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Kumppanuusvanhemmuus voi jatkua huostaanoton purkamisen jälkeenkin. Molempien äitien 
johdonmukaisuus kasvatuksessa ja jatkuvuus arjen rutiineissa auttavat lapsia muutoksen yli.

Katri Tuulensola on aina suhtautunut sijais-
vanhemmuuteen tilapäisenä ratkaisuna. Lap-
set ovat hänen luonaan vain niin kauan kuin 
on tarpeen. Kun Aaron ja Jan reilut kuusi 

vuotta sitten tulivat perheeseen, ei tilanne kuitenkaan 
vaikuttanut tilapäiseltä.

– Ennen sijoitusta olimme asuneet 9 kuukautta turva-
kodissa ja perhekuntoutuksessa. Ymmärsin, että lapset 
tullaan ottamaan huostaan. Silti valmistautumisaika poi-
kien lähtöön jäi lyhyeksi, vain muutamaan päivään. Mi-
nulle ei myöskään kerrottu, mihin päin Suomea pojat si-
joitettiin, enkä tiennyt, milloin näkisin heidät seuraavan 
kerran. Se oli pahinta. Muistan saaneeni päivän lopussa 
viestin, että pojat ovat saapuneet sijaisperheeseen ja voi-
vat olosuhteisiin nähden hyvin, kertoo poikien äiti Outi 
Ojantakanen.

Sijoituksen alku oli siis haastava.
– Lasten sijoittajakunta ja työntekijät olivat kaukana ja 

lasten kanssa haettiin vielä yhteydenpidon muotoja Ou-
tiin. Välillä oli jaksoja, kun yhteyttä ei paljon pidetty. Mut-
ta Outin kanssa halusimme edetä lasten ehdoilla, ja yhteys 
säilyi koko sijoituksen ajan. Se vaati kuitenkin aikaa, työtä 
ja kärsivällisyyttä meiltä kaikilta, muistelee Tuulensola.

– Olihan se vaikeaa, kun lapset eivät aina halunneet ta-
vata tai puhua puhelimessa. Se piti vain hyväksyä. Lasta 
ei pidä pakottaa. Samoin tunteet kuohahtivat, kun kuulin 
lasten kutsuvan Katria äidiksi. Silloin oli katsottava peiliin 
ja sanottava itselleen, että se ei kuitenkaan vie minun äi-
tiyttäni. Kävin terapiassa, että pystyin käsittelemään näi-
tä asioita. Sijaisvanhempia en ole koskaan syyttänyt tilan-
teesta. Olen vain kiitollinen siitä, mitä he tekevät, Ojan-
takanen pohtii.

Ensin yhteyttä pidettiin puhelimitse tai Skypen väli-
tyksellä. Myöhemmin tapaamisia järjestettiin valvotus-
ti, alkuun toisella paikkakunnalla, myöhemmin lähem-
pänä sijaisperhettä.

– Tapaamisia kuitenkin rajoitettiin heti, jos pojat oi-
reilivat. Kesti aika pitkään, ennen kuin sosiaalityönteki-
jät ymmärsivät, että oireilu voi johtua myös ikävästä. Pik-
ku hiljaa saimme tapaamisiin enemmän liikkumavaraa, 
kertoo Ojantakanen.

Potentiaali näkyviin
Tuulensola piti poikien äidin ajan tasalla arjen sattumuk-
sista.

– Vaikka välillä asiat olivatkin kielteisiä, oli minun tär-
keä kuulla niistäkin. Se on sitä poikien arkea kuhmuineen 
ja kolhuineen, Ojantakanen sanoo.

– Kannustin Outia koko ajan uskomaan omaan van-
hemmuuteensa, vaikka välillä hän meinasikin luovuttaa ja 
nostaa minua jalustalle. Olemme yhdessä hakeneet pojille 
esimerkiksi heidän tarvitsemiaan palveluja ja jakaneet toi-
sillemme tietoa, mitä emme työntekijöiltä saaneet. Näin 
Outissa sen potentiaalin, mitä vaihtuvat sosiaalityönteki-
jät eivät välttämättä nähneet, Tuulensola kertoo.

Kerran äidit keskustelivat murrosikään liittyvistä 
asioista.

– Minulla oli tosi vaikea murrosikä – muutuin mel-
kein yhdessä yössä kiltistä vaaleatukkaisesta ballerina-
tytöstä hankalaksi mustatukkaiseksi, lävistyksiä täynnä 
olevaksi nuoreksi. Katri muistutti, että nämä kokemuk-
set ovat minun vahvuuksiani murrosikäisen lapsen äiti-
nä, Outi muistelee.

– Silloin ymmärsin, että Outihan on omien poikiensa 
kasvatuksessa ekspertti ja tajusin, että nyt olisi toimitta-
va. Otin yhteyttä sosiaalityöntekijään ja vaadin, että he pe-
rehtyvät Outin tilanteeseen. Oli kulunut vuosia, kun työn-
tekijät olivat käyneet Outia tapaamassa. Lopulta saimme 
ison pyörän liikkeelle. Mutta en usko, että ilman puuttu-
mistani tilanteeseen, sijoitusta olisi lähdetty purkamaan.

Iloa ja surua
Ojantakasen ja poikien tapaamisia ryhdyttiin lisäämään 
ja sosiaalityöntekijä vuokrasi sijoituspaikkakunnalta ka-
lustetun asunnon tapaamisia varten.

– Pojat olivat luonani torstai-illasta maanantai-aa-
muun. Sain Katrilta listan poikien elämänrytmistä – mil-
loin syödään ja milloin mennään nukkumaan. Olin ihan 
ulkona esimerkiksi siitä, minkä kokoisia vaatteita pojat 
käyttävät. En tuntenut lapsiani ollenkaan! Tilanne oli vä-
hän sama kuin olisin saanut heidät uudelleen, vastasyn-
tyneinä. Toisaalta he eivät enää olleet pieniä eivätkä he 
halunneet, että vahdin heitä kuin pikkulapsia, Ojantaka-
nen huomauttaa.

Lopulta huostaanoton purku tapahtui nopeasti.
– Ensimmäisen kerran asia oli esillä keväällä 2016. Sil-

loin poikien muuttoa minun luokseni suunniteltiin kesäk-
si 2017. Ehdotus tuli lopulta yllätyksenä ja siinä oli sulatte-
lemista – vaikka halusinkin pojat kotiin. Ryhdyin selvitte-
lemään poikien elämää uudella paikkakunnalla, etsimään 
kouluja ja palveluja, joita he tarvitsivat. Sitten sijoituk-
sen päättämistä nopeutettiin niin, että pojat palasivatkin 
luokseni jo jouluna 2016. Siitähän seurasi hirveä härdel-
li. Isompi asunto piti etsiä nopeasti, Ojantakanen kertoo.

Tuulensolakin pohti välillä, mennäänkö nyt oikeaan 
suuntaan.
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PESÄPUU RY:N VIIME vuonna käynnisty-

neessä #Munperheet-hankkeessa luodaan 

edellytyksiä lapsen edun mukaisten, suun-

nitelmallisten perheen jälleenyhdistämisten 

lisäämiseen lastensuojelun perhehoidossa. 

Hankkeessa muun muassa rakennetaan työs-

kentelymalli yhteistyössä sijoitettujen lasten 

ja nuorten, heidän perheidensä ja ammatti-

laisten kanssa.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka 

paljon juuri perhehoidossa tehdään perhei-

den jälleenyhdistämisiä. Mutta se tiedetään, 

että enemmän sitä tapahtuu laitoshoidossa. 

Jotta lasten ja nuorten mahdollisuudet palata 

syntymävanhempiensa luokse paranisivat, 

tarvitaan suunnitelmallisuutta ja perhei-

den osallisuutta kotiin paluun edellytyksiä 

arvioitaessa. Työntekijät tarvitsevat erilaisia 

työkaluja sekä pysyvyyden turvaamiseen 

että niiden tilanteiden tunnistamiseen, joissa 

edellytykset kotiin palaamiselle ovat olemas-

sa, kertoo kehittämispäällikkö Pia Lahtinen 

Pesäpuusta.

Pirkanmaa on hankkeen pilottialue. Siellä 

muun muassa seurataan ja arvioidaan perhe-

hoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten perhei-

den jälleenyhdistämistä. 

– Pelkästään se ei riitä kotiin paluuseen, 

että huostaanoton syyt ovat poistuneet. Lap-

sen etua on arvioitava laajemmin. Tärkeää on, 

että lapsen molemmat perheet ovat mukana 

lapsen arjessa ja mielessä.

Hankkeen alkuvaiheessa kuullaan sijoitet-

tuja lapsia ja nuoria ja heidän ajatuksiaan per-

heistä ja perhesuhteista. Työntekijöille järjes-

tetään työpajoja, joissa kerätään hyviä toimin-

tatapoja. Ensi vuonna foorumeihin kutsutaan 

myös perhehoitajia ja syntymävanhempia.

– Tämän vuoden teemanamme on tabujen 

rikkominen. Perheen jälleenyhdistäminen 

on asia, josta voi olla vaikea puhua. Meidän 

tehtävämme on myös sanottaa tätä hankalaa 

aihetta. Koska perheen jälleenyhdistäminen 

on lastensuojelulainkin tavoite, on meidän 

tehtävä asia näkyväksi.

Perhehoitoliitto ja Pirkanmaan Perhehoi-

tajat ry ovat hankkeen kumppaneita. Hanke 

jatkuu vuoteen 2020 saakka.

KIINNOSTUITKO? #Munperheet-seminaari 
järjestetään 10.4.2018 Tampereella. Hankkeen 
kuulumisia voit seurata Facebookissa ja Twit-
terissä. Kevään aikana aukeavat myös hank-
keen nettisivut.

Suunnitelmallisuutta perheen 
jälleenyhdistämiseen

MITÄ TULEE OTTAA 
HUOMIOON  
PERHEEN JÄLLEEN-
YHDISTÄMISESSÄ?

OUTI
1  Riittävä tuki molemmille  
 perheille (esimerkiksi  
 terapia- ym. palvelut)
2  Yhteistyö perheiden kesken
3  Sosiaalityöntekijän tuki

KATRI
1  Lapsen etu (kaikkia osapuolia  
 kuunnellaan ja kannustetaan  
 yhteistyöhön)
2  Uskallus toimia (jälleen- 
 yhdistämistä pidetään aidosti 
 tavoitteena)
3  Riittävä tuki molemmille  
 perheille – myös jälkihuolto

– Samaan aikaan ymmärsin, että ratkaisu on oikea ja 
toisaalta pohdin, meneekö kaikki hyvin. Poikia kuultiin 
prosessin aikana ja heillä oli vähän samat tuntemukset: 
toisaalta he halusivat äidin luo, toisaalta olla täällä meillä. 
Kaikkiaan pojat olivat meillä melkein kuusi vuotta.

Joulun alla vietettiin läksiäisiä sijaisperheessä.
– Sain Katrilta lahjaksi kaulakorun, joka muistuttaa 

minua poikien kahdesta perheestä. Silloin kyllä pääsi it-
ku. Muutenkin ensimmäisenä jouluna ilmassa oli mo-
nenlaisia tunteita. Olin toki itse iloinen, mutta ymmär-
sin myös Katrin ja poikien – ja myös sijaisperheen las-
ten surun.

Kaksi äitiä
Ojantakasen ja poikien yhteinen elämä on sujunut ver-
rattain hyvin.

– Maalasin mielessäni monenlaisia kauhukuvia sen 
suhteen, mitä kaikkea voi sattua. Samoin pohdin paljon 
sitä, pystynkö tarjoamaan pojille kaikkea, mitä he tarvit-
sevat. Heille muutos oli tosi iso – maalta kaupunkiin. Tun-
sin myös olevani suurennuslasin alla. Jokainen meistä on 

hakenut omaa paikkaansa uudessa tilanteessa. Välillä on 
rätissyt ja rymissyt, mutta arjen rytmi on löytynyt.

Sijaisäiti Katrin tuki on edelleen tärkeää.
– Katrille soitan aina ensimmäisenä, vaikka saammekin 

kaupungilta tukea – esimerkiksi perhetyötä. Pystymme 
puhumaan kaikista asioista, ja kanssavanhemmuus hel-
pottaa elämää. Pojat viettävät melkein kaikki pidemmät 
lomat Katrin luona. Olemme Katrin perheen kanssa lop-
puelämämme naimisissa, nauraa Ojantakanen.

Äitien roolit ovat nyt vaihtuneet.
– Ennen minä olin se kiva karkki-äiti ja Katri ilkeä, ra-

jat asettava äiti. Nyt tilanne on toisin päin. Kasvatusperi-
aatteet ja säännöt ovat kuitenkin molemmilla samat. Sii-
tä olemme pitäneet aina kiinni. Teen niin kuin Katri on 
aloittanut. Lapsille arjen rutiinit, turvallisuus ja jatku-
vuus on tärkeää.

– Keskustelemme yhä poikien asioista. Nuorempi esi-
merkiksi nousi Outin luona aina tosi aikaisin ylös ja herät-
ti äitinsä ja veljensä. Puhuin hänen kanssaan ja muistutin, 
miten hän toimii minun luonani ja kannustin häntä. Lap-
sen kasvatuksessa pitää olla johdonmukainen ja tätä py-

rimme nyt yhdessä toteuttamaan. On ollut ihana nähdä, 
miten hyvin heillä menee, iloitse Tuulensola.

Menestyksen avaimia ovat Tuulensolan mukaan olleet 
luottamus, avoimuus, toisen kunnioittaminen, yhteistyö 
ja luovuus.

– Kun pojat huutavat äitiä, niin molemmat vastaavat. 
Se on rikkaus, äidit tuumaavat.

Uuteen elämään
Ojantakanen muistelee poikien aikaa sijaisperheessä ris-
tiriitaisin tuntein.

– Välillä oli hyviä ja välillä huonoja aikoja. Tärkeintä oli 
se, että Katri uskoi minuun ja tsemppasi koko ajan. Sosiaa-
lityöntekijät vaativat palavereissa aina vain uusia asioita 
ilman, että niillä toimilla olisi tähdätty johonkin päämää-
rään. Anelinkin heitä kertomaan, jos he eivät aio koskaan 
palauttaa poikia minun luokseni. Silloin olisin osannut 
suhtautua asiaan. Mutta sijoittaja ei halunnut päästää irti 
menneisyydestäni. Pikku hiljaa pystyin hyvän työntekijän 
tuella kokoamaan itselleni turvaverkoston. Silloin ymmär-
sin, että huostaanoton kriteerit eivät enää olleet voimas-

sa. Jos Katri ei olisi käynnistänyt huostaanoton purkamis-
ta, olisin varmaan lähtenyt hakemaan sitä oikeusteitse.

Tuulensola on nyt tyytyväinen siihen, miten asiat su-
juivat.

– Olen toiminut järjen ääntä noudattaen, mutta myös 
luottaen omiin vaistoihini ja elänyt hetkessä. Sekä lasten 
huostaanotto että heidän kotiuttamisensa oli oikein. Oli-
sin vain toivonut, että edes yksi sosiaalityöntekijä olisi 
tiennyt poikien asioista koko sijoituksen ajan. Tukea oli 
tarjolla nihkeästi – myös perheemme biologisille lapsille. 
Olisimme tarvinneet kannustusta ja koko perheen hyvin-
vointia tukevia toimenpiteitä. Huomasin, miten biologi-
set lapseni osallistuivat poikien auttamiseen ja paranta-
miseen – joskus omalla kustannuksellaan.

Nyt lapset ovat hyviä kavereita ja kaipaavat toisiaan.
- On äärimmäisen tärkeää heille kaikille, ettei tämä si-

sarussuhde katkea. Kasvamme kukin vähitellen uuteen 
tilanteeseen. Tottakai lapsia on ikävä. Minä olen täällä 
aina heitä varten. Tiedän, että he saavat tarvitsemaansa 
tukea, ja siksi on rauhallinen olo. Olen kiitollinen, poh-
tii Tuulensola. 

Muutto jännitti, 
kun edessä oli 
uusi kaupunki ja 
koulu – saisim-
meko uusia ka-
vereita? Muut-
to oli samaan 
aikaan iloinen ja 
surullinen asia.
Aaron ja Jan

Outi (vas.) soittaa ensimmäise-
nä Katrille, jos hän haluaa kysyä 
neuvoja poikien suhteen.
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