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1 Johdanto 

Lastensuojelulaitosten työntekijäpula on viimeisen vuoden aikana noussut esiin paitsi alan 

toimijoiden puheissa, myös useissa selvityksissä ja kannanotoissa (Lapsen vuoksi, sijaishuollon 

toimijoiden kannanotto). Työvoimapula on johtanut siihen, että lastensuojelun yksiköitä ei ole 

pystytty avaamaan suunnitellusti tai jo olemassa oleviin yksiköihin voidaan ottaa lupamääriä 

vähemmän lapsia ohjaajapulan vuoksi. Alan toimijat ovat vaatineet etenkin sosionomien 

koulutusmäärien lisäämistä, mutta sekään ei aiempien raporttiemme mukaan ole suoraan suhteessa 

alalle tulevien työntekijöiden määrään. Moni sosionomiopiskelija epäilee, että lastensuojelu on liian 

raskas ala tai kokee, ettei ole saanut riittävää osaamista ja varmuutta opinnoista. 

Lapsia sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin monista syistä (Heino, Hyry, Ikäheimo, Kuronen & Rajala 

2016). Suunnitelma lapsen kuntoutuksesta laitoksessa perustuu kuitenkin aina samaan 

kulmakiveen: pysyviin ja turvallisiin ihmissuhteisiin. Tarvitaan luotettavia ja pysyviä aikuisia, jotta 

lapsi uskaltaa ja haluaa keskustella tilanteestaan ja käyttäytymisestään ja pohtia keinoja sen 

muuttamiseksi. Usein sijoitetun lapsen elämässä on jo aiemminkin ollut vaihtuvia aikuisia, ehkä isä- 

tai äitipuolia, kaveriporukoita, auttavia ammattilaisia. Elämä on usein opettanut, ettei ihmisiin voi 

luottaa vaan ihmissuhteet päättyvät usein hylätyksi tulemisen kokemukseen. Kun lapsi syystä tai 

toisesta sijoitetaan kodin ulkopuolelle, eli käytetään viimesijaista lain sallimaa keinoa tilanteen 

korjaamiseksi, tavoitteena on tarjota lapselle turvallisempi ja kuntouttavampi asuinpaikka kuin hänen 

kotinsa tai edellinen sijaishuoltopaikka. Tämä tarkoittaa paitsi turvallisia asuinolosuhteita, myös 

pysyviä ja osaavia aikuisia eli ohjaajia. 

Tällä hetkellä suurimmassa osassa Suomea on pulaa sijaishuollon työntekijöistä.  

Ammattibarometrin mukaan pulaa sosiaalialan ohjaajista on etenkin Etelä-Pohjanmaalla ja Savossa, 

mutta koko maassa tilanne on työvoiman suhteen melko huono. Ammattibarometri tai 

työvoimatoimistojen tilastot eivät kerro suoraan sijaishuollon ohjaajien työvoimatilanteesta. 

Sijaishuollon ohjaajien työvoimapulaa määrittää pitkälti pula erityisesti sote-alan AMK-tutkinnon 

suorittaneista osaajista, esimerkiksi sosionomeista ja sairaanhoitajista. Tämä taas johtuu Valviran, 

Aluehallintovirastojen ja kuntien kilpailutusten asettamista vaatimuksista lastensuojelulaitosten 

henkilökunnan koulutustason suhteen. Lastensuojelulaissa säädetään vain lastensuojelulaitosten 

henkilökunnan vähimmäismitoituksesta, ei koulutusasteesta. Huomionarvoista on sekin, että 

samoista sote-alan työntekijöistä on pulaa joka sektorilla: sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja 

kehitysvammapuolen asuinyksiköissä. 

 

 

https://www.lskl.fi/julkaisut/lapsen-vuoksi/
https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/kannanotto-lastensuojelun-sijaishuollon-laitoshoitoon-tarvitaan-riittavasti-osaavaa-henkilokuntaa.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/sosiaaliset-kysymykset/kannanotto-lastensuojelun-sijaishuollon-laitoshoitoon-tarvitaan-riittavasti-osaavaa-henkilokuntaa.html
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/kiinnostava-pelottava-sijaishuolto/
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/kiinnostava-pelottava-sijaishuolto/


2 
 

  

Kuvio 1 Ammattibarometri kertoo työ- ja 

elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten 

ammattien kehitysnäkymistä 

lähitulevaisuudessa. Kuvassa sosiaalialan 

ohjaajien ja neuvojien ammattibarometri 

aikavälillä tammi-kesäkuu 2021. 

 

  

 

 

 

 

 

Sijaishuollon henkilöstöpula on havaittu myös useissa sijaishuoltoa koskevissa kansallisissa 

selvityksissä. THL:n selvityksessä yksityisistä lastensuojeluyksiköistä (Porko, Heino & Eriksson 

2018) todetaan, että vaikka sijaishuoltoyksiköiden henkilökunnan ammatillisuus on vahvistunut, 

huolta laadukkaan sijaishuollon toteutumisesta aiheuttaa sijaishuoltoyksiköiden henkilökunnan 

osaaminen ja vaihtuvuus. Vaikka sijaishuollon ohjaajien työvoimapula ja vaihtuvuus on ollut tiedossa 

jo pidempään, on se tutkimuksessa ja uutisoinnissa jäänyt sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden ja 

työvoimapulan jalkoihin. 

Sijaishuollossa on pulaa siis työntekijöistä, mutta sen lisäksi myös työntekijöiden vaihtuvuus on 

suurta. Sosiaaliala koetaan usein henkisesti raskaaksi työympäristöksi, väkivallan uhka on 

hoitoalalle ominaisesti läsnä työssä, työ on pääasiassa vuorotyötä eikä palkka työntekijöiden 

mielestä usein vastaa työn vaativuutta. Toisaalta alalle riittää vuodesta toiseen hyvin hakijoita 

korkeakouluihin ja yliopistoihin. Jotain siis pitäisi tehdä toisin myös työpaikoilla, jotta alalle saataisiin 

pitovoimaa. 

Halusimme tässä raportissa selvittää, kuinka paljon lastensuojelulaitosten ohjaajien vaihtuvuus 

vaikuttaa yksiköiden arkeen ja ohjaajien työssäjaksamiseen. Kysyimme ohjaajilta myös keinoista 

lisätä sijaishuollon työpaikkojen veto- ja pitovoimaa.  
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Halusimme myös antaa äänen sijoitetuille lapsille. Heidät on yhteiskunnan toimesta sijoitettu 

asumaan kodin ulkopuolelle, vastaajien tapauksessa perhekoteihin tai lastensuojelulaitoksiin, joiden 

tavoitteena on antaa heille eväitä elämään pysyvien ja turvallisten ihmissuhteiden muodossa. 

Kysyimme lapsilta ja nuorilta ohjaajien vaihtuvuuden vaikutuksesta heidän elämäänsä ja arkeensa 

ja pyysimme heitä miettimään, miten ohjaajat saisi pysymään paremmin työssään. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita lapsia ja työntekijöitä arvokkaista 

vastauksistanne.  
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7-14 asiakaspaikkaa

14-21 asiakaspaikkaa

Yli 21 asiakaspaikkaa

Työskentelen yrityksessä, jossa on

2 Kyselyn vastaajista ja laitosten 
henkilöstömitoituksesta  

Kyselyymme ohjaajien vaihtuvuudesta vastasi 65 lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevää tai 

työskennellyttä ohjaajaa. Sijoitettujen nuorten kyselyyn vastasi 44 lastensuojelulaitoksiin tai 

ammatillisiin perhekoteihin sijoitettua tai sijoitettuna ollutta 12-23 -vuotiasta lasta ja nuorta. 

Lähetimme kyselyn sähköpostitse kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiviin 

lastensuojelulaitoksiin. Lisäksi kyselyä jaettiin Ossi-hankkeen Facebook-sivuilla ja Twitterissä. 

Vastauksista voi päätellä, että ainakin muutaman vastaajan työpaikka sijaitsee Etelä-Suomessa, 

mutta pääosin vastaajat ovat Pohjois-Suomesta. Vastaajien työpaikan sijainnilla on merkitystä sikäli, 

että Etelä-Suomessa sijaishuollon ohjaajien työvoimapula ja vaihtuvuus ovat pohjoista suuremmat. 

Jos kysely olisi tehty Etelä-Suomessa, vaihtuvuudesta kertovat luvut voisivat olla suuremmat. 

Lapsille tarkoitetun kyselyn linkkiä jaettiin laitoksille samassa sähköpostissa. Vastauslinkki jaettiin 

nuorille sähköpostilla tai esimerkiksi WhatsAppin kautta. Sekä nuorten että ohjaajien vastaukset ovat 

anonyymejä, eli emme kysyneet vastaajilta tunnistetietoja. 

Kyselyt olivat avoinna lokakuun ja joulukuun 2021 välisenä aikana. 

Kuvio 2 Kyselyyn vastanneiden ohjaajien työpaikan koko asiakaspaikkojen perusteella 
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Suurin osa eli 72 % vastaajista työskenteli pk-yrityksissä eli yrityksellä oli yksi tai kaksi lastensuojelun 

asuinyksikköä. Lastensuojelulain mukaan yhdessä asuinyksikössä voi asua enimmillään 7 nuorta.  

Lastensuojelulaki (2007/417) määrää lastensuojelun laitosluvilla toimivien asuinyksiköiden 

henkilöstömitoitukseksi vähintään 7 ohjaajaa 7 lasta ja nuorta kohti. 1:1 suhteella toimivia yksiköitä 

kutsutaan perusyksiköiksi. Kuntien kilpailutusten linjausten mukaan on syntynyt kohtuullisen 

vakiintunut käytäntö siitä, että erityisyksiköksi kutsutaan yksikköä, jossa mitoitus on vähintään 1,3:1 

ja vaativan hoidon yksiköksi 1,8:1 mitoituksella toimivaa yksikköä.  

Ammatillisten perhekotien mitoituksesta säädetään perhehoitolaissa (263/2015), jonka mukaan 

”perhekodissa saadaan hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää henkilöä, jos perhekodissa 

annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi 

hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin yhdellä on 6 §:n 1 momentissa ja yhdellä 3 

momentissa säädetty kelpoisuus.” 

Lastensuojelulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 252/2006 vp, 184) mukaan erityisen 

sopivana koulutuksena lastensuojelulaitoksessa vaativissa hoito- ja kasvatustehtävissä toimiville 

työntekijöille voidaan pitää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa. Muihin hoito- 

ja kasvatustehtäviin soveltuu lain 8 §1n mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu sitä 

vastaava tutkinto tai nuorisotoimen tai kasvatusalan soveltuva ammatillinen kelpoisuus. 

Lastensuojelulakia tiukemmat ehdot ohjaajien koulutustasolle asettavat ympärivuorokautista hoitoa 

tarjoavien yksiköiden luvat myöntävän Valviran asettamat pätevyysehdot, joiden mukaan puolet 

laitosten henkilökunnasta tulee olla AMK-koulutettuja (nimikkeenä yleisimmin sosionomi AMK tai 

sairaanhoitaja AMK).  

Kuntien kilpailutuksissa säädetään vaihtelevasti muun muassa henkilöstömitoituksista, henkilöstön 

lisäkoulutuksesta ja erityistyöntekijöistä.  

Lastensuojelun kansallisissa laatusuosituksessa (Malja, Puustinen-Korhonen, Petrelius & Eriksson 

2019) sijaishuollon palveluntuottajaa ja yksikön vastuuhenkilöä vastuutetaan mm seuraavista 

asioista: 

• Huolehtii henkilökunnan riittävästä ammattitaidosta vastata sijoitettuina olevien lasten 
tarpeisiin. 

• Huolehtii työntekijöiden pysyvyydestä, työnohjauksesta ja tukee täydennyskoulutusta. 

• Vastaa siitä, että toimipaikan kulttuuri ja toimintakäytännöt ovat lainmukaiset ja ne 
kunnioittavat lapsen oikeuksia.  

• Vastaa siitä, että sijaishuoltopaikassa on kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja huolehtii 
henkilökunnanperehdytyksestä ja toimintavalmiudesta. 
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3-4

Enemmän kun 4
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Montako työntekijää yksikössäsi on vaihtunut viimeisen vuoden 
aikana?

3 Kuinka yleistä vaihtuvuus on? 

Kysyimme ohjaajilta työntekijöiden vaihtuvuudesta heidän työpaikallaan viimeisen vuoden aikana. 

Alle 10 % vastaajista kertoi, ettei vaihtuvuutta ole ollut. Muuten vaihtuvuus oli tasaista kaikkien 

vastausvaihtoehtojen suhteen. Eniten vastauksia sai vaihtoehto, jossa yksikössä oli vuoden aikana 

vaihtunut enemmän kuin 4 ohjaajaa.  Perusyksikössä tämä tarkoittaa, että yli puolet henkilökunnasta 

on vaihtunut. Myös avoimiin vastauksiin kirjatut vastaukset kertovat joidenkin yksiköiden suuresta 

vaihtuvuudesta. 

Kuvio 3 Työntekijöiden vaihtuvuus vastaajien työpaikalla viimeisen vuoden aikana ohjaajien mukaan 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Avoimet vastaukset: Enemmän kun 4-kohtaan: ”9 + esihenkilö”, ”6”, ”6-10”. 

Ohjaajien vastaukset vahvistavat sen, että sijaishuollossa on paljon vaihtuvuutta. Saman päätelmän 

voi tehdä myös sijoitettujen lasten vastauksista. Suurin osa lapsista oli kokenut vakituisten ohjaajien 

vaihtuvuutta asuessaan perhekodissa tai laitoksessa. 

 

 

 

 



7 
 

  

80%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä
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Ovatko vakituiset ohjaajat vaihtuneet (eli vaihtaneet työpaikkaa) 
asuessasi perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa?

61%

39%
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Kyllä

Ei

Onko omaohjaajasi tai muuten sinulle läheinen ohjaaja vaihtunut 
asuessasi perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa?

Kuvio 4 Ohjaajien vaihtumisen yleisyys lasten ja nuorten mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

Kysyimme sijoitetuilta tai sijoitettuna olleilta lapsilta myös kuinka moni heistä oli kokenut 

omaohjaajan tai jonkun muun läheisen ohjaajan vaihtumisen perhekodissa tai laitoksessa asumisen 

aikana. Avoimissa vastauksissa nuoret nostivat nämä ikäviksi ja hankaliksi kokemuksiksi. 

Omaohjaajan kanssa vietetään enemmän kahdenkeskeistä aikaa, ja yleensä hän oppii tuntemaan 

nuoren muita ohjaajia paremmin. Tämän vuoksi myös tärkeän ja kannattelevan suhteen 

katkeaminen työpaikan vaihtamisen vuoksi on ikävä kokemus. 

Kuvio 5 Lapsille ja nuorille tärkeiden ohjaajien vaihtumisen yleisyys 

 

 

 

 

 

 

Omaohjaajan tai muun tärkeän ohjaajan vaihtumista oli tapahtunut hieman kaikkien ohjaajien 

vaihtumista harvemmin. Melkein kaksi kolmesta vastaajasta oli silti kokenut hänelle merkityksellisen 

ohjaajan pois lähtemisen. 
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Ei mitenkään

Ohjaajan vaihtuminen on vaikuttanut negatiivisesti
arkeeni (esimerkiksi harrastuksiin tai kotilomiin),…

Omaohjaajan vaihtuessa uusi omaohjaaja ei ole
tiennyt tarpeeksi asioistani esim. palaverissa

Ohjaajien vaihtuminen on vaikuttanut ilmapiiriin tai
arkeen positiivisesti, miten?

Ohjaajien vaihtuminen on vaikuttanut (kerro itse):

Ohjaajien vaihtuminen on vaikuttanut siihen,
miten turvalliseksi tunnen oloni yksikössä

Miten ohjaajien vaihtuminen yksikössä on vaikuttanut arkesi 
sujumiseen?

4 Vaikutukset lasten ja laitoksen arkeen 

Kysyimme ohjaajilta ja sijoitetuilta lapsilta ja nuorilta ohjaajien vaihtuvuuden vaikutuksista laitoksen 

arkeen. Lasten vastaukset kertovat siitä, että siinä missä ohjaajan työ ajatellaan tavallisena palkkaa 

vastaan tehtävänä työnä, ovat ohjaajat – etenkin omaohjaajat – lapsille huomattavan tärkeitä ja 

läheisiä henkilöitä. Näin ollen heitä ei voi vaihtaa toiseen ilman, että se vaikuttaisi koko laitoksen 

ilmapiiriin. Lisäksi ohjaajan vaihtuminen voi vaikuttaa tiedonkulkuun, arjen sujumiseen tai sääntöjen 

tiukkuuteen. 

 

4.1 Vaihtuvuus ei aina vaikuta arkeen mutta tuntuu silti kurjalta 

Noin puolet vastaajista kertoi, ettei ohjaajien vaihtuminen ole vaikuttanut heidän arkeensa yksikössä. 

Yksikön arjen toimiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutun ja pidetyn ohjaajan lähteminen 

tuntuisi ikävältä. Samat vastaajat, joiden mielestä yksikön arki ei ollut muuttunut, olivat kuvailleet 

ohjaajan lähtemisen aiheuttamia ikäviä tuntemuksia seuraaviin kysymyksiin. 

Kuvio 6 Vaihtuvuuden vaikutukset lasten ja nuorten arkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoimissa vastauksissa lapset ja nuoret avasivat asiaa enemmän. Vastauksista kävi selväksi, että 

vaihtuminen voi olla myös hyvä asia, jos ohjaaja ei ole pidetty.  

”No jos ne on ollut ”huonoja” ohjaajia jotka yleensä tekee arjesta negatiivistä ja 
vaikeuttaa eloa ja monesti pilaa päivän niin se on ollu hyvä että on lähtenyt.” 
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”Jotkut ohjaajat ovat hauskoja ja välittäviä, jotkut tosi kireitä.” 

”Ohjaaja oli työskennellyt vain tiukemmin valvotuissa lastensuojelulaitoksissa, eikä 
tuntunut sopeutuvan perhekodin rennompaan kodinomaiseen arkeen mukaan. 
Ohjaajan työpaikan vaihto rentoutti ilmapiiriä.” 

Sijoitettujen lasten on menneisyytensä kokemuksista johtuen usein vaikeaa rakentaa 

luottamuksellista suhdetta aikuiseen. Tutun ja turvallisen aikuisen lähteminen voi vaikuttaa 

turvallisuudentunteeseen laajemminkin ja toistaa hylätyksi tulemisen kokemusta. 

”Entisen ohjaajan kans meni paremmin.” 

”Pystyin luottamaan vain muutamaan aikuiseen ohjaajaan, ja sitten kun he lähtivät pois 
lähti myös luotto ja turva lastensuojeluyksiköstä.” 

”Ei pysty luottamaan ventovieraisiin. Jatkuva lähteminen ja lupauksien pettäminen ei 
helpota oloa.” 

”Luottamuksellinen suhde on ollu vaikea rakentaa uudestaan taas uusien ohjaajien 
tullessa taloon.” 

Tutuksi tullut ohjaaja tuntee nuoren tavat ja tietää, mitä hänelle kuuluu. Tämä on tärkeää tietoa myös 

sosiaalityöntekijän ja muiden nuorta hoitavien tahojen kannalta. Ohjaajien vaihtuvuus vaikuttaa 

myös tiedon kulkemiseen esimerkiksi palavereissa. 

”Jep, tieto ei kulje tarpeeksi.” 

”Uusi omaohjaaja ei oo tienny mitä mun palavereissa pitäisi käydä läpi.” 

”Ei tiennyt tarpeeksi ja on sellainen persoona joka ei halua ymmärtää nuoren 
näkökantaa.” 

Nuoret ovat osanneet taitavasti sanoittaa ohjaajien vaihtumisen seuraukset. Uudet ohjaajat eivät 

tiedä talon tapoja, ja nuoretkin joutuvat osaltaan perehdyttämään heitä. Yhteisen linjan saaminen 

vastauksiin vaatii henkilökunnan yhtenäisyyttä, jota vaihtuminen rikkoo. Tämä vaikuttaa myös 

nuorten fiilikseen ja käyttäytymiseen. 

”Se on surettanut ja tuntunut pahalta. mutta siitä on selvitty ja lähteneet ohjaajat ovat 
jossain määrin kuitenkin tekemisissä nuorten kanssa.” 

”Turvattomuus, nuorien on täytynyt itse perehdyttää uudet ohjaajat, hommat jääneet 
hoitamatta yms.” 

”Jos joku hyvin läheinen ja turvallinen on lähtenyt niin sitten piti aina aloittaa alusta se 
luottamuksen luonti jotain toista ohjaajaa kohtaan.” 

”Kun ohjaaja kokoajan vaihtuu niin täytyy selittää kaikki asiat melkein uudestaan ja 
jokaiselta tulee erilainen vastaus.” 

”Tietämättömyys aikatauluista luonut ongelmia.” 

”Negatiivisesti, koska olin todella läheinen niiden ohjaajien kanssa ja he olivat minun 
luottohenkilöitä kenelle mennä juttelemaan.” 

”Olen ollut paljon enemmän huonolla tuulella.” 
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Kysyimme ammatillisiin perhekoteihin tai lastensuojelulaitoksiin sijoitetuilta lapsilta miltä ohjaajien 

vaihtuminen on heitä tuntunut. Saimme kysymykseen vastauksen 39 lapselta, joista 17 kuvasi 

yhdellä tai muutamalla sanalla negatiivista tunnetta ohjaajien vaihtuvuuteen liittyen. Nuoret kuvasivat 

ohjaajien vaihtuvuuden tuntuvan muun muassa pahalta, ikävältä, pelottavalta, turhauttavalta, 

haikealta, huonolta, vaikealta ja raskaalta. Neljä vastaajista koki, ettei ohjaajien vaihtuvuus tunnu 

miltään ja yksi lisäsi, ettei se kiinnosta häntä. Neljä vastaajaa kertoi, ettei tiedä, koska ohjaajat eivät 

ole vaihtuneet heidän aikanaan. Osa vastaajista sanoitti tuntemuksiaan enemmän ja he kertoivat 

jäävänsä ikävöimään lähteviä ohjaajia.  

”Ikävältä. On harmi, kun läheinen ihminen jolle on pystynyt avautumaan, on yhtäkkiä 
lähtenyt. Näin on tapahtunut sijaishuoltoyksikössäni yli viisi kertaa kahden vuoden 
aikana.” 

”Paskalta.” 

”Pahalta.” 

”Ihan perseestä ku parhaat ohjaajat lähtee.” 

Yksi vastaajista kertoi yksin jäämisen tunteesta tutun ohjaajan lähtiessä. Lapset nostivat 

vastauksissa esiin luottamuksen merkityksen ja sen, että ohjaajan vaihtuessa luottamuksen 

rakentaminen täytyy aloittaa taas uudelleen. Ohjaajien vastausten lisäksi myös lapset ovat sitä 

mieltä, että ohjaajien vaihtuvuus vaikuttaa lasten turvallisuuden tunteeseen. Joskus ohjaajien 

vaihtuvuus on ollut myös hyvästä ja ohjaajan lähteminen on saattanut rentouttaa ilmapiiriä.  

”Pahalta kun joku tärkeä aikuinen vaan lähtee elämästä eikä siitä kuule enää ikinä 
mitään ja on jo ehtinyt kiintyä.” 

”Koin yhden ohjaajan todella tärkeäksi ja kun hän lähti pois yksiköstä, oli vaikeata 
luottaa ja kuunnella muita ohjaajia.” 

”Sitä vahvasti traumatisoituneena nuorena oli harvinaista saada luottamus ja turva 
jostain aikuisesta, ja kun se lähti tuntui siltä, että joutui taas "kipuamaan" uudelleen 
samojen vaikeuksien yli, mitkä olivat jo menneessä.” 

”Joitain ohjaajista jotka on lähteny tai ollu väliaikaisia niin tulee ikävä mutta selviin kyl. 
Jos mun omaohjaaja lähtis se ehkä sattuis enemmän” 

”Oma turvallisuuden tunne on horjunu silloin paljon enemmän kun tavallisesti arjessa” 

”Kyseisen ohjaajan vaihtuminen rentoutti ilmapiiriä perhekodissa, kun sääntöjen 
sekava tulkinta loppui ja tutut selkeät kodinomaiset rutiinit palasivat.” 

Eräs lapsi kuvasi ohjaajien vaihtuvuuden vaikuttavan myös heidän arkeensa riitojen lisääntymisenä, 

koska uudet ohjaajat eivät tunne aluksi nuoria eikä yksikön käytänteitä.  

Ohjaajat vahvistivat omissa vastauksissaan lasten havainnot. Ohjaajien vaihtuvuus vaikuttaa lasten 

ja koko laitoksen arkeen monilla eri tavoilla. 
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4.2 Vaihtuvuuden vaikutukset ohjaajien vastauksissa 

Kysyimme ohjaajilta, miten ohjaajien vaihtuvuus, sijaisten käyttö tai työntekijävaje on vaikuttanut 

laitoksen ja sijoitettujen lasten arkeen. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä, koska 

halusimme saada esiin ohjaajien kokemukset tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi kysyimme lapsilta, miltä 

ohjaajien vaihtuvuus on heistä tuntunut. Lapsilta saatu aineisto on niukempi, joten loppuun vietyä 

analyysiä ei voitu tehdä.  

Ohjaajille tehdyn kyselyn perusteella saatu aineisto koodattiin etsien vastausta kysymykseen ”Miten 

ohjaajien vaihtuvuus, sijaisten käyttö tai työntekijävaje on vaikuttanut lasten arkeen?” 

Analyysiyksiköksi valikoitui sana, lause ja lausepari. Koodeja saatiin 123 kappaletta. Koodauksen 

jälkeen alkuperäiset ilmaisut pelkistettiin, jolloin aineistosta poistettiin analyysin kannalta kaikki 

epäoleellinen ja aineisto tiivistyi.  Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmiteltiin eli aineistosta etsittiin 

samankaltaisia ilmiöitä ja niitä yhdisteltiin. Viimeisenä vaiheena analyysissä oli aineiston 

käsitteellistäminen, jossa ryhmittelyssä esiin nousseet ilmiöt saivat teoreettisen käsitteen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122-127.) Aineistoa ryhmittelemällä syntyi 10 alaluokkaa, joita yhdistelemällä saatiin 

kolme yläluokkaa ”lapsen kanssa työskentely”, ”turvallinen arki” ja ”tapa reagoida”. Vastaajista 

seitsemän kertoi, että ohjaajien vaihtuvuus ei ole juurikaan tai ollenkaan heidän mielestään 

vaikuttanut lasten arkeen. 

“Yrittäjät sijaistaneet, eli aina tuttuja paikalla”   

“Pääsääntöisesti vaihtuvuus ei ole vaikuttanut lapsiin. “ 

“Tällä hetkellä vaihtuvuus on ollut vähäistä, joten se ei ole vaikuttanut.”  

  “Ei huomattavaa vaikutusta.” 

 

Arki pyörii, mutta tavoitteellinen työ kärsii 

Lapsen kanssa työskentely -yläluokka muodostuu alaluokista tutustuminen ja tavoitteellisuus. 

Ohjaajan lähtiessä pois ja uuden tullessa tilalle lapset joutuvat tutustumaan uuteen aikuiseen ja 

aloittamaan alusta luottamussuhteen rakentamisen. Ennen kuin uusi ohjaaja on tutustunut lapseen 

tai nuoreen ei hän tunne lapsen taustoja ja sitä kautta osaa välttämättä huomioida yksilöllisiä 

tarpeita, kuten viikko-ohjelmaa, ruokamieltymyksiä tai parasta toimintatapaa, jos lapsi vaikkapa 

hermostuu. 

“Omaohjaaja vaihtuu, täytyy tutustua uuteen aikuiseen, vaikuttaa  

luottamussuhteen syntyyn.” 
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“Uusi työntekijä tai sijainen ei tunne lapsia henkilökohtaisesti, joten ei osaa huomioida 

 erityistarpeita, ruokamieltymyksiä tai strukturoitua viikko-ohjelmaa, johon on syynsä." 

Ohjaajien vaihtuvuus ja työntekijävaje vaikuttavat ohjaajien vastausten mukaan lasten arkeen myös 

siten, että suunnitelmallinen, tavoitteellinen työ jää vähemmälle, kun resurssit menevät yksiköissä 

perusarjen toimintojen varmistamiseen ja akuuttien asioiden hoitamiseen. Arjen struktuuri on tärkeää 

lasten hyvinvoinnin kannalta, mutta kuntouttava työ ja omaohjaajakeskustelut ovat usein ratkaisevan 

tärkeässä roolissa sijaishuollon tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

“Tavoitteellinen työskentely on jäänyt vähemmälle huomiolle, työtä tehdään vajaalla 
 miehityksellä ainoastaan akuuttien asioiden ympärillä ja arjen pyörimisen kannalta.” 

“Arjen ja hoidon suunnitelmallisuus kärsii." 

”Lapset saavat vähemmän huomiota.” 

 

Turvallinen arki vaatii tuttuja aikuisia 

Turvallinen arki -yläluokka muodostuu alaluokista ilmapiiri, turvan tunne, arjen sujuminen ja 

luottamus. Ohjaajien vaihtuminen, sijaisten käyttö ja työntekijävaje vaikuttavat vastaajien mukaan 

yksiköiden ilmapiiriin, koska työntekijöiden kuormittuneisuus heijastuu lasten ja nuorten 

hyvinvointiin. Lisäksi uuden ohjaajan tietämättömyys arjen käytänteistä on voinut aiheuttaa 

erimielisyyksiä nuorten ja uusien ohjaajien välillä, mutta myös epätasapainoa ohjaajien välisessä 

päätöksenteossa. 

”Lapsille saattaa syntyä kokemus, että ohjaajat eivät ole tasa-arvoisia 
(päätöksenteossa), joka vaikuttaa koko yksikön yleiseen ilmapiiriin.” 

”Työntekijöiden kuormittumiseen, joka näkyy negatiivisesti lasten ja nuorten 
hyvinvoinnissa.” 

”Uusi työntekijä ei voi heti muistaa kaikkia osaston sääntöjä ja käytänteitä ja tämä on 
aiheuttanut riitaa nuorten ja uusien ohjaajien välille. ”   

Monet vastaajista nostivat esiin ohjaajien vaihtuvuuden vaikutuksen lasten ja nuorten turvan 

tunteeseen. Muutokset ihmissuhteissa saattoivat aktivoida lasten aiempia hylkäämiskokemuksia ja 

lisätä turvattomuuden kokemusta. Lisäksi ohjaajien vaihtuvuus, sijaisten käyttö ja työntekijävaje 

aiheuttivat lapsissa ja nuorissa epävarmuutta siitä, kuka heidän asioitaan hoitaa sekä vaikutti 

valvontaa heikentävästi. Useampi vastaaja kertoi nuorten turvautuvan enemmän tuttuihin ohjaajiin 

ja vaativan tuttujen ohjaajien jatkuvaa huomioita heidän ollessaan töissä. 

”Muutos usein aktivoi vanhoja hylkäämisen kokemuksia. Nuorten reaktiot ovat siis 
yhteydessä heidän omaan henkilöhistoriaan.”   

”Useilla lapsilla on menetyksiä ja kiintymyssuhdetraumaa, eikä ohjaajien vaihtuvuus 
ainakaan vahvista turvallisten kiintymyssuhteiden syntymistä.”    

”Lasten turvattomuuden tunne voimistuu.”    
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”Jo osastojen välillä siirtyvät puolitutut ohjaajat aiheuttavat nuorissa turvattomuutta” 

”Kun tuttu ohjaaja tulee töihin, kaikki nuoret haluavat kertoa omat asiansa hänelle. 
Lapset kokevat olonsa turvattomaksi kun ei ole aikuista paikalla joka tietää asioista.” 

Vastausten mukaan ohjaajien vaihtuminen vaikutti merkittävästi lasten arkeen ja sen sujumiseen. 

Arjen kohtaamiset ja kahdenkeskinen rauhoittuminen nuoren kanssa väheni sijaisia käytettäessä, 

mutta pääsääntöisesti ohjaajien vaihtuvuus ei vaikuttanut lasten harrastustoimintaan. Vaihtuvuus 

vaikutti vastaajien mukaan myös tiedonkulkuun, jonka heikentyessä lasten asiat eivät edenneet 

toivotulla tavalla. Vastaajien mukaan osa lapsista käytti myös hyväksi tiedonkulun puutetta ja 

ohjaajien kokemattomuutta arjessa.  

”Sijaistaminen saattaa siirtää esimerkiksi nuoren ja omaohjaajan välisiä tapaamisia, 
jolloin se vaikuttaa ikävällä tavalla.” 

”Työntekijävaje vaikuttaa sillä tavoin, että nuorten kohtaamiset arjessa vähenevät. 
Arjen struktuurit ja akuutit tilanteet ajavat sen edelle, että istuttaisiin ja vaikka 
katseltaisiin televisiota tms. Tämä vaatii ohjaajilta "pelisilmää", että näissäkin hetkissä 
annetaan nuorelle edes hetki jakamatonta huomiota ilman, että sen eteen täytyy 
tapahtua jotain.” 

”Harrastustoiminnan toteutumiseen nämä eivät vaikuta yksikössämme."   

”Harrastuksia ei ole ollut tarpeen perua, mutta sijainen ei voi astua omaohjaajan 
saappaisiin, jolloin omaohjaajan kanssa vietettävän ajan suunnitelmiin on tullut 
muutoksia tai lapsen asiakassuunnitelman päivittämiseen on osallistunut joku muu 
yksikön vakituinen työntekijä.” 

”Tiedonkulun puute näkyy arjessa." 

”Arki ei suju niin jouhevasti, jos töissä on sijaisia jotka eivät tiedä asioista tarkasti.” 

”Lapset ns. vedättää sijaisia ja arjen struktuuri kärsii.” 

"Toisinaan työntekijä vaje vaikuttaa jo tehtyjen suunnitelmien muuttamiseen, kun täytyy 
uudelleen arvioida mahdollisuudet ja arjen turvallisena säilyttäminen.” 

Monissa yksiköissä lasten arkea on saatu turvattua tutuilla sijaisilla ja keskustelemalla lasten kanssa 

ohjaajien lähtemisiin liittyen. Osa vastaajista koki, että mikäli saadaan pidettyä riittävä määrä vanhoja 

työntekijöitä, ohjaajien vaihtuvuudella ei ole suurta merkitystä lasten arjen sujuvuuteen. 

"Arki on sujunut. Talo ei ole täynnä tällä hetkellä, joten arki on saatu pyöritettyä omalla 
väellä.”  

”Lasten kanssa käsitelty lähtemisiä, ei mahdottomia mullistuksia aiheuttanut."  

”Meillä vähän vaihtuvuutta ja sijaisetkin tuttuja, joten ei juuri vaikutusta.” 

”En usko, että juurikaan on ollut vaikutusta sillä sijaiset on hyvin perehdytetty ja pitkään 
yksikössämme työskennelleitä, eli pystyvät hoitamaan hyvin pitkälti samat asiat kuin 
vaki-työntekijätkin. Sijaiset ovat nuorillemme tuttuja.” 

”Pääsääntöisesti arki on yksikössämme pystytty pitämään sujuvana ja turvallisena, kun 
riittävä määrä työntekijöitä on ollut pysyviä." 
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Vastaajien mukaan ohjaajien lähteminen ja vaihtuminen vaikuttaa lapsen ja nuoren 

perusluottamukseen. Nuoruusiässä luottamus aikuisia kohtaan voi muutenkin olla tiukassa ja 

sijoitettujen lasten kohdalla luottamuksen rakentumiseen menee usein tavallista kauemmin aikaa. 

Nuorilla voi olla epävarmuutta siitä, voiko uuteen työntekijään luottaa ja mikäli luottaa, hylkääkö 

työntekijä nuoren jälleen. Ohjaajien vaihtuvuuden myötä tutustumiseen ja luottamuksen 

rakentamiseen tulee varata paljon aikaa. Useat vastaajat kuvasivat vastauksissaan, ettei nuori 

välttämättä halua alussa alkaa yhteistyöhön uuden aikuisen kanssa eikä halua tai uskalla kertoa 

uudelle, vieraalle aikuiselle asioistaan.  

”Epäuskoa ja epäluottamusta. Ei luoteta että mikään hoituu tai kukaan välittäisi. Todella 
surullista meidän kannalta ketkä jäävät. Etenkin lasten mutta myös ohjaajien.” 

”Nuoret eivät koe voivansa jutella aroista asioista vieraammille ihmisille, joten jäävät 
enemmän yksin asioidensa kanssa.” 

 ”Lasten sopeutuminen on aina haasteellista. Lapsella menee aikaa tutustumiseen ja 
luottamuksen rakentamiseen.” 

”Yhteistyösuhteet ovat pitkiä ja tiiviitä, joten uuden ihmisen kanssa työskentelyssä 
tulee aina uuden luottamussuhteen luomisen haasteet.” 

Nuori saattaa jäädä asioidensa kanssa yksin ja hänellä saattaa olla epävarmuutta siitä välittääkö 

kukaan hänestä ja hoidetaanko hänen asioitaan. Eräs vastaajista koki haastavasti käyttäytyvien 

nuorten sopeutuvan ja sitoutuvan huonommin sijaishuoltoon ja sen arkeen ohjaajien vaihtuessa.  

Yksi vastaajista totesi, että se miten nuoret ottavat vastaan uuden ohjaajan vaihtelee, mutta loppujen 

lopuksi nuoret tottuvat uusiin ohjaajiin.  

 

Lapset reagoivat vaihtuvuuteen eri tavoin 

Tapa reagoida -yläluokka muodostuu alaluokista psyykkinen oireilu, rajojen testaus, käyttäytyminen 

ja tunteiden näyttäminen. Suuri osa vastaajista kuvasi nuorten reagoivan ohjaajien vaihtuvuuteen, 

sijaisiin ja työntekijäpulaan lisääntyvänä psyykkisenä oireiluna. Psyykkistä oireilua kuvattiin 

levottomuutena, rauhattomuutena ja psyykkisen hyvinvoinnin tilapäisenä heikkenemisenä. Eräs 

vastaajista liitti työntekijäpulaan yksikössä nuorten välillä sattuneen väkivallanteon.  

“Epätavallista takertuvuutta tai jotkut muuttuvat etäisiksi, koska luottamussuhteen 

 luominen on hidas prosessi. Lapsi ehtii kiintymään ja sitten työntekijä lähtee, jolloin 

 harmitus on aito ja lapset kertovat sen itse.” 

“Lapsiin vaihdot vaikuttavat joskus kovastikin, etenkin jos on kyse pidempiaikaisesta 

 omaohjaajasuhteesta. Osa vetäytyy entisestään” 

“Psyykkinen oireilu voimistuu.” 
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“Yksikössä oli ollut poikkeuksellisen vakava väkivaltatilanne kahden lapsen välillä, 

joka johtanut toisen lapsen sairaalahoitoon. Ensimmäinen ajatukseni oli, että tämä on 

seurausta työntekijäpulasta sekä -vaihdoksista. Uskon olevan kyse siitä, että on 

päässyt kärjistymään tilanne, jossa lapsia hoidetaan toistuvasti vajaamiehityksellä, 

jossa työntekijät yrittävät parhaansa mukaan saada vuorot toimimaan paikkaamalla 

tuplavuoroilla ja tasapainoilla, etteivät uupuisi liikaa. Lapsia hoitavat keikkalaiset ja 

hätiin hankitut sijaiset, jotka eivät ole ehtineet saada kunnon perehdytystä eivätkä 

aikaa tutustua lapsiin ja yksikön arkeen. Hoitoa on mahdotonta toteuttaa sellaisella 

suunnitelmallisuudella ja jatkuvalla ennakoinnilla ja tiiviillä, saumattomalla 

yhteistyöllä, jota tämäntasoisessa yksikössä millään tavalla järkevällä tasolla 

työskentely vaatisi. Tilanne on kestämätön niin lasten kuin aikuistenkin kannalta, ja 

pahimmillaan uskon sen näkyvän pahoinvointina lapsilla.” 

Ohjaajien vastausten mukaan nuoret testaavat rajoja uusia ohjaajia kyseenalaistamalla, 

tottelemattomuudella, rajojen venyttämisellä ja ylipäätään testaamalla uusia ohjaajia ja heidän 

tapaansa toimia, mikä kuormittaa välillä koko työyhteisöä.  

 "Joillakin lapsilla muutokset aiheuttavat aggressiivista käytöstä” 

”Lapset saattavat käyttäytyä ilkeästi uusia työntekijöitä kohtaan, kun testaavat heitä. 
He kuitenkin usein myös nauttivat uusista välittävistä aikuisista, joita saavat arkeensa.” 

”Osa "puolustautuu torjumalla. Toivoisi, että vaihdokset eivät tulisi lapsille yhtäkkisinä 
yllätyksinä, jotta asiaa ehdittäisiin käsitellä etukäteen.” 

Vastausten mukaan ohjaajien vaihtuvuus vaikuttaa nuorten käyttäytymiseen niin, että osa nuorista 

reagoi väkivaltaisesti, osa vetäytymällä ja torjumalla uuden työntekijän ja osa on ilkeitä uusille 

työntekijöille. Eräässä vastauksessa mainittiin myös, että nuoret kuitenkin usein nauttivat, kun 

saavat välittävän aikuisen arkeensa. Useassa vastauksessa kerrottiin myös ns. häiriökäyttäytymisen 

lisääntyneen liittyen ohjaajien vaihtuvuuteen. Eräs vastaaja kertoi, ettei ohjaajien vaihtuvuus ole 

näkynyt lasten voinnissa. Se miten nuoret näyttävät tunteitaan ohjaajien vaihtuvuuteen liittyen, 

vaihtelee. Osa sanoittaa taitavasti tunteitaan kertoen hämmennyksestä ja ikävästä.  

”Hämmentänyt nuoria ja puhuvat asiasta paljon.”   

”Kiukuttelua.”      

 ”Osa sanoittaa ikävää”      

”Lapset jännittävät uusia työntekijöitä ja surevat lähteviä/lähteneitä.”  

Vaihtuvuus saa nuoret ihmettelemään, osan kiukuttelemaan ja aiheuttaa kovaa tarvetta puhua 

tapahtuneesta. Joitakin nuorista ohjaajien vaihtuvuuteen liittyvät muutokset voivat jännittää ja 

pelottaa. Sijaisten käyttöön voi liittyä myös myönteisiä tunteita ja nuoret saattavat olla iloisia 

nähdessään pitkästä aikaa sijaisen, joka on aiemminkin ollut töissä yksikössä. 
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5 Vaihtuvuuden vaikutukset ohjaajan työhön 

Kysyimme ohjaajilta, miten ohjaajien vaihtuvuus, sijaisten käyttö tai työntekijävaje on vaikuttanut 

heidän työhönsä. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä, koska halusimme saada 

esiin ohjaajien kokemukset tutkittavasta ilmiöstä. Ohjaajille tehdyn kyselyn perusteella saatu aineisto 

koodattiin, etsien vastausta kysymykseen ” Miten ohjaajien vaihtuvuus on vaikuttanut sinun 

työhösi?”. Kysymyksen tueksi annettiin esimerkkeinä työn sujuvuus, työturvallisuus ja työhyvinvointi. 

Analyysiyksiköksi valikoitui sana, lause ja lausepari. Koodeja saatiin 149 kappaletta. Koodauksen 

jälkeen alkuperäiset ilmaisut pelkistettiin, jolloin aineistosta poistettiin analyysin kannalta kaikki 

epäoleellinen ja aineisto tiivistyi.  Pelkistämisen jälkeen aineisto ryhmiteltiin eli aineistosta etsittiin 

samankaltaisia ilmiöitä ja niitä yhdisteltiin muodostaen niitä kuvaavia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122-127.) Aineistoa ryhmittelemällä syntyi 12 alaluokkaa, joita yhdistelemällä saatiin kolme 

yläluokkaa ”mielekäs työ”, ”tiimityö” ja ”arjen sujuvuus”. 10 vastaajaa koki, ettei ohjaajien vaihtuvuus, 

sijaisten käyttö tai työntekijävaje ole vaikuttanut heidän työhönsä. 

 

5.1 Mielekäs työ vaatii pysyvät tekijät 

Mielekäs työ -yläluokka pitää sisällään neljä alaluokkaa, joita ovat työhyvinvointi, kuormittavuus, 

ilmapiiri ja työturvallisuus. Ohjaajat kokivat, että vaihtuvuus heikentää heidän työssä jaksamistaan 

ja sitä kautta työhyvinvointiaan. Työntekijöiden vaihtuessa vanhat työntekijät joutuvat ottamaan 

enemmän vastuuta, mikä voi aiheuttaa väsymystä. Ohjaajien vaihtuvuus näkyy työn 

kuormittavuuden lisääntymisenä. Vastaajien mukaan ohjaajien vaihtuvuus lisää sekä henkistä että 

fyysistä kuormittavuutta. Etenkin työntekijävaje kuormittaa vakituista henkilökuntaa paljon, koska 

ylityöt ja ylimääräiset työtehtävät lisääntyvät. 

”Tärkeät työkaverit lähtevät. Työn jaksamiseen auttaa hyvä porukka joka ei vaihdu.” 

”Oma työhyvinvointi on ollut koetuksella” 

”Vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen ja lasten vointiin.”  

”Työntekijöiden vaihtuessa olen kokenut väsymystä, ja voimien menetystä, kun on 
pitänyt riittää enempään muutenkin vaativassa työssä.” 

"Sijaisten käyttö kuormittaa työryhmää, sijaiselta ei voida odottaa samaa 
perehtyneisyyttä, osaamista kuin työpanostakaan kuin vakituiselta.   

”Työkavereiden työtehtävät siirtyvät itselle, jos työkaveri pitkään pois työstä. Palkassa 
ylimääräinen työ ei kuitenkaan näy." 

”Työn kuormittavuus kasvaa kohtuuttomasti.” 

”Ylitöitä on tehtävä todella paljon.” 
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Uusilla työntekijöillä menee aikaa oppia työn sisältö, yksikön käytännöt ja yksikköön sijoitetut lapset 

ja nuoret, mikä tarkoittaa lisää vastuuta ja työnkuormaa vakituiselle henkilökunnalle. Kollegojen 

lähteminen voi myös saada pohtimaan, miksi itse haluaa pysyä tässä työssä ja työpaikassa. 

 

5.2 Luottamus ja selkeät roolit ovat tärkeä osa tiimityötä 

Tiimityö-yläluokka koostuu kuudesta alaluokasta, joita ovat perehdyttäminen, ryhmädynamiikka, 

luottamus, tutustuminen, keskustelu ja yhteistyö. Ohjaajien vaihtuvuus lisää perehdyttämisen 

tarvetta. Perehdyttäminen kuuluu työhön ja jokainen työntekijä saa uuteen työpaikkaan tullessaan 

jonkinlaisen perehdytyksen. Hyvä ja huolellinen perehdytys vaikuttaa myönteisesti koko työyhteisön 

työhön pitkällä aikavälillä. Perehdytys vie kuitenkin aikaa, resursseja ja jatkuvaa ollessaan, myös 

vakituisten työntekijöiden voimavaroja. Uusien työntekijöiden myötä myös työyhteisön 

ryhmädynamiikka muuttuu. Osa vastaajista koki, ettei työyhteisö pääse tiimiytymään jatkuvien 

työntekijävaihdosten myötä.  

 ”Jokainen vuoro on perehdyttämistä.” 

"Uusien perehdyttämistä tulee aina tarpeen mukaan tehdä. Perehdytykseen satsataan 
kovasti, joten en koe että vaihtuvuus suuremmin vaikuttaisi esim. työturvallisuuteen, 
kun uusille kerrotaan ja kerrataan tarvittavia käytäntöjä alusta asti.” 

”Uudet ohjaajat vievät energiaa, kun heitä täytyy opastaa oman tekemisen ohessa” 

”Jatkuva uuden perehdyttäminen on raskasta.” 

”Ryhmädynamiikka muuttuu aina uuden työntekijän tultua taloon." 

”Tiimi ei ehdi muodostumaan toimivaksi, kun vaihtuvuus suurta.” 

Luottamus työkaveria kohtaan kasvaa ajan kanssa, kun toinen tulee tutuksi. Tutustuminen vie aikaa 

ja sen myötä uusi ohjaaja tutustuu työkavereihinsa ja heidän toimintatapoihinsa. Vanhatkin 

työntekijät tutustuvat aina uuteen työkaveriinsa ja hänen tapaansa toimia. Yksi vastaajista koki 

raskaana uusien työkavereiden kanssa aloittamisen eli tutustumisen ja luottamuksen rakentamisen. 

”Uuden työntekijän näkökulmasta menee aina aikaa siihen, että toisten toimintatavat 
tulevat tutuksi.” 

”Ei tiedä voiko luottaa työkavereiden olevan mukana 'tiukassa tilanteessa'” 

”Ei pysty luottamaan siihen että asiat hoituvat.” 

”Työhön pystyy keskittymään parhaiten, kun on luotettavia ja osaavia työkavereista, 
jotka itse tuntee, ja jotka tuntevat lapset ja työn.” 

”Toimintamallit ja työkaveriin luotto ovat hyvin pitkälle kiinni siitä kuinka hyvin toisen 
tuntee.” 
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Tiimityössä tärkeässä roolissa on myös keskustelu ja yhteistyö. Ohjaajien vaihtuvuus vaikuttaa 

työntekijöiden työhön yhteistä keskustelua lisäävästi. Keskustelulle on tarvetta, jotta niin sanotuilla 

vanhoilla työntekijöillä on mahdollisuus käsitellä vaihtuvuuteen liittyviä tunteita ja ajatuksia, mutta 

myös uusien työkavereiden perehdyttämiseen ja ohjaamiseksi yksikön arjessa. Joskus 

keskustelukaan ei auta ja uudet ohjaajat eivät ole olleet valmiita sitoutumaan yksikön käytäntöihin. 

Yhteistyöllä vaihtuvuuden tuomat haasteet on helpompi selättää. Toisaalta eräs vastaaja koki 

haastavana sopia yhteisistä käytänteistä, kun työyhteisö oli jatkuvassa muutoksessa. Sijoitetuille 

lapsille tämä näkyy pahimmillaan sääntöjen muuttumisena ohjaajalta toiselle ja epävarmuutena siitä, 

miten missäkin tilanteessa kuuluu toimia.  

 ”Työyhteisössä huomioidaan vaihtumiset ja käsitellään asiaa.” 

”Joskus on ollut ongelmia sen suhteen, että uudet tulokkaat eivät ole pystyneet 
sitoutumaan työryhmän ja talon olemassa oleviin tapoihin ja käytäntöihin” 

”Yhteisiä käytänteitä on vaikea sopia, kun ihmiset muuttuu niin "pelisäännöt" elävät 
sen mukaan.” 

 

5.3 Vaihtuvuus vähentää arjen sujuvuutta 

Arjen sujuvuus -yläluokka muodostuu kahdesta alaluokasta, joita ovat työn organisointi ja työn 

sujuvuus. Ohjaajien vaihtuvuus vaikuttaa lastensuojelulaitosten ja perhekotien arkeen kiireen 

lisääntymisenä, joten työn organisoinnin merkitys kasvaa, jotta tavoitteellinen työskentely olisi 

mahdollista. Työn organisoinnissa pitää ottaa huomioon työvuorojärjestelyt, jotta riittävä määrä 

tuttuja ohjaajia on töissä. Lisäksi perehdytykseen on varattava aikaa ja mietittävä, mitkä tehtävät 

ovat sopivia uudelle työntekijälle. Monet vastaajat kuvasivat vastauksissaan, että nuoret hoitavat 

mieluummin asioita tuttujen ohjaajien kanssa ja välillä vanhan työntekijän aika menee sekä nuorten 

että uuden työntekijän ohjaamiseen. Esihenkilötasolla arjen sujuvuuteen vaikuttavat merkittävästi 

työn organisointiin liittyvät asiat ohjaajien vaihtuvuuteen liittyen. Uusien työntekijöiden rekrytointi, 

perehdyttäminen ja toimivien työvuorojärjestelyjen tekeminen sekä puuttuvien työntekijöiden 

sijaistaminen vie paljon aikaa.  

 "Jatkuva uusien työntekijöiden perehdyttäminen vie aikaa hoito- ja kasvatustyöstä.” 

 ”Kiire lisääntyy.” 

”Jokainen vuoro on selviytymistä.” 

 ”Itse yrittää tehdä paljon juoksevia hommia, joita ei voi sijaiselle antaa.” 

”Vaatii paljon organisointia. joutuu paljon miettimään esim kuskauksia ja kuka jää 
yksikköön, koska kokematonta sijaista ei voi ihan kaikkiin tilanteisiin suoraan laittaa.” 
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”Kun tuttu ohjaaja tulee töihin, kaikki nuoret haluavat kertoa omat asiansa hänelle ja 
tutun aikuisen pitää hoitaa kaikki nuorten juoksevat asiat kun hän tietää mistä on kyse. 
Nuoret hakevat turvaa tutulta aikuiselta.” 

Vastaajien mukaan ohjaajien vaihtuvuus aiheuttaa toisinaan tiedonkulun haasteita, mikä vaikuttaa 

työn sujumiseen. Lisäksi työn sujuvuuteen vaikuttaa se, ettei uudella työntekijällä 

lähtökohtaisestikaan voi olla kykyä heti hallita koko pakettia eli oppia tuntemaan nuoria sekä talon 

tapoja ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Yksi vastaaja nosti esiin sen, ettei vaihtuvuus ole aina 

huonosta vaan muutos voi olla myös mahdollisuus. 

”Ei voi odottaa, että vähän vuoroja tehnyt olisi täysin kartalla siitä mitä työ velvoittaa.” 

”Työn sujuvuudesta ei voida edes oikeastaan puhua nykyisessä tilanteessa. Siitä 
ollaan todella kaukana.” 

”Joskus vaihtuvuus on ollut vain hyvästä ja työ on muuttunut jouhevammaksi.” 

”Kaikki työt takkuaa kun joutuu valvomaan lapsia sekä uusia työntekijöitä.” 

Huonoimmillaan ohjaajien vaihtuvuus vaikutti vastaajien mukaan niin, että lasten sovittuja menoja 

joudutaan perumaan. Mikäli sijaisia ei saada niin arjen pyörittämisestä tulee helposti pelkkää 

katastrofin hallintaa. Arjen ollessa kiireistä selviytymistaistelua tavoitteellinen työskentely jää 

vähemmälle huomiolle eli laatu kärsii.  Työn kehittämiselle jää myös vähemmän aikaa. 

”Aiemmassa työpaikassa vaihtuvuus vaikutti kaikkeen, työn sujuvuus ei onnistunut, 
jouduttiin perumaan sovittuja menoja” 

”Sijaisia on todella haastavaa saada. Perusarjen pyörittäminen on välillä todella 
haasteellista (katastrofin hallintaa).” 

”Ei päästä sille tasolle, että työtä voisi tehdä niin suunnitelmallisesti kuin mitä se 
vaatisi.” 

”Tavoitteellinen työskentely on jäänyt vähemmälle huomiolle, työtä tehdään vajaalla 
miehityksellä ainoastaan akuuttien asioiden ympärillä ja arjen pyörimisen kannalta.” 
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6 Työpaikan vaihtaminen ja siihen vaikuttavat tekijät 

Työpaikan vaihtamiseen voi olla monia syitä. Sijaishuollon yksiköiden veto- ja pitovoimatekijöitä 

selvittääksemme kysyimme vastaajilta sekä menneisyydessä tapahtuneista sijaishuollon työpaikan 

vaihdoksista että kiinnostuksesta vaihtaa työpaikkaa tulevaisuudessa. Vastausten mukaan 

työpaikkaa vaihdetaan yleisimmin lastensuojelun sijaishuollon sisällä eli laitoksesta toiseen 

laitokseen. Yli 60 % vastaajista ei ollut vaihtanut työpaikkaa viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi 

vastaajissa oli alalle opinnoista tai muista sosiaali- tai terveydenhuollon töistä tulleita. 

Kuvio 7 Työpaikan vaihtaminen 

 

Avoimet vastaukset: Olen tullut alalle muista töistä/opinnoista: ”Sisäisenä siirtona kehitysvammapuolelta”, 

”Aikuissosiaalityöstä”, ”Perusterveydenhuollosta”, ”Opinnoista”, ”Rikosseuraamuslaitokselta”  

Olen siirtynyt pois sijaishuollon työtehtävistä: ”Urakehityksen vuoksi toisiin työtehtäviin”, ”Lähdin, mutta myös 

palasin lyhyen ajan sisällä takaisin sijaishuoltoon. Oli vaikeaa jättää työ ja lapset, josta välitin. Ja olin 

tyytyväinen valintaani palata.” 

Kysyimme jatkokysymyksen työpaikan vaihtamisen syistä vastaajilta, jotka kertoivat vaihtaneensa 

työpaikkaa. Yleisimmät syyt työpaikan vaihtamiseen olivat työilmapiiri ja huono johtaminen. Tässä 

yhteydessä ne olivat edellisestä työpaikasta poistyöntäviä tekijöitä. Myös urakehitys oli saattanut 

johtaa työpaikan vaihtamiseen, eli yleneminen tai uralla eteneminen ei ollut mahdollista edellisessä 

työpaikassa. Palkka ja uuden työpaikan hyvä maine olivat vastausten perusteella vasta neljännellä 

sijalla, kun pohditaan syitä työpaikan vaihdon takana. 
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3%
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Olen vaihtanut työpaikkaa lastensuojelun
sijaishuollossa

Olen tullut alalle muista töistä/opinnoista, mistä

En ole vaihtanut

Olen siirtynyt pois sijaishuollon työtehtävistä

Oletko vaihtanut työpaikkaa viimeisen 2 vuoden aikana?
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48%
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29%

29%

24%

19%
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10%

10%
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Huono johtaminen

Työilmapiiri

Urakehitys

Parempi palkka

Nykyisen paikan hyvä maine

Muu, mikä?

Työturvallisuus

Työpaikan fyysiset olosuhteet (esim tilojen…

Koulutusmahdollisuudet

Minulle sopivampi sijainti

Minulle sopivammat työajat

Miksi vaihdoit työpaikkaa?

Palkka nousee usein esiin sosiaalialan vaihtuvuudesta tai työvoimapulasta puhuttaessa. 

Vastauksista näkyy, että pelkkä palkka ei kuitenkaan riitä takaamaan pysyvyyttä, jos muut 

työolosuhteet eivät ole kunnossa. Sama ilmiö on havaittu sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa: 

satasen tai parinkaan parempi palkka ei kompensoi hurjia asiakasmääriä tai huonoa johtamista. 

Urakehitys on palkkaa haastavampi asia. Pienissä yksityisissä lastensuojelulaitoksissa työskentelee 

yleensä ohjaajia, vastaava ohjaaja ja johtaja, joka on usein omistaja. Vastaavan ohjaajan työn 

jälkeen etenemismahdollisuuksia ei usein juurikaan ole. Suuremmissa, usean yksikön 

kokonaisuuksissa voi lisäksi olla laatu- tai kehittämistyöhön liittyviä työtehtäviä, samoin 

erityistyöntekijöitä, kuten useamman yksikön lapsista huolehtivia sairaanhoitajia, psykologeja tai 

terapeutteja. Lisäksi moni suurempi sijaishuollon palveluja tuottava yritys tuottaa myös avohuollon 

palveluja, eli urakehitys voi olla mahdollista myös sitä kautta. Urakehityksen toive liittyy usein myös 

mahdollisuuteen tehdä päivätyötä: tavallisesti yksikössä päivätyötä tekee vakituisesti vain vastaava 

ohjaaja, joka hoitaa lasten koulussa ollessa yhteydenpitoa lasten vanhempiin, sosiaalityöntekijöihin 

ja hoitaviin tahoihin. Eniten ohjaajia tarvitaan iltapäivisin ja iltaisin, kun lapset ovat tulevat koulusta 

yksikköön ja kulkevat harrastuksiin ja kavereille. 

 

Kuvio 8 Syyt työpaikan vaihtamiseen, jos vastaaja oli kertonut vaihtaneensa työpaikkaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu, mikä? -kohdan vastaukset: ”teen sijaisuuksia siellä missä on, koska vakituista työtä en ole saanut. 

Nykyisessä paikassa sain pitemmän sijaisuuden, mutta nyt palaan jälleen 3 työpaikan loukkoon tuntilaiseksi”, 

”aloin yrittäjäksi”, ”tulin alalle muista töistä/opinnoista”, ”vaativan työn arvostuksen puute. Halu kokeilla muuta 

työtä”, ”työn mielenkiintoisuus”. 
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Muu, mikä?

Uuden työpaikan hyvä maine

Suunnitteletko aktiivisesti työpaikan vaihtamista? 
Mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan vaihtamiseen?

Kysyimme kaikilta vastaajilta myös suunnitelmista vaihtaa työpaikkaa tulevaisuudessa. Yli puolet 

vastaajista ei suunnitellut aktiivisesti työpaikan vaihtamista. Työpaikan vaihtamista miettivät 

kiinnittivät huomiota etenkin mahdollisen uuden työpaikan palkkaukseen, sopivimpiin työaikoihin, 

urakehitykseen, johtamiseen ja alan vaihtamiseen. Luvut vastaavat hyvin Lapsen vuoksi -

tutkimuksen lukuja, jossa sijaishuollon ohjaajilta kysyttiin työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon 

liittyvistä tekijöistä. Suurin osa (73 %) oli vähintään melko tyytyväisiä (tyytyväinen 25 %, melko 

tyytyväinen 48 %). Lähes neljäsosa (24 %) oli tyytymätön työpaikkaansa. 

Työpaikan vaihtamiseen motivoivat syyt ovat yhteneväisiä Lapsen vuoksi -tutkimuksen kanssa, 

jossa keskeisimpinä poistyöntävinä tekijöinä nousivat esiin heikko palkkaus (63 %), vuorotyö (50 %), 

henkinen kuormittuneisuus (46 %), heikot henkilöstöresurssit (30 %) sekä henkinen tai fyysinen 

väkivalta tai sen uhka asiakkaiden taholta (28 %). 

 

Kuvio 9 Työpaikan vaihtamiseen vaikuttavat tekijät tulevaisuudessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu, mikä? vastaukset: ”en omista autoa, joten myös työpaikan sijainti vaikuttaa. Haluaisin myös vakituisen 

työpaikan, jotta tulevaisuus olisi varmempi”, ”työsuhde-etujen puuttuminen, liikunta ja kulttuurisetelit, 

virkistyspäivät jne”, ”tämänhetkinen asuinkunta ei ole itselle mieluinen, sen vuoksi uutta työpaikkaa etsimässä 

muualta.”  
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6 Mistä lisää pitovoimaa? 

Kysyimme sekä sijoitetuilta lapsilta että ohjaajilta vastauksia monia lastensuojelulaitoksia tälläkin 

hetkellä askarruttavaan kysymykseen eli miten ohjaajat saisi pysymään ja jaksamaan työssään? 

Pitovoimatekijäksi nousivat vastausten perusteella palkka, hyvä johtaminen, mukavat työkaverit ja 

merkitykselliseksi koettu työ. Vastauksissa oli nähtävissä sama linja, joka on tullut näkyväksi jo 

aiemmissa kappaleissa. 

 

6.1 Nuoret maksaisivat paremmin 

Nuorille suunnatun kyselyn perusteella 38 % ei osannut vastata miten työntekijät saataisiin 

pysymään työssään tai uskoi, ettei vaihtuvuuteen voida vaikuttaa. Yhtä suuri osuus esitti 

palkkauksen ratkaisevana pysyvyyden parantajana.  

”No esim meidän yksikössä on nii moni jopa perus asia huonosti niin varmaan sillä että 
korjattais ihan perus oloja ja työympäristöä varmaan parempi palkkaki auttaisi.” 

”PALKANKOROTUS!!!” 

”Varmaan paremmalla palkalla. mutta meillä ohjaajat on työssä sydämen ja tunteiden 
takia.” 

”En usko, että siihen voidaan vaikuttaa. Paitsi tottakai palkannostolla. Mutta 
kokemukseni perusteella suurin osa sijaishuoltoyksikköni jättäneistä ohjaajista eivät 
onneksi ole vaihtaneet alaa.” 

Nuorten vastauksissa oli myös huomioitu työyhteisöjen, kouluttamisen, työympäristön, ilmapiirin ja 

omaan työhön vaikuttamisen sekä sijaishuoltoyksikköjen toiminnan merkitys työssä pysymisen 

vahvistajina. Myös työntekijöiden hyvinvointi ja tarve saada purkaa työn kuormaa keskustelujen 

kautta nostettiin vastauksissa esiin. 

”Ohjaajienkin hyvinvointi pitäisi olla isossa osassa lastensuojeluyksikön arvoja. Olisi 
vaikka kuinka ammattitaitoinen ohjaaja, ei kukaan pysty toimimaan kuin robotti työssä, 
missä on todella paljon psyykkisiä rasitteita. Paremmin koulutetut ohjaajat toki myös 
rasittuvat vähemmän, sillä osaavat tasoittaa omaa stressitasoja ja sietävät enemmän 
rasitteita. Joten työnsisäinen koulutus ja hyvä työaikataulutus mahdollistaisivat 
mielestäni pysyvyyttä työssä ja parempaa yhteistyötä nuoren ja ohjaajan välillä. 
Ongelma on monesti kuitenkin koko yksikössä, eikä ratkaisua löydetä yhden ohjaajan 
perusteella, koska muut eivät välitä tehdä muutoksia...” 

”En kyllä osaa sanoa. En ole varma millaiset työolosuhteet ohjaajilla on, mutta voihan 
niitä parantaa.” 

”No mistä minä tiiän, varmaa sillai että on hyvä työympäristö ja henki joka täällä on 
varmasti.” 

”Hyvä yhteisö ja se, että voi vaikuttaa työvuoroihin.” 
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Vastauksissa oli myös yksittäisinä vastauksina ohjaajien sietokyvyn vahvistaminen, oikeustajun 

kehittäminen, nuorten kuunteleminen ja läsnä oleminen sekä huomiot positiivisista tunnesiteistä 

aikuisiin.  

”Lahjotaan ne rakkaudella.” 

”En osaa sanoo. Panostaisivat omaan nuoreen enemmän, kuuntelisi, olis läsnä ja 
luottamuksen kasvaminen olisi tärkeetä.” 

”Parempi ilmapiiri ohjaajien kesken, turhanpäivänen säätäminen pois.” 

”Sanktioidaan vakavasti ja voimakkaasti nuoria vastaan jotka aiheuttavat 
henkistä/fyysistä haittaa ohjaajia kohden.” 

 

6.2 Palkka, hyvä työilmapiiri ja arvostus lisäävät pysyvyyttä 

Työntekijöiltä kysyttiin mikä saisi tai saa heidät pysymään työssään. Suurimmiksi osa-alueiksi 

nousivat johtamiseen, työyhteisöön, työn sisältöön ja resursseihin sekä palkkaukseen liittyvät 

huomiot. Johtamiselta toivottiin laatua, selkeyttä, kehittämistä ja hyvää johtamista. Johdon ja 

esihenkilöiden toivottiin arvostavan, luottavan ja kuuntelevan työtekijöitä. Johdon haluttiin olevan 

helposti lähestyttävä. 

”Hyvä, avoin, keskusteleva ja turvallinen työilmapiiri, hyvä ja helposti lähestyttävä 
johto, mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön.” 

”Hyvä johtaminen ja työilmapiiri. Työtehtävien selkeys, työturvallisuus. Myös 
esimiesten palaute jos hoitaa hyvin hommat.” 

”Työnantajan arvostaminen vaativassa työssä.” 

Työyhteisöön liittyvissä vastauksissa nousi selkeästi esille hyvän työyhteisön ja työkaverien 

merkitys. Työilmapiirin toivottiin olevan hyvä, turvallinen, avoin, keskusteleva, kannustava ja 

luotettava. Työyhteisö näyttäytyy tämän perusteella hyvin tärkeänä vaikuttajana työssä jaksamiseen.  

”Hyvä työilmapiiri, hyvä johtaminen, mahdollisuus oman osaamisen hyödyntämiseen 
työssä, työtehtävien jakaminen omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti, 
koulutuksien lisääminen ja kehittämismyönteisyys, myönteinen ilmapiiri suhteessa 
nuoriin ja työkavereihin, riittävät resurssit.” 

”Työpaikan erinomainen maine, työilmapiiri on loistava, työkaverit mahtavia, työ tarjoaa 
tarpeeksi haasteita muttei kuitenkaan uupumukseen asti (kuten edellinen paikka). 
Palkka voisi olla parempi, sillä pysyvyys varmistuisi kohdallani.” 

”Nykyäänkin vallitseva todella hyvä työilmapiiri ja hyvät työkaverit.” 
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Palkkaukseen liittyviä vastauksia oli paljon ja tätä keskustelua on nähtävissä valtakunnallisesti 

muissakin julkaisuissa sekä esimerkiksi eri ammattialojen sosiaalisen median 

uraverkostokeskusteluissa. Sijaishuollon palkkauksen tulisi olla kilpailukykyinen ja vastata työn 

haastavuutta. Palkkausta ei pidetty nykyaikaisena ja sen parantamista toivottiin. Palkkauksessa on 

myös nähtävissä eroavaisuuksia riippuen työnantajasta.  

”Arvostus lastensuojelulaitoksen ohjaajia kohtaan kasvaisi palkkauksella sillä työ on 
erittäin kuormittavaa. Lainsäädäntö lisännyt lasten oikeuksia, mutta ohjaajien työ sitä 
mukaan vaikeutunut. Nuoret teettävät lisätyötä hakemalla omia oikeuksia ja välillä 
tuntuu unohtuiko työn raatajat lakia tehdessä. Välillä pohtii tulisiko raha helpommin 
elämässä kuin olla likalaarina.” 

”Palkka ei vastaa nykyaikaa, työ on ilta- ja viikonloppupainotteista ja siitä pitäisi saada 
kunnollinen korvaus.” 

”Parempi työvuorosuunnittelu, työntekijäresursointi ja palkkaus kuntoon - kyseessä 
kuitenkin henkisesti kuormittava työ, jossa pitää olla kaikki piuhat käsissä ja rutkasti 
osaamista.” 

”Parempi palkka; ei nämä nuoret ole mitään lettipäisiä lapsia leikkimässä leluilla ja 
kuuntelemassa satuja vaan päihde- ja rikollistaustaisia nuoria, joiden kanssa väkivallan 
uhka on päivittäistä.” 

Työssä pysymisen näkökulmasta työnsisällöltä toivottiin monipuolisuutta, vaikutusmahdollisuuksia, 

selkeitä työtehtäviä, oman osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden hyödyntämistä työssä ja myös 

itsenäistä työskentelyä. Vastausten perusteella työssä tarvitaan riittävät resurssit, jotka vastaavat 

sen hetkisen asiakaskunnan vaativuutta. Tämä todennäköisesti vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja 

sitä kautta vahvasti työssäjaksamiseen. Vastaajat esittivät tärkeänä huomiona työturvallisuuden 

merkityksen sekä lainsäädännön asettamat haasteet, joiden kautta mahdollisesti ohjaajien kokemus 

työn haasteellisuudesta on kasvanut.  

”Hyvä työilmapiiri, hyvä johtaminen, mahdollisuus oman osaamisen hyödyntämiseen 
työssä, työtehtävien jakaminen omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti, 
koulutuksien lisääminen ja kehittämismyönteisyys, myönteinen ilmapiiri suhteessa 
nuoriin ja työkavereihin, riittävät resurssit.” 

”Koen, että työyhteisössä on hyvä yhteishenki. Saan vaikuttaa oman työni sisältöön 
paljon ja työskennellä myös itsenäisesti. Työryhmä tukee työskentelyäni. 
Yksikössämme on turvallista, rauhalliset nuoret. Työryhmä on aidosti motivoitunut ja 
sitoutunut edistämään nuorten hyvinvointia. Töissä on rento tunnelma. Työpaikallani 
kohdellaan nuoria hyvin. Nuoret viihtyvät yksikössäni selkeästi. Työnsisältö on 
mielekästä. Työpaikaltani löytyy joustoa tarvittaessa. Asiat sujuu hyvin.” 

Vastaajat toivoivat mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja kehittämismyönteisyyttä. Työpaikan 

sijaintia pidettiin merkityksellisenä työssä pysymisen kannalta. Työvuorosuunnittelu ja työvuorojen 

pituus, vuorotyö sekä mahdollisuus urakehitykseen vaikuttavat työntekijän sitoutumiseen. 
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 Työvuoroihin ja sijaintiin liittyvät tekijät vaikuttavat myös työn ulkopuoliseen elämään. Yksittäisissä 

vastauksissa mainittiin työsuhde-etuuksia, kuten työterveyshuolto tai liikunta- ja kulttuurisetelit. 

”Työyhteisö, johtaminen, vaikutus mahdollisuus, urakehitys, palkkaus, sijainti.” 

”Nykyisessä työpaikassa ei juurikaan ole alle 10 tunnin työpäiviä ja perheelliselle tämä 
on kuluttavaa.” 

”Pidän todella paljon nykyisestä työstäni, mutta oman osaamisen ja kehittymisen 
näkökulmasta pohdin työpaikan vaihtoa.” 

”Toivoisin tukea työnantajaltani kouluttautumiseeni.” 

Raskasta työstä tekevät tunteisiin menevät asiakastilanteet ja väkivallan uhka. Tähän vaikuttavat 

henkilöstömitoituksen lisäksi myös ohjaajien vaihtuvuus ja esimerkiksi sairauslomat, joihin ei saada 

sijaista. Myös Pohjois-Pohjanmaan Talentian tekemässä jäsenkyselyssä (Talentia 2021) 

lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvoinnista sijaishuollon ohjaajien vastauksissa nousivat esiin 

lakimuutosten tuoma keinottomuuden tunne etenkin hoidettaessa vaikeahoitoisia lapsia. Lisäksi 

työvoimapula, työssä koettu väkivallan uhka ja työn arvostuksen puute huononsivat työhyvinvointia. 

Jäsenkyselyssä ohjaajat kertoivat, että väkivallan uhka voitaisiin minimoida riittävällä ohjaajien 

resurssoinnilla. Sama viesti tuli myös meidän kyselystämme. 

”Lastensuojelussa väkivalta ja sen uhka on koko ajan läsnä, mikä kuormittaa.” 

”Joskus kuormittavina hetkinä mietin kokonaan alan vaihtoa.” 

”Työturvallisuudesta ei ole tietokaan sijaishuollossa. Jatkuvaa yksintyöskentelyä sekä 

alimitoitetut henkilöstön resurssit.” 

"Turvallisuustekijät kuntoon, henkilökuntamitoitukset (lasten) haasteiden mukaan.” 

Työpaikan ja työkavereiden arvojen vastaaminen oman arvomaailman kanssa on asia, jota 

sosiaalialalla ei kannata väheksyä. Eettisestä kuormituksesta puhutaan vähemmän, mutta se 

aiheuttaa osan työpaikan vaihdoksista. Työn kuormituksen kestämiseen vaikuttavat oleellisesti myös 

johtaminen, hyvä työyhteisö ja sen sisällä hyvät työkaverit. Nämä saivatkin vastauksissa monta 

mainintaa. 

 ”Ollut 10 vuotta samassa yksikössä. Arvomaailma kohtaa nykyisessä työssä.” 

”Työyhteisö ja asiakkaat ja toimenkuva. Pidän nykyisestä tiimistämme ja haluan olla 
osa sitä ja sen kehittämistä. Tiimissä toimitaan nuorten edun mukaisesti ja työskentely 
perustuu halulle tehdä asioita asiakkaiden edun nimissä.”   

”Hyvä henki työyhteisössä, mielekäs työ.” 

”Hyvä työyhteisö ja työnantaja.” 

”Johto ja työkaverit loistavia.” 
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Lapset ja nuoret koettiin työssä pysymisen edellytykseksi. Työpaikan myönteisen ilmapiirin katsottiin 

olevan tärkeä myös asiakkaiden kannalta. Lapset ja nuoret koettiin tärkeiksi ja työtä haluttiin tehdä 

heidän etunsa nimissä. Nähtävissä oli kuitenkin, että laadukkaan ja turvallisen työn tekemiseen 

tarvitaan riittävät resurssit sekä ohjeistukset työnantajalta ja lainsäädännölliset mahdollisuudet tehdä 

työtä nuorten edun nimissä. Myös Lastensuojelun keskusliiton toteuttamassa Lapsen vuoksi -

raportissa ohjaajilta kysyttiin, miten he arvioivat työntekijöiden määrää suhteessa lasten ja heidän 

tarvitsemansa tuen määrään. Suurin osa (60 %) oli sitä mieltä, että työtekijöitä oli liian vähän (Tiili  

Kuokkanen 2021).  

”Rakastan lapsia ja haluan työskennellä heidän parissaan. Omasta taustastani johtuen 
haluan auttaa ja pystyn ammentamaan siltä pohjalta paljon. Koen olevani hyvä 
työssäni ja pidetty työyhteisön jäsen.” 

”Työntekijöistä ja resursseista huolehtiminen. Ei liikaa haastavassa tilanteessa ja 
vahvan tuen tarpeessa olevia lapsia samaan yksikköön. Työyhteisön ja resurssien 
riittävyys lasten tukemiseen. Työporukan hyvä ilmapiiri ja halu tukea toinen toistaan ja 
kehittyä työssä yhdessä. Lisäkouluttautumismahdollisuudet. Laadukas johtaminen. 
Välittäminen ja työn arvostaminen!” 

”Lastensuojelulain muutos meidän erityisryhmän kannalta turvallisempaan suuntaan.” 

Muutama vastaaja oli sitä mieltä, että alalle tarvittaisiin suuria muutoksia, jotta työntekijät saadaan 

pysymään. Palkkaus olisi kuitenkin ensimmäinen tärkeä askel, joka vaikuttaa pysyvyyteen ja 

helpottaisi työvoimapulaa. 

 
”Ala mennyt niin vahvasti päin mäntyä, että en usko että tietyillä pienillä asioilla olisi 
välttämättä merkitystä.” 

”Inhimillisempi työ kaiken kaikkiaan. Olen alkanut hahmottaa, että näin raskaan, 
haastavan ja osaamista ja panostusta tässä määrin vaativan työn tekeminen etenkään 
näissä oloissa ja tällä palkalla ole millään tasolla järkevää. Työtä pitäisi uudistaa ja 
kehittää niin monella tapaa että sitä on vaikea edes listata tähän. Mutta yksikin 
parannus olisi toisaalta jo paljon ja antaisi toivoa siitä, että asiat voivat muuttua. 
Palkkaus olisi kyllä yksi konkreettinen signaali tähän, ja helpottaisi ehkä ainakin 
pienellä viiveellä myös työvoimapulaa, mikä taas parantaisi oleellisesti työoloja ja -
hyvinvointia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.” 
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7 Lopuksi 

Työntekijäpula on arkipäivää koko sote-alalla. Samoista työntekijöistä kilpailevat ainakin julkinen ja 

yksityinen terveydenhoito, erilaiset lasten, nuorten, kehitysvammaisten ja vanhusten asumispalvelut, 

varhaiskasvatus ja kuntoutuspalvelut. Yhä useammin kuulee rekrytoinneista, joihin ei ole tullut 

yhtään pätevää hakijaa. Toisaalta sosiaali- ja terveysalan opinnot kiinnostavat edelleen nuoria, ja 

lastensuojelu on ammattikorkeakoulujen mukaan yksi eniten opiskelijoita kiinnostavista 

suuntautumisvaihtoehdoista. Sijaishuoltoon tuntuu kuitenkin päätyvän töihin vain murto-osa 

kiinnostuneista. Tässä olisi vielä paljon tehtävissä: oppilaitosten ja lastensuojelulaitosten välinen 

yhteistyö Ossi-hankkeessa on näyttänyt, että mitä enemmän opiskelijat pääsevät kuulemaan ja 

tapaamaan sijaishuollon toimijoita, sitä enemmän alalle riittää tulijoita. 

Pysyvyys on sitten toinen asia. Tässä raportissa moni työntekijä kertoo, että vaikka työpaikka, 

johtaminen ja työkaverit ovat ok, parempi palkka varmistaisi työssä pysymisen. Tämä yhtälö on 

haastava, sillä lastensuojelulaitoksen menoista suurin osa koostuu henkilöstön 

palkkakustannuksista.  Tulopuoli taas koostuu yksinomaan kuntien maksusitoumuksista eli 

sijoitettujen lasten hoitomaksuista. Kuusikkokaupunkien yhteenlasketut lastensuojelun 

kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat runsaat 422 miljoonaa euroa. Tästä sijoitusten osuus on 

lähes 341 miljoonaa euroa, eli noin 81 % kokonaiskustannuksista. Kuntien sijaishuoltoon maksamat 

eurot ovat nousseet vuosi vuodelta, vaikka lastensuojelunkin kilpailutuksissa hinta arvostetaan 

melko korkealle laadun kustannuksella. Verorahoista puhuttaessa on aina tarve säästämiselle, eikä 

lasten sijoitusvuorokausimaksujen hinnan nostamiselle hihkuta riemusta. Samaan aikaan 

lastensuojelulaitoksia valvotaan yhä tarkemmin: työntekijämitoitusten ja osaamistason on oltava 

kunnossa ja lasten kohteluun kiinnitetään nykyään paljon huomiota.  

Työntekijöiden vaihtuvuudesta johtuva ennakoimattomuus aiheuttaa haasteita 

lastensuojelulaitosten arjelle ja sijaishuollon laadulle. Jos hyvin toimivasta lastensuojeluyksiköstä 

lähtee lyhyellä aikavälillä vaikkapa puolet pitkään toimineista, kokeneista työntekijöistä, ajautuu 

paikka helposti melkoiseen kaaokseen. Mikäli uusia työntekijöitä saadaan, vie heidän 

perehdyttämisensä oman aikansa. Laitoksessa asuvat lapset eivät kuitenkaan voi ohjaajien tapaan 

äänestää jaloillaan, vaikka asuinpaikka tuntuisikin turvattomalta. Lasten arki ajautuu liian helposti 

ohjaajien kuvailemaksi ”katastrofin hallinnaksi”, ei siksi laadukkaaksi ja tavoitteelliseksi 

sijaishuolloksi, jonka oli määrä auttaa heitä ongelmissaan – ja josta kunta laitokselle maksaa. Tämän 

vuoksi yritysten olisi syytä kuunnella henkilöstönsä tarpeita herkällä korvalla ja niin yksiköissä 

laitosvierailujemme perusteella tehdäänkin. Monessa yksikössä meille on kerrottu 

työaikajärjestelyistä, asuin- ja jopa lemmikinhoitojärjestelyistä, jotta ohjaaja saadaan pysymään 

talossa. 
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Tämä on viimeinen Ossi-hankkeen tuottamista sijaishuollon ajankohtaisia asioita esiin nostavista 

raporteista, sillä hanke päättyy keväällä 2022. Hankkeen suunnitelmassa oli tarkoitus tehdä vain 

alkuselvitys ohjaajien koulutustarpeista hankkeen koulutuksia ajatellen. Korona kuitenkin iski liki 

päivälleen samaan aikaan kun hanke käynnistyi, ja tämän vuoksi olemme päässeet kasvokkaiseen 

kanssakäymiseen paljon aiottua vähemmän. Lääkkeeksi tiedon siirtymiseen ja vuoropuheluun 

kehitimme sitten raportit, joiden on kehuttu nostaneen esiin sijaishuollon ruohonjuuritason 

kokemuksia ja ajatuksia – kuten tarkoitus olikin. Hankkeen aikana kirjoitetut raportit päihteistä 

lastensuojelulaitoksissa, sijaishuollon osaamistarpeista, perhehoidon nykytilasta ja sijoitettujen 

lasten pääsystä mielenterveyspalveluihin kertovat lastensuojelun sijaishuollon nykytilasta ja sen 

haasteista. Raporttien tarkoitus on tuoda kentältä ajankohtaista tietoa alaan liittyvään keskusteluun 

helposti luettavassa ja sopivan lähestyttävässä muodossa. Olemme pyrkineet tekemään sujuvasti 

luettavia ja ennen kaikkea lasten ja alan ammattilaisten äänet esiintuovia raportteja, ja joustaneet 

hieman tieteellisen kirjoittamisen hienouksista tämän kustannuksella.  

Sijaishuollon osaamisen kehittäminen vaati tietoa siitä, mitä kentällä ajatellaan tämänhetkisestä 

tilanteesta ja muutostarpeista. Kiitämme sijoitettuja lapsia ja alan ammattilaisia näkemystenne 

jakamisesta ja toivomme, että olemme osaltamme auttaneet asioiden muuttamisessa paremmaksi. 

Tämänkin kyselyyn avoimeen palautteeseen saimme niin nuorilta kuin ohjaajiltakin terveisiä: 

"Kiitos kyselyistä, arvostan työnne aiheita ja sitä että lastensuojeluasiakkaita ja heidän 
olotiloja pyritään parantamaan.” 

”Kiitos, kun otatte meidät huomioon!” 

”Toivottavasti teette jotain järkevää ja korjaatte meidän oloja.” 

”Hienoa, että tällaisia kyselyjä tehdään, joilla voidaan vaikuttaa nuorten kuin 
aikuistenkin hyvinvointiin sekä turvallisuuteen.” 

”Teette tärkeää työtä sijaishuollon eteen!” 

Olemme pyrkineet tuomaan kentän ääntä esiin ja ongelmia korjattavaksi kaikissa Ossi-hankkeen 

toimenpiteissä. Toivomme, että jatkossakin sekä nuorten että alan työntekijöiden ääni yltää eri 

toimijoiden raportteihin ja mietintöihin saakka.  

  

https://osaamistasijaishuoltoon.fi/sekaisin-paihteet-lastensuojelulaitoksessa/
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/sekaisin-paihteet-lastensuojelulaitoksessa/
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/sijaishuollon-osaamisen-tarpeita-kartoittamassa/
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/mita-kuuluu-perhehoitoon/
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/jonossa/
https://osaamistasijaishuoltoon.fi/jonossa/
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