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Tunteet  
sanoiksi
Mentoroinnin käyttö perhehoidon tukimuotona 
laajenee. Satakunnassa sijaisperheille tarjotaan 
kiintymyssuhdekeskeistä mentorointia, joka  
tukee koko sijaisperhettä. FASD-perheille on 
puolestaan tarjolla mentorointiryhmiä eri  
puolilla Suomea.

teksti kirsi-marja nurminen kuvat jussi partanen

 Minna Takkusesta tuli sijaisäiti kaksi vuotta sitten. 
Jo ennen kuin 4-vuotias Milla muutti Minnan luo, 
sosiaalityöntekijä yhytti Minnan ja mentori Maria 
Paiho-Vartiaisen. Paiho-Vartiainen puolestaan 
tunsi Millan ennestään.

– Niinpä sain Marialta kysellä kaikkea, mikä poh-
ditutti ennen sijoitusta. Ja kun Milla tuli, Maria oli 

hänen mukanaan.
Sijoituksen alussa Takkunen ja Paiho-Vartiainen tapasivat tiiviisti, noin 

kahden viikon välein.
– Lisäksi olimme sopineet, että voin soittaa milloin vain. Ja kyllä mä 

soitinkin, nauraa Takkunen.
Takkunen toimii sijaisvanhempana yksin. Hänellä ei ole biologisia lap-

sia.
– Minun piti kasvaa 4-vuotiaan lapsen äidiksi yhtäkkiä. Maria oli mi-

nulle se toinen aikuinen, jota omassa perheessäni ei ollut. Soitin hänel-
le, kun tarvitsin neuvoja.

Paiho-Vartiainen opetti Takkusta sanottamaan asioita ja tunteita.
– Hän auttoi nimeämään, miltä lapsesta saattoi tuntua tai miltä minus-

ta tuntui. Samoin hän auttoi ymmärtämään, mikä on lapsen ikätason mu-
kaista käytöstä ja mikä taas voi johtua lapsen taustasta. Olenkin puhunut 
Millalle kuin Ruuneperi. Osoitan hänelle jatkuvasti hyväksyntää ja välit-
tämistä, sitä, että rakastan ja pidän hänestä huolta. Välillä koen olevani 
kuin salapoliisi, joka toisinaan ratkaisee lapsen käyttäytymiseen liittyviä 
asioita ja välillä taas ei, Takkunen kuvailee.
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Joskus on liian kriittinen itselleen ja miettii, olisinko  
voinut tämänkin asian hoitaa paremmin.

Mentori auttaa sijaisvanhempaa myös asettamaan asiat 
oikeisiin mittasuhteisiin.

– Sitä on joskus liian kriittinen itselleen ja miettii, oli-
sinko voinut tämänkin asian hoitaa paremmin. Maria osasi 
sanoa, milloin joku asia meni tosi hyvin, Takkunen kiittää.

Hykerryttävä äitiys
Mentorointisuhde jatkui reilun vuoden ajan. Loppuvai-
heessa tapaamisia oli jo harvemmin.

– Oli kuitenkin luottavainen olo, kun tiesin, että voin 
soittaa Marialle tarvittaessa.

Millalla on tukiperhe, jossa hän viettää yhden viikonlo-
pun kuukaudessa. Se on Takkuselle omaa aikaa.

– Silloin voin tehdä omia juttujani. Samoin minulla on 
muutama ystävä sekä sisareni, joiden kanssa voin jakaa äi-
tiyden kokemuksia. Neuvolat ja päiväkodit olivat minul-
le ihan uusi juttu. Välillä suorastaan hykertelin innosta, 
kun pääsin kokemaan näitä asioita, Takkunen hymyilee.

Kestäviä ihmissuhteita
Sijaisäiti ja mentori Maria Paiho-Vartiainen kiinnostui 
kiintymyssuhdekeskeisestä mentoroinnista omien, hy-
vien kokemustensa kautta.

– Tutustuin DDP:hen ensin työnohjauksessa, ja sitä 
kautta myös Tuovilan Pirjoon, joka on ollut mukana ke-
hittämässä kiintymyskeskeistä mentorointia täällä Sata-
kunnassa. Pirjo on minulle sellainen ”oppiäiti”. Minusta 
oli hienoa oppia hallitsemaan omia tunnetiloja niin, että 
ne eivät vaikuta sijoitettuun lapseen. Sijaisvanhemmuu-
dessa tunteet ovat niin vahvoja, että niitä on vaikea yrit-
tää etukäteen esimerkiksi PRIDE-valmennuksessa kuva-
ta – ne ovat potenssiin 100, naurahtaa Paiho-Vartiainen.

Uusi mentorointisuhde käynnistyy palaverilla, jossa 
ovat mukana mentoroinnin organisoiva perheen sosiaa-
lityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, Paiho-Vartiainen ja sijais-
vanhemmat.

– Mentorointiin vaikuttaa perheen tilanne ja tarve sekä 
mentoroinnille asetetut tavoitteet, jotka voivat olla hyvin-
kin vaihtelevia. Toimin edelleen tukihenkilönä muutamalle 
nuorelle, jotka osallistuivat sijaisperheen intensiivisen tuen 
mentorointiin. On tärkeää, että ihmissuhteet ovat kestäviä.

Kiintymyssuhdekeskeisessä mentoroinnissa voivat ol-
la mukana kaikki lapselle tärkeät aikuiset, myös biologi-
set vanhemmat ja vaikkapa päiväkodin tai koulun henki-
lökuntaa.

– Lapsen oireilu näkyy joka paikassa. Siksi on tärkeää, 
että esimerkiksi koulussa opettajilla on yleistä tietoa siitä, 
mitä huostaanotto voi lapselle aiheuttaa ja mitkä keinot 
voisivat eri tilanteissa toimia. Yleensä tieto otetaan iloise-
na vastaan. Biologisten vanhempien kanssa voidaan työs-
kennellä eri tavoin: tavata heitä tai jompaa kumpaa van-
hempaa yhdessä lapsen kanssa tai erikseen tai vaikka vain 
keskustella puhelimessa. Vanhemmat tarvitsevat työkalu-
ja uuteen tilanteeseen – jaettuun vanhemmuuteen ja tie-
toa siitä, miten tukea lasta tässä tilanteessa. Lapsi tarvit-
see molempien perheidensä tuen eheytyäkseen.

Perheen hyvinvointi tärkeintä
Sijaisvanhempien kanssa yhteinen sävel löytyy useimmi-
ten yhteisten kokemusten myötä.

– Se on sitä vertaisuutta, joka auttaa luottamuksen ra-
kentumisessa. Silloin voi puheeksi ottaa myös hankalia ja 
kipeitä asioita. Se ei toimi, että menen sanomaan, mitä pi-
täisi tehdä. Lapsen kanssa yhteys löytyy yhdessä tehden 
ja leikkien. Joskus lapsella on niin kova tarve puhua, että 
asiaan päästään nopeasti. Perheeseen tutustuminen on 
tärkeää. Joskus tapaan kaikkia yhdessä, joskus vain van-
hempia ja joskus vain lapsia – kaikki vaihtoehdot ovat 
mahdollisia. Lapselle on merkityksellistä se, että proses-
sissa on mukana yksi ja sama aikuinen.

Paiho-Vartiainen muistaa yhdenkin kerran, kun hänet 
soitettiin keskelle sijaisperheen kriisiä.

– Siinä sitten nuoren kanssa käytiin haukkaamassa vä-
hän happea ja lopulta pääsimme yhdessä keskustelemaan 
siitä, miten selvitään taas huomiseen. On hyvä, ettei per-
heenjäsenten tarvitse tällaisessa tilanteessa lähteä pois 
kotoa tukea saamaan.

Mentorointisuhteen aikana yhteistyö onkin tiivistä. 
Olennaista mentoroinnissa on koko perheen hyvinvoin-
nin lisääminen ja sijoitetun lapsen tai nuoren osallistami-
nen. Myös yhdenmukainen ja tasapuolinen yhteistyö on 
mentoroinnissa keskeistä.

– Kun kielteisistäkin tunteista puhutaan ääneen, hel-
pottaa se arjessa olemista. Sijaisperheissä pitäisi muis-
taa tunteiden sanottamisen oikeutus. Sijaisvanhemmat 
elävät hirveässä paineessa, jos he ajattelevat, että en voi 
sietää tuota lasta eikä sitä voi sanoa kenellekään. Pelkkä 
ajatuskin vaikuttaa suhteeseen sijoitettuun lapseen. Sik-
si mentoroinnin ja ammatillisen toimintamallin yhdistä-
minen on mielestäni hyvä juttu.

Paiho-Vartiainen on opiskellut DDP-menetelmää. Li-
säksi hänellä on koulutustaustaa mielenterveys- ja päih-
detyöhön sekä psykiatriaan liittyen.

– Olen myös käynyt läpi DDP-terapian meille sijoitetun 
lapsen kanssa. Tämä kokemus yhdistettynä perhehoitajan 
tehtävään on hyvä pohja kiintymyskeskeiselle mentoroin-
nille, Paiho-Vartiainen pohtii.

Arjessa mukana
Tarve kiintymyssuhdekeskeiseen mentorointiin nousi si-
jaisperheiltä ja työntekijöiden halusta tarjota kohdennet-
tua ja tiivistä tukea perheille.

– Sijaisvanhemmat toivoivat tukea esimerkiksi lukkiu-
tuneisiin tilanteisiin. Ja nimenomaan sellaista tukea, jossa 
myös sijoitettu lapsi voisi olla osallisena, kertoo Satakun-
nan lastensuojelun kehittämisyksikön mentoritoiminnas-
ta vastaava sosiaalityöntekijä Johanna Santanen.

Yksikkö kehitti mallia yhdessä kolmen kunnan sosiaa-
lityöntekijöiden ja -ohjaajien sekä Maria Paiho-Vartiai-
sen kanssa. Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi 
ja DDP-työnohjaaja Pirjo Tuovila oli kehittämisen aika-
na tärkeänä taustatukena.

– Vähitellen löysimme tälle mentoroinnin muodolle 
oman uoman, jossa keskeisiä ovat lapsen tarpeet. Oivalluk-
semme oli, että mentorointi perustuu kiintymyssuhdeteo-

riaan, perheen suhteiden tukemiseen. Jotta mentorointi 
onnistuu, vaaditaan mentorilta paitsi tätä teoriaosaamista, 
myös kykyä toimia yhteistyössä sijaisvanhempien kanssa.

Kiintymyssuhdekeskeinen mentorointi toimii erityi-
sen hyvin silloin, kun sijoitetulla lapsella on vaikeuksia 
luoda kiintymyssuhteita.

– Mentori tukee lapsen lisäksi sijaisvanhempia ja roh-
kaisee heitä rakentamaan kiintymyssuhdetta. Erityistä 
on se, että tukija on vertainen. Mentori on läsnä perheen 
arjessa, jossa lapsi elää elämäänsä omien kysymystensä 
kanssa. Mentoroinnissa on läsnä turvallinen ja objektiivi-
nen aikuinen, ja pikku hiljaa lapsi oppii sanottamaan ky-
symyksiään. Kyse ei kuitenkaan ole terapiasta, vaan juuri 
tästä arjessa mukana olemisesta, Santanen huomauttaa.

Samoin kiintymyssuhdekeskeistä mentorointia käy-
tetään erilaisissa muutostilanteissa, kuten sijaishuolto-
paikan vaihdoksissa. 

– Näin lapsi siirtyy uuteen paikkaan tuetusti ja hänen 
rinnallaan kulkee koko ajan joku aikuinen. 

Kiintymyssuhdekeskeisessä mentoroinnissa mento-
risuhteet ovat yleensä pitkiä ja tiiviitä, usein yli vuoden-
kin mittaisia.

– Suhteen päätyttyä on voinut käydä niin, että lapsi on 
toivonut tapaamisten jatkumista. Palaute kiintymyssuh-
dekeskeisestä mentoroinnista onkin ollut äärettömän hy-

Vertaisuus auttaa luottamuksen rakentamisessa. Silloin puheeksi voi ottaa myös hankalia ja kipeitä asioita. Mentori Maria 
Paiho-Vartiainen (oik.) tuki ja neuvoi Minna Takkusta, kun hänestä tuli sijaisäiti kaksi vuotta sitten.

Mitä on DDP?

Dyadic Developmental  

Psychotherapy® eli vuoro- 

vaikutteinen kehityspsyko- 

terapia on kehitetty trauma- 

peräisten kiintymyshäiriöiden 

hoitamiseen. Vääristyneitä  

vuorovaikutusmalleja korjataan 

parantavissa tunnesuhteissa.  

Arjen aikuiset ovat vahvasti  

mukana terapian toteutta- 

misessa.
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Perheet kaipaavat ennen kaikkea tietoa, mutta prosessin  
myötä perheet myös kasvavat erityislapsen vanhemmuuteen.

vää lapsilta, sijaisperheiltä ja sosiaalityöntekijöiltä, iloit-
see Santanen.

Mentorointi toimii
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön tehtävä on 
koordinoida maakunnassa järjestettävää mentoritoimintaa.

– Satakunnassa mentorointi tunnetaan jo hyvin. Meillä 
on perusmentoroinnin lisäksi kriisimentorointia, perhe-
mentorointia sekä sijoituksen alkuvaiheen mentorointia 
– ja tätä kiintymyssuhdekeskeistä mentorointia. Perhe-
mentorointi sisältää PLACE-asenteellisen lähestymista-
van, ja lapsi voi olla myös mukana tapaamisissa. Perus-
mentorointia eli sijaisvanhempien tukea ja vahvistamista 
on ehdottomasti eniten, mutta kaikki muodot ovat tärkei-
tä. Meidän pitää pystyä vastaamaan perheiden erilaisiin 
tarpeisiin, ja tärkeää on aloittaa mentorointi riittävän 
ajoissa, muistuttaa Santanen.

Santasen mielestä mentorointi on äärettömän hyvä 
tuen muoto ja työkalu perhehoidossa. Siitä kerrotaan uu-
sille sijaisperheille jo ennakkovalmennuksessa.

– Perheet ovat olleet hyvin vastaanottavaisia tälle tu-
elle. Moni toivoo mentoritukea jo heti sijoituksen alussa. 
Perhehoidon mentoroinnista saa olla ylpeä! Edelleen voi-
si tutkia lisää, mitä kaikkea mentorointi voisi olla. Mento-
roinnissa luottamus mentorin ja aktorin välillä rakentuu 
yleensä helpommin. Sosiaalityöntekijät saavat tehdä sen 
eteen paljon enemmän töitä. Mentoroinnissa yhdistyvät 
kokemus, koulutus ja ihmiseltä ihmiselle annettava tu-
ki. Arvostan mentoreita todella paljon. He laittavat toi-
mintaan osaamisensa ja emootionsa – siinä on mielestä-
ni mentoroinnin voima.

Satakunnassa mentorit ovat osa tiimiä ja he voivat tar-
vittaessa osallistua myös erilaisiin asiakaspalavereihin. 
Kokemuksia on esimerkiksi lastenpsykiatrian ja lasten-
suojelun asiakassuunnitelmapalavereista. Osallistumi-
sen arvioi aina lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

– Järjestämme mentoreille tapaamisia ja koulutusta ja 
ylipäätään huolehdimme siitä, että heillä on joku kotipe-
sä. Tärkeää on, että jokainen mentori löytää sen oman ta-
pansa toimia tehtävässä.

Alkuvaiheen tukea
Kehitysvammaliitossa kehitetään erilaisia tukimuotoja 
perheille, joissa on FASD-lapsi tai -nuori. Yksi tuen muo-

doista on mentorointi. Kehitysvammaliitto järjesti vii-
me vuonna FASD-täydennyskoulutuksen perhehoidon 
mentoreille. Koulutuksen kävi toistakymmentä mento-
ria, jotka nyt voivat toteuttaa joko yksilö- tai ryhmämento-
rointia.

– FASD-mentorointi on ennen kaikkea alkuvaiheen 
tukea perheille, joille on joko syntynyt tai sijoitettu 
FASD-lapsi. Mentorointisuhde on pitkä, vähintään vuo-
den mittainen. Perheet kaipaavat ennen kaikkea tietoa, 
mutta prosessin myötä perheet myös kasvavat erityislap-
sen vanhemmuuteen, kertoo Vantaan kaupungin perhe-
hoidon koordinaattori Anna Asikainen.

Paula on yksi FASD-mentoreista. Hän on toiminut 
FASD-lasten ja nuorten sijaisvanhempana jo yli 20 vuoden 
ajan. Tuolloin käynnisteltiin ensimmäisiä FASD-hank-
keita, joissa Asikainenkin oli jo mukana. Paulan mukaan 
sijaisperheet ottavat mentorin vastaan innostuneesti ja 
odottaen.

– Välttämättä perheen sosiaalityöntekijäkään ei tun-
ne FASD:ia. Siksikin perheet kaipaavat tietoa, mutta myös 
rohkaisua, neuvoja ja kokemusta siitä, että tästä selvitään. 
Jos lapsi on ihan pieni, häntä hoidetaan alkuun kuten ke-
tä tahansa lasta. Erityisyydet tulevat esiin pikku hiljaa, 
jolloin myös nousee esiin kysymys, liittyykö tämä asia  
FASD:iin. Usein sijaisperheillä voi olla lähtökohtana, et-
tä mehän kuntoutetaan tämä lapsi terveeksi. Siksi mento-
rointi on myös kasvua sen hyväksymiseen, että näin ei tule 
käymään. Liian kovia odotuksia ei pidä asettaa, hän pohtii.

Saa puhua
FASD-mentorointia on esimerkiksi Vantaalla ollut tar-
jolla jo pitkään. Kehitysvammaliiton koulutuksen myötä 
mentoreita löytyy nyt eri puolilta Suomea. Uutena muo-
tona on käynnistetty ryhmämentorointia.

– Ideaalitilanne olisi se, että perhe voisi vuoden olla yk-
silömentoroinnin piirissä ja sen jälkeen he pääsisivät mu-
kaan ryhmämentorointiin, esittää Asikainen.

– Ryhmässä osallistujat saavat tukea myös toinen toi-
siltaan, samassa elämäntilanteessa olevilta vertaisilta, 
jotka painivat samojen asioiden parissa. Mentorin teh-
tävä on enemmänkin huolehtia siitä, että kaikki saavat 
olla tasapuolisesti äänessä ja että mentoroinnin tavoit-
teet toteutuvat. Ryhmässä on monta rinnallakulkijaa, ku-
vailee Paula.

 Tunnekortit ovat  
hyvä apu mentoroin-
nissa. Sijaisperheissä 
pitäisikin muistaa  
tunteiden sanottami-
sen oikeutus, sanoo 
mentori Maria Paiho- 
Vartiainen.

– Mentoroinnin tavoitehan on ennen kaikkea se, et-
tä perhehoitaja saa voimia arkeen, tietoa ja ymmärrys-
tä FASD:ista sekä kokemuksen siitä, ettei hän ole yksin. 
Mentorin ei tarvitse olla joka alan asiantuntija, mutta 
hän osaa ohjata eteenpäin. Ryhmässä nousevat myös 
esiin osallistujien hyvät kokemukset ja esimerkit vaik-
kapa hoitopoluista, joista on hyötyä kaikille, täydentää 
Asikainen.

Mentorointi tarjoaa myös tilan, jossa saa luvan kans-
sa puhua vapaasti salassapitovelvoitteiden estämättä.

– Mentoroinnissa luottamus on keskeistä. Siksi arjen 
asioista ja tunteista saa puhua vapaasti. Ryhmä auttaa 
osallistujia lähtemään prosessiin mukaan ja siten pää-
semään asiassa eteenpäin, Asikainen sanoo.

– Perheet kokevat joskus vaikeaksi sen, että he ei-
vät voi kertoa muille, miksi lapsi käyttäytyy erikoises-
ti. Aina vamma ei näy päälle päin, Paula huomauttaa.

Ryhmiä käynnistymässä
FASD-mentoriryhmiä on käynnistynyt tai käynnisty-
mässä pääkaupunkiseudun lisäksi Oulussa, Kouvolassa 
ja Kuopiossa. Mutta valmius uusienkin ryhmien perus-
tamiseen on. Sopiva koko ryhmälle on noin 5-6 henki-
löä, mutta jo kolmen osallistujan kesken voidaan perus-
taa mentorointiryhmä.

– Mentorit voivat lähteä käynnistämään toimintaa 
omalla alueellaan, jos kiinnostusta on. Kehitysvam-
maliitolla on tiedot täydennyskoulutuksen käyneis-
tä mentoreista. Sinne voi olla yhteydessä, jos haluaisi 
omalle kotipaikkakunnallekin tällaista toimintaa. Ou-
lusta ja Espoosta meillä on jo kokemusta ryhmämento-
roinnista ja palaute on ollut äärettömän hyvää. Osallis-
tujat ovat tosi sitoutuneita. Siitä näkee, miten huutava 
tarve perheillä on tällaiselle tuelle, kertoo Asikainen. 

Millan nimi on muutettu.

KiinnostuitKo? satakunnan lastensuojelun kehittä-
misyksikkö on mukana valtakunnallisilla lastensuoje-
lun perhehoidon päivillä Laukaassa torstaina 8.11.2018 
työpajallaan kuka kulkee lapsen mukana? kiintymys-
keskeisen mentoroinnin mahdollisuudet perhehoidossa. 
tutustu päivien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan:  

 www.pesapuu.fi/perhehoidonpaivat

Mitä on 
PLACE-AsEnnE?
 

Leikkisä, rakastava, hyväksyvä, 

utelias ja empaattinen
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