hän suhdetta omiin 
vanhempiinsa vai rakentaako luottamusta tuleviin sijaisvanhempiin tai omaohjaajaan. 
Aikuisten tulisi toimia siten, että lapsen olisi mahdollista asettua paikoilleen ilman, 
että aikuisten väliset ristiriidat ja erimielisyydet repivät lasta. Huostaanoton koke-
mus voi myös aiheuttaa tunteen siitä, ettei tilanteita ja asioita voi itse millään tavalla 
hallita tai niihin ei voi vaikuttaa. Tämä voi aiheuttaa sen, ettei lapsi saa kokemusta 
osallisuudesta ja toimijuudesta omaan elämäänsä. Myöhemmin aikuisuudessa tämä 
voi vaikuttaa siihen, miten näkee itsensä osana yhteiskuntaa.

 Hyvässä yhteistyössäkin läpiviedyn huostaanottoprosessin aikana on käytävä ak- 
 tiivista keskustelua tilanteen aiheuttamista tunteista niin vanhempien kuin lasten  
 kanssa.

 Huostaanottoon liittyvien ristiriitaisten tunteiden käsittelemisen tulee olla mah- 
 dollista läpi sijoitusajan ja myöhemmin elämässä.
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Huostaanotto 

ja sijaishuoltoaika
Huostaanotto ja sijaishuollossa kasvaminen luo jokaiselle yksilöllisiä merkityksiä. 
Parhaimmillaan lapsi ottaa sijaisperheen omakseen ja saa syntymäkodin rinnalle 
toisen vaihtoehtoisen mielikuvan kodista. Osalle huostaanotto on ollut pelastus ja 
mahdollisuus tavoitella elämältä jotain, mihin syntymäperheessä ei olisi ollut mah-
dollisuuksia. Toisille huostaanotto on aiheuttanut elämän mittaisen trauman ja heiken-
tänyt kokemusta tasa-arvoisesta kohtelusta ja osallisuudesta yhteiskunnan tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. 

”Mulle oli pelastus, että huostaanotto on tehty”. 

Oli kokemus minkälainen tahansa, jättää huostaanotto jälkensä väistämättä jokaiseen 
sen kokeneeseen ihmiseen. Huostaanoton perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa 
lapsen hyvinvoinnin vahvistuminen turvallisen kasvuympäristön kautta. Parhaim-
millaan lapsi saa kokemuksen luottamuksellisen ja turvallisen suhteen rakentamisesta 
aikuiseen. Tämä kokemus kantaa myöhemmin omassa vanhemmuudessa kykyyn yl-
läpitää turvallista ja hyvinvointia lisäävää suhdetta lapseensa. (Samuels 2008, 1208.) 
Sijaishuollossa tulisikin vaalia tätä luottamuksellisen suhteen rakentumista ja kyetä 
estämään hylkäämisen kokemuksen uusiutuminen. Sijaishuollossa on paljon puhuttu 
myös ihmisten välisistä kemioista ja varsinkin lastensuojelun laitoksissa tulisi tarkas-
tella lapsen edun mukaisesti omahoitajasuhteen laatua ja riittävyyttä. Sijaishuollosta 
aikuistuneet ovat suositelleet, että lapset voisivat itse osallistua omahoitajan valintaan.

Kirjoittaja: Oskari Savisalo
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”Kenellä on täydellinen lapsuus? Ei kellään. Mutta se, että ollaanko me jo-
tenkin herkempiä, kun meidät on lapsena huostaanotettu ja siirretty, et mo-
net asiat ehkä tuntuu katkerimmilta ja vaikeemmilta. Varsinki, jos sun pitää 
piilotella noiden asioiden taustaa, niin ne nousee yliherkästi pintaan.”

Identiteetin ja itseluottamuksen 
vahvistaminen sijaishuollossa

Tutkimuksissa on todettu (Nurmi 2009; Sulimani-Aidan 2015), että sijaishuoltoaikana 
koetulla kannustavalla ilmapiirillä ja positiivisia tulevaisuuden suunnitelmia tukeval-
la asenteella on vaikutuksia siihen, miten lapsi myöhemmin elämässään asemoituu 
yhteiskunnassa. Muun muassa koulunkäynti ja sen tukeminen antavat mahdollisuu-
den itsevarmuuden ja positiivisen minäkuvan vahvistumiselle. Nuoruudessa koettu 
kannustava ja positiivinen kasvuympäristö heijastelee aikuisuuden valinnoissa. Lap-
suuden aikana rakentunut minäkuva ja käsitys itsestä osana ympäröivää yhteiskuntaa 
mahdollistavat parhaimmillaan tasapainoisen ja hyvinvointia ylläpitävän aikuisuuden. 
(Samuels 2008, 1208.)  Yhtä lailla haastavien sosiaalisten tilanteiden reflektointi yh-
dessä turvallisen aikuisen kanssa vahvistaa nuoren sosiaalisten taitojen kehittymisen 
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lisäksi myöhemmin aikuisuudessa kriisitilanteista selviämistä (Mmusi & van Bre-
da 2017). Kun otetaan huomioon, että huostaanoton taustalla on usein myös lapsen 
identiteettiin liittyviä tekijöitä (ks. Heino ym. 2016) kannustaminen tulevaisuuden 
tavoitteiden asettamiseen ja positiivisten tulevaisuuden odotusten kannatteleminen 
lisäävät myönteisiä kokemuksia, itseluottamusta ja mahdollisuuksien tunnistamista 
myöhemmin aikuisuudessa. Nuorta tulee tukea ja kannustaa myönteisten ystävyys- ja 
sukulaissuhteiden ylläpitämisessä ja rakentamisessa. 

Huostaanotto ja sijaishuollossa kasvaminen tuovat lapsen elinympäristöön myös 
viranomaissuhteita. Suhteet viranomaisiin ja omaan sosiaalityöntekijään vaikuttavat 
myös lapsen kokemukseen asemasta yhteiskunnassa. Muun muassa asiakasneuvot-
telujen kautta todentuva viranomaissuhde ja siinä vallitseva valta-asetelma edistää 
parhaimmillaan lapsen hyvinvointia, mutta voi vaikuttaa myös negatiivisen koke-
muksen myötä tulevaisuuden valintoihin. Sijaishuoltoajalla on suuri merkitys tule-
vaisuuden läheissuhteiden laatuun ja siihen, minkälaisella asenteella ja rohkeudella 
nuori myöhemmin liittyy uusiin verkostoihin (ks. esim. Hytönen ym. 2016, 138). 
Sijaisperheessä eläminen sisältää usein tavallisia perhe-elämän ilmiöitä, mutta siihen 
liittyy kuitenkin muun muassa asiakasneuvottelujen myötä virallisia piirteitä. Voidaan 
nähdä, että institutionaalisuus lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden taustatekijänä 
esiintyy näissä kohtaamisissa (Conger ym. 2009, 1276).

”Mä koin ne palaverit todella ahdistaviksi ja pakonomaisiksi. Ne oli pak-
kopullaa oikeen ne kaikki semmoset tapaamiset, jossa käytiin mun asioita 
siinä läpi. Siinä istuu viis eri ihmistä, joita mä en tunne ja sitte se tuntui 
oikeen haastattelulta, et no niin mitäs sä oot nyt tehny, miltä nyt tuntuu.”

”Kukaan ei ikinä sanonut, et se (sosiaalityöntekijä) on sua varten ja tää on 
se henkilö, joka vois auttaa. Ei mulle ikinä sanottu mitään. Ja oli semmo-
nen olo, et pitää sanoo, et elämä on täydellistä ja kaikki on hyvin. Silleen 
kun mun tarttis varmistaa, et mä sanon oikeet sanat.”

Sijaishuollossa lapsuus rakentuu osaltaan erilaisiin yhteisöihin liittymisen välityk-
sellä. Yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemisen kannalta ensisijaisia yhteisöjä 
ovat oma suku, koulu, harrastukset ja kaverit (Eronen 2013, 78). Myöhemmän elämän 
kannalta on merkittävää minkälaisia kokemuksia lapsi näistä ympäristöistä ja niihin 
osallistumisesta saa. Nuorelle tärkeiden ja hyvinvointia lisäävien verkostojen mahdol-
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listaminen ja ylläpitäminen vahvistavat itseluottamusta ja rakentavat mielikuvia tule-
vaisuudesta (Refaeli 2017). Ammattilaisten tulisikin tarkastella lapsen elinympäristöä 
kokonaisuutena ja olla kiinnostuneita siitä, miten lapsi itse kokee olevansa osallinen 
näissä ympäristöissä. Osa sijaishuollosta aikuistuneista on kuvaillut laitoksessa viet-
tämäänsä aikaa eristävänä, sillä suurin osa elämästä on keskittynyt sijaishuoltopaik-
kaan ja sen toimintaan. Monipuolisten kokemusten tarjoaminen myös haastavissa 
elämäntilanteissa oleville lapsille on mahdollisuus rakentaa siltoja tulevaisuuteen, 
vähentää sijaishuollon identiteettiä ja vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa. Lapsuu-
den ja nuoruuden aikaisilla ystäväsuhteilla on suuri merkitys positiivisen minäkuvan 
ja osallisuuden tunteen vahvistumiseen. Näillä on suuri merkitys siihen, miten lapsi 
myöhemmin aikuisuudessaan näkee itsensä pärjäävänä ja tasa-arvoisena yhteiskun-
nan jäsenenä ja välittää tätä tunnetta myös omille lapsilleen.

 Erilaisissa ympäristöissä toimiminen vahvistaa käsityksiä itsestä sosiaalisena toi- 
 mijana.

 Suhteet viranomaisiin ja omaan sosiaalityöntekijään vaikuttavat väistämättä lap- 
 sen kokemukseen asemasta yhteiskunnassa.

 Nuorta tulee tukea ja kannustaa myönteisten ystävyys- ja sukulaissuhteiden yllä- 
 pitämisessä ja rakentamisessa.

Harrastukset voimavarana

Sijaishuollossa kasvaneet ovat maininneet muun muassa harrastuksiin sitoutumisen 
merkittävänä tekijänä erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin liittymisessä. Positiivisten 
kokemusten lisäksi harrastusten kautta kerätään sijaishuoltopaikan sosiaalisen ver-
koston rinnalle toisenlaisia näkökulmia sosiaalisten suhteiden rakentumiseen. Harras-
tukset toimivat siten siltana erilaisiin yhteisöihin, jotka voivat vuosien varrella muo-
dostua luonnollisiksi toimintaympäristöiksi (esim. Törrönen & Vauhkonen 2012, 54).

Kuitenkin sijaishuollosta aikuistuneet ovat kuvailleet, ettei harrastaminen ja harras-
tustoimintaan osallistuminen ole välttämättä ongelmatonta. Huostaan otetuilla tulisi 
olla mahdollisuus osallistua tasavertaisesti harrastuksiin. Kuitenkin myös harrastusten 
kohdalla huostaanotto voi aiheuttaa sen, että lapsen osallistumista silotellaan tai arvi-
oidaan turhankin tarkasti. On myös mahdollista, että lastensuojelun institutionaalisuus 
ja normit estävät kokonaisvaltaisen harrastukseen liittymisen. Tämä voi näyttäytyä 
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harrastuksen oheistoiminnassa siten, ettei lapsen luoteta pärjäävän esimerkiksi harras-
tejoukkueen vapaa-ajan kokoontumisissa muiden lailla. Aikuisten tulisikin huomioida 
ja mahdollistaa tilanteen mukaan lapsen kokonaisvaltainen osallistuminen harrastus-
toimintaan ja olla kiinnostuneita harrastuksen etenemisestä ja lapsen kokemuksista. 
On myös hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti lapsi on samalla viivalla muiden kanssa 
harrastuksen aloittaessaan. Perhetausta on harvoin esillä harrastustoiminnassa. Toisin 
sanoen harrastus voi toimia lapselle paikkana, jossa hänen ei tarvitse kertoa tai peitellä 
perhetaustaansa tai sijaishuollossa asumistaan, vaan voi sulautua ilman leimaa mui-
den joukkoon. Aikuisten on hyvä tiedostaa tämä ja pyrkiä toimimaan siten, että lapsi 
saa niin halutessaan säilyttää tämän anonymiteettinsä harrastusporukoissa.

 Aikuisten tulisi huomioida ja mahdollistaa tilanteen mukaan lapsen kokonaisval- 
 tainen osallistuminen harrastustoimintaan.

 Harrastusten kautta kerätään sijaishuoltopaikan sosiaalisen verkoston rinnalle toi- 
 senlaisia näkökulmia sosiaalisten suhteiden rakentumiseen.
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Peruskoulu tiedon ja 
sosiaalisten taitojen kartuttajana

Sijaisperheessä kasvaminen mahdollistaa usein turvallisen ja vakaan kasvuympäris-
tön, joka vahvistaa lasta liittymään myös muihin yhteisöihin (Moore ym. 2017, 216). 
Tiedetään, että huostaan otetut lapset voivat kiinnittyä heikommin kouluinstituutioon 
(Fawley-King ym. 2017, 141). Osalla heistä voi olla vuosikausien aukko koulutiedois-
sa (Tideman et al. 2011). Esimerkiksi asettuminen uuteen kouluryhmään voi aiheuttaa 
lapselle epäluuloa ja pelkoakin. Myös noin joka kuudes sijoitettu lapsi ja nuori on 
kokenut koulukiusaamista viikoittain (Kouluterveyskysely 2017). Usein koulujen 
käytännöt tai opiskelun sisältö ei riittävästi huomioi lasten erilaisia perhetilanteita.

”Päiväkoti- ja koulumaailmaan kun lapsi tulee, sun pitää piirtää sun per-
hees ja kertoo sun perheestä, isovanhemmista. Se tulee lapselle siellä jo.”

Toisaalta uudessa avoimessa ympäristössä toimiminen voi olla lapselle täysin uut-
ta. Varsinkin lastensuojelulaitoksessa asuneet ovat kuvailleet haastavaksi siirtymistä 
strukturoidusta ja aikuisen jatkuvan läsnäolon mahdollistavasta laitosympäristöstä 
vapaampaan kouluympäristöön. Toisaalta struktuurin ja sääntöjen kautta lapselle syn-
tyy käsitys siitä, mitä häneltä odotetaan ja miten hänen tulee toimia erilaisissa yhtei-
söissä ja tilanteissa (Moore ym. 2017, 216). Kaverisuhteiden luominen ja itsenäinen 
toiminnanohjaus ei ole iskostettuna lapsen toimintamalleihin ja hän joutuu ponnis-
telemaan näiden eteen enemmän kuin toiset. On kuitenkin muistettava, että jokainen 
lapsi kamppailee välillä kaverisuhteiden kanssa ja kokee osattomuutta. Tämän takia 
myös sijaishuollon ja -perheiden aikuisten olisi hyvä luoda yhteydet lapsen kaverei-
den vanhempiin. Aikuisten välinen yhteistyö vahvistaa lapsen kokemusta yhteisöön 
kuulumisesta. Kokemus siitä, että on osa kouluyhteisöä, tukee myöhemmin aikuisuu-
dessa liittymistä uusiin opiskelu- ja työympäristöihin. Vastoinkäymisiä kohdatessaan 
positiiviset ja kannattelevat muistot vahvistavat resilienssiä.

 Siirtyminen strukturoidusta ja aikuisen jatkuvan läsnäoloa mahdollistavasta laitos- 
 ympäristöstä vapaampaan kouluympäristöön voi olla haastavaa.

 Sijaishuollon ja -perheiden aikuisten olisi hyvä luoda yhteydet lapsen kavereiden 
 vanhempiin.

 Aikuisten välinen yhteistyö vahvistaa lapsen kokemusta yhteisöön kuulumisesta.
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Kouluyhteisöön liittyminen ja peruskoulun suorittaminen vahvistavat myöhemmin 
myös opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Lapsi saa tukea koulunkäyntiinsä si-
jaishuoltopaikassa, mutta voi tarvita lisätukea myös koulun järjestämänä. Useat sijoi-
tetut lapset pärjäävät kuitenkin hyvin yleisopetuksessa, joten on tärkeää, ettei heitä au-
tomaattisesti nähdä erityisen tuen kohteena. Lasta tulisi myös kannustaa suoriutumaan 
tasonsa mukaisesti koulutehtävistä. Usein voidaan ajatella, ettei koulun käyminen 
ole huostaanoton aikaan ensisijainen kohde, vaan tilanteessa tärkeämmäksi nousee 
traumaattisten kokemuksien ja tapahtumien käsitteleminen. Asioiden käsittelyllä ja 
selvittämisellä onkin todennäköisesti myönteisiä vaikutuksia lapsen koulunkäyntiin. 

”Ja kun ei saanut sitä kannustusta. Se on todella tärkeetä. Pitää muistaa 
kehua lasta, kun se tekee oikein. Se tekee sen itsetunnon ja elämänhalun, 
että hei mä haluan opiskella ja musta tulee lääkäri. Eikä silleen että musta 
ei tule mitään ja mä oon huono kaikessa.”

Koulunkäyntiin liittyy myös sosiaalisten taitojen kartuttaminen. Vaikeista ja traumaat-
tisista tapahtumista johtuen huostassa oleville voi olla vaikea kokea yhdenmukaisuut-
ta ja yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Toisaalta jokainen lapsi hakee paikkaansa 
koulussa. Huostassa olevaa lasta ei tule kuitenkaan lokeroida automaattisesti tarkkai-
lun alle. Lasten maailmassa huostassa oleminen ja sijaisperheessä tai laitoksessa asu-
minen eivät automaattisesti määrittele ystävyyssuhteiden laatua. Aikuisten tulisikin 
omalla toiminnallaan tukea tätä lasten ennakkoluulotonta asennetta toisiinsa ja siten 
vahvistaa jokaisen osallisuutta.
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 Useat sijaishuollossa kasvavat lapset pärjäävät hyvin koulussa, joten on tärkeää, 
 ettei heitä automaattisesti nähdä erityisen tuen kohteena.

 Traumaattisten kokemuksien ja tapahtumien käsittelyllä on todennäköisesti myön- 
 teisiä vaikutuksia lapsen koulunkäyntiin.

 Lasten maailmassa huostassa oleminen ja sijaisperheessä tai laitoksessa asuminen 
 eivät automaattisesti määrittele ystävyyssuhteiden laatua.

Sijaishuoltopaikkojen muutokset

Yksi merkittävä myöhempään hyvinvointiin ja pärjäämiseen liittyvä lapsuudenai-
kainen kokemus on sijaishuollossa kasvaneiden aikuisten kertoman mukaan ollut 
asuinpaikan muutokset. Usein näitä muuttoja tarkastellaan syntymäperheessä asutun 
ajan näkökulmasta, harvemmin huostaanoton jälkeen, sijaishuollossa toteutuvana. 
On totta, että tutkimusten mukaan useat lapsuusiässä koetut sosiaalisen ympäristön 
muutokset vaikuttavat myöhemmin juurettomuuteen ja koulunkäynnin haasteisiin 
(Ristikari 2016). Nämä tutkimukset keskittyvät tarkastelemaan syntymäperheessä 
tapahtuneita muuttoja. Muuttoja ja sosiaalisen ympäristön vaihdoksia tapahtuu kui-
tenkin myös sijaishuollossa, niin suunnitellusti kuin suunnittelemattakin. 
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”En ymmärrä käsitettä koti-ikävä. En mä osaa tehdä mistään paikasta 
kotia.”

Sijaishuoltopaikan muutoksessa voi olla kyse esimerkiksi ratkaisusta vuorovaikutuk-
sen ja käyttäytymisen haasteisiin tai nuoren kanssa yhteistyössä sovitusta muutok-
sesta esimerkiksi opiskelujen aloittamiseen liittyen. Aikuistuneet ovat tuoneet esille 
pettymyksen siihen, että heidät on nähty vain ongelmanuorena, eikä traumataustaa 
oireilevana nuorena. Kokemus on ollut, että kun vihdoin on saanut luottamuksellisen 
ja turvallisen suhteen rakennettua aikuiseen ja sen myötä myös uskaltautunut näyt-
tämään selkeämmin pahaa oloaan, tutuilla aikuisilla ei ole ollutkaan keinoja kohdata 
purkautuvaa pahaa oloa. Ratkaisuna toteutettu sijaishuoltopaikan muutos on aiheut-
tanut nuoruudessa pettymystä ja sulkeutumista. 

”Mä toivon, että mua oltais ymmärretty ja paneuduttu, et mikä on. Et ol-
tais ajateltu nuorena, jolla on ongelmia eikä silleen ongelmanuorena, joka 
täytyy teljetä johonkin.”

Uudessa sijaishuoltopaikassa tämä on näyttäytynyt vetäytymisenä, joka voidaan jos-
kus tulkita positiiviseksi käyttäytymisen muutokseksi, joka on seurausta onnistunees-
ta asuinpaikan muutoksesta. Kuitenkin myös sijaishuollossa kasvavien kohdalla tulee 
ymmärtää kokonaisvaltaisesti murrosikään liittyviä fysiologisia muutoksia ja niiden 
vaikutusta käyttäytymiseen. Aikuisten tulee hyväksyä myös sijaishuollossa kasvaville 
normaali murrosikään liittyvä käyttäytyminen ja suhteuttaa myös kasvatukselliset ja 
rajoitustoimenpiteet tämän mukaisesti. 

 Sijaishuollosta aikuistuneet ovat tuoneet esille pettymyksen siihen, että heidät on  
 nähty vain ongelmanuorena, eikä traumataustaa oireilevana nuorena.

 Ratkaisuna toteutettu sijaishuoltopaikan muutos on aiheuttanut nuoruudessa pet- 
 tymystä ja sulkeutumista.

 Aikuisten tulee ymmärtää kokonaisvaltaisesti nuoren tilannetta ja kokemusmaa- 
 ilmaa ja hyväksyä myös sijoitettujen kohdalla yleisesti murrosikään liittyvä käyt- 
 täytyminen.
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Sisarukset sijoituksessa

Pääsääntöisesti sisaruksien kanssa samaan sijaisperheeseen muuttaminen on koettu 
vahvistavana tekijänä (ks. esim. Hytönen ym. 2016, 130). On luonnollista, että suhteet 
biologisiin sisaruksiin pitävät yllä mielikuvaa omasta suvusta ja muista suvunjäsenis-
tä. Sisarussuhdetta voidaan pitää yhtenä elämän pitkäkestoisimmista ihmissuhteista 
(Hämäläinen 2012).  On kuitenkin tärkeä muistaa, että vaikka sisarukset ovat kas-
vaneet samassa lapsuuden syntymäkodissa aistien yhteistä ilmapiiriä, heidän koke-
muksensa ovat aina yksilöllisiä. Oman identiteetin rakentumisen kannalta on tärkeää, 
että lapsi voi pohdiskella ja käsitellä omia kokemuksiaan yksilöllisesti, mutta myös 
suhteessa sisarusten ja syntymäperheen muiden jäsenten kokemuksiin. Sisaruksien 
erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä tarkastelemalla voidaan parhaimmillaan saavut-
taa eheä ja rikas yhteinen käsitys menneisyydestä. Verisiteen on todettu asettuvan 
ihmissuhteiden hierarkiassa tärkeämmiksi kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta 
muodostuvat suhteet (Hämäläinen 2012, 122–133). Usealle sijaishuollossa kasvaneel-
le on syntynyt merkittäväksi myös suhteet sijaissisaruksiin, jotka nähdään tärkeäksi 
osaksi omaa perhettä.

”Mulla on 13 sisarusta ja äiti”
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Vaikka voidaan pääsääntöisesti todeta, että sisarusten sijoittaminen samaan sijais-
huoltopaikkaan tukee lasten myönteistä kehitystä, aina näin ei kuitenkaan ole. Van-
hempien kamppaillessa omien haasteiden kanssa ja perhetilanteen ollessa kriisissä, ei 
ole laisinkaan harvinaista, että sisaruksista vanhin joutuu varhain kantamaan vastuuta 
nuoremmista sisaruksista.  Emotionaalinen intensiteetti on luonnollinen osa sisa-
russuhdetta. Perheen kapea sosiaalinen verkosto voi entisestään syventää sisarusten 
välistä tunnesidettä. (McHale ym. 2006, 128--129.) Tämä voi toisaalta heikentää 
luottamusta aikuisiin, mutta ensisijaisesti estää vastuuta kantaneen sisaruksen aset-
tumisen lapsen asemaan sijaisperheessä. Huolta ja vastuuta kantaneen sisaruksen voi 
olla vaikea luovuttaa vastuuta sisaruksensa huolenpidosta aikuiselle. Sijaishuollosta 
aikuistuneiden kertoman mukaan vastuunkantajan roolista irrottautuminen vie aikaa 
ja vaatii uuteen rooliin totuttelemista. Ensisijaista on saada rakennettua luottamusta 
aikuisen ja lapsen välille, jotta omasta sisaruksestaan vastuuta kantaneen lapsen on 
turvallista irrottautua huolenpidosta.

 Vaikka sisarukset ovat kasvaneet samassa lapsuuden syntymäkodissa aistien  
 yhteistä ilmapiiriä, heidän kokemuksensa ovat aina yksilöllisiä.

 Sijaishuollosta aikuistuneiden kertoman mukaan vastuunkantajan roolista ir- 
 rottautuminen vie aikaa ja vaatii uuteen rooliin totuttelemista.

 Ensisijaista on luoda luottamusta aikuisen ja lapsen välille, jotta omasta sisa- 
 ruksestaan vastuuta kantaneen lapsen on turvallista irrottautua huolenpidosta.

Oman tarinan jäsentyminen

Huostaanoton aikaan tilanteeseen johtaneet syyt ovat saattaneet jäädä hämärän peit-
toon ja oma mielikuva voi rakentua vahvasti toisten kertomuksien tai kirjoitettujen 
asiakirjojen varaan. Huostaanottoon liittyy usein paljon aikuisten välistä, kiivastakin 
vuoropuhelua, jonka sisällön käsittäminen lapsuudessa voi olla vaikeaa. Osaltaan 
tästä syystä huostaanotto voi aiheuttaa läpi elämän leikkaavia ristiriitaisia tunteita, 
jotka vaikuttavat vielä pitkällä aikuisuudessa siihen, miten elämäänsä elää. 

”Et mä en oo ikinä käynyt läpi mun elämänhistoriaa millään lailla, koska 
mua sijoitettiin paikasta paikkaan ja viimeisin sijaishuoltopaikka oli suljet-
tu osasto X. Et se oli vaan suljettu laitos, missä oli todella ongelmallisim-
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mat nuoret. Niin ei oo tullut käytyä sitä läpi, ja sen takia se vähän kiinnos-
taa etenkin se lapsuusaika. Et mitä siellä on oikeesti tapahtunut. Kuitenkin, 
kun oli jo 7-vuotias, kun huostanotettiin. Niin mua kiinnostaa noi paperit.”

On erityisen tärkeää, että sijaishuollossa kasvavien nuorten kanssa käydään aktii-
vista ja ikätasonmukaista keskustelua elämänhistoriasta ja tutkitaan yhdessä, miten 
menneisyyttä kuvataan virallisissa asiakasdokumenteissa. Nuoren näkökulmasta on 
ensisijaisen tärkeää, että hän voi käydä näitä keskusteluja itselleen luotettavaksi ja 
turvalliseksi kokemansa aikuisen kanssa. 

”Mun mielestä se on tärkeetä, kun lapsi muistaa jotakin lapsuudesta ja 
mun mielestä se on niin tärkeetä käydä niitä sen lapsenkin muistoja läpi. 
Sieltä alkaa se, että se pikku hiljaa käy sitä läpi.”

On hyvä muistaa, että aina tämä aikuinen ei ole sijaisvanhempi. Osalle nuorista voi 
olla helpompi tarkastella elämää ihmisen kanssa, joka ei ole kytköksissä arjen tilan-
teisiin ja tapahtumiin. Esimerkiksi koulukuraattori tai nuoriso-ohjaaja voi edustaa 
nuorelle aikuista, jonka seurassa elämänhistorian läpikäyminen mahdollistuu neut-
raalissa ilmapiirissä. Toisaalta tärkeitä ovat myös niiden ihmisten kertomukset, jotka 
ovat eläneet samassa ympäristössä ja yhteisössä. 
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Terapiakontaktit nuoruudessa

Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kuvailleet kokemuksiaan nuoruuden aikaisista tera-
piaprosesseista vaihtelevasti. Suuri osa heistä on kokenut, ettei nuoruusaika ole ollut 
oikea hetki terapiaan. Ristiriitaisia tuntemuksia on herättänyt muun muassa kokemus 
siitä, että ongelmat ja traumojen käsittely on pyritty siirtämään sijaishuoltopaikan 
ulkopuolelle. Kuitenkin nuoruudessa tärkeimmäksi on koettu se, että menneisyyttä 
olisi voinut käsitellä tutun ja turvallisen aikuisen kanssa. 

”Menin vaan terapiaan, menin vaan ja yritin jotain siitä puhua, mutta se 
ei ymmärtänyt. Turhaa mäkin siellä viis vuotta kävin. En kokenut sitä tar-
peelliseksi. En mä siitä mitään saanu.”

Terapiassa on käyty, koska aikuiset ovat kokeneet sen tärkeäksi. Aikuistuneet ovat 
kritisoineet myös seuraamuskäytäntöjä, joita on seurannut siitä, ettei ole suostunut 
menemään terapiaan. Tulee kriittisesti tarkastella, voidaanko nuorelle langettaa seu-
raamuksia, mikäli hän ei ole valmis terapiakontaktiin. 

”Sosiaalityöntekijä ei antanut valinnanvaraa. Mulle pistettiin terapioita 
yms., jonne oli pakko mennä. Piti selittää hirveesti lapsuutta eri ihmisille.”

Merkittävää on myös se, ettei näistä nuoruuden aikaisista terapiaprosesseista koettu 
olleen hyötyä myöhemmin aikuisuudessa. Ennemminkin terapia koettiin ajankohtai-
seksi nuoressa aikuisuudessa ja vanhemmaksi tulemisen vaiheessa. Tuleekin tarkoin 
miettiä millä perusteella ja kenen intresseistä terapiaa lähdetään hakemaan. Perhe ja/
tai tutut ihmiset voivat olla nuorelle turvallisempi paikka käydä läpi tunteitaan ja aja-
tuksiaan, kun taas aikuiset voivat kokea keinottomuutta psyykkisen tuen antamisessa.  

 On erityisen tärkeää, että sijaishuollossa kasvavien nuorten kanssa käydään ak- 
 tiivista ja ikätasomukaista keskustelua elämänhistoriasta ja tutkitaan yhdessä,  
 miten menneisyyttä kuvataan virallisissa asiakasdokumenteissa.

 Osalle nuorista voi olla helpompi tarkastella elämää ihmisen kanssa, joka ei ole  
 kytköksissä arjen tilanteisiin ja tapahtumiin.

 Tulee tarkasti arvioida yhdessä nuoren kanssa, onko terapiakontakti ajankohtainen  
 murrosiässä.  
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Itsenäistyminen

”Se on aika rankkaa, kun ollut aina paikassa useampi lapsi ja aikuinen 
koko ajan läsnä. Ei oo saanut opeteltua yksinoloa missään vaiheessa.” 

Sijaishuollossa kasvavat nuoret itsenäistyvät verrattain varhain (Heino & Johnson 
2010). Huomioitavaa on kuitenkin se, että suomalaisista 21-vuotiaista nuorista ai-
kuisista enää 25 prosenttia asuu vanhempansa tai vanhempiensa luona (Myllyniemi 
2016).  Vaikka kokemus itsenäisyydestä ja pärjäämisestä on yksilöllistä, on sijais-
huollosta itsenäistyneiden kertomuksista kuultavissa erityisiä itsenäistymisvaiheeseen 
liittyviä haasteita. Näitä ovat muun muassa taloudenhallintaan liittyvät haasteet, päih-
teiden riskikäyttö ja läheisten ihmissuhteiden epävakaus tai puute.

Itsenäistyminen on kokeilujen aikaa

Läheisverkostojen puuteen on todettu olevan merkittävä epäkohta sijaishuollosta it-
senäistyneiden kohdalla. Heistä moni on kokenut, että täysi-ikäisyyden kynnyksellä 
lastensuojelun institutionaalisuus määrittelee prosesseja. Toisaalta täysi-ikäistyessään 
ihmisellä on oikeus määritellä, miten hän elämäänsä elää. Kuitenkin lähes poikkeuk-
setta sijaishuoltotaustaiset aikuiset ovat todenneet, että ikävuodet 18 ja 19 ovat ko-
keilujen, onnistumisten ja epäonnistumisten aikaa. Sijaishuollon viimeisinä vuosina 
tulisi valmistella nuorta kohtaamaan näitä tilanteita.  Vastuunottamista ja vapauden 
tunteen hallintaa tulisi saada harjoitella jo aikaisemmin.

”Pitäis antaa nuorena kokeilla jo rajoja, eikä siinä vaiheessa kun täyttää 18.”

Kirjoittaja: Oskari Savisalo

Osa 3
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Tämä ei tarkoita sitä, että nuorta pitäisi valmistella siihen, että hän tulee epäonnis-
tumaan ja mokaamaan, vaan siihen, että hän kykenee näissä tilanteissa hakemaan ja 
vastaanottamaan apua. Realistinen kuva omista taidoista vahvistaa nuoren käsitystä 
elämän mahdollisuuksista ja ohjaa oman polun valinnoissa. 

”Toisaalta se on negatiivista, kun kerralla tulee vapaus. Sillon lähtee la-
pasesta.”

Sijaishuollosta itsenäistyvillä on todettu olevan useammin vähäiset sosiaaliset ver-
kostot (Sulimani-Aidan 2017; Heino & Johnson 2010). Tämän takia sijaishuollon 
viimeisinä vuosina tulee myös vahvistaa nuoren läheisverkostoja. Viimeistään tässä 
vaiheessa nuorella pitäisi olla käsitys siitä, keneltä hän voi tulevaisuudessa hakea apua 
ja keitä ylipäätään hänen läheisverkostoonsa kuuluu. Positiivinen kokemus itsenäisty-
misestä ja pärjäämisestä rakentuu osaltaan mahdollisuudesta pitää yhteyttä lapsuuden 
ja nuoruuden aikana tärkeiksi kokemiin ihmisiin (Gallagher & Green 2012, 446–447).

Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kuvailleet nuoruusvuosien kapinan olevan osa 
itsenäistymistä ja esittäneet toiveen, että aikuisten tulisi tässä ikävaiheessa ymmärtää 
myös huostassa olevien kohdalla todentuvan murrosikään kuuluvia kehityksen vaihei-
ta. Kokemus on ollut, että auktoriteettien vastustamista ja omaehtoisuutta selitetään 
ammattilaisten toimesta ennemmin trauma- tai perhetaustalla, kuin mielletään yhdeksi 
luonnolliseksi nuoruuden kehitystehtäväksi. Yhteisön toiminta asettaa nuoren auto-
maattisesti ongelmannuoren asemaan, ja siten vahvistaa kokemusta lastensuojelun 
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stigmasta ja heikentää mahdollisuuksia liittyä yhteiskuntaan tasa-arvoisena jäsenenä. 
Myös huostaan otetun nuoren murrosiän tunnemyrskyt tulisi ensin käsitellä normaa-
liin kehitykseen liittyvänä ja vasta sitten, mikäli käyttäytymisessä on erityistarkaste-
lua ja -tukea vaativia piirteitä, kartoittaa erityisen tuen tarve. 

”Jos kaikki kielletään ja saa rangaistuksia tulee olo, ettei ole mitään väliä. 
Jos ei pääse luvan kanssa, niin menee omin lupineen.”

Yhtä lailla ystävyyssuhteiden merkityksen tunnustaminen edelleen vahvistuvana avun 
ja tuen saannin kanavana yleisesti tulee ymmärtää myös sijaishuollosta itsenäistyvien 
kohdalla itsenäistymisvaiheeseen liittyvänä normaalina ilmiönä. Sijaishuollossa kas-
vaneet ovat kertoneet ystävien merkityksen olevan ilmeinen avun tarjoajina (Törrönen 
& Vauhkonen 2012, 78).

 Viimeistään itsenäistymisvaiheessa nuorella pitäisi olla käsitys siitä, keneltä hän  
 voi tulevaisuudessa hakea apua ja keitä ylipäätään hänen läheisverkostoonsa kuuluu. 

 Ystävyyssuhteet ovat ilmeinen hyvinvointia vahvistava avun ja tuen saannin kanava. 

 Lastensuojelun stigma ja kokemus eriarvoisuudesta heikentävät mahdollisuuksia  
 liittyä yhteiskuntaan tasa-arvoisena jäsenenä.

Asiakirjat elämänhistoriaa rakentamassa

Itsenäistymisen aika voi olla viimeinen hetki käydä nuoren kanssa läpi mennyttä aikaa 
ja elämänhistoriaa. Uuden edessä oleminen voi aktivoida nuoressa tarpeen saada seli-
tyksiä omille tunteilleen ja ajatuksilleen. Sijaishuollossa kasvaneet ovat myös erityi-
sessä asemassa oman elämän dokumentointiin liittyen. Sijoituksessa elettyjen vuosien 
aikana nuoresta on voinut kertyä huomattava määrä asiakasdokumentteja. Näiden 
asiakasdokumenttien sisältö vaihtelee kirjoittajan ja tilanteiden mukaan. Usein asia-
kasdokumenttien kirjallinen anti perustuu epäkohtien ja haasteiden, eli elämän nega-
tiivisten asioiden ja tilanteiden kuvaukseen. Pelkästään dokumentteja lukemalla nuori 
voi kokea, että hänet on nähty vain ongelmanuorena. Nuorelle aikuiselle tuleekin taata 
mahdollisuus pohtia ja reflektoida dokumenttien sisältöjä tutun ja turvallisen aikuisen 
kanssa. Nuoren tunteva aikuinen voi toimia myös tulkkina ja selittää dokumenttien 
kirjauksien taustoja ja tarkoitusta.
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Ammattilaisten on hyvä muistaa, että vaikka huostaanotto on merkittävä tapahtuma 
elämässä, se ei kuitenkaan määrittele yksin sitä, miten ihminen elää elämäänsä. Sijais-
huollossa kasvaneet ovat yhtä lailla oikeutettuja tekemään itsenäisiä elämänvalintoja 
ja kantamaan niiden myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Merkittävää on kuitenkin se, 
miten ihminen kykenee selviytymään kohtaamistaan tilanteista (ks. esim. Samuels & 
Pryce 2008). Itsenäistymisvaiheessa olevan nuoren identiteetti on vielä rakentumassa, 
joten kokemus omista valinnoista ja niiden seurauksista viitoittaa tietä tulevaisuu-
teen. Yhtä lailla kuin nuoria yleensäkin, myös sijaishuollosta itsenäistyviä tulee tukea 
tekemään omaa hyvinvointia vahvistavia elämänvalintoja, mutta myös siirtymään 
eteenpäin kielteisiä vaikutuksia aiheuttaneista valinnoista.

”Ei ole helppoa päättää mihin haluaa. Ensin amis meni päin v***a ja tun-
tui, että on väärällä alalla. On vaikee päättää, mitä tekee tulevaisuudessa.”

Itsenäistymiseen liittyy aina pyrkimys irtautua vanhempien tai muiden aikuisten vai-
kutuspiiristä. Joskus irtautuminen on suorasukaista ja nopeaa. Nuorella voi olla tarve 
saada itse päättää asioistaan ja parhaiten se onnistuu katkaisemalla suhteet tuttuihin 
aikuisiin. Toisaalta jokaisen nuoren aikuisen on jossain vaiheessa irtauduttava van-
hemmastaan. Useilla on kuitenkin aina mahdollisuus palata kotiin lataamaan akkuja 
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ja nuolemaan haavojaan. Sijaishuollossa kasvaneiden kohdalla tulee erityisesti itse-
näistymisvaiheessa ymmärtää, ettei heillä välttämättä ole tällaista paikkaa. Itsenäis-
tymisen aikana nuoren kanssa tulisi tehdä suunnitelma siitä, miten ja mihin hän voi 
ottaa yhteyttä vastoinkäymisiä kohdatessaan. Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kerto-
neet, että tuttujen ihmissuhteiden pysyminen yllä on yksilöistä ja henkilökohtaisista 
valinnoista riippuvaista. Toisin sanoen lastensuojelu- ja jälkihuoltorakenteet eivät 
automaattisesti kykene tukemaan tärkeäksi muodostuneiden nuoruuden aikaisten ih-
missuhteiden jatkuvuutta. Päinvastoin lastensuojelujärjestelmä pahimmillaan aiheut-
taa näiden suhteiden katkeamisen. Sijaishuollosta aikuistuneiden ja heidän sijaisvan-
hempiensa toive on, että yhteiskunnalla olisi halu tukea näitä tärkeitä ihmissuhteita 
huostaanoton päätyttyäkin. 

Tuki oman identiteetin työstössä

Itsenäistymiseen liittyy vahvasti myös omien juurien tarkastelu ja ymmärtäminen. 
Suhteet omiin biologisiin vanhempiin tai sukulaisiin ovat saattaneet haalentua nuo-
ruusvuosien aikana. Omat vanhemmat ja suku voivat tuntua vierailta, minkä seurauk-
sena aikuisuudessa voi olla vaikeaa enää luoda luottamukseen perustuvaa suhdetta 
kadoksissa olleisiin sukulaisiin. Kuitenkin luottamuksellinen ja avoin suhde omiin 
vanhempiin voi olla se positiivinen voimavara, joka auttaa eteenpäin myös aikuisuu-
dessa (ks. esim. Törrönen & Vauhkonen 2012, 75). Itsenäisen elämän kynnyksellä 
nämä suhteet aktivoituvat ainakin ajattelun tasolla. Itsenäistymisprosessissa tulee 
huomioida näiden suhteiden vaikutus identiteetin ja elämänhallinnan rakentumisessa. 
Parhaimmillaan biologiset vanhemmat ovat aktiivisia osallistujia nuoren itsenäistyes-
sä. Mikäli näin ei ole, on tärkeää, että biologisten suhteiden tarkastelu ja aktivointi 
nousevat osaksi jälkihuollon tavoitteita. Työntekijä voi omalla arvostavalla asenteel-
laan osoittaa, että nuorella on oikeus olla kiinnostunut omasta suvustaan ja rakentaa 
yhteyttä läheisten elämäntilanteesta huolimatta. 

 Nuorelle aikuiselle tuleekin taata mahdollisuus pohtia ja reflektoida dokumenttien  
 sisältöjä tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.

 Sijaishuollossa kasvaneet ovat yhtä lailla oikeutettuja tekemään itsenäisiä elämän- 
 valintoja ja kantamaan niiden myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

 On tärkeää, että biologisten suhteiden tarkastelu ja aktivointi nousevat osaksi  
 jälkihuollon tavoitteita.

 Jälkihuollossa oleville tulee järjestää paikka, jonne palata niin elämän ilojen kuin  
 surujenkin kanssa.
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Jälkihuoltoaika 
ja omillaan 
aikuisuudessa

Sijaishuollossa kasvavien nuorten kohdalla siirtyminen itsenäiseen elämään tapahtuu 
aikaisemmin ja nopeammalla vauhdilla muihin nuoriin aikuisiin verrattuna. Useat 
tutkimukset ovat osoittaneet sijaishuollossa kasvaneiden nuorten aikuisten olevan 
haavoittuvassa asemassa usealla ulottuvuudella samaan ikäryhmään verrattuna. Ai-
kuistumisen kynnyksellä sijaishuollossa kasvaneet nuoret kokevat useammin asun-
nottomuutta, työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia, riskikäyttäytymistä ja emotionaa-
lisia vaikeuksia (Courtney & Dworsky 2006; Dixon 2008). 

Jälkihuollon tuki itsenäistymisvaiheessa

Elämä sijaishuollossa on pitkälti nuoren ulkopuolelta tulevien sääntöjen määritte-
lemää. Institutionaaliset käytänteet, kuten ikärajakeskeiset säännökset, säätelevät 
nuoren arkielämää ja usein nuorilla on kokemus siitä, että muut tekevät päätöksiä 
heidän puolestaan. Itsenäistyminen ja omilleen muuttaminen puolestaan näyttäytyvät 
nuorille vapautena, johon kytkeytyy mahdollisuus tehdä, mitä itse haluaa. Vapaus 
konkretisoituu usein myös yksinolon kokemuksina ja epäilynä omasta pärjäämisestä. 
Useat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että yhä 
enemmän olisi panostettava siihen vaiheeseen, jossa lastensuojelun asiakkaina olevat 
nuoret siirtyvät aikuisuuteen ja itsenäisen elämään. Kansainvälisissä tutkimuksissa 
on todettu, että jälkihuollon palveluita saaneilla nuorilla on enemmän positiivisia 
kehityskulkuja aikuisuudessa (Clausen & Kristofersen 2008). Tuen jatkamisella täy-
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si-ikäistymisen jälkeen on todettu olevan esimerkiksi koulutuksellisia mahdollisuuk-
sia parantava vaikutus (Courtney & Hook 2017).

Lastensuojelun jälkihuolto tarjoaa itsenäistyvälle nuorelle aikuiselle viimeisen 
etapin itsenäistymiseen liittyvien elämänhallinnan taitojen kartuttamiseen. Ruotsa-
laistutkijat Höjer ja Sjöblom (2010) määrittelevät onnistunutta jälkihuoltoprosessia 
tukeviksi tekijöiksi sosiaalisten verkostojen tuen, positiivisen minäkuvan, jatkuvuu-
den ja resilienssin, luotettavan suhteen vähintään yhteen aikuiseen sekä oman elämän 
hallittavuuden kokemuksen. 

Sijaishuollosta aikuistuneet pitivät jälkihuollon tärkeinä, konkreettisina hyötyi-
nä asunnon järjestämistä tai sen hankkimisessa auttamista sekä opiskelujen ja har-
rastusten tukemista. Oma ensimmäinen koti oli usein voimauttava kokemus, johon 
kytkeytyi innostus siitä, että pysyvämpää kotia oli mahdollisuus itse sisustaa. Osa 
oli hyötynyt jälkihuollon aikana tukihenkilön avusta ja osalle oli syntynyt lämmin ja 
luotettava suhde jälkihuollon työntekijän kanssa.

Jälkihuolto näyttäytyi usealle kuitenkin epämääräisenä tukena, jonka sisältö oli 
jäänyt hämäräksi. Osa nuorista aikuisista koki, ettei jälkihuollon tuen mahdollisuuk-
sista ja sisällöstä ollut käyty tarpeeksi keskustelua yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. 
Lastensuojelun jälkihuollon puutteeksi koettiin varhainen päättymisikä varsinkin ta-
pauksissa, joissa nuori ei ollut vielä saanut otetta elämästään. Lisäksi nuoret aikuiset, 
jotka olivat tulleet jälkihuollon aikana raskaaksi, kokivat, ettei jälkihuollossa tuettu 
tarpeeksi raskausaikana tai lapsiperheen arjen keskellä. Tulevaisuudessa sijaishuollos-
ta itsenäistyville nuorille osallistujat toivoivat yksilöllisempää huomioimista ja tukea. 
Yksilölliset tuentarpeet ja vaihtelut voivat olla suuria, mikä tulisi ottaa huomioon 
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palveluiden järjestämisessä ja tuen saatavuudessa. Jälkihuolto-oikeutta koskevan ikä-
rajan lisäksi tulee kiinnittää huomiota annettavan palvelun sisältöä ja laatua sekä sen 
ajoittumista koskeviin tekijöihin. (Hoikkala 2016, 32)

 Jälkihuollon tuen sisällöt ja rakenteet vaativat selkiyttämistä ja suunnitelmallisuutta. 

 Jälkihuollon tuen tulisi olla nuorten yksilölliset elämäntilanteet huomioivaa.

 Jälkihuollon ikärajaa tulisi nostaa.

Sosiaalisten suhteiden jatkuvuuden turvaaminen

Aikuisuuden siirtymävaiheessa erityisen tärkeässä roolissa ovat sosiaaliset verkostot. 
Sijaishuollossa kasvaneiden nuorten kokemukset selviytymisestä kiinnittyvät erityi-
sesti muihin liittymiseen (oman perheen perustaminen, työ ja ystävät), oman men-
neisyyden hyväksymiseen ja omanlaisen elämisen mallin löytämiseen (Reinikainen 
2009). Perheenjäsenten, ystävien, puolison, sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijöi-
den tuki ja tuen jatkuvuus ovat merkittäviä tekijöitä positiivisten kehityskulkujen 
kannalta (Cashmore & Paxman, 2006; Daining & DePanfilis, 2007; Osborn & Brom-
field, 2007). Tukea antavien henkilöiden läsnäolon on todettu helpottaneen siirtymää 
sijaishuollosta itsenäiseen elämään (Schiff 2006). Resilienssiä käsittelevät tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että itsenäistymisvaiheessa perheen, ystävien ja sijaishuollossa 
tärkeäksi muodostuneiden aikuisten antama sosiaalinen tuki lisäävät hyvinvointia ja 
edistävät tasapainoista elämää sekä taloudellista toimeentuloa (Cashmore & Paxman, 
2006, Daining & DePanfilis, 2007; Pinkerton & Dolan, 2007; Sulimani-Aidan 2016).

Tärkeäksi tekijäksi aikuistumisen kynnyksellä nähtiin tunne sosiaalisten suhteiden 
jatkuvuudesta. Sijaishuoltoaikana solmitut kannattelevat aikuissuhteet nähtiin erittäin 
tärkeinä myös aikuisuudessa. Sijaishuollosta aikuistuneet kuvasivat kannattelevien 
suhteiden moninaista kenttää: osalle tärkeäksi henkilöksi oli muodostunut lastenkodin 
johtaja, sijaisvanhemmat, omaohjaaja, jälkihuollon työntekijä tai sijoituksen aikainen 
sosiaalityöntekijä. Näiden ihmissuhteiden jatkuvuuden nähtiin olevan merkitykselli-
nen asia oman pärjäämisen näkökulmasta. Osan kohdalla tärkeät aikuiset olivatkin 
jääneet nuoren aikuisen elämään, vaikka virallinen tuki ja lastensuojelun asiakkuus 
olivat päättyneet. Varsin usein sijaishuoltoaikana solmitut tärkeät aikuissuhteet kui-
tenkin katkesivat virallisen tuen päättymisen myötä. Tällöin kokemus yksinäisyydestä 
oli vahva ja suhteiden katkeaminen saattoi synnyttää katkeruuden tunteita.
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 Sijaishuollosta itsenäistyminen ja virallisen tuen loppuminen katkaisevat usein  
 tärkeäksi koetut ihmissuhteet kannatteleviin aikuisiin.

 Kannattelevien suhteiden jatkuvuus aikuisuudessa luo kokemusta pysyvyydestä  
 ja turvallisuudesta.

 Sijais- ja jälkihuollon rakenteita tulisi kehittää elämänmittaisia suhteita tukeviksi.

Samanlaisia tuloksia ilmeni Helsingin yliopiston ja Anglia Ruskin Universityn yh-
teistutkimushankkeessa, jossa haastateltiin 74:ää sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta 
Englannissa ja Suomessa. Tutkimusraportin mukaan pysyvyys näyttäytyi tärkeänä 
tekijänä itsenäistymisen elämänvai-heessa. Pysyvyys merkitsi nuorille sosiaalisesti ja 
emotionaalisesti tärkeiden suhteiden jatkuvuutta, joka loi tunteen kuulumisesta jonne-
kin, kiinnitti nuoria muihin ihmisiin ja tuki heidän itsetuntoaan. (Törrönen et al. 2018)

”Vanhemmat eivät merkkaa niin paljon kuin ystävät. Sitä on valmis teke-
mään paljon asioita kavereiden eteen ja kavereista on tullut enemmänkin 
perhe.”
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Sijaishuollosta aikuistuneet pitivät ystävien roolia tärkeänä itsenäisen elämän ja aikui-
suuden siirtymässä. Ystävät toimivat niin ymmärtävinä kuuntelijoina kuin yksinäisyy-
den tunteiden lievittäjinä, ja ystävyyssuhteisiin haluttiin panostaa paljon. Osa nuorista 
aikuisista kuvasi, miten ystävistä oli muodostunut perheenomainen tukiverkosto, jos-
sa tukea ja apua on aina tarjolla. Osallistujat toivat runsaasti esiin kokemuksiaan myös 
siitä, miten samaan paikkaan sijoitettujen nuorten tai sijaissisarusten kanssa yhteyk-
siä pidettiin vielä aikuisiässä. Vertaistuen ja samanlaisen kokemustaustan jakaminen 
näyttäytyivät tärkeinä elementteinä.

Oman elämäntarinan työstämisen tärkeys

Nuoruuden ikäkaudelle tyypillistä on oman identiteetin etsiminen, useat muutokset, 
välitilan tunne ja mahdollisuuksien läsnäolo (Arnett 2007, 152). Sijaishuollosta ai-
kuistuneet painottivat oman elämänhistorian läpikäymisen merkitystä itsenäistymisen 
ja varhaisaikuisuuden elämänvaiheessa. Usealle omat juuret olivat jääneet tuntemat-
tomiksi huostaanoton ja sijaishuoltoon sijoittamisen myötä katkenneiden ihmissuhtei-
den vuoksi. Perhesuhteiden katkeaminen vanhempiin, sisaruksiin ja muuhun sukuun 
heijastuivat myös aikuiselämään, jolloin näitä suhteita oli vaikeaa solmia uudelleen. 
Osa kuvasi, että aikuisuuden kynnyksellä sosiaaliset suhteet syntymäperheeseen ja 
sukuun olivat etääntyneet niin, että oma suku saattoi tuntua vieraalta ja side omaan 
perhetaustaan puuttui.

”Mä ajattelin monta vuotta, et ei mun tartte käydä sitä elämänhistoriaa 
enää läpi. Mut jossain vaiheessa on kuitenkin noussu niitä asioita pintaan. 
Nyt mä itseasiassa tilasin ne paperit. Mähän oon lukenut ehkä yks kym-
menesosan niistä pienissä jaksoissa. Mä oon aiemmin ajatellut, et on ollut 
kaikkee hirveetä, mut silti se on tosi konkreettista kohdata, et minkälaista 
se on ollut.” 

Sijaishuollossa kasvaneiden lasten ja nuorten elämästä on yleensä kerääntynyt suuri 
määrä erilaisia asiakirjoja: lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemiä päätöksiä, si-
jaishuoltopaikan päivittäisiä kirjauksia, kuukausiraportteja ja muita tekstejä. Osa on 
halunnut tilata kaikki itseään koskevat asiakirjat kunnan lastensuojelutoimesta täy-
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si-ikäistyttyään. Dokumentit ovat tarjonneet väylän tutustua omaan elämänhistoriaan 
ja lapsuuden aikaisiin tapahtumiin. Asiakirjojen kautta rakennettiin eheämpää kuvaa 
omasta lapsuusajasta, joka saattoi sisältää lukuisia asuinpaikan muutoksia ja alati 
vaihtuvia ihmisiä. Osan kohdalla asiakirjat olivat valottaneet menneisyyttä, josta ei 
ollut voinut koskaan puhua omien vanhempien kanssa. Oman elämänhistorian läpi-
käymisen ja ymmärtämisen tärkeys kytkeytyi kokemuksissa vahvasti eheän elämänta-
rinan ja identiteetin muotoutumiseen. Menneisyyden ymmärtäminen nähtiin tärkeäksi 
myös tulevaisuuden kannalta. Kun nuori tuntee menneisyytensä, hänen on helpompi 
ymmärtää, kuka hän on ja miksi hän on juuri sellainen kuin on. Nuoret tarvitsevat 
aikuisen tuekseen jäsentääkseen omia kokemuksiaan, tunteitaan ja muistojaan. Näin 
he pystyvät turvallisesti matkaamaan nykyhetkestä menneisyyteen. (Barkman 2016, 
129)

 Lastensuojelun asiakirjat toimivat tärkeänä väylänä oman elämänhistorian, identi- 
 teetin ja omien juurien tuntemiselle.

Norjalaiset tutkijat Elisabeth Fransson ja Jan Storø (2011) haastattelivat sijaishuol-
losta aikuistuvia selvittääkseen heidän kokemuksiaan menneisyyden käsittelemisen 
merkityksestä itsenäistymisen kynnyksellä. Menneisyyden merkitys näyttäytyi nuor-
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ten kokemuksissa dikotomisena: menneisyyden tapahtumat olivat muodostaneet nuo-
rista sellaisia kuin he nykyään ovat, mutta toisaalta menneisyys oli myös muuttanut 
kurssia poispäin omista juurista. Sijaishuollosta poismuuttamisen vaihe näyttäytyy-
kin erityisenä, koska nuorten on käsiteltävä oman menneisyytensä sidonnaisuudet ja 
suunnattava samanaikaisesti kohti tulevaa.

Hollantilaiset tutkijat (Steenbakkers et al. 2016) puolestaan selvittivät haastattelu-
tutkimuksen kautta sijaishuollossa asuneiden nuorten näkemyksiä oman elämäntari-
nan ja -historian kertomisesta. Haastatellut nuoret kertoivat, että oman elämäntarinan 
kertomiseen vaikuttivat erityisesti ihmisten osoittama kiinnostus, luottamus, oman 
taustan hyväksyminen sekä omat kyvyt kertoa tapahtumista ja muistoista. (Emt.4.) 
Oman elämäntarinan kertomisen koettiin antavan syvemmän ymmärryksen omasta 
itsestä ja siitä, miten menneisyys vaikuttaa heihin nykyisin (Emt.6). Oman elämänta-
rinan palasten kokoaminen eheäksi tarinaksi koettiin erittäin tärkeänä, ja tapahtumat 
kodin ulkopuolelle sijoittamiseen liittyen kiinnostivat erityisesti varhain lapsuudessa 
sijoitettuja nuoria. (Emt.6.) Osa haastatelluista nuorista toi esiin, ettei halunnut pu-
hua menneisyydestään ja kuvaili puhumattomuuden ratkaisun peilaavan mm. itsensä 
suojelemista. Menneisyyden käsittely koettiin henkilökohtaisena prosessina. (Steen-
bakkers et al. 2016, 5,7)

Osalle menneisyys näyttäytyi raskaana painolastina, jota yritettiin keventää päih-
teitä käyttämällä. Aikuisuuden alkutaival saattoi olla hyvinkin railakasta aikaa, jolloin 
otettiin etäisyyttä sijaishuoltopaikan aikuisiin. Aiempi tutkimus on osoittanut, että 
itsenäistymisvaiheessa nuoret käsittelevät menneisyyttään ottamalla siihen etäisyyttä 
esimerkiksi päihteiden käytöllä (mm. Fransson & Storø 2011).

Jälkihuollon päättyminen ja 
siirtymä aikuisten palveluihin

”Kun jälkihuolto loppuu, tulee tunne, ettei ole enää ketään.”

Sijaishuollossa kasvaneille merkittävänä käännekohtana varhaisaikuisuuden itsenäis-
tymisprosessissa näyttäytyi jälkihuollon tuen loppuminen ja siirtymä aikuisten pal-
veluihin. Tällöin lastensuojelun jälkihuollon tarjoama tuki ja palvelu päättyvät. Ky-
seiseen elämänvaiheeseen liittyi usein kokemus siitä, ettei ei ole enää paikkaa, minne 
palata tai ihmisiä, joihin tukeutua vaikeissa tilanteissa. Sijaishuollosta aikuistuneiden 
mielestä omillaan oleminen on erilaista verrattuna nuoriin aikuisiin, joilla on per-
he tukemassa ja neuvomassa aikuistumisen taipaleella. Osa kuvasi kokemusta siitä, 
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että pitää kasvaa kertarysäyksellä. Jälkihuollon tuen loppumisen myötä usein suhteet 
sijaishuoltopaikassa tärkeiksi tulleisiin aikuisiin lakkasivat, ja lastensuojelun asiak-
kuuden päättyminen tuntui osasta tyhjän päälle jäämiseltä. Tärkeäksi kannattelevaksi 
tekijäksi koettiin, että sijaishuoltopaikassa muodostuneet suhteet tärkeisiin aikuisiin 
jatkuisivat ja entisestä sijaishuoltopaikasta pidettäisiin yhteyttä poismuuttaneisiin ja 
omillaan asuviin nuoriin.

Aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään siirtymistä mutkistaa usein palvelujärjestel-
mä, joka ikärajakeskeisellä jaottelullaan saattaa asettaa aikuistuvan nuoren hankalaan 
tilanteeseen. Aikuisuuteen ja omillaan elämiseen liittyi sijaishuollosta aikuistuneiden 
kokemuksissa se, että aikuispalveluihin pääsemiseen joutui jonottamaan pitkiä aikoja. 
Lisäksi työpajoissa tuotiin esiin, että tarve terapiapalveluille nousee esiin usein vasta 
jälkihuoltoiän jälkeen. Osalla oli kokemus siitä, että omaa taustaa ei päässyt työstä-
mään terapiaan silloin, kun siihen olisi oikeaksi koettu hetki. Osa nuorista aikuisista 
kertoi jääneensä palvelujärjestelmän katvealueeseen, jossa tarpeet ovat liian suuria 
peruspalvelujen piiriin ja liian vähäisiä erityispalveluihin.

 Siirtymää aikuisten palveluihin tulisi tukea vahvemmin.

 Halu käsitellä omaa elämänhistoriaa nousee usein esiin varhaisaikuisuudessa.

 Mielenterveyspalvelujen piiriin pääseminen pitäisi turvata sijaishuollosta aikuis- 
 tuville.

Sijaishuollosta aikuistuneilla on todettu olevan suurempi riski mielenterveydenongel-
miin (Jones 2014). On myös todettu, että terveyspalvelujen saanti tippuu 60 prosenttia 
sijaishuollosta aikuistumisen jälkeen (McMillen & Raghavan, 2009). Kerrotut koke-
mukset terapiapalveluihin pääsemisen vaikeuksista heijastavat nykyistä tilaa. Useissa 
kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että sijaishuoltotaustaiset 
nuoret aikuiset jäävät usein ilman mielenterveyspalveluja niiden tarpeellisuuden ar-
viosta huolimatta (Heino ym. 2016; Puustinen-Korhonen 2018; Garcia & Courtney 
2011; McMillen & Raghavan 2009). Toisaalta avun hakemisen ja mielenterveys-
palvelujen piiriin hakeutumisen esteiksi on tunnistettu mm. pelko leimautumisesta, 
epäluottamus järjestelmää kohtaan, negatiiviset asenteet avun hakemista kohtaan sekä 
aiemmat kielteiset kokemukset terapiasta (Gulliver ym. 2010; Rickwood ym. 2005; 
Johnson & Menna 2017).
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Taloudenhoidon taidot koetuksella

Sijaishuollosta aikuistuneiden mukaan omillaan elämistä varjosti usein taloudelliset 
vaikeudet, jos taloudenhoitoa ja budjetointia ei ollut harjoiteltu tarpeeksi sijaishuol-
toaikana. Useat toivat esimerkiksi esiin sen, että aikuisiän alkutaivalta saattoivat var-
jostaa pikavipit ja velkaantumisen tuottama turvattomuus. Oman talouden hallinta oli 
kadoksissa ja siitä joutui vastaamaan vielä pitkällä aikuisuudessa. Osa oli menettänyt 
esimerkiksi luottotietonsa ja päivittäisten asioiden hoitaminen, kuten puhelinliitty-
män avaaminen, tuottaa ongelmia yhä aikuisuudessa. Sijaishuollosta aikuistuneet 
ovatkin painottaneet, että itsenäistyvän ja omilleen muuttavan nuoren on opeteltava 
raha-asioiden hoitaminen ja niiden taitojen opetteluun pitää satsata itsenäistymis- ja 
jälkihuoltovaiheessa.

Osallistujat toivat esiin myös positiivisia kokemuksia raha-asioiden opettelusta 
sijaishuoltoaikana. Esimerkiksi eräs osallistuja kuvasi, että oli oppinut sijaisperheessä 
tiukan talouskurin ja säästämisen eetoksen, jonka mukaan eli vielä aikuisuudessa.

”Mulle oli jäänyt sellanen olo, että et sä pärjää. Sit mä säästin aina toi-
meentulotuesta pienen osan pesämunaa pahan päivän varalle. Ja sit vii-
meisenä päivänä menin aina shoppailee. Mä huomasin, et mitä ihmettä mä 
pärjään ja pystyn itse tehdä päätökset.”

Omillaan eläminen ja pärjääminen herättivät usein myös epäilyjä nuorissa aikuisissa 
itsessään. Osan kohdalla itsenäinen elämä realisoi oman pärjäämisen epärealistiset 
kuvitelmat ja osa koki voimaantuneensa huomatessaan pärjäävänsä elämässään.
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Parisuhteen merkitys aikuisuudessa

Sijaishuollosta aikuistuneet ovat pohtineet, että nuoruudessa parisuhteiden kokeilu-
vaiheessa saattoi tuntua tärkeältä, että on vain joku välittämättä siitä, miten kumppani 
kohtelee tai miten itse voi parisuhteessa. Parisuhteisiin on osan kohdalla liittynyt 
jatkuvaa riitelyä, riippuvuuden tunnetta, takertumista, epäluottamusta ja huonoa itse-
tuntoa. Läheisyyttä saatettiin pelätä ja toivoa yhtä aikaa ja omaa arvoa rakennettiin 
herkästi toisen varaan. Sijaishuollosta aikuistuneet pohtivat, että ensimmäinen vakava 
parisuhde saattoi myös jäljitellä kaavaa tai mallia, jota on lapsuudessa omien van-
hempiensa elämää seuranneena nähnyt. Lapsuuden perheen tapahtumat, kuten riitely 
tai pahimmillaan lähisuhdeväkivalta, ovat saattaneet nuoresta tuntua normaaleilta ja 
nuori saattaa jopa hakeutua sellaisiin suhteisiin, koska ne tuntuvat tutulta.

 Parisuhdetaitoja ja hyvinvoivan parisuhteen elementtejä tulisi käsitellä ja  
  pohtia nuorten kanssa jo sijaishuoltoaikana.

 Tasapainoinen parisuhde toimii tärkeänä suojaavana tekijänä aikuisuudessa.
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Pitkät, eheät ja tasapainoiset parisuhteet koettiin aikuisuuden elämänvaiheessa tär-
keänä voimavarana. Sijaishuollosta aikuistuneet kuvasivat, että ymmärtävän ja ra-
kastavan puolison löytymisellä on ollut suuri merkitys elämänhallinnan, opiskelu- tai 
työelämään kiinnittymisen sekä itsetunnon ja turvallisuudentunteen lisääntymisen 
kannalta. Parisuhteessa keskeisiksi ja merkityksellisiksi koetut asiat voivat usein olla 
sellaisia, joita vailla on kokenut olleensa aikaisemmassa elämässään. Parisuhde on 
tuonut elämään onnellisuutta, tukea ja voimavaroja sekä mahdollistanut itsestä op-
pimisen ja ihmisenä kasvamisen. Parhaimmillaan puolison perhe ja suku ovat myös 
tarjonneet ensimmäisen kokemuksen perheeseen kuulumisesta ja sukulaissuhteiden 
merkityksestä.

Opiskelun ja koulutuksen kannattelevat vaikutukset

Sijaishuollosta aikuistuneet kokivat, että heitä on vienyt eteenpäin ajatus siitä, että he 
haluavat tehdä elämässään parempia valintoja kuin heidän omat vanhempansa. Usei-
den osallistujien vanhemmat olivat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Tärkeäksi 
kannattelevaksi tekijäksi aikuisuuden alkutaipaleella nähtiinkin opiskelu ja tutkinnon 
saavuttaminen. Tärkeänä nähtiin se, että opiskelun kautta pääsi jatkamaan unelmiaan, 
toteuttamaan omaa päätösvaltaa, tutustumaan uusiin ihmisiin ja ylläpitämään normaa-
lia arkirytmiä. Tutkinnon saavuttamiseen kytkeytyi usealla vahva tunne ylpeydestä, 
itsensä voittamisesta ja muille näyttämisestä. Omaa koulutuksen tuottamaa asemaa 
peilattiin usein omiin vanhempiin ja sukuun.

Jatko-opintoihin hakeutuminen ja opiskelupaikan valinta olivat kuitenkin usealle 
”arpomista” ja oikean alan löytäminen kesti yleensä pidempään. Opintopolku saattoi 
sisältää useampia yrityksiä ja koulutuksen keskeytyksiä. Oman opiskelupolun etsik-
koaika vaikuttaa aikuisuuteen erityisesti jälkihuollon tuen näkökulmasta. Jälkihuollon 
tuen päättyessä 21-vuotiaana nuori ei ole usein ehtinyt valmistua ja opintoihin liitty-
vän taloudellisen tuen päättyminen saattaa johtaa pahimmillaan opintojen keskeyttä-
miseen.

 Opintojen piiriin hakeutuminen vaatii vahvempaa kannustusta, tukemista unel- 
 mointiin ja itsetunnon vahvistamista.

 Sijaishuollosta aikuistuneilla oman koulutuspolun löytäminen voi viedä kauem- 
 min aikaa.
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Myös huostaanottoon ja sijaishuoltoon sijoittamisella on vaikutusta opiskeluun ja 
jatko-opintoihin hakeutumiseen. Muuttuvat sijaishuoltopaikat, vaihtuvat koulut ja 
traumaattiset kokemukset voivat aiheuttaa suurta stressiä, aukkoja koulutietoihin sekä 
vaikeuksia opintopolulle. Opiskelu-unelmiin ja akateemiseen suoriutumiseen vaikut-
tavat henkilökohtaiset ja sosiaaliset tekijät kuten kouluyhteisö, perheen ja läheisten 
odotukset ja tuki (mm. Bowles & Gintis, 2002; Boxer et al.,2011; Davis-Kean, 2005; 
McCarron & Inkelas, 2006). Sijaishuollosta aikuistuneiden opiskeluun liittyvää resi-
lienssiä Yhdysvalloissa tutkineen Darlene Nealin (2017, 244) mukaan sisäiset tekijät 
akateemisessa suoriutumisessa liittyivät tavoitesuuntautuneisuuteen, kurinalaisuu-
teen, korkeisiin koulutuksellisiin unelmiin sekä älykkyyteen. Tärkeitä tekijöitä olivat 
lisäksi aikuisten halukkuus tuen tarjoamiseen sekä kannustus opintojen pariin.

Sijaishuollosta aikuistuneiden koulutussaavutuksia tutkineet Clemens ja kumppa-
nit (2017) selvittävät haastattelututkimuksen kautta, mitä tekijöitä nuoret itse näkevät 
merkityksellisiksi koulutuksen kannalta. Yhtenä merkittävänä tekijänä näyttäytyivät 
ammattilaisten (opettajat, sosiaalityöntekijät) ja läheisten (syntymäperhe, sijaisperhe 
ja ystävät) näkemykset, jotka sisäistyivät nuoren omiin näkemyksiin hänen kyvyistään 
ja mahdollisuuksistaan. Sisäistetyt näkemykset johtivat opittuun ajatusrakenteeseen 
siitä, minkälaisia oppijoita he ovat ja mitä he voivat tulevaisuudessa saavuttaa. Osa 
nuorista kertoi sisäistettyjen näkemysten vaikuttaneen siihen, miten he käyttäytyivät 
ja minkälaisia valintoja he tekivät. (Emt.71)

”Työ on myös tärkeä kivijalka elämässä.”

Opiskelun ja tutkinnon saavuttamisen lisäksi merkittävänä kannattelevana tekijänä 
koettiin työelämään kiinnittyminen ja kiinnostavan työpaikan löytäminen. Valtaosa 
osallistujista oli työelämässä. Työ toi osallistujien elämään taloudellista turvallisuutta 
ja merkityksellisyyden kokemusta.
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Perheen perustaminen 
ja vanhemmuus

Sijaishuollosta aikuistuneet aloittavat perhe-elämän keskimääräistä nuoremmalla iällä 
(Cameron et al.2018; Vinnerljung et al. 2007; Fallon et al.2011; Heino et al.2013). 
Erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tutkimuksissa ollaan oltu kiinnos-
tuneita lastensuojelutaustaisten nuorten teinivanhemmuudesta ja sen ehkäisemisestä 
(Dworsky & Courtney 2010;. Mezey et al. 2017; Oshima, Narendorf & McMilen 
2013; Putnam-Horstein  et al. 2013; Svoboda et al. 2012).

Myös Suomen kontekstissa sijaishuollossa kasvaneiden varhainen vanhemmuus 
näyttäytyy tutkimuksissa. Vuoden 1987 syntyneiden kohorttiaineiston mukaan miltei 
20 prosenttia (18,7 %) sijaishuollossa kasvaneista naisista oli saanut lapsen ennen 20 
ikävuotta. Ennen täysi-ikäistymistä synnyttäneiden osuus oli 5,7 prosenttia. (Kestilä 
ym. 2012) Tarja Heinon ja Marianne Johnsonin (2010) tutkimuksen mukaan peräti 
joka neljäs 24-vuotias huostassa ollut asuu lapsensa kanssa, kun vastaava osuus on 
väestössä noin 15 prosenttia.

Sijaishuollosta aikuistuneet pohtivat työpajoissa paljon oman perheen perustami-
sen kysymyksiä. Osalle vanhemmuus saattoi olla pitkään odotettu unelma, osa koki 
vanhemmuuden kaukaisena ja pelottavanakin asiana ja osa toi esiin, ettei halua hank-
kia lapsia ollenkaan. Vanhemmaksi tulleet osallistujat (n=17) kokivat oman perheen 
perustamisen merkittävänä käännekohtana elämässä. Tieto raskaudesta ja herätys tu-
levaan vanhemmuuteen saattavat tulla erilaisten elämäntilanteiden keskellä: hartaasti 
toivottuna tai suunnittelemattomana yllätyksenä, opiskelujen ollessa kesken tai esi-
merkiksi parisuhteen tilanteen ollessa auki. Erityisesti ensimmäisen lapsen syntymä 
koettiin merkittävänä elämän käännekohtana, jolle on tyypillistä sekä mahdollisuus 
muutokseen ja kehitykseen että erityinen herkkyys ja haavoittuvaisuus. Tuleva van-
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hemmuus, äitiys, isyys ja oma pärjääminen mietityttävät jokaista tulevaa vanhempaa 
elämänkokemuksista riippumatta, ja mielessä pyörii monien kysymysten myllerrys: 
Minkälainen minä olen vanhempana? Mitä jos en osaa? Miten jaksan vauvan kanssa?

Raskausaika ja lapsen syntymä 
vievät takaisin omille juurille

”Jos itsellä on rikkinäinen tausta, sä haluut tarjota lapselle kaiken par-
haimman.”

Vanhemman ja vauvan välinen suhde alkaa muodostua jo raskausaikana niissä mie-
likuvissa, joita vanhempi luo tulevasta vauvasta sekä omasta ja kumppanin vanhem-
muudesta ja koko perheestä. Oman perheen perustamisen käännekohtaan kytkeytyi 
kiinnostuksen herääminen omasta suvusta ja omasta lapsuudesta. Osallistujat kertoi-
vat kyselleensä omasta lapsuudestaan niin syntymävanhemmiltaan kuin sijaisvan-
hemmiltaan ja lukeneensa omia lastensuojelun asiakirjoja. Oman elämänhistorian 
läpikäymisen kautta käsiteltiin myös katkeruuden tunteita omia vanhempia kohtaan ja 
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etsittiin ymmärrystä siihen, miksi oma vanhempi oli hylännyt lapsensa. Eräs osallistu-
ja kuvasi, miten hän itse tuntisi olevansa parempi äiti, jos hän ymmärtäisi, miksi oma 
äiti on toiminut elämässään tietyllä tavalla ja miksi hän oli tehnyt tiettyjä ratkaisuja. 
Oman vanhemman kanssa puhumisesta ja asioiden käsittelystä olisi osallistujien mie-
lestä hyötyä, jos omiin vanhempiinsa voisi luottaa. Usein keskusteleminen koettiin 
vaikeaksi, sillä menneisyydestä vanhemmilla tai sukulaisilla saattoi olla vääristynyt 
tai täysin erilainen kuva asioiden kulusta. 

Sijaishuollossa kasvaneiden, nykyisten vanhempien kokemusten mukaan lapsuu-
den ja nuoruuden sijoitustausta ja oman perheen rikkinäisyys vaikuttivat vanhem-
muuteen niin, että ydinperheen ideaali ja ehjän perheen unelma nähtiin tavoiteltavina 
ja tärkeitä arvoina.

”--Mulle oli tärkeetä, että perheessä on sama sukunimi. Vauvavaihe oli 
kuitenki niin raskas, se vei voimat ja johti eroon. Ero oli oikee ratkaisu, 
mut vaikeeta oli se, kun on koko elämän tavoitellut perhettä ja sitten se 
unelma särkyy.”

Joissain vanhempien kertomuksissa ehjän perheen unelmasta oli pidetty kiinni oman 
hyvinvoinnin kustannuksellakin. Ehjän perheen vahva unelma oli saattanut esimer-
kiksi pitää väkivaltaisessa parisuhteessa tai huonosti voivassa avioliitossa. Unelman 
särkyminen näyttäytyi kovana paikkana ja tuotti epäonnistumisen tunteita.

 Oma vanhemmuus nostaa pintaan lapsuuden kokemuksia ja kiinnostusta omista  
 juurista ja elämänhistoriasta.

 Lapsen saaminen voi nostaa mieleen myös muistoja traumaattisista kokemuksista,  
 joiden käsittelemiseen tulee saada apua tarpeeksi varhain.

 Vanhemmuus koetaan usein voimauttavana kokemuksena, joka synnyttää halun  
 tarjota lapselle parempi lapsuus kuin mitä itse on kokenut.

 Toisin toimimiseen ei ole välttämättä aina mallia tai tukea saatavilla verkostoissa.

 Toisin toimimisen haluun ja vanhemmuuden vahvistamiseen tulee kiinnittää  
 enemmän huomiota neuvolatyössä ja lapsi- ja perhepalveluissa.
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Omat lapsuuden kokemukset ja sijaishuollossa kasvaminen tulivat pintaan vanhem-
muuden kynnyksellä. Vanhemmaksi tulleet työpajojen osallistujat painottivat, että 
vanhemmuuden mielikuvaan ja vanhempana toimimiseen liittyi vahva halu tarjota 
omalle lapselle parempi lapsuus ja perhe-elämä kuin mitä itse oli omassa lapsuudes-
saan kokenut. Osa kuvasi, että oman taustan vuoksi oli valmis tekemään kaikkensa ja 
vieläkin enemmän, että oma lapsi saa elää eheän lapsuuden. Raskaus ja tuleva lapsi 
ei ole aina suunniteltu tapahtuma elämässä, mutta kuten sijaishuollosta aikuistunut 
äiti kuvaa, oman lapsen pois antaminen ei tuntunut edes vaihtoehdolta oman sijais-
huoltotaustan vuoksi:

”No periaattees kun ei ollu vaihtoehtoo, et se asia oli vaan hyväksyttävä. 
Vaihtoehdot oli lähinnä se, et joko antaa se lapsi adoptioon tai pitää se 
ite. Mutta noitten omien taustojen takia ei ollu vaihtoehto, et lapsi kasvais 
vieraassa perheessä.”

Vahva toisin toimimisen tahto on tullut esiin myös muissa sijaishuollossa kasvaneiden 
vanhempien kokemuksia käsittelevissä tutkimuksissa (mm. Rolfe 2008; Aparicio et 
al. 2015). Toisin toimimiseen saattoi liittyä myös stressiä ja suorittamista. Osa van-
hemmista kuvasi vauva-aikaan liittyviä suorittamisen sekä itselle ja muille todistelun 
tunteita. Suorittamiseen liittyi lisäksi syyllisyyden tunteita ja epäilystä siitä, onko 
tarpeeksi hyvä vanhempi.

Ensimmäisen lapsen syntymään liittyi myös merkityksellisyyden tunteen voimakas 
kokemus. Elämä tuntui saavan uutta suuntaa oman lapsen myötä:

”Se tuntui tosi hyvältä ja olin onnellinen. Olin silloin 20-vuotias. Mun 
päässä oli ajatus, että nyt tästä elämästä ehkä tuleekin jotain. Muistan, 
että ennen ajattelin, että jos 30-vuotiaaksi elää, niin se on jo hyvä juttu. 
Raskaus oli pelastus siinä tilanteessa.”

Mielikuvat ja muistot omista hoivatuksi tulemisen kokemuksista, itsestä vanhempa-
na ja omasta lapsesta vaikuttavat varhaisen vuorovaikutuksen rakentumiseen (Stern 
1998, Bolwby 1982). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (Aparicio, Pecukonis & O´-
Neale 2015) tarkasteltiin nuorten sijaishuoltotaustaisten äitien kokemuksia äitiydestä 
ja omasta koetusta hoivasta. Äitiyden ja hoivan kokemuksissa ja muistoissa korostui-
vat kolme teemaa: 1) synkkyys ja epätoivo (päihteet, köyhyys, perhesiteiden katkea-
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minen, menetykset, kaltoinkohtelu), 2) valon pilkahdukset (toivo, mahdollisuus olla 
osa perhettä, isä ja isän perheen tärkeä rooli, opetukset äitiydestä, koulutus) ja 3) uusi 
alku (äitiyden identiteetti, motivaation ja merkityksellisyyden kokemus, rakkauden 
kokemus, toivo ja unelmat). Nuorten äitien kokemuksiin virittyi vahvasti menneisyy-
den tunnemuistojen lataus. Osa koki äitiyden identiteetin vahvana ja voimaannuttava-
na kokemuksena, johon kytkeytyi tunne merkityksellisyydestä ja siitä, että oli vihdoin 
toiselle tärkeä ihminen. Myös muissa tutkimuksissa on ilmennyt, että vauva saattaa 
toimia emotionaalisten tarpeiden turvaajana ja elämän uuden merkityksen tarjoajana 
(mm. Connolly et al. 2012).

Traumataustan merkitys vanhemmuudessa

Vanhemmaksi tuleminen saattaa nostaa pinnalle myös traumaattisia ja surullisia ko-
kemuksia omasta lapsuusajasta. Sijaishuollosta aikuistuneet vanhemmat kuvasivat 
esimerkiksi sitä, miten oman lapsen tietyn ikävaiheen myötä mieleen oli saattanut 
nousta muistikuvia omista turvattomuuden ja pelon kokemuksista, omien vanhempien 
päihteidenkäytöstä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Traumaattisten tapahtumien 
uudelleen kokeminen ilmeneekin usein tapahtumien hallitsemattomina mieleen palau-
tumisina, painajaisina ja välähdyksenomaisina muistikuvina, jolloin ihminen muistaa, 
kuulee tai aistii irrallisia osia traumatapahtumasta (Punamäki & Isosävi 2013, 418).
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Vanhemman kokema trauma voi vaikuttaa kehittyvään vauvaan niin raskausai-
kana kuin vauvaiässä. Tutkimusten kautta tiedetään esimerkiksi, että sikiöaikainen 
altistuminen äidin stressille voi lisätä lapsen myöhempää kuormitusherkkyyttä, käyt-
täytymisen säätelyvaikeuksia sekä todennäköisyyttä tarkkaavuushäiriöihin, ahdis-
tusoireisiin ja kielenkehityksen viivästykseen (Davis et al. 2011, Punämäki & Isosävi 
2013, Pesonen et al. 2011, Tuovinen et al. 2012). Vanhemman oma kiintymyshistoria 
vaikuttaa lapsen kiintymyksen muodostumiseen. Vanhempien omat varhaislapsuuden 
kokemukset vaikuttavat heidän kykyynsä reagoida lapseensa sensitiivisesti (Bec-
ker-Weidman  & Hughes 2008). 

Traumaattisia kokemuksia läpikäyneiden vanhempien voi olla vaikea luoda vas-
tavuoroista suhdetta vauvaan. Eräs vanhempi kuvasi, miten mielikuvien ja ajatusten 
suuntaaminen tulevaan lapseen tuntui etäiseltä ja vieraalta. Lapsen syntymän jälkeen 
kului pitkä aika ennen kuin vanhemmuus sisäistyi osaksi minuutta:

”Kyl sen tajus et se tänne jää, mut ei tullut sellasta, kun ihmiset sanoo, et 
nopeesti tulee, et sä oot sen äiti ja sellanen olo. Mut mulla meni tosi pit-
kään ennen kun mä edes sanoin. Kyl mä puhuin sille vauvalle, mut et mä 
en sanonut sille, kun vasta kun se oli puolen vuoden ikäinen. Sit mä vasta 
sanoin ehkä ekan kerran sanoin, et mä oon sen äiti. Mä en ehkä pitänyt 
itteeni äitinä, vaikka ties sen asian, mut ei kuitenkaan sisäistänyt sitä.”

Vanhemman oma traumatausta saattaa vaikuttaa siihen, että vanhempi ottaa emotio-
naalisesti ja fyysisesti etäisyyttä omaan lapseensa (Punamäki & Isosävi 2013, 423). 
Vuorovaikutuksen tunnelatautuneisuus ja kehollinen läheisyys saattavat herättää ah-
distusta vanhemmassa, ja vanhemman saattaa olla vaikeaa tulkita vauvan viestejä 
ja säädellä hoivaa niiden mukaan. Esimerkiksi vauvan eroahdistus saatetaan tulkita 
kiukuksi tai vihamieliseksi yritykseksi kiristää vanhempaa. Vauvat ovat erityisen 
haavoittuvia vanhempien kokemille traumoille, sillä vuorovaikutus perustuu pääsään-
töisesti kehollisuuteen ja elekieleen. (Emt., 417, 421-422) 

Tutkimuksissa korostetaan traumaan liittyvän reflektiivisen kyvyn ja mentalisoin-
tikyvyn merkitystä kiintymyssuhteen ylisukupolvisessa siirtymisessä (mm. Berthelot 
et al. 2015; Ensink et al. 2015). Mentalisaatiokyvyllä viitataan siihen, että ihminen 
pystyy pitämään mielessä sekä ymmärtämään omia ja toisen mielenliikkeitä. Hyvä 
mentalisaatiokyky toimii suojaavana tekijänä ja auttaa vanhempaa käsittelemään, tul-
kitsemaan ja kannattelemaan sekä omia että lapsen tunteita ja mielentiloja. (Punamäki 
& Isosävi 2013, 422, Slade 2005, Schechter & Willheim 2009, 249)
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 Vanhemman oma kiintymyssuhde toimii pohjana vuorovaikutussuhteessa vauvaan. 

 Varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen on tärkeää erityisesti traumaattisia  
 tapahtumia kokeneiden vanhempien kohdalla.

Elämänhistoria ei saisi määrittää vanhemmuutta

Useat vanhemmaksi tulleet osallistujat kokivat, että vanhemmuutta on leimannut 
tunne siitä, että omia vanhemmuuden taitoja kyseenalaistetaan sijaishuoltotaustan 
vuoksi. Ympäristön kielteinen asennoituminen voi kulkea perheessä sosiaalisena pe-
rintönä sukupolvesta toiseen (Lämsä et al. 2009, 103).  Osa työpajoihin osallistuneista 
vanhemmista koki, että sijaishuoltotaustan stigma oli vaikuttanut negatiivisesti lapsi- 
ja perhepalvelujen ammattilaisten asenteisiin, mikä oli hankaloittanut luottamusta ja 
avun pyytämistä. Esimerkiksi erään osallistujan kohdalla jälkihuollon asiakkuuden 
tullessa ilmi neuvolasta tehtiin ennakollinen lastensuojeluilmoitus: 

”Lastensuojelutaustasta olen saanut pääosin negatiivista huomiota osakse-
ni. Ensimmäistä lasta odottaessani minusta tehtiin ennakoiva lastensuoje-
luilmoitus, kun mainitsin olevani jälkihuollon asiakas. Terveydenhoitajalla 
heräsi tästä huoli elämäni hallinnasta, ottamatta selvää taustastani tai 
tutustumatta jälkihuoltoon. Jouduin myös käydä koko raskauden HAL-po-
liklinikalla seurannassa sekä huumetesteissä mahdollisen mielenterveys-
ongelmani ja päihdeongelmani takia, koska minulla oli kirjattu kyseiset 
tiedot ylös ollessani 14-vuotias.”
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Vanhemmuuden taitojen kyseenalaistamiseen liittyi useissa tapauksissa vanhemman 
nuori ikä. Sijaishuollossa kasvaneiden on muuhun väestöön verrattuna todennäköi-
sempää tulla varhain vanhemmaksi (Fallon ym. 2011; Dworsky & Courtney 2010). 
Osalla vanhemmista oli kokemus ympäristön tuottamasta tuplastigmasta ollessaan 
nuori äiti, jolla on lastensuojelutausta. Nuorena vanhemmaksi tulleet osallistujat toi-
voivat, että nuorille vanhemmille järjestettäisiin omia valmennusryhmiä, jolloin osal-
listumisen kynnys olisi matalampi. Osalla oli jäänyt neuvolavalmennuksista negatii-
vinen kokemus, kun ryhmissä oli ollut huomattavasti vanhempia tulevia äitejä ja isiä.

Vanhemmaksi tulleet kertoivat toivoneensa odotusaikana enemmän myönteistä 
tukea, kuten keskustelua vanhemmuuden kysymyksistä sekä tukea oman taustan työs-
tämisessä. Usein apu ja tuki koettiin sanelevana ja velvoittavana:

”Mulle sanottiin, et jos et mene ensikotiin niin lapsi otetaan pois. Kaikesta 
tehtiin negatiivista.”

”Tai mä vaihdoin neuvolaa, kun mulla oli vähän huono se neuvolatäti. Tai 
siis se ei oikeen ymmärtänyt. Se sano mulle suoraan, et kun omat taustat 
tuli siellä sitten tietenkin ilmi, että on asunut sijaisperheessä. Niin se sano, 
että mä en voi tietää mitä on perhe-elämä, kun mä en oo perheessä kasva-
nut. Et se vähän niin kuin sano, ettei vaihtoehtoja ole muuta kuin antaa se 
lapsi pois.”

Neljä vanhemmaksi tullutta nuorta aikuista kuvasi, miten ammattilaiset olivat suh-
tautuneet negatiivisesti raskauteen ja tulevaan vanhemmuuteen lastensuojelutaustan 
vuoksi. Äidit olivat harvoin kohdanneet kannustusta tai saaneet onnitteluja tulevan 
vanhemmuuden johdosta. Yhteistyötä oli usein varjostanut pelko siitä, että oma lapsi 
otetaan huostaan. Pelko puolestaan saattaa johtaa ongelmien piilotteluun, vähättelyyn 
tai siihen, ettei uskalla hakea apua palveluista.

 Sijaishuollossa kasvaneiden vanhemmuutta tulisi tukea ja vahvistaa positiivisen  
 kannustuksen kautta.

 Oma sijaishuoltokokemus saattaa estää vanhempaa hakemasta apua, sillä taustalla  
 vaikuttaa pelko oman lapsen menettämisestä.

 Vanhemmuuden käsittely vaatii sensitiivistä kohtaamista.
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Kasvatus-, hoito - ja sosiaalialan ammattilaisilla on merkittävä rooli äitiyden ja isyy-
den tuottamisessa ottaessaan kantaa siihen, mikä on ”riittävä” tai ”normaali” van-
hemmuus (Berg 2008, 15). Asiakkaat ovat usein arkoja paljastamaan, että heidän oma 
elämänsä poikkeaa tavalla tai toisella yleisesti vallitsevista sosiaalisista normeista 
(Bond 2008). Esimerkiksi vähävaraiset äidit eivät uskalla puhua kaikista ongelmis-
taan, koska neuvoloissa pitää heidän mielestään näytellä onnellista perhettä (Vuori & 
Åstedt-Kurki 2010). Riikka Homasen (2013) väitöskirjatutkimuksen mukaan neuvo-
lan ideaalina on sitoutunut, yhteiskunnasta riippumaton, kahden heteroseksuaalisen 
vanhemman perhe, jossa on sukupuoleen perustuva työnjako, tehtävät ja velvollisuu-
det. Tutkimuksen havainto on, että poikkeaminen normaaliuden mittakaavasta johtaa 
erityisesti naisten vastuullistamiseen, moraaliseen tuomitsemiseen ja interventioihin.

Osan kohdalla kokemukset neuvola- ja lapsiperhepalveluista olivat päinvastaisia. 
Esimerkiksi eräs äiti kuvasi, ettei ollut koskaan kokenut vanhemmuuden taitojen 
epäilyä:

”En mä nyt tietysti ihan kaikkea siel kertonut, mut pääpiirteittäin noi, et 
mitä meidän elämä oli. Eikä kukaan koskaan aliarvioinnut sitä mun äitiyt-
tä, vaikka mä olin niin nuori ja yksin.”

Tutkimusten mukaan sijaishuollossa kasvaneiden vanhemmuuteen vaikuttavat mer-
kittävästi tukiverkostojen ja sosiaalisen tuen puute, yksinhuoltajuus sekä taloudellis-
ten resurssien vähyys (Radey et al. 2016, Connolly et al., 2012; Pryce & Samuels, 
2010). Usein erilaiset haasteet synnyttävät kasautuvan kehän: yksinhuoltajuuden 
myötä lapsen hoitovastuu kasautuu yhdelle vanhemmalle, niukka taloudellinen tilan-
ne tuottaa vanhemmalle stressiä ja rajaa vaikutusmahdollisuuksia ja tukiverkostojen 
puute johtaa vähäisiin vanhemmuuden malleihin sekä tukimahdollisuuksiin.

Sijaishuollosta aikuistuneet vanhemmat pohtivat myös sitä, miten, missä vaiheessa 
ja kuinka paljon omasta taustasta on hyvä kertoa omille lapsille. Kertomisen tueksi 
oltaisiin usein kaivattu neuvoja ja vinkkejä. 

”Mut kyl mun lapset tietää, et miks ei oo mummoo ja minkä asian takia. Mä 
oon sanonut ne lapsen tavalla. On ne kysynyt. En mä voi valehdella. Jos 
lähtee juksaamaan, niin mun mielestä se on kaikista pahinta, kun mulle ei 
oo kerrottu totuutta vaan sen totuuden laidasta. Koska sit se tulee täytenä 
nyrkkinä naamaan.”



84

Valtaosa vanhemmista oli kertonut taustastaan lapsilleen. Osa oli esimerkiksi käynyt 
lapsensa kanssa entisessä sijaishuoltopaikassa tutustumassa taloon ja ympäristöön 
jakaen omia lapsuuden muistojaan. Osan kohdalla mummon tai vaarin roolia paikkasi 
sijaisvanhempi, jonka apuun, neuvoihin ja tukeen turvauduttiin perhettä perustettaes-
sa. Parhaimmillaan sijaisvanhemmalla saattoi olla jopa 33 lapsenlasta.

 Sijaishuollon rakenteissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten (mahdollisesti)
  elämänmittainen ihmissuhde sijaisvanhempaan voidaan turvata ja millaista tukea  
 eläköityneille sijaisvanhemmille tarjotaan suhteiden ylläpitämiseen esimerkiksi  
 lastenlasten kohdalla.

Vanhemmuutta tukevat tekijät

Vanhemmuutta tukeviksi tärkeiksi tekijöiksi nimettiin puoliso ja puolison perheen 
tuki. Osa kuvasi, miten puolison vanhemmat olivat olleet tärkeänä ja konkreettisena 
tukena vanhemmuudessa, ja miten puolison perhe ja suku tarjosivat osalle ensimmäi-
sen kokemuksen siitä, miltä tuntuu kuulua osaksi perhettä ja sukua. Vanhemmuutta 
tukeviksi tekijöiksi nähtiin myös sijaisvanhemmat tai merkitykselliseksi muodostu-
nut suhde muuhun sijaishuoltopaikan aikuiseen. Usein nämä avainhenkilöt toimivat 
vanhemmuuden mallina ja vanhemmuuteen kasvamisen peilinä, jos suhteet olivat 
katkenneet omiin syntymäperheen vanhempiin. 

Tärkeänä voimavarana koettiin myös ystävät, jotka olivat jakamassa samanlaista 
elämänvaihetta. Vanhemmuuden elämänvaiheen jakaminen yhdessä ystävän kanssa 
tarjosi usealle vertaistukea, seuraa ja kannustusta:

”No mulla oli hyvä ystävä sillon. -- Et meijän pojilla on kolme kuukautta 
ikäeroa ja hän oli ihan samassa tilanteessa. Et me soiteltiin ja nähtiin. Se 
oli oikeestaan se, millä siitä sitten oikeestaan selvis. Tsemppailtiin puolin 
ja toisin.”

 Läheisverkoston tuella on merkittävä rooli vanhemmuuden rakentumisessa.

 Tärkeät ihmissuhteet (esim. sijaisvanhemmat tai sijaishuoltopaikan työntekijät, 
 syntymävanhemmat) tarjoavat mallia vanhemmuuteen.
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Keskeisten 
kokemusten äärellä

Lastensuojelun ylisukupolvisten ketjujen katkaiseminen edellyttää panostamista 
erityisesti:

 Turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden jatkuvuuden turvaamiseen sijaishuollossa  
 kasvavien ja aikuistuvien elämässä

 Tuki- ja läheisverkostojen vahvistamiseen lapsen ja nuoren elämässä

 Itsetunnon, pystyvyyden ja toimijuuden kokemusten vahvistamiseen

 Koulunkäynnin tukemiseen lapsuudessa ja nuoruudessa

 Vertaissuhteiden ylläpitoon ja harrastustoimintaan

 Elämänhistorian läpikäymiseen ja reflektointiin elämän eri vaiheissa

 Koulutuksen, tulevaisuudenunelmien ja oman polun löytämisen tukemiseen

 Jälkihuollon tuen kehittämiseen

 Jälkihuollon ja aikuispalvelujen nivelkohdan sujuvuuteen

 Sensitiiviseen kohtaamiseen ja vaikuttavampaan tukeen oman perheen perustami- 
 sen yhteydessä.

Huostaanotto ja sijaishuoltoaika luovat yksilöllisiä merkityksiä ihmisen elämänkaa-
ressa. Lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden ilmiön taustalla olevat tekijät raken-
tuvat yksilöjen ja yhteisöjen toiminnassa ja yhteiskuntajärjestelmissä tapahtuvissa 
interventioissa. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat olleet kasvussa 2000-luvulla, 
minkä seurauksena katse on kääntynyt tarkastelemaan järjestelmän ja interventioiden 
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tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden tarkastelu 
kytkeytyy osaltaan tähän keskusteluun.

Jotta voimme ymmärtää ylisukupolvisuuden ilmiötä lastensuojelun kontekstissa, 
tulee ilmiötä tarkastella ihmisen koko elämänkaaren kautta. Mikäli tarkastelumme 
kohdentuu vain lastensuojelun interventioihin ja niiden vaikuttavuuteen, emme saa 
tarvittavaa kokonaiskuvaa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat sijaishuollossa kasvanei-
den hyvinvointiin, elämän valintoihin ja polkuihin. Huostaan otetun lapsen kokemus-
maailma ei rakennu pelkästään sijaishuollon ympäristön ja ihmisten vaikutuksesta, 
vaan myös eletty elämä ja ympäröivä maailma vaikuttavat lapsen käsitykseen itsestä 
ja identiteetin rakentumisesta.

Huostaanottoa edeltävä aika piirtää syviä merkityksiä lapsen elämänkaareen. Var-
haislapsuuden kokemuksilla on vaikutus siihen, miten kykenee rakentamaan luotta-
musta toisiin ihmisiin ja miten myöhemmin elämässä toimii itse vanhempana. Tämän 
takia sijoitusta edeltävän ajan ja syntymäperheen suhteiden läsnäolo ja käsittely on si-
jaishuollossa kasvavien lasten hyvinvoinnin ja pärjäämisen kannalta ensisijaista. Am-
mattilaisten tulisi ennakkoluulottomasti ja yhdessä lapsen syntymävanhempien kans-
sa tarkastella ja tutkia olosuhteita ja tilanteita, jotka perheessä ovat lapsen syntymän 
ja kotona asumisen aikaan vallinneet. Edelleen lapsen ympärillä toimivien aikuisten 
on kyettävä päästämään irti negatiivisista mielikuvista, jotta syntymäperheessä asu-
tusta ajasta löydetään niitä vahvuuksia ja voimavaroja, jotka voivat vahvistaa suhteita 
biologisiin vanhempiin ja sukuun myöhemmin elämässä. On myös hyvä muistaa, 
että useat huostaan otetut lapset ovat kokeneet rakkautta ja turvaa syntymäperheessä 
asuessaan. Huostaanotto on aina kriisi, joten sen käsitteleminen turvallisen aikui-
sen kanssa on tärkeää. Mikäli tilanne mahdollistaa, tulisi tähän prosessiin osallistaa 
myös syntymävanhemmat tai muita lapselle tärkeitä aikuisia. Käsittelemällä yhdessä 
verkoston kanssa huostaanottoon liittyvien tekijöiden ja tapahtumien kokonaisuutta 
voidaan keventää lapsen mahdollisia syyllisyyden tunteita ja osoittaa, että aikuisten 
kanssa voi näitä asioita käsitellä.

Huostaanotto on merkittävä asia lapsen kokemusmaailmassa myös aikuisuudessa. 
Osa sijaishuollossa kasvaneista on kokenut huostaanoton ”pelastuksena” ja toiset 
tarpeettomana yhteiskunnan vallankäytön toimenpiteenä, jossa oma toimijuuden ko-
kemus on sivuutettu. Sijaishuollossa kasvaneet aikuiset pitävät erityisen tärkeänä, 
että omaa elämänhistoriaa voi käsitellä niin sijaishuoltoaikana kuin jälkihuollossa ja 
myöhemmin elämässä. Huostaanotolla pyritään turvaamaan lapsen kasvuympäristö 
ja mahdollisuus rakentaa suhdetta turvalliseen aikuiseen. Huostaanoton myötä lapsen 
elämään liittyy kuitenkin myös paljon muita toimijoita ja ihmisiä. Voidaan nähdä, että 
sijaishuoltoaikana lapsen ympärillä toimii usein lukuisia aikuisia. Näillä ihmisillä on 
merkittävä rooli lapsen identiteetin, itsetunnon ja minäkuvan kehittymisessä. Sijais-
huoltoaikana tuleekin aktiivisesti tarkastella näiden erilaisten ja muuttuvien suhteiden 
merkityksiä lapselle ja pyrkiä vahvistamaan lapsen kehityksen kannalta myönteisiä 
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suhteita ja niiden jatkuvuutta elämän käännekohdissa. Yhtä lailla biologisten ja sijais-
sisarusten rooli oman hyvinvoinnin ja kehittymisen kannalta on noussut sijaishuollos-
ta aikuistuneiden keskusteluissa keskiöön. Lapsen kanssa toimivien aikuisten tuleekin 
kyetä arvioimaan näiden sisarussuhteiden laatua ja merkityksiä ja edistettävä niiden 
myönteistä kehitystä. 

Sijoituksen aikana lapsi liittyy osaksi yhteiskunnan tarjoamaa muuta verkostoa. 
Koulunkäynti, terveydenhuolto ja harrastustoiminta antavat mahdollisuuden osal-
listua yhteiskuntaan tasavertaisena toimijana. Sijaishuollossa tuleekin antaa lapselle 
ensisijaisesti yhtäläinen mahdollisuus lähteä rakentamaan läheisverkostoaan ikätason 
mukaisesti. On kuitenkin tärkeää tunnistaa yksilöllisesti erityistarpeet ja tarjottava 
lapselle näissä tilanteissa riittävä tuki koulunkäyntiin ja harrastustoimintaan liittymi-
sessä. Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kertoneet myös negatiivisista terapiakokemuk-
sista nuoruudessa. Terapian tarpeellisuutta on tuolloin kyseenalaistettu ja asioita olisi 
haluttu käsitellä mieluummin tutun aikuisen kanssa. Nuoruuden terapiakontaktilla 
ei ole nähty olevan vaikutuksia myöhempään hyvinvointiin, päinvastoin negatiivi-
nen kokemus on voinut estää myöhemmin aikuisuudessa avun piirin hakeutumisen. 
Lastensuojelussa tulisikin kriittisesti tarkastella, mihin tarpeeseen terapiakontaktia 
haetaan ja kuullaanko lapsia ja nuoria tarpeeksi näitä kontakteja käynnistettäessä.

Kouluinstituutiolla on merkittävä rooli jokaisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin 
kannalta. Huostaanotto ja sijaishuollossa kasvaminen voivat luoda erityisiä piirteitä 
suhteessa kouluun ja koulunkäyntiin. Vaihtuvat ympäristöt ja muutot haastavat kiin-
nittymistä koulumaailmaan ja koulun yhteisöihin. On huomioitava, että aina koulun-
käyntiin ei liity haasteita, vaan sijaisperheessä tai laitoksessa asuva nuori voi hyvin 
suoriutua koulusta siinä missä muutkin tai paremminkin. Kuitenkin lapsen kohdatessa 
haasteita koulunkäyntiin liittyen, aikuisten yhteistoiminnalla on suuri vaikutus tilan-
teiden ratkaisemisessa. Koulussa on tunnistettava ne haasteet, joita erilainen perhe-
tausta tai kotitilanne voi lapsen kokemusmaailmaan luoda. Näitä haasteita voivat olla 
esimerkiksi omaan sukuun ja perheeseen liittyvät tehtävät ja ryhmätyöt, jotka voivat 
synnyttää kokemusta erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta. Kokemus erilaisuudesta 
saattaa altistaa kiusaamiselle. Useat projektin työpajoihin osallistuneet nuoret aikuiset 
kertoivatkin kokemuksistaan kiusatuksi tulemisesta. Jos kouluyhteisö ei tunnu turval-
liselta, motivaatio koulunkäyntiin voi laskea.

Lasta ja nuorta tulee kannustaa suoriutumaan tehtävistä ja koulunkäynnistä oman 
tasonsa mukaisesti. Tämä vaatii sen, että aikuiset ymmärtävät huostaanoton erityisen 
merkityksen lapsen kokemusmaailmassa ja ettei huostaanotto automaattisesti tarkoita 
sitä, että lapsi tarvitsee erityistä tukea koulunkäyntiin. Koulun ja sijaishuoltopaikan 
välinen yhteistyö kokonaisuuden hallitsemisessa on ensisijaisessa roolissa. Koke-
mukset peruskoulusta ohjaavat usein opiskeluvalintoja ja opintoihin sitoutumista tu-
levaisuudessa.
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Samoin kuin koulunkäynti rakentavat harrastukset lapselle siltaa uusiin toimin-
taympäristöihin ja yhteiskuntaan. Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kertoneet har-
rastustoiminnalla olevan suuri vaikutus positiivisen identiteetin rakentumiseen ja 
myöhempien läheisverkostojen rakentumiseen. Innostavasta harrastuksesta on par-
haimmillaan muodostunut koko elämään vaikuttava tekijä. Kuten koulunkäyntiin 
liittyen, myös harrastusten kohdalla sijaishuollossa kasvaminen ei saa rajoittaa lapsen 
mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan. Liittyminen harrasteryhmiin antaa 
mahdollisuuden nähdä itsensä tasavertaisena muiden lasten kanssa, ilman lastensuo-
jelun mukanaan tuomaa erityisyyttä. Aikuisten toiminnalla on suuri merkitys siihen, 
minkälaiseksi kokemus muodostuu.

Sijaishuoltoaikana kertyneet kokemukset määrittävät osaltaan myös itsenäisty-
misprosessia. Viimeistään tässä vaiheessa nuorella pitäisi olla käsitys siitä, keitä hä-
nen läheisverkostoonsa kuuluu ja keneltä hän saa tarvittaessa apua. Sijaishuollosta 
aikuistuneiden kokemukset itsenäistymisestä ovat yksilölisiä. Itsenäistymisprosessi 
voi pahimmillaan toistaa hylkäämiskokemukset, parhaimmillaan toimia pysyvyyttä 
ja riittävää tukea tarjoavana prosessina. Sijaishuollosta aikuistuneet ovat kertoneet 
myös nuoren oman käyttäytymisen vaikuttaneen itsenäistymisprosessiin ja aikuisten 
asenteisiin nuorta kohtaan. Aikuiset eivät ole välttämättä tunnistaneet nuoren impul-
siivisen tai aggressiivisen käytöksen suhdetta traumataustaan, vaan tulkinneet sen 
ennemmin auktoriteettien vastustamisena ja rajattomuutena. Ammattilaisten tulisikin 
kyetä entistä paremmin tunnistamaan nuoren käytöksen taustalla olevia tekijöitä ja ta-
pahtumia ja mahdollistaa näiden asioiden käsittely ennen omilleen muuttamista. Elä-
mänhistorian käsittelyyn liittyy myös omasta lastensuojeluasiakkuudesta kertovien 
asiakirjojen läpikäyminen. Nuorelle tulee taata mahdollisuus syventyä asiakirjoihin 
turvallisesti itselleen tärkeäksi kokemansa aikuisen kanssa. 

Itsenäistymistä määrittelevät useat erilaiset lastensuojelun järjestelmälähtöi-
set rakenteet ja ikärajakeskeiset määritykset. Usein itsenäistymisprosessiin liittyy 
16-17-vuotiaana asumisharjoittelujakso ja omilleen muutto täysi-ikäistyttäessä. It-
senäistymisprosessin jatkona puolestaan on jälkihuolto, jonka oikeus päättyy, kun 
nuori täyttää 21 vuotta. Sijaishuollosta itsenäistyneet ovat tuoneet esiin, että itsenäis-
tymisprosessi ja aikuisuuden ensiaskeleet koetaan hyvin yksilöllisesti. Osalle tuen 
päättyminen tapahtuu liian varhain tilanteessa, jossa omat tulevaisuuden suunnitelmat 
eivät ole vielä selvillä. Sijaishuollossa kasvaneilla nuorilla aikuisilla oman opinpo-
lun, työpaikan ja muun elämänhallinnan haltuunotto saattaa kestää kauemmin. Tästä 
syystä jälkihuollon ikärajan tarkasteluun ja uudelleenmäärittämiseen on suuri tarve. 
Lisäksi osa sijaishuollosta aikuistuneista koki, etteivät he olleet täysin ymmärtäneet 
jälkihuollon tuen ja palvelujen merkitystä. 

Vanhemmuuteen ja ensimmäisen lapsen saamisen käännekohtaan tarvitaan enem-
män tukea ja sensitiivistä kohtaamista palvelujärjestelmässä. Vanhemmaksi tulleiden 
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esiin tuomat kokemukset esimerkiksi neuvolapalvelujen puutteista nostavat esiin ky-
symyksen, miten palveluissa ja niissä tapahtuvissa kohtaamisissa voidaan parem-
min huomioida vanhemmuuden koetinkivet ja moninaiset perhetaustat leimaamatta. 
Ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisemisen haasteeksi saattaa muodostua lasten-
suojelua varjostava leima ja sen tuoma pelko pyytää apua. Useilla sijaishuollossa 
kasvaneilla vanhemmilla on vahva epäluottamus tukipalveluja kohtaan sekä pelko 
siitä, että heidän omat lapsensa otetaan huostaan, jos avun ja tuen tarpeita ilmaisee 
palveluissa. Kokemukset neuvolasta värittyivät osan kohdalla negatiivisiksi ja ahdis-
tusta tuottaviksi palvelukokemuksiksi, jossa vanhemmuus määriteltiin puutteelliseksi 
oman sijaishuoltotaustan vuoksi.

Jos jo odotusaikaa varjostaa ammattilaisten esiin tuoma huoli ja kyseenalaistus, 
voi tulevan vanhemmuuden ilo sammua ja aiheutua lamaannuttavaa stressiä tule-
vasta vanhemmuudesta. Työskentelyssä tulisi ammentaa voimaa vahvasta halusta 
toimia toisin kuin omat vanhemmat. Oman perheen perustaminen näyttäytyy usealle 
vanhemmalle toiveikkuuden, eheyden ja uuden alun tarjoajana. Sijaishuollosta ai-
kuistuneiden vanhemmaksi tulemisen vaiheessa on tärkeää tarjota apua ja tukea oman 
elämänhistorian läpikäymisessä, pystyvyyden tunteen vahvistamisessa ja sosiaalisten 
tuki- ja vertaisverkostojen laajentamisessa. Aina menneisyyden läpikäyminen ja van-
hemmuuden identiteetin rakennustyö eivät vaadi eri palveluissa toimivien ammat-
tilaisten apua, vaan tärkeäksi nähdään esimerkiksi yhteydenpito omiin biologisiin 
vanhempiin, entisen sijaishuoltopaikan työntekijöihin tai sijaisvanhempiin. Tärkeäksi 
kysymykseksi nousee, miten näiden merkittävien ihmissuhteiden jatkuvuus voidaan 
turvata aikuisuudessa ja oman vanhemmuuden tullessa ajankohtaiseksi.

Sijaishuollossa kasvaneiden lasten ja nuorten resilienssiä1 koskevat tutkimukset 
ovat nostaneet tärkeiksi tekijöiksi muun muassa pysyvyyden, toimijuuden kokemuk-
sen, harrastukset, luotettavan ja pysyvän aikuissuhteen sekä ystävien ja sisarusten 
merkityksen (Drapeu et al. 2007, Hass, Allen & Amoah 2014, Richardson & Yates 
2014, Strolin-Goltzman et al 2017). Samat tekijät näyttäytyvät myös projektin työpa-
joihin osallistuneiden aikuisten kokemuksissa. Pärjäävyyttä sekä sosiaalista, emotio-
naalista ja psyykkistä hyvinvointia lisäävät merkittävän ja luotettavan aikuisen kan-
natteleva suhde ja sen jatkuvuus myös itsenäistymisen käännekohdan jälkeen. Tämä 
tärkeän ihmissuhteen merkitys nousi esiin kaikissa sanotetuissa käännekohdissa. Li-
säksi kokemuksissa korostuu toimijuuden kokemus, joka rakentuu tunteesta, että voi 
vaikuttaa oman elämänsä tapahtumiin. Toimijuuden tunnetta näyttävät vahvistavan 
osallisuus, ennakoitavuus ja pysyvyys. Hyvinvoinnin kannalta merkittävänä tekijänä 
nousi esiin myös oman elämänhistorian käsittelemisen tärkeys, joka ilmeni kussakin 
käännekohdassa: sijaishuoltoaikana, itsenäistymisen ja aikuisuuden kynnyksellä sekä 
oman vanhemmuuden ajankohtaistuessa. Eheään elämäntarinaan linkittyy olennai-
sesti itsetuntemus ja identiteetti. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tärkeää rakentaa ja 

1 Resilienssillä viitataan palautumis- tai sopeutumiskykyyn sekä pärjäämiseen vastoinkäymisistä huolimatta.
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jäsentää eheää elämäntarinaa niin sisäisesti kuin yhdessä tärkeiden ihmisten kanssa. 
Oman elämäntarinan tuntemisessa konkretisoituu myös sukupolvinen näkökulma: 
mistä olen lähtöisin, mihin suuntaan matkaan ja mitä haluan välittää eteenpäin tule-
ville sukupolville?

Lastensuojelun toimijoille:

 Varhaislapsuuden tapahtumien, huostaanoton taustatekijöiden ja perusteiden läpi- 
 käyminen yhdessä lapsen ja biologisten vanhempien kanssa on tärkeää lapsen 
 identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa. Eheäksi koettu elämäntarina on yh- 
 teydessä myöhemmin aikuisena koettuun hyvinvointiin.

 Lapsen elämässä olevan aikuisyhteisön yhteistyö ja yhteen hiileen puhaltaminen  
 rakentavat lapselle henkistä kotia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 Suhde sijaisvanhempaan tai omaohjaajaan on erityinen. Lapselle tulee antaa  
 mahdollisuus rakentaa suhdetta itse turvalliseksi ja luotettavaksi kokemansa ai- 
 kuisen kanssa.

 Itsetunnon ja pystyvyyden kokemusten tukeminen tuottavat hyvinvointia ja on- 
 nistumisen kokemuksia. Pienimmätkin kehut muistetaan vuosien päähän.

 Suhteita biologisiin vanhempiin ja muihin tärkeisiin läheisiin tulee edistää  
 koko sijoituksen ajan, jotta lapsi voi saada tukea verkostoltaan itsenäistyessään  
 ja myöhemmin aikuisuudessa.

 Lapsen tasavertaista ja ikätasoista osallisuutta tulee mahdollistaa ja muistaa, että  
 lapsi toimii myös yhteisöissä, joissa lastensuojelun näkökulma ei ole ensisijainen.

 Aikuisten tulee pyrkiä ylläpitämään ja vahvistamaan myönteisiä suhteita lapsen  
 biologisiin ja sijaissisaruksiin.

 Lapsen kokonaisvaltaista osallistumista harrastustoimintaan tulee tukea. Har- 
 rastuksilla on koko elämää läpileikkaavia vaikutuksia.

 Yhteydenpito ja yhteiset tapaamiset lapsen kaveriperheiden kanssa vahvista- 
 vat lapsen sosiaalista identiteettiä ja rakentavat pohjan rohkeudelle ja motivaatiol- 
 le hakeutua myöhemmin hyvinvointia edistävien yhteisöjen jäseneksi.
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 Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän pysyvyys on tärkeää luottamuksel- 
 lisen suhteen syntymisen kannalta.

 Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulisi tarjota mahdollisuus kahden- 
 keskeisiin tapaamiseen sekä selventää rooliaan lapselle ja nuorelle.

 Muutostilanteissa lapsen tunteiden ja ajatuksien selvittäminen ja niiden käsittely  
 ovat tärkeitä resilienssin kehittymisen kannalta.

 On tärkeää, että sijaishuollossa kasvavien nuorten kanssa käydään aktiivista ja ikä- 
 tasomukaista keskustelua elämänhistoriasta ja tutkitaan yhdessä, miten men- 
 neisyyttä kuvataan virallisissa asiakasdokumenteissa.

Koulun toimijoille:

 Lasta tulee tukea suoriutumaan tasonsa mukaisesti, koulun ja kodin välinen yh- 
 teistyö ja yhteisymmärrys lapsen tarpeista on ensisijaista.

 Lapsen kaverisuhteiden mahdollistuminen ja niiden tukeminen lisäävät kokemus- 
 ta osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta sekä edistävät koulunkäyntiä ja myö- 
 hemmin opintoihin ja työelämään liittymistä.

 Moninaisten perhetaustojen huomioiminen erilaisten tehtävien ja tapahtumien  
 yhteydessä on tärkeää.

 Kiusaamiskokemuksiin on puututtava.

 Strukturoidusta laitosympäristöstä vapaampaan kouluympäristöön siirtyminen ei  
 ole aina mutkatonta ja tällöin on tärkeää, että aikuiset sopivat selkeästi yhteiset  
 pelisäännöt lapsen kanssa hyvissä ajoin.
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Itsenäistymisen tukijoille ja jälkihuollon työntekijöille:

 Nuoren tärkeäksi kokemien aikuisten pysyvyys pitää turvata itsenäistymisen ni- 
 velvaiheessa.

 Nuoren läheisverkostojen kanssa työskentelyn tulisi olla aktiivista ja tavoitteellista 
 ja yhdessä nuoren kanssa tulisi miettiä, minkälaista apua ja tukea lähiverkostoista  
 löytyy.

 Nuorta on hyvä haastaa pohtimaan, mitä hän tulevaisuudelta haluaa ja toivoo.

 Ensimmäiseen omaan asuntoon muuttaminen, mutta myös sen sisustaminen ja  
 siisteyden ylläpito ovat tärkeitä asioita nuoren elämässä.

 Erityistä huomiota tulee kiinnittää rahankäytön opetteluun ja talousasioiden  
 hallintaan.

 Nuoren pitää saada myös mokailla ja selvitä niistä ikäistensä tavalla. Kohtuutto- 
 mat seuraamukset voivat eriarvoistaa nuorta suhteessa kavereihin.

 Tuki opintoihin sitoutumiseen ja tutkinnon suorittamiseen edistää yhteenkuu- 
 luvuuden tunnetta ja osallisuutta yhteiskuntaan.

 Oman elämänhistorian läpikäyminen jäsentää minäkuvaa ja luo eheyden tuntua  
 omaan elämäntarinaan ja identiteettiin.

 Jälkihuollon merkitys, rooli ja tuen mahdollisuudet tulisi kuvata selkeästi ja tois- 
 tuvasti itsenäistyvälle nuorelle.

 Siirtymää jälkihuollon palveluista aikuispalveluihin tulisi johtaa tavoitteellisesti  
 ja porrastetusti.

 Ohjausta ja pääsyä mielenterveyspalveluihin tulisi lisätä.
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Neuvolan ja lapsi- ja perhepalvelujen työntekijöille:

 Vanhemmaksi tulevan omaa perhetaustaa tulisi käsitellä sensitiivisesti ja kun- 
 nioittavalla otteella.

 Sijaishuollossa kasvaminen ei saisi leimata ja määrittää vanhemmuutta ja johtaa  
 automaattisesti esimerkiksi ennakolliseen lastensuojeluilmoitukseen.

 Traumaattisten kokemusten uudelleenaktivoituminen raskausaikana ja lapsen  
 synnyttyä tulisi tiedostaa vahvemmin, jotta vanhemmat saavat apua ja tukea ko- 
 kemusten läpikäymiseen ja oman elämänhistorian merkityksen käsittelyyn.

 Vanhemmat toivovat aikaa kohtaamiselle ja kohdatuksi tulemiselle. Kiireisen  
 tunnelman ilmapiirissä on vaikea ottaa puheeksi esimerkiksi omaa jaksamista.

 Vertaistuen rakenteita ja eri ikäisille vanhemmille suunnattuja toimintoja tulisi  
 kehittää, jotta kokemuksia vanhemmuuteen kasvamisesta voisi jakaa yhdessä sa- 
 massa elämänvaiheessa olevien vanhempien kanssa.
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Kiitossanat
Ylitse-projektin kolmivuotinen taival on tuonut mukanaan useita mielenkiintoisia ja 
tärkeitä kohtaamisia. Olemme olleet etuoikeutettuja saadessamme tehdä työtämme 
eri ammattialojen edustajien, SOS-Lapsikylän kollegoiden ja ennen kaikkea projektin 
toimintaan osallistuneiden nuorten ja aikuisten kanssa, jotka ovat jakaneet tärkeitä 
kokemuksiaan sijaishuollossa kasvamisesta.

Haluamme kiittää kaikkia projektiimme osallistuneita sijaishuollosta itsenäistynei-
tä aikuisia. Jokaisen panos niin työpajoissa, haastatteluissa kuin mobiiliapplikaation 
kehittämisessä on ollut merkittävä. Kokemuksenne huostaanotosta ja sijaishuoltoajas-
ta ovat sisältäneet niin kipeitä kuin toivon hetkiä. Viestinne sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisille on ollut selvä: huostaanotto ja sijaishuollossa kasvaminen rakentaa 
läpileikkaavia merkityksiä koko elämänkaareen, mutta se ei määritä koko elämän 
polkua. Kiitämme siitä, että olette uskaltautuneet jakamaan niin hyviä kuin huonoja 
kokemuksianne. Olemme saaneet ihailla asennettanne heittäytyä tärkeäksi kokeman-
ne asian tutkimiseen ja ratkaisemiseen, aktiivista osallistumista kehittämistoimintaan 
ja paloa vertaismentoreina toimimiseen. On ollut hienoa huomata, miten omat ko-
kemuksenne ovat synnyttäneet halua vaikuttaa tulevien sukupolvien hyvinvointiin.

Kuluneen kolmen vuoden aikana olemme saaneet arvokasta tukea SOS-Lapsi-
kylän ammattilaisilta niin keskustoimiston kuin lapsikylien kontekstissa. Olemme 
saaneet todistaa, miten lapsikylissä ympäri Suomea toimii lapsen hyvinvoinnin ja 
edun ensisijaisuutta vaalivia rautaisia ammattilaisia. Kiitämme, että meidät on otettu 
vastaan toimipisteisiin vieraanvaraisesti ja lämpimästi. Haluamme kiittää teitä lukui-
sia SOS-Lapsikylän työntekijöitä, jotka olette omalla panoksellanne ja aktiivisella 
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toiminnallanne edistäneet projektimme työpajojen toteuttamista, hakeneet ratkaisuja 
lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden ilmiöön ja päivittäisessä työssänne mahdol-
listaneet sijaishuollosta aikuistuneiden ja heidän perheidensä hyvinvointia.

Yhtä lailla korvaamattoman panoksen projektiin ovat antaneet useat yhteistyö-
kumppanit. Kiitokset Helsingin Diakonissalaitoksen, Pesäpuu ry:n ja Espoon kau-
pungin edustajille yhteisistä ohjausryhmän tapaamisista. Kiitos Auta Lasta ry:n Vetu-
rointi-toiminnan porukoille yhteistyöstä ja isosta panoksesta vertaismentoritoiminnan 
käynnistämisessä. Erityinen kiitos Futurice Oy:n ChiliCorn Fundille ja Aalto-yliopis-
ton opiskelijoille pitkäkestoisesta yhteistyöstä ja sinnikkäästä työstä Ylitse Mentor- 
App -mobiilisovelluksen kehittämisessä. Yhteinen taival on ollut meille erityinen, 
osaamista kehittävä ja inspiroiva. 

Ylitse-toiminnan tulevaisuuden tavoitteena on edelleen mahdollistaa sijaishuolto-
taustaisille nuorille aikuisille välitöntä ja helposti tavoitettavaa apua ja tukea. Toivom-
me, että vertaismentoreiden avulla ja ohjauksella lastensuojelun sijaishuollosta aikuis-
tuvat mobiilisovelluksen käyttäjät laajentavat tukiverkostoaan, saavat apua elämän 
erilaisiin solmukohtiin ja vahvistavat elämänhallinnan taitojaan. Toiminnan ytimessä 
on vapaaehtoisten vertaismentoreiden toiminnan tukeminen ja koordinointi. Tavoit-
teena on laajentaa toimintaa ensisijaisesti lastensuojelun kentällä uusia mentoreita 
valmentamalla ja vertaismentoritoimintaa markkinoimalla. Toiminnan laajentamiseen 
liittyy lisäksi yhteistyöverkostojen kasvattaminen ja alustan hyödyntäminen myös 
muiden tukea tarvitsevien kohderyhmien osalta.
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Muistiinpanoja
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SOS-Lapsikylän Ylitse-projekti on tavannut toimintavuosiensa 
aikana yli 100 sijaishuollosta aikuistunutta ja etsinyt yhteistut-
kijuuden kautta vastausta kysymykseen, miten ylisukupolvisia 
asiakkuuksia voitaisiin ehkäistä lastensuojelussa. Julkaisu ottaa 
kantaa keskusteluun sijaishuollosta aikuistumisen erityisyydestä 
ja sen rakentumisesta osana elämänkulkua- ja kokemuksia sekä 
tuo esiin palvelujärjestelmän moninaista roolia sijaishuollossa 
kasvamisen ja aikuisuuteen siirtymisen kysymyksissä. Julkaisun 
perustana toimii sijaishuollossa kasvaneiden kokemustieto, jota 
peilataan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimustietoon.


