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Ei  
jarrutella!

teksti kirsi-marja nurminen kuvat laura oja

Lastensuojelun PRIDE-perhehoidon malli ja  
sijaisvanhempien ennakkovalmennus ovat olleet  
käytössä pian 25 vuotta, mutta ne elävät vahvasti  
tässä ajassa. Nyt PRIDE:n sisältöjä kehitetään  
vastaamaan monimuotoisten perheiden tarpeita.

 Marja ja Katja puhuivat jo suhteensa alkuvaiheessa, 
että jossain vaiheessa he haluaisivat perheen. Tä-
mä yhteinen näkemys lujitti suhdetta entisestään.

– Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ollut vielä voi-
massa, joten adoptio ei ollut meille mahdollinen 
tapa perheellistyä. Kävimme hedelmöityshoidois-
sa, mutta ne päättyivät kerta toisensa jälkeen pet-

tymykseen. Se oli raskasta. Kun uusi laki tuli vuonna 2017 voimaan, me-
nimme naimisiin. Siinä kohtaa palasimme taas adoptio-vaihtoehtoon, 
kertovat Marja ja Katja.

Sijaisvanhemmuuskin kävi välillä mielessä, mutta tietoa asiasta ei löy-
tynyt riittävästi.

– Kyselimme mahdollisuuksistamme ryhtyä sijaisvanhemmaksi yh-
deltä perhehoidon toimijalta, mutta emme koskaan saaneet vastausta. 
Näin asia hautautui hetkeksi.

Adoptioneuvonnassa sijaisvanhemmuus pomppasi uudelleen esiin – 
nyt sosiaalityöntekijän ehdottamana.

– Hän kertoi meille, että Sateenkaariperheet ry:llä on käynnistymäs-
sä valmennus nimenomaan sateenkaari-sijaisvanhemmille. Aikaa miet-
tiä osallistumista ei ollut paljon, mutta päätimme lähteä mukaan. Kä-
vimme myös Sateenkaariperheet ry:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa 
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Olen pystynyt puhumaan perheellistymisestä ihan  
avoimesti kaikkien kanssa.

Sateenkaariperheille suunnattu PRIDE-ennakkovalmennus järjestetään Sateenkaariperheet ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n 
yhteistyönä. Ryhmäläisiltä koottu palaute otetaan huomioon valmennusmateriaaleja päivitettäessä. Jatkossa sateenkaariper-
heet voivat osallistua turvallisin mielin samoihin valmennusryhmiin kuin muutkin sijaisvanhemmuutta harkitsevat.

keskusteltiin adoptiosta ja sijaisvanhemmuudesta. Tuo 
tilaisuus vahvisti entisestään kiinnostustamme sijaisvan-
hemmuuteen.

Kokemustieto kiinnostaa
Sateenkaariperheet ry:n Väriä perhehoitoon -hankkeen 
pelkästään sateenkaari-ihmisille suunnattu PRIDE-en-
nakkovalmennus käynnistyi tammikuussa. Valmennuk-
sessa on mukana neljä mahdollista uutta sijaisperhettä.

– Valmennuksessa on ollut mukava kuulla sijaisper-
heen arjesta, mutta paljon on käsitelty myös sijaisvanhem-
muuteen mahdollisesti liittyviä vaikeita asioita – kuten 
vaikkapa lasten haastavuutta ja erityistarpeita. Tapaa-
misten välissä on ollut aikaa pohtia asioita ja jutella niis-
tä yhdessä. Olemme myös käyneet läpi omaa elämänhis-
toriaamme, kuvailevat Katja ja Marja.

Tärkeintä valmennuksessa on ollut oikean tiedon 
saanti.

– Ja erityisesti sijaisvanhemmilta saatu kokemustieto. 
Se on tuonut vahvistusta ajatuksillemme. Mukavaa on ol-
lut myös se, että tässä valmennuksessa on mukana pelkäs-
tään sateenkaariperheitä. Ryhmään oli helppo tulla mu-
kaan ja asioista on myös helpompi keskustella, kun kai-
killa on sama tausta.

Lastensuojelun käytäntöjen avaaminen on ollut Kat-
jalle ja Marjalle hyödyllistä.

– Miten huostaanotto tapahtuu, miten lapsen sijoitus-
prosessi etenee – kaikki tämä on ollut meille uutta. Lasten-
suojelun tilastot hätkäyttivät. Ne auttavat kuitenkin ym-
märtämään, millaisessa todellisuudessa sijoitetut lapset 
ja sijaisperheet elävät. 

Iso muutos tulossa
Maaliskuussa valmennuksessa oli vuorossa ensimmäinen 
yksilötapaaminen. Sitä Marja ja Katja pitivät keskeisenä.

– Koimme sen hyvin tärkeäksi kohdaksi sijaisvanhem-
maksi valmistautumisen prosessia ja siitä jäi meille hyvä 
mieli. Saimme kysellä kaikkea työntekijältä ja myös roh-
kaisua. Valmennukseen lähteminen on ollut ehdottomas-
ti oikea ratkaisu.

Parin tunnelmat sijaisvanhemmuuden suhteen ovat 
tässä vaiheessa odottavat.

– Vähän on sellainen olo, että apua! Oma elämämme 
menee varmaan aika lailla uusiksi. Kävimme talvella yh-
dessä kylpylälomalla ja siinä puhuimme, että nyt kannat-
taa nauttia tästä kahden olosta. Lapsen tulo perheeseem-

me on iso muutos, joka tuo varmasti myös haasteita tulles-
saan. Mutta samalla se on vastaus toiveeseemme.

Kaikki Katjan ja Marjan läheiset eivät vielä tiedä, mi-
tä on tulossa.

– Kaverit ovat yleensä olleet ihan kannustavia, mutta 
oman perheeni suhteen ehkä vähän pelottaakin, miten he 
suhtautuvat. Jossain vaiheessa on nostettava kissa pöy-
dälle, pohtii Katja.

– Minun sisareni elää uusperheessä ja tietää, että lap-
sia voi tulla perheeseen hyvin erilaisia reittejä. Olen pys-
tynyt puhumaan perheellistymisestä ihan avoimesti kaik-
kien kanssa. Äitini oli itse asiassa jo ehtinyt miettiä adop-
tiota tai sijaisvanhemmuutta vaihtoehtona meille, nauraa 
Marja.

Monikaan ei tiedä, mistä sijaisvanhemmuudessa on oi-
keasti kysymys.

– Osa ajattelee, että se on hyväntekeväisyyttä. Toki 
taustalla on ajatus tehdä hyvää, mutta myös halu perheel-
listyä. Prosessissa joutuu miettimään omia motiivejaan, 
Katja ja Marja kertovat.

Perheiden moninaisuus näkyviin
Koska kyseessä on pilottiryhmä, on sen tehtävä peila-
ta PRIDE-ennakkovalmennuksen sisältöä suhteessa 
sateenkaariperheiden arkeen ja tuoda esiin mahdollisia 
kehittämistarpeita. Nämä on tarkoitus ottaa huomioon 
PRIDE-ennakkovalmennuksessa niin, että jatkossa sa-
teenkaariperheet voisivat turvallisin mielin osallistua sa-
moihin valmennusryhmiin kuin muutkin sijaisvanhem-
muutta harkitsevat.

– Esimerkiksi materiaaleissa näkökulma voi olla hetero-
normatiivinen, jolloin sijaisvanhempien oletetaan olevan 
mies ja nainen. Mutta ehkä silti enemmän kehitettävää on 
sosiaalityöntekijöiden valmiudessa kohdata erilaisuutta 
perhehoidossa – ei pelkästään sateenkaariperheitä vaan 
myös yksin perhehoitajaksi ryhtyviä tai maahanmuuttaja-
perheitä. Sateenkaarevien sijaisperheiden fokus-ryhmäs-
sä olemme keskustelleet esimerkiksi sijaisperheiden rekry-
toinnista, jossa yhä luodaan kuvaa valkoihoisista, mies ja 
nainen -perheistä. Tämä vaikuttaa monimuotoisten per-
heiden kiinnostukseen ryhtyä sijaisvanhemmaksi, Sateen-
kaariperheet ry:n Väriä perhehoitoon -hankkeen projekti-
päällikkö Heidi Puustinen muistuttaa.

PRIDE-valmennuksesta ja valmentajakoulutuksesta 
vastaava Pesäpuu ry aikookin kuunnella tarkalla korvalla 
sateenkaariperheiltä tullutta palautetta ja lähteä muok-

kaamaan valmennusta ja materiaaleja vastaamaan nykyis-
tä paremmin perheiden moninaisuutta.

– Samoin hankkeen myötä on noussut esiin huoli sa-
teenkaarinuorten asemasta sijaishuollossa. Kun per-
heeseen sijoitettu nuori alkaa pohtia omaa seksuaalis-
ta suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään, voi 
se olla sijaisvanhemmille hämmentävää. Tämäkin asia 
tulisi ottaa huomioon sijaisvanhempien valmennukses-
sa ja täydennyskoulutuksessa. Toisaalta sateenkaarevil-
la sijaisperheillä on aivan erilaiset valmiudet käsitellä 
tällaisia tilanteita, koska heillä on asiasta omakohtais-
ta kokemusta.

Adoptio vai perhehoito?
Kiinnostusta valmennukseen oli paljon, vaikka ryhmä lo-
pulta käynnistyikin neljän perheen voimin.

– Yhteydenottoja tuli yli 50. Sateenkaariperheissä 
pohditaan adoption ja perhehoidon eroja ja yhtäläisyyk-
siä. Näiden kyselyiden pohjalta päätimme järjestää hel-
mikuussa aiheesta keskustelutilaisuuden yhdessä Adop-
tioperheet ry:n, Helsingin kaupungin adoptioneuvon-
nan, Interpedia ry:n ja Perhehoitokumppanit Suomessa 
Oy:n kanssa. Lapsiperheen arjen todettiin olevan hyvin 
samankaltaista. Keskeinen kysymys oli, miten oma lap-

si lopulta on, ja siihen liittyen puntaroitiin vanhemman 
juridista asemaa ja päätösvaltaa lapsen asioissa, Puus-
tinen kertoo.

Myös avoimen adoption vaihtoehto nousi keskustelu-
tilaisuudessa esiin. 

– Adoptiovaihtoehto otetaan lapsi- ja perhepalveluissa 
harvoin puheeksi, vaikka ammattilaiset kohtaavat tilan-
teita, joissa adoptio olisi lapsen edun mukaista.

Puustinen kiittää pilottiryhmään lähteneitä perheitä.
– He ovat olleet ihastuttavan aktiivinen, tiedonhalui-

nen ja heittäytyvä ryhmä! Vaikka kaikki ovat vielä matkal-
la kohti sijaisvanhemmuutta, he eivät jarruttele. Tämä on 
yllättänyt meidät järjestäjät myönteisesti.

Raamit kuntoon
PRIDE-ennakkovalmennus on yksi osa lastensuojelun 
PRIDE-perhehoidon kehittämisen mallia, jossa määri-
tellään työn perusteet, lastensuojelutyön perustana ole-
vat arvot ja tavoitteet sekä perhehoidon toteuttamisen eri 
vaiheet. Valmennus ja malli on otettu Suomessa käyttöön 
vuonna 1995. Niiden kehittämistyöstä vastaavat Perhehoi-
toliitto, Pelastakaa Lapset ja Pesäpuu.

– Malli antaa raamit ja systemaattiset toimintatavat 
perhehoitoon. Näin jokainen prosessiin osallistuva tie-
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Niiden ihmisten pitää päästä kehittämään perhehoitoa, jotka  
siinä elävät.

tää oman tehtävänsä ja roolinsa. Päämääränä on hyvin to-
teutettu perhehoito, joka vastaa sijoitetun lapsen tai nuo-
ren tarpeisiin ja vahvistaa lasten, nuorten ja heidän läheis-
tensä hyvinvointia sijaishuollossa. Lapsen näkökulma on 
mallissa keskeinen, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n alue-
toiminnan johtaja, PRIDE-toimikunnan jäsen Kristii-
na Mattinen.

Tällä hetkellä käytössä olevaa mallia ja ennakkoval-
mennusta on kehitetty vuosien mittaan vastaamaan ajan 
vaatimuksia.

– Kun raami on kunnossa, on helppo kehittää sisältöjä. 
Esimerkiksi ennakkovalmennuksessa kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota ja käytetään aikaa sen selvittämiseen, 
että sijaisvanhemmuudesta haaveilevilla varmasti on val-
miudet vastata sijoitettujen lasten tarpeisiin. Tässä arvi-
ointiprosessissa on valmentajilla tärkeä rooli. Pesäpuun 
kehittämispäällikkö Jaana Pynnönen tutkikin sijaisvan-
hemmuudessa tarvittavien valmiuksien arviointia lisensi-
aatintyössään, joka valmistui vuonna 2016. 

Kilpailutukset nostavat tasoa
Vuosien mittaan perhehoidon tuen merkitys on kirkastu-
nut eri osapuolille, mikä näkyy myös PRIDE-perhehoidon 
kehittämisen mallissa.

– Monet kunnat kilpailuttavat lastensuojelupalveluja 
ja vaatimukset perhehoitajien tuelle ovat ihan eri luok-
kaa kuin ennen. Tämä on ehdottomasti hyvä asia. Lisään-
tynyt tuen tarve liittyy toki siihen, että sijoitetut lapset ja 
nuoret ovat tarvitsevampia. Samoin tuki nähdään entistä 
useammin moniammatillisena, jolloin perheen sosiaali-
työntekijän rinnalla on muitakin ammattilaisia perhettä 
tukemassa, kuvailee Mattinen.

Lastensuojelun kehittämiseen on viime vuosina käy-
tetty paljon resursseja erityisesti Lapsi- ja perhepalvelui-

den muutosohjelma LAPE:ssa. PRIDE:n henki on näkynyt 
myös tässä kehittämistyössä.

– Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vie-
lä julkaisemattomassa koosteessa lastensuojelun perhe-
hoidon maakunnallisen toimintaohjeen sisällöksi sijais-
vanhempien ennakkovalmennuksen osalta määritellään, 
että sen pitää olla prosessinomainen. Prosessinomaisuus 
varmistaa sen, että sijaisvanhemmuutta pohtivat ehtivät 
harkita, onko heistä sijaisvanhemmiksi. Lapsen oikeus on 
päästä hyvään, valmennettuun sijaisperheeseen, Matti-
nen muistuttaa.

Osalliset mukana
Perhehoitoliitto, Pesäpuu ja Pelastakaa Lapset kehittä-
vät lastensuojelun PRIDE-perhehoidon mallia paitsi PRI-
DE-toimikunnassa myös yhteisissä asiantuntijailtapäivis-
sään ja Pesäpuun hallituksessa.

– Haluamme luoda paikkoja keskinäiselle yhteistyöl-
le ja pitää toinen toisiamme mielessä päivittäisessä työs-
sämme lastensuojelun parissa. Tämä yhteistyö on tosi hy-
vä juttu. Välillä on hyvä pysähtyä ja nostaa keskusteluun 
joskus itsestään selviltäkin tuntuvia asioita – kuten Per-
hehoitoliitto on #tietoaperhehoidosta-kampanjassaan teh-
nyt toimeksiantosopimuksen osalta.

Mattinen iloitsee myös siitä, että kokemusasiantunti-
juuus on tärkeä osa mallia – paitsi ennakkovalmennuk-
sessa myös perhehoidon kehittämisessä.

– Se on yksi PRIDE:n ehdottomia vahvuuksia. Niiden 
ihmisten pitää päästä kehittämään perhehoitoa, jotka sii-
nä elävät. 

Mikä on PRiDE? lue lisää  www.pesapuu.fi > toiminta > 
perhehoidon kehittäminen > perhehoidon suunnitelmalli-
nen kehittaminen

Sateenkaari-SijaiSperheil-

le on perustettu Facebookiin oma 

vertaisryhmä, jossa voi keskustella 

luottamuksellisesti, tutustua mui-

hin sijaisperheisiin ja kysyä neuvoa 

ammattilaisilta. Ryhmää ylläpitää 

Sateenkaariperheet ry ja Väriä per-

hehoitoon -hanke.

– Ryhmän tarkoitus on lisätä 

sateenkaarevien sijaisperheiden 

verkostoitumista ja tarjota heille 

mahdollisuutta vertaistukeen tätä 

kautta, Väriä perhehoitoon -hank-

keen projektpäällikkö Heidi Puusti-

nen kertoo.

Syksyllä toteutetaan sateenkaa-

ri-sijaisperheiden vertaisviikonlop-

pu.

– Samoin hanke on jälleen mukana 

kesäkuun lopussa järjestettävällä 

Helsinki Pride -viikolla.

haluatko RyhMään? ota yhteyttä 
perhehoito@sateenkaariperheet.fi.

vertaiStukea tarjolla
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