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SIJAISVANHEMPIEN KOKEMUKSIA SIJAISPERHEIDEN SISARUSSUHTEISTA, LASTEN KESKINÄISESTÄ TASA-

ARVOSTA JA LASTEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA 

Perhehoitoliitto ry:n Meidän sakki -hanke pyysi toukokuussa 2018 sijaisvanhempia kirjoittamaan ajatuksiaan 

sijaisperheiden sisarussuhteista, niiden tukemisesta, lasten tasa-arvosta ja lasten oikeuksien toteutumisesta. 

Kirjoituspyyntöä levitettiin sähköpostitse ja Facebookissa ja kirjoituksia saatiin lopulta 11 sijaisvanhemmalta. 

Sijaisvanhempien kirjoitukset keskittyvät asioihin, joihin he kaipaavat muutosta. 

Sijaisvanhemmat nostivat kirjoituksissaan esiin useita esimerkkejä kaipaamistaan tukitoimista. Esimerkiksi 

tukiperhettä pidettiin hyvänä vaihtoehtona, jotta sijaisvanhemmilla on mahdollisuus välillä viettää aikaa 

biologisten lastensa kanssa varsinkin silloin, jos sijoitettu lapsi vie arjessa paljon vanhempien huomiota. 

Sijoituksen alkuvaiheeseen toivottiin sijaisperheelle rauhallista aikaa tutustua puolin ja toisin uuden 

perheenjäsenen kanssa. 

”Sijoituksen alussa olisi hyvä rauhoittaa tilanne uudessa kodissa /perheessä että koko perhe 

saisi tutustua rauhassa eli tarkoitan että "jäädytetään" hetkeksi tapaamiset biojen kanssa. Eli 

kirjataan lakiin tavallaan sopeutumisajasta vaikka 1-2 kk jolloin ei tavata biosukua.” (5)1 

Erityisesti yhden vanhemman perheessä on vaikea järjestää kahdenkeskistä aikaa kunkin lapsen kanssa, joten 

lastenhoitoapu koettiin välttämättömäksi. Myös sijaisvanhemman sairastuminen aiheuttaa yhden 

vanhemman perheissä kiperiä tilanteita. 

”Yhden vanhemman sijareiden vertaisryhmässä mietimme, että unelmien tukipalvelu olisi 

sijaisperheille keskitetty ammatillinen "varahoitajapalvelu" tai hoitorinki esim. tilanteisiin 

jossa sijaisäiti sairastuu. Tällöin sijoituksen perhehoidon oma hoitaja tulisi kotiin auttamaan ja 

lapset voisivat jatkaa arkea tutussa ympäristössä. Nythän tilanne on monilla, että ainoa 

vaihtoehto on lasten sijoitus ammatilliseen perhekotiin tms. sijaisäidin sairaalajakson ajaksi.” 

(4) 

Eräs vastaaja painotti sijaisvanhempien tarvitsevan tietoa ja vinkkejä siitä, miten sijoitetun lapsen asioista 

voisi puhua biologisille lapsille (3). Sijaisvanhemmat kannattivat koko perheen leirejä, mutta myös 

sisarussuhteiden vahvistamista ilman vanhempien läsnäoloa lapsille suunnatuissa vertaisryhmissä, 

tapahtumissa ja kursseilla. Sijaisvanhemmat toivoivat, että sosiaalityöntekijät huomioisivat myös muita 

perheen lapsia kuin vain sijoitettua lasta.  

”Perheen biologiset lapset tarvitsisivat ”ryhmätyönohjausta”, koska perhehoitoon tulevat 

lapset ja nuoret ovat yhä haastavampia ja monesti perheen ”omat” lapset ovat heidän 

kuuntelijoitaan ja tukihenkilöitään. Sijoitetut lapset tarvitsisivat myös vertaisryhmää, että 

voisivat vaihtaa kokemuksia toisten sijoitettujen kanssa.” (9) 

”Hyvin traumatisoituneet lapset eivät esim. pysty osallistumaan terapioiden vuoksi 

harrastuksiin eivätkä he kykene muodostamaan kaverisuhteita. Olisi hyvä, jos 

sijaissisarussuhteita voisi vahvistaa enemmän tuettujen lomien yhteydessä mm. lasten leireillä 

ilman vanhempia. Näin myös dynamiikka voi olla aivan erilainen kuin se, että vanhemmat ovat 

mukana.” (1) 

                                                           
1 Saadut kirjoitukset numeroitiin saapumisjärjestyksessä. Järjestysnumero on sulkeissa lainauksen perässä. 
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”Koululaiselle tuli paljon oivalluksia ja ymmärrystä, kun oli kuullut muiden juttuja ja tajusi, et 

on muitakin yhtä erilaisia (outoja/noloja) sijaisperheitä.” (4) 

”Vanhempi poikamme on kokenut häpeää, kun hän on joutunut selittelemään kavereilleen 

sijoitetun erilaisuutta (esim. pihalla yhteisissä leikeissä). Näitä tunteita on käsitelty 

sijaissisaruus-kurssilla, joka kesti pari arkipäivää sekä perheleirillä, jossa on ollut oma osuus 

sijaissisarille. Näihin on molemmat poikamme osallistuneet ja minusta niistä on ollut apua.” 

(2) 

Eräällä vastaajalla oli hyvä kokemus siitä, että he vanhempina saivat sisarussuhteisiin liittyvän kriisitilanteen 

jälkeen keskustella asiasta ammattilaisen kanssa, ja myös heidän biologinen lapsensa sai oman työntekijän 

tapaamisia tunteiden purkamiseen.  

”On todella tärkeää perheessä tuoda esille, että jokaisella voi olla ne omat tunteet ja ne 

hyväksytään. Minusta jokaisen sijaissisaren tulisi saada keskusteluapua ja keinoja selvitä 

vahvasti negatiivisista tunteista. Myös tieto siitä, miksi sijoitetut ovat usein käyttäytymiseltään 

erilaisia kuin muut, on tärkeää.” (2) 

Sijaisvanhemmilla oli paljon sanottavaa sijaissisarusten jäämisestä paitsi asioista ja eriarvoisuudesta 

sijaisperhetoiminnassa sijoitettuihin lapsiin nähden. Kokemustekstien perusteella sijaissisaruksilla on riskinä 

jäädä sijaisperheessä vähemmälle huomiolle. Sijoitettu lapsi voi viedä suuren osan sijaisvanhempien 

huomiosta.  Sijaisvanhemmilla menee myös aikaa sijoitetun lapsen asioiden hoitamiseen ja joskus pitkienkin 

matkojen ajamiseen. Sijaissisarukset saattavat saada vähemmän kahdenkeskistä aikaa vanhemman kanssa 

kuin sijoitettu. 

”Sijoitetun lapsen aikuisen tarve voi olla niin suuri, että perheen biologisen tai muiden 

sijoitettujen lasten tulee aina joustaa.” (7) 

”Jos uusi tulokas imee kaiken huomion biologisen lapsen jäädessä oirehdinnan/tarvitsevuuden 

varjoon, on perheessä pian toinenkin vihainen, pahoinvoiva ja oirehtiva lapsi.” (4) 

Erityisen paljon sijaisvanhemmilla on kokemuksia siitä, että sosiaalityöntekijät tai muut sijoitetun lapsen 

työntekijät eivät huomioineet perheen muita lapsia tai toimivat muutoin ajattelemattomasti. 

”Sosiaalityöntekijät eivät kysele sijaissisarusten voinnista ja kuulumisista. He tiedustelevat 

asiaa vasta silloin, kun joku sijaissisarusten asia tai tekeminen vaikuttaa sijoitettuun lapseen.” 

(1) 

”Sijaissisaruksilla on suuri riski jäädä varjoon, jos kukaan näistä ihmisistä (ammattilaisista) ei 

koskaan kiinnitä huomiota heidän läsnäoloonsa ja hyvinvointiinsa. Silloin on vaara, että 

sijaissisarukset alkavat tuntemaan itsensä arvottomiksi tai sivustakatsojiksi huomion 

pyöriessä vain sijoitetun ympärillä.” (2) 

”Sosiaalityöntekijöillä on niin sijoitettu lapsi keskiössä ja kiire saada sijoitus hoidettua pois 

päiväjärjestyksestä, että perheen biologiset lapset unohtuvat.” (4) 

”Sosiaalityöntekijät olisivat voineet myös keskustella ja kysellä kuulumisia useammin. 

Kahdeksan vuoden aikana biologiset lapset ovat aikuistuneet ja muuttaneet pois kotoa. Nyt 

heiltä asiasta kysyttäessä, he eivät muistaneet kokeneensa suurempia epäkohtia.” (11) 



3 
Perhehoitoliitto ry 
Meidän sakki -hanke 
Emilia Säles ja Annemari Karjalainen   
 
 
 
Kuitenkin myös myönteinen kokemus ammattilaisten kyvystä ottaa koko perhe huomioon löytyi. 

”Meillä on onneksi ollut esim. niin ihana puheterapeutti, joka sijoitetun lapsen kotikäynneillä 

otti kontaktia myös sijaissisariin ja loi heihin suhdetta. Myöhemmin biologinen poikamme on 

omasta tahdostaan käynyt samalla terapeutilla Ärrä-koulussa. Näin tukiverkkomme on 

sijoitetun myötä kasvanut auttamaan koko perhettä.” (2) 

Sijaisperheenä toimiminen vaikutti monella tavalla taloudellisesti koko perheeseen. Myös taloudellinen 

epätasa-arvo näkyi kirjoituksissa. Lainsäädäntö ja kunnan käytännöt vaikuttavat sijoitetun lapsen 

taloudelliseen tukeen, joten myös samassa perheessä olevat lapset taustastaan huolimatta voivat olla 

keskenään eriarvoisessa asemassa.  

”Esim. sisarukset joista toinen saa vammaistuesta 40 % vuosia itsenäistymisvaroihin, niin 

sisarusten kesken ovat taas epätasa-arvoisessa asemassa.” (1) 

”Sijaislapsen äiti on kuollut ja lapsella on sitä kautta varoja käytettävissä ulkomaanmatkoihin, 

mopokorttiin yms., johon sijaisperheessä muilla lapsilla ei käytännössä ole.” (7) 

”Sijaisisarukset ovat myös riskinä jäädä paitsi lomista, sillä tällä hetkellä kunnat eivät tue 

millään muotoa sijoitettujen lasten lomamatkoja, vaan perhehoitajien on itse säästettävä 

pienistä palkkioistaan sijoitettujen lasten osuus, jotta pääsevät mukaan. Perhehoitajat eivät 

kuitenkaan ole elatusvelvollisia. Riskinä on, että toinen puolisoista jää kotiin sijoitettujen 

kanssa ja toinen matkustaa biolasten kanssa, joka taas asettaa sijaissisarukset eriarvoiseen 

asemaan ja näin tasa-arvo ei toteudu perheen lasten keskuudessa.” (1) 

Eräs perhe oli kerran jättänyt sijoitetun lapsen hoitoon muun perheen lähtiessä matkalle, koska eivät saaneet 

sijoittajakunnalta tukea matkakustannuksiin. 

” Sij.lapsi oli tuolloin jo sen ikäinen, että hänestä olisi mennyt aikuisen hinta ja niin ollen hän 

jäi hoitoon meidän muiden lähtiessä matkalle. Sosiaalityöntekijä kehtasi moittia meitä 

palaverissa, että lapsi on meille katkera ja biologiselle lapsellemme kateellinen, koska ei 

päässyt matkalle mukaan. Emme maksaneet hänen sen kertaista matkaansa (se olisi ollut 

1200 €).” (8) 

Samaan perheeseen sijoitettujen lasten läheisverkostot saattavat myös huomioida lapset hyvin eri tavalla, 

mikä vaikutti lasten keskinäisiin väleihin. 

”Sijaisperheen lapsilla on eri käytänteet lomailussa. Yhdellä on mukavat isovanhemmat, jotka 

vievät mökille, muistavat juhlapyhät, ostavat lahjoja yms. Toisella ei ole käytännössä ketään 

eli ei ole lomapaikkaa ja yhteyksiä omiin sukulaisiin. Tilanne herättää kateuden tunteita.” (7) 

Sijoitettujen lasten erilaiset taustakulttuurit toivat myös lasten välille epätasa-arvoa. 

”Monia kysymyksiä on herättänyt uskonto, tai siihen liittyvät tavat, käytänteet, joilla ei 

sinällään ole itse uskonnon kanssa tekemistä. Lapselle asetettuja sääntöjä, rajoitteita on 

lapsen vaikea ymmärtää sijaisperheessä, jossa toiset saavat viettää syntymäpäiviään, saavat 

joululahjoja. Tämä on mielestäni asia, johon pitäisi puuttua. Lapsilla on kova koulu käytynä jo 

huostaanotettuina ja sijaisperheessä pitäisi lasten olla samalla viivalla.” (6) 
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Tiheiden tapaamisten koettiin vaikuttavan myös perheeseen sijoitettujen lasten välisiin suhteisiin. Perheessä, 

joissa elää neljä sijoitettua lasta lasten, yksi lapsista ei voinut tavata vanhempiaan lainkaan ja kolmella muulla 

lapsella kotilomia oli usein. 

”Yksi sisaruuteen liittyvä pulma on lomien runsaus. Meitä ei kokonaisena perheenä usein näe. 

Tämä estää sijaissisaruuden syntymistä ja "meidän perhe" tunnetta. Lapsilla on erilaiset 

kokemukset. Sisarukset ovat meillä kuin sisäoppilaitoksessa, arki meillä ja juhla (loma) bioilla.” 

(6) 

Eräässä tapauksessa sijoitetun lapsen oikeutta tavata läheisiään toteutettiin niin ahkerasti, että sen koettiin 

vaikeuttavan toisten perheeseen sijoitettujen lasten mahdollisuuksia sijaisvanhemman huomioon ja hoivaan. 

”Yhden sijaissisaren tiheästi toteutettava yhteydenpito on este muiden sijaislasten oikeudelle 

mm. vanhemman hoivaan ja huolenpitoon sekä läsnäoloon. Asiaa pahentaa se, jos sijoitetun 

lapsen biovanhempi tai vanhemmat asuvat pitkällä ja sijaisvanhempi joutuu ajamaan tunteja 

viedäkseen sijoitettua tapaamiseen.  Sijoitetulla lapsella on oikeus tavata vanhempiaan ja 

lähisukulaisiaan, mutta meneekö tämä usein sijaissisarusten kustannuksella, jos matkat ovat 

kohtuuttomat?” (1) 

Toisaalta sjoitetun lapsen oikeus pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin saattaa jäädä toteutumatta silloin, 

kun läheinen on entinen sijaisperheen jäsen.  

”Avioerotilanteissa, jossa esim. vastasyntynyt vauva on sijoitettu sijaisperheeseen, niin eron 

tullessa toinen vanhempi ei enää ole millään lailla vanhempi vaikka on ollut lapsen elämässä 

läsnä koko varhaislapsuuden. Useimmiten tämä on perheenisä. Sijaisisä lakkaa olemasta 

lapselle isä, vaikka lapsi ei tunnista tai tiedä muuta isää. Häneltä ja sijaisisältä loppuu oikeudet 

siinä kohtaa. Biologiset sijaissisaret saavat tavata ja olla yhteydessä omaan vanhempaansa 

eron jälkeenkin.” (1) 

Yksi vastaajista kirjoittaa uhkatilanteesta, jossa sijoitetun lapsen vanhempi oli uhannut sanallisesti 

sijaisvanhempien biologista lasta. Seuraavana päivänä poliisi oli asettanut vanhemmalle välittömän 

lähestymiskiellon sijaisperhettä kohtaan.  

”Lastensuojeluviranomaiset eivät kuitenkaan osallistuneet (seuraavana päivänä) asiaan 

millään tavalla, koska uhka kohdistui sijaisperheen biologiseen lapseen. Heillä olisi vastuu 

suojella lapsia, jos uhka olisi kohdistunut sijoitettuihin lapsiin. - Lastensuojeluviranomaiset 

pahoittelivat tilannetta, mutta heidän mukaansa asia ei millään tavalla kuulunut heille, koska 

pääasiallinen uhka kohdistui sijaisperheen biologiseen lapseen sekä sijaisvanhempaan. 

Perheemme 6-vuotias biologinen lapsi ei missään nimessä olisi tekemisissä uhkailijan kaltaisen 

väkivaltarikollisen kanssa ilman sijaissisaruuttaan. Uhka lapseen kohdistui suoraan 

toimeksiantosuhteen kautta. Tässä tilanteessa ainoa mahdollisuutemme huoltajina suojella 

lastamme olisi ollut irtisanoa toimeksiantosopimus, jolloin suurimman osan elämästään (2/3) 

perheessämme elänyt lapsi olisi joutunut vaihtamaan sijaishuoltopaikkaa tietämättä syytä. - - 

Tässä tilanteessa, joka täydellisesti johtui toiminnastamme sijaishuoltopaikkana, jouduimme 

toimimaan yksityishenkilöinä. Käräjäoikeuden istunnossa, jossa lähestymiskieltoa käsiteltiin, 

meidät rinnastettiin sijoitetun lapsen vanhempien tuttavaperheeksi eikä 

toimeksiantosopimukselliseksi sijaishuoltopaikaksi. Tämä oli myös toimeksiantosopimuksen 
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tehneiden viranomaisten kanta, koska uhka kohdistui biologiseen lapseemme. Tässä 

tapauksessa perheeseemme sijoitetun lapsen oikeus yhteydenpitoon biologisten 

vanhempiensa kanssa vei perheemme biologisen lapsen perusoikeuden turvaan.”  (10) 

 

Yhteenvetona sijaisvanhempien kirjoituksista voidaan todeta, että sijaisvanhemmat kokevat 

sijaissisaruudesta olevan kuormaa sekä sijoitetuille lapsille että sijaisvanhempien biologisille lapsille. 

Kuormitusta vaikuttaa lisäävän kokemukset siitä, miten vain osa perheestä tulee kohdatuksi ja tuetuksi 

arjessa ja miten vähän sijaisvanhemmilla on vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi kulttuurisen taustan 

huomioimiseen liittyvissä kysymyksissä ja läheisverkoston tapaamisten organisoimisessa koko perheen 

hyvinvoinnin näkökulmasta. Myönteiset kokemukset liittyivät lasten saamaan tukeen sekä tilanteisiin, joissa 

koko perhettä oli tuettu. 

Sijaisvanhempien kirjoitukset keskittyvät asioihin, joihin he kaipaavat muutosta. Kirjoituspyyntöön 

vastaaminen on saattanut olla monelle ainutkertainen tilaisuus tuoda esille asioita, joista perhehoidon 

ammattilaiset eivät heidän kokemuksensa mukaan ole aiemmin olleet kiinnostuneita tai joiden 

huomioimiseen ei muutoin ole ollut mahdollisuutta. Kysymyksenasettelu on luonnollisesti myös vaikuttanut 

kirjoitusten sävyyn. Kuitenkin sijaisvanhempien huolet ovat nousevat sijaisperhe-elämän todellisuudesta ja 

kertovat heidän toiveestaan hoitaa kaikkia lapsiaan mahdollisimman hyvin ja kohdella heitä tasa-arvoisesti. 

Vaikka perhehoidon turvallisuus nousi esille vain yhdessä kirjoituksessa, esimerkki on puhutteleva, sillä mikä 

tahansa sijaisperhe voi joutua vastaavanlaiseen tilanteeseen. Onko sijaishuoltopaikan muutos todella ainoa 

tapa suojella sijoitettua lasta ja hänen sijaissisaruksiaan tällaisissa tilanteissa? Kenen vastuulle sijaisperheen 

suojelu kuuluu? 


