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Epäily lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä
Anu Huovinen

1. Johdanto
Kun aloimme osana kehittämistyötä miettiä sosiaalityön tueksi toimintatapoja ja mallinnuksia tilanteeseen, jossa on herännyt epäily lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä, heräsi luonnollisesti kysymys ilmiön yleisyydestä. Jonkun verran onneksi tietoa asiasta löytyi, lähinnä laajan
ns.lapsiuhritutkimuksen kautta, eli lapsilta itseltään kysyttynä. Ilmeisesti sosiaalityön sisällä ei le selvitetty sijaisperheväkivallan yleisyyttä, ainakaan en
osunut sellaista tutkimusta löytämään. Mitä tietoisempia ja valmiimpia työntekijät ovat asiaa kohtaamaan, sitä paremmin sijaisperheessä tapahtuva lapsen kaltoinkohtelu tulee ilmi.

2. Sijoitettujen lasten kokema väkivalta tutkimuksen valossa
Tutkimuskirjallisuudessa, jossa käsitellään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, on
laitosväkivalta (institutional abuse) mainittu usein omana tyyppinään. Käsite
vakiintui 1990-luvulla useiden laitoksissa tapahtuneiden lasten hyväksikäyttötapausten tultua ilmi. Käsitteellä viitataan lapsiin kohdistuvaan monimuotoiseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön tilanteissa, joissa lapsi on sijoitettu
omasta kodistaan laitokseen ja joissa väkivalta mahdollistuu nimenomaan
sijoituksen johdosta. Käsitettä ”institutional abuse” käytetään kuvaamaan
myös sijaisperheissä tapahtuvaa väkivaltaa. Laitosväkivallan erityisenä ja jännitteisenä piirteenä pidetään sitä, että lapsi tai nuori joutuu väkivallan kohteeksi silloin, kun hänet on julkisen vallan toimesta siirretty pois kodistaan
pyrkimyksenä turvata lapselle kotia parempi ja turvallisempi kasvuympäristö. (Corby 2001, 51–53, 83; Corby & al. 2001; teoksessa Ellonen & Pösö 2010,
34-35.)
Erilaisissa instituutioissa koetun vakivallan yleisyys on maassamme erityisen vähän tutkittua. Tämä johtunee osittain siitä, että ajatus opettajan, päivähoitajan tai muun viranomaisen vakivaltaisesta käyttäytymisestä lapsia kohtaan tuntuu vieraalta. Samaa voitaisiin kuitenkin sanoa myös lasten omista
perheistä, joissa kuitenkin niin ikään esiintyy vakivaltaa.
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Ns lapsiuhritutkimuksessa, jossa kyselyyn vastaajina valtakunnallisessa kyselyssä olivat 6.- ja 9. luokkalaiset lapset, kysyttiin myös viranomaisten tekemän
vakivallasta. Tarkastelussa on opettajien oppilaisiin koulussa kohdistamaa
vakivalta sekä lastensuojelun työntekijöiden lastensuojelulaitoksissa lapsiin
kohdistamaa vakivalta ja sijaisperheissä koettu vakivalta. Sijaisperheessä tekijä ei varsinaisesti ole viranomainen, mutta edustaa virallisen lastensuojelutyön alaista toimintaa ja voidaan siten luokitella instituutioissa tapahtuvaksi
vakivallaksi. (Ellonen 2008, 115.)
Lastensuojelulaitoksessa tai sijaisperheissä koettuja vakivaltatekoja kysyttiin luonnollisesti vain niiltä, jotka asuvat tai ovat joskus asuneet kyseisissä
paikoissa. Vastaajista kaksi prosenttia on asunut joskus lastensuojelulaitoksessa tai sijaisperheessä (223 lasta). Vähän yli puolet heistä kuului myös vastaushetkellä naiden lastensuojelutoimien piiriin (124 lasta). Heistä vähän yli
puolet asui sijaisperheessä (76 lasta) ja vahan alle puolet lastensuojelulaitoksessa (48 lasta). Naista lapsista ja nuorista puolet oli kuudesluokkalaisia ja
puolet yhdeksäsluokkalaisia sekä puolet tyttöjä ja puolet poikia. Kyselyssä kysyttiin lastensuojelulaitoksessa tai sijaisperheessä koettuja ongelmaratkaisutilanteisiin liittyviä käytäntojä. Tätä kysyttiin seuraavalla kysymyksellä: Joskus
lapsilla ja vanhemmilla (tai aikuisilla joiden kanssa lapset asuvat) on erimielisyyksiä.
Kun asuit sijaisperheessä tai lastensuojelulaitoksessa, oletko kokenut joitain seuraavista asioista, kun sinulla ja sijaisvanhemmillasi tai lastensuojelulaitoksen työntekijöillä on ollut erimielisyyksiä?
Annetut vaihtoehdot olivat seuraavat:
Aikuiset keskustelivat kanssani erimielisyyksistä
Aikuiset olivat vihaisia mutta eivät puhuneet ongelmasta
Sinua arvosteltiin
Sinulle huudettiin mutta sinua ei lyöty tai läimäisty
Sinua uhattiin väkivallalla
Sinua tönittiin tai ravisteltiin ankarasti
Sinua tukistettiin
Sinua lyötiin tai läimäistiin
Sinuun kohdistettiin jotain muuta väkivaltaa
Meillä ei ole ollut erimielisyyksiä
(Ellonen 2008, 116-117.)
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Kuvio 1. Käytettyjä ongelmanratkaisumenetelmiä asumismuodon mukaan, % (Ellonen
2008, 117)

Edellä on taulukkomuodossa tarkasteltu erilaisia aikuisten käyttämiä ongelmaratkaisutapoja erikseen lastensuojelulaitoksissa, sijaisperheissä ja muissa
asumismuodoissa asuvien lasten kanssa tulleiden ongelmien yhteydessä. Yksittäisiä tekoja lukuun ottamatta missään asumismuodossa ei näytä käytettävän selvästi enemmän väkivaltaa kuin muissa. Läimäisyt ja tukistukset, joita voidaan pitää perinteisinä kuritusväkivallan muotoina, ovat jonkin verran
yleisempiä muissa asumismuodoissa kuin lastensuojelulaitoksissa tai sijaisperheissä. Selvin ero tulee esille positiivisimmassa ongelmanratkaisumenetelmässä, asiasta keskustelemisessa: sijaisperheissä keskustellaan ongelmista selvästi vähemmän kuin muissa asumismuodoissa. (Ellonen 2008, 117-118.)
Seuraavassa tarkastellaan niiden 223 lapsen, jotka ovat olleet jossain vaiheessa elämäänsä sijoitettuna kodin ulkopuolelle, väkivaltakokemuksia sijaisperheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Väkivalta on siis koettu nimenomaan lastensuojelun tekemässä sijoituksessa ja aikuisen taholta. Tuloksia verrataan
niin vanhempansa tai vanhempiensa kanssa kotona asuviin lapsiin ja heidän
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aikuisen taholta kokemaan väkivaltaan. Väkivalta- muuttujaan on yhdistetty
kokemukset aikuisten tönimisestä tai ankarasta ravistelusta, tukistamisesta
sekä lyömisestä ja läimäisemisestä. Henkiseksi väkivallaksi on yhdistetty tilanteet, jossa aikuiset olivat vihaisia mutta eivät puhuneet lapselle, aikuiset
arvostelivat lasta, aikuiset huusivat lapselle ja aikuiset uhkasivat lasta väkivallalla. (Ellonen & Pösö 2010, 38.)
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset kertovat vähemmän sekä fyysisen että henkisen väkivallan kokemuksista heistä huolehtivien aikuisten taholta kuin vanhempansa tai vanhempiensa kanssa kotona asuvat lapset: joka kymmenes sijoitettu lapsi
ja joka viides muussa perhemuodossa asuva lapsi kertoo fyysisen väkivallan
kokemuksista. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Jos tarkastellaan väkivallan muotoja, huomataan, että ero muodostuu vain yhdestä väkivallan
muodosta. Lähes joka viides niin kotona asuva lapsi kertoo tulleensa tukistetuksi, kun vastaava kokemus on kuudella prosentilla sijoitetuista lapsista. Sen
sijaan tönimistä tai ravistelua on koettu lähes yhtä paljon. Lyömistä kotona
asuvista kertoo kokeneensa kuusi prosenttia ja sijoitetuista kolme prosenttia.
Henkisen väkivallan kohdalla ero sijoitettujen ja vanhempansa tai vanhempiensa kanssa kotona asuvien lasten osalta ei ole aivan yhtä suuri, joskin merkitsevä: 42 prosenttia sijoitetuista ja 55 prosenttia kotona asuvista kertoo henkisestä väkivallasta. Myös tässä väkivallan muotojen tarkastelu valottaa asiaa
tarkemmin. Selvimmin ero tulee esille haukkumiskokemuksissa. Kotona asuvista 42 prosenttia kertoo vanhempien haukkuneen häntä, kun vastaava kokemus on sijoitetuista 28 prosentilla. Väkivallalla uhkaaminen, joka voidaan
määritellä näistä selvästi vakavimmaksi henkisen väkivallan muodoksi, on ollut lähes yhtä yleistä.
Fyysistä väkivaltaa kokeneita on määrällisesti sen verran vähän kodin ulkopuolelle sijoitetuista, että luotettavaa vertailua sijaisperheiden ja laitoksen välillä ei voida tehdä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että fyysistä väkivaltaa ilmoitetaan hieman enemmän sijaisperheissä. Myös ne lapset, jotka ovat olleet
sijoitettuna yli vuoden, ilmoittavat enemmän kokemuksia kuin lyhyemmän
aikaa sijoitettuna olleet. Sen sijaan henkistä väkivaltaa ilmoitetaan enemmän
laitoksissa kuin sijaisperheissä. Laitoksissa asuvista 64 prosenttia ilmoittaa
henkisen väkivallan kokemuksia, kun sijaisperheissä asuvista vastaavia kokemuksia ilmoittaa 55 prosenttia. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Henkistä väkivaltaa kokevat merkitsevästi enemmän lapset, jotka ovat olleet sijoitettuna vähintään puoli vuotta: alle kuusi kuukautta sijoitettuna olleista
22 prosenttia ilmoittaa henkisen väkivallan kokemuksia, 6–12 kuukautta asuneista 59 prosenttia ja yli vuoden 58 prosenttia. (Ellonen & Pösö 2010, 38.).
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Sijaishuollon väkivaltatilanteiden pohjalta tehtyjen lastensuojeluilmoitusten lukumäärästä ei ole toistaiseksi saatavilla tietoa. Sijaishuollon väkivaltakokemukset eivät kuitenkaan ole sosiaalityöntekijöille tuntemattomia asioita. Kun sosiaalityöntekijät tarkastelivat vuonna 2006 Tampereella ja sen
lähikunnissa huostaanotettujen ja sijaishuollossa olevien lasten – omien asiakkaidensa – tilannetta, he arvioivat, että seitsemällä lapsella 101:stä oli väkivaltaan liittyviä kokemuksia sijaishuollossa vajaan kahden vuoden aikana
(ruumiillista kurittamista, emotionaalista laiminlyöntiä tai fyysistä väkivaltaa). (Hiitola 2008, 24–25; teoksessa Ellonen & Pösö 2010, 39.)

3. Mikä on kaltoinkohtelua ja väkivaltaa sijaisperheessä?
Epäily kaltoinkohtelusta ja ilmiön tunnistaminen ovat edellytyksiä asiaan
puuttumiselle.
Lasten kaltoinkohtelu käsitettä käytetään lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta
väkivallasta. Rinnakkaisena käsitteenä käytetään usein lasten pahoinpitelyä
tai lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Kaltoinkohtelu on eräänlainen yläkäsite,
joka kattaa lapseen kohdistuvan negatiivisen tekemisen tai tekemättä jättämisen muodot. Tässä lasten kaltoinkohtelulla tarkoitetaan lapseen perheessään
kohdistunutta fyysistä tai henkistä väkivaltaa ja laiminlyöntiä. Kaltoinkohtelun eri muodot esiintyvät usein yhtä aikaa ja parisuhdeväkivallalla ja lasten
kaltoinkohtelulla on voimakas yhteys. (Paavilainen & Flinck 2008).
Seuraava luokittelu on lainattu Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon mallin luonnoksesta (2011) ja osittain muokattu sijaisperhekontekstiin soveltuvaksi.
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely on aina rikos.
Seksuaalista hyväksikäyttöä on:
1.) Sukupuoliyhteys 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa.
2.) Lapsen sellainen koskettelu tai muu seksuaalinen teko, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään. (lapsen/nuoren haukkuminen huoraksi, neidiksi, homoksi)
3.) Alle 18-vuotiaan seksuaalinen hyväksikäyttö on kriminalisoitu, kun tekijä väärinkäyttää asemaansa taivuttamalla nuoren sukupuoliyhteyteen tai
muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan
seksuaaliseen tekoon. = sijaisperheessä sijaisvanhempi tai sijaissisarus
käyttää asemaansa väärin
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Lapsen pahoinpitelyä on:
1.) hoidon ja huolenpidon laiminlyönti, heitteillejättö
2.) fyysinen tai kemiallinen pahoinpitely; myös niin sanottu
kuritusväkivalta
3.) emotionaalinen kaltoinkohtelu
4.) sijoitetun lapsen selvä syrjiminen suhteessa omiin lapsiin/ toisiin
sijaislapsiin
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely on aina lastensuojeluasia.
(mt, 2011.) Entä lastensuojeluasia lastensuojelun sisällä? Lapsen suojelun tarve ei poistu huostaanoton ja sijoituksen myötä, vaan sijoitetulla lapsella on
oikeus yhteiskunnan erityiseen suojeluun. Sijoitetun lapsen terveys ja kehitys voivat vaarantua myös hänen sijaishuollossaan. Lapsen kaltoinkohtelu sijaisperheessä – käsitteen sisältö ei luonnollisesti poikkea juurikaan siitä, mitä
käsitteellä tarkoitetaan ylipäätään. Perhe voi tällöin viitata myös sijaisperheeseen. Käytännön työssä vaikeinta tunnistaminen on silloin, kun selkeät pahoinpitelyn merkit puuttuvat eli puhutaan harmaasta vyöhykkeestä.

Käytetty kirjallisuus
Ellonen, Noora (2008) Väkivalta instituutioissa. Teoksessa Noora Ellonen, Juha Kääriäinen, Venla
Salmi ja Heikki Sariola (2008) Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun
6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. Poliisiammattikoulun raportteja 71/2008,
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Poliisiammattikorkeakoulu
Tampere. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Helsinki.
Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010) Lasten väkivaltakokemukset lastensuojelulaitoksissa ja
sijaisperheissä. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010):1.
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon malli Keski-Suomessa
(2011). Luonnos, päivitetty 25.10.2011. Harava- yhteistoimintaa lapsen hyväksi: Koske, KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus. Julkaisematon.
Oranen, Mikko (2006) Tutkimista ja tunnustelua – Lastensuojelun alkuarvioinnin käytäntöjä,
malleja ja kehittämissuuntia. Alkuarviointi ja avohuolto –työryhmän loppuraportti 22.3.2006.
Lastensuojelun kehittämisohjelma
Paavilainen, Eija & Flinck, Aune (2008) Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen
puuttuminen. Hoitotyön suositus. Hoitotyön tutkimussäätiö.

9

1.
TOIMINTAMALLI
Taulukkomuotoinen malli sosiaalityöntekijän työskentelyn tueksi
Prosessikaavio
Lapsen turvallisuuden arvioinnin muistilista
prosessin eri vaiheissa
Turvallinen perhehoito ja sijaisperheiden oikeusturva
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Toimintamalli kun epäily lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä
Asia

Mitä tehdään

1. Yleistä huolen heräämisen
vaiheesta

Dokumentoi, mikä sai sinut huolestumaan.

Miten tehdään

Tee tarkat kirjaukset havainnoistasi, mikä sai
sinut ajattelemaan (omien
tunteiden ja tuntemustenkin reflektointi)
Ks. Lapsen kaltoinkohtelu ja väkivalta (lapMitä tapahtunut? Asia joka sai Älä jää asian kanssa yksin
si -osio)
huolestumaan?
Konsultoi työpariasi/tiimiäsi
------------------------------------------------------------------------------------------Dokumentoi konkreettisesti, mistä olet huo- - Kysy, mitä lapselle kuuluu sijaisperheessä,
Huolen konkretisointi
lissasi, miten huolta aiheuttava asia näkyy
päivähoidossa, koulussa, kaveripiirissä, synlapsen elämässä/olemuksessa/käytöksessä. tymäperheessä - onko lapsesta huolta?
------------------------------------------------------------------Näenkö, kuulenko, oma oloni?
Kuka muu voi tietää jotain?
------------------------mitä minun pitää muistaa ja huomata
Kysy itseltäsi:
Ota huomioon vanhemman mahdollinen
Mikä on eri tavalla, jos huolen ilmaisija on
kriisi; vaikuttaa vanhemman havaintoihin
vanhempi?
> tarvitaan työskentelyä vanhemman kanssa, joskus selvityspyyntö voi toimia ”pysäytMitä lapsi haluaa kertoa kenellekin?
täjänä”
> silti huoli lapsesta voi olla aiheellinen
------------------------------------------------------------------------------------------Jos kyseessä selvästi lapsen pahoinpitely
Neuvottele poliisin kanssa mm. lapsen ja si2. Toimiminen, kun lasta on
(fyysinen, henkinen) tai seksuaalisen hyväk- jaisvanhemman kuulemisesta.
pahoinpidelty tai seri-huoli
sikäytön epäily, tee tutkintapyyntö jo tässä
vaiheessa poliisille.
Tieto tutkinnan etenemisestä:
Ks. Epäilyn selvittäminen (muu materiaali)
Arvioi edunvalvojan tarve.
Ks. Poliisin näkökulma (muu materiaali)
Ks. Lastensuojelun edunvalvoja (muu materiaali)
- työnjako poliisi – lastensuojelu
------------------------------------------------------------------------------------------Lapsen turvallisuuden arviointi Onko lapsen turvallista olla sijaisperheessä Ks. Turva-arviointi (muu materiaali)
selvittelyn ajan? Tee tarvittaessa kiireellisesti Ks. Turvallisuuden arviointiin muistilistaa (lapsijaishuoltopaikan muutos.
si-osio)
------------------------------------------------------------------------------------------Tuen tarpeen arviointi rikostut- Kun lapsen ja sijaisvanhempien kuuleminen Lastensuojelutarpeen selvitys.
on tehty, heidän kanssaan voi puhua ja an- Tarvittavan tuen järjestäminen
kinnan aikana
- lapsen tuen tarve
taa tukea.
Ks. Sijaishuollossa olevan lapsen tilanteen sel- sijaisvanhempien tuen tarve
vitys (muu materiaali)
Huolehdi rikostutkintaan liittyvän kuulemisen lisäksi lapselle ja sijaisvanhemmille tar- Oma työskentely + tarvittava ulkopuolinen
vittava tuki
kriisityö
------------------------------------------------------------------------------------------Kysy itseltäsi lisäksi,
Neuvottele poliisin kanssa:
Osapuolilla tarve saada tietää, mitä tapah- missä vaiheessa yhteys sijaisvanhempiin:
tuu, mitä tästä seuraa.
huomaa tuen ja avun tarve, vaikka rikosprosessi on menossa
Tärkeä tietää tutkinnan alkamisen ajankohta,
- missä vaiheessa tietoa biol. vanhemmille? tieto lastensuojelun kautta.
Kun täysi-ikäinen nuori kertoo jälkikäteen
kaltoinkohtelusta sijaisperheessä.

Kuka tekee/
Kenen kanssa

vastuusostt
tiimi, työpari

-------------

Yhteistyö
lapsen sostt
+ poliisi

Ks. Jälkihuoltoikäinen tai sitä vanhempi sijaishuollossa kasvanut nuori (muu materiaali)

Huom. henkinen kaltoinkohtelu on harvoin
todennettavissa rikosasiana, silti lastensuojelun tarve.
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Asia

Mitä tehdään

Miten tehdään

3. Toimiminen huolen
harmaalla vyöhykkeellä

Kysy asiasta lasta tuntevilta muilta aikuisilta
(päivähoito, koulu, neuvola).

Tekemisen järjestys vaihtelee,
(riippuen mm. siitä, mistä tieto
epäilystä on tullut)

Mieti työjärjestys työparin kanssa (mm. milloin on lapsen kuuleminen?)

Pyydä havaintoja lapsesta; onko huolta,
muutosta käytöksessä tai mielialassa jne.
Ks. Huolen puheeksiotto (muu materiaali)

------------------------Kysy itseltäsi
------------------------Lapsen turvallisuus
selvittämisen aikana
(koko prosessin ajan)
------------------------Tiedon keruu lapsen asioista
- lapsen lähiverkostolta, myös
biol. vanhemmalta
------------------------Käy kotikäynnillä
sijaisperheessä.
a) Sijaisvanhempien kanssa
työskentely
------------------------b) Lapsen kanssa työskentely

Kysy itseltäsi
------------------------4. Jos selvittelytyön tuloksena
epäilet rikosta
------------------------5. Asian lastensuojelullinen
ratkaisu
------------------------a) Epäily ei ole saanut
vahvistusta

------------------------b) Huoli vahvistuu ja
kaltoinkohtelua on ollut,
mutta sijoitus jatkuu
------------------------c) Epäily vahvistuu ja tulee
sijaishuoltopaikan muutos

------------------------Kysy itseltäsi
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Tieto kertyy eri lähteistä ehkä pieninä osina.
- Havainnoi itse miten lapseen
Muista tarvittaessa konsultaatio.
sijaisperheessä suhtaudutaan. Muista
sijaishuollon muut toimijat.
------------------------------------------------------------------Kuinka kiire on ? Miksi? Miksi ei?
-Mikä saa minut varovaiseksi? ilmapiiri?
------------------------------------------------------------------Varmista, onko lapsen turvallista olla sijais- Ks. Turva-arviointilomake (muu materiaali)
perheessä: puheeksiotto lisää väkivallan ris- - huomioi perheen kaikki lapset!
kiä. Tarvittaessa tee kiireellinen sijaishuolto- ks. Lapsen turvallisuuden arviointi,
paikan muutos.
muistilista (lapsiosio)
------------------------------------------------------------------Tutustu lapsen huostaanottoasiakirjoiOnko aikaisempaa huolta asiasta?
hin, asiakassuunnitelmiin ja asiakaskertomuksiin.
Ks. Puheeksiotto syntymävanhempien kanssa
Juttele biol. vanhemman kanssa lapsesta.
-osio
------------------------------------------------------------------Mene käymään sijaisperheessä, ota huolesi avoin ihmettely
puheeksi. Katso silmilläsi, kuule korvillasi.
apuvälineitä ks Sijaisvanhemmat:
puheeksiotto sijaisvanhempien kanssa -osio
Ota lapsen kohtelu puheeksi, kysy siitä.
kokonaan
------------------------------------------------------------------Tapaa lapsi henkilökohtaisesti aina.
Juttele lapsen kanssa sillä tavalla, mikä on
Mitä lapsi kertoo itse omasta tilanteestaan? teille tavallista. Älä lupaa, että asiat pysyisivät
Havainnoi.
vain sinun tiedossasi.
Tutustu sijaisperheen arkeen lapsen kanssa Ks. Lapsi: Puheeksiotto sijoitetun lapsen kanssa
ja lapsen olosuhteisiin sijaisperheessä.
-osio kokonaan.
Pelkääkö lapsi jotain sijaisperheessä?
(Pelko yleinen merkki väkivallasta.)
------------------------------------------------------------------Tee tutkintapyyntö poliisille.
Kerro poliisille tutkintapyyntöä tehdessäsi,
Arvioi, kerrotko sijaisvanhemmille, että teet että olet jo puhunut lapsen ja sijaisvanhem/ olet tehnyt tutkintapyynnön.
man kanssa, mitä he kertoivat jne.
------------------------------------------------------------------Kerro selvittelytyön tuloksista sijaisvanhemmille ja lapselle, älä jätä asiaa avoimeksi.
------------------------------------------------------------------Vaikka kaltoinkohtelua ei olisi esiintynyt,
Esim. turvataitomateriaaleja lapsille.
turvasuunnitelma / turvataidot lapsen
Tarvittaessa työskentely biologisen
kanssa. Selvittely vielä yhdessä, mistä epäily vanhemman kanssa epäluulojen
heräsi. Tarvittaessa lapsen muu tuen tarve?
hälventämiseksi. Tarvittaessa ohjaus muihin
auttamistahoihin.
------------------------------------------------------------------Suunnittele yhteistyössä sijaisvanhempien Tarvittava tukityöskentely:
kanssa tukitoimet perheelle. Käy lapsen
- Väkivaltatyötä sijaisvanhempien kanssa.
kanssa tapahtunut läpi. Tee suunnitelma
- Väkivaltakokemuksen käsittelyä lapsen
jatkohoidosta. Työskentely lapsen ja
kanssa.
sijaisperheen kanssa.
- Tarvittaessa ulkopuoliset auttamistahot.
------------------------------------------------------------------Valmistele sijaishuoltopaikan muutos huo- Arvioi lyhytaikaisen perhehoidon tarve
lellisesti. Auta surutyössä lasta ja sijaisvanmuutoksessa.
hempia.
Oirehdinta näkyy todennäköisesti jo
lyhytaikaisessa perheessä. Asian käsittely
Päätös kirjallisena osapuolille.
lapsen kanssa, turvaamisen lisäksi
tunnetyöskentely.
------------------------------------------------------------------Ajattele asiaa eri kanteilta: lapsen ensisijaisesti, mutta myös sijaisvanhemmat ja biol.
perhe.
Oma jälkipuinnin tarve (syyllisyys; enkö ole
nähnyt ja huomannut)

Kuka tekee/
Kenen kanssa

Lapsen sostt +
työpari

------------sostt
-------------

Prosessikaavio
Epäilty kaltoinkohtelu
sijaisperheessä

Välitön turvaaminen

Lastensuojelu arvioi
tilanteen kiireellisyyden
(poliisin ja
terveydenhuollon
Kanssa).

Ei akuuttia hätää

Sijaishuoltopaikan
muutos

Lastensuojelun
Selvitys/ poliisin konsult.

Perheen tuki ja ohjaus

Syytä epäillä

Esitutkintapyyntö/
Esitutkinta

Ei ole syytä epäillä

Oikeuspsykiatrinen
selvitys

Syyteharkinta

Ei syytettä

Lausunto

Oikeudenkäynti
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Lapsen turvallisuuden arviointi, muistilista prosessin eri
vaiheissa
1.) Kun huoli herää – mitä pitäisi lapsen turvallisuuden takaamiseksi
miettiä?
–– Arvioi lapsen turvallisuuden näkökulmasta huolesi taso (pieni huoli,
harmaa vyöhyke, suuri huoli) ja väkivallan vakavuusaste (toistuvuus,
lievä-vakava akseli) ja sijaisvanhemman suhtautuminen tekoonsa
–– Mieti mitä huolesi puheeksiotto voisi merkitä perheessä: vaarantaako
puheeksiotto lapsen turvallisuuden? Mitä sijaisperheessä pahimmillaan
voisi tapahtua?
–– Kts. turvattomuuden ja väkivallan riskin arviointi lapsen kanssa
2.) Epäilyn selvittäminen rikosasiassa
–– Poliisi – yhteistyö lapsen turvallisuuden takaajana:
• Jos kyseessä selvästi lapsen (vakava) pahoinpitely (fyysinen,
henkinen) tai seri-asia, tee tutkintapyyntö suoraan poliisille
• Puheeksiotto perheen kanssa lisää yleensä väkivallan riskiä, siksi
yhteistyö poliisin ja sos.työn välillä. Puheeksiotosta sovitaan
yhteisesti.
–– Lapsen turvallisuus tutkinnan aikana:
• Arvioi (tiimissä) lapsen tuen tarve ja tekojen mahdollinen
toistuminen tutkinnan aikana (tuki + kontrolli). Kirjaa arviosi ja
sen perusteet? Arvioinnin tulee sisältää kannanotto, voiko lapsi
olla sijaisperheessään tutkinnan ajan. Jos päädyt siihen, että lapsi
voi olla perheessä, mitä lapsen turvallisuuden varmistamiseksi
tarvitaan.
• Poliisin, työryhmän konsultaatio
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3.) Epäilyn selvittäminen kun huolen harmaalla vyöhykkeellä
–– Sisältää lievän fyysisen väkivallan ja henkisen kaltoinkohtelun muotoja,
jotka harvoin ovat todennettavissa rikosprosessissa
–– Yleissääntönä on, että väkivallasta kannattaa puhua aluksi kaikkien
osapuolten kanssa erikseen.
–– Jos kyseessä ei ole selkeästi (fyysiseksi) väkivallaksi määriteltävä huoli,
vaan esimerkiksi lapsen latistaminen, eriarvoinen kohtelu tai hoivan
puutteet, lapsen turvallisuus ei ole välittömästi vaarassa. Työskentelylle
voi antaa aikaa.
–– Arvioi lapsen turvallisuutta työskentelyn aikana. Puhu lapsen kanssa
kahden kesken hänen huolen ja pelon aiheistaan (ks. Turvattomuuden ja
väkivallan riskin arviointi lapsen kanssa).
–– Sijaisvanhempien kanssa työskentelyssä yleisiä huolestuttavia ja
turvallisuuden vaarantumiseen liittyviä merkkejä ovat mm.
• Sijaisvanhemmat kieltävät lapsen kokemukset
• Kyvyttömyys ottaa vastuuta tapahtuneesta
• Sijaisvanhemmilla ei ymmärrystä, että olisi jotain pulmaa
• Ei sisäistä motivaatiota muutokseen
• Kyvyttömyys ehdottaa lapsen tilannetta helpottavia ratkaisuja
• Oman vihan/vihaisuuden osoittamisen ja hallinnan rajattomuus
• Vanhempi syyttää vaikeuksista aina muita – erityisesti lasta
• Kyvyttömyys puhua tai tarkastella tapahtumia
• Kyvyttömyys osoittaa empatiaa ja kuulla toisia mielipiteitä
• Kyvyttömyys nähdä viranomaisia mahdollisina auttajina
• Alkoholi/huumeongelmat
• Ylilyövät sukupuolirooleihin liittyvät asenteet (Muokattu Vetere
2010 luentomateriaali, julkaisematon)
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Turvallinen perhehoito ja sijaisperheiden oikeusturva
Riitta Siekkinen
Sijaisperheitä valmennettaessa perheille korostetaan heidän ensisijaista tehtäväänsä: huolehtia perhehoidossa olevien lasten ja nuorten hyvästä ja turvallisesta hoidosta. Tämä tehtävä edellyttää valmennuksen lisäksi sijaisperheiden
oikeutta koulutukseen ja sijaishuollon sosiaalityön tukeen.
Turvallinen perhehoito sisältää kaksi elementtiä: se edellyttää sellaisen hoitojärjestelmän luomista, joka varmistaa lasten kannalta, etteivät he tule pahoinpidellyiksi sijaisperheessään ja joka toisaalta suojelee sijaisvanhempia perättömiltä syytöksiltä.
Sijaisvanhemmilta vaaditaan ennen valmennukseen osallistumista rikosrekisteriotteet ja lääkärintodistus heidän terveydentilastaan. Rikosrekisteriote
vaaditaan myös perheessä asuvilta muilta aikuisilta.
Perheiden kanssa on hyvä tehdä kodin turvasäännöt, jotta sijaishuolto olisi
turvallista niin sitä tarvitseville lapsille kuin sijaisvanhemmillekin. Valmennusohjelman aikana tulee kiinnittää huomio sijaisperheiden omien lasten valmentautumiseen ja sijaisvanhempien varautumiseen mahdollisiin pahoinpitely- ja
hyväksikäyttösyytöksiin.
Aiheettomien syytösten kohteeksi voi joutua kuka tahansa sijaisvanhempi.
Irlannissa tehdyssä tutkimuksissa kävi ilmi, että yksi kuudesta sijaisvanhemmasta on joutunut valitusten tai syytösten kohteeksi sijaisvanhemmuutensa
aikana. He ovat yleensä olleet kokeneita sijaisvanhempia ja toimineet sijaisvanhempina yli 5 vuotta.
Sijaisvanhemmat tarvitsevat valmennusta ja koulutusta kohdatakseen oireilevien lasten vaativaa käyttäytymistä. Tukea lasten ohjaamisessa ja tarkoituksenmukaisessa kasvatuksessa tarvitaan etenkin, kun sijaisvanhempien odotetaan vastaavan entistä vaikeammin oireilevien lasten tarpeisiin.
Sijaisvanhemmilla tulee olla oikeus tietää lapsen aikaisemmasta käyttäytymisestä, onko hän tullut pahoinpidellyksi tai seksuaalisesti hyväksikäytetyksi tai
onko lapsi itse syyllistynyt em. tekoihin. Ilman näitä tietoja sijaisvanhempien
on erittäin vaikea vastata sopivalla tavalla lasten tarpeisiin.
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Valmennuksen sekä sijaishuollon sosiaalityön aikana tulee varmistaa ja ohjata, miten
–– luodaan turvalliset menettelytavat sijaisperheeseen
–– vastataan haastavaan/uhmaavaan käyttäytymiseen
–– perhe voi turvallisesti vastata hyväksikäytetyn lapsen tarpeisiin
–– toimitaan haastavissa tilanteissa
–– kohdataan lapsen vanhempia ja luodaan toimivia yhteistyötapoja
–– tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa
–– valmistaudutaan mahdollisiin pahoinpitelysyytteisiin.
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TOIMINTAOHJESUOSITUKSIA
–– Sosiaalitoimella tulee olla kirjalliset ohjeet, miten lapsen psyykkinen
ja fyysinen kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö määritellään,
käsitellään ja tutkitaan, jos syytösten kohteena on sijaisperheen
vanhempi, sijoitettu lapsi tai sijaisperheen oma lapsi.
–– Kaikki syytökset on selvitettävä ja lain edellyttämissä tilanteissa tehtävä
ilmoitus poliisille. Perheille tulee kertoa, miten asian selvittäminen ja
mahdollinen rikostutkinta etenee ja kenen toimesta, siinä laajuudessa
kuin se on mahdollista.
–– Selvittelyvaiheessa on arvioitava lapsen turvallisuuden ja avun tarve,
sekä tarvittavat tukipalvelut muille asianomaisille.
–– Epäilyn kohteeksi joutuessaan sijaisperheet ovat ahdistuneita ja
ymmällään, ja siksi puhutun asian vastaanottaminen ja muistaminen
voi olla vaikeaa. Sen vuoksi kirjallisen tiedon antaminen epäilystä ja
prosessin kulusta on hyvin tärkeää.
–– Sijaisperheelle on ilmoitettava asiasta seuraavat lääkäreiden ja muiden
tahojen tutkimukset ja niiden tulokset, silloin kun se on asian luonteen
kannalta mahdollista.
–– Sijaisperheelle on tarjottava mahdollisuus riippumattoman tahon
konsultaatioon ja heidät tulee ohjata asianajajan palveluihin ja
lainopillisiin neuvoihin.
–– Sijaisperheelle on annettava selkeät ohjeet sijaisvanhempien
valitusoikeudesta, riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta tuesta sekä
tietoa heidän oikeuksistaan prosessin aikana ja sen päättyessä.
–– Sijaisperheelle on kerrottava seuraamukset, miten asia on
dokumentoitu, onko heidän mahdollista jatkaa sijaisperheenä
toimimista ja päättyykö lapsen sijoitus.
–– Mikäli epäily on aiheeton, on se ilmoitettava viipymättä sijaisperheelle ja
varattava perheelle tilaisuus keskustella asiasta.
–– Sijaisperheet ovat toimeksiantosopimuksen myötä velvollisia tekemään
ilmoituksen poliisille sekä tekemään lastensuojeluilmoituksen
epäillessään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.
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2.
PUHEEKSIOTTO
SIJOITETUN LAPSEN
KANSSA
Lapsen kaltoinkohtelu ja väkivalta sijaisperheessä
Muistilista työntekijälle puheeksi ottoon lapsen kanssa
Väkivaltateemaan johdattavia välineitä/tehtäviä
Väkivallan puheeksiotosta lapsen kanssa
Kun lapsi puhuu
Turvattomuuden ja väkivallan riskin arviointi lapsen kanssa
Turvasuunnitelma
Turvasuunnitelma, tulostusversio
Fyysisen väkivallan puheeksi ottaminen
Henkisen väkivallan puheeksi ottaminen
Sijaissisaruus
Parisuhdeväkivallalle altistumisen arvioiminen
Sisarusten ja ikätovereiden välinen väkivalta
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Lapsen kaltoinkohtelu ja väkivalta
Mikä on kaltoinkohtelua ja väkivaltaa sijaisperheessä?
Lasten kaltoinkohtelu on lasten ja nuorten pahoinpitelyä tai lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Kaltoinkohteluun ( yläkäsitteenä) sisältyy niin lapseen kohdistuva negatiivinen tekemin kuin positiivisten tekojen tekemättä jättämisen
muodot. Tässä lasten kaltoinkohtelulla tarkoitetaan lapseen sijaisperheessään
kohdistunutta fyysistä tai henkistä väkivaltaa ja laiminlyöntiä. Kaltoinkohtelun
eri muodot esiintyvät usein yhtä aikaa ja parisuhdeväkivallalla ja lasten kaltoinkohtelulla on voimakas yhteys. (Paavilainen & Flinck 2008). Lapsen kaltoinkohtelu sijaisperheessä – käsitteen sisältö ei luonnollisesti poikkea juurikaan siitä,
mitä käsitteellä tarkoitetaan ylipäätään.
Käytännön työssä vaikeinta tunnistaminen on silloin, kun selkeät pahoinpitelyn merkit puuttuvat eli puhutaan harmaasta vyöhykkeestä. Alla olevassa luokittelussa on pohjana Orasen (2006) ryhmittely, esimerkit ja sisällöt ovat työskentelymallin kokoamiseen osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden.

lapsen hoidon laiminlyönti tai estäminen / hoivan puuttuminen
–– perushuolenpitoa vaille jääminen: ovien sulkeminen yöksi, ei saa
tulla huoneesta ennen kuin vanhemmat ovat heränneet tai ei lupaa
tulla herättämään vanhempia, pulmien vähättely, ei viedä lääkäriin,
syömisen rajoittaminen esim. ei anneta välipalaa, ei koskaan pyydetä
syliin
seksuaalinen hyväksikäyttö
–– sukupuoliyhteys sijaislapsen kanssa, lapsen kehitystä vaurioittava
seksuaalinen teko kuten seksuaalisviritteinen puhe, koskettelu, nuoren
haukkuminen ”huoraksi”
lapsen fyysinen pahoinpitely
–– lyöminen, tukistaminen, läpsiminen, kovakourainen käsittely, luunappi,
kiinni tarttuminen, tavaroilla heittely
–– vanhemman pelottavuus
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kuritusväkivalta / kasvatuksen epäjohdonmukaisuus
–– kohtuuttomat rangaistukset, uhkailu rangaistuksilla, lapsen kokema
vanhemman uhkaavuus ilman fyysistä väkivaltaa, eristäminen yksin
omaan huoneeseen toistuvasti, ennakoimattomuus, rajat ja sopimukset
muuttuvat mielivaltaisesti
–– lapsen ylikontrollointi tai liiallinen vaativuus: liiallinen avustaminen,
ylisuuret vaatimukset lapsen käyttäytymisen ja tunteiden ilmaisun
suhteen
–– tietojen pimittäminen, turvattomuus: ei kerrota, mihin vanhempi
menee milloinkin
–– liiallinen kontrolli
henkinen väkivalta
–– lapsen mitätöinti, vähättely ja moittiminen, uhkailu, uhkaavuus,
nimittely, julkinen haukkuminen, loukkaava kommentointi esim. lapsen
ulkonäköön tai syömiseen liittyen
vuorovaikutuksen köyhyys tai kylmyys
–– lapsen kokeminen täysin negatiivisesti, vaikeus nähdä lapsessa mitään
hyvää, hellyyden, lohdun, sylin ja sosiaalisen turvallisuuden kieltäminen
lapselta, lapsen kohtaamattomuus, suljetut ovet, positiivisen
vuorovaikutuksen puuttuminen, tuskastuminen ja väsyminen lapseen –
puhe lapsen läsnä ollessa
eriarvoisuus omiin tai toisiin sijoitettuihin lapsiin verrattuna
–– sijoitettu lapsi on aggressiivinen omaa kohtaan ja vanhempi ei kestä
sitä, koetaan kilpailijaksi, eriarvoinen kohtelu
eristäminen biologisesta perheestä
–– pahan puhuminen biologisista vanhemmista, oman negatiivisen
asenteen välittäminen lapselle, ei puhuta mistään lapsen taustaan
liittyvästä, liiallinen hienotunteisuus, lapsen oman taustan kieltäminen,
biologisten vanhempien arvottomuus, yhteydenpidon perusteeton
rajoittaminen
sosiaalinen syrjäytyminen, (-syrjäyttäminen)
–– kaverisuhteet puuttuvat, sisarussuhteet sijaisperheessä huonot,
eristäminen perheen sosiaalisesta kanssakäymisestä
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parisuhdeväkivalta
–– lapsi parisuhdeväkivallan todistajana, turvattomuus
lapsen hylkääminen kriisitilanteessa tai sijaishuollon paikan
muutosvaiheessa
sijaisvanhemman psyykkiset ongelmat, vaikeus käsitellä tunteita ja
kokemuksia, alkoholisoituminen / epävakaus ihmissuhteissa
–– lasten sitominen salailuun, hoidon laiminlyönti, lapsi huolehtii
vanhemman jaksamisesta, lapsi joutuu lepyttelemään vanhempaa,
vanhempi ei kestä teini-ikäisen riehumista, huutaminen kun lapsi
kiukuttelee, vanhempi tarvitsee hoivaa ja lapsi alkaa hoivata, omat
väkivaltakokemukset aktivoituvat ja vanhempi ei pysty antamaan
hoivaa

Lähteet:
Oranen, Mikko (2006) Tutkimista ja tunnustelua – Lastensuojelun alkuarvioinnin käytäntöjä,
malleja ja kehittämissuuntia. Alkuarviointi ja avohuolto –työryhmän loppuraportti 22.3.2006.
Lastensuojelun kehittämisohjelma.
Paavilainen, Eija ja Flinck, Aune (2008) Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen
puuttuminen - hoitotyön suositus. Hoitotyön Tutkimussäätiö.
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Muistilista työntekijälle puheeksiottoon lapsen kanssa
–– tunnista oma olotilasi ja mielialasi: sinulla voi olla epävarma olo ja
joudut miettimään ensin keinot päästäksesi siitä eteenpäin
• muista, että sinun ei tarvitse ratkaista asiaa (et voi ottaa lapsen
kokemusta pois)
• anna aikaa ymmärryksen synnylle sekä itsellesi että lapselle
• oma sisäinen tehtäväksiantosi vaikuttaa epävarmuuteen/
levollisuuteen: mieti tehtäväsi
• tieto väkivallasta ja sen vaikutuksista auttaa sinua
–– pyri luomaan turvallinen ja miellyttävä ilmapiiri
• ole kiinnostunut lapsesta (ei vain esim. onko jotain tapahtunut)
• pysy rauhallisena, vaikka lapsi toisi esiin yllättäviä tai vaikeita
asioita
–– tapaa lapsi kahden kesken
–– tapaamisen alussa:
• aloita neutraaleilla asioilla, tee niitä asioita mitä teette
muutenkin tapaamisten aikana
• ks. seuraava sivu Väkivaltateemaan johdattavia välineitä / tehtäviä
• sinun ei tarvitse käyttää väkivalta -sanaa koko keskustelussa,
vaan käytä lapselle tuttuja sanoja
• anna prosessille aikaa, sovi useampi tapaaminen
• etene sitten myös suoraan asioista kysymiseen (ks Väkivallan
puheeksiotosta lapsen kanssa)
–– jos oma huolesi ei poistu, vaikka lapsi ei kertoisi mitään huolestuttavaa,
palaa asiaan toistuvasti tapaamisten yhteydessä
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Väkivaltateemaan johdattavia välineitä / tehtäviä
–– Kenen kanssa – kortit
–– Tunne- ja turvataito – materiaaleja
(lähde: Lajunen, Kaija ym, 2005: Turvataitoja lapsille; monistettavaa
materiaalia)
• Minusta tuntuu; piirrä ja kirjoita
• Ilmeet kertovat; piirrä alla oleviin kasvoihin miltä tuntuu, kun …
• Minä ja tärkeät ihmiseni
• Vihreän vai punaisen valon kosketus?
• Vihreä vai punainen valo?
• Hyvä salaisuus; piirrä hyvä salaisuus
• Keskustelukuva 1.
• En ole koskaan pelännyt niin kuin silloin; piirros
• En ole koskaan pelännyt niin kuin silloin, tarina
• Missä pelko tuntuu? Väritä se kohta kehosta, jossa sinä tunnet
pelon
• Joskus olen yksin; piirrä kuva
–– Perhepiirros
–– Muita välineitä, käytä itsellesi sopivia / tuttuja välineitä:
• pikku nuket, käsinuket
• nukkekotileikki
• ajankäyttöympyrä
• kortit (Nalle-, Saga-, Cope -kortit)
• arjen kautta lähteminen liikkeelle
• havainnointi vuorovaikutuksesta sijaisvanhempien kanssa
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Väkivallan puheeksiotosta lapsen kanssa
–– Kerro lapselle, että olet hänen sosiaalityöntekijänsä ja tehtäväsi on
huolehtia hänestä ja varmistaa, että hänellä on kaikki asiat hyvin/ häntä
kohdellaan hyvin sijaisperheessään. Sijaishuollon tarkoituksenmukaisuuden
arvioinnin yksi asiantuntija on lapsi itse. Vain lapsi itse voi antaa sinulle tietoa
siitä, miltä sijaishuolto hänestä tuntuu.
–– Anna aikaa itsellesi ja lapselle. Ole rauhallinen ja neutraali
–– Usko lasta. Jos kertomus myöhemmin osoittautuu vääräksi /keksityksi,
lapsella on kuitenkin ollut joku syy kertoa tätä tarinaa.
–– Anna kiinnostuksesi johtaa: kysy lisää asioista, jotka lapsi kertoo. Käytä
lapsen käyttämiä sanoja.
–– Varmista, että lapsi tietää, että jatkatte tapaamisia/ hän voi tulla
myöhemminkin puhumaan kanssasi

Kun lapsi on kertonut väkivallasta:
–– olon vakauttaminen, jos väkivalta on tapahtunut menneisyydessä eikä
uhkaa ole. Esim. olet nyt turvassa, täällä ei sellaista tapahdu….
–– turvallisuuden arviointi; mm. lapsen ajatus siitä, mitä tapahtuu, jos
sijaisvanhempien kanssa otetaan asia puheeksi
–– sopimukset jatkosta, mitä sosiaalityöntekijä tekee, tavataanko uudelleen
–– turvasuunnitelma lapsen kanssa
–– tarvittaessa väkivallan riskin arviointi

Puheen esteet
–– pelko muistaa, pelko myös kertomisen seurauksista
–– salaisuus, lasta on kielletty kertomasta
–– syyllisyys ja häpeä
–– se, ettei henkistä kaltoinkohtelua tai huonoa kohtelua mielletä väkivallaksi

Lapsen kertomisen tavat
–– puhumalla
–– piirtämällä
–– leikin kautta
–– liikkein (esim. lapsi näyttää lyönnin)
–– vuorovaikutuksessa näyttäytyy joko vetäytymisenä tai hyökkäävyytenä
–– kehon kautta tai selvät fyysiset merkit tai esim. jännittyneisyys
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Kun lapsi puhuu
–– Järjestä rauhallinen ja kahdenkeskinen tila ja pysy itse rauhallisena
–– Kiitä lasta puhumisesta ja osoita ymmärrystä kertomisen vaikeutta
kohtaan
• ”olen iloinen siitä, että kerroit”
• ”olet todella rohkea, kun puhut, se on oikein..”
–– Ota vastaan lapsen tunteita hyväksyvästi ja myötäeläen
• Älä anna sellaisia merkityksiä, mitä lapsi itse ei ole tuottanut
-- syyllisyydestä keskustelu on osa väkivaltatyötä, mutta ei
välttämättä heti puheeksioton vaiheessa, ellei lapsi itse sitä
tuota
-- jos lapsi kokee/ilmaisee syyllisyyttä, vapauta hänet vastuusta,
syy ei ole hänen
–– Kuuntele ja auta lasta kertomaan (älä kuitenkaan painosta)
• ”Hyvä kun kerrot”, ”Kerro vain”
• Käytä lapsen omia sanoja ja termejä
• Pyydä tarvittaessa piirtämään tai näyttämään se, mitä tapahtui
–– Anna tietoa väkivallasta ja sen vaikutuksista
• esim. kehon rektiot, tunnereaktiot ovat normaaleja
• neutralisointi ja yleistykset auttavat lasta; tilanteesta ei tule
lapselle sietämätön
–– Viestitä lapselle, että teet parhaasi hänen auttamisekseen ja siksi
myöskään et voi pitää asiaa omana tietonasi
–– Tue lapsen toimijuutta/osallisuutta omaan elämäänsä:
• Kysy lapselta, mikä hänelle olisi tärkeintä – mikä häntä auttaisi
eniten
• Jos lapsi puhuu pelosta, mieti hänen kanssaan, mikä sitä
vähentäisi
• Pidä lapsi tietoisena asioiden kulusta ja aikuisten hänen
turvaansa vahvistavista päätöksistä. Kerro lapselle, mitä
seuraavaksi tapahtuu.
Lapsella on oikeus puhua huolistaan!
Ammattilaisilla on velvollisuus huolehtia, että puhuminen johtaa avun saantiin!

Lähde, muokattu:
Lajunen, Kaija & Valkama, Sirpa (2013) Turvaa ja turvataitoja - kun lapsen rajoja on rikottu tai siitä
on epäilyä. Power point -esityksestä 2.5.2013 ja muokattu TuTa –työryhmässä 1.11.2013. JAMK, TuTahanke, Tunne- ja turvataidot osaamiseksi. (julkaisematon)
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Turvattomuuden ja väkivallan riskin arviointi lapsen kanssa
Lapsen turvallisuus/turvattomuus on kokemuksellinen asia, johon vaikuttaa
–– nykyhetken ja menneisyyden kokemukset, jolloin lapsi voi olla
herkistynyt kokemaan turvattomuutta esim. ääntä korotettaessa
–– merkitykset, joita lapsi antaa sijaisperheessä koetuille tapahtumille
–– todelliset väkivaltakokemukset

Väkivallan vakavuuden/ riskin arviointi
Väkivallan riskin arviointi on syytä tehdä, jos on herännyt epäily lapsen fyysisestä turvallisuudesta ja työntekijä pohtii, voiko lapsi olla sijaisperheessä. Arvioitavia asioita:
–– Väkivallan vakavuus: lievästä vakavaan, vammat, välineet fyysisessä
väkivallassa
–– Toistuvuus ja eskaloituminen: tapahtuuko useammin kuin
aikaisemmin? Tekojen pahentuminen?
–– Pelon määrä: Mitä lapsi luulee/pelkää tapahtuvan? Mitä pahimmillaan
voi tapahtua?
–– Kohteet: Kehen kaikkiin väkivalta kohdistuu? Muihin perheenjäseniin,
kotieläimiin?
–– Väkivallalla uhkaamisen taso: vakavasta fyysisen vahingoittamisen
uhasta (esim. tappamisesta) ja henkisestä kärsimyksestä (esim. rankka
haukkuminen ja henkinen nöyryyttäminen) kohtuullisiin seurauksiin
(esim. eristäminen omaan huoneeseen)
lähde: muokattu MARAK (moniammatillinen riskin arviointi) – materiaalista, THL
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Turvattomuuden kokemusten arviointiin muistilista
Voit arvioida lapsen kokemaa turvattomuutta ja myös väkivallan uhkaa kysymällä lapsen kokemuksista.
–– Huolet
• Tapahtuuko täällä jotain sellaista, joka huolestuttaa sinua?
–– Tilanne, jossa lapsi kokenut turvattomuutta
• Voitko kertoa tilanteista, joissa sinua on pelottanut?
• Voitko kertoa, milloin et ole ollut turvassa?
–– Pelot
• Mitkä asiat sinua täällä kotona pelottavat?
• Voitko piirtää tähän, missä tilanteessa/mikä sinua pelotti?
–– Huutaminen, syyttely, nolaaminen
• Mitä tapahtuu, kun tämä (perheenjäsen) suuttuu sinulle?
–– Huolenpidon puute
• Asia on vaikea selvittää ilman, että lapsi antaa vihjeen
työntekijälle. Olennaista lapsen kertomaan tarttuminen ja
tarkentaminen kysymyksin
–– Fyysisten rajojen rikkominen
• Rangaistuksista kysyminen
• Seksuaalista väkivaltaa on vaikeaa/mahdotonta kysyä suoraan
ilman että epäily on jostain herännyt. Hyvä/huono salaisuus
piirrokset voisivat auttaa. Varottava lapsen johdattelua!
–– Ilmapiiri kotona on huono/painostava
• Lapsen (iästä riippuen) on usein vaikea sanoittaa tätä kokemusta.
Vanhempien ja lapsen vuorovaikutuksen seuraaminen (kuinka
lapsesta, lapselle puhutaan) on usein tarpeellista
–– Uhkailu
• Uhkaillaanko sinua? Missä? Kuka? Uhkaillaanko jotakuta muuta
perheessäsi?
• Tarkista lapselle sopivalla kielellä, onko lasta uhattu fyysisellä
väkivallalla, rangaistuksilla tai henkisesti, esim. hylkäämisellä
(”joudut lähtemään täältä, jos …”)
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Turvasuunnitelma
Yleiset ohjeet
Seuraavalla sivulla olevan turvasuunnitelman voi tehdä lapsen kanssa, vaikka
väkivallan uhkaa ei olisikaan. Omasta turvallisuudesta puhuminen voi auttaa
lasta kertomaan, jos oma turvallisuus tuntuu uhatulta. Turvasuunnitelma auttaa lapsia ennakoimaan väkivaltatilanteita, vahvistamaan hallinnan tunnetta
ja lieventämään mahdollisia väkivallan seurauksia.
–– Juttele lapsen kanssa, kenelle hän voi soittaa, jos sijaisperheessä on
väkivaltaa/turvatonta.
–– Kenelle voi kertoa ja kenen luo voi mennä (sijaisperheessä tai
naapurustossa), jos on pelottavaa riitelyä/ lyömistä/ väkivaltaa tai sinua
kohdallaan huonosti.
–– Miettikää yhdessä turvallinen paikka kotona/sijaisperheessä.
–– Miettikää yhdessä turvaihminen kotona/sijaisperheessä.
–– Mikä tai kuka auttaa selviytymään, antaa sinulle rohkeutta, lohduttaa.
–– Jos joudut lähtemään pois perheestä, kenen luo voit mennä (naapuri,
ystävä?). Mieti lapsen kanssa yhdessä, missä tilanteessa on niin
uhkaavaa, että olisi lähdettävä pois.

Lähteet:
www.nettiturvakoti.net
Lajunen, Kaija ym. (2005) Turvataitoja lapsille. Helsinki: Stakes.
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Minun Turvasuunnitelmani
Tärkeät puhelinnumerot
Yleinen hätänumero_________________
Sosiaalityöntekijäni _________________
Turvahenkilöni (joille voin kertoa huolistani)
_________________

_________________

_________________

Hänen luokseen voin mennä________________
Hän auttaa minua_________________
Turvallinen paikka on________________
Turvaihmiseni on__________________
Jos on vaarallista, menen___________________

Muistan, että luotettavalle ihmiselle puhuminen
helpottaa ja auttaa selviytymään.
Pelottavassa tilanteessa
voin____________________________________
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Turvallisuudesta keskustelu lapsen kanssa
Seuraavat kysymykset on tarkoitettu auttamaan sinua keskustelussa lapsen
kanssa, kun selvität ja arvioit, miten hän voi sijaisperheessään. Kysymysten
avulla on tavoitteena tavoittaa lapsen oma, ainutlaatuinen ja yksilöllinen
kokemus.
Lapsella turvallisuuden tunne muodostuu arkisista asioista. Lapset kuvasivat
tärkeimmiksi asioiksi läheisyyden ja kosketuksen, kun heiltä kysyttiin turvallisuudesta. Juttelemalla lapsen kanssa saa tietoa turvallisuuden kokemisesta kuten arkirutiineista ja yhdessä olemisesta ja tekemisistä aikuisten ja sisarusten
kanssa, nukkumisesta (painajaisista), huolenpidosta ja perheen sisäisistä suhteista.
Esimerkkikysymyksiä:
Käytä samaa sanaa (koti, sijaisperhe tai perhe)mitä lapsi käyttää
–– Onko sinulla turvallinen olo/hyvä olla täällä kotona/(sijais)perheessä?
–– Kerro joitain asioita, joista olet viime aikoina tullut hyvälle mielelle, on
ollut onnellinen olo
–– Miten nämä perheenjäsenet näyttävät, että välittävät sinusta? Mistä
huomaat, että (sijais)äitisi tai isäsi välittää sinusta?
–– Huolestuttaako jokin asia sinua? Kenelle voit kertoa, jos jokin asia
huolestuttaa?
–– Pelkäätkö jotain asiaa/ihmistä kotona? Kenelle voit kertoa, jos pelottaa?
–– Kuka hoitaa sinua, kun olet sairas?
–– Keneen luotat eniten?
–– Kenen kanssa juttelet, kun olet surullinen?
–– Kohdellaanko sinua kotona reilusti?

Lähteet:
Tarkistuslista oppilashuollon ja neuvolan käyttöön (esi)koulussa tai kotona tapahtuvan
väärinkohtelun havaitsemiseksi. Daphne-hanke: ALLiES ,Teachers and parents Alliance for early
violence.
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Fyysisen väkivallan puheeksiottaminen
Fyysisen väkivallan kokemuksista puhuminen lapsen kanssa voi tapahtua joko
johdattelemalla asian äärelle yleisin (ei suoraan juuri tämän lapsen kokemuksista) tehtävin, kysymällä suoraan asiasta tai tarttumalla lapsen tarjoamiin vihjeisiin.
Esimerkit:
Suoraan kysyminen: Työntekijä kertoo lapselle, että hän tietää, että ”Joskus ihmiset tekevät tai sanovat asioita, jotka ovat väärin. Sekä aikuiset että lapset voivat kohdella toisiaan huonosti, satuttaa, käydä toiseen kiinni tai rangaista vaikka antamalla
luunapin tai selkäsaunan. Onko sinulle tapahtunut sellaista täällä?”
–– Jos sinulle tulee riitaa aikuisten kanssa, mitä silloin tapahtuu?
–– Jos sinulle tulee riitaa perheen muiden lasten kanssa, mitä silloin
tapahtuu?
–– Millaisia rangaistuksia teillä on? Rangaistaanko sinua usein?
–– Oletko saanut tukkapöllyä tai luunappeja?
–– Oletko kokenut väkivaltaa tässä perheessä?
–– Onko joku koskettanut sinua tavalla, joka tuntui ikävältä/pahalta tai tuli
tunne, että siinä oli jotain väärää?
–– Onko sinulla sellaisia salaisuuksia, joita nolottaa kertoa kenellekään?
Tehtäviä:
–– Aiheeseen johdantona lapsen kanssa voi tehdä tehtävän väkivallan
ja riitelyn eroista, yleensä lapset tunnistavat erot helposti. Tehtävän
jälkeen voi kysyä suoraan ”Onko tässä perheessä (sinun mielestäsi)
väkivaltaa?”
–– Piirros: mukavat ja ikävät asiat sijaisperheestä, hyvä salaisuus/huono
salaisuus
Vihjeisiin (merkit kehossa, vihjeet puheessa) tarttuminen: ”Lapset ovat kertoneet
minulle, että tuollainen jälki tulee, kun joku on töninyt, lyönyt tai repinyt. Mistä tuo on
tullut?
–– Kuinka sait nämä jäljet?
–– Voisitko kertoa minulle, mitä sinulle on tapahtunut?
–– Voitko näyttää (piirtää), mitä tilanteessa tapahtui?
33

Henkisen väkivallan puheeksiottaminen
Henkinen väkivalta on lapsen vaikeasti tunnistettavissa, sen tunnistaminen on
aikuisellekin haastavaa. Lasta voi pyytää piirtämään mukavia asioita sijaisperheestään ja vastaavasti myös ikäviä asioita. Piirroksista jutteleminen lapsen
kanssa voi johdattaa työntekijän häntä ihmetyttävien asioiden äärelle, joista
voi kysyä sekä lapselta että sijaisvanhemmilta.
Yleiset kysymykset turvallisuudesta/hyvästä olosta sijaisperheessä:
–– Onko sinulla turvallinen olo/hyvä olla täällä kotona/(sijais)perheessä?
–– Onko perheessä yleensä mukava ilmapiiri? Onko teillä mukavaa
yhdessä?
–– Kerro joitakin asioita, joista olet viime aikoina tullut hyvälle mielelle,
on ollut onnellinen olo
–– Miten nämä perheenjäsenet näyttävät, että välittävät sinusta? Mistä
huomaat, että (sijais)äitisi tai isäsi välittää sinusta?
–– Huolestuttaako jokin asia sinua? Kenelle voit kertoa, jos jokin asia
huolestuttaa?
–– Pelkäätkö jotain asiaa/ihmistä kotona? Kenelle kerrot, jos pelottaa?
–– Kuka hoitaa sinua, kun olet sairas?
–– Keneen luotat eniten?
–– Kenen kanssa juttelet, kun olet surullinen?
–– Kohdellaanko sinua kotona reilusti?

Henkisestä väkivallasta kysymyksiä:
Alla olevat kysymykset pyrkivät tavoittamaan lapsen kokemusta kohtelustaan
sijaisperheessä. Se, miltä lapsesta tuntuu, on totta, vaikka jostakusta toisesta
lapsesta tuntuisi samat asiat ihan erilaiselta tai vaikka sijaisvanhempi selittäisi
asian muulla tavoin. Kysymysten on tarkoitus myös kertoa lapselle, että hänen
kokemuksensa on arvokasta tietoa sinulle sosiaalityöntekijänä.
–– Kuunnellaanko tässä perheessä sinua ja sinun mielipiteitäsi?
–– Uhkaileeko tai pelotteleeko joku sinua?
–– Pelkäätkö joitain ihmisiä tai jotain paikkoja täällä kotona?
–– Tapahtuuko kotona sellaista, mikä huolestuttaa sinua?
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–– Huudetaanko sinulle?
–– Nimitteleekö tai haukkuuko joku sinua?
–– Käyttääkö perheessä joku sellaista huumoria, joka tuntuu sinusta
pahalta?
–– Vähätteleekö joku sinua?
–– Tuntuuko sinusta, että sinua kohdellaan tasapuolisesti/Samalla tavalla
kuin muitakin perheen lapsia?
–– Ärsyttääkö joku sijaisperheen jäsenistä sinua tahallaan? Puhutaanko
sinusta selän takana pahaa tai matkitaanko niin, että se tuntuu sinusta
pahalta?
–– Saako joku sinut tuntemaan itsesi tyhmäksi?
–– Vaaditaanko tai pakotetaanko sinua tekemään sellaista, mikä tuntuu
pahalta? Tai jota et vielä osaa? (Kohtuuttomat vaatimukset ikätasoon
nähden)
–– Syytetäänkö sinua asioista, joita et ole tehnyt?
–– Kertoisitko jonkin tilanteen täältä kotoa, joka tuntui sinusta pahalle?
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Sijaissisaruus
Yhteenvetoa eri tutkimuksista (Part 1996; Poland & Groze 1993; Twigg 1994;
Talbot 1997; Höjer 2001)

Sijaissisaruuden myönteisiä puolia:
–– 70–80 % mielestä on mukavaa kasvaa perheessä, joka toimii
sijaisperheenä
–– ymmärtää paremmin muiden ihmisten ongelmia
–– saaneet kypsyyttä ja paremman itsetunnon
–– ovat kiitollisia siitä, että heillä on rakastavat ja huolehtivat vanhemmat
–– ovat ylpeitä vanhemmistaan
–– saa huolehtia ja ottaa vastuuta nuoremmista sijoitetuista lapsista ja
tuntee antavansa tärkeän panoksen
Sijaissisaruuden kielteisiä puolia:
–– menettää yhteistä aikaa vanhempien kanssa:
• lapset tiedostavat, että sijoitetut lapset vievät vanhempien ajan
ja voimat, siksi he kokevat etteivät heidän pienet ongelmansa saa
riittävästi huomiota ja he haluavat myös säästää vanhempiaan
• ymmärtävät, että sijoitettujen lasten kokemukset vaikuttavat
heidän käyttäytymiseensä -> vaikeaa myöntää sijoitettuun
lapseen kohdistuvia kielteisiä tunteita, tuntevat syyllisyyttä,
kun tuntevat vihaa tai ärtymystä jos sijoitettu lapsi käyttäytyy
huonosti heitä itseään tai vanhempia kohtaan
–– läheisyyden menetys ja oman paikan menetys perheessä
–– perhe-elämä muuttuu jäykemmäksi, vähemmän spontaaniksi
sijoituksen myötä <- sijoitettujen lasten suurten vaikeuksien myötä
tiukemmat säännöt ja kuri
–– lapset ottavat vastuuta sijoitetuista sisaruksistaan, heidän
sopeutumisestaan perheeseen, mutta myös koulussa ja kaveripiirissä

”Omien lasten kasvusta sijaisperheessä” (Höjer 2001)
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Suhde vanhempiin: sekä positiivisia että negatiivisia puolia
–– vanhempi täytyy jakaa sijoitetun lasten kanssa
–– saa vähemmän aikaa, huomiota, täytyy ”jonottaa” vuoroaan
–– toisaalta 25 % koki, että saa enemmän aikaa itselle, kun sijoitettu lapsi
vie niin paljon vanhempien aikaa
–– empatian kyky lisääntyy
–– eivät halua huolestuttaa vanhempia omilla murheillaan
–– ovat sekä ylpeitä että myös huolissaan vanhemmistaan
–– kokevat ymmärtävänsä sijoitettua lasta paremmin kuin vanhempansa ja
joskus pettyvät vanhempiin, kun nämä eivät ymmärrä sijoitetun lapsen
käyttäytymistä
Viestejä vanhemmille: ”Älkää unohtako omia lapsianne”, ” Tehdään jotain yhdessä ilman sij. lasta”, ”Oikeudenmukaisuus on tärkeää”, ”Olkaa lujempia, päättäväisempiä”, ”Olkaa kärsivällisempiä”, ”Isä, auta enemmän äitiä”, ”Älkää ottako liian paljon
sijoitettuja lapsia”, ”keskustelkaa ja kuunnelkaa enemmän omia lapsianne”
Suhde sijoitettuun lapseen:
–– samanikäisyys tuo ongelmia: kilpailu, ystävien jakamisen pakko,
matkimista, samaistumisen tarvetta
–– vanhemmat lapset tulivat hyvin toimeen pienempien kanssa
–– 50 % sijoitetut lapset kertoneet asioista, joita ei saa kertoa kenellekään
–– 60 % tietävät sijoitettujen lapsen taustoista asioita, joita ei voi kertoa
kenellekään
–– näkevät paljon, mitä muuten eivät näkisi
–– ovat usein huolissaan sijoitetuista lapsista ja vihaisia heidän
vanhemmilleen
Keskeisiä teemoja (sijaisperheen omien lasten kokemukset):
–– luopuminen – sopeutuminen
• menettää osan aineellisista eduista, vanhempien huomiosta,
omasta tilasta, omista tärkeistä asioista toisten hyväksi
• sijoitettu lapsi voi olla myös häiriötekijä suhteessa omiin ystäviin
• perheen yhteiset lomamatkat, perhejuhlat, ajanvietto muuttuvat
–– vanhempien tuki
• pääosin saivat riittävästi tukea, mutta osa koki kaivanneensa
enemmän tukea esim. lasten välisissä riidoissa ja kiusaamisessa
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–– tiedon saaminen
• tiedon saaminen sijoitetun lapsen taustasta tärkeää, toisaalta
”tieto lisää tuskaa”
–– henkinen kasvu
• maailmankuva laajentunut, ovat oppineet kohtaamaan ja
hyväksymään erilaisuutta, lisää avoimuutta, rohkeutta ja
sosiaalisuutta
• kohtaavat elämän raadollisuuden sijoitetun lapsen kohtaloiden
kautta
–– tunnesuhteet
• noin puolet pitävät sijoitettuja lapsia sisaruksinaan, osalle he
ovat kavereita
• vastuun ottaminen sijoitetusta lapsesta
• kielteiset tunteet: niitä on, tukahduttaminen koska aiheuttaisivat
mielipahaa
–– sijoitetun lapsen iällä on merkitystä
• kun sijoitetut lapset selvästi nuorempia, ongelmat vähäisempiä
• toisaalta: mitä pienempi ikäero, sitä kiinteämmäksi suhde
muodostui
–– vastuu
• sijaisperheen vanhimmat lapset joutuvat itsenäistymään aikaisin
ja kantamana vastuuta perheestä
• apukasvattajana toimiminen, esimerkkinä oleminen,
käytöstapojen opettaminen
Viestit vanhemmille: ”Oma lapsi ei ole täydellinen. Vanhemmat asettavat joskus liikaa odotuksia biologisille lapsille. Jos lapsi on kiltti ja ongelmaton, se ei o ole merkki siitä ettei hän tarvitse tukea”.
sijaissisaruusaiheesta lue enemmän Pesäpuun materiaaleista Sijaissisaruus; ohjaajan opas; lasten
opas; nuorten opas (Pesäpuu 2012)
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Parisuhdeväkivallalle altistumisen arvioiminen
Käytä niitä nimityksiä sijaisvanhemmista, joita lapsi käyttää
–– Mitä tapahtuu, kun (sijais)vanhempasi ovat eri mieltä?
–– Mitä äitisi/isäsi tekee, kun hän suuttuu?
–– Oletko koskaan nähnyt tai kuullut, että isä satuttaa äitiäsi?
Mitä sinä teit?
–– Oletko koskaan nähnyt tai kuullut, että äitisi satuttaa isääsi?
Mitä sinä teit?
–– Mitkä asiat saavat sinut pelkäämään tai vihaiseksi?
–– Oletko huolissasi vanhemmistasi? Oletko huolissasi, jos/kun
vanhempasi juovat alkoholia?

Lähteet:
Vetere, Arlene (2011) Helsinki- seminars: Parisuhdeväkivalta-luento 7.4.2011. (julkaisematon)
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Sisarusten ja ikätovereiden välinen väkivalta
–– Millaisia muut lapset täällä ovat?
–– Onko sinulla täällä sijaisperheessä kavereita? Keiden kanssa olet?
Haluavatko kaikki olla kanssasi? Haluatko sinä olla täällä kaikkien
kanssa?
–– Kenen kanssa leikit/pelaat? Kysytkö itse, pääsetkö mukaan leikkeihin?
Onko sinun helppo pitää kiinni pelin säännöistä?
–– Kenen kanssa sinun on helppo sopia riitasi? Kenen kanssa ei?
–– Kiusaako joku sinua? Jos kiusaa, miten? Kuinka usein?
Lisäkysymyksiä, jos huoli herää
–– Jos saisit päättää, onko perheessä joku, jonka kanssa et haluaisi asua?
–– Pelottaako joku lapsista sinua?
–– Onko tavaroitasi rikottu tai vahingoitettu? Jos, kuka on tehnyt niin?
–– Huijaako, matkiiko tai valehteleeko joku lapsi sinulle?
–– Määräileekö joku lapsista aina muita?
–– Pakotetaanko sinua lainaamaan tai antamaan jotain, mitä et haluasi?
Häirintä internetissä ja kännykällä (mikäli lapsi käyttää niitä)
–– Onko sinusta ollut väheksyviä tai loukkaavia tekstejä tai kuvia verkossa?
–– Onko puhelimesi/internetin käyttöäsi rajoitettu tai kielletty? Onko
muita lapsia kohdeltu samalla tavoin?
–– Soittaako joku sinulle pilapuheluita?
–– Oletko kokenut häirintää sähköpostissa, Messengerissä tai muussa
sosiaalisessa mediassa?

Lähteet:
Tarkistuslista oppilashuollon ja neuvolan käyttöön (esi)koulussa tai kotona tapahtuvan
väärinkohtelun havaitsemiseksi. Daphne-hanke: ALLiES ,Teachers and parents Alliance for early
violence.
Holmberg Tiina (2000) Lapset ja perheväkivalta. Opas vanhemmille, lastensuojelun ammattilaisille
ja muille lasten kanssa työskenteleville. Stakes, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojekti.
Helsinki: Lasten Keskus.
Oranen, Mikko & Keränen, Eija (2006) Lasten auttaminen. Teoksessa Perhe- ja lähisuhdeväkivalta.
Auttamisen käytäntöjä. Ensi- ja turvakotienliiton julkaisuja 35. Helsinki.
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3.
PUHEEKSIOTTO
SIJAISVANHEMPIEN
KANSSA
Muistilistaa puheeksiottoon sijaisvanhempien kanssa
Kuinka autan perheeseemme sijoitettua lasta – arviointilomake
sijaisvanhemmalle
Vanhemman kanssa keskustelu suhteesta sijoitettuun lapseen, yleiset
kysymykset
Väkivaltaa koskevat kysymykset sijaisvanhemmalle
Työskentely sijaisperheen biologisten lasten kanssa
Sijaisvanhempien välisen parisuhdeväkivallan havaitseminen
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Muistilistaa puheeksiottoon sijaisvanhempien kanssa
Kun otat sijaisvanhempien kanssa puheeksi epäilyn, että sijoitettu lapsi tulee
kaltoinkohdelluksi perheessä:
1. Kriisi -näkökulma
–– väkivaltaepäily aiheettomanakin voi nostaa esiin perheessä kriisin
–– aiheellinen epäily eli väkivallan ilmitulo ( yleensä perheen salaisuus) on
kriisi koko perheelle
–– kriisi koskee sekä epäiltyä kaltoinkohtelijaa / väkivallan tekijää että
uhria tai uhreja -> väkivallan ilmitulo nostaa väkivallan riskiä
–– usein sama ihminen on sekä tekijä että uhri, esim. parisuhdeväkivallassa
pahoinpitely on molemminpuolista, pahoinpidelty vanhempi
kaltoinkohtelee lasta jne.
–– kriisi tarkoittaa heikentynyttä arviointikykyä, miten kannatta toimia
jatkossa -> ota työntekijänä sekä ymmärtävä että välillä hyvinkin
ohjaava työote
–– varmista ennen tapaamisesta lähtemistä, miten kukin toimii
lähitunteina ja -päivinä, mistä perhe saa tukea
–– anna tietoa niin paljon kuin sitä vain on olemassa siitä, miten asioiden
käsittely etenee jne.
2. Turvallisuus
–– edelliseen eli kriisi- näkökulmaan liittyen huolehdi turvallisuudesta,
sekä konkreettisesta, fyysisestä että tunnetasolla turvallisuuden tunteen
lisäämisestä
• jos epäily parisuhdeväkivallasta, keskustelu erikseen kummankin
vanhemman kanssa
• keskustelun aikana; varmista välillä, voiko sijaisvanhempi
puhua, mitä seuraa jos hän kertoo, mitä hän ajattelee ja luulee
seuraavan …
• keskustelun jälkeen; tehkää tarvittaessa turvasuunnitelmaa
yhdessä
• jos keskustelu on nostanut esiin myös vanhat väkivaltatilanteet
ja -traumat, puhu vakauttavaa ja rauhoittavaa tässä ja nyt –
tilanteeseen palauttavaa puhetta
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Kuinka autan perheeseemme sijoitettua lasta –
arviointilomake sijaisvanhemmalle
1= en ollenkaan
2= harvoin
3= toisinaan
4= usein
Annan luvan lapseni kaikenlaisille tunteille

1

2

3

4

Kannustan lastani ilmaisemaan tunteitaan
jutellen, piirtäen tai hänelle luontaisella tavalla

1

2

3

4

Luon turvaa olemalla lapsen lähellä

1

2

3

4

En vuodata omia hankalia tunteitani hänelle

1

2

3

4

Olen keskustellut lapseni kanssa sijoituksen syistä
arvostelematta lapsen vanhempia

1

2

3

4

Olen sanonut lapselleni, ettei sijoitus ole
hänen syytään

1

2

3

4

Olen auttanut lastani puhumaan sijoituksesta

1

2

3

4

Olen valmistellut lastani tapaamisiin

1

2

3

4

Pyrin säilyttämään arjen rutiinit turvallisina

1

2

3

4

En jätä lastani yksin surun tunteiden kanssa,
vaan lohdutan häntä

1

2

3

4

Autan lastani sanoittamaan ikävän ja surun
tunteita

1

2

3

4

Tuen lapseni myönteistä mielikuvaa
vanhemmistaan

1

2

3

4

Olen antanut lapseni muistella menneitä
ja katsella valokuvia

1

2

3

4

Rajoitan lastani, jos hän riehuu ja satuttaa muita

1

2

3

4

Pysyn itse rauhallisena lapsen tunnekuohun aikana

1

2

3

4
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Ohjaan lastani rakentavaan kiukun purkamiseen

1

2

3

4

Puhun lapsen vanhemmista ja suvusta arvostavasti

1

2

3

4

Kohtelen kaikkia lapsiani tasavertaisesti

1

2

3

4

Kiitän ja kehun lastani usein

1

2

3

4

Tuen parhaani mukaan lapseni suhdetta
vanhempiinsa

1

2

3

4

Teen lapseni kanssa mukavia asioita päivittäin

1

2

3

4

Kannustan lastani nauttimaan iän mukaisista
asioista

1

2

3

4

Lähde:
Muokattu materiaalista teoksesta Lehtinen, Teija & Lätti, Elina (2011) Entäs minä? Kuinka tuen
lastani erossa. Lasten eroryhmä, vanhempien ryhmän käsikirja. Kopijyvä Oy.
Muokkaustyö Marttala Pia, Viola – väkivallasta vapaaksi ry.
Kommentointi sijaisvanhemmat Outi Häkkinen ja Ulla Saranki.
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Sijaisvanhemman kanssa keskustelu suhteesta
sijoitettuun lapseen, yleiset kysymykset
Lapsen asioiden läpikäyminen sijaisvanhempien kanssa

1. Mitä perheeseesi sijoitetulle lapselle kuuluu?

______________________________________________
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mitkä asiat ovat hyvin?

Oletko jostain asiasta huolissasi?

+

-

+

-

+

-

+

-

2. Millainen lapsesi mielestäsi on? Onko lapsesi mielestäsi muuttunut?

Ympyröi vaihtoehdot, jotka parhaiten kuvaavat lastasi:
viisas räjähtävä leikkisä ystävällinen tarkka iloinen hassu lapsellinen
arvaamaton määräilevä ahne tyytyväinen huolimaton valehtelija epävarma kiltti
hauska reilu vastuuntuntoinen surullinen paha kärsivällinen vakava rauhallinen
älykäs pelokas vilkas ujo jännittynyt ilkeä rento ruma ylpeä miellyttävä
yksinäinen kätevä vihainen toimelias inhottava laiha pinnallinen pohdiskeleva
kova luova lihava hiljainen hyvä puhelias rakas filosofinen mukava outo
hyväntuulinen tyhmä laiska sulkeutunut
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3. Lapsesi positiivisia ominaisuuksia ovat:

4. Missä asioissa lapsesi on hyvä?

5. Miten osoitat lapsellesi, että hän on sinulle tärkeä?

6. Mistä huomaat, että lapsesi on
Hyvällä tuulella?
Peloissaan?
Vihainen?
Satuttanut itsensä?
Surullinen?

7. Ympyröi tarvelistasta tarpeet, joita lapsellasi mielestäsi on?
Ilo Lohdutus Rakkaus Hellyys Kannustus Kieltäminen Oma tila Apua tunteiden
nimeämiseen Apua tunteiden ilmaisuun Turva Hyväksytyksi tuleminen Puhuminen
Kuuntelu Aikuisen aika Yhdessä tekeminen Läheisyys Nälän ja janon tyydyttämisen
tarve Nähdyksi tuleminen Itsestä pitäminen Huomio Huolettomuus Uni Suojelu
Pysäyttäminen Hoiva Ystävien tarve Ihmisiin liittymisen tarve Elämysten tarve
Selvän aikuisen tarve

8. Mitä lapsesi tarvitsisi juuri nyt?

Lähde:
muokattu materiaalista Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2004) Kohtaavaa lastensuojelua.
Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja. helsingin kaupungin
sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1.
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Väkivaltaa koskevat kysymykset sijaisvanhemmalle
Kaltoinkohtelu ja väkivalta sijaisperheessä lasta kohtaan on mm:
–– kasvatus, joka kulkee kielteistä kehää
• neuvottomuutta tai jatkuvaa kielteistä palautetta
• huomiotta jättäminen
–– eriarvoisuus
• vertailu muihin perheessä oleviin lapsiin
• lapsen oman taustan kieltäminen ja biologisten vanhempien
arvottomuus
–– vuorovaikutuksen kylmyys
• lapsen kohtaamattomuus esim. kuuntelun puute
• vanhemman kohtuuttomat vaatimukset lasta kohtaan esim.
tunteiden osoittamisen ja käyttäytymisen suhteen
–– henkinen väkivalta
• lapsen kokema vanhemman uhkaavuus ilman fyysistä väkivaltaa
• lapsen vähättely ja mitätöinti
• julkinen nolaaminen esim. kommentit ulkonäöstä tai syömisestä
–– huolenpidon puute
• eristäminen yöksi
• ruokailun ja välipalojen kohtuuton rajoittaminen
• ennakoimattomuus: rajat ja sopimukset muuttuvat mielivaltaisesti
vanhemman omavaltaisella päätöksellä
–– vuorovaikutuksen kylmyys
• hellyyden, lohdun, sylin ja sosiaalisen turvallisuuden kieltäminen
lapselta
–– kohtuuton kasvatus ja rangaistukset
• eristäminen (jatkuva) perheen sosiaalisesta kanssakäymisestä
• simputus, lapsi joutuu tekemään toistuvasti saman asiat
ymmärtämättä miksi. Esim. koulutehtävät, tee! pyyhi tekemäsi! tee
uudelleen! pyyhi pois ja tee jälleen!
• fyysinen kurittaminen ja kovakourainen käsittely
–– kohtelu, jota sijoitetut lapset voivat pitää normaalina, vaikka se aikuisten
käsityksen mukaan on väkivaltaa/kaltoinkohtelua
–– sitominen salailuun
• sijaisvanhempien päihteiden käyttö
• mielenterveysongelmat
• sijaisvanhemman jaksamisesta huolehtiminen
–– parisuhdeväkivallalle altistuminen
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Voit kysyä suoraan muistilistan avulla tai käyttää alla olevia apukysymyksiä.
Kysymyksissä on sana lapsesi tai lapsi tarkoittaen perheeseen sijoitettua lasta
turvallisuus ja tunteet
–– Jos lapsellasi on paha mieli, mistä sen huomaa?
–– Miten lohdutat häntä?
–– Kehen uskot lapsesi luottavan eniten, mistä sen huomaat?
–– Pelkääkö lapsesi sinua, kun suutut?
rangaistukset
–– Kun lapsesi on toiminut väärin, miten häntä rangaistaan?
–– Onko rangaistuksissa eroa, kun mietit, miten rankaisit omia lapsia
samanikäisinä?
–– Ovatko rangaistukset kohtuullisia mielestäsi?
–– Mitä halusit lapsesi oppivan, kun rankaisit häntä?
–– Onnistuitko siinä, että lapsi ymmärsi ja osaa jatkossa toimia toisin?
–– Oletko rangaissut lastasi fyysisesti?
–– Miten kärsivälliseksi arvioisit itsesi, kun neuvosi tai ohjeesi eivät mene perille?
tasavertainen kohtelu
–– Oletko mielestäsi tasapuolinen kaikkia lapsiasi kohtaan?
–– Perheeseenne sijoitettu lapsi kertoi minulle… esimerkki työntekijää
huolestuttavasta tapahtumasta… Mikä auttaisi sinua toimimaan toisin?
Jos tilanteessa olisi ollut joku muu lapsistasi, olisitko toiminut toisin?
henkinen väkivalta
–– Oletko koskaan/ joskus suuttuessasi nimitellyt lastasi?
–– Haukkuvatko tai nimittelevätkö sisarukset toisiaan?
–– Kannustatko ja kiitätkö lastasi?
–– Arvosteletko lapsesi ulkonäköä tai vaatetusta?
–– Joutuuko lapsesi varomaan sanojaan ja tekojaan turvallisuutensa vuoksi/
pelätessään sinun suuttuvan?
–– Uhkailetko lastasi?
–– Jos lapsesi käyttäytyy uhmakkaasti, puututko vain käyttäytymiseen vai
mietitkö syitä, mitä käyttäytymisen taustalla on?
–– Uskaltaako lapsesi kertoa sinulle hankaliakin asioita esim. että on
töppäillyt jossain asiassa?
–– Uskaltaako lapsesi sanoa oman mielipiteensä ja kuunteletko, vaikka
olisitte eri mieltä?
–– Tietääkö lapsesi, missä olet milloinkin tai milloin tulet kotiin?
–– Arvosteletko lapsesi ruokailuun liittyviä asioita? Yritätkö ratkaista
ruokaan/ ruokailuun liittyvät pulmat positiivisessa hengessä?
49

Työskentely sijaisperheen biologisten lasten kanssa
Muistilistaa:
–– huomioi perheessä käydessäsi perheen muut lapset
–– sijaisperheen lapset voivat olla osallisia väkivaltaan monella tavalla:
• sijoitetun lapsen kertomukset omista rajuistakin kokemuksista,
sijaistraumatisoituminen?
• sijoitettu lapsi vie kaiken huomion ja vanhempien jaksamisen
perheessä, lasten jääminen ilman riittävää huomiota?
• sijoitetun lapsen väkivaltaisuus tai uhkaavuus perheen jäseniä
kohtaan, joko lapsia tai vanhempia – traumatisoi
• jos omat vanhemmat alakavat kohdella huonosti sijoitettua lasta,
kaltoinkohtelun todistajana oleminen vaurioittaa
• väkivalta ja kaltoinkohtelu laajenee ja siirtyy koskemaan kaikkia
perheen jäseniä
• perheessä on väkivaltaa tai kaltoinkohtelua riippumatta
sijoitetusta lapsesta, esim. parisuhde. tai kuritusväkivaltaa
• arvioi, tarvitsevatko perheen biologiset lapset työskentelyä tai
turvaamista
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Sijaisvanhempien välisen parisuhdeväkivallan
havaitseminen
Hyvinvointi ja parisuhde-kysely
Hyvinvointi ja parisuhde-kyselyn tarkoituksena on pysähdyttää sinut hetkeksi
miettimään parisuhteen ja hyvinvoinnin merkitystä elämässäsi. Erityisen tärkeäksi parisuhteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta nousevat vuorovaikutukseen
liittyvät asiat, joihin myös Hyvinvointi ja parisuhde-kyselyssä keskitytään.
On hyvin yleistä, että parisuhteessa syntyy erilaisia vastakkainasetteluja, ristiriitoja ja jumiutuneita tilanteita, jotka edelleen vaikuttavat omaan ja muiden
perheenjäsentesi hyvinvointiin. Seuraavien kysymysten tarkoituksena on toimia johdantona hyvinvoinnin ja parisuhteen teemoihin. Mieti ja syvenny kysymyksiin rauhassa. Tämän jälkeen voit siirtyä seuraavaan osioon ja jatkaa halutessasi kysymyksiin vastaamista tai muiden kyselyn herättämien ajatusten
pohdintaa vapaamuotoisesti kyselylomakkeen loppuosassa.
–– Toteutuvatko parisuhteessasi tasa-arvoisuuden, vapauden ja toisen
kunnioittamisen periaatteet? Kannatteko yhdessä vastuuta – jaatteko
yhdessä arjen kokemuksia? Koetko sinä välittämistä ja huolenpitoa
kumppanisi taholta? Entä päinvastoin? Tuntuuko sinusta, että voit
parisuhteessa toteuttaa myös itsellesi tärkeitä asioita ja tavoitteita?
–– Minkälaisia vastakkainasetteluja, ristiriitoja ja jumiutuneita tilanteita
olet kohdannut parisuhteessa ja minkälaisia kokemuksia sinulla
on niiden käsittelystä ja ratkaisemisesta? Minkälaisia tunnetiloja
ja käyttäytymismalleja tilanteisiin on liittynyt? Ovatko tilanteet
herättäneet muistoja tai ajatuksia lapsuudenperheeseesi liittyen?
–– Käsittelettekö ja puratteko te yhdessä kumppanisi kanssa em. tilanteisiin
liittyviä ratkaisuja? Tuntuuko sinusta, että joudut salailemaan
tapahtumia kumppaniltasi tai muilta ihmisiltä?

Lähteet:
Hulkko & Tiainen 2008
tulostettava versio: www.violary/hankkeet/AAP/materiaalit
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Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä (tai viimeisintä)
parisuhdettasi. Rastita tilannettasi parhaiten kuvaava
vaihtoehto.
Kysymykset

Usein

Joskus

Ei koskaan

Usein

Joskus

Ei koskaan

1. Koetko, että parisuhteessanne on sinun tai kumppanisi
hyvinvointiin vaikuttavia ristiriitoja tai ongelmia?
2. Oletko kokenut parisuhteessasi
a) läheisyyden tai välittämisen tunteita?
b) turvattomuudentunnetta?
c)

mustasukkaisuutta?

d) ystävyys- tai sukulaisuussuhteisiin liittyvään kanssakäymiseen
puuttumista (esim. puhelut, yhteydenotot, tapaamiset)?
e) kontrollointia (esim. vapaa-aika; harrastukset)?
f)

määräämistä tai pakottamista (esim. kotityöt, opiskelu, työelämä,
seksuaalinen kanssakäyminen)?

Kysymykset
3. Ovatko ongelmat tai ristiriidat synnyttäneet
parisuhteessanne tilanteita,
a) joissa erimielisyyksistä huolimatta olette kumppanisi kanssa
löytäneet molempia tyydyttävän ratkaisun?
b) joissa olet kokenut kumppanisi käyttäytymisen pelottavaksi tai
uhkaavaksi?
c)

joista olet jälkeenpäin tuntenut syyllisyyttä, häpeää tai katumusta?

d) joissa kumppanisi on kokenut käyttäytymisesi pelottavaksi tai
uhkaavaksi?
e) joista kumppanisi on jälkeenpäin tuntenut syyllisyyttä, häpeää tai
katumusta?
4. Liittyykö parisuhteenne ristiriitatilanteisiin
a) vastavuoroista keskustelua, joissa sekä sinä että kumppanisi
pystytte selkeästi ilmaisemaan oman näkemyksenne?
b) voimakasta suuttumusta, kiihtymistä tai raivostumista?
c)

mitätöintiä, nimittelyä, halveksuntaa tai nöyryyttämistä?

d) uhkailua (esim. suhteen lopettaminen, lasten huoltajuus, itsen tai
toisten vahingoittaminen)
e) tönimistä, repimistä, potkimista, lyömistä, muunlaista
kiinnikäymistä tai esineiden rikkomista?
5. Ovatko parisuhteenne ristiriitatilanteet saaneet
a) sinut ja kumppanisi luottamaan siihen, että pystytte yhdessä
kohtaamaan ja ratkaisemaan parisuhteeseenne liittyviä ongelmia?
b) sinut ennakoimaan tai varomaan kumppanisi käyttäytymistä?
c)
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kumppanisi ennakoimaan tai varomaan sinun käyttäytymistä?

Voit lisäksi halutessasi vastata kysymyksiin tai nostaa esille muita kyselyn herättämiä ajatuksia myös vapaamuotoisesti. Kiitos ajastasi!
Jos parisuhteesi asiat mietityttävät sinua, älä jää itseksesi, vaan mene puhumaan asioista jonkun kolmannen osapuolen kanssa; esim. ystäväsi, kaverisi,
työterveyshoitajan, lääkärin, opiskeluterveydenhuollon edustajan kanssa.

Yhteystietoja:
www.turvakoti.net, www.ensijaturvakotienliitto.fi, www.riku.fi, www.tukinet.fi,
www.naistenlinja.com, www.miessakit.fi, www.monikanaiset.fi

53

4.
PUHEEKSIOTTO
SYNTYMÄVANHEMPIEN
KANSSA
Muistilista puheeksiottoon syntymävanhempien kanssa
Artikkeli ”Sijoitettujen lasten syntymävanhemmat ja väkivaltatyö”
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Puheeksiotto syntymävanhempien kanssa, kun epäily
lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä on herännyt
Työntekijän muistilistaa:
–– Mieti työparisi kanssa, missä vaiheessa ja kuka on hyvä olla yhteydessä
syntymävanhempiin = suunnitelmallisuus, jos mahdollista
• vaikuttaako päätökseen se, kuka on ensin ilmaissut huolensa
lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä?
• luottamus tärkeää, kun hankalista asioista kerrotaan: kuka
kertoo, onko mukana joku ”neutraali” ihminen tai tukihenkilö
–– Ole yhteydessä vanhempaan mahdollisimman pian.
Sovi henkilökohtainen tapaaminen aina
–– Suora puhe epäilystä vanhemmalle on tarpeen, vaikkei kaltoinkohtelu
todentuisikaan jatkossa. Luottamus menee, jos vanhempi kuulee asiasta
jotain muuta kautta esim. lapselta tai vasta sitten, kun asia ratkennut.
• luottamusta lisää kertominen jo epäilyn vaiheessa, vanhempi saa
kokemuksen, että ”tuo välittää minun lapsesta” – hyödynnä tätä
asiakassuhteessa
–– Vanhemmat voivat olla hyvä informaationlähde, onko lapsen voinnissa
tapahtunut muutoksia
• haastattele vanhempia myös tiedonkeruun mielessä
• Aloitus kun vasta epäily kaltoinkohtelusta: ” Mitä lapsellesi
kuuluu, miten hänellä menee sijaisperheessä?
–– Esille tullut epäily lapsen kaltoinkohtelusta on kriisi myös vanhemmalle,
huomioi vanhemman reagointi ja voimavarat.
• Kriisireaktioita ovat mm. havaintokyvyn kaventuminen,
negat. tunteiden aktivoituminen mm. viha sos.tt ja
sijaisperhettä kohtaan; syyllisyys, omien väkivaltakokemusten
mieleenpalautuminen; luottamuksen menettäminen
sijaishuoltoon; tilanteen läpikäyminen uudelleen ja uudelleen.
• Varaa riittävästi aikaa so. tarpeellinen määrä tapaamisia
vanhemman kanssa tai tarjoa kriisityötä toiselle työntekijälle
–– Sovi vanhemman kanssa siitä, mitä hän voi tällä hetkellä tehdä ja kenen
kanssa puhua (vrt. jos on tehty rikosilmoitus) – ja mitä hän ei tee!
–– Pidä vanhemmat ajan tasalla siitä, mitä jatkossa tapahtuu.
Sovi tapaamisaika tai puhelinaika
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–– Joka tapauksessa on haasteellista rakentaa vanhempien luottamusta
sijaishuoltoon; kaltoinkohteluepäily vie ehkä jo rakentuneen
luottamuksenkin -> tarvitaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä, aikaa ja tilaa
–– Onpa lastensuojelullinen ratkaisu joko sijoittaa lapsi uudelleen tai että
sijaishuoltopaikka ei muutu, suunnittele erityisen yksityiskohtaisesti
syntymävanhemman mukanaolo lapsen elämässä jatkossa
–– Varaudu vastaanottamaan syntymävanhemman päällekkäiset tunteet:
syytös, vihaisuus, katkeruus, helpotus
• ”tuplapetos lapselle”, lapsi ei ole voinut asua omien vanhenpien
luona, täälläkään ei ollut hyvä
• petos vanhemmille: ”meille luvattiin, että asiat ovat sitten
kunnossa” – kuuntele, ota vastaan tunteet, älä ota vanhemman
tunteita omaan persoonaasi kohdistuvina loukkauksina, älä
selitä pois tapahtunutta
• anna vanhemmalle tietoa/vinkkejä, miten hän voi puhua asiasta
lapsensa kanssa ja miten ja miten ei sijaisvanhemman kanssa:

VINKIT
Miten vanhempi voi puhua epäilystä lapsensa kanssa
–– vanhemman tehtävänä ei ole selvittää, mitä on tapahtunut. Muistuta,
että se on sosiaaliviranomaisten/poliisin tehtävä
–– vanhemmalle on hyvä kertoa, että lapsen kanssa on asiasta puhuttu,
kuka on puhunut ja voiko vanhempi tässä vaiheessa puhua asiasta
lapsensa kanssa
–– painota, että kyse on epäilystä ja asia on kesken
–– kerro vanhemmalle, että ymmärrät, että hän haluaa auttaa ja tukea
lastaan
–– vanhempi voi kysyä lapseltaan, miten hän itse voisi auttaa
–– vanhemman tehtävä ei ole ottaa asiaa puheeksi lapsen kanssa, mutta
jos lapsi haluaa puhua, vanhempi voi kertoa tosiasiat: Olen keskustellut
asiasta sinun sos.tt kanssa, asiaa selvitellään ja mitä tapahtumista tietää
jne.
–– tärkeää on, ettei vanhempi anna lapselle sanoja suuhun eikä painosta,
vaan antaa lapsen kertoa omin sanoin, jos tämä haluaa
–– kerro vanhemmalle, että omien tunteiden voimakas esille tuominen
ei helpota lapsen oloa, vaan voi sitä pahentaa. Vanhemmalle ohjeeksi,
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ettei aloita asiasta puhumista tunnekuohussa, koska silloin sekoittuvat
lapsen ja vanhemman omat tunteet
–– muuta?

Miten vanhempi voi puhua sijaisvanhemman kanssa
–– tunnekuohussa asian selvittäminen ei auta ketään. Älä lähde vihaisena
kertomaan totuuksia
–– vanhemmalla on oikeus olla vihainen. Mieti vanhemman kanssa, keneen
vihaa voi purkaa, ettei oma lapsi joudu hankalaan asemaan
–– kerro vanhemmalle, miten sijaisvanhempien kanssa asiassa edetään ja
mitä tietoja hänellä on oikeus saada
–– painota, että lastensuojelu huolehtii lapsen turvallisuudesta

Muistilistan koonti:
–– työryhmien työskentely, keskustelut sostt kanssa / kehittäjätyöntekijät
Pia Marttala ja Anu Huovinen
–– puhelu12.9.2013 Rikosuhripäivystys projektinjohtaja Maatu ArkioLampinen / Anu Huovinen
–– kokemusasiantuntijana Mareena Heinonen, keskustelu josta kirjaukset
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Sijoitettujen lasten syntymävanhemmat ja väkivaltatyö
Eeva Immonen
Tuuli oli nyt vastassa ja Nasun korvat liehuivat päässä kuin liput kun hän ponnisteli eteenpäin, ja tuntui että oli kulunut monta tuntia ennen kuin hän sai korvansa Puolen Hehtaarin Puiston suojaan ja ne nousivat taas pystyyn kuuntelemaan
hieman hermostuneesti myrskyn ulvontaa puiden latvoissa.
”Ajatteles, jos joku puu kaatuisi kun me olemme sen alla!”
”Ajatteles, jos ei kaadu”, sanoi Puh pitkään harkittuaan.
Nalle Puhin satulipas (2001)
Nasun ja Nalle Puhin keskustelu voisi olla yksi kuvaus hankkeessa tehdystä väkivaltatyöstä sijoitettujen lasten syntymävanhempien kanssa. Nasumainen huolestuneisuus on tavallista väkivaltaa kokeneille. Väkivallan kokeminen synnyttää uskon siihen, että jos jotain pahaa voi tapahtua, se tapahtuu. Työntekijän
tehtävä on luoda uskoa siihen, että voi se paha jäädä tapahtumattakin.

Kari Hallikainen (2012), VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n Jussi-työntekijä, kirjoitti blogikirjoituksessaan:
”Pitäisi olla riittävästi tilaa erilaisille puhumisen tavoille – olemisen tavoille.
Dialogiseen suhteeseen liittyy välittämistä. Muutos tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun siihen on riittävästi tilaa. Narratiivisessa prosessissa asiakkaiden ongelmallisten tarinoiden kuuleminen ja ongelman ”haittavaikutusten”
huolellinen tutkiminen vaatii aikaa. (…) Vasta sen jälkeen meillä on mahdollisuus nostaa esiin ihmisten vaihtoehtoisia tarinoita tilanteesta selviytymiselle, lihottaa niitä ja tutkia miten ne voisivat siirtyä arkeen elettäväksi elämäksi.”

Väkivaltatyössä sijoitettujen lasten syntymävanhempien kanssa on kyse tästä:
riittävästi aikaa vaativasta prosessista. On oltava riittävästi aikaa kuulla, on kestettävä kuulla ja on löydettävä sitä, minkä varaan elämää voi tulevaisuudessa
rakentaa.
Tämä puheenvuoro kertoo tästä työskentelystä Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa – hankkeen aikana, vuosina 2009 –
2012; työskentelystä, jossa väkivallan kokemukset ovat mukana. Puheenvuoro-
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ni tarkoitus on kertoa myös siitä, mitä olen oppinut, minkä olen ymmärtänyt
työskentelyssä tärkeäksi.
Työssä syntymävanhempien kanssa – työssä ihmisten kanssa – toivo on hyvä opastaja. Tavoite ei ole muuttaa ongelmia olemattomiksi. Ongelmakeskeinen
työtapa hukkaa jotain olennaista ihmisen elämän sekä sosiaalityön mahdollisuuksista ja vahvuuksista. Tämä näkökulma perustuu siihen yksinkertaiseen
päätelmään, että ihmisen elämän olemassaolo ja halu elää pohjautuvat ensisijaisesti vahvuuksiin nojaamiseen ja toiveikkuuden varaan rakentamiseen. Yksittäinen ihminen ei voi rakentaa elämäänsä ongelmien hahmottamisen ja niiden ratkaisemisen ympärille. Sosiaalityön olemuksen ydin ei ole sosiaalityön
rakenteissa tai työskentelykehyksessä, vaan se on ihmisen elämän merkityksen
löytämisen ja elämässä selviytymisen tukemisessa. (Ruuskanen 2011, 6)
Väkivallasta irrottautuminen ei käy käden käänteessä, olipa sen kohteena tai
käyttäjänä. Kun vanhemman elämään liittyy väkivallan lisäksi sijaishuolto, elämä voi olla välillä kuin letkajenkkaa: hyppyjä eteen- ja taaksepäin ja paikallaan
olemista. Työskentelykin tarvitsee hetkeksi paikalleen pysähtymistä, eteen ja
taakse katsomista yhdessä. Vaikka menneisyyden ymmärtäminen on ollut tärkeää hankkeen asiakastyössä, tärkeää on ollut myös miettiä mitä sitten, mitä
toivoa tulevaisuudessa näkyy, kaikista kokemuksista huolimatta.
Asiakassuhteessa rakennetaan uudelleen luottamusta. Pitkään väkivaltaa kokeneen ihmisen – aikuisen tai lapsen – on vaikea luottaa toiseen ihmiseen, koska hänen rajojaan on rikottu ja epäluottamuksen kokemukset ovat vahvoja. Koko minäkuva voi muuttua arvottomaksi ja usko muutokseen kadota.
Narratiivinen ajattelu erottaa ihmisen ja ongelman toisistaan. Ihmisellä voi
olla kykyjä ja mahdollisuuksia, koska hän on enemmän ja eri kuin ongelmansa. Syntymävanhemman kanssa tehtävässä työssä yksi tavoite on luoda toinen
oma tarina, nähdä itsensä toisin menneisyydessä, nyt ja tulevaisuudessa. Historiakin täytyy tavallaan uudelleenkonstruoida, että sen kanssa voi elää.
Syntymävanhempien kanssa työskentelyn ei tarvitse olla terapiaa, mutta Alice Morganin (2008, 10) määrittelemät kaksi merkittävää narratiiviseen terapiaan vaikuttanutta tausta-ajatusta tuntuvat hyvin hyödyllisiltä: uteliaisuuden
säilyttäminen ja sellaisten kysymysten jatkuva esittäminen, joihin kukaan ei
tiedä vastausta etukäteen.
Yksi merkittävä kehittämistyössä syntynyt ymmärrys on, että minä en tiedä
eikä minun pidäkään tietää, mikä toisen elämälle on parasta. Se ei tarkoita, ettei meidän työntekijöinä tulisi antaa käyttöön kaikki se tieto, jota meillä on. Se
tieto jää työkaluksi vanhemmalle.
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Ensin pitää tietää ennen kuin voi ymmärtää ja toimia toisin
Psykoedukaatio on ollut olennainen työmenetelmä kehittämishankkeessa tehdyssä väkivaltatyössä sijoitettujen lasten vanhempien kanssa. Syntymävanhemmat tarvitsevat samaa tietoa lastensuojelusta ja väkivallasta kuin lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sijaisvanhemmat; koskettavathan nuo asiat
syntymävanhempia aivan henkilökohtaisesti. Tietoa on mahdollisuus tarjota
yksilö- ja perhekohtaisessa työskentelyssä sekä vertaistukiryhmissä. Vanhempien tulee tietää lastensuojelun perusteista, prosessin kulusta, omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Lakitieto ja viranomaiskieli on mahdollista avata
ymmärrettävälle suomen kielelle; itse asiassa se taitaa olla lastensuojelun ammattilaisten velvollisuuskin.
Huoltajan rooli ja vanhemmuus puhuttavat, myös silloin, kun lapsi on sijoitettuna. Miia Pitkänen (2011, 53) kertoo tutkimusaineistonsa kokemuksena,
miten omalla tiedostamisella oli merkitystä ja miten vanhemman rooli lastensuojelutyöskentelyssä muuttui lapsen sijoituksen jälkeen. Lapsen sijoitus on
helpompi hyväksyä, jos ymmärtää lapsen näkökulmasta oman vanhemmuuden riittämättömyyden. Tämän saman totesimme käytännön työssä: ensin pitää tietää, ennen kuin voi ymmärtää ja toimia toisin.
Sama pätee väkivaltatietoisuuteen; väkivallan näkeminen omassa elämässä
edellyttää yksinkertaisesti tietoa siitä, mikä kaikki on väkivaltaa. Väkivallan vaikutusten ymmärtäminen tekee ymmärrettäväksi omaa käytöstä ja omia ratkaisuja - myös sitä, ettei pysty tekemään ratkaisuja kuten muuttamaan omaa
ja lapsen elämää. Vanhemman väkivaltakokemukset lapsena tai aikuisena murentavat vanhemmuutta aivan niin kuin sitä murentaa väkivallan käyttökin lapsia kohtaan.
Väkivalta on ylisukupolvinen ilmiö; moni hankkeessa mukana ollut vanhempi oli kokenut väkivaltaa lapsuudessaan aikuisten taholta ja moni heistä ajattelee nyt, että heidät olisi pitänyt ottaa huostaan ja sijoittaa pois kotoa. Moni
näistä vanhemmista löysi aikuisena kumppanin, joka käytti heihin henkistä tai
fyysistä väkivaltaa ja moni näistä vanhemmista kasvatti lapsiaan samanlaisin
kaltoinkohtelevien menetelmin kuin itseä oli kasvatettu. Tosin sillä erotuksella,
että he halusivat löytää muita keinoja ja tarjota lapselleen paremman lapsuuden kuin heidän omansa oli ollut, siksi he olivat apua etsimässäkin. Väkivaltatyö on siis myös lasten suojelua.
Tiedolla on vapauttava ja valtaistava merkitys toisen mahdollisuuden luomisessa, elämän suunnan kääntymisessä (Romakkaniemi 2012). Merja Laitinen
(2011, 70) puhuu samasta ilmiöstä käsitteellä valtaistettu naiseus. Sen ytimes-
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sä on itselle ja itsenä oleminen ja siihen liittyy naisten vahvaa kerrontaa tilan
ja toimijuuden ottamisesta, ratkaisujen tekemisestä sekä toisin toimimisesta –
uuden suunnan valitsemisesta ja vahvistamisesta väkivallan prosessissa.
Auttamisjärjestelmällä ja väkivaltatyön ammattilaisilla on merkittävä rooli valtaistetun naiseuden löytämisessä. Pelon ja haavoitetuksi tulemisen kokemusten sävyttämässä arjessa ei ole helppoa löytää rohkeutta ja vahvuutta itsen,
omien oikeuksien ja naiseuden puolustamiseen. Valtaistava työote voi tehdä
mahdolliseksi väkivaltaisten tekojen, niiden seurausten ja merkitysten käsittelyn ja vahvistaa naisen omaa toimijuutta väkivallasta ja väkivaltaisista kokemuksista irrottautumisessa. (Laitinen 2011, 71.)
Ammattilaiset voivat luoda mahdollisuuksia valtaistumiselle esimerkiksi vertaistukiryhmien avulla. Vertaisuus sisältää ajatuksen tasavertaisuudesta ja tasavertaisuus luo luottamusta. Toimijuus lisääntyy toinen toisensa rohkaisemisen myötä.
Tieto liikkuu molempiin suuntiin, jos se otetaan vastaan. Myös työntekijällä on mahdollisuus asiakkailtaan tulevan tiedon avulla ymmärtää ja toimia toisin. Marjatta Bardy (2005, 151) kirjoittaa ”toisesta tiedosta”. Toinen tieto viittaa
erilaisiin tapoihin kiistää, haastaa tai täydentää vakiintunutta tietoa ja urautuneita tiedon tuottamisen muotoja. Se on myös liikkuva termi, koska se määrittyy suhteista; se, mikä näyttäytyy ”toisena” yhdestä positiosta, voi olla toisesta
katsottuna ”ensimmäistä” tietoa ja toisin päin, eikä kyse ole tasaveroisista suhteista. Toinen tieto voidaan ymmärtää täydentäväksi ja korvaavaksikin vaihtoehdoksi vahvojen instituutioiden ”viralliselle tietämiselle” eritoten vaikeassa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten tilanteessa.
Asiakkailta tulevan kokemuksellisen tiedon vastaanottaminen on välillä vaikeaa, jos kokemus on huono. Se tuntuu arvostelulta; siltä, ettei ole tehnyt omaa
työtään hyvin. Kokemuksellisen tiedon erityispiirre on sen yksilöllisyys. Jostain
toisesta sama asia tuntuu toiselta ja niin tulee ollakin. Vaan millainen maailma
olisi se, josta moniäänisyys puuttuu? Millaista väkivalta- ja sijaishuoltotyötä tekisivät yksiääniset, keskenään samanlaiset työntekijät?
Kansalaisten kokemusten kuulemisesta ja tulemisesta osaksi palvelujen
suunnittelua puhutaan paljon. Anna Metteri (2004, 143) totesi jo vuosia sitten
ihmisten kokemusten mitätöinnin merkitsevän auttamistyön mahdollisuuksien tuhlausta. Ihmisten omien kokemusten kysyminen ja huomioonottaminen palvelujen ja etuuksien tuottamisprosessissa on vaikuttavuuden ydinkysymys ja sitä on kehitettävä, jos työllä halutaan tuottaa tosiasiallista hyvinvointia.
Tällöin ihmiset osallistuvat hyvinvointityöhön oman elämänsä asiantuntijoina, täysivaltaisina henkilöinä ammatillisten asiantuntijoiden rinnalla ja näiden
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kanssa yhteistyössä. Tämä asetelma myös vapauttaa ammatillisten asiantuntijoiden voimavaroja ja auttaa jakamaan vastuuta hyvinvointia tuottavalla tavalla. Jotta tähän voidaan päästä, hyvinvointipalvelujen johtamista ja ammatillisia
toimintakulttuureja pitää kehittää nykyistä avoimemmiksi ja omia lähtökohtiaan tarkasteleviksi.
Kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus tarjota areena, jossa asiakkaan statuksella järjestöön tullut kansalainen voi siirtyä palveluiden kehittäjäksi kokemusasiantuntijana. Kansalaisten osallisuus lienee kansalaisjärjestöjen olemassaolon perusta. Osa hankkeemme syntymävanhemmista on halunnut tulla
kuulluksi hanketta ja kansalaisjärjestöjämme suuremmilla areenoilla. Heille on
tullut halu vaikuttaa ja koskettaa meitä kirjanoppineita omalla kokemuksellaan.
Hankkeen kehittämistyössä ja työskentelyssä sijoitettujen lasten syntymävanhempien kanssa minua pohditutti lastensuojelun kieli ja kielen valta. Suomen kielestä puuttuu käsite sille tilanteelle, jossa vanhempi itse pyytää lapsensa sijoittamista arvioituaan ja koettuaan, että muu apu ei auta. Lainsäädäntö
ja lastensuojelupuhe eivät tunne vapaaehtoista huostaanottoa tai huostaanantoa. Huostaanotto on viimesijaista, sitä ei kuulu haluta, siihen voi vain suostua.
Vanhempi ei näin ollen ole pätevä asiantuntija arvioimaan huostaanoton tarvetta, hänen roolinsa on suostua tai olla suostumatta huostaanottoon ja ehdotettuun sijaishuoltoon. Huostaanottoon liittyy aina vanhemmuuden arviointi.
Vanhemmuuden arvioi joku muu kuin vanhempi itse riittämättömäksi siihen
tilanteeseen, jossa lapsi sijoitetaan. Sijoitus voi johtua myös lapsesta, mutta silloinkin arvioidaan, että vanhemman resurssit eivät tukitoiminkaan riitä, jotta
lapsi voisi jatkaa kotona asumistaan. Huostaanotto on siis epäonnistuminen
vanhemmuustehtävässä. Voi kysyä, tulevatko vanhemmat kuulluiksi pyytäessään sijaishuoltoa avuksi vai leimatuiksi välinpitämättömiksi vanhemmiksi,
jotka haluavat päästä eroon lapsistaan?

Kaksien vanhempien loukussa vai kaksia vanhempia
rikkaampana?
Sijaishuollossa väkivaltatyö syntymävanhemman kanssa edellyttää toisen osapuolen kunnioittamista - niin kuin mikä tahansa ihmisten välinen vuorovaikutus. On hyvä muistaa, että sijoitetutkin lapset ovat syntymävanhempiensa
omatekemiä lapsia. Millainen on lapsi, jonka vanhempi on huono? Mitä sellainen lapsi ajattelee itsestään? Pelastaako sijaisvanhempi huonojen vanhempien
tekemän lapsen? Kysymykset ovat kärjistettyjä, mutta asenteita kannattaa vä-
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lillä pysähtyä pohtimaan. On selvää, että lapsen huostaanottoon on olemassa
tekijöitä, joita syntymävanhempi ei ole hoitanut kuntoon. Vääriä tekoja ei pidä
kunnioittaa. Lapsen tulee tietää, että hänen kokemansa kaltoinkohtelu on ollut väärin ja sitä hänen ei enää tule elämässään kokea. Sijaishuollon tarkoitus
ei ole, että lapsen tarvitsee kantaa häpeää syntymävanhemmistaan. Hän tarvitsee sijaisvanhempiensa apua realistiseen suhteeseen syntymävanhempiinsa. Kokemusasiantuntijan ajatusta lainaten: On parempi tietää äidin olleen juovuksissa ja isän lyöneen hänen silmänsä mustaksi kuin kuvitella, mitä äidille on
tapahtunut, kun hän ei tulekaan vaikka piti. Lasta myös auttaa tieto, että vanhempi saa apua.
Sijoitetun lapsen tilannetta voi verrata siirtolaiseen, jonka odotetaan osoittavan uskollisuutensa uudelle maalle omaksumalla sen kulttuuri ja hylkäämällä
oma entinen maansa ja sen kulttuuri. Lapsi, jolle entinen on omaa ja osa itseä,
pakotetaan silloin häpeämään itseään siksi, että kuuluu alun perin ryhmään,
jolla on toinen elämäntapa. Kun ihminen pakotetaan häpeämään itseään, tuhotaan hänen mahdollisuutensa hyvään itsetuntoon ja myönteiseen käsitykseen
itsestä. Vaikka lapsi saattaa ilmaista helpotuksensa päästessään tukalasta elämäntilanteesta ja huolista turvallisempiin oloihin, olisi ymmärtämätöntä luulla lapsen tuntevan helpotusta – saati kiitollisuutta – vanhemmasta erottamisesta. (Hämäläinen 2006, 14.)
Väkivaltatyö sijoitetun lapsen syntymävanhemman kanssa tarvitsee realismia, ei moralisointia. Hankkeen asiakastyössä vastaani ei tullut yhtään vanhempaa, joka olisi halunnut lapselleen pahaa, vaikka oli sitä omalla toiminnallaan aiheuttanutkin. Voi olla niinkin, että vanhempi on niin hyvä vanhempi
kuin kykenee. Vaikka kykenevyys ei olisi riittävää, hän on kuitenkin ikuisesti
lapsensa synnyttänyt vanhempi eikä sitä tosiasiaa voi leikata lapsesta irti. Suomalainen lastensuojelulaki määrää lapsen huostaanoton olevan voimassa toistaiseksi ja se lopetetaan, kun tarvetta ei ole ja jos huostassapidon lopettaminen
on lapsen edun mukaista (47§). Lastensuojelulaissa ei ole mahdollisuutta ”lakkauttaa syntymävanhempia”, vaikka yhteydenpitoa voidaankin rajoittaa, eikä
lastensuojelulaki tunne määräaikaa, jonka jälkeen sijoitetut lapset muuttuisivat esimerkiksi sijaisvanhempiensa adoptiolapsiksi. Sijoitettujen lasten syntymävanhemmat eivät myöskään ole yhtenäinen ryhmä. Yhteistä heille on kaksi
asiaa; heidän lapsensa on sijoitettu ja he ovat joko äitejä tai isiä.
Vanhempi on lapsensa historian muisti. Jos hän on elänyt lapsen kanssa ennen sijoitusta, hän voi auttaa lapsen elämänhistorian kartoittamisessa. Tieto lapsen historiasta auttaa sijaisvanhempia auttamaan lasta vaikeiden kokemusten tullessa lapsen mieleen ja lapsella on oikeus historiaansa. Vaikeiden
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asioiden muistamisella ja käsittelyllä voi olla merkittävät seuraukset lapsen aikuisuudelle ja terveemmälle elämälle. Ehkä syntymävanhemman ja lapsen yhteisestä ajasta tai syntymävanhemman omasta elämänhistoriasta voi löytää
myös jotain elämän evästä lapselle, harvan ihmisen elämä on ollut kokonaan
huonoa. Kiiskinen ja Eskelinen (2010, 38) kuvaavat kehitetyssä Silta -mallissa,
kuinka eheyttävän tarinan ja elämänjanan rakentamisessa lapsi tarvitsee tukea
sekä läheisiltään että ammattilaisilta. Huostaanotetun lapsen muisto menneestä ja sen vaikutuksesta nykyisyyteen voi olla pirstaleinen. Lapsi ei ehkä muista,
missä on asunut milloinkin, keitä asui samassa taloudessa ja miksi oltiin turvakodissa. Lapsi voi myös miettiä, mikä hänessä on vikana.
Miia Pitkänen (2011, 7) kirjoittaa lapsisensitiivisestä vanhemmuustyöstä. Hän
tarkoittaa sillä lapsen edun vahvistamista niin, että sijoituksen aikana työskennellään myös lasten läheisten kanssa ja tuetaan vanhempia. Vanhemmuuden
tukeminen on tärkeää, mutta vanhempia tulee auttaa myös muissakin kuin selkeästi vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa. Lapsisensitiivinen vanhemmuustyö korostaa lapsen ja vanhemman oikeutta yhteiseen, molempien elämäntilannetta tukevaan suhteeseen sijaishuollon aikana, jolloin kyse ei ole pelkästään
vanhemman velvollisuudesta kuntoutua hyväksi vanhemmaksi, joka pystyy
vastaamaan lapsen hyvinvoinnista (mt, 118.)
Syntymävanhempien kanssa tehtävässä työssä minulle on välillä tullut huono omatunto, kun vanhemmalla on ollut pohdittavanaan paljon muutakin kuin
lapseen liittyvät asiat. Vai onko sittenkin niin, että kaikki vanhemman elämään
liittyvät asiat itse asiassa liittyvätkin lapseen? Miten pitää huolta toisesta, jos
ei pysty pitämään huolta itsestäänkään? Tai rakastaa toista, kun kokee itsensä
epärakastettavaksi?
Sijoituksen aikana tavoitteena voisi jopa olla, että syntymävanhemmasta tullisi työkaveri sosiaalityöntekijän ja erityisesti sijaisvanhemman kanssa yhteisen
lapsen asioissa. Sijaishuollon onnistuneessa toteutuksessa onkin tärkeää paitsi
vanhemman ja sijoitetun lapsen välinen yhteys, myös vanhemman ja sijaisvanhemman välinen yhteys (ks. Marjomaa & Laakso 2010, 59- 61). Sitä lapsen sijoitus parhaimmillaan on – kaksia vanhempia rikkaampana, ei kaksien vanhempien loukussa. Lapsen molempien vanhempien onkin ponnisteltava kyetäkseen
yhteistyöhön juuri siksi, että vastakkainasettelu ”hyvät vanhemmat” / ”huonot vanhemmat” vältetään. Jos se syntyy, se yleensä johtaa lapsen vanhempien
pois vetäytymiseen, jolloin tuloksena on juuri se lapsen kokemus hylkäämisestä, jolta häntä piti suojella. Tässä tilanteessa myös lapsi joutuu väistämättä kysymään: Miten voin pitää itsestäni ja miten minusta kukaan voi pitää, jos olen
niin huonosta perheestä, ettei sen kanssa haluta olla tekemisissä? Sekä: Miten
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voin luottaa ihmisiin, jotka eivät suvaitse omaisiani? (Hämäläinen 2006, 15.)
Voi olla, että maailma on muuttumassa. Ennen avioerosta saatettiin ajatella,
ettei kai sillä niin väliä ole, vaikka suhde etävanhempaan haalistuisikin. Aikoinaan piti osoittaa syyllinenkin, että eron sai. Nyt kukaan ei ajattele, ettei etävanhemmalla olisi väliä. Ja jos ajattelee, ei sitä ainakaan ääneen sanota. Onko sijaishuollossa sama prosessi käynnissä sijais- ja syntymävanhempien välillä? Että
20 vuoden kuluttua kukaan ei kehtaa sanoa, ettei niillä syntymävanhemmilla niin väliä ole. Toivottavasti sanomatta jättäminen ei olisi vain häveliäisyyttä.

Entäs kun lapsi palaa takaisin kotiin?
Ei ole epätavallista, että perhetyö loppuu, kun lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon.
Moni muukin intensiivinen avohuollon tukitoimi loppuu, koska lapsi sijoitetaan. Miten lapsi voi palata kotiin, jos kukaan ei työskentele vanhemman kanssa
sijoituksen aikana? Onko sen vanhemman, joka ei pystynyt riittävään vanhemmuuteen ennen lapsen sijoitusta nyt lapsen sijoituksen aikana vain autettava
itse itseään?
Kehittämishankkeessa mukana olleet syntymävanhemmat ovat puhuneet
paljon epävarmuudestaan vanhempana, kun aloitetaan uudelleen yhteinen elämä oman sijaisperheestä palaavan lapsen kanssa. Halu onnistua on kova, samoin pelko epäonnistumisesta.
Syntymävanhemman on viimeistään lapsen palatessa takaisin vastattava lapsensa kysymyksiin sijoituksiin johtaneista syistä. Myös perheessä ollut väkivalta ennen sijoitusta on kohdattava muistoina. Hankkeen syntymävanhemmilla
on ollut vahva halu siihen, että omien lasten lapsuus olisi parempi kuin oma on
ollut. Vanhemman on omalla toiminnallaan vakuutettava itsensä, lapsensa ja
viranomaisensa siitä, että lapsen terveys ja kehitys eivät enää vaarannu. Aikamoinen vakuutus.
Vanhemman selviytyminen edellyttää ennen kaikkea uudenlaista vanhemmuutta väkivaltaisen parisuhteen ja perhe-elämän jälkeen. Väkivallan päättyminen perheessä ja perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen muuttuminen
uudessa elämäntilanteessa ovat hämmentäviä. Väkivalta on vahingoittanut ja
vääristänyt perheen vuorovaikutussuhteita, rajat ja säännöt ovat olleet epäjohdonmukaisia ja ailahtelevia. Uudessa vaativassa tilanteessa väkivallan uhrina
ollut vanhempi joutuu takaamaan johdonmukaisen kasvatuksen ja turvallisen
arjen. Perheen kokemaan väkivaltaan liittyy vaikenemista: perheenjäsenet tuntevat usein avuttomuutta ja häpeää. Vanhempi ja lapsi eivät pysty puhumaan
kokemuksistaan. Aikuisen voimavarat ovat menneet väkivaltaisessa suhteessa
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selviytymiseen, eikä hänellä ole ollut voimia ottaa huomioon lapsen asemaa ja
kärsimystä. Eron jälkeen äiti usein yllättyy siitä, mitä lapset ovat kuulleet, nähneet ja tienneet vanhempien välisestä väkivallasta ja perheen vaikeuksista. Lasten kokemusten kuuleminen järkyttää, mutta se voi auttaa kanavoimaan omia
tunteita ja motivoida suojelemaan lastan altistumiselta väkivallalle. (Väänänen
2011, 120.)
Voi olla, että vanhempi ei ole pitänyt yhteyttä lapseensa vuosiin ja vanhemman oman tilanteen muututtua tulee tarve hyvittää ja unohtaa, olla puhumatta
vaikeista kokemuksista. Lapselle tilanne on hämmentävä. Kun kaikki on nyt hyvin, miten käsitellä hylkäämisen tunteita? Voiko kumpikaan, lapsi tai vanhempi, puhua kenenkään kanssa pelkäämättä, että uusi hyvä tilanne murentuu?
Jalat maassa -asenne on tarpeen silloinkin, kun vanhemman oma elämä kuntoutuu. Lapsen kotiin paluu ei saa rakentua oletukseen, että nyt huolet ovat ohi
tai että niiden täytyy olla ohi. Vanhemman ja lapsen on rakennettava yhteinen
elämänsä uudelleen, välissä ollut eroaika on tosiasia.
Auttamistyön sisälle rakentuu helposti kiitollisuudenvelka. Vanhemmalla pitää olla varaa tulla hakemaan apua, vaikka olisi aivan itse pilannut elämässään
olevat hyvät asiat. Yksi väkivallan aikaansaama tunne ihmisessä on, ettei hän
ansaitse mitään hyvää, koska on niin huono. Joskus vanhemmat eivät kestä
hyviä muutoksia elämässään, niin nurinkuriselta kuin se tuntuukin. Paha ja
huono on tuttua ja turvallista, niiden kanssa osaa olla. Vasta itsearvostuksen
kohennuttua voi sallia itselleen jotain hyvääkin, tuntea itsensä tasavertaiseksi
muiden ihmisten kanssa.
Kun ihminen saa ”herätyksen” johonkin asiaan, tarmoa voi olla enemmän
kuin taitoa. On tarve laittaa kaikki asiat kuntoon heti ja vaatimukset voivat ampua yli. Vanhemmasta voi tulla haasteellinen sosiaalityötä ja sijaisvanhempia
kohtaan omia oikeuksia ajaessaan. Omanarvontunnon nousu voi näyttäytyä
omien oikeuksien ajamisena – vanhemmasta voi tulla hankala yhteistyökumppani. Eräs hankkeessamme mukana ollut äiti kertoi, että kun hän oppi olemaan
lapsensa neuvotteluissa hiljaa ja pitämään mielipiteensä omana tietonaan, hän
sai runsaasti kiitosta siitä, miten hyvä hänen kanssaan on tehdä yhteistyötä. Ja
toisaalta, mistä sosiaalityöntekijä voi tietää, mitä vanhempi tuekseen tarvitsee,
jos vanhempi ei sitä kerro?
Vanhemman omanarvontunnon rakentumisen tie on välttämätön, jotta vanhempi pystyy kuntoutumaan. Vanhemman kuntoutuminen taas on edellytys
sille, että lapsi voisi palata takaisin vanhempansa luo tai että vanhempi voisi olla turvallinen etävanhempi.
Syntymä- ja sijaisvanhempien sijaishuollon prosesseissa elävät samat tun-

66

teet. Kun lapsi sijoitetaan, syntymävanhemman on läpikäytävä oma kriisinsä ja
ymmärrettävä lapsenkin käyvän läpi omaa kriisiään. Uuden lapsen tulo – vaikkakin toisen äidin synnyttämän – on muutostilanne myös sijaisperheen kaikille jäsenille. Kun lapsi sijoitetaan sijaisperheestä takaisin vanhempansa luo,
sijaisvanhempi elää samat tunteet kuin syntymävanhempikin. Ikävä ja huoli
koskettavat kumpiakin vanhempia ja kodista toiseen muuttavaa lasta. Lapsen
sijoituksessa kodista toiseen on paljon samankaltaista kuin eroperheen lasten
elämässä, hankkeen asiakastyössä on ollut hyödyllistä muistaa tämä samankaltaisuus. Erossakin lapsen on työstettävä tunteensa kahta erilaista vanhempaa kohtaan, opittava elämään kummankin kanssa. Vanhempien on pystyttävä
yhteistyöhön yhteisen lapsen asioissa, kunnioittamaan toisiaan vanhempana.
Onkohan lastensuojelun sijaishuollon jonkinlainen jähmeys ja hitaus hyväkin
asia? Huostaanottoja puretaan hitaasti, pitkien selvittelyjen ja usein koekotiutuksen kautta. Onko se turvaa myös sille, että kenenkään ei ole pakko koko ajan
onnistua, ei lapsen eikä vanhemman?

Vallaton tuki
Väkivaltaisessa parisuhteessa elävät aikuiset eroavat harvoin heti ensimmäisen väkivaltatilanteen jälkeen, lapset taas eivät edes pysty valitsemaan olosuhteitaan. Väkivallasta irtautuminen vie aikaa eikä etene suoraviivaisesti. Jos
väkivallasta irtautumaan pyrkijä jää yksin ensimmäisen oman elämän muutosyrityksen epäonnistuttua, on helppo palata siihen, mihin on tottunut, olipa
väkivallan käyttäjä tai sen kohde. Kansalaisjärjestössä saadun tuen turvin tunteitaan ja toimiaan voi pohtia ilman, että tarvitsee huolestua, mitä se vaikuttaa
itseä tai perhettä koskeviin päätöksiin. Kansalaisjärjestö kun ei tee päätöksiä kenenkään perhe-elämästä. Se taas ei tarkoita sitä, että kansalaisjärjestöllä olisi
oikeus kävellä lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuuden yli.
Merkittävä ymmärrys, joka minulle on syntynyt väkivaltatyössä sijoitettujen
lasten syntymävanhempien kanssa, on ollut se, ettei ole oikotietä vanhemman
ohi lapseen. Tarkoitan sillä sitä, että vanhemman on ensin tultava kuulluksi ennen kuin hän voi alkaa kuulla. Jos vanhempi halutaan vakavasti otettavaksi yhteistyötahoksi lapsensa asioihin - oli kyse sitten väkivallasta perheessä tai sijoitetusta lapsesta, vanhemman oma tarinan on kuultava ensin. Se ei tarkoita, että
lasta voidaan auttaa vasta vanhemman saatua apua eikä se tarkoita, että väärät teot muuttuvat hyväksyttäviksi. Se tarkoittaa, että vanhemman on omana
aikuisena itsenään myös saatava apua. Vanhemmalla on oltava mahdollisuus
analysoida tapahtunutta ja kokemuksiaan sekä järjen että tunteiden tasolla voi-
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dakseen suuntautua uudelleen, palauttaakseen toimintakykynsä ja muuttaakseen elämäntilannettaan.
Lastensuojelun vanhemmuustyössä yhtenä tavoitteena on, että vanhempi näkisi, kuulisi ja tuntisi lapsensa; että hän pystyisi samaistumaan lapsensa kokemuksiin ja ottamaan ne huomioon omassa toiminnassaan. Väkivallan kokemukset jättävät jälkensä, ne vammauttavat ihmisen tunteita. Kun vanhempi on
kokenut väkivaltaa omassa elämässään, lapsen asemaan asettuminen voi olla
mahdotonta. Vanhemman empatiakykyä lasta kohtaan lisää, jos hänen omat
kokemuksensa tulevat todeksi; tunteiksi, joita ei ole voinut tuntea. On vaikea
antaa lapselleen sellaista, jota ei ole itse saanut. Taito on opeteltava. Väkivaltatyössä tuntuu tärkeältä sanoa ääneen ihmiselle, jonka kanssa työskentelee, että
hänen kokemansa kohtelu on ollut väärin. Vääryys tuntuu itsestäänselvyydeltä,
mutta pitkäaikainen väkivallan kokeminen vääristää oikean ja väärän käsityksiä. On helppo uskoa, että vaikka kohtelu sinänsä olisikin ollut väärin, on sen
ansainnut, koska on niin huono ihminen.
Kun ihmiset kokevat saaneensa apua, he kertovat siitä, että he ovat tulleet
kuulluiksi. Olennaista ei olekaan ehkä se, onko tapahtunut mitään konkreettista. Joskus ihmiset ovat hyvin tyytymättömiä, vaikka heille on tehty monia toimenpiteitä ja annettu erilaista apua; niitä tilanteita, joissa työntekijästä tuntuu,
että mikään ei riitä. Toki totta on sekin, että asiakkaat eivät aina saa palvelujärjestelmässä osakseen sellaista kunnioitusta, joka antaisi kokemuksen ihmisarvosta. Tämä kunnioitusvaje vie pohjaa myös teknisesti onnistuneiden toimenpiteiden vaikuttavuudelta. Kielteisten päätösten yhteydessä kunnioituksen puute
vahvistaa tilanteiden kielteisiä merkityksiä. (Metteri 2005, 143.)
Kansalaisjärjestön työntekijällä on – viranomaisvastuusta vapaana – rinnallakulkijan rooli väkivaltatyössä sijoitetun lapsen syntymävanhemman kanssa.
Rinnalla kuljetaan tasavertaisesti, sitä ymmärrystä tarjoten, mitä itsellä on.
Vanhemmat kertovat lapsen huostaanoton tapahtuessa ja sen jälkeen yksinäisyydestä. Epäonnistuminen vanhemmuustehtävässä hävettää, häpeä halvaannuttaa, vie toimintakyvyn ja tulevaisuudenuskon. Sama ilmiö tapahtuu toistuvassa väkivallan kokemisessa. Sekin halvaannuttaa, vie toimintakyvyn ja uskon
tulevaisuuteen. Huostaanotettujen lasten vanhemmat ovat oman kriisinä keskellä huostaanoton tapahtuessa, joskus puolustautumassa kaikkea ja kaikkia
vastaan.
Yksinäisyyttä tuntee moni vanhempi myös silloin, kun lapsi palaa sijoituksesta kotiin. Ei oikein uskalla mennä kyselemään apua ja tukea, etteivät ne taas
vie sitä. Viranomainen ei voi poistaa itsestään viranomaiselle kuuluvaa valtaa
ja vastuuta. Vaikka sosiaalityöntekijä olisi kuinka empaattinen ja järjestäisi kai-
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ken mahdollisen tuen perheelle mitä vain käytettävissä on, hän on se, jolla on
valta ja velvollisuus tarpeen vaatiessa puuttua perheen elämään. Hänen tehtävänsä on myös arvioida puuttumisen tarvetta. Tarvitaan siis jotain muuta, vailla valtaa olevaa, ”vallattomuutta”.
Kehittämistyömme lähtökohtana on ollut kokemus siitä, ettei vanhemmilla
ole paikkaa, jossa ajatella ääneen omaa toimintaansa ja tuntea omia tunteitaan,
jotka liittyvät kokemuksiin väkivallasta ja lapsen huostaanotosta. Kansalaisjärjestöjen merkitys tässä tilanteessa on se, että ne voivat tarjota ja organisoida
(päätös)vallatonta tukea eri muodoissa.

Vertaistukiryhmä väkivaltatyön menetelmänä
Vallaton tuki toteutuu erityisesti vertaistukiryhmässä. Vertaistukiryhmissä kokemusasiantuntijuus on moniäänisesti läsnä ammatillisen asiantuntijuuden
kumppanina.
Hankkeessa pilotoitiin sijoitettujen lasten syntymävanhempien vertaistukiryhmään materiaali väkivallan puheeksiottamisesta ja väkivallan vaikutuksista
(Marttala et al 2013). Huostaan otettujen lasten syntymävanhempien vertaistukiryhmiä ovat kehittäneet vuosien varrella eri tahot. Meidän lähtökohtamme oli
Jaetun vanhemmuuden mahdollisuudet – vertaistukiryhmämalli (Kujala 2003),
joka tällä hetkellä tunnetaan Voikukkia -vertaistukiryhmänä (VOIKUKKIA -verkostohanke 2012).
Ryhmissä puhuttiin siitä, mikä on väkivaltaa ja miten eri tavoin väkivallan
kokeminen vaikuttaa. Tiedon myötä vanhemmat alkoivat kertoa saamastaan
kasvatuksesta, kokemastaan väkivallasta lapsena ja parisuhteissa ja myös itse
käyttämästään väkivallasta, jos luottamusta ryhmässä oli tarpeeksi. Syntymävanhempien vertaistukiryhmien yhteinen nimittäjä oli lapsen sijoitus, ei väkivalta. Kuitenkin kaikilla ryhmiin osallistuneilla syntymävanhemmilla oli jotain
kokemusta itseen kohdistuvasta väkivallasta. Joillakin kokemukset olivat todella rankkoja, jotkut eivät olleet koskaan tulleet ajatelleeksi saati puhuneet siitä,
että ovat kokeneet väkivaltaa. Väkivallan kokemuksia oli lapsena koetusta kuritusväkivallasta aikuisuuden parisuhdeterroriin. Väkivalta siis kannattaa ottaa
puheeksi. Se ei ole erityinen ongelma jossain muualla, muitten ihmisten elämässä, sen voi löytää lähempää kuin arvaakaan.
Väkivaltapuhetta kuten puhetta vanhemmuudesta ja sijaishuollostakin edesauttaa paljon se, että ryhmässä on vertaisohjaaja; sellainen vanhempi, joka on
itse kokenut samoja asioita, käsitellyt niitä ja pystyy kokemuksistaan puhumaan. Kun ammattilaisohjaaja tarjoaa ammattitaitonsa, vertaisohjaaja tarjo-
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aa elämänkokemuksensa ryhmän käyttöön. Kummallakin on paikkansa eikä
toinen voi toista korvata. Vertaisohjaajan puhe on totta, sitä ei voi kiistää, kun
se perustuu kokemukseen. Ammattilaisen tehtävä on kantaa vastuu ryhmästä, selvittää sotkut ja huolehtia ryhmän rakenteesta ja toimivuudesta. Ammattilaisen velvollisuus on tuoda oma ymmärryksensä ja tietonsa väkivallasta, lastensuojelusta ja sijaishuollosta ryhmään. Ryhmän ohjaajat eivät ole asianajajia
mutta eivät ryhmäläisten arvioijiakaan. Vertaisryhmien olemassaolon perustelu löytyy lastensuojelulaista (36§): vertaisryhmätoiminta on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jonka tulisi olla käytettävissä syntymävanhemmille.
Hankkeessa pilotoitiin ryhmämalli sijoitettujen lasten vanhemmille, kun lapsi palaa sijoituksesta kotiin, Takaisin kotiin tuli myös ryhmämallin nimeksi (Immonen et al 2013). Tämä pilottiryhmä kotiin palanneiden lasten vanhemmista
antoi itselleen nimen: Voilà – se on siinä. Vanhemmuuden uusi mahdollisuus. Ryhmän vanhemmat ajattelivat, että lapsen paluu takaisin kotiin lastensuojelun sijoituksesta on uusi mahdollisuus omalle vanhemmuudelle ja se on siinä – tässä
hetkessä, jokaisessa arkipäivässä, mahdollisuus rakentaa uudenlainen vanhemmuus.
Myös tässä ryhmässä puhuttiin väkivallasta ja todettiin, että väkivalta tarvitsisi enemmänkin ryhmäkertoja. Takaisin kotiin -ryhmä tutki vanhemmuuttaan
vanhemmuuden roolikarttaa® (1999) apuna käyttäen. Vanhemmuutta tutkittiin elämänjanalla ennen lapsen sijoitusta, sen aikana, sen jälkeen ja haaveita tulevaisuudessa. Ryhmäkertoihin kuului myös tietopaketti lastensuojelusta.
Ryhmämallista on tehty käsikirja, joka ei tätä kirjoittaessani ole vielä valmis.
Valmistuttuaan käsikirja on saatavissa sähköisessä muodossa.
Marjo Romakkaniemi (2012) pohtii sosiaalista mielenterveystyössä ja jakaa
sosiaalisen tuen tarpeen tunnetukeen, tietotukeen, arvioivaan tukeen ja välineelliseen tukeen. Tunnetukea on arvostuksen tarve, tuulettaminen, tunteiden
purkaminen ja rohkaiseminen. Tietotukea on tieto sairaudesta, kuntoutuksesta, lääkkeistä, palveluista, mahdollisuuksien löytäminen, toivo ja vertaiskokemukset. Arvioivaan tukeen hän lukee päätöksenteossa auttamisen, palveluihin
kannustamisen, reflektoinnin, myönteisen palautteen ja muutoksen huomaamisen. Välineellistä tukea ovat palvelut, arjen helpottaminen sekä taloudellinen tuki.
Näistä tuen osa-alueista toteutuvat vertaistukiryhmissä muut paitsi välineellinen tuki eikä vertaistukiryhmän ole tarkoitus sitä tuottaakaan. Ryhmäläisten
palautteissa toistuu ja korostuu tunnetuki; ryhmässä ei tarvitse kokea itseään
huonommaksi, voi sanoa, mitä ajattelee ja muut ymmärtävät sen. Ryhmä rohkaisee jatkamaan eteenpäin, vaikeuksista huolimatta. Tieto, psykoedukaatio,
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on löytänyt olennaisen paikkansa vertaistukiryhmissä. Ryhmä kannustaa palveluihin ja ottamaan selvää asioista.
Väkivaltaa kokeneet ihmiset ovat tottuneet olemaan tuntosarvet tarkkana
toisten mielialoista. Heidän on helppoa huomata muutoksia toisissaan, sekä
parempaan että huonompaan. He myös toimivat toistensa peileinä, osaavat sanoa asioita tavalla, johon ammattilaiset eivät kykene.
Myös vanhemmilla, joiden vanhemmuus ei sujunut suunnitelmien mukaisesti, on oikeus lastensuojelutietoon ja tietoon väkivallasta. Tietoisuus myös velvoittaa muuttamaan asioita ja vastuuttaa. Oikeutus ja velvollisuus työskentelyyn vanhempien kanssa tulee sijoitetusta lapsesta; vanhemmuus kun ei pääty
lapsen huostaanottoon ja lapsi tarvitsee kaikki vanhempansa. Väkivallan vaikuttavuuden ymmärtäminen tuo mukanaan ajatuksen, ettei sitä samaa halua
kenenkään – eikä ainakaan oman lapsensa – kokevan.
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5.
MUU MATERIAALI
Väkivallan vaikutuksia lapsen käyttäytymiseen
Poliisin näkökulma
Huolen puheeksiottolomake (osat A, B ja C)
Lapsen oikeudet sijaishuollon aikana
Sijaishuollossa olevan lapsen tilanteen selvitys
Lastensuojelun edunvalvoja
Jälkihuoltoikäinen tai sitä vanhempi sijaishuollossa kasvanut nuori
Epäilyn selvittäminen
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Väkivallan vaikutuksia lapsen käyttäytymiseen
Perheväkivallan vaikutus lapsiin on riippuvainen monista tekijöistä kuten lapsen kehitystasosta, väkivalta-altistuksen kestosta ja laadusta sekä lapsen tunnesiteestä tekijään ja uhriin.
Väkivallan todistajaksi tai kohteeksi joutuminen näkyy lapsen käyttäytymisessä pääasiassa kolmella tavalla (post-traumaattinen stressireaktio):
3. Uudelleenkokeminen: muistikuvat tapahtumista tulevat väkisin mieleen
–– lapsi leikkii pakonomaisesti tiettyjä leikkejä
–– näkee toistuvia painajaisia
–– somaattiset oireet, kuten vatsakipua ja päänsärkyä.
4. Välttäminen
–– lapsen voi olla vaikea muistaa väkivaltatilanteeseen liittyviä asioita
–– hän ei halua puhua tapahtuneesta
–– tunnereaktiot puuttuvat
5. Kohonnut vireystaso
–– levottomuus
–– vaikeus keskittyä
–– ärtyisyys
–– pelokkuus ja varuillaan olo
–– nukahtamisvaikeudet ja heräily
Vauvaikäisillä traumatisoituminen näkyy levottomuutena, apaattisuutena, kehityksen pysähtymisenä tai taantumisena ja uni- ja syömishäiriöinä.
Leikki-ikäisten oireilu voi olla levottomuutta, takertumista aikuisiin, aggressiivisuutta, ilottomuutta, syyllisyydentunteita ja aina samanlaisina toistuvien
leikkien leikkimistä.
Kouluiässä traumatisoituminen voi ilmetä ajattelun taantumisena, syyllisyytenä, rajattomana käyttäytymisenä, kouluvaikeuksina sekä vaikeuksina kaverisuhteissa. Koululaisella voi olla oppimisvaikeuksia, levottomuutta ja vaikeuksia keskittyä oppitunneilla.
Teini-iässä käyttäytyminen voi muuttua rajuksi. Nuori voi laatia kostosuunnitelmia väkivallan tekijälle, hän voi kärsiä masennuksesta, vetäytyä kaverisuhteista tai sitoutua kavereihin epätavallisen voimakkaasti. Hän voi myös puhua
itsemurhasta.
Lähde: Oranen, Mikko & Keränen, Eija (2006) Lasten auttaminen. Teoksessa Perhe- ja
lähisuhdeväkivalta. Auttamisen käytäntöjä. Ensi- ja turvakotienliiton julkaisuja 35. Helsinki.
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Lapsen käyttäytymisen perusteella on haastavaa tehdä päätelmiä sijaisperheessä koetusta kaltoinkohtelusta, erityisesti siitä syystä, että aiemmat kaltoinkohtelu- ja väkivaltakokemukset vaikuttavat yhä. Sijaisvanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen havainnoinnin perusteella saattaa sosiaalityöntekijälle herätä
huoli, jonka voi ottaa puheeksi lapsen kanssa kahden kesken. Seuraavana lista
sijaisvanhemman ja lapsen käyttäytymisestä, jotka herättävät huolta.
Sijaisvanhemman ja ammattilaisen käsitykset lapsen hyvinvoinnista ja mahdolliset huolet lapsesta eroavat oleellisesti toisistaan
–– vanhempi on vihamielinen, syyttelevä tai loukkaava lasta kohtaan
–– lapselle ei anneta tilaa puhua
–– vanhempi ei pidä ongelmallista tilannetta ongelmallisena
–– vanhempi ei ”näe” tai ”kuule” lasta
–– vanhempi ei pysty lohduttamaan lasta
–– vanhempi ei osaa käsitellä lasta
–– vanhemman suuttuminen viranomaisille voi olla suurempaa kuin huoli
lapsesta
–– vanhempi voi toisaalta käyttäytyä myös ylitsevuotavan oloisesti;
”valheellinen positiivisuus” lasta kohtaan peittääkseen mahdollista
kaltoinkohtelua
–– hoitamattomuus mm. hampaat
Lapsen käytöstä voivat leimata myös muun muassa seuraavantyyppiset seikat
–– lapseen on vaikea saada katsekontaktia
–– lapsi on poikkeuksellisen arka ja passiivinen
–– lapsi on vihamielinen, kiukkuinen, levoton tai pelokas
–– lapsi viestittää tai kertoo kaltoinkohtelustaan
–– lapsi ei halua lähteä esimerkiksi hoitopaikasta tai vastaanotolta
–– paniikki- tai raivokohtaukset lääkärintarkastuksessa
–– lapsella on epämääräisiä mustelmia epänormaaleissa paikoissa
–– lapsi tekee väistöliikkeitä vanhemman lähestyessä tai hakee turvaa
muista aikuisista

Lähde: Flinck, Aune ym. (2007) Lasten fyysisen pahoinpitelyn tunnistaminen ja siihen puuttuminen
yliopistollisessasairaalassa. Hoitotiede Vol 19, no 3/07, 163–173.
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Rikoskomisario Eila Koivuniemen kannanottoja lapsiin
kohdistuvassa väkivaltaepäilyssä
9.9.2013 Sijaisperheväkivalta -työryhmä, Pelastakaa Lapset ry
Eila Koivuniemi hoitaa Jyväskylässä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ja törkeän vv tutkintoja
Poliisitutkinta on lapsen etu: lapsen etu on saada oikeutta

Tutkinnan eteneminen
Välittömästi kiireellisyysarvio
–– onko lapsi kotona turvassa
–– tavoite myös, kun epäily herännyt, että lapsi odottaa paikassa, jossa
häneen ei vaikutettaisi
–– tutkinnan suunnittelussa otetaan huomioon teon vakavuus
–– priorisointi, vakavissa pystytään toteuttamaan
Poliisin toive, ettei vanhemmat tietäisi etukäteen rikosepäilystä ja tutkintapyynnöstä
–– pyritään puhuttamaan lapset ja vanhemmat erikseen yhtä aikaa
–– nopeus ja yhtäaikaisuus olennaista
–– tällä pyritään varmistamaan, että vanhemmat eivät pääse sopimaan
keskenään kertomuksesta, vaikuttamaan lapsen kertomukseen tai
hävittämään todisteita
Tutkintaan kuuluvat: sekä lapsen että vanhempien kuulustelut, + muiden
mahd. esille tulevien epäiltyjen kuulustelut, somaattiset tutkimukset, kotietsintä todistusaineiston saamiseksi
–– KYS:ssä pienten lasten kuuleminen, isommat kuulee poliisi. Alle
15-vuotiaat eivät ole oikeudessa kuultavana, vaan lapsen kertomus
kuullaan nauhoitettuna
Ü lapsen kertomus on vain yksi näyttö, tutkinta ei voi rakentua vain lapsen
kertomuksen varaan
Pakkokeinot tarvittaessa: lyhyt ja pitkäaikaiset pidätykset, jos ajatus todisteiden
hävittämisestä tai lapsen painostamisesta
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Huomioitavaa
Kun tutkintapyyntö poliisille on tehty, ennen lapsen kuulemista paras olisi, ettei lapsen kanssa puhuta asiasta mitään. Lapsen kuulemisen jälkeen on mahdollisuus jo puhuakin lapsen kanssa
Ei-kiireelliset tapaukset: Tosiasia on, että työmäärä poliisilla niin suuri, että tutkinta vie aikaa
–– ei-kiireellinen on lievä pahoinpitely (rangaistus korkeintaan 2 v
vankeutta, pahoinpitelyissä 5 v)
Epäillystä lapsen pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai kaltoinkohtelusta on tehtävä aina lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelun sostt päättää,
tehdäänkö ilmoitus poliisille. Kun epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta, ilmoitus suoraan poliisille.
Perusteltu epäilys on, kun kokenut työntekijä alkaa miettiä, ettei kaikki ole kunnossa ja että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan huonosti. Työntekijän ajatus
riittää, perusteet epäilylle kirjattava
Tilanne huonoin eli haitallisinta lapselle on, kun pyritään ”terapiakeinoin” hoitamaan asiaa, jota kukaan ei myönnä tapahtuneen – lapselle hämmentävää,
kun hänen sanaansa ei ole uskottu.
Kun epäily syntyy, poliisi toivoo, että ei soiteta vanhemmille, vaan ensin ilmoitus lastensuojeluun (pahoinpit.) tai suoraan poliisille (seri). Jos soitetaan kotiin,
lapsi joutuu olemaan samassa kodissa rikoksesta epäillyn kanssa – lapsen tarina tapahtuneesta muuttuu.
Tiukka seula eli epäilyistä ilmoitus poliisille; ainut tapa saada ”pahat jutut”
esille. Kaikista ilmoituksista vain osa menee tutkintaan, niistä osa syyteharkintaan, niistä osa saa syytteen, niistä osa saa tuomion. -> tutkinta on interventio,
joskus ainut tapa saada myös perheen tilanne pysäytetyksi; pahoinpitely ei ole
perheen yksityisasia, ja lapsen kertomukselle uskottavuus, vaikka tuomiota ei
tulisikaan.
Toiveena olisi samaan suuntaan toimiminen viranomaisten kesken, usein jo onnistuukin
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Vauvan pahoinpitely: aina kiireellinen tutkittava, erittäin tärkeä saada toimittua nopeasti, sisältää somaattiset tutkimukset + kuulustelut
–– epäilty rikos voi olla pahoinpitely, vaaran aiheuttaminen, hoidon
laiminlyönti, heitteillejättö, huolehtimisvelvoitteen laiminlyönti
Henkinen väkivalta: perusteltu epäily on ajatus siitä, että lasta pahoinpidellään
Kun lapsi kertoo: olennaista kysyä lisää avoimin kysymyksin (kerro siitä, kerro lisää…)
Poliisilla on oikeus kuulla lasta koulussa tai päiväkodissa ilman ilmoitusta vanhemmille. Jos vanhemmalle ei ole ilmoitettu, lapsen edunvalvojan tulisi olla
mukana
Kun lasta on kuultu, sen jälkeen asiasta voi puhua tai lapsi voi tavata esim. vanhempaansa
Poliisille menevien ilmoitusten liitteeksi tiedot, mitä kaikkea lapsella on meneillään

Tutkinnan etenemisestä kannattaa kysyä poliisilta, varsinkin jos se selvästi viivästyy
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Huolen puheeksioton ennakointilomake
Lomake on tarkoitettu tueksesi tilanteissa, joissa:
–– sinulla on huolta lapsen / nuoren / perheen tilanteesta
–– et ole syystä tai toisesta ottanut asiaa selvästi puheeksi huoltajien
kanssa ja
–– haluat kehitellä huolen ilmaisemista osana työtäsi lasten, nuorten ja
perheiden hyväksi

Lomakkeessa on kolme osaa:
1. A. osa on tarkoitettu täytettäväksi silloin kun olet valitsemassa tilannetta,
jossa aiot kehitellä huolenaiheesi puheeksiottamista.
2. B. osa on tarkoitettu täytettäväksi silloin, kun olet juuri valmistautumassa tapaamaan lapsen / nuoren huoltajan tai huoltajat. Voit käyttää lomaketta
myös muiden lapselle tärkeiden aikuisten kanssa.
3. C. osa on tarkoitettu täytettäväksi pian tuon tapaamisen jälkeen.

A. TÄYTETTÄVÄKSI, KUN VALITSET TILANNETTA (kysymykset 1-3)
1a. Perustiedot lapsesta/nuoresta, perheestä (ilman tunnistetietoja)
1b. Perustiedot sinusta: toimipisteesi, ammattisi
2. Keitä perheenjäseniä tapaat ja mitä teet heidän kanssaan?
3a. Mistä olet huolissasi lapsen/nuoren tilanteessa?
3b. Mitä tapahtuu, jos et ota huoltasi puheeksi?
3c. Mille vyöhykkeelle huolesi sijoittuu? (rastita)

o Pieni huoli
o Harmaa vyöhyke
o Suuri huoli
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B. TÄYTETTÄVÄKSI ENNEN TAPAAMISTA (kysymykset 4-8)
4. Missä asioissa (arviosi mukaan) lapsen/nuoren huoltaja (t) kokee saavansa sinulta tukea?
Onko asioita, joissa hän (he) voi kokea sinut uhkaavaksi?
Tuki:
Uhka:
5a. Mitä voimavaroja lapsessa/nuoressa ja hänen tilanteessaan näet ja mitä voisit niistä kertoa
huoltajalle/huoltajille?

5b. Mitä sinä ja huoltaja(t) voisitte tehdä tahoillanne ja/tai yhdessä lapsen/nuoren tilanteen
parantamiseksi?

6. Miten otat huolesi ja yhteistyötoiveesi esille? Sanoita; mieti vaihtoehtoisia tapoja ilmaista huolesi,
se miten kerrot voimavaroista ja ehdotat yhteistyötä.

7a. Ennakoi mitä tapahtuu puheeksiottamistilanteessa. Kuka reagoi ja miten?

7b. Ennakoi mihin puheeksiottaminen johtaa lähitulevaisuudessa?

Jos ennakoit, että puheeksiottaminen heikentää mahdollisuuksia huojentaa lapsen/nuoren tilannetta,
palaa pohtimaan a) missä todella tarvitset huoltajan/huoltajien apua ja b) miten saat tuon avun; eli
sanoita yhteistyötarjouksesi uudestaan.
8. Millainen tila ja aika olisi tällaiselle kohtaamiselle otollinen eli milloin ja missä otat asian puheeksi?
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C. TÄYTETTÄVÄKSI TAPAAMISEN JÄLKEEN (kysymykset 9-11)
9. Miten toteutit puheeksiottamisen?

10. Mitkä olivat tunnelmasi puheeksioton:
a) Alla

b) Aikana

c) Jälkeen

11a. Katso ennakointejasi kysymyksessä n:o 7. Tapahtuiko niin kuin ennakoit vai jotakin muuta?
Koitko jotain yllättävää?

11b. Miltä toiminta lapsen/nuoren tilanteen helpottamiseksi nyt näyttää? Mikä herättää
toiveikkuuttasi? Mikä huolestuttaa edelleen?

11c. Mitä aiot tehdä tämän huolesi vähentämiseksi?

Lähde:
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusprofessori Tom Arnkil
Kehittämispäällikkö Esa Eriksson
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Lapsen oikeudet sijaishuollon aikana
–– Tietojen antaminen lapselle ja mahdollisuus keskusteluun:
Lastensuojelulaki 53§
–– Lapsen oikeus tavata läheisiään: Lastensuojelulaki 54§
–– Lapsen käyttövarat sijaishuollossa: Lastensuojelulaki 55§
–– Sijoittavan kunnan velvollisuus ilmoittaa lapsesta sijoitettavaan
kuntaan: Lastensuojelulaki 78§

Lapsen arki ja perushoito sijaishuollossa
Lapsen arjen, hoidon ja kasvatuksen sijaishuollossa tulee noudattaa lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen sijaishuollon aikaisen hoidon ja
kasvatuksen tulee toteutua lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Sijaishuollossa lasta kohdellaan arvostavasti ja häntä autetaan luomaan
myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita. Huolehditaan lapsen perushoidosta:
ravitsemus, vaatetus, hygienia, lepo ja muut arkielämän tarpeet sekä arjen
säännöllisyys siten, että lapsi oppii ottamaan vastuuta arkensa sujumisesta
Lapselle on tärkeää aikuisen läsnäolo ja lasta kannustetaan harrastuksissa,
koulunkäynnissä, kuntoutumisessa ja ylipäätään kaikessa tasapainoisen tulevaisuuden mahdollistavissa valinnoissa. Sijaishuollossa tulee myös turvata
lapsen kokonaisvaltainen turvallisuus, asettaa rajoja ja valvoa lasta. Rajoitustoimenpiteiden käytössä noudatetaan lakia ja erityistä harkintaa.
Lapsen arki sijaishuollossa tulee järjestää lapsilähtöisesti. Lapsilähtöisyyden
muistamisessa auttaa ajatus siitä, että ”entä jos tämä olisi minun lapseni, mitä minä haluaisin hänelle?”
Lapsen arjessa on tärkeää
–– Sijaishuollossa kuunnellaan lasta niin, että hän kokee tulevansa
ymmärretyksi.
–– Lasta kohdellaan siten, että hän voi tuntea itsensä hyväksytyksi, lapsi
saa osakseen ymmärtämistä, turvaa ja hellyyttä.
–– Lapselle luodaan tilanteita, joissa hän voi saada onnistumisen
kokemuksia ja pystyy rakentamaan myönteistä kuvaa itsestään ja
osaamisestaan.
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–– Lasta autetaan tunnistamaan omia ja muiden tunteita ja ilmaisemaan
itseään.
–– Sijaishuoltopaikan työntekijät omalla esimerkillään ohjaavat lasta
selvittämään ristiriitoja ja erimielisyyksiä sekä pyytämään ja antamaan
anteeksi.
–– Huolehditaan lapsen perushoidosta; vaatetus, ruokailu, lepo, hygienia,
terveys, liikunta, siisteys
–– Opetetaan lapselle taloudellisuutta ja rahan käyttöä.
–– Lapselle taataan hänen fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen,
seksuaalinen turvallisuutensa ja luodaan turvalliset olosuhteet.
–– Lapselle opetetaan rajojen, sääntöjen ja sopimusten tekemistä ja
noudattamista siten, että hän oppii kantamaan vastuuta itsestään ja
luomaan rajat omalle toiminnalleen.
–– Vaikeahoitoisten lasten sijaishuollossa tulisi olla mahdollisuus
käyttää erityisiä hoitomenetelmiä: koppahoitoterapia, vierihoito,
elämyspedagogiikka jne.

Lähde, muokattu: Valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit (2004) Lastensuojelun keskusliitto
Sijaishuollon neuvottelukunnan julkaisuja 18.. Jyväskylä: Gummerus.
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Sijaishuollossa olevan lapsen tilanteen selvitys
Selvityksen nimi: Sijaishuollossa olevan lapsen /tilanteen kartoitus /
suojelun ja tuen tarpeen selvitys? (lastensuojelutarpeen selvitys)
Kun lapsen hyvinvoinnista sijaisperheessä nousee huoli, lapsen tarve suojeluun
ja tukeen selvitetään lapsen tilanteen huolellisella kartoittamisella. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava huostassapidon jatkamisen
edellytykset asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, lapsen tai huoltajan hakiessa huostassapidon lopettamista tai kun se muutoin osoittautuu
tarpeelliseksi (LsL 417/2007, 47§). Tarve arvioida lapsen sijoituksen jatkumista
syntyy, kun selvitetään lapsen kaltoinkohteluepäilyä sijaisperheessään.
Selvityksen teosta vastaa sosiaalityöntekijä. Se on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen sijais- ja syntymävanhempiensa, sekä mahdollisesti muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa.
Selvityksestä tehdään yhteenveto, jonka perusteella lapsen sijoitus jatkuu,
päättyy tai muuttuu toiseen sijaishuoltopaikkaan. Selvityksestä tulee myös ilmetä, kuinka lasta ja perhettä tuetaan väkivalta- / kaltoinkohtelutilanteiden kokemuksista selviytymisessä ja niiden estämiseksi jatkossa. Tämä suunnitelma
voi sisältyä lapsen asiakassuunnitelmaan.
Mikäli sijaisperhe muuttaa toiselle paikkakunnalle kesken selvitysprosessin,
tulee tästä ilmoittaa uudelle asuinkunnalle. (kai tämä ilmoitusvelvollisuus koskee
myös sijoitetun lapsen muuttamista sijaisperheen mukana kaltoinkohteluepäilytilanteessa?) Sijoitetun lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että lapsen tilanne tulee selvitettyä muutosta huolimatta.
Kun lapsi on sijoitettu jonkin muun kuin sijoituksen tehneen kunnan alueelle, sijoittajakunnan tulee ilmoittaa sijoituksesta sijoituskunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka on pidettävä rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista (LsL 417/2007 78 §). Tämän perusteella voisi olettaa, että pitää
ilmoittaa uuteen kuntaan, johon sijaisperhe lapsineen muuttaa.

Lastensuojelun sijaishuollon tilannearvio
Sijaishuollon tilannearvion tavoitteena on lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittäminen. Lapselta ja sijaisvanhemmilta kysytään säännöllisesti vuosittain heidän omaa näkemystään, mitä lapselle ja sijaisperheelle kuuluu (apuna esim. Puheeksiotto sijaisvanhemmat – yleiset kysymykset, Turva-arviointi, Kenen kanssa kortit).
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Jos huoli lapsen kohtelusta vähänkään herää, selvitetään huolta (apuna esim.
materiaalit Puheeksiotto sijoitetun lapsen kanssa, Puheeksiotto sijaisvanhemman
kanssa, Lapsen kaltoinkohtelu ja väkivalta)
Sijaishuollon tilannearviossa olennaista on keskittyminen lapsen ja hänen sijaisvanhempiensa, vanhempiensa (?) tai muiden läheisten kohtaamiseen. Tilannearvioprosessin aikana on olennaista, että prosessista vastaava sosiaalityöntekijä pystyy muodostamaan käsityksen lapsen arjesta sekä suojelun tarpeesta.
Sijaishuollon tilannearviolla haetaan myös tavoitteita ja sisältöjä lastensuojelun suunnitelmalliselle (muutos)työlle sekä kartoitetaan sijaisperheen voimavaroja, joille työskentely voi pohjautua.
Sijaishuollon tilannearvion prosessia määrittää lapsikeskeinen viitekehys. Täten koko prosessin ja sen eri tapaamisten tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus osallisuuden kokemukseen, kuulla ja ymmärtää hänen kokemustaan sijaisperheessä elämisestä. Sosiaalityöntekijän vastuulla on lapsen osallisuuden
mahdollistaminen tilannearviotyöskentelyn aikana.
Sijaishuollon tilannearviosta vastaa lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Tilannearvio tehdään parityönä yhdessä toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän kanssa. Lapsen huomioimisen ja osallisuuden kokemuksen mahdollistamisen kannalta työparina työskentely on olennaista.

Alkuvaiheen tilannearvioprosessi etenee seuraavasti:
(muokkaus sopivammaksi sijoitetun lapsen tilannearvioksi?)
Alkutapaaminen. Läsnä lapsi ja vanhemmat. Teemana esittäytyminen, tutustuminen, asiakkuuden syyn nimeäminen, lapsen arjen selvittämisen aloittaminen sekä tilannearvion kulusta sopiminen. Erityisesti huomioitava myös
–– yhteistyöverkoston selvittäminen sekä
–– jo tarjotun avun ja tuen selvittäminen
Lapsen omat tapaamiset. 1-3 kertaa tarpeen mukaan. Teemoina vaihdellen: koti, koulu/päiväkoti, vapaa-aika, lapsen käsitys itsestään sekä tunteet.
Vanhempien tapaamiset. Vähintään yksi, tarpeen mukaan enemmän. Teemoina: lapsi, lapsen arki ja tarpeet sekä vanhemmuus.
–– jokin ylläolevista tapaamisista on kotikäynti
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Kirjallinen yhteenveto. Suunnataan lapselle ja vanhemmille. Yhteenveto sisältää kuvauksen selvityksen etenemisestä, tapaamisten aikana esiin tulleita asioita lapsen arjesta ja toiveista, vanhempien ja mahdollisesti yhteistyökumppaneiden näkemyksiä lapsesta sekä sosiaalityön kannan ja näkökulman lapsen
asiakkuuden tarpeeseen.
Yhteenvetotapaaminen. Läsnä ovat lapsi ja vanhemmat. Tapaamisen tavoitteena on käydä keskustellen läpi kirjallinen yhteenveto sekä sopia asiakkuuden jatkosta ja jatkotyöskentelystä.
Lasten ja vanhempien tapaamisissa on suosittu toiminnallisia menetelmiä ja
välineitä, jotka tukeva asiakkaan moninaista itseilmaisua ja mahdollistavat
lapsiystävällisen työtavan. Toiminnallisten menetelmien käyttö on mahdollista ilman erillistä koulutusta, olennaista on rohkeus käyttää niitä. Välineitä ja
ohjeita niiden käyttämiseen löytyy mm. tilannearvion käsikirjasta sekä pääkaupunkiseudun lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen kotisivuilta.
Alkuvaiheen tilannearvion prosessi ja menetelmät sopivat soveltaen kaikille lastensuojelun sosiaalityön asiakkaille.

Asiakaskohtaisesti on kuitenkin aina huomioitava:
–– prosessin eteneminen (esim. montako tapaamista ja millä
kokoonpanolla)
–– lapsen perheen kokoonpano ( ydinperhe, uusperhe) ja ketkä osallistuvat
työskentelyyn (osallistuvatko perheen kaikki lapset)
–– asiakaslapsen ikä ja sukupuoli (vauva, leikki-ikäinen, nuori -> teemat ja
menetelmät vaihtelevat)
–– maahanmuuttajaperheet
–– asiakasperheen ongelman luonne (onko jotain erityistä huomioitavaa
esim. lapsen turvallisuuden kannalta)

Käytetty kirjallisuus muokaten sijoitettuun lapseen sopivammaksi:
www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/
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Lastensuojelun edunvalvoja
Sosiaalityöntekijä arvioi myös, tarvitseeko lapsi lastensuojelun edunvalvojaa
lastensuojeluprosessissa (LsL 22 §). Kun on kysymys perheen sisäisestä pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä, on todennäköistä, etteivät
huoltaja / huoltajat pysty puolueettomasti valvomaan lapsen etua. Lastensuojelun edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on, että
–– lapsella ja huoltajalla on eturistiriita ja että
–– lapsen edun turvaaminen ja asian selvittäminen vaativat edunvalvojan
määräämistä
Esimerkkejä ilmeisestä eturistiriitatilanteesta huoltajan ja lapsen välillä:
–– Huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapsen pahoinpitelystä
tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä
–– Huoltaja ei terveydentilansa vuoksi kykene käyttämään puolueettomasti
lapsen puhevaltaa
–– Huoltajat eivät kykene esim. asiakassuunnitelmaa tarkistettaessa
erottamaan riittävästi toisistaan omia ja lasten tarpeita ja siten
puolueettomasti valvomaan lapsen etua (KKO 2004:4)
–– Huoltajan passiivisuus käyttää lapsen puhevaltaa
–– Lapsen yksityisyyden suojaan liittyvät kiistatilanteet (HE 137/1999)
Erimielisyys huoltajan ja lapsen tai huoltajan ja sosiaalityöntekijän välillä ei riitä perusteeksi edunvalvojan määräämiselle. Lisäksi tulee harkita ja perustella
erikseen, millä tavoin edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. (muokattu luonnoksesta Lasten
seksuaalisen … 2011.)
Sijaisperheessä tapahtuva pahoinpitely / kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö on tekona rinnasteinen perheen sisäiseen pahoinpitelyyn.
Sosiaalityöntekijän velvollisuus on huolehtia siitä, että edunvalvojaa haetaan
tarvittaessa. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja sosiaalitoimi
ovat asiasta yksimieliset. Muussa tapauksessa edunvalvojan määrää käräjäoikeus. Lapsen edunvalvonnan tarpeen selvittäminen ja ilmoituksen tai hakemuksen tekeminen kuuluu sosiaalihuollon viranomaisen tehtäviin. Hakemuksen tai
ilmoituksen tekee sosiaalityöntekijä.

Liitelomake:
www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunedunvalvonta/aineistot/lomakkeet/
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Kuka lapsen edunvalvojaksi?
Lastensuojelulain mukaan edunvalvojana voi toimia joko lapsen asioihin perehtynyt asiantuntija tai asianajaja tai muu lainopillisen koulutuksen saanut henkilö. Edunvalvojaa valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota asian laatuun
ja sen merkitykseen lapsen kannalta.
Koulutuksen käyneellä henkilöllä on tehtävää varten riittävät tiedot asiaankuuluvasta lainsäädännöstä, lapsen edun arvioimisesta ja lastensuojelun edunvalvonnan prosessista.
Sosiaaliportin asiantuntijapankin yhteydessä toimii Löydä edunvalvoja -hakukone, josta sosiaalitoimen tai maistraatin on helppo löytää alueeltaan käytettävissä olevia edunvalvojia.

Lapsen edunvalvonta rikosasiassa
Kun lapsen huoltajaa tai tälle läheistä henkilöä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta, käynnistyy rikosprosessin lisäksi yleensä lastensuojeluprosessi.
On tarkoituksenmukaista, että sama edunvalvoja edustaa lasta sekä lastensuojeluasiassa että rikosasiassa. Rikosasiassa lapsi tarvitsee myös oikeusavustajan, jonka edunvalvoja voi hänelle hakea. Kun lapsella on sekä edunvalvoja että oikeusavustaja, tulee heidän tehdä tiivistä yhteistyötä jotta lapsen mielipide
ja etu tulisivat huomioiduksi parhaalla mahdollisella tavalla myös oikeudessa.
Kun lapsella on asiassa puhevalta, oikeusavustaja on edustamaansa lasta kohtaan lojaliteettivelvollinen ja voi siksi tuoda esille vain sen, mitä lapsi itse on
asiassa tuonut esille. Edunvalvojan mielipide voi poiketa lapsen mielipiteestä.

Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä suhteessa
sosiaalityöntekijään
On tärkeää muistaa, että edunvalvoja määrätään tiettyyn asiaan nimenomaan
huoltajan sijaan käyttämään lapsen puhevaltaa, ei sosiaalityöntekijän tilalle.
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa lastensuojeluprosessia. Edunvalvojan määrääminen ei vaikuta millään tavalla sosiaalityöntekijän lakisääteisiin velvoitteisiin suhteessa lapseen, tämän tapaamiseen, kuulemiseen ja mielipiteen selvittämiseen.
Myös sosiaalityöntekijän tehtävänä on valvoa lapsen etua, mutta hän ei voi
käyttää tämän puhevaltaa. Edunvalvojalla on asiassa johon hänet on määrätty,
samat asianosaisen oikeudet kuin huoltajalla on yleensä. Niinpä hänellä on oikeus saada lasta koskevat asiakirjat ja käyttää lapsen puhevaltaa tämän asiassa. Edunvalvojaa tulee kuulla lasta koskevia päätöksiä tehtäessä.
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Edunvalvojan palkkio
Uuden lastensuojelulain mukaan edunvalvojan palkkion maksaa se kunta, joka
on lastensuojelun järjestämisvastuussa, oikeusavustajan ja holhoustoimilain
perusteella rikosasiaan määrätyn edunvalvojan palkkion maksaa valtio.

Käytetty kirjallisuus
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon malli Keski-Suomessa
(2011). Luonnos, päivitetty 25.10.2011. Harava- yhteistoimintaa lapsen hyväksi: Koske, KeskiSuomen sosiaalialan osaamiskeskus. Julkaisematon.
Lastensuojelulaki 2010
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunedunvalvonta/lastensuojenedunvalvonta/
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Jälkihuoltoikäinen tai sitä vanhempi sijaishuollossa
kasvanut nuori
Muistilistaa, kun nuori kertoo kaltoinkohtelustaan
sijaisperheessä
–– Kriisityön elementit, vaikka tapahtumasta olisi jo aikaa – kuinka vaikea
nuoren on puhua itseen kohdistuneesta pahoinpitelystä?
–– Edelleen voi tulla syyllinen olo, etenkin jos on kielletty puhumasta
kenellekään, huonommuus (väkivallan vaikutuksesta tunne omasta
huonoudesta)
–– Mistä nuori saa tällä hetkellä tukea, onko ketään muuta kenen
kanssa voi puhua? Jos sinä olet ainut, jatka keskusteluja – liian paljon
kertominen voi olla rankempaa kuin pieninä palasina.
–– Ohjaa tekemään rikosilmoitus, tarvittaessa kädestä pitäen, jos näyttää
että ei ole vanhentunut. Muista, että sinä tai nuori voitte aina kysyä
poliisilta neuvoa, jos ette tiedä voiko rikosilmoituksen tehdä. Nuorella
on oikeus myös olla tekemättä ilmoitusta poliisille.
–– Nuoren tapaamisen jälkeen: selvitä, onko kyseisessä sijaisperheessä
vielä sijoitettuja lapsia tai nuoria. Jos on, yhteys lasten omiin
sosiaalityöntekijöihin ja prosessi sijaisperheväkivallan selvittämiseksi ja
lasten turvaamiseksi.

Syyteoikeuden vanhentuminen (säädöskokoelman nro 297/2003)
Syyte on vanhentumisen uhalla nostettava rikoslain 8 luvun 1 §:ssä säädetyssä
määräajassa. Syyte on nostettava
–– 20 vuodessa, jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on yli kahdeksan
vuoden vankeus
–– 10 vuodessa, jos kovin rangaistus on yli kaksi vuotta ja enintään
kahdeksan vuotta vankeutta
–– 5 vuodessa, jos kovin rangaistus on yli vuoden ja enintään kaksi vuotta
vankeutta
–– 2 vuodessa, jos kovin rangaistus on vankeutta enintään vuosi tai sakkoa.
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Esimerkiksi pahoinpitely: rikoslain 21 luvun 5 § ja saman säännöksen mukaan
rangaistus siitä on sakkoa tai vankeutta enintään 2 vuotta. Rikoslain 8 luvun 1
§:stä voidaan todeta syyteoikeuden vanhentumisajaksi viisi vuotta (kohta 3).
Edellä kerrotusta porrastuksesta on muutamia poikkeamia. Syyteoikeus rikoksesta, josta säädetty kovin rangaistus on elinkautinen, ei vanhennu. Sellaisia rikoksia, esim. murha, on hyvin vähän. Vakavimpien lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan silloin, kun uhri täyttää 28
vuotta, eräissä poikkeustapauksissa vieläkin myöhemmin.
Vanhentumisaika alkaa kulua pääsääntöisesti rikoksen tekopäivästä. Vanhentuminen katkeaa vasta silloin, kun haaste asiassa on saatu annettua vastaajalle tiedoksi eli sitä ennen asiassa on poliisin ehdittävä suorittamaan esitutkinta ja syyttäjän syyteharkinta.
Eräissä poikkeustilanteissa vanhentumisaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella
(Rikoslaki 8:4) Päivitetty 7.7.2009
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Epäilyn selvittäminen ja edunvalvojan määrääminen
Sijoitetun lapsen lastensuojelutarpeen arvioinnista vastaa lapsen asioista
vastaava sosiaalityöntekijä.
Rikoksen selvittämisestä vastaa poliisi.
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen on
aina moniammatillista yhteistyötä, jossa kukin omalta osaltaan vastaa
joustavasta tiedonkulusta ja prosessin etenemisestä.

Sosiaalityön tehtävä
Kun sosiaalityöntekijän tietoon tulee epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai pahoinpitelystä, hän arvioi välittömästi lapsen kiireellisen lastensuojelun tarpeen. Lisäksi hänen on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen vastaanottamisesta ratkaistava, onko lastensuojelutarpeen selvitys
aloitettava.
Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Hän vastaa myös asiakassuunnitelman (LsL 30 §) tekemisestä, jossa sovitaan ainakin seuraavista asioista:
–– yhteistyö, ketä mukana
–– tehtävänjako
–– lapsen ja perheen tuen tarve
–– suunnitelma lapsen turvallisuuden takaamisesta
–– aikataulujen yhteensovittaminen eri ammattilaisten kesken
Edellä olevat ohjeet asiakassuunnitelman sisällöistä ohjaavat sosiaalityöntekijän toimintaa myös sijaisperheväkivallassa.
Lapsen huoltajilta ja lähiverkostolta / sijaisvanhemmilta / edellytetään lapsen hyvinvoinnin turvaamista. Sosiaalityöntekijän tulee tarkistaa, että he kykenevät siihen ja vakuuttua siitä, että lapsi on turvassa. Sosiaalityöntekijä arvioi
myös lapsen kriisiavun tarpeen. Tarvittaessa lapsen turvallisuus taataan kiireellisellä sijoituksella (LsL 38 §). / sijaishuoltopaikan muutoksella kiireellisesti
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Sijaishuoltopaikan muutos:
Päätöksen sijaishuoltopaikan muuttamisesta valmistelee lapsen asioista vastaava viranhaltija, päätöksen tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai hallinto-oikeus väliaikaisella määräyksellä (LsL 417/2007 43 §)
Ennen sijaishuoltopaikan muuttamista on kuultava asianosaisia (12 v. täyttänyt lapsi, sijaisvanhemmat, huoltajat) sekä selvitettävä alle 12-vuotiaan lapsen
mielipide (Hallintolaki 434/2003, 34§, 43 §). Kaikilla asianosaisilla on oikeus
hakea muutosta päätöksen hallinto-oikeudelta.

Edunvalvojan määräämisestä
Sosiaalityöntekijä arvioi myös, tarvitseeko lapsi lastensuojelun edunvalvojaa
lastensuojeluprosessissa (LsL 22 §). Kun on kysymys perheen sisäisestä pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä, on todennäköistä, ettei / etteivät huoltaja / huoltajat pysty puolueettomasti valvomaan lapsen etua. Lastensuojelun edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on, että
–– lapsella ja huoltajalla on eturistiriita ja että
–– lapsen edun turvaaminen ja asian selvittäminen vaativat edunvalvojan
määräämistä
Sijaisperheessä tapahtuva pahoinpitely / kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö on tekona rinnasteinen perheen sisäiseen pahoinpitelyyn

Käytetty kirjallisuus
Muokattu tekstistä: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimisen ja hoidon
malli Keski-Suomessa 2011
Lastensuojelulaki 2010
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Toimintamalli tilanteeseen, kun on herännyt epäily sijoitetun lapsen kaltoinkohtelusta
tai väkivallasta sijaisperheessä, on syntynyt Jyväskylän lastensuojelun palveluiden,
Perhehoitoyksikkö Pessin ja Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen
sijaishuollossa – hankkeen (2009–2014) yhteistyönä.
Lapsen kaltoinkohtelun huomaaminen, tunnistaminen ja siihen puuttuminen sijaisperheessä voi olla vaikeampaa kuin biologisessa perheessä. Sijaisvanhempi voi olla sijaishuollon sosiaalityöntekijän pitkäaikainen työkumppani, jonka kanssa on kuljettu monia
yhteisiä vaiheita. Kun herää epäily väkivallasta tai lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessä, on työntekijänä vaikeiden kysymysten äärellä: enkö ole nähnyt ja kuullut, enkö ole
ollut riittävän sensitiivinen lapsen pahalle ololle? Mitä minun olisi pitänyt tehdä tosin?
Kun sijoitetulla lapsella on elämässään ennen sijoitusta väkivalta- ja kaltoinkohtelukokemuksia, hänen riskinsä tulla uudelleen kaltoinkohdelluksi kasvaa. Väkivallan kokemukset ovat vaikuttaneet lapseen ja hän voi haastaa käytöksellään; hän ei ole oppinut luottamaan ihmisiin ja hänen käsityksensä itsestään on muuttunut huonoksi ja hän kokee
olevansa arvoton. Lapsi käyttäytyy tämän sisäisen mallin sanelemalla tavalla ja silloin
hänestä ei ole helppo pitää, mikä on riski kiintymyssuhteen syntymisen kannalta.
Negatiivisen vuorovaikutuksen kehä on valmis. Tämän ymmärtäminen auttaa näkemään,
miksi sijoitettu lapsi voi tulla kaltoinkohdelluksi sijaisperheessään, vaikka lähtökohtaisesti
sijaisvanhemmat olisivat kykeneviä ja hyviä vanhempia.
Toimintamallissa on kuvattu työprosessi, kun epäily lapsen kaltoinkohtelusta sijaisperheessään herää, sekä puheeksioton ja puuttumisen menetelmiä lapsen, sijaisvanhempien
ja syntymävanhempien kanssa. Toivottavasti työmalli tulee lastensuojelun työntekijöiden
aktiiviseen käyttöön sekä kehittyy ja paranee käyttökokemusten ja päivitysten myötä!
Lapsella on oikeus puhua huolistaan!
Ammattilaisilla on velvollisuus huolehtia, että puhuminen johtaa avun saantiin!
julkaisijat:
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry		 Pelastakaa Lapset ry
Savilahdenkatu 24		 Koskelantie 38
50100 Mikkeli 		 00610 Helsinki
Puh. 015 365 330		 Puh. 010 843 5000
www.violary.fi		www.pelastakaalapset.fi
Pelastakaa Lapset ry:n julkaisuja 24

