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Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden 
tukemisessa eli PePPi-hanke käynnisti viiti-
sen vuotta sitten Helsingissä Pelastakaa Lap-
set ry:n siipien suojaan sijaisisien vertaisryh-

män. Ryhmän vetäjänä toimii vapaaehtoisena Seppo Kin-
nunen, joka ei itse ole sijaisisä, mutta jolla on kokemusta 
vastaavista ryhmistä.

Ryhmä kokoontuu kerran kuussa, ja mukana olevat si-
jaisisät tuovat tapaamisiin mielen päällä olevia keskuste-
lunaiheita.

– Yleensä pärjäämme omin voimin, mutta joskus 
ryhmässämme voi vierailla asiantuntijoita täydentä-
mässä vertaistukea ja antamassa vastauksia kysymyk-
siin, joissa meidän osaamisemme ei riitä. Esimerkik-
si kerran meillä vieraili poliisi kertomassa huumeista, 
Kinnunen sanoo.

Sijaisisä Timo Pajala on yksi ryhmäläisistä. Hän toimii 
vaimonsa kanssa tukiperheenä ja sijaisperheenä.

– Minulle tärkeintä on ollut se, että on joku paikka, mis-
sä puhua sijaisvanhemmuudesta. Salassapitovelvollisuus 
on yksi vaikeimpia siihen liittyvistä asioista. Ryhmässä 
olen saanut maalaisjärkeen ja kokemukseen pohjautuvia 
neuvoja, miten toimia esimerkiksi hankalissa tilanteissa. 
Työntekijät harvoin antavat konkreettisia neuvoja, vaan 
he kertaavat yleisiä periaatteita. Ne eivät sijaisvanhempaa 
välttämättä silloin auta.

Pajalan mielestä ryhmä tuottaa hyviä ratkaisuja ja mie-
lipiteitä.

– Ratkojia ei ole koskaan liikaa, ja on hyvä kuulla eri-
laisia näkemyksiä asiasta. Kysymällä hyviä kysymyksiä saa 
myös hyviä vastauksia. Ryhmässä kaikki saavat olla tasa-
vertaisesti äänessä ja jakaa vaikeitakin asioita – joko lap-
siin tai omaan itseen liittyen.

Pajala on osallistunut vaimonsa kanssa myös yhteisiin 
vertaistapaamisiin.

– Vaikka tämä nyt on ehkä klisee, niin naiset lätisevät 
enemmän tunteista ja miehet taas ovat ratkaisukeskeisiä, 
naurahtaa Pajala.

Sijaisisien ryhmässä esiin nousseiden asioiden kautta Kin-
nuselle on muotoutunut kuva sijaisperheiden ja etenkin 
sijaisisien arjesta.

– Olemme yrittäneet pitää meteliä esimerkiksi siitä, 
että perheiden asiantuntemus heille sijoitetuista lap-
sista pitäisi tunnistaa ja antaa heille asiantuntijan rooli. 
Usein perheitä kohdellaan asiakkaina, kun työntekijät 
ovat asiantuntijoita. Samoin minuun on kolahtanut se, 
miten perheet ovat työntekijöiden armoilla. Kun työnte-
kijät vaihtuvat usein, kokevat perheet ja varmasti myös 
sijoitetut lapset turvattomuutta tilanteessa, huolehtii 
Kinnunen.

Isien osaaminen esiin
Ryhmä pyrkii osaltaan vahvistamaan sijaisisien kokemus-
ta omasta osaamisestaan ja tuomaan lisää itseluottamusta.

– On ollut upeaa huomata, miten sitoutuneita nämä isät 
ovat. Lastensuojelun rakenteita ja asenteita pitäisi korja-
ta, jotta sijaisisät saataisiin nykyistä enemmän mukaan 
hoitamaan lasten asioita. 

Kinnunen harmittelee sitä, että ryhmän toiminta 
on PePPi-hankkeen päättyessä todennäköisesti lop-
pumassa.

– Sijaisisille ei ole liikaa tällaisia kohtaamisen paikko-
ja. Kun porukka koetaan turvalliseksi, uskalletaan jakaa 
vaikeitakin asioita. Osalle ryhmässä olo voi olla suoras-
taan terapiaa, niin kuin yksi isä kerran totesi. Kalliiksi 
ryhmän pyörittäminen ei tule: tarvitsemme vain sopi-
van tilan ja kahvit, koska suurin osa tulee tapaamisiin 
suoraan töistä.

PePPi-hankkeessa sijaisisien ryhmää Keski-Suomes-
sa vetänyt Arto Peränikara allekirjoittaa saman huolen.

– Ennen kuin ryhmä käynnistetään, pitää kuluille löy-
tyä maksaja. Me vetäjät annamme mielellämme aikaam-
me, mutta olisi kohtuullista, että sijoittaja tarjoaisi tilat 
sekä maksaisi tarjoilut ja mahdolliset matkakulut. Tä-
män asian kanssa on ollut yllättäviä hankaluuksia. Itse 
ryhmätoiminnasta tykkäsimme kaikki kyllä hirveästi. 

KOHTAAMISEN  
PAIKKA

Sijaisisät saavat toisiltaan maalaisjärkeen ja kokemukseen perustuvia neuvoja.

Lastensuojelun rakenteita ja asenteita  
pitäisi korjata, jotta sijaisisät saataisiin  
nykyistä enemmän mukaan hoitamaan 
lasten asioita. Osaamista heiltä löytyy.
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