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Vertaisasiantuntijuus on tukea, joka perustuu vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.  
Perhehoidon erityisyyden vuoksi vertaisasiantuntijuus on toimiva tuen muoto.  

Toimintaan kaivataankin nyt mukaan uusia kasvoja.

TEKSTI KIRSI-MARJA NURMINEN KUVAT ANU LEHTOSAARI

Milja Kaijanen toimii vertaisasiantuntija-
na sijaissisaruksille. Facebookissa on sul-
jettu ryhmä Sijaisperheen biologiset, jon-
ne voivat liittyä nimen mukaisesti sijais-

perheiden biologiset ja myös adoptoidut nuoret. Kaijanen 
herättelee ryhmässä keskusteluja yhdessä Minerva Ket-
tukujan kanssa.

– Voin kirjoittaa ryhmään omista kokemuksistani tai 
ajatuksistani, jos niistä olisi muille hyötyä. Jäseniä ryh-
mässä on vielä aika vähän, mutta uskon määrän kasvavan, 
kun ihmiset löytävät ryhmän. Aina ei tarvitse olla kom-
mentoimassa. Jos se, että käy lukemassa toisten kirjoituk-
sia, voi olla avuksi. Tärkeintä on, että on paikka ja mahdol-
lisuus jakaa asioita. Minua kiinnostaisi järjestää nuorille 
myös yhteisiä tapahtumia, miettii Kaijanen.

Kaijanen on osallistunut aikaisemmin myös PRI-
DE-valmennuksen paneeleihin sekä toiminut PeP-
Pi-hankkeessa nuorten chatin vapaaehtoisena.

– Sijaissisaruus kiinnostaa minua laajemminkin kuin 
vain omana kokemuksena. Ehkä siksi olen hakeutunut 
opiskelemaan sosiaalipsykologiaa. Vertaisasiantuntijuus 
toimii tosi hyvin juuri sijaisperheiden yhteydessä, sillä jos 
toiminnasta ei ole kokemusta, on hyvin vaikea ymmärtää, 
mistä on kyse ja millaisia tunteita sijaisperheessä elämi-
nen ja kasvaminen herättävät. Asioita ei edes tarvitse sa-
nottaa, vaan lyhyessäkin ajassa saa kiinni siitä, mitä toi-
nen miettii. 

Osallistuminen helppoa
Kaijanen haluaisi sijaisperheen biologisten lasten pääse-
vän enemmän esille.

– He voisivat esimerkiksi osallistua PRIDE-valmen-
nukseen, jolloin heidät napattaisiin alusta asti mukaan. Si-
jaisvanhemmuudessa sijoitettu lapsi on keskiössä, mutta 
perheen muutkin lapset pitäisi ottaa huomioon. Sijaissi-
saruus on tärkeä osa sijaisperheen toimintaa.

Vertaisasiantuntijana toimiminen on yksi tapa tuoda 
esiin sijaissisaren roolia ja tulla kuulluksi siinä.

– Myös se tekee tehtävästä merkityksellisen.
Toisten sijaisperheiden nuorten tukeminen antaa pal-

jon juuri siksi, että sijaissisaruus on niin erityinen asia.
– Ei tätä pysty kavereille avaamaan jo salassapitokysy-

mystenkään takia. Toivon, että voin auttaa toisia nuoria 
vaikeissa tilanteissa – vaikka toki sijaissisaruuteen liittyy 
paljon iloakin. Tähän liittyy myös vertaisasiantuntijuu-
den haaste: voin kuunnella, olla läsnä ja koettaa neuvoa, 
mutta en juuri tehdä mitään konkreettista. Se on välillä 
vaikeaa. Voin vain toivoa, että asiat kuitenkin liikahtavat 
haluttuun suuntaan. Riittämättömyyden tunne on tullut 
tutuksi, tunnustaa Kaijanen.

Verkossa toimimisen etuja ovat Kaijasen mielestä osal-
listumisen helppous ja anonyymiys.

– Kuka vaan voi tulla mukaan mistä vaan. Ja toki osal-
listuminen on itsellenikin helppoa. 

Kokemusta ja ymmärrystä
Reija Närhi on aloittelemassa läheis- ja sukulaissijais-
vanhempien vertaisasiantuntijana. Hän toimi miehen-
sä kanssa 20 vuoden ajan sukulaislasten sijaisvanhem-
pina. Vuodet ovat tuoneet mukanaan tietoa, kokemus-
ta ja ymmärrystä, josta Närhi ajattelee olevan muillekin 
hyötyä.

Milja Kaijanen ja Minerva Kettu- 
kuja toimivat vapaaehtoisina ver-
taisasiantuntijoina sijaisperheiden 
biologisille ja adoptoiduille nuorille 
Facebookissa.
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Vertaisasian-
tuntijaksi ryhty-
mistä kannattaa 
harkita, jos itse 
on kulkenut 
myrskyn silmän 
läpi ja selvinnyt 
siitä.

Yhteistyössä
Pelastakaa Lapset ry, SOS-Lapsikylä,

Ammatillisten perhekotien liitto ry ja 
Nuorten Ystävät ry 

LISÄTIETOJA WWW.PESAPUU.FI

– Kun me ryhdyimme sijaisvanhemmiksi, elettiin ai-
kaa, jolloin sukulaisia ei mielellään hyväksytty tähän teh-
tävään. Noista ajoista on kuljettu pitkä taival, ja nykyään 
lapsen läheisverkosto pitääkin kartoittaa ennen sijoitus-
ta. Me toimimme aikanaan ihan tavallisen sijaisperheen 
identiteetillä, mutta näin jälkikäteen olen ymmärtänyt, et-
tä sukulaissijaisvanhemmuus on kuitenkin hyvin erilaista 
– iloineen ja haasteineen, miettii Närhi.

Närhin perheen lapset ovat kaikki jo täysi-ikäisiä, joten 
aikaa vertaisasiantuntijana toimimiseen on.

– Toimin sijaisperheiden, etenkin sukulaissijaisperhei-
den mentorina ja olen ollut joissakin tilanteissa koulutta-
massakin. Samoin minulla on kriisityön koulutus. Vielä en 
tiedä, millaiseksi tehtävä tulee muodostumaan, mutta us-
kon, että minun on mahdollista rohkaista perheitä, ohjata 
heitä hakemaan heille kuuluvaa tukea ja ennen kaikkea ol-
la korvina, kun on tarvetta purkaa mieltään ja tunteitaan. 
Monet sukulaissijaisvanhemmat kokevat, että heidän täy-
tyy pärjätä ja jaksaa yksin, koska ovat tehtävään lähteneet. 
Ei pidä luulla epäonnistuneensa, jos tulee ongelmia. Olen 
itsekin kokenut monenlaisia ylä- ja alamäkiä, joten vertais-
tukea pystyn antamaan.

Tuelle on tarvetta
Näin alkuvaiheessa Närhiä mietityttää lähinnä se, kuin-
ka paljon tehtävä tulee viemään aikaa ja pystyykö hän ai-
na tarvittaessa luomaan rauhallisen hetken keskusteluja 
varten. Suurin osa vertaisasiantuntijan tehtävästä tapah-
tuu puhelimitse.

– Vertaisasiantuntijuudelle on varmasti tarvetta, sillä lä-
heis- ja sukulaissijaisvanhempien määrä kasvaa koko ajan. 
Myös vertaistukiryhmille olisi tarvetta. Ehkä saan tilaisuu-
den vaikuttaa tähänkin asiaan. Sukulaissijaisvanhemmat 
vierastavat yhteisiä vertaistukiryhmiä ja -viikonloppuja ta-
vallisten sijaisperheiden kanssa, koska pinnalla olevat asiat 
voivat olla hyvin erilaisia ja häpeä esimerkiksi oman lapsen 
tilanteesta saattaa eristää muista sijaisperheistä. Sen takia 
on tärkeää, että sijoittavat tahot järjestävät tai antavat per-
heille mahdollisuuden osallistua oman vertaisryhmän ko-
koontumisiin ja koulutuksiin, painottaa Närhi.

Reija Närhin mielestä vertaisasiantuntijaksi ryhtymis-
tä kannattaa harkita, jos itse on kulkenut myrskyn silmän 
läpi ja selvinnyt siitä.

– Silloin voi antaa tuulta toisen siipien alle kertomalla 
oman selviytymistarinansa. Näin oma osaaminen ei me-
ne hukkaan, vaan siitä voi olla toisellekin hyötyä ja iloa.

Matala kynnys
Vertaisasiantuntijuus on tilanteiden, asioiden ja tuntei-
den jakamista sellaisen henkilön kanssa, joka on kokenut 
saman.

– Keskeistä vertaisasiantuntijuudessa mielestäni on, 
että kyseessä on matalan kynnyksen tukimuoto. Tukea on 
saatavilla asui missä päin Suomea tahansa ja melkein mil-
loin tahansa, koska tuki tapahtuu pääasiassa puhelimitse. 
Vertaisasiantuntija on vapaaehtoinen, joka haluaa auttaa 
muita, kuvailee Perhehoitoliiton lasten ja nuorten perhe-
hoidon kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari.

Perhehoitoliiton piirissä on toiminut vertaisasiantun-
tijoita jo pitkään, mutta nyt toimintaa halutaan lisätä ja 
löytää mukaan uusia vertaisasiantuntijoita.

– Sijaisvanhemmilta ja perhehoitajilta saattaa löytyä 
erityistä osaamista esimerkiksi erilaisiin diagnooseihin 
tai kokemuksiin liittyen. Tällainen kokemus voi olla vaik-
kapa lasten ja nuorten perhehoidossa sijoituksen äkilli-
nen päättyminen tai ikäihmisten perhehoidossa perhehoi-
toon sijoitetun henkilön kuolema. Oma kokemus täytyy 
kuitenkin olla hyvin käsitelty, ettei enää jatka sen käsit-
telyä tukea tarvitsevan perhehoitajan kanssa, Lehtosaa-
ri muistuttaa.

Kokemusta voi olla myös toimeksiantosopimusten 
teosta tai yhdistystoiminnasta.

Aikaa ja rohkeutta
Vertaisasiantuntija voi itse päättää, kuinka paljon aikaa 
haluaa antaa tehtävälle.

– Meidän toiveemme on, että vertaisasiantuntijuudesta 
kiinnostuneella olisi itsellä joku ajatus, paljonko hänellä 
on antaa aikaa. Jos elämässä tapahtuu muutoksia, on ver-
taisasiantuntijuudesta mahdollista jäädä tauolle. Tämä on 
siinä mielessä joustavaa toimintaa, ettemme vaadi ihmisiä 
sitoutumaan tietyksi ajaksi, Lehtosaari kertoo.

Jos tehtävälle varattu aika ei tahdo riittää, voidaan teh-
dä uusia järjestelyjä.

– Silloin kannattaa keskustella meidän työntekijöiden 
kanssa, ja voimme yhdessä pohtia esimerkiksi uusien ver-
taisasiantuntijoiden etsimistä lisäksi. Tärkeää on se, että 
ottaa meihin rohkeasti yhteyttä, kun joku asia mietityttää.

Vertaisasiantuntijalta odotetaan kykyä asettua kuun-
telemaan ja kuulemaan toisen asia ja peilaamaan omia ko-
kemuksiaan siihen.

– Vaaditaan kyllä rohkeutta kertoa omista kokemuksis-
taan ja myös epäonnistumisistaan, jos niistä voi olla toi-
selle apua.

Yhdessä tekemistä
Perhehoitoliitto järjestää vertaisasiantuntijoille yhteisiä 
koulutus- ja verkostoitumispäiviä. Päivillä paitsi tutustu-
taan toisiin, niin jaetaan myös tietoa ajankohtaisista per-
hehoidon asioista puolin ja toisin.

– Meiltä työntekijöiltä saa lisäksi neuvoja esimerkiksi 
perhehoidon sisältökysymyksiin tai myös henkistä tukea. 

Me olemme avoimia vertaisasiantuntijoiden omille näke-
myksille ja kokemuksille ja pyrimme vastaamaan niihin. 
Tämä on yhdessä tekemistä.

Vertaisasiantuntijoiden tapaamiset ja ajatusten vaih-
taminen kuulostavat Milja Kaijasesta hyvältä tuen muo-
doilta.

– Tässä vaiheessa tuntuu kuitenkin siltä, että ehkä kai-
paisin enemmän tukea siihen sijaissisaruuteen kuin ver-
taisasiantuntijuuteen. 

Reija Närhi on samoilla linjoilla.
– On hyvä, että Perhehoitoliitosta löytyy henkilö, jon-

ka kanssa voin purkaa mahdollisesti esiin tulevia hankalia 
asioita. Samoin liiton järjestämät vertaisasiantuntijoiden 
tapaamiset ja koulutus kuulostavat hyvältä. On varmasti 
hyvä päästä keskustelemaan toisten vertaisasiantuntijoi-
den kanssa, Närhi kiittää.

Käytä tuki hyväksesi
Liiton työntekijät löytävät uusia vertaisasiantuntijoita 
koulutuksista ja tapaamisista, mutta heille voi myös il-
moittaa kiinnostuksestaan tehtävään. 

– Silloin käymme kiinnostuneen kanssa läpi, mitä teh-
tävä vaatii ja pohdimme yhdessä hänen mahdollisuuk-
siaan ryhtyä vertaisasiantuntijaksi. 

Lehtosaari toivoo, että perhehoitajat muistaisivat hyö-
dyntää tätä vertaistuen muotoa.

– Vertaisasiantuntijat ovat kokeneita ja osaavia ihmi-
siä, hän kehuu. 

Verkossa toimimisen 
etuja ovat Milja Kai-
jasen mielestä osallis-
tumisen helppous ja 
anonyymiys.

2120 www.perhehoitoliitto.fi www.sijaisvanhemmaksi.fi


