
Sijaisperheen ihmissuhdesoppa onnistuu, kun 
raaka-aineina käytetään avoimuutta ja  

rehellisyyttä. Kielteisetkin tunteet voivat toimia 
sopan mausteina. Sijaissisaruus antaa  

parhaimmillaan tuhdit eväät loppuelämään.
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 Perhehoitoperheille on tyypillistä, että niissä on paljon erilai-
sia ihmissuhteita – verrattuna niin sanottuun ydinperheeseen.

– Perheiden verkostot ovat laajoja, äitejä ja isiä on monta – 
samoin kuin sisaruksia, sukulaisia ja läheisiä. Osa on biologisia, 
osa taas myöhemmin mukaan tulleita. Tämä suhteiden moninai-
suus aiheuttaa myös sen, että tilanne ei aina ole ihan pulmaton, 
pohtii psykoterapeutti Nina Pyykkönen.

Kaikissa ihmissuhteissa on mahdollisuudet sekä hyvään että huonoon.
– Perhehoidossa suhteiden moninaisuus voi parhaimmillaan olla mahtava rik-

kaus ja huikean hieno juttu, jos vaikkapa sijoitetun lapsen molemmat äidit voivat 
olla hänen kehityksensä tukena. Samaan aikaan kaikki katastrofin ainekset ovat 
olemassa, koska sijoituksen taustalla on paljon riskitekijöitä ja vanhemmuudelle 
asetetaan erilaisia vaatimuksia. Tämä olisi työntekijöiden syytä ottaa huomioon 
ja auttaa perheitä kohti hyvää suuntaa.

Perhehoito vertautuu Pyykkösen mielestä terapiasuhteeseen.
– Terapialla on mahdollisuus onnistua vain silloin, kun lapsen vanhemmat tu-

kevat sitä omalla toiminnallaan. Samoin terapian onnistuminen edellyttää yhteis-
työtä lapsen ja terapeutin välillä silloinkin, kun käsitellään vaikeita asioita. Myös 
perhehoidon onnistuminen vaatii sitä, että kaikki ovat samalla puolella. Vasta sil-
loin lapsi voi alkaa eheytyä ja tuntea olonsa turvalliseksi, eikä hänen tarvitse kan-
taa aikuisten tunteita. Hyvän yhteistyön rakentaminen on sen arvoista, Pyykkö-
nen muistuttaa.

Tunnusta pimeä puolesi
Yhteistyön ja suhteiden taustalla vaikuttavat monet, tiedostamattomat tunteet. 
Ne tulevat näkyviin vuorovaikutustilanteissa. 
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Toinen voi olla asiasta eri mieltä, mutta yhdessä sitten  
ihmetellään eroavia näkemyksiä ja etsitään kompromisseja.

Sijaisperheeseen 
muutto jännitti Inkaa 
(oik.), joka halusi en-
simmäiset yöt nukkua 
Anun (vas.) kanssa 
samassa huonees-
sa. Freuta taas ei olisi 
huvittanut muuttaa 
maalle, mutta Anun 
veli Santtu huolehti, 
ettei Freu jäänyt  
huoneeseensa  
murehtimaan asiaa.

– Biologinen vanhempi voi esimerkiksi tuntea kateutta 
sijaisvanhempaa kohtaan tai toisin päin. Kateus on sietä-
mätön tunne, jota ihminen ei pysty kohtaamaan. Vuoro-
vaikutuksessa tämä näkyy esimerkiksi toisen mitätöintinä 
ja suhteen vääristymisenä. Aikuisten ongelmat heijastu-
vat myös lapsen käytökseen, ja lapsi voi joutua kieltämään 
omat tunteensa, sanoo Pyykkönen.

Näitä tiedostamattomia tunteita olisi tärkeä käsitellä.
– Molempien osapuolten olisi hyvä ymmärtää, että kiel-

teisetkin tunteet ovat ihan normaaleja. Meissä jokaisessa 
on pimeä puolemme, jota välttämättä emme halua näh-
dä. Sijaisvanhemman pinna voi kiristyä siitä, että kiitos-
ta ei tule, mutta kritiikkiä sitäkin enemmän. Jos pimeää 
puoltaan ei käsittele, se voi muuttua omavaltaiseksi. Tä-
mä on iso haaste.

Huolestuttava tilanne on silloin, kun ajaudutaan ääri-
päihin ja nähdään asiat mustavalkoisina.

– Silloin tilanteessa nähdään vain yksi puoli ja käyttäy-
dytään sen mukaisesti. Ajatellaan vaikka, että lapsi tekee 
tahallaan pahaa. Jos näin toimitaan, ei anneta lapselle tilaa 
kasvaa, ja alkuperäinen trauma toistetaan sijaisperheessä. 
Ratkaisu on yrittää ymmärtää toisen näkökulmaa ja asian 
eri puolia. Biologisessa vanhemmassa on varmasti hyviä-
kin ominaisuuksia, vaikka tämän alkoholiongelma olisikin 
aiheuttanut vain huonoja asioita. Ja työntekijät varmas-
ti yrittävät parhaansa, vaikka juuri nyt olisikin haasteita, 
selventää Pyykkönen.

Realismi helpottaa
Avoin, rehellinen ja omista kokemuksista lähtevä kommu-
nikaatio ja puheeksi ottaminen ovat askel oikeaan suuntaan.

– Toinen voi olla asiasta eri mieltä, mutta yhdessä sit-
ten ihmetellään eroavia näkemyksiä ja etsitään kompro-
misseja. Olen hyödyntänyt usein mentalisaation käsitettä 
eli kykyä pohtia sitä, mitä toisen mielessä on. Ei kuiten-
kaan pidä mennä tekemään johtopäätöksiä ja tulkintoja, 
jolloin todellisuus varmasti vääristyy.

Keskusteleva kulttuuri olisi hyvä rakentaa jo suhteen 
alkuvaiheessa.

– Tarvitaan tila ja rakenteet, jotka mahdollistavat tun-
teista puhumisen. Tässä tarvitaan myös työntekijöiden tu-
kea ja osallisuutta. On pystyttävä sietämään sitä, että ol-
laan hankalan tilanteen äärellä. Miten esimerkiksi myön-
tää omat virheensä? Työntekijät myös luovat mallin siitä, 
miten toisen henkilön kokemukset kuullaan ja niistä ol-
laan kiinnostuneita. Kysymyshän ei ole siitä, että toises-
ta pitäisi tykätä, mutta yhteistyötä pitää kyetä tekemään, 
painottaa Pyykkönen.

Perhehoitoon liittyy oletusasetelmia, joista olisi hyvä 
päästä irti.

– Näitä ovat esimerkiksi sijaisvanhemman jalustalle 
nostaminen tai biologisen vanhemman vähättely. Viran-
omaiset taas edustavat umpitäydellistä vanhemmuutta, 
jolloin vaatimukset voivat olla kohtuuttomia. Se taas voi 
johtaa jopa sijoitusten purkautumiseen. Välillä on hyvä 
kaikkien myöntää, että vanhemmuus voi olla haastavaa. 
Realismi helpottaa ja lähentää vanhempia. Olenkin joskus 
sijaisvanhemmille sanonut, että lähtökohtaisesti heidän 
tehtävänsä on mahdoton. Täydellisyyden sijaan kannat-
taa pyrkiä keskitielle.

Katso syvemmälle
Myös ympäristö vaikuttaa sijaisperheen ihmissuhteisiin.

– Esimerkiksi koulussa tulisi ymmärtää sijoitetun lap-
sen molempia perheitä ja lasten erilaisia tarpeita. Näin he 
auttaisivat osaltaan perhehoidon onnistumisessa ja ke-
ventäisivät vanhemmuuden taakkaa. Koulun perusteh-
tävähän on opettaa eikä hoitaa lapsen mieltä. Silti on he-
delmällisempää pohtia, mistä lapsen käytös johtuu kuin 
vain valittaa siitä. Lapsen traumathan usein liittyvät ih-
missuhteisiin, joten ei ole ihme, että lapsen käytös kär-
jistyy koulumaailmassa.

Pyykkösen mielestä kaikkien pitäisi yrittää katsoa sy-
vemmälle.

– Päälle päin näkyvä käytös ei ole sama asia kuin mitä 
ihmisen mielessä on, hän korostaa.

Sijaisisaruksista turvaa
Anu Mantsisen vanhemmat ovat toimineet sijaisvan-
hempina ja tukiperheenä noin 20 lapselle ja nuorelle. Anu 
ja hänen kaksi veljeään kasvoivat jo pienestä pitäen per-
heeseen, jossa uudet sisarukset olivat osa elämää.

– Olin 10-vuotias, kun Inka ja hänen veljensä sijoitet-
tiin meille pitkäaikaisesti. Olin hirveän onnellinen, kun 
sain pikkusiskon. Inkasta kyllä huomasi silloin, ettei kaik-
ki ollut ihan kunnossa, mutta yritin luoda häneen kontak-
tia. Inka oli aina vähän varuillaan, muistelee Mantisinen.

Inka Keinänen oli perheeseen tullessaan 6-vuotias.
– Minua jännitti hirveästi. Nukuin alussa Anun huo-

neessa. Varmaankin hain hänestä turvaa, kun hän oli tyt-
tö. Aamuisin en meinannut uskaltaa mennä alakertaan 
aamupalalle, kuvailee Keinänen.

Freu Voutilainen oli 13-vuotias, kun hänet sijoitet-
tiin Mantsisille.

– En oikein tykännyt siitä, että jouduin maalle. Mut-
ta Anu esitteli minulle taloa ja Anun veli Santtu kävi vä-

lillä kuulostelemassa, mikä oli meininki. Hän myös hou-
kutteli minua mukaansa urheilemaan ja vähitellen innos-
tuinkin siitä.

Enemmän ääntä
Lapsen tai nuoren tulo sijaisperheeseen on iso muutos 
kaikille.

– Tietenkin se näkyy perheen arjessa, kun uusia per-
heenjäseniä tulee. Varmaan jossain vaiheessa tappelim-
mekin, kun Inka sai rohkeutta purkaa asioita. Eiköhän si-
jaisperheessä ole yleensä vähän enemmän ääntä kuin ta-
vallisessa perheessä, tuumaa Mantsinen.

Keinänen taas pohdiskeli, uskaltaako hän sitoutua ja 
luottaa perheeseen.

– Joskus koin vähän huonoa omatuntoa siitä, että si-
jaisvanhempien aika kului minuun. Mietin, että vienkö 
liikaa aikaa muilta sisaruksilta, tunnustaa Voutilainen.

Mantsinen puolestaan iloitsee siitä, että sijaissisaruk-
set ovat saaneet tarvitsemaansa huomiota sijaisvanhem-
miltaan.

– Ehkä sitä joskus teininä vähän mietti, että olisihan 
se ihanaa, jos vanhemmilla olisi meille enemmän aikaa. 
Mutta kaikesta on selvitty.

Itsepäisiä anarkisteja
Nyt kaikki ovat jo täysi-ikäisiä. Mantsinen opiskelee Lapin 
yliopistossa taiteen maisteriohjelmassa, Keinänen työs-

kentelee lastenohjaajana ja Voutilainen opiskelee mer-
konomiksi.

– Olen heistä molemmista tosi ylpeä. He ottavat vas-
tuuta omasta elämästään ja hoitavat omat asiansa. Inka 
on topakka ja omapäinen, vähän hiljainen, mutta hänellä 
on myös hyvä huumorintaju. Freu taas on hyväsydäminen 
anarkisti. Hänessä on suloista kapinahenkeä. Freu esit-
tää usein hyviä kysymyksiä elämästä ja ihmisistä, kertoo 
Mantsinen.

– Freu on tosi fiksu ja hänellä on vahvoja mielipiteitä. 
Anu taas ottaa kaikki huomioon, sanoo Keinänen.

– Meillä tosiaan Anun kanssa keskustelut välillä ylty-
vät. Meillä on samanlainen arvomaailma. Inka taas on it-
sepäinen. Mutta oon tyytyväinen, kun molemmat ovat vii-
saita ja osaavat ottaa toiset huomioon, kiittää Voutilainen.

– Niin ja Inka on myös tosi huolehtivainen, varsinai-
nen kakkosäiti. Hän se kotona aina kyselee, että pitäisikö 
jo syödä jotain, nauraa Mantsinen.

Mallia elämään
Sijaissisaruus on antanut paljon kaikille kolmelle.

– Varmaan olisin aika erilainen ilman tätä elämänko-
kemusta. Silmät ovat auenneet ja ihmissuhdetaidot ke-
hittyneet. Olen kerännyt sellaista hiljaista tietoa, pohtii 
Mantsinen.

– En tietäisi mitään perhe-elämästä ilman sijaisper-
hettä. Olen saanut siitä mallin myös omaan elämääni. Sa-
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 Anu on ylpeä 
Freusta ja Inkasta. 
Aikuisina sijaissisa-
rukset ovat  
toisilleeen tärkeä 
turvaverkko.

moin olen saanut elämääni huumoria ja rentoutta, jatkaa 
Keinänen.

– Anu ja Santtu ovat olleet minulle roolimalleja. Var-
masti vuosien aikana oma käytökseni on muuttunut. Olen 
oppinut puhumaan totta ja ottamaan muutkin huomioon. 
Luotan sijaissisaruksiini ja uskallan kysyä heiltä mitä vain, 
Voutilainen miettii.

Välillä sijaissiskot ovat muistuttaneet toisiaan ulkoi-
sestikin.

– Meillä on tosiaan joskus hirmu samanlaisia vaattei-
ta ja kampaus myös. Ihan kuin olisimme oikeasti sisaruk-
sia. Koko olemus on samankaltainen, Mantsinen ja Kei-
nänen sanovat.

Kodin avoin ilmapiiri on ollut kaikille tärkeää.
– Olemme saaneet kaikki olla rehellisesti sellaisia kuin 

olemme, huomauttaa Mantsinen.

Yhteiset muistot
Nyt kun sisarukset asuvat kuka missäkin, ovat tapaamiset 
harvinaista herkkua.

– On mukavaa käydä kotona ja nähdä muita, sanoo Kei-
nänen.

– Sisarukset ovat minulle turvaverkko. Jos joskus tarvit-
see yöpaikkaa, niin sellainen kyllä löytyy, kiittää Voutilainen.

– Välit ovat pysyneet lämpiminä, ja pidämme yhteyttä, 
vaikkei välillä nähtäisikään. Olemme hyvin selvillä tois-
temme tekemisistä, tuumii Mantsinen.

Yhteisiin vuosiin mahtuu monia muistoja. Yksi sellainen 
on harvinainen, koko porukalla tehty matka Iso-Syötteelle.

– Heräsin aamulla siihen, että Inka suoristi hiuksiaan – 
vaikka olimme lähdössä patikoimaan, nauraa Mantsinen.

– Samoin muistan omat rippujuhlani, kun biologinen 
veljeni tuli käymään. Esittelin hänet sitten Anulle: että täs-
sä on siskoni ja tässä on veljeni, Keinänen hymyilee.

Kukaan ei ole kakkonen
Kaikki kolme ovat mukana Kokemuskuulijoissa eli nuor-
ten kehittäjäryhmässä. Ryhmä on osa Pohjois-Savon LA-
PE-hankkeen ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittä-
misyksikön toimintaa, jossa kehitetään nuorten vertais-
arviointia lastensuojelun perhehoidossa. Ryhmää vetää 
Pesäpuu ry.

– Tässä prosessissa olen miettinyt paljon lojaaliuden 
käsitettä. Yleensä puhutaan siitä, että sijoitetut lapset ovat 
lojaaleja vanhemmilleen, mutta myös sijaissisaret ovat lo-
jaaleja toisilleen. Olemme varmasti Inkan kanssa puhu-
neet asioista, jotka olisi ehkä pitänyt kertoa äidille. Mut-
ta en ole niitä tietenkään kertonut eteenpäin, tunnustaa 
Mantsinen.

Myös tasa-arvoisuutta on työryhmässä pohdittu.
– Minusta meitä kaikkia on kohdeltu ihan samalla ta-

valla. Esimerkiksi jouluna olemme saaneet yhtä paljon 
lahjoja. Emme ole jääneet kakkoseksi, sanoo Voutilainen.

– Te saitte kyllä enemmän lahjoja, huomauttaa Mant-
sinen.

– Niin, mutta ne olivat biologisilta sukulaisilta, puolus-
tautuu Keinänen.

Kuulostaa jotenkin sisarusmaiselta väittelyltä. 

PERHEHOITOLIITOSSA ON käynnistymässä 

keväällä uusi Meidän sakki -hanke, jolla pyri-

tään vahvistamaan sisarussuhteita sijaisper-

heessä. Hanketta tulee vetämään FM, työn-

ohjaaja Emilia Säles, joka tällä hetkellä on 

myös Perhehoitoliiton hallituksen jäsen.

– Perheen biologiset lapset tai perheeseen 

adoptoidut lapset jäävät monella tapaa ulko-

puoliseksi perhehoidon sosiaalityössä, kun 

taas sijaisvanhemmille ja sijoitetuille lapsille ja 

nuorille on tarjolla tukea ja heitä kuullaan sijoi-

tukseen liittyvissä asioissa. Sijaissisaruksilla ei 

ole perhehoidossa virallista roolia. Keskeistä 

hankkeessa on tukea sisarussuhteita ja auttaa 

sijaisperheen lapsia ja nuoria ymmärtämään 

toisiaan luomalla toimintamalli perheenjäsen-

ten kanssa työskentelyyn, Säles kuvailee.

Mallia voivat hyödyntää paitsi sosiaali-

työntekijöitä myös muut perheen ympärillä 

olevat toimijat, kuten neuvola tai koulu.

– Tavoite on, että he kaikki näkisivät sijais-

perheen kokonaisuutena ja sijaissisarusten 

merkityksen perhehoidossa.

Toimintamallin tavoitteita ovat muun 

muassa sisarusten välisen myönteisen vuo-

rovaikutuksen lisääminen, sisarussuhteen 

parantuminen ja sijaisvanhempien tukeminen 

sisarussuhteiden vahvistamisessa.

KUN HANKETYÖNTEKIJÄT eli hankepäällik-

kö, sosiaalityöntekijä ja psykologi, aloittavat 

kevään kuluessa tehtävässään, lähtevät he 

ensimmäisenä rakentamaan toimintamallia. 

Ensimmäiset pilotit sijaisperheiden kanssa 

käynnistyvät mahdollisesti jo syksyllä 2018.

– Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat 

Helsingin kaupunki, Perhehoitoyksikkö Pih-

laja, Pelastakaa Lapset ry, Pesäpuu ry ja Per-

hehoitokumppanit Suomessa Oy. Mallia on 

kuitenkin samaan aikaan tarkoitus juurruttaa 

valtakunnallisesti. Siinä tukena on hankkee-

seen perustettava juurruttamisryhmä. Sen jä-

senet ovat eräänlaisia muutosagentteja, jotka 

vievät mallia eteenpäin, sanoo Säles.

Tavoite on saada malli osaksi Lapsi- ja per-

hepalveluiden muutosohjelma LAPE:ssa kehi-

tettäviä uusia lastensuojelun palveluja. 

Hanke on kolmevuotinen päättyen vuo-

den 2021 alussa. Työntekijät työskentelevät 

Helsingissä, joten Perhehoitoliitolle syntyy 

samalla pieni Helsingin toimisto.

Tukea sijaisperheiden sisarussuhteille
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