
Opas sinulle, 
jonka perhettä 
koskettaa lapsen
sijoitus tai 
huostaanotto

Tämän oppaan ovat koonneet VOIKUKKIA-vanhemmat. 
Katso lisätietoja toiminnasta ja vertaistukiryhmistä: www.voikukkia.fi



Lapsesi asuu 
sydämessäsi 

aina,
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myös sinä 

lapsesi 
 sydämessä.
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Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, jonka 
perhettä koskettaa lapsen tai nuoren si-
joitus kodin ulkopuolelle.

Tunnet ehkä joutuneesi tuntemattomal-
le maaperälle yksin. Me saman kokeneet 
vanhemmat olemme koonneet tähän oh-
jeita ja neuvoja. Ne ovat tueksi ja avuksi 
sijoituksen aiheuttamaan kriisiin.

Haluamme välittää Sinulle toivonkipinän 
sisimpääsi ja uskoa siihen, että elämä 
kääntyy parhain päin.

Sinä olet tärkeä ihminen. 
Sinulla on joka tilanteessa 
oikeus saada hyvää kohtelua, 
tulla kuulluksi ja saada 
luotettavaa tietoa.



Suhde lapseen

Muista, että olet edelleen lapsesi 
vanhempi. Olet lapsesi vanhempi 
niin sijoituksen aikana kuin sen jäl-
keenkin. Sama koskee kaikkia lapsen 
läheisiä. 

Läheisverkoston kartoittamisen avul-
la voidaan huolehtia lapsen tärkei-
den ihmissuhteiden jatkuvuudesta. 
Lapsen läheiseksi kokemia henkilöitä 
voivat olla muutkin kuin sukulaiset, 
esimerkiksi kummit, naapurit ja hoi-
tajat.  Samalla voidaan miettiä mitkä 
ihmissuhteet tukevat myös vanhem-
paa. 

Olet tärkeä lapselle. Se miten suh-
taudut sijoitukseen ja sijoituspaik-
kaan vaikuttaa lapsen sopeutumi-
seen. Kannusta lasta nauttimaan 
elämästä.



Olet aina 
lapsesi 

 vanhempi.



Tuki ja huolenpito itsestä

Huostaanotto/sijoitus on aina kriisi. 
Kriisissä olevan ihmisen on vaikea si-
säistää uutta. Voi olla hyvä etsiä luo-
tettava tukihenkilö. Sopiva ihminen 
voi löytyä omista läheisistäsi tai esi-
merkiksi seurakunnan tai kriisikeskuk-
sen kautta. Tukihenkilöstä voit kysyä 
myös sosiaalityöntekijältä. 

Tukihenkilön kanssa kannattaa en-
nen palaveria miettiä, mitkä asiat ha-
luat ottaa esille ja mihin kysymyksiin 
haluat vastauksia. Voit ottaa tuki-
henkilön mukaan palavereihin. Jälki-
käteen voi olla avuksi käydä yhdessä 
läpi palavereissa esiin tulleita asioita 
ja saada keskusteluapua. 

Tukihenkilösi nimi ja yhteystiedot: 



Yhteydenpito 

Lastensuojelun tehtävä on tukea 
lapsen lisäksi vanhempia, huoltajia 
ja muita lapsen hoidosta ja kasva-
tuksesta vastaavia ihmisiä. Lapsen 
huostaanottoon tai sijoitukseen 
liittyy monia vaiheita. Sosiaalityön 
lisäksi on myös muita tukipalvelui-
ta. Hae apua. Kysy neuvoa rohkeasti 
ja usein.

Niin lapsesi kuin sinun itsesikin kan-
nalta on tärkeää pitää huolta omas-
ta jaksamisestasi. Riittävä lepo ja 
kunnon ruoka auttavat jaksamaan. 
Sinulla on lupa myös elää ja tehdä 
asioita, jotka tuottavat hyvää oloa 
sinulle. Liikunta, luonto, käsityöt, 
mikä se on juuri sinulle?



Täytä avoimet kohdat yhdessä sosi-
aalityöntekijän kanssa. Huom: hen-
kilöt ja yhteystiedot voivat vaihtua! 
Käytä lyijykynää.

• Lapsen asioista vastaavan sosiaali-
   työntekijän nimi ja yhteystiedot: 

• Sijaishuoltopaikan/-perheen 
   nimi ja yhteystiedot:

• Yhteydenpito lapseen:

 
          Miten?

          Milloin?

         Yhteydenpidosta sovitaan 
         seuraavan kerran:



Asiakassuunnitelma

Asiakassuunnitelma on sopimus, 
jonka mukaan kaikkien osapuolien 
tulisi toimia. Kun tavoitteet ja käy-
tännön asiat on kirjattuna ylös, on 
yhteistyön tekeminen helpompaa. 
Asiakassuunnitelmaneuvotteluissa 
on tärkeää, että kaikki osapuolet 
ovat mukana ja saavat sanoa mieli-
piteensä. Mahdolliset eriävät mieli-
piteet kirjataan ylös.

Kuuleminen: 
Mielipiteelläsi on 
merkitystä. Huolehdi, 
että mielipiteesi tulee 
kirjatuksi näkyviin 
suunnitelmiin, 
sopimuksiin ja muihin 
virallisiin papereihin.



• Asiakassuunnitelma on lastensuo-
jelun asiakkaan oikeus
• Lapsen asiakassuunnitelmaan kir-
jataan mm. sijoituksen tarkoitus ja 
tavoitteet, tapaamisten ja yhteyden-
pidon järjestäminen ja muita käy-
tännön asioita.
• Vanhemmalle tulee laatia oma 
asiakassuunnitelma vanhemmuu-
den ja kuntoutumisen tukemiseksi
• Asiakassuunnitelma tulee päivit-
tää aina tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään kerran vuodessa.
• Asiakassuunnitelman toteutumi-
nen tulisi tarkistaa säännöllisesti ja 
aina tarvittaessa.

Tärkeää on, että omalta osaltasi pi-
dät kiinni suunnitelmasta huolehti-
malla tapaamisista ja muista sovi-
tuista asioista.



Taloudellinen tilanne 

Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle 
saattaa vaikuttaa perheesi talou-
delliseen tilanteeseen. Lapsilisät 
maksetaan jatkossa sijoituspaik-
kaan, samoin mahdolliset elatus- ja 
vammaistuet. Useimmat lapsikoro-
tukset  lakkaavat tai ne maksetaan 
sijoittavalle taholle. Näistä muutok-
sista huolehtii sosiaalityöntekijä. 

Lapsen sijoituksen myötä muuttuu 
taloudessasi asuvien määrä. Tämä 
vaikuttaa asumis- ja toimeentulotu-
keesi. 

Muistettavaa: 
Asumistuen tarkistushakemus 
Kelalle

Asioilla on 
tapana 

järjestyä.



Vaikka lapsi on sijoitettuna kodin ul-
kopuolelle, vanhempien elatusvel-
vollisuus ei lakkaa. Tulojen mukaan 
laskettava hoitokustannusten kor-
vaus voidaan periä molemmilta van-
hemmilta.

Sijoituksen aikana vanhemman ja 
lapsen tapaamisia tulee tarvittaes-
sa tukea rahallisesti. Tapaamisista 
aiheutuvien matkakulujen lisäksi 
voidaan lapsen kotona viettämältä 
ajalta maksaa luonapitokorvausta. 
Näistä asioista päättää sosiaalityön-
tekijä. Ne on hyvä sopia asiakassuun-
nitelman teon yhteydessä.



Mitä voi tehdä jos asiat eivät suju

Jos sinusta tuntuu, etteivät lasten-
suojeluun liittyvät asiat suju niin kuin 
pitäisi, pyri keskustelemaan ensisi-
jaisesti oman sosiaalityöntekijäsi tai 
hänen esimiehensä kanssa asian kor-
jaamiseksi. Jos tämä ei tuota tulosta,  
voit pyytää apua oman alueesi sosi-
aaliasiamieheltä, jonka yhteystiedot 
saat sosiaalityöntekijältäsi tai löydät 
kunnan nettisivuilta. 

Sinulla on myös mahdollisuus tehdä 
asiassasi muistutus lastensuojelu-
yksikön vastuuhenkilölle tai kantelu 
aluehallintovirastoon, jos asiat eivät 
muuten ratkea. Muistutuksen tai 
kantelun tekemiseen saat neuvoja 
sosiaaliasiamieheltä. 

Oman alueesi sosiaaliasiamiehen 
yhteystiedot: 



Muistilista: 

• Hanki kansio, johon järjestät kaikki 
lapsen sijoitukseen liittyvät paperit.
• Merkitse kalenteriin kaikki tärkeät 
päivämäärät, kellonajat, lapsen ta-
paamiset ja henkilöiden nimet sekä 
tapaamispaikat. 
• Muista syödä, nukkua ja peseytyä. 
Huolehdi itsestäsi.
• Muista myös iloita ja tehdä asioita, 
jotka tuovat hyvää mieltä.
• Varaa itsellesi keskusteluaika jon-
kun sellaisen ammattilaisen kanssa, 
jolle voit kertoa tilanteestasi.
• Keskustele tarvittaessa lääkärin 
kanssa jaksamisestasi.  
• Kerro tilanteestasi luotetulle lähei-
selle. 
• Tietoa kriisistä ja henkisestä sel-
viytymisestä: www.punainenristi.fi/
hae-tukea-ja-apua 



Apua ja tukea:

• Valtakunnallinen kriisipuhelin: 01019 5202
• Ev. lut. kirkon palveleva puhelin: 01019 0071
• Alueesi sosiaalipäivystys: 

• Muita paikallisia auttavia tahoja: 

• Lisää auttavia tahoja: 
   www.apua.info, www.tukinet.net

• Lisää tietoa lastensuojelusta: 
   www.ensijaturvakotienliitto.fi/asiaa_
   lastensuojelusta ja www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/
   lastensuojelunkasikirja 



Arvosta sitä, miten olet selviytynyt 
elämäsi vaikeuksista.
Näe kohtaamasi vaikeudet koettelemuksina,
jotka ovat kasvattaneet sinua ihmisenä.
Huomaa sisäiset ja ulkopuolellasi 
olevat voimavarat,
sillä niitä on enemmän kuin arvaatkaan.
 
Arvosta edistystäsi ja onnistumisiasi
ja kiinnitä huomiota niihin merkkeihin,
jotka puhuvat sen puolesta, että olet 
oikealla tiellä.
Ole tietoinen siitä, mitä elämältä 
haluat ja tulevaisuudelta toivot.
Toiveilla on taipumus toteutua,
mutta mikään tuuli ei ole otollinen laivalle, 
jolla ei ole päämäärää.
Usko, että ansaitset hyvän tulevaisuuden.
Ja mitä raskaampi menneisyytesi on ollut, 
sitä paremmalla syyllä.
Ole armollinen itsellesi ja muista että et 
ole yksin: sinapinsiemeniä kannattaa etsiä, 
vaikkei niitä löydäkään.
 
 

                                             Ben  Furman

Teoksesta ”Ei koskaan liian myöhäistä saada 
onnellinen lapsuus” (WSOY, 2010)
www.benfurman.com
                             


