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SISUKAS 2012-2016
Sijoite  u lapsi koulussa -projek  
SISUKAS-projek  n päätavoite
Ennaltaehkäistä sijoite  ujen lasten syrjäytymis-
tä kehi  ämällä monitoimijainen yhteistyömalli 
koulunkäynnin tukemiseen. 

Emma & Elias -ohjelma
SISUKAS-projek   on osa RAY:n Emma & Elias, 
Pidetään huolta lapsesta -avustusohjelmaa 
(2012–2016). Ohjelman päämääränä on edis-
tää lasten ja heidän perheidensä tervey  ä ja 
sosiaalista hyvinvoin  a. 

Kohderyhmä
Sijoitetut, alakouluikäiset (6–11-v.) lapset Keski-
Suomessa. Pilo  ssa on mukana 20 lasta.

Projek  n osatavoi  eet
1. Ehkäistä sijoite  ujen lasten oppimisvaikeuk-

sien kehi  ymistä ja edistää koulumenestystä.
2. Luoda monitoijainen yhteistyömalli.
3.  Pilotoida yhteistyömallia Keski-Suomessa.
4. Arvioida mallin vaiku  avuu  a.
5. Aloi  aa mallin juurru  aminen.

SISUKAS-projek  ssa tuotetaan:
• Yhteistyömalli ja käsikirja sijoitetun lapsen 

koulunkäynnin tukemiseen
• Ope  ajan opas ja esite
• Koulutuksia ja seminaareja 
• Arvioin  tutkimusta ja ar  kkeleita

Toiminta
Kouluvaikeuksia ennaltaehkäistään kartoi  a-
malla sijoite  ujen lasten tuen tarve. Lapsille 
tehdään psykologinen ja pedagoginen kartoi-
tus, jonka pohjalta rakennetaan lapsen tarpei-
siin vastaava oppimisympäristö. Yhteistyötä 
sijaisperheen, koulun ja sosiaalityön välillä 
 ivistetään.

Miksi sijoitetut lapset tarvitsevat tukea 
koulunkäyn  insä?
Suomessa elää 17 409 alle 18-vuo  asta kodin 
ulkopuolelle sijoite  una. Puolet heistä asuu 
sijaisperheissä tai perhekodeissa. Alakoulu-
ikäisistä (7–12-v.)  lähes 1 % on sijoite  u kodin 
ulkopuolelle. 

Tutkimusten mukaan lastensuojelun 
asiakkaaksi tullessaan kolmanneksella lap-
sista ilmenee vaikeuksia koulunkäynnissä. 
Huostaano  ohetkellä vaikeuksia on jo lähes 
50 %:lla  lapsista. Huostaanoton aikana kou-
luvaikeudet pysyvät ennallaan tai en  sestään 
vaikeutuvat neljäsosalla tutkituista lapsista. 
Näistä lapsista yli puolet jää sijoi  uma  a jat-
ko-/amma   opintoihin.

Moni sijoite  u lapsi alisuoriutuu kykyihinsä 
nähden koulussa. Koulumenestys sekä ammat-
 tutkinnon suori  aminen ovat  osoi  autuneet 

keskeiseksi suojaavaksi ja selviytymistä enna-
koivaksi tekijäksi sijaishuollossa olevilla lapsilla.

”Mulle on tärkeintä, e  ä ope kysyy, mitä mulle 
kuuluu ja e  ä se uskoo muhun ja kannustaa.” 
                                                                     - Veera
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SISUKAS-projek  n yhteistyössä mukana 
SkolFam® -verkosto
SISUKAS-työskentelymallin innoi  ajana on ruot-
salaiseen lastensuojelun perhehoitoon juurtu-
nut SkolFam®-malli, jonka avulla on tutkitus   
onnistuttu ehkäisemään sijoitettujen lasten 
syrjäytymistä koulupolulta.

SISUKAS-työskentelymallissa monitoi-
mijainen tiimi (sosiaalityöntekijä, psykologi, 
erityisopettaja) kartoittaa alakouluikäisten 
sijoite  ujen lasten tuentarpeet. Pedagogisen 
ja psykologisen kartoituksen avulla tutkitaan 
lapsen oppimisympäristöä sekä vahvuuksia ja 
vaikeuksia koulutyössä. Projektissa mukana 
olevalle 20 lapselle (6-11-v.) suunnataan tuki-
toimia ja tuetaan vahvuuksia kahden vuoden 
ajan, jonka jälkeen tehdään uusintakartoitus 
ja sovitaan jatkosta. Lapsen verkostoa tavataan 
joka 3. kuukausi. Interven  on pääpaino on las-
tensuojelun, kodin ja koulun välisen yhteistyön 
 ivistämisessä, yhteisen ymmärryksen rakenta-

misessa,  edonkulun parantamisessa sekä lap-
sen tarpeisiin vastaamisessa. Konsultoinnista 
vastaa SISUKAS-  imi. Tavoi  eena on edistää 
lasten koulumyönteisyy  ä. Vaiku  avuu  a ar-
vioidaan seurantatutkimuksen avulla.

  

SISUKAS-yhteistyössä 
mukana

• Jyväskylän kaupunki
• Keski-Suomen sijaishuolto-  
   yksikkö
• Sijaishuollon sosiaalityö
• Niilo Mäki Ins  tuu   
• Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
• Terveyden ja hyvinvoinnin        
   laitos (THL)
• Jyväskylän yliopisto, Ope  ajan-       
   koulutuslaitos, erityispeda-
   gogiikan laitos
• Tampereen yliopisto, Sosiaali-      
   työn laitos
• KASTE, Lapset ja perheet, 
   Itä- ja Keski-Suomi 
• Oppimis- ja ohjauskeskus      
    Mikael, Veturi-hanke, OKM
•  SkolFam® 

Projek  n henkilöstö
2012–2016 Projek  päällikkö
2013–2015 Psykologi, erityis-
ope  aja ja sosiaalityöntekijä 

Pesäpuu ry on valtakun-
nallinen lastensuojelun 
erityisosaamisen keskus. 

Toimistot Jyväskylässä ja 
Helsingissä.
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• Projek  päällikkö 
Chris  ne Välivaara, 040 775 5700

• Kehi  äjäsosiaalityöntekijä 
044 715 0210

• Kehi  äjäpsykologi 
044 715 0212

• Konsultoiva erityisope  aja 
044 715 0211

sähköpos  : etunimi.sukunimi@pesapuu.fi 

PESÄPUU ry
Lastensuojelun erityisosaamisen keskus
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

www.pesapuu.fi 

SISUKAS-PROJEKTI 
2012–2016
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