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1 Johdanto 
 

Meidän sakki -hanke (2018-2021) nostaa esille sisarussuhteiden merkityksen perhehoidossa. Hankkeen 

päätavoite on sisarussuhteiden vahvistaminen pitkäaikaista perhehoitoa antavissa sijaisperheissä. 

Tavoitteena on myös tukea sijaisvanhempia sisarussuhteiden vahvistamisessa ja varmistaa, että 

sijaissisaruksetkin saavat tukea perhehoidon palveluista. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsingin 

kaupungin lastensuojelun perhehoito, Perhehoitoyksikkö Pihlaja, Pesäpuu ry, Pelastakaa Lapset ry ja 

Perhehoitokumppanit Suomessa Oy 

Hanke työskenteli vuosina 2018-2019 kahdeksan sijaisperheen kanssa perheiden kotona. Perhetapaamisten 

tavoitteena oli vahvistaa perheen yhteistä tarinaa, lisätä perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä perheen 

tilanteesta sekä tukea lasten välisiä sisarussuhteita. Työskentelyn kohteena oli koko sijaisperhe.  

Työskentelyn suunnittelivat ja toteuttivat hankepäällikkö Emilia Säleksen suunnitelmien pohjalta 

hanketyöntekijä, sosiaalityöntekijä Annemari Karjalainen sekä psykologi Tarja Janhunen (Psykologipalvelu 

Mielle). Perhetyöskentelyyn liittyvät kartoitukset toteutti psykologi Rauni Nousiainen (Psykologipalvelu 

Poiju). Monilapsisessa perheessä työskentelyyn osallistui myös Meidän sakki -hankkeen harjoittelija 

sosionomiopiskelija Outi Mononen. 

Tässä raportissa kuvataan perhetyöskentelyä, työskentelystä saatuja kokemuksia ja perheiden antamaa 

palautetta. Kokemuksien ja palautteen pohjalta teemme ehdotuksia siitä, millä tavoin jatkossa voidaan 

työskennellä koko perheen kanssa sisarussuhteiden vahvistamiseksi. Raportin ovat laatineet Annemari 

Karjalainen, Tarja Janhunen ja Emilia Säles. 
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2 Perhetyöskentelyn suunnittelu 
 

2.1 Perheiden valinta 
 

Meidän sakki -hanke etsi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa sisarussuhteita vahvistavaan 

perhetyöskentelyyn sopivia sijaisperheitä. Sijaisperheiden toivottiin asuvan Uudenmaan alueella ja olevan 

valmiita sitoutumaan 7-9 perhetapaamiseen. Lisäksi toivottiin, että perheen kotona asuisi vähintään yksi 

sijaisvanhempien biologinen tai adoptoitu lapsi ja vähintään yksi sijoitettu lapsi, yhteensä kuitenkin 

enintään neljä lasta.  

Lasten alaikäraja oli noin 7 vuotta. Alaikäraja ja henkilömäärän rajaus asetettiin työskentelyn 

kokeiluluonteen vuoksi. Työskentelyn onnistumiseksi ja kehittämistarpeiden havaitsemiseksi perheiltä 

saatu palaute oli tärkeää ja siksi toivottiin, että lasten olisi mahdollista ilmaista mielipiteensä sanallisesti ja 

kirjallisesti. Lähtöoletus oli, että kokeilussa pystytään vastaamaan paremmin perheen tarpeisiin silloin, kun 

perhe ei ole kovin suuri. Viimeisimmästä sijoituksesta, lapsen syntymästä tai adoptiosta toivottiin olevan 

vähintään vuosi aikaa. Yhteistyökumppaneita pyydettiin olemaan yhteydessä sijoitettujen lasten asioista 

vastaaviin sosiaalityöntekijöihin ja varmistamaan sosiaalityöntekijän puolto perheen osallistumisesta 

työskentelyyn. 

Työskentely toteutettiin kahdessa aallossa – syksyllä 2018 neljän perheen ja keväällä 2019 neljän perheen 

kanssa. Perheet valikoituivat perhetyöskentelyyn puhelinkeskustelujen perusteella. Sijaisvanhemman tai 

sijaisvanhempien kanssa keskusteltiin heidän perhetilanteestaan, perheen osallistumisen motivaatioista ja 

sovittuihin päivämääriin sitoutumisen mahdollisuudesta. Meidän sakki -hanke varmisti, että lapsen 

vastuusosiaalityöntekijä kertoi työskentelystä sijoitetun lapsen elämässä mukana oleville biologisille 

vanhemmille. Vastuusosiaalityöntekijöille lähetettiin tiedote työskentelystä kertomisen helpottamiseksi 

(liite 1). 

Perhetyöskentelyyn osallistui yhteensä 24 lasta ja 16 vanhempaa. Hankkeeseen valituista perheistä kaikki 

eivät vastanneet alkuperäisiä hakutoiveita. Joissakin perheissä oli enemmän kuin neljä lasta ja joissakin 

perheissä oli alle 7-vuotiaita lapsia. Monilapsisessa perheessä vuorovaikutussuhteita oli paljon, ja niiden 

havainnoiminen ja kirjaaminen oli haasteellista. Työskentely perheiden kanssa oli kuitenkin toimivaa. 

Työskentelyyn valikoitui sattumalta kahden vanhemman perheitä, mutta saatujen kokemuksien pohjalta 

uskomme, että työskentelyn voi hyvin toteuttaa myös yhden vanhemman perheissä tai perheissä, joissa 

kaikki lapset ovat sijoitettuja. Mallia voi käyttää myös perheen biologisten ja adoptoitujen lasten 

sisarussuhteiden tukemiseen. 

 

 

2.2 Alku- ja loppukartoitus 
 

Vaikuttavuuden arvioimiseksi perheiden tilanne kartoitettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Kartoitus 

sovittiin toteutettavaksi Family System Testillä (FAST). FAST on psykologien käyttöön tarkoitettu testi, jolla 

tarkastellaan perheen vuorovaikutus- ja valtasuhteita tavallisessa tilanteessa, ihannetilanteessa ja 

ristiriitatilanteessa. Testin toteutti psykologi Rauni Nousiainen Psykologipalvelu Poijusta.  
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2.3 Tapaamispaikka 

 

Syksyn työskentelyyn osallistuneilta perheiltä kysyttiin, toivoivatko he tapaamisia kodissaan vai 

tapaamiseen sopivissa toimistotiloissa. Kotia tarjottiin vaihtoehdoksi, koska se on perheen tukikohta, jossa 

yhteinen arki ja sisarussuhteet pääosin muodostuvat. Sen lisäksi oletimme, että ainakin osalle perheistä 

kotona oleminen olisi helpompaa kuin toimistolle siirtyminen.  

Kaikki syksyn perheet valitsivat työskentelypaikaksi kodin. Yhteistä tekemistä ja puheeksi ottamista 

harjoiteltiin kotona, yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa. Koska ratkaisu oli toimiva, kevään perheiden 

kanssa sovittiin heti, että tapaamiset ovat heidän kotonaan. On mahdollista, että työskentely perheen 

kotona, heille tutussa ympäristössä, auttoi uusien, opittujen asioiden siirtämisessä käytäntöön. 

Koti on erityinen paikka, jossa perheenjäsenet, erityisesti vanhemmat määrittävät, miten siellä toimitaan. 

Kun perheen kotona työskennellään, on hyvä keskustella etukäteen, miten työntekijät saavat roolin 

toiminnanohjaajina. Ensimmäisellä kerralla vanhempien kanssa sovittiin, että työskentelyn aikana 

työntekijät toimivat ohjaajina ja määrittävät, miten toiminta etenee. Työntekijöinä huolehdimme 

tapaamisten tarjoiluista, työskentelyn välineistä ja toiminnan etenemistä sekä aikataulusta. Vanhempien 

kanssa työtavoista sopiminen sujui hyvin, ja he antoivat meille toiminnan ohjaajan roolin. Sopiminen on 

hyvä tehdä kaikkien perheenjäsenten läsnä ollessa selkeästi, jolloin myös lapset tulevat tietoisiksi aikuisten 

välisistä rooleista. Yhteyden luomisen kannalta on hyvä, että lapset ja vanhemmat molemmat voivat 

osallistua työskentelyyn.  

Työskentelyn aikana huomasimme, että olisimme voineet puhua rooleista vielä selkeämmin. Epäselvissä ja 

hämmentävissä tilanteissa vanhemmat – kotiroolinsa mukaisesti – ottivat toisinaan vastuun toiminnan 

ohjaamisesta. Tämä näkyi esimerkiksi silloin, jos työskentelyä ei ollut ohjeistettu tarpeeksi hyvin.  

Työntekijöinä olisimme voineet selkeämmin ottaa oman roolimme, pahoitella epäselvyyttä ja sanoa 

ystävällisesti vanhemmille, että me ohjeistamme asiassa eteenpäin. Olisimme voineet myös vahvemmin 

kannustaa vanhempia osallistumaan työskentelyyn lasten kanssa. Yhden vanhemman palautteen mukaan 

hän ei aina ollut varma, miten paljon hänen toivottiin osallistuvan vai toivottiinko, että lapset tekevät 

yhdessä.   

 

2.4 Tapaamisten määrä ja kesto 

 

Perheitä tavattiin viisi kertaa. Tapaamiset ajoittuivat useimmiten alkuiltaan, kun perheenjäsenet olivat 

kotiutuneet koulusta ja töistä. Tapaamiskerrat olivat 1-4 viikon välein perheille sopivina aikoina. 

Tapaamiskerroista neljä oli suunnattu koko perheelle ja yksi tapaamiskerta lapsille. Olimme varautuneet 

tarjoamaan perheille lisätapaamisia, mikäli perheen tilanne sitä vaatisi. Tällaisille tapaamisille ei ollut 

tarvetta, mutta työskentelyn kuluessa huomasimme tarpeen vanhempien tapaamisille. Koimme, että on 

tärkeää päästä keskustelemaan vanhempien kanssa ilman lapsia. Aikuisten välisessä keskustelussa oli 

mahdollista puhua vanhemmuuden iloista ja haasteista sekä lapsista ja heidän tarpeistaan tarkemmin. 

Yhdessä mietittiin millaisista tukitoimista perhe hyötyisi. Vanhempien ja työntekijöiden tapaaminen 

järjestettiin työskentelyn loppuun lisätapaamisena tai osana viidettä tapaamista.  
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Yksi tapaaminen kesti noin kaksi tuntia. Tapaamisten aloitukseen varattiin 20 min, työskentelyyn noin 1,5 

tuntia ja 15 minuuttia lopettamiseen. Tapaamiset aloitettiin välipalalla perheen keittiön pöydän ääressä ja 

tapaaminen päätettiin kokoontumalla samaan paikkaan pienen tarjoilun (esim. keksien) ääreen.  

Päädyimme viiteen tapaamiskertaan, koska se mahdollisti prosessimaisen työskentelyn, jonka aikana 

työntekijöillä ja perheenjäsenillä oli mahdollisuus tutustua toisiinsa. Arvioimme myös, että viisi kertaa ei 

kuormita liikaa perheiden arkea ja siihen on helpompi sitoutua kuin esimerkiksi 10 tapaamiskertaan. 

Tapaamiset toteutuivat perheiden toiveiden mukaisesti eivätkä ne olleet säännöllisin väliajoin.  

Ihannetilanteessa tapaamiset olisivat suhteellisen säännöllisesti kahden tai kolmen viikon välein. Tällöin 

tapaamisten välillä ehtii tapahtua muutoksia ja toisaalta ne ovat niin lähekkäin, että osallistujat muistavat 

edellisen kerran työskentelyn teeman.  

 

2.5 Perhetyöskentely prosessi työntekijöiden näkökulmasta 
 

Työntekijöiden kannalta perhetyöskentelyn prosessin voi jakaa 1) tapaamisten suunnitteluun ja 

valmisteluun, 2) tapaamisten toteuttamiseen ja 3) tapaamisten reflektoimiseen ja purkamiseen. 

Perhetyöskentelyn runko ja teemat suunniteltiin yhdessä etukäteen. Etukäteen myös päätettiin, että 

viemme välipalan tarjoiluastioineen mukanamme. Ruuan tarjoaminen toimi monella eri tavalla. Sen avulla 

halusimme osoittaa kiitollisuutta ja huolenpitoa. Halusimme tarjota erityisesti sijaisvanhemmille 

mahdollisuuden tulla ”valmiiseen pöytään" ja tilan keskittyä työskentelyyn. Ruuan tuominen ja 

tarjoileminen antoivat työntekijöille roolin toimijana ja sen kautta syntyi luonteva tila yhteiselle 

tapaamiselle. Yhteinen ruokailu teki työntekijöistä myös enemmän ”ihmisiä”, etenkin lapsille oli tärkeää, 

että työntekijätkin söivät. Pidimme tärkeänä, että toimme mukanamme tarjoilut ja astiat: emme lainanneet 

mitään, emmekä jättäneet jälkeemme tiskiä.  

Välipalatarjoilujen hankkimiseen meni oma aikansa ja keväälle järkeistimme hankintoja: ostimme mehut, 

keksit ja muut säilytystä kestävät tuotteet etukäteen. Tapaamiskertojen ostoksiin jäi tuoretuotteet kuten 

karjalanpiirakat, sämpylät, juustot, voit, kurkut, tomaatit ja hedelmät.  

Ennen jokaista tapaamista mietimme perhekohtaisesti menetelmät ja välineet, joiden kautta lähestyisimme 

yhteistä teemaa. Menetelmät valittiin mm. lasten iän ja perheen koon mukaan. Tapaamiset toteutettiin 

suunnitelmien mukaan ja tapaamisten jälkeen kävimme keskustelun siitä, mitä olimme havainneet ja mikä 

osa suunnitelmista toteutui. Työskentelyssä on hyvä olla joustava ja ottaa varasuunnitelma käyttöön, jos 

sille on tarvetta. Yhteinen keskustelu ja reflektio auttoi jäsentämään tapaamisia ja purkamaan omia 

ajatuksia ja tunteita sekä suunnittelemaan seuraavaa tapaamiskertaa. Tapaamiset liittyivät temaattisesti 

toisiinsa ja usein seuraavan kerran sisällöt syntyivät edellisen kerran ajatusten pohjalta.  

 

2.6 Tapaamisten perusrakenne 

 

Jokaisella perhetapaamisella oli kiinteä rakenne:  

Aloitus – Työskentely – Lopetus  
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Tapaamisten kiinteä rakenne auttoi osallistujia, erityisesti lapsia hahmottamaan ja jäsentämään 

työskentelyä. Rutiinit luovat turvallisuutta ja erityisesti lastensuojelun kontekstissa turvallisuuden tunteen 

luomista on hyvä korostaa.  

Jokainen tapaamiskerta alkoi yhteisen välipalan syömisellä ruokapöydän ääressä. Symbolisen merkityksen 

lisäksi välipalalla oli myös käytännöllinen merkitys: kenenkään ei tarvinnut aloittaa työskentelyä nälkäisenä. 

Ruokapöydän ääreen kokoontuminen tarjosi luonnollisen paikan kuulumisten vaihtamiselle ja 

työskentelyyn orientoitumiselle. Tapaamisten alussa on tärkeää kuulla jokaisen perheenjäsenen kuulumisia 

tasaveroisesti.  

Työskentelyn kuluessa huomasimme, että tarjoilu kannattaa olla suhteellisen helposti hankittavissa ja 

syötävissä, ettei siihen kulu liikaa aikaa ja voimavaroja. Perheiltä kysyttiin etukäteen allergioista, ja he 

saivat jonkin verran vaikuttaa tarjoiluihin. On tärkeää, että perheenjäsenet saivat osallistua jonkin verran 

toiminnan suunnitteluun. Osallistuminen tekee toiminnasta yhteistä ja saa osallistujat sitoutumaan eri 

tavalla. Lapset saivat päättää oman sisarustapaamisen välipalan, ja heillä oli toiveita myös 

lopettamisherkuista. Välipalan lopussa siivosimme astiat pois ja johdattelimme perheen kohti päivän 

työskentelyä.  

Perhetapaamisten lopussa kokoonnuimme uudestaan pienen herkun ääreen tekemään yhteenvetoa 

tapaamisesta. Lopetusherkun tarjoaminen motivoi lapsia – ja ehkä aikuisiakin - tulemaan vielä pöydän 

ääreen keskustelemaan tapaamiskerran herättämistä tunnelmista ja ajatuksista. Jotkut tapaamiskerrat 

olivat herättäneet paljonkin asioita, mutta toisinaan puhumista ei juurikaan ollut. Lopussa 

tapaamiskohtaista arviota tehtiin lasten kanssa myös peukalolla (peukku ylös, puoliväli tai alas). Kun peukku 

näytettiin, oli helppo tehdä jatkokysymys, mitä ylöspäin/puoliväliin/alaspäin osoittava peukku tarkoittaa. 

Työskentelyä ohjasi samana pysyvä runko ja etukäteen päätetyt teemat, mutta jokaisen perheen kohdalla 

mietittiin erikseen, mitä menetelmiä juuri heidän kanssaan olisi hyvä käyttää. Perheiden kokoonpanosta ja 

tarpeista riippuen joissakin teemoissa vietettiin aikaa enemmän ja joissakin vähemmän. Työskentelyyn 

vaikutti vahvasti lasten ikä (6-17 vuotta) ja lasten lukumäärä (2-5).  

 

3 Perhetapaamiset 
 

3.1 Ensimmäinen tapaaminen: tutustuminen ja perheen verkoston hahmottaminen 

(aikajana, perhekuva, perheen verkosto symboleilla) 

 

Ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli tutustuminen. Työskentelyn ohjaajat (sosiaalityöntekijä ja 

psykologi) eivät olleet perheille ennestään tuttuja, joten aluksi ohjaajat esittäytyivät ja kertoivat 

työskentelystä. Ohjaajat kertoivat itsestään työn lisäksi myös henkilökohtaisia ja lapsille mielenkiintoisia 

asioista esim. sisaruksistaan, perheestään ja harrastuksistaan. Tämä oli tietoinen valinta. Työntekijän roolin 

lisäksi halusimme olla läsnä ihmisinä. Koska meidät oli kutsuttu perheeseen, halusimme kertoa jotakin 

myös itsestämme. Konkreettiset asiat – esimerkiksi Linnanmäen lähellä asuminen, omien sisarusten 

lukumäärä – auttoivat etenkin lapsia liittymään vieraisiin ihmisiin ja luovat turvallisuuden ja tuttuuden 
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tunnetta. On hyvä miettiä etukäteen, mitä on työntekijänä halukas ja valmis jakamaan omasta elämästään. 

Jos kerrottavan asian saa vielä kiinnostavasti liittymään lasten maailmaan - sen parempi. 

Työntekijöiden esittäydyttyä perheenjäsenet esittelivät toinen toisensa: vanhemmat esittelivät toisensa ja 

lapset saivat esitellä sisaruksensa. Ajattelimme, että toisen esittely ei olisi niin ”virallista” ja lasten olisi 

helpompi puhua sisaruksestaan. Tarvittaessa käytimme apukysymyksiä (esim. mitä sisarus harrastaa, mistä 

tykkää ja mistä ei tykkää, mikä on lempiruoka, missä on hyvä ja mitä voisi häneltä oppia). Esittelytilanteessa 

työntekijät tekivät havaintoja siitä, miten lapset ja aikuiset kertoivat toisistaan (esim. oliko toisen asemaan 

asettuminen helppoa tai kuinka paljon perheenjäsenet toisistaan tiesivät). Sekä lapset että aikuiset 

kuuntelivat kiinnostuneita, mitä heistä kerrottiin ja kaikki suostuivat kertomaan toisistaan. 

Syksyn perheiden kanssa tehtiin perhekuva. Ohjaajat olivat tuoneet mukanaan erilaisia kuvakortteja, joista 

perhe yhdessä valitsi jokaiselle työskentelyssä mukana olevalle perheenjäsenelle häntä kuvaavan kortin. 

Työskentely aloitettiin sillä, että perheenjäsenet saivat/joutuivat valitsemaan minkä väriselle kartongille he 

halusivat perhekuvan tehdä. Yksi halusi sinisen, toinen punaisen ja kolmas oli ehdottomasti mustan 

kannalla. Yhdessä perheenjäsenet joutuivat päättämään, miten ja mikä valinta tehtiin. Esille tuli perheen 

tapa ratkaista hankalaa asiaa ja sisarusten väleistä ja kokemuksesta esimerkiksi se, että ”aina pitää valita se, 

minkä tuo haluaa”. Usein vanhemmat auttoivat päätöksen teossa ja ratkaisu saatiin tehtyä. 

Suurimmalle osalle perheistä kortit olivat kiinnostavia ja perheenjäsenet lähtivät innokkaasti katsomaan 

esille laitettuja kortteja. Osalle perheistä korttivalintojen tekeminen oli helppoa ja valinnat tehtiin yhdessä. 

Muutamassa perheessä jokainen halusi valita oman korttinsa ja joissakin perheissä piti olla tarkkana, ettei 

kuvien kautta kerrottu toisesta ikäviä asioita tai kiusattu. Tällaisia oli esimerkiksi ulkonäköön liittyvät 

viittaukset.  

Valintojen jälkeen kortit liimattiin kartongille ja ”taulu” jäi perheille. Perheenjäsenet päättivät yhdessä, 

miten kuvat asettuivat suhteessa toisiinsa. Perhekuvan avulla tuli näkyväksi, ketä perheeseen kuuluu ja 

perheenjäsenet myös kertoivat korteista, jotka he olivat toisilleen valinneet. Perhekuva jäi perheeseen ja 

joissakin perheissä se laitettiin seinälle tai jääkaapin oveen. Joissakin perheissä lapset halusivat 

myöhemminkin palata sen äärelle. Perhekuva parhaimmillaan yhdistää perhettä ja tekee kokoonpanon 

näkyväksi.  

Perhekuvan jälkeen syksyn perheissä siirryttiin aikajanatyöskentelyyn. Kaikki perheenjäsenet saivat oman 

paperin (vähintään A3 kokoa), johon heitä pyydettiin merkitsemään itselle tärkeitä tapahtumia, paikkoja ja 

henkilöitä elämänsä varrelta, syntymästä tähän päivään saakka. Toteutuksen sai tehdä kukin omalla 

tavallaan piirtäen, kirjoittaen ja värittäen. Paperin lisäksi tarjolla oli eri värisiä tusseja, puukyniä ja liituja.  

Aikajanatyöskentelyn tavoitteena oli tehdä näkyväksi, miten kunkin perheenjäsenen tie oli johtanut tähän 

perheeseen ja tähän hetkeen. Jokainen teki omaa janaansa. Vanhempien janat olivat luonnollisesti 

pidempiä ja elämään mahtui monenlaisia asioita ja tapahtumia. Lasten janat olivat lyhyempiä, ja he 

varmistelivat vanhemmilta, milloin asiat olivat tapahtuneet. Joitakin ajankohtia perhe muisteli yhdessä 

esimerkiksi muuttoja, lasten tulemisia perheeseen ja lomamatkoja. Työntekijät auttoivat lapsia janojen 

tekemisessä ja keskustelivat siitä, mitä kaikkea sinne tuli. Osalle lapsista janan tekeminen oli vaikeaa, koska 

he eivät juurikaan muistaneet tai halunneet muistella asioita. Yksi nuorista sanoi, että janan tekeminen oli 

tylsää, koska hän on käynyt elämänsä tapahtumia niin paljon läpi, ettei olisi halunnut tehdä sitä tässä 

vaiheessa. Yhdessä perheessä perheen biologinen lapsi koki, että hänen elämässään ei ole ollut tapahtumia 

(esimerkiksi muuttoja ja sisaruksia) sijoitettuihin sisaruksiin verrattuna. Toisessa perheessä eräs sijoitetuista 

lapsista kuvasi aikajanalle hyvin osuvasti hänelle merkittävät asiat. Työskentelyn ja tapaamisen lopuksi 



7 
 

aikajanat levitettiin vierekkäin ja niitä katseltiin yhdessä perheenjäsenten kanssa. Yleisistä huomioista 

juteltiin – esimerkiksi siitä, että vanhempien janat ovat pitkiä ja lasten aikajanat erilaisia suhteessa toisiinsa. 

Ohjaajat ottivat aikajanat mukaansa ja sovittiin, että niiden tarinaa käytäisiin läpi seuraavalla kerralla.  

Kevään perheiden kanssa perhekuvan ja aikajanatyöskentelyn sijaan perheenkokoonpano tehtiin näkyväksi 

värikkäiden ihmis- ja eläinhahmojen avulla (Lajitteluperheet, Learning Resources). Perhettä pyydettiin 

teippaamaan maalarinteipillä kodin ääriviivat ruokapöytään tai alustalle. Teippaaminen oli hauskaa etenkin 

lasten mielestä, mutta useimmiten sen teki vanhemmat. Teippaamisen jälkeen perheenjäsenet saivat valita 

ihmis- tai eläinhahmon kuvaamaan itseään ja muita perheenjäseniä ja sijoittamaan sen ”pohjapiirustuksen” 

päälle. Siihen kohtaan, mikä tuntui hyvältä tai omalta ja suhteessa toisiin perheenjäseniin. Tämän jälkeen 

perhe sai yhdessä miettiä muita merkittäviä paikkoja ja henkilöitä, joita heidän verkostossaan on. Myös 

näille he valitsivat symbolit ja teippasivat paikan. Lopuksi perheet kertoivat, ketä ja mitä heidän 

tekemässään asetelmassa on. Työskentely on sovellettu Tejping -nukkeleikkimetodista.  

Työskentelyssä oli usein mukana kodin ja perheenjäsenten lisäksi sijoitettujen lasten syntymävanhempien 

kodit, sijoitettujen lasten ja sijaisperheen sukulaisia, kavereita, kesämökkejä ja harrastuksia. Tehtävän 

avulla perheelle tärkeät paikat ja ihmiset sekä se, että lapsella oli monta kotia, tuli konkreettisesti 

näkyväksi, mikä mahdollisti näistä asioista puhumisen. Perheissä, joissa oli pieniä lapsia, keskusteltiin 

esimerkiksi siitä, että eri kodeissa on erilaisia tunteita ja sääntöjä. Kotien ”näkyminen” antoi sisaruksille 

mahdollisuuden ja luvan kysyä kodeista, joita he eivät tunteneet ja joissa he eivät olleet käyneet. Joissakin 

syksyn perheissä Tejping työskentely olisi mahdollisesti auttanut aikajanaa paremmin hahmottamaan 

lapsille tärkeitä henkilöitä ja paikkoja. Sijaisperheen lisäksi sijoitetulle lapselle tärkeitä paikkoja voivat olla 

isän koti, äidin koti, mamman koti, mummola, vaarin koti, vanhempien sisarusten omat kodit, nuorempien 

sisarusten sijaiskodit, oma tukiperhe, mökki ja niin edelleen.  

 

3.2 Toinen tapaaminen: perheen tarinat, perheen arki ja tunteet 

 

Syksyn perheiden kanssa toisella tapaamisella jatkettiin aikajanojen esittelyä. Vanhemmat saivat ensin 

kertoa tarinansa. Vanhempien tarinat olivat perheen kokonaishistoriaa rakentavia tarinoita, jossa lasten 

syntymät ja muutot perheeseen useimmiten näkyivät. Vanhempien kertoessa omia tarinoitaan tuli selväksi, 

että perheen lapset tiesivät tai muistivat heidän tarinoistaan vain vähän. Lapset olivat kiinnostuneita 

kuulemaan mm. mitä vanhemmat olivat tehneet ollessaan lapsia, millaisia leikkejä he olivat leikkineet 

saman ikäisinä kuin lapset olivat nyt ja minkälaisia ihmissuhteita heillä oli ollut. Osalle lapsista vanhemman 

tarinaan keskittyminen oli vaikeaa esimerkiksi siksi, että tarina oli niin pitkä.  

Lapset saivat vuorollaan kertoa oman tarinansa ja lopuksi muut perheenjäsenet ja ohjaajat saivat kysyä 

lisäkysymyksiä. Lasten aikajanoista tuli näkyville, että sijoitetuilla lapsilla oli paljon tapahtumia ja muuttoja, 

joista kaikista sisarukset eivät olleet tietoisia. Toisaalta näkyväksi tuli myös se, että perheen biologisilla 

lapsilla tapahtumia on huomattavasti vähemmän. Aikajanan esittelyt vaativat ohjaajalta taitoa tarttua 

olennaisiin kohtiin ja pyytää kertomaan lisää. Ja toisaalta taitoa hyväntahtoisesti keskeyttää ja pyytää 

fokusoimaan oleelliseen, jos aikaa tuntui kuluvan liian paljon. Ohjaajan tehtävä on myös suojella ja 

tarvittaessa rajata kertomusta, jos on vaara, että se vahingoittaa jotakuta paikalla olevaa. Tällaista 

tilannetta perheiden kanssa ei tullut. Epävarmoissa tilanteissa kerronnan voi keskeyttää ja kysyä kaikkien 

perheenjäsenten mielipiteet tarinan jatkamisesta. Tarinan voi myös käydä läpi kahden kesken kertojan 

kanssa. Rajaamista tarvittiin myös siksi, että kaikille jäi aikaa aikajanan käsittelyyn.  
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Toisella kerralla tutkittiin menneisyyden lisäksi perheen nykyhetkeä. Tätä varten perheet jaettiin pareittain 

tai pienempiin ryhmiin. Ryhmien ja parien muodostamisessa yritettiin saada yhteen ne, jotka eivät olisi 

luonnostaan olleet yhdessä. Tähän apua sai perheenjäseniltä kysymällä. Heille oli selvää, ketkä viettivät 

enemmän aikaa yhdessä ja ketkä syystä tai toisesta vähemmän. Vanhemmat laitettiin eri ryhmiin. 

Pareittain tai pienissä ryhmissä mietittiin perheen tämänhetkistä arkea. Ryhmät saivat punaisia, keltaisia ja 

vihreitä liimalappuja. Heitä pyydettiin miettimään ja kirjoittamaan vihreille muistilapuille arjessa toimivia 

asioita, keltaisille lapuille asioita, joita he haluaisivat lisää ja punaisille lapuille asioita, joita he haluaisivat 

vähentää.  

Kun ryhmät olivat valmiita, kokoonnuttiin yhteen. Jokainen väri käytiin yhdessä läpi. Kukin ryhmä kertoi 

vuorollaan, mitä he haluaisivat arjessa vähentää (punaiset laput), sen jälkeen kukin ryhmä kertoi, mikä 

arjessa toimii (vihreät laput) ja viimeisenä kukin ryhmä kertoi, mitä he haluaisivat lisää. Lähes aina ryhmillä 

oli samansuuntaisia ajatuksia ja toiveita. Useissa perheissä haluttiin esimerkiksi enemmän yhteistä aikaa – 

tätä halusivat sekä lapset että vanhemmat. Työskentelyn lopuksi perheen tehtävänä oli miettiä, mitä he 

voivat konkreettisesti tehdä toivomiensa asioiden muuttamiseksi.  

Kevään perheiden kanssa ehdittiin pysähtyä tunteiden äärelle. Yhdessä mietittiin, mitä tunteet 

tarkoittavat, mistä ne tulevat ja miten ne ohjaavat toimintaa. Perheen tehtävänä oli miettiä, millaisia 

tunteita heidän arjessaan liikkuu. Mitä tunteita on helppo ilmaista ja mitä tunteita on vaikea ilmaista? 

Apuvälineinä käytettiin mm. Värikästä tunnekarttaa (Parisuhdekeskus Kataja), Älyä tunteet- materiaalia 

(Pesäpuu ry), Tunteiden tuulimyllyä (Suomen mielenterveys ry) ja Kissanpäivät- kortteja (Pesäpuu ry).  

Kissanpäivät-korteissa on kaksi samanlaista korttia ilmaisemassa tiettyä tunnetta (esimerkiksi iloinen, 

onnellinen, peloissaan, hämmentynyt …). Niiden perheiden kanssa, joissa oli pienempiä lapsia, käytimme 

kortteja muistipelinä eli tavoitteena oli ylösalaisin käännetyistä korteista löytää samanlaiset kortit. 

Muistipelin lisäksi kortteja käytettiin tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen sekä ilmaisemisen apuna. 

Kun kortin kääntää, sen äärelle voi myös pysähtyä. Ensin kysyttiin, mikäköhän tunne kissalla on kortissa 

(esim. onnellinen)? Sitten voitiin miettiä, onko itsellä koskaan samanlaista tunnetta (milloin sinä olet 

onnellinen?) ja mistä sen huomaa (miten silloin käyttäytyy?). Lapsille on usein helpompi kertoa itsestään ja 

tunteistaan jonkin ”välineen” kautta. Kun peliä pelattiin yhdessä vanhemmat ja sisarukset sekä myös 

työntekijät osallistuivat keskusteluun ja yhdessä voitiin miettiä, milloin on kiukkuinen tai mistä muut 

perheenjäsenet sen huomaavat.  

Yhdessä perheessä käytimme Älyä Tunteet – Apukäsi lasten tunnetaitojen vahvistamiseen -materiaalia 

(Pesäpuu ry). Mietimme lasten ja vanhempien kanssa konkreettista tilannetta, jossa tunteet olivat 

kuohahtaneet ja käyttäytymisen hillintä pettänyt. Materiaalissa oli konkreettisia kysymyksiä, jotka auttoivat 

tilanteen jäsentämisessä. Kokemuksemme tämän perheen kanssa oli, että lasten oli vaikea asettua 

miettimään konkreettista tilannetta ja sen herättämiä tunteita. Yhdessä keskustelemista ei juurikaan 

syntynyt. Merkittävältä kuitenkin tuntui, että vanhemmat auttoivat lapsia miettimään tilannetta. 

Vanhemmat saivat käyttöönsä uudenlaisia kysymyksiä ja erilaisen mallin ristiriitatilanteiden purkamiseen.  

Toinen tapaamiskerta muokattiin muutamassa perheessä heidän tarpeidensa mukaan, mutta yleisteema 

pysyi samana. Yhdessä perheessä toinen vanhempi ja ohjaaja työskentelivät pienten lasten kanssa, ja 

toinen ohjaaja tapasi toisen vanhemman kanssa perheen vanhinta lasta. Vanhemman ja esikoisen 

yhteisessä tapaamisessa keskusteltiin perheenjäsenten erilaisista rooleista ja tunteista.  

Toisessa perheessä aikajana tehtiin perheen kanssa yhdessä, jolloin perheen ja sisarussuhteiden historia 

saatiin näkyväksi ja yhteiseen keskusteluun. Pitkälle pöydälle teipattu aikajana toi näkyville, milloin mitäkin 

oli tapahtunut. Aiemmin perheen tarinassa oli kuulunut vahvasti syyllisyys. Erityisesti yksi lapsista puhui 

itsestään syyllisenä perheen tilanteeseen. Aikajanan kautta saatiin kuitenkin konkreettisesti näkyville, että 
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kaikkeen siihen, mihin hän ajatteli olevansa syyllinen, hän ei millään voinut olla syyllinen. Osa hankalista 

asioista oli ollut olemassa jo ennen hänen syntymäänsä.  

Lasten ja vanhempien muistikuvat suhteessa sijoitukseen saattoivat olla myös erilaisia. Vanhemmat 

muistivat, että asioista oli keskusteltu ja niitä oli pohdittu yhdessä, lapsilla tällaista muistikuvaa ei 

välttämättä ollut. Konkreettiset, jokaiselle esitetyt kysymykset (mitä sinä muistat tästä ajankohdasta? miten 

sinä muistat, että asiasta juteltiin?) mahdollistivat erilaisten näkökulmien ja muistikuvien esille tuomisen ja 

siitä keskustelemisen. Perheenjäsenet pystyivät tuomaan oman näkökulmansa esille ja purkamaan mieltä 

painamaan jääneitä tapahtumia matkan varrelta.  

 

3.3 Kolmas tapaaminen: sisarusten rastit 

 

Sisarusten tapaaminen oli suunnattu lapsille. Vanhemmat saivat jäädä seuraamaan toimintaa tai lähteä 

viettämään kahdenkeskistä aikaa. Suurin osa vanhemmista lähti kauppaan tai syömään. Tapaamisen 

tavoitteena oli saada sisarukset toimimaan yhdessä, huomioimaan toisensa ja tarkastelemaan 

sisarussuhdetta sekä sisaruuteen liittyviä erilaisia tunteita.  

Tälle tapaamiselle lapset olivat saaneet valita syömisen (pizzaa) ja juomisen (limua). Tapaaminen aloitettiin 

totuttuun tapaan syömisellä. Sen jälkeen siirryttiin toimintaan ja lapsille kerrottiin, mitä tehdään.  

Ohjaajat olivat valmistelleet sisaruksille erilaisia tehtävärasteja, joiden välillä siirryttiin erilaisten leikkien 

avulla. Näitä olivat esimerkiksi käveleminen ilmapalloa ilmassa pitäen, höyhenen puhaltaminen paikasta A 

paikkaan B, toisen johdattaminen sokkona lempipaikkaan tai heitetyn nopan silmäluku kertoi sen mitä 

tehdään (esim. parillisella liikuntatehtävä ja parittomalla sisaruuteen/perheeseen liittyvään kysymykseen 

vastaaminen). 

Useimmat lapset tykkäsivät sokkokävelystä, vaikka se oli myös vaikeaa. Pyysimme, että lapset valitsivat, 

kumpi on A ja kumpi on B. Sen jälkeen kerroimme, että ensin A johdattaa B:n paikkaan, joka on itselle 

tärkeä tai kiva. Korostimme, että harjoitus on luottamusharjoitus ja se pitää tehdä turvallisesti. Johdattajan 

vastuulla on opastaa niin, että toinen voi turvallisesti seurata. Määränpäähän päästyä johdattaja kertoi, 

miksi on valinnut kyseisen paikan. Sen jälkeen roolit vaihtuivat toisin päin.  

Ensimmäisellä rastilla sisaruksia pyydettiin seisomaan ison paperin päälle (avattu sanomalehti tai 

fläppipaperi), kenenkään jalat eivät saaneet osua lattiaan. Jokaisen onnistuneen kerran jälkeen paperi 

puolitettiin. Mitä pienempi paperi, sen vähemmän jalkoja paperille mahtui ja sitä tiiviimmin lapset sen 

päällä olivat. Lopussa osa lapsista oli toistensa reppuselässä, toinen toistensa varpailla ja niin edelleen. 

Paperin päälle mahtuminen on energisoiva ja hauska ryhmätyötaitoja ja tasapainoa harjoittava 

leikkimielinen tehtävä.   

Syksyn perheissä toisella rastilla sisarusten tuli yhdessä keksiä erilaisia ratkaisuja kuviteltuun sisarusten 

väliseen kiistatilanteeseen ”Minni tekee vaikeita matikan läksyjä. Äiti tulee tarkistamaan ja sanoo, että 

läksyt pitää tehdä loppuun. Minni kiehahtaa. Heittää kirjat seinään ja huutaa. Mitä seuraavaksi tapahtuu?” 

Pyysimme sisaruksia miettimään, mitä seuraavaksi tapahtui, mutta lähes kaikki kokivat tehtävän vaikeaksi. 

Levottomuus lisääntyi, tehtävä heitettiin vitsiksi tai vastauksia ei mietitty. Osa lapsista totesi, että 

tilanteesta seuraa raivokohtaus. Tästä pääsimme miettimään, mikä lapsia auttaa rauhoittumaan. Osalle tuli 

mieleen musiikin kuunteleminen, toisille itkeminen.  
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Kevään perheissä toinen rasti valittiin perheen tarpeiden mukaan. Kahdessa perheessä luimme itse 

lyhentämäämme Salapoliisi Mäyrän tarinaa (Pesäpuu ry) ja Kun maasta sataa vettä -kirjaa (Holmberg 2002). 

Salapoliisi Mäyrä ei voi asua vanhempiensa luona vaan hän muuttaa uuteen kotiin. Kirjassa tutkitaan 

kahteen kotiin, tärkeisiin ihmisiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja tunteita. Pienille lapsille oli helppo 

samaistua Mäyrän tarinaan ja hänen kauttaan miettiä, miltä esimerkiksi ikävä tuntuu.  

Kun maasta sataa vettä -kirjassa kerrotaan tarina pienestä ketunpojasta, joka sijoitetaan ilvesten 

perheeseen. Luimme tarinan ääneen. Kaikki – myös teini-ikäiset – kuuntelivat lukemista hiljaa ja olivat 

keskittyneitä. Lukemisen jälkeen kysyimme, mitä tarina heissä herätti ja sen jälkeen keskustelimme tämän 

perheen tilanteesta. Kysyimme perheenjäseniltä, mitä he muistivat sijoituksen ajasta? Mitä he tiesivät 

sijoituksen syistä? Ja miltä sijoitus oli tuntunut? Apuna käytimme valmiiksi listattuja tunteita, joista lapset 

saivat ympyröidä itselleen tutut tuntemukset. Lapset ympyröivät mm. sanat helpottunut, iloinen ja 

jännittynyt. Tämän jälkeen keskustelimme tunteista. Tarinat toimivat hyvin siltoina lasten tunteisiin ja 

omakohtaisiin kokemuksiin liittyen sijoituksiin.   

Yhdessä perheessä järjestettiin sisarusten tietovisa, jossa sisarukset pyrkivät vastaamaan oikein kysymyksiin 

(mikä on sisaruksen lempiruoka, tulevaisuuden toiveammatti tai kuka on läheisin ihminen, jne.). Sisarukset 

kirjoittivat vastaukset paperille. Tämän lisäksi he kirjoittivat paperille arvauksen siitä, mitä sisarus 

todennäköisesti kysymykseen vastaa. Lopuksi sisarukset kertoivat vastauksensa ja sen, mitä he olivat 

ajatelleet sisaruksen vastaavan. Sen jälkeen laskettiin pisteet oikeista vastauksista. Tietovisa onnistui 

sisarusten kanssa hyvin ja se oli helposti toteutettava keskinäistä tuntemista lisäävä vuorovaikutusharjoitus. 

Kolmannella rastilla teemana oli tunteet. Olimme valinneet Suomen Mielenterveys ry:n Tunne- ja 

kaveritaitokorteista sopivia tunteita esitettäväksi pantomiimina. Yksi lapsi esitti tunnetta vuorollaan ja 

toiset arvasivat. Jokaisella lapsella oli mahdollisuus esittää tunteita, mutta kenenkään ei ollut pakko. Jos 

tunteita oli vaikea arvata, ohjaajat osallistuivat ja auttoivat. Joissakin perheissä ohjaajat osallistuivat myös 

tunteiden esittämiseen yksin tai yhdessä lapsen kanssa. Yleisesti voi sanoa, että lapset tykkäsivät tästä 

osuudesta paljon. Esittäminen oli innostavaa ja arvuutteleminen mukavaa. Osa lapsista oli ilmiömäisen 

hyviä esittämisessä ja toiset nopeita arvaamisessa.  

Neljännellä rastilla sisarukset saivat otattaa itsestään valokuvan. Olimme tuoneet mukana rekvisiittaa 

(huiveja, laseja, hattuja, irtoviiksiä yms.), johon lapset saivat sonnustautua ja Polaroid-kameran. Yhdessä 

sisarukset miettivät, miten he haluavat pukeutua, miten he haluavat asettua kuvaan ja missä kuva otetaan. 

Kun valmistelut ja suunnittelu oli tehty ja kuvaan asetuttiin, ohjaaja otti kuvan. Polaroid-kuva valmistui 

muutamassa minuutissa. Valmistuminen kuvaksi oli monelle lapselle uusi kokemus ja kuva kulki kädestä 

käteen. Osassa perheitä kuva oli yhteinen, joissakin perheissä jokainen sisarus sai oman kuvansa.  

Viidennellä rastilla sisarukset miettivät kaveritaitokorttien (Suomen mielenterveys ry) avulla heidän 

välillään tapahtuvia mukavia ja hankalia vuorovaikutustilanteita. Levitimme kortit pöydälle tai lattialle ja 

pyysimme sisaruksia valitsemaan tilanteita, jotka toistuivat heidän välillään usein. Tilanteita olivat 

esimerkiksi irvistely ja mulkoilu, haukkuminen, töniminen, nöyryyttäminen ja nolaaminen sekä silmiin 

katsominen, kannustaminen, anteeksi pyytäminen ja rauhoittaminen. Sisarukset tekivät valitessaan 

yhteistyötä. Kun valinnat oli tehty, pyysimme, että he esittelisivät kortit ja kertoisivat niistä hieman 

enemmän. Nolaamisen kohdalla eräs lapsi esimerkiksi sanoi, että on noloa, jos toinen kertoo kavereille 

jonkin salaisuuden. Osa sisaruksista valitsi paljon kortteja, jotka kuvasivat hankalia tilanteita, mutta he eivät 

ehkä kokeneet tilannetta erityisen ongelmalliseksi. Mahdollisesti he ajattelivat, että sisarussuhteet ovat 
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aina tällaisia tai ainakin heillä on tällaista. Vanhemmat olivat kuitenkin tuoneet esille, että he toivoisivat 

sisarusten välien paranevan tai rauhoittuvan. 

Joidenkin lasten kanssa pidettiin hyvinvoinnin ja rauhoittumisen rasti. Hierontapallojen avulla lapset 

hieroivat toisiaan tai antoivat päähierontaa ”hipsuttimen” avulla. Nuorten kanssa hierontaa ei tehty, koska 

usein nuoret ovat tarkempia kehon rajoistaan eivätkä halua tulla kosketetuiksi. 

Rastien jälkeen kokoonnuttiin herkuttelemaan ja keskustelemaan rastien herättämistä ajatuksista ja 

tunteista. Vanhemmat tulivat kotiin ja lapset saivat kertoa myös heille tekemisistään.  

Sisarusrastit toimivat hyvin kaikkien perheiden kanssa. Lapset nauttivat saadessaan toimia ohjaajien kanssa 

ja yhteinen toiminta sisarusten kesken sujui hyvin. Ilman vanhempia sisarusten välit näyttäytyivät yleisesti 

ottaen toimivampina ja heillä oli sekä halua että kykyä viedä toimintaa eteenpäin. Sisaruskerralla lapsista 

tuli esille myös sellaisia taitoja, joita aiemmilla kerroilla ei huomattu. Yhteisen tekemisen lomassa lapset 

kertoivat monenlaisia asioita ja ehdottivat tekemisiä. Osa lapsista ehdotti piilosilla oloa, toiset halusivat 

leikkiä ”Laiva on lastattu…” tai pelata itselleen tuttua peliä. Yhden perheen lapset pitivät ohjaajille myös 

jumppatuokion.  

 

3.4 Neljäs tapaaminen: sisaruussuhteet  

 

Neljännellä kerralla sisaruutta käsiteltiin koko perheen kesken. Sisaruuskorttien (Erityinen sisaruus -

projekti) avulla keskusteltiin perheen kanssa sisaruuden herättämistä ajatuksista ja tunteista. Kaikki 

korttien esittämät lainaukset ovat todellisia sisarusten kokemuksia, ja jokaisessa kortissa oli yksi erityiseen 

sisaruuteen liittyvä lause. Kortteja on paljon, eivätkä kaikki kortit välttämättä sovi kyseessä olevan perheen 

tilanteeseen. Työntekijöinä valitsimme etukäteen, mitä kortteja käytetään. 

Valitut kortit levitettiin perheen nähtäville ja kukin lapsi sai valita 1-3 korttia, jotka hänen mielestään 

kuvasivat sisarussuhdetta. Korteissa olevia lauseita ovat mm. ”Sisarus saa minut nauramaan, Haluan 

puolustaa sisarustani, Olen kateellinen sisaruksen saamasta huomiosta, Aina en jaksaisi sisarustani, Hän on 

sisarukseni ja tulen aina rakastamaan häntä, On tärkeää, että sisarus on olemassa”. Lasten valintojen 

jälkeen pyysimme vanhempia valitsemaan kortit, jotka heidän mielestään kuvasivat lasten sisarussuhteita. 

Valintojen jälkeen lapset saivat esitellä korttinsa ja ohjaajat kysyivät tarkentavia kysymyksiä. Lapset 

kertoivat, milloin lause toteutuu käytännössä. Lopuksi vanhemmat saivat kertoa korttien avulla heidän 

näkemyksiään lasten sisarussuhteista. Korttien herättämistä ajatuksista käytiin lyhyt purkukeskustelu lasten 

taidon ja vireystason mukaan. Aina purkukeskustelu ei onnistunut, koska tekemisen jälkeen lasten 

mielenkiinto loppui. Kun lasten mielenkiinto loppuu, eikä sitä pysty kannustamalla palauttamaan, 

kannattaa siirtyä seuraavan tekemisen tai leikin pariin.  

Joissakin perheissä lapset täyttivät vanhempiensa avustuksella vuorokausiympyrän, joka tehtiin Pesäpuu 

ry:n ”Ajankäyttöni” tehtäväpohjalle. Pyysimme, että vanhempi-lapsi -parit tekisivät erikseen 

vuorokausiympyrät, joihin he laittaisivat niitä kohtia, joissa sisarukset kohtaavat päivän aikana. Parit myös 

miettivät, millaisia kohtaamiset ovat.  

Eräässä kahden pienen lapsen perheessä pyysimme, että vanhemmat tekisivät lasten kanssa erikseen 

vuorokausiympyrän viikonlopusta. Toinen lapsista teki vanhemman avustuksella ympyrää viikonlopusta 

kotona, kun sisarus on biologisten vanhempien luona. Toinen lapsista teki toisen vanhemman avustuksella 
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ympyrää viikonlopusta biologisten vanhempien luona. Kahden ympyrän avulla saatiin näkyville viikonlopun 

ajan samanlaiset ja erilaiset tekemiset. Tällainen työskentely tuotti myös vanhemmille uutta tietoa. 

Vanhemmat huomasivat, etteivät olleet konkretian tasolla kysyneet, mitä lapset ovat biologisten 

vanhempiensa luona tehneet. Tästä syystä siitä ei ollut myöskään juteltu sisarusten kanssa. 

Pienet sisarukset yleensä jakavat arjen, kaverit ja vierailut. Jos pieni lapsi ei tiedä, minne sisarus menee tai 

mitä hän siellä tekee, syntyy kysymyksiä ja mustasukkaisuutta ja mielikuvitus paikkaa tietoaukkoja.  

Vuorokausiympyrä mahdollisti asioista keskustelemisen konkreettisesti. Kysyimme: Mitä teet aamulla? 

Kenen kanssa? Mitä sitten tapahtuu? Mihin aikaan syötte? Mitä syötte? Kuka laittaa sinut nukkumaan? 

Miten sinut laitetaan nukkumaan? Konkreettiset vastaukset lisäsivät yhteistä ymmärrystä. Lapset eivät 

enää olleet hämmentyneitä, eikä heidän tarvinnut olla mustasukkaisia kuvittelemistaan asioista, koska he 

nyt tiesivät, mitä toinen viikonlopun aikana teki.  

Joissakin perheissä lapset saivat summamutikassa ottaa pienestä lorupussista paperilappuja, joissa 

jokaisessa oli perheeseen tai sisaruuteen liittyvä kysymys. Kysymyksiä oli esimerkiksi ”kuka tykkää piirtää?”, 

”kuka on hyvä lohduttamaan muita?” tai ”kuka on hyvä näyttämään kiukun?” Tämä tehtävä toimi erityisen 

hyvin perheessä, jossa oli pieniä lapsia.  

 

3.5 Viides tapaaminen: perheen vahvuudet, palaute ja lopetus 

 

Viides kerta oli viimeinen koko perheen tapaaminen. Tapaamisen tavoitteena oli keskittyä perheen 

vahvuuksiin, muistella perhetyöskentelyn aikaisempia tapaamisia ja kerätä perheiltä palautetta 

työskentelystä. Palautelomakkeita oli kolmenlaisia: vanhempien lomake, nuorten lomake ja lasten lomake. 

(liitteet 3-5). Ohjaajat auttoivat pienimpiä lapsia kirjoittamaan vastaukset lomakkeeseen ja leikkivät 

yhdessä lasten kanssa, kun vanhemmat täyttivät palautelomakkeitaan.  

Palautelomakkeen jälkeen keskityttiin perheen vahvuuksien tunnistamiseen Vahvuuskorttien (Pesäpuu ry) 

avulla. Useimmissa perheissä palautelomakkeet täytettiin pöydän ääressä ja vahvuustyöskentelyn ajaksi 

siirryttiin olohuoneeseen. Olohuoneen koettiin olevan rennompi paikka asettua perheen vahvuuksien 

äärelle ja fyysinen siirtyminen tuntui auttavan toiseen asiaan orientoitumista. Vahvuuskortit levitettiin 

pöydälle tai osin lattialle.  

Ohjaajat päättivät kenestä aloitettiin ja pyysivät muita perheenjäseniä valitsemaan 1-3 vahvuuskorttia 

valitulle. Valittua henkilöä pyydettiin istumaan hiljaa ja kuuntelemaan rauhassa, millaisia vahvuuksia 

perheenjäsenet hänelle valitsivat. Joskus vahvuuksien kuunteleminen voi tuntua vaikealta ja silloin on 

luvallista laittaa silmät kiinni tai kääntyä selin muihin perheenjäseniin. Osa lapsista myös vähätteli itseään ja 

heitä piti tukea kuuntelemaan positiivisia asioita itsestään. Kun perheenjäsenet olivat valinneet kortit, he 

kertoivat kukin vuorollaan, mitä he olivat valinneet. Osa perheenjäsenistä perusteli valintansa ja osalta 

ohjaajat kysyivät tarkempia perusteluja valinnoille. Valintojen jälkeen valitulta kysyttiin, oliko valinnoissa 

jotakin mikä yllätti tai tuntui tutulta ja osuvalta. Tämän jälkeen siirryttiin seuraavaan perheenjäseneen, ja 

käytiin kaikki perheenjäsenet läpi.  

Perheille oli tärkeää pysähtyä vahvuuksien äärelle. Jokaiselle on tärkeää saada myönteistä palautetta 

itsestään. Myös vanhemmille oli tärkeää kuulla, miten lapset heidät näkivät. Monelle lapselle (ja ehkä 

aikuisillekin) positiivisen palautteen vastaanottaminen oli vaikeaa, mutta myös tärkeää. Vanhemmat 

kertoivat lapsistaan hienoja asioita ja perustelivat valintansa käytännön esimerkkien kautta. Myös 
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sisarukset valitsivat toisilleen osuvia vahvuuksia. Ohjaajien vastuulla oli varmistaa, että kaikille etsittiin ja 

löydettiin vahvuuksia ja ettei vahvuuksia käännetty pilkaksi. Eräässä perheessä sisaruksia ohjeistettiin 

uudelleen, että he muistivat keskittyä vahvuuksiin, eikä sen etsimiseen, mitä toinen ei ainakaan ole. 

Useampi perheenjäsen sanoi, että he kiinnittävät liian vähän huomiota hyviin ja toimiviin asioihin arjessa ja 

vielä harvemmin toiselle kerrotaan siitä, mitkä ovat hänen vahvuutensa. Tämän tehtävän avulla perheen 

jäsenistä tuli keskustelussa mukavalla tavalla esille aivan uusia piirteitä. Aiemmin emme olleet esimerkiksi 

kuulleet siitä, miten vanhempi hauskuuttaa lapsia ja millaisia pieniä kepposia arjessa on. 

Tapaamisen lopussa ohjaajat antoivat perheelle palautetta. Palautteen antamisesta haluttiin tehdä 

vastavuoroista. Koska perhe oli antanut palautetta työskentelystä, ohjaajatkin halusivat antaa palautetta 

perheelle. Ohjaajat olivat kirjoittaneet jokaiselle lapselle henkilökohtaisen voimavaroja vahvistavan 

palautteen kortteihin ja ne annettiin lapsille. Myös vanhemmat saivat yhteisen palautekortin. Perheitä 

haluttiin kiittää työskentelyyn osallistumisesta ja heille annettiin lahjaksi esimerkiksi elokuvaliput, 

lahjakortti tai lautapeli.  

 

3.6 Kuudes tapaaminen: vanhemmat 
 

Syksyllä 2018 perhetyöskentelyjen edetessä huomasimme, että perhetyöskentelyn lopussa olisi hyvä tavata 

vanhempia. Aikuisten välinen keskustelu mahdollisti erilaisten kysymysten tekemisen ja palautteen 

antamisen puolin ja toisin. Ohjaajille tapaaminen antoi mahdollisuuden myös tehdä tarkentavia kysymyksiä 

joihinkin itseä pohdituttaviin asioihin ja kuulla, miten vanhemmat kokivat perheensä tilanteen työskentelyn 

aikana ja sen jälkeen.  

Vanhemmille oma aika mahdollisti eri tavalla oman vanhemmuuden ja perheen tilanteen pohtimisen.  

Ohjaajat antoivat työskentelystä palautetta vanhemmille ja vinkkejä arkeen sisarussuhteiden 

vahvistamiseksi. Vanhempien kanssa esimerkiksi mietittiin, miten ja milloin sisarusten kanssa voi yhdessä 

keskustella mitä viikonloppuna on tehty, kun lapset ovat olleet eri paikoissa. Toisessa perheessä puolestaan 

mietittiin, miten arjessa voi tarjota lapselle omaa aikaa vanhemman kanssa ja yhteistä aikaa sisarusten ja 

vanhempien kanssa. Vanhempia askarruttavia kysymyksiä oli, miten lapsia voi auttaa puhumaan tunteista, 

miten tukea perheen biologista lasta sijaissisaruudessa, mitä voi tehdä yhdessä lasten kanssa ja miten 

keskustella lasten kanssa sijaissisaruuden tuottamista ihmetyksistä ja erilaisen arjen herättämistä 

tunteista? Vanhemmat kertoivat, että sijoitettuihin lapsiin liittyvät menot tai heidän vierailunsa biologisten 

vanhempien luona, herättivät usein hämmennystä ja kysymyksiä muissa perheen lapsissa.  

Työntekijät kirjoittivat perheille ja perhehoitajien vastuutyöntekijöille työskentelyn pohjalta perhekohtaiset 

yhteenvedot. Yhteenveto toimi koko työskentelyprosessin lopetuksena ja vanhempien tapaamisen 

keskustelun pohjana (liite 6). Sen koettiin antavan läpinäkyvyyttä työskentelylle ja samalla tieto siirtyi 

sijaisperheen tuesta vastaaville tahoille. Yhteenveto oli myös yksi konkreettinen asia, joka perheille jäi 

työskentelystä.  
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4 Perheiden palaute työskentelystä 
 

Viidennellä tapaamiskerralla kerätyssä palautteessa kaikki perheenjäsenet antoivat positiivista palautetta 

työskentelyn kokonaisuudesta. Lapset vastasivat kaikkiin monivalintakysymyksiin, mutta avoimet 

kysymykset olivat joillekin lapsille vaikeita tai he eivät keksineet niihin vastauksia.  

Palautteiden perusteella työskentelyssä lapsille tärkeimpiä asioita olivat perheen kanssa yhdessä 

tekeminen, herkut ja leikit sekä myönteiset muutokset perheessä. Osa lapsista koki myönteisiä muutoksia 

sisarussuhteissaan, jotkut eivät osanneet vastata kysymykseen ja osa ei kokenut muutoksia. Menetelmiin ja 

työvälineisiin suurin osa lapsista antoi arvosanaksi hyvän tai todella hyvän. Tunteiden esittäminen 

pantomiimina ja sisaruuskortit saivat parhaimmat arvosanat. Yksittäisiä heikkojakin arvosanoja annettiin. 

Joku ei esimerkiksi tykännyt korteista ja joku ei tykännyt tunteiden esittämisestä. Joidenkin lasten mielestä 

keskusteltiin liikaa. Kaiken kaikkiaan menetelmistä kuitenkin tykättiin. Lapset osallistuivat tapaamisiin 

innokkaasti, mikä motivoi vanhempia ja ohjaajia. Monet lapset toivat esille, että heitä harmitti tapaamisten 

loppuminen.  

Vanhemmille työskentelyssä tärkeimpiä asioita olivat perheen kanssa yhdessä oleminen, työntekijöiden 

tuoma välipala ja yhdessä syöminen, lasten innostuneisuus ja se, että heidän koko perheensä huomioitiin 

työskentelyssä. Monet vanhemmat kokivat tärkeänä myös sen, että he saivat uusia oivalluksia perheestään 

ja sisarussuhteissa oli tapahtunut myönteisiä muutoksia. Useimmat vanhemmat kertoivat, että työskentely 

auttoi lapsia sanoittamaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Vanhemmat antoivat hyvää palautetta menetelmistä 

ja työvälineistä. Kaikki työskentelyyn osallistuneet aikuiset ja lapset suosittelivat työskentelyä muillekin 

perheille. 

Vanhemmat toivat palautteissaan esiin myös kehittämisehdotuksia. Useat vanhemmat olivat sitä mieltä, 

että tapaamisia olisi voinut olla enemmän ja että niitä olisi voinut olla tiheämminkin. Joidenkin vanhempien 

mielestä tapaamisilla oli hyvä määrä tekemistä ja osan mielestä tekemistä oli melko paljon lyhyessä ajassa. 

Muutama vanhempi olisi toivonut enemmän aikaa keskustelulle ja vain lapsille suunnattuja tapaamisia. 

Jatkossa vanhemmat toivoivat tukea perheelleen esimerkiksi psykologilta tai irtiottoa arjesta koko 

perheenä. Lapsille toivottiin vertaistukea sisarussuhteisiin. 

 

5 Työskentelyn arviointi 
 
 

Tässä luvussa arvioidaan Meidän sakki® -perhetyöskentelyä ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Tavoitteiden arvioinnissa hyödynnetään edellisessä luvussa esiteltyjä perheiden palautteita, ja sen lisäksi 

noin 10 kuukautta työskentelyn päättymisen jälkeen kerättyä seurantatietoa. Seurannan tarkoituksena oli 

arvioida perhetyöskentelyn vaikutuksia. Tietoa kerättiin vanhemmilta sähköisellä kyselyllä (liite 7), ja lasten 

mielipiteitä kysyttiin haastattelemalla. Haastattelut toteutettiin joko perheen kotona ryhmähaastatteluna 

tai puhelinhaastatteluina. Haastattelut olivat keskustelumaisia ja lapsilta kysyttiin sisarussuhteista ja 

mahdollisista muutoksista perhetyöskentelyn jälkeen. Perhetyöskentelyyn osallistuneista 24 lapsesta 

haastatteluun osallistui 13 lasta. Kaikki lapset eivät halunneet osallistua ja osa haastatteluista peruuntui 

Meidän sakki -hankkeesta riippumattomista syistä.    
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5.1 Tavoite: Sisarussuhteet ovat vahvistuneet pitkäaikaisessa perhehoidossa  
 

Perhetyöskentelyssä perheenjäsenten kanssa keskusteltiin perheen arjen vuorovaikutustilanteista ja perhe 

teki yhdessä erilaisia vuorovaikutukseen kutsuvia harjoituksia. Työntekijät auttoivat työskentelyssä ja 

antoivat mallin, miten erilaisia aiheita voidaan käsitellä koko perheen kesken. Myös hankalien asioiden 

äärelle pysähdyttiin ja kysyttiin, mitä tarkoitettiin ja miten muut olivat tilanteen kokeneet. Työntekijät 

pitivät huolen siitä, että jokaiselle perheenjäsenelle annettiin mahdollisuus ja tila kertoa omista tunteistaan 

ja kokemuksistaan. Oletamme, että yhteisen keskustelun ja erilaisia näkökulmia herättävien asioiden 

äärelle pysähtyminen lisäsi perheenjäsenten - ja ehkä erityisesti sisarusten – välistä tietoisuutta ja yhteistä 

ymmärrystä.  

Syksyn työskentelyyn osallistuneilta alakouluikäisiltä lapsilta ei kysytty heidän kokemuksistaan 

sisarussuhteen muutoksista. Keväällä palautteeseen lisättiin kysymys ”Onko sisarustesi kanssa olemisessa 

tapahtunut muutoksia?”. Suurin osa lapsista ei osannut vastata muutosta koskevaan kysymykseen. Osa 

lapsista kuitenkin koki, että perhetyöskentely ja perheen yhdessä oleminen paransivat perheenjäsenten 

välisiä suhteita. Seurantahaastattelujen perusteella noin puolet haastatelluista lapsista koki 

sisarussuhteensa muuttuneen parempaan suuntaan. Palautteiden perusteella nuorista noin puolet koki 

sisarussuhteen muuttuneen myönteisesti, puolet eivät raportoineet muutoksesta.  

Haastatteluissa osa lapsista kertoi, että heidän riitansa olivat vähentyneet, ja sisarukset olivat läheisempiä 

ja mukavampia toisilleen. Osa lapsista koki sisarussuhteiden pysyneen samanlaisina, eivätkä he olleet 

huomanneet muutoksia. Työntekijöiden arvion mukaan keskustelut ja harjoitukset lisäsivät sisarusten 

välistä tietoisuutta toistensa kokemuksista ja mahdollisesti myös myönteistä vuorovaikutusta. Lisäksi 

työskentely antoi vanhemmille lisää valmiuksia lasten ohjaamiseen vuorovaikutustilanteissa.  

Perhetyöskentelyn tavoitteena oli huomioida kaikki perheessä olevat lapset tasavertaisesti. Perheen 

biologisten, adoptoitujen ja sijoitettujen lasten palautteet olivat samankaltaisia, mikä mahdollisesti 

tarkoittaa työskentelyn tasaveroisuuden onnistumista. Perheen biologisten ja adoptoitujen lasten 

palautteita olivat esim. ”avauduin enemmän kuin ennen” ja ”yhdessä tekeminen on ollut mukavaa”. Eräs 

sisarus vastasi, että ”en tarvinnut tukea, mutta olisin saanut tukea, jos olisin tarvinnut.” Yksi sisarus koki 

myös, että ”sisarussuhteet tulivat tiiviimmiksi”. Pienimmät sisarukset pitivät erityisesti yhteisistä leikeistä ja 

yhdessä olemisesta.  

Sijaisperheen biologisilla ja adoptoiduilla lapsilla on samanlainen oikeus saada ammatillista apua 

sijaissisaruuteen kuin sijoitetuillakin lapsilla. Työntekijät suosittelivat yhteenvedossa tukitoimia kaikille 

lapsille, joiden he ajattelivat niistä hyötyvän. Sijoitettujen lasten kohdalla viesti suunnattiin lapsen asioista 

vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Biologisten lasten kohdalla pallon voi vastaanottaa sijoitetun lapsen 

asioista vastaavan sosiaalityöntekijän lisäksi perhehoitajan vastuutyöntekijä.  

Perhetyöskentelyn jälkeen tehtyjen lasten haastattelujen perusteella suurin osa sijaisperheen biologisista 

lapsista koki saaneensa työskentelystä tukea sisaruuteen tai koko perheen tilanteen ymmärtämiseen. 

Perheille tehdyn seurantakyselyn mukaan lähes puolet biologisista lapsista oli saanut tukea sosiaali- tai 

terveydenhuollon työntekijältä perhetyöskentelyn jälkeen. Tämän perusteella perhetyöskentely näyttää 

lisänneen heidän saamaansa tukea. Osa kyselyyn vastaajista ei kokenut tarvitsevansa tukea 

sisarussuhteisiin.  
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5.2 Tavoite: Sijaisvanhemmat ovat saaneet tukea sisarussuhteiden vahvistamisessa. 
 

Perhetyöskentelyyn osallistuneet vanhemmat kertoivat tapaamisten aikana ja kirjallisessa palautteessa 

saaneensa tukea työskentelystä. Vanhempien mukaan työskentely avasi uusia tapoja toimia ja rohkaisi 

heitä ottamaan puheeksi myös sellaisia asioita, joista he eivät olleet aiemmin keskustelleet yhdessä. 

Työskentely vahvisti lasten kykyä ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään, ja vanhemmat kokivat saaneensa 

lisää tietoa lasten kokemuksista ja heidän sisarussuhteistaan. 

Työntekijät tukivat vanhempia ottamaan myös haastavia asioita puheeksi ja antoivat omalla esimerkillään 

mallin, miten sen voi tehdä. Arjessa asia usein ohitetaan, jos se nostaa vahvoja tunteita. Työntekijät 

kuitenkin katsoivat asiaa ulkopuolisina ja heillä oli sen vuoksi mahdollisuus kysyä ja pysähtyä. Joskus 

pysäyttäminen tapahtui niin, että kysyttiin muiden perheenjäsenten mielipidettä, kun kaksi perheenjäsentä 

toivat vahvasti esille omat näkökulmansa. Eipäs juupas -keskustelusta päästiin erilaiseen keskusteluun siitä, 

miltä kyseinen tilanne oli näyttänyt muiden mielestä ja miten se oli vaikuttanut esimerkiksi yhteiseen 

tekemiseen. Muiden jututtaminen yleensä antaa aikaa tunteiden tasaantumiseen, mikä puolestaan 

mahdollistaa erilaisen kuuntelemisen ja keskustelemisen.  

Asioita tutkittiin yhdessä ja kaikkien mielipiteille ja näkökulmille annettiin tilaa. Syyllisten etsimisestä ja 

eipäs-juupas keskustelusta pyrittiin pääsemään eteenpäin ja miettimään, mitä tästä tilanteesta on voitu 

oppia ja miten tulevaisuudessa voitaisiin toimia. Jokainen mietti omalta osaltaan mahdollisuuttaan 

vaikuttaa tilanteeseen – toista emme voi muuttaa, mutta omaa käyttäytymistämme voimme muuttaa. 

Lisääntynyt ymmärrys ja taidot mahdollistivat, että vanhemmat pystyivät paremmin tukemaan 

sisarussuhteita. Osa vanhemmista toi esille, että hankkeen tuoma suurin tuki oli perheen kanssa yhdessä 

vietetty aika. Tämä oli myös se asia, jota lapset toivoivat eniten: ”enemmän perheen yhteistä tekemistä”.  

Vanhempien mukaan sisarussuhteissa tapahtui työskentelyn aikana muutosta parempaan. Sisarusten 

välinen keskinäinen ymmärrys erilaisista lähtökohdista lisääntyi ja joissakin perheissä sisarukset viettivät 

enemmän aikaa yhdessä, olivat läheisempiä ja rohkaistuivat puhumaan toisistaan sisaruksina. Eräs 

vanhempi kuvasi, että lapset ovat ikään kuin saaneet luvan olla sisaruksia. Osa vanhemmista koki, että 

sisarukset riitelivät vähemmän ja osasivat ratkaista erimielisyyksiä oikeudenmukaisemmin. Osa muutoksista 

näkyi ajoittain ja välillä saatettiin ottaa askel taaksepäin. Osa vanhemmista toi esille myös, että tietyt 

muutokset johtuivat pikemminkin lasten kasvamisesta ja perhetilanteen muutoksista kuin 

perhetyöskentelystä.  

Sijaisvanhempien seurantakyselyssä kysyttiin, ovatko vanhemmat kokeneet muutosta omassa tavassaan 

tukea sisarussuhteita. Osa vastaajista ei kokenut muutoksia heidän tavassaan tukea sisaruutta. He kertoivat 

tukeneensa sisarussuhteita aikaisemminkin ja toimivansa yhdenvertaisesti suhteessa kaikkiin lapsiin. Osa 

kertoi oman ymmärryksensä lapsia ja heidän sisarussuhteitaan kohtaan lisääntyneen. Osa huomasi 

puhuvansa lapsista sisaruksina aiempaa enemmän. 

Sijaisvanhempia rohkaistiin kertomaan kaikkien perheenjäsenten tarpeista työntekijöille ja pyytämään 

työskentelyssä koko perheen huomioimista. Perhetyöskentelyyn osallistuneet vanhemmat ja lapset ovat 

mm. toivoneet sisarusten vertaisryhmiä. Perhehoitoliiton nuorisotyöstä ja vertaistuesta on kerrottu 

perheille.  

Syksyn perheiden kanssa palautekeskustelua tarjottiin vanhemmille, joiden kohdalla työntekijät tai 

vanhemmat toivoivat lisäkeskusteluja. Perheille, joiden kanssa oli keskusteltu jo aiemmin, sitä ei tarjottu. 

Havaitsimme syksyn kokemuksien perusteella tarpeen yhteenveto- ja palautekeskustelulle ja kevään 
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perheille kaikille tarjottiin siihen mahdollisuus. Työntekijöiden arvion mukaan tämä oli tärkeä osa 

vanhemmuuden tukemista. Keskustelu jäsensi työskentelyä ja mahdollisti tarkentavat kysymykset ja 

tarvittavien tukitoimien miettimisen. 

 

6 Havaintoja työskentelystä 
 

6.1 Lasten ikä ja lukumäärä 
 

Noin 7-vuotias lapsi pystyy hyvin tämänkaltaiseen työskentelyyn. Keskittymistä ja yhdessä tekemistä on 

harjoiteltu eskarissa ja koulussa, lapsi pystyy kertomaan oman näkemyksensä ja usein hän jaksaa olla 

kiinnostunut myös muiden näkemyksistä. Alle kouluikäisille lapsille on hyvä suunnitella toisenlaista 

työskentelyä, jossa ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa ja jossa on enemmän leikkimielistä toimintaa. 

Mitä pienempiä lapset ovat sitä toiminnallisempia ja lyhytkestoisempia harjoitusten pitää olla. Tekemisen 

täytyy olla kiinnostavaa ja työskentelyaikaa on hyvä rytmittää. Erilaisten harjoitusten avulla voidaan joko 

nostaa tai laskea energiatasoa. Välillä voidaan keskittyä itseen ja välillä toiseen. Pienten lasten kanssa 

asioiden työstäminen voi tuntua ”pinnalliselta”, mutta usein riittää, että aihepiirejä sivutaan. Sen kautta ne 

tulevat luvallisiksi puheenaiheiksi ja niihin voidaan myöhemmin palata. Jos aihepiirit ovat liian vaikeita, 

lapset usein kieltäytyvät tekemisestä tai muuttuvat levottomiksi. Hyvinkin arkiselta vaikuttava tekeminen 

voi olla lapselle merkityksellistä ja vaikuttavaa. Aikuinen ei tätä välttämättä aina huomaa.  

Joissakin perheissä työskentelyyn osallistuneiden lasten ikäero saattoi olla yli 10 vuotta. Ikäero tuo omat 

haasteensa työskentelylle. Työskentelyn suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikkien mieltymyksiä, 

rytmittää tekemistä sekä tarvittaessa antaa sisaruksille välillä omaa tekemistä. Sisarukset ovat tottuneet 

toimimaan toistensa kanssa arjessa, samassa perheessä, ja pystyvät siihen myös työskentelyssä – joskus 

helpommin ja joskus vaikeammin. Ja jos toimiminen on vaikeaa, voidaan ajatella, että perhetyöskentelylle 

on erityisesti tarvetta. Haastavien asioiden tunnistaminen ja niiden äärelle pysähtyminen voivat antaa 

vastauksia siihen, onko arjessa mahdollista löytää yhteistä mielekästä tekemistä vai onko niin, että nuori 

aikuinen on jo suuntaamassa kohti omaa itsenäisyyttä, eikä samalla tavalla sitoudu sisaruksiin. Yhteinen 

keskustelu ja yhteisen ymmärryksen lisääminen tilanteista jo sinällään helpottaa niitä.  

Suurissa perheissä (yli neljä lasta) vuorovaikutussuhteiden verkosto on laaja ja ryhmän dynamiikka 

monimuotoista. Kun verkostossa tapahtuu paljon, tarkkoja havaintoja on vaikea tehdä ja osa tapahtumista, 

reaktioista ja osallistujista jää väistämättä vähemmälle huomiolle. Työparityöskentely mahdollistaa 

perheen jakamisen pienempiin ryhmiin, jolloin havainnoiminen helpottuu. Tai voidaan sopia, että toinen 

vastaa toiminnan eteenpäin viemisestä ja toinen keskittyy puhtaasti havaintojen tekemiseen. Joskus 

perheenjäsenillekin on kiinnostavaa toimia erilaisissa kokoonpanoissa. Työskentelyn soveltaminen riippuu 

perheen tarpeista ja työskentelyn tavoitteista. 

Yleisesti voinee sanoa, että lasten kanssa työskentely ei koskaan mene täsmälleen etukäteissuunnittelun 

mukaisesti. On hyvä, että ohjaajat ovat jo valmiiksi miettineet vaihtoehtoista toimintaa, jos suunniteltu ei 

syystä tai toisesta toimi. Hyvään valmisteluun kuuluu suunnitelman, varasuunnitelman ja 

varavarasuunnitelman tekeminen ja niistä luopuminen tarpeen vaatiessa.  
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6.2 Tapaamispaikka ja -aika 
 

Työskentely perheen kotona vaatii samanaikaisesti hienotunteisuutta, kunnioittavaa suhtautumista ja 

jämäkkyyttä. Koti on perheen turvasatama ja työntekijällä on sinne saapuessaan monta roolia: hän on 

ainakin työntekijä, vieras, jonkun lapsi ja mahdollisesti vanhempi. Työntekijä tuo tapaamiseen oman 

taustansa ja oman perhekulttuurinsa, jonka kautta hän katsoo perhettä. Omista lähtökohdista on hyvä olla 

tietoinen, jotta pystyy arvioimaan niiden vaikutuksia esimerkiksi siihen, miten perheen vuorovaikutuksen 

tulkitsee. Samanlaisuus ja tuttuus koetaan usein miellyttävänä, erilaisuus omituisena ja outona. Työparin 

yksi vahvuus on kahdessa kulttuurissa, jonka kautta perheiden tilanteet nähdään. 

Henkilökohtaisten roolien ja työroolien erillään pitäminen ja sopiva sekoittaminen vaatii taitoa ja 

harjoittelua. Perheiden kotona työntekijöistä tuli esille myös henkilökohtainen puoli, vaikka heidän 

työrooliinsa kuului vastata työskentelyn sisällöstä ja puitteista sekä siitä, että rooleista oli sovittu 

vanhempien kanssa. Perhetyöskentely vaatii työntekijöiltä rohkeutta pysähtyä ja ottaa esille sellaisia 

asioita, joita yleensä vieraana ollessa ei kysellä. Hyvät käytöstavat, asioiden kysyminen arvottamatta, aito 

kiinnostus ja oman työtavan perustelu lisäävät luottamusta.  

Tapaamiset olivat koulupäivän jälkeen. Joskus lapset olivat tässä vaiheessa jo väsyneitä, mutta parempaa 

kaikille sopivaa aikaa oli vaikea löytää. Koulu- ja työpäivän jälkeen oli luontevaa syödä yhdessä välipalaa ja 

aloittaa työskentely. Työskentelyn jälkeen iltaan jäi vielä aikaa muulle toiminnalle.  

 

6.3 Työskentelyn ajankohta 
 

Meidän sakki -perhetyöskentelyn kaltainen intensiivinen sisarussuhteita ja perhesuhteita vahvistava 

työskentely sopii psykologin ja sosiaalityöntekijän arvion mukaan parhaiten jo hieman vakiintuneeseen 

perhetilanteeseen. Sijoitusten alkuvaiheessa perheillä on usein paljon asioita hoidettavanaan ja tiiviimpi 

tuki sijoittajalta, jolloin työskentely voi tuntua kuormittavalta. Alussa perheenjäsenten väliset suhteet ja 

roolit ovat vasta muodostumassa. Alkuvaiheen tuessa olisi kuitenkin myös hyvä huomioida koko perheen – 

myös sisarusten – tarpeet ja tarvittaessa perhetyöskentelyn voi soveltaen aloittaa jo sijoituksen 

alkuvaiheessa.  

Ihanteellisen työskentelyn vaihe on vuosi tai kaksi viimeisimmän sijoituksen jälkeen. Tällöin perheenjäsenet 

jo tuntevat toisensa ja suhteet ovat asettuneet jollakin tavoin arjen rakenteisiin. Takana on sen verran 

yhteistä historiaa, että sitä voidaan tutkia, mutta sen verran vähän, etteivät vuorovaikutuskuviot ole vielä 

”sementoituneet”. Noin 1-3 vuotta sijoituksen alkamisen jälkeen (lasten ikä huomioiden) tuntuu sopivalta 

ajalta keskittyä sisarussuhteiden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen. 

Mitä kauemmin perhe on ollut yhdessä sitä vahvempia perheensisäiset vuorovaikutuksen tavat ja 

roolitukset ovat. Joskus on vaikeaa vaikuttaa vakiintuneisiin toimintatapoihin, joskus taas lasten 

kasvaminen ja kehittyminen auttavat roolitusten muuttamisessa. Perhetyöskentelyn avulla voidaan tehdä 

rakenteita ja toimintamalleja näkyväksi, mutta niiden muuttaminen toisenlaisiksi vaatii perheenjäseniltä 

motivaatiota ja voimavaroja. Mitä ”jäykempiä” tai ”urautuneempia” mallit ovat, sen hankalampi niitä on 

muuttaa.  
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6.4 Menetelmät ja työvälineet 
 

Perhetyöskentelyssä kaikilla käytetyillä menetelmillä ja työvälineillä oli tarkoitus. Hankkeessa arvioitiin 

työvälineiden toimivuutta. Valitsimme menetelmiä, jotka arviomme mukaan parhaalla mahdollisella tavalla 

vastasivat perheiden tarpeisiin ja hankkeen tavoitteisiin. Emme menneet perheisiin ”menetelmät edellä”, 

vaan menetelmiä käytettiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki käytetyt menetelmät ovat sosiaali- ja 

terveydenhuollon työntekijöiden saatavilla. Liitteessä 2 on listattuna perhetyöskentelyssä sovelletut 

menetelmät ja välineet.   

 

6.4.1 Aikajanatyöskentely  

Suurin osa perheenjäsenistä antoi aikajanatyöskentelystä hyvän palautteen, mutta joidenkin vanhempien 

mielestä siihen olisi voinut varata enemmän aikaa. Työskentely pidettiin kuitenkin melko napakkana, jotta 

nuorimmatkin lapset jaksoivat keskittyä. Muutaman lapsen mielestä tehtävä oli tylsä ja isoissa perheissä 

jokaisen aikajanan käsitteleminen vei paljon aikaa.  

Aikajanan tekeminen herätti joissakin perheissä yhteistä keskustelua, kun perhe muisteli yhteisten 

lomamatkojen, muuttojen, tapaturmien tai lemmikin ottamisen ajankohtia. Sisarusten aikajanat tekivät 

näkyväksi heidän taustojensa erilaisuuden ja samanlaisuuden. Tietoisuus toisen erilaisesta tarinasta lisäsi 

tuntemista ja loi pohjaa yhteisen tarinan vahvistumiselle.  

Aikajanan haasteena oli, että osa janoista jäi melko pinnallisiksi eikä keskustelua syntynyt työntekijöiden 

yrityksistä huolimatta. Aikajanan ohjeistuksessa olisikin hyvä pyytää perheenjäseniä esittelemään janansa 

ensisijaisesti perheelleen eikä niinkään työntekijöille. Tarkoituksena ja ohjeena oli, että perheenjäsenet 

olisivat kysyneet toisiltaan lisäkysymyksiä toistensa aikajanoista. Lapset harvemmin kysyivät lisää, joten 

kysymysten esittäminen jäi aikuisille.  

 

6.4.2 Perheen verkosto näkyväksi symboleilla 

Koska aikajanojen tekeminen ja käsitteleminen syksyn perheiden kanssa veivät paljon aikaa, kevään 

työskentelyssä tutustuimme perheiden verkostoon eri tavalla. Perheen verkoston rakentaminen hahmoilla 

ja teipillä jakoi mielipiteitä. Osa koki, että tehtävä toi hyvin näkyväksi perheen ja lasten verkostot, ja 

muutaman mielestä tehtävä oli outo tai irrallinen. Työskentely osoittautui aikajanaa paremmaksi tehtäväksi 

perheissä, joissa oli alle 7 –vuotiaita lapsia. Työskentelyssä työntekijätkin saivat käsityksen perheen 

verkoston kokonaisuudesta.  

 

6.4.3 Kortit 

Erilaisten korttien käyttö toimi hyvin perheiden kanssa. Kortit olivat konkreettisia, niitä saattoi valita ja 

niiden avulla perheenjäsenten oli helppo sanoittaa tunteita ja vahvuuksiaan sekä sisaruuteen liittyviä 

ajatuksia ja tilanteita.  
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6.4.4 Leikit ja yhdessä tekeminen 

Lapsille suunnatussa sisarusten tapaamisessa toiminnallisuus osoittautui tärkeäksi. Tapaaminen toteutettiin 

sään mukaan osittain ulkona ja sisällä. Ulkotehtävät olivat lapsille mieluisia ja siellä oli hyvin tilaa 

toiminnallisille tehtäville. Rastilta toiselle siirtyminen auttoi pitämään mielenkiintoa yllä ja rastien 

tehtävätkin osoittautuivat onnistuneiksi. Kaikki lapset pitivät tapaamisesta, mutta teini-ikäisten nuorten 

innostuneisuus oli hieman vähäisempää. Työntekijän näkökulmasta vain lapsille suunnattu tapaaminen oli 

tärkeä, koska sisarusten suhteet näyttäytyvät erilaisina, kun vanhemmat eivät ole paikalla.  

Leikit, pelit ja kaikenlainen yhteinen toiminta olivat tärkeitä ja toivottuja asioita myös koko perheen 

tapaamisissa.  

 

6.4.5 Sadut ja tarinat 

Satujen ja tarinoiden avulla päästiin keskustelemaan lasten kanssa sijaissisaruuteen liittyvistä ajatuksista, 

kysymyksistä ja tunteista. Aiheesta on kirjoitettu suhteellisen paljon kirjoja, joita voi hyödyntää 

työskentelyssä sellaisenaan tai soveltaen. Tarinat (kuten myös leikit ja lelut) antavat lapselle 

mahdollisuuden käsitellä omaa tarinaansa turvallisesti, sopivan välimatkan päästä, samaistumisen kautta. 

Suorat kysymykset esimerkiksi sijoitukseen tai sisaruksiin liittyvistä tunteista voivat olla liian vaikeita 

vastattaviksi, mutta mielikuvitushahmon apuna tunteita voidaan miettiä ja käsitellä.  

Pienten lasten kanssa leikki, tekeminen ja tarinat vaikuttivat olevan parhaita tapoja lähestyä sisaruutta. 

Myös sellaiset kortit ja kuvat toimivat, jossa lasten ei tarvitse osata lukea. 

 

6.4.6 Valokuvat 

Lasten tapaamisella sisaruksista otettu Polaroid-kuva oli osalle lapsista merkityksellinen asia, jota he 

esittelivät vanhemmilleen. Valokuvassa sisarukset olivat yhdessä sellaisina kuin he halusivat olla. Kuvaa 

suunniteltiin ja siihen valmistauduttiin ja kaikki lapset halusivat tulla yhteiseen sisaruskuvaan. Yhdessä 

näkyvillä oleminen vahvistaa parhaimmillaan yhdessä olemisen tunnetta. Ohjaajina emme tienneet, onko 

sisaruksilla ennestään yhteisiä kuvia, mutta pidimme tärkeänä sellaisen ottamista. Konkreettinen paperilla 

oleva kuva tuntui merkittävämmältä kuin digitaalinen kuva.  

Sisarusten valokuvaamisessa voisi hyvin toimia Voimauttava valokuva, vaikka emme sitä tässä 

työskentelyssä käyttäneetkään. Menetelmä on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä 

sosiaalipedagoginen menetelmä, jossa itsemäärittelyn oikeus, valta-asetelmien purkaminen ja 

vastavuoroisuus määrittävät toimintaa. Menetelmää voidaan käyttää turvallisesti terapeuttiseen 

identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai 

ammattilaisen ja asiakkaan välillä. (Voimauttavan valokuvan menetelmä 2020)  

www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm.  

 

http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm
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6.4.7 Yhteinen aika ja yhdessä oleminen 

Perheille tärkeintä oli yhdessä tekeminen. Etenkin lapset toivoivat enemmän perheen yhteistä aikaa ja 

tavallisten asioiden tekemistä: lautapelien pelaamista, ruuan tekemistä, leipomista ja tv:n katsomista 

yhdessä. Menetelmien avulla fokusoimme ja syvensimme työskentelyä, ja ne auttoivat osallistujia 

sanoittamaan käsiteltäviä aiheita. Menetelmien avulla on myös helpompi tehdä havaintoja.  

                                            

7 Työskentelyn fokus ja perheen yhteinen tarina 
 

Työskentelyn painopiste pidettiin sijaisperheen arjessa ja sijaisperheen perhesuhteissa. Työskentelimme 

niiden kanssa, jotka olivat paikalla ja pyrimme tietoisesti keskittymään heihin. Kodin ulkopuolella asuvat 

sisarukset ja muut perhesuhteet jäivät työskentelyssä taka-alalle, vaikka heidän merkityksensä 

sijaisperheen toimivuuden kannalta voi olla suuri. Työskentelystä jäi sivuun myös sisarussuhteiden 

tarkastelu kodin ulkopuolella esimerkiksi koulussa tai harrastuksissa. Sisarussuhde voi näyttäytyä hyvinkin 

erilaisena kotona ja kodin ulkopuolella. Kotona riitelevät sisarukset voivat pitää toistensa puolia koulussa 

tai kotona parhaat leikkikaverit eivät edes katso toisiinsa koulussa.  

Sijaisperheille yhteisen tarinan rakentaminen ei aina ole helppoa, koska perheeseen sijoitetut lapset tuovat 

mukanaan aikaisempien perheidensä kulttuuria ja toisaalta tarinaa, josta isojakin osia voi olla ”kadonnut” 

matkan varrella. Perheen yhteisen tarinan elementit koostuvat sekä sijoitettujen lasten tarinoista että 

sijaisperheen aiemmasta tarinasta. Kaikkien perheenjäsenten historiat tulee huomioida, jotta perheen 

yhteisen tarinan muodostaminen olisi ylipäätään mahdollista. Tässä luvussa käsitellään työntekijöiden 

havaintoja perhesuhteista ja vuorovaikutuksesta. 

 

7.1 Koti ja perhe 
 

Perheisiin sijoitetut lapset sanoivat sijaisperheen kotia kodikseen ja sijaisperhettä perheekseen. Moni lapsi 

kertoi, että heillä on kaksi kotia: toinen sijaisperheessä ja toinen syntymäperheessä. Suurin osa lapsista 

tapasi syntymävanhempiaan tai toista vanhempaa säännöllisesti, ja osa tapasi myös biologisia sisaruksiaan 

säännöllisesti. Aikuisia sisaruksia he tapasivat harvemmin. Perheen biologiset ja adoptoidut lapset pitivät 

sijoitettuja lapsia osana perhettään, vaikka aina se ei ollut kaikille helppoa. Joissakin perheissä näkyi 

enemmän se, että lapsi oli sijoitettu, ja joissakin sijoitettu lapsi ”sulautui” perheeseen. Tähän vaikuttivat 

muun muassa lasten ikä, sijoituksen kesto ja sijoitetun lapsen biologisen suvun tilanne ja aktiivisuus. 

Biologisten ja adoptoitujen lasten perheeseen kuuluivat arkiperheen lisäksi heidän aikuistuneet 

sisaruksensa. 

Perhekäynneillä ohjaajat huomasivat perheiden kodeissa olevat valokuvat. Joissakin perheissä oli esillä 

paljon valokuvia, joillakin hyvin vähän. Osalla oli valokuvia näkyvilla kaikista lapsista, ja osalla biologisen 

perheen valokuvat korostuivat. Parissa perheessä oli näkyvillä myös yhteiskuva sisaruksista. Valokuvat 

herättivät pohtimaan sitä, miten paljon kuvat symboloivat perheen suhteita tai miten paljon ne voivat 

suhteisiin vaikuttaa. Kuinka paljon valokuvat voivat lisätä perheen yhteenkuuluvuutta? Kuulunko minä 

perheeseen, jos esillä on kaikkien muiden valokuvia, mutta minun kuviani ei ole?  
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7.2 Sisarussuhteet 
 

Joissakin perheissä sijoituksen alkuvaihe oli ollut haastavaa aikaa alkaville sisarussuhteille ja koko perheelle. 

Aikajanatehtävän yhteydessä vanhemmat kertoivat sijoituksen alkuvaiheesta ja myös lapset alkoivat 

muistella alkuaikaa. Alussa oli ollut paljon riitoja lasten välillä. Joissakin perheissä riitoihin osallistuivat 

kaikki lapset, joissakin perheissä joku lapsista vetäytyi syrjään muiden riidellessä. Eräässä perheessä 

sijoitettu lapsi asui perheessä jo ennen biologisten lasten syntymää, ja hän muisteli pienempien 

sisarustensa syntymiä. 

Vanhempien arvion ja FAST -alkukartoituksen perusteella lasten välisten suhteiden toimivuus vaihteli 

perheiden välillä ennen perhetyöskentelyä. Toisissa perheissä lasten välisissä suhteissa ei ollut erityisiä 

haasteita ja sisarussuhteet vaikuttivat melko tavallisilta ja toimivilta. Sisarukset olivat osa yhteistä perhettä 

ja he tulivat toistensa kanssa hyvin toimeen. Suhteessa näkyi tavanomaista yhdessäoloa ja kinastelua. 

Sisaruuteen liittyvät tunteet (mm. ilo, luottamus, välittäminen, mustasukkaisuus, ärtymys) vaikuttivat 

olevan tasapainossa. Toisissa perheessä haasteita ilmeni joko vähän tai kohtalaisen paljon. Vaikeuksia tuotti 

esimerkiksi sisarusten väliset liittoumat, jolloin joku jäi ulkopuolelle, tai perheen arkea kuormittavat 

sisarusten hankalat välit. Näissä suhteissa hankalat tunteet (mm. ärtymys, kateus, viha, pettymys, häpeä) 

tulivat esiin mukavia tunteita useammin. Sisarussuhteet eivät ole muuttumattomia ja eri elämänvaiheessa 

suhteilla on erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi murrosikäisten nuorten sisarussuhteet voivat kuohua hyvinkin 

paljon, vaikka aikaisemmin suhteet olisivat olleet hyvät.  

Lasten sisarussuhteiden erilaiset puolet tulivat perheissä näkyviin toiminnallisten tehtävien ja menetelmien 

kautta. Suurin osa lapsista osasi kertoa paljon sisarussuhteisiinsa liittyviä asioita tehtävien aikana. Osa 

lapsista toi alusta alkaen rohkeasti ajatuksiaan ja tunteitaan esiin kaikkien perheenjäsenten ollessa paikalla. 

Näin tapahtui erityisesti niissä perheissä, joissa oli totuttu keskustelemaan yhdessä. Sisarukset kertoivat 

toisistaan kivoja ja ikäviäkin asioita melko luontevasti. Osa lapsista oli vapautuneempia silloin, kun 

vanhemmat eivät olleet läsnä eikä heidän tarvinnut kilpailla vanhempien huomiosta. Sisarukset osasivat 

pitää yhdessä hauskaa, mutta osasivat myös puhua vaikeista asioista. 

 

7.3 Tunteet 
 

Perheet olivat tunneilmaisultaan erilaisia. Pienten lasten kohdalla iloisuus ja innostuneisuus olivat näkyviä 

tunteita ja pienten lasten perheissä vanhemmat heittäytyivät työskentelyyn uteliaasti. Huumoria ja naurua 

oli lähes jokaisessa perheessä. Suutahtamista tai mielensä pahoittamista näkyi yllättävän vähän. Eräässä 

tilanteessa lapsi hieman pahoitti mielensä ja sisarukset yrittivät ratkaista tilannetta reilusti. Tilanne kuvasi 

sitä, että sisarukset pitivät toisaalta omia puoliaan, mutta koittivat ratkaista asian niin, ettei kenellekään 

jäisi paha mieli. Eräässä tilanteessa lapsella ja vanhemmalla oli erilaiset näkemykset aiemmasta riidasta, ja 

se nosti kiukun uudelleen pintaan sekä lapsella että vanhemmalla. Eräässä perheessä lapset miettivät, 

miten sisarukset ilmaisevat tunteitaan. Yhdestä sisaruksen huutaminen tuntui ikävältä, toinen innostui 

helposti, yhtä suretti syrjään jääminen, yksi sai tahtonsa läpi ”raivoamalla” ja toinen vältteli riitoja. Osa 

lapsista näytti tunteensa avoimemmin, toisten tunteita oli vaikeampi tulkita. 
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Vanhempien tunneilmaisu oli melko hillittyä. Osa vanhemmista vaikutti varautuneilta tai he olivat hyvin 

rauhallisia, osa vanhemmista heittäytyi työskentelyyn uteliaan innostuneesti. Väsymyksen ja ärtymyksen 

tunteet näkyivät arjen kiireen keskellä satunnaisesti. Osa vanhemmista ilmaisi paljon ilon ja onnen tunteita 

perhettään kohtaan. Tunteiden näyttämiseen liittyy varmasti myös se, että ohjaajat ja perheet olivat 

työskentelyn alussa toisilleen vieraita. Oli tärkeää rohkaista perheenjäseniä sanoittamaan tunteitaan ja 

kertomaan niistä myös arjessa.  

Vaikka tunnetyöskentely kulki mukana koko prosessin ajan, silti se tuntui jäävän liian vähälle. Tunteiden 

tunnistaminen, sanoittaminen ja ilmaiseminen sekä tunteiden merkityksen ymmärtäminen suhteessa 

käyttäytymiseen ei ole helppo eikä yksinkertainen asia. Joissakin perheissä tunteista puhuttiin suhteellisen 

avoimesti, toisissa perheissä huomattavan paljon vähemmän. Tunteiden kanssa työskentely olisi erityisen 

tärkeää sijoitettujen lasten kohdalla, koska heidän kokemuksiinsa liittyy usein ristiriitaisia tunteita. Jos 

käyttäytymisen taustalla olevia tunteita ymmärrettäisiin paremmin, se vaikuttaisi käyttäytymiseen ja koko 

perheen tilanteeseen. Lapset tarvitsevat aikuisten apua tunteiden käsittelemiseen, mutta aina 

aikuisillekaan ei ole helppoa käsitellä omia tunteitaan tai tunnistaa, mistä oma käyttäytyminen kumpuaa. 

 

7.4 Vanhemmuus sisarussuhteiden tukemisessa 
 

Kaikissa perheissä vanhemmuus näyttäytyi tasapuolisen huolehtivana perhetyöskentelyn aikana. Joissakin 

perheissä vanhemmat pitivät yllä perheen yhteistä keskustelua, ja joissakin perheissä vanhemmat ohjasivat 

lapsia hieman vähemmän, jolloin lasten ja ohjaajien välinen keskustelu korostui. Osassa perheistä 

vanhemmat ylläpitivät myönteistä ja lapsia kunnioittavaa keskustelua, ja joissakin perheissä vanhemmat 

toivat esiin haasteita, ja myönteinen palaute jäi vähemmälle. Vanhemmat ohjasivat tapaamisten aikana 

kutakin lasta tasapuolisesti lapsen ikätaso huomioiden. Tasapuolinen huomiointi ei ollut aina helppoa 

esimerkiksi silloin, kun toinen lapsista oli vetäytyvämpi ja toinen otti vanhempiin aktiivisesti kontaktia.  

Vanhempien omat elämän ja lapsuuden kokemukset vaikuttavat siihen, miten he toimivat vanhempina ja 

miten he reagoivat lasten käyttäytymiseen. Sijoitetuilla lapsilla on taustallaan vähintään yksi 

traumakokemus, mikä liittyy hylkäämiseen. Joskus traumoja on useita ja lapsi on oppinut pärjäämään yksin, 

ilman aikuisen tukea. Lasten erityisistä taustoista ja tarpeista johtuen sijaisvanhemmilta odotetaan erityistä 

vanhemmuutta. Tavallinen vanhemmuus ei riitä silloin, jos lapsi ei suostu vuorovaikutukseen tai 

tunnesuhteeseen sijaisvanhemman kanssa. Tällöin vanhempaa auttaa se, että hän on sinut oman 

historiansa ja omien kielteisten tunteidensa kanssa. Kielteisiä tunteita nousee väistämättä, jos 

vuorovaikutussuhteen luomisessa on pettymyksiä tai ongelmia.  

Vanhemman vastuulla on lapsen houkutteleminen vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentaminen. 

Sillan rakentamisessa apuna voi käyttää terapeuttista niin sanottua PLACE -asennetta eli leikkisyyttä, 

rakkautta, hyväksyntää, uteliaisuutta ja empaattisuutta (Daniel Hughes, 2011 Kiintymyskeskeinen 

vanhemmuus). Osassa perheitä leikkisyys meinasi hävitä arjen alle. Lapset leikkivät kyllä keskenään ja osa 

vanhemmista oli helposti houkuteltavissa mukaan leikkiin tai kepeyteen, mutta osalla vanhemmista arjen 

hallitseminen ja arkirutiinien työläys peittivät alleen leikkisyyden. Joskus leikkisyys oli myös kiedottu 

sarkasmin tai huumorin kaapuun, eivätkä lapset aina ymmärtäneet sitä.  

Osassa perheistä rakkaus näkyi sanoissa, katseissa, kosketuksessa ja tavassa olla toisten kanssa. Joissakin 

perheissä läheisyys ja koskettaminen näkyi luontevasti lasten ja vanhempien välillä tapaamisten aikana 
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(esimerkiksi vieressä istumista, nojaamista, sylissä olemista). Joissakin perheissä lämpö ja yhteenkuuluvuus 

näkyi vähemmän, mutta puhe ja teot toivat välittämistä esiin. Joissakin perheissä perheenjäsenet olivat 

jännittyneitä työskentelyn aikana eikä perheenjäsenten välillä juurikaan näkynyt lämpöä. Lasten iällä voi 

olla merkitystä. Pienelle lapselle huomion ja lämmön osoittaminen voi olla helpompaa kuin teini-ikäiselle.  

Toisissa perheissä oli itsestään selvää, että jokainen oli hyväksytty sellaisena kuin hän oli. Toisissa perheissä 

käyttäytyminen, etenkin huono käyttäytyminen ja siitä puhuminen veivät suuren osan ajasta ja vaarana oli 

valtataisteluun ajautuminen. Työntekijät huomasivat näissä tilanteissa pohtivansa, syntyikö lapsille 

kokemus hyväksytyksi tulemisesta sellaisina kuin he ovat, vai olivatko he hyväksyttyjä vain käyttäytyessään 

hyvin? 

Hughesin mukaan mentalisoivalle ja valmennetulle (sijais)vanhemmalle, joka on sinut omien kokemustensa 

ja tunteidensa kanssa, on helpompaa ohjata lasta lempeästi sekä löytää ymmärrystä ja myötätuntoa 

silloinkin, kun lapsi käyttäytyy huonosti. Mentalisoiva vanhempi on utelias ja aidosti kiinnostunut lapsen 

kuulumisista ja haluaa ymmärtää, miltä asiat näyttäytyvät lapsen näkökulmasta. Yleisellä tasolla voidaan 

todeta, että sijaisvanhempia ajaa eteenpäin halu ymmärtää ja asettua empaattisesti lapsen asemaan.  

 

7.5 Keskustelutapa  
 

Kaikissa perheissä on omanlaisensa kulttuuri, myös keskustelutyylissä ja asioiden sanoittamisessa. Kun 

perheelle ennestään tuntemattomat ihmiset saapuvat perheeseen, he pääsevät näkemään perhe-elämää 

ulkoa päin. Työntekijöillä itsellään on omat taustansa ja heidän perhekulttuurinsa voi olla hyvinkin 

erilainen. Perhekulttuurin voidaan ajatella olevan melko pysyvä perheen tapa toimia, mutta se voi 

muovautua esimerkiksi perheen kokoonpanon muutoksista, perhettä kohdanneen kriisin seurauksena tai 

perhetyöskentelyn myötä. Lasten kasvaminen vaikuttaa keskustelutapaan, mutta perhekulttuuriin sillä ei 

välttämättä ole vaikutusta. Sijaisperheiden keskustelutavassa näkyy tavallisesti useiden perheiden 

kulttuurit, sillä sijoitetut lapset tuovat mukanaan syntymäperheensä ja mahdollisesti myös aikaisempien 

sijoituspaikkojen kulttuuria.  

Meidän sakki -työskentelyn perheissä keskustelutapa oli vakiintunut, sillä lähes kaikki sijoitukset olivat 

kestäneet useita vuosia. Joissakin perheissä keskustelua syntyi helposti lasten ja aikuisten välillä. Keskustelu 

vaikutti luontevalta niissä perheissä, joissa keskustelu oli arkipäivää ja vanhemmat olivat lasten apuna 

asioiden sanoittamisessa. Vanhemmat antoivat lapsille myönteistä palautetta koko työskentelyn ajan ja 

ohjasivat heitä kunnioittavasti. Vanhemmat tarjosivat aktiivisesti ja konkreettisesti apuaan lapsille, eivätkä 

ainoastaan ohjanneet sanallisesti kauempaa. Näissä perheissä lapset kertoivat enemmän mielipiteitään ja 

näyttivät tunteitaan, ja vanhemmat huomioivat ne. Vaikka sisarukset naljailivat toisilleen, he harvoin 

puhuivat ilkeästi perhetyöskentelyn aikana.  

Keskustelu oli vastavuoroista, mutta se ei automaattisesti ollut tasapuolista ja joissakin perheissä joku tai 

jotkut perheenjäsenistä pyrkivät hallitsemaan tilannetta. Ohjaajien tehtävänä oli pyrkiä tasapainottamaan 

tilannetta siten, että kaikki perheenjäsenet (erityisesti lapset) saivat mahdollisimman tasapuolisesti 

huomiota ja äänensä kuuluviin. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että ohjaajat aktiivisesti 

kysyivät kaikkien perheenjäsenten mielipiteitä kohdentaen kysymyksen selkeästi henkilölle, jonka toivottiin 

vastaavan. Tarvittaessa työntekijät ohjasivat tilannetta niin, että hallitsevalle henkilölle esitettiin toive siitä, 

että annetaan toisellekin henkilölle puheenvuoro.  
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Joissakin perheissä yhteistä keskustelua oli vähemmän. Toisissa perheissä asioista ei aina puhuttu suoraan 

tai niitä ei perusteltu. Perheen puhe ja huumori saattoi sisältää sarkasmia, jolloin asian sisältö jäi 

epäselväksi. Puhetapa ei myöskään näyttänyt lisäävän perheenjäsenten välistä keskustelua ja todelliset 

tunteet saattoivat arjessa jäädä piiloon. Joissakin perheissä puhetapa oli ajoittain hyvinkin suoraa tai 

kielteisiin asioihin puuttumista, mutta työskentelyssä kävi kuitenkin ilmi, että perheenjäsenet olivat 

toisilleen tärkeitä ja he huomasivat toisissaan paljon vahvuuksia. Joissakin perheissä kommunikaatio oli 

ajoittain vastavuoroista, mutta välillä keskustelu tyrehtyi ja työskentelyssä syvemmälle tasolle pääseminen 

vaati aikaa. Näissä perheissä menetelmät osoittautuivat tärkeiksi perheen yhteisen tekemisen areenoiksi. 

Yhteisen keskustelun ja asioiden sanoittamisen vähyys voi vaikeuttaa tasapainoisen sisarussuhteen 

syntymistä kaikissa perheissä, ei vain sijaisperheissä. Toisilleen vähän puhuvat perheenjäsenet voivat jäädä 

toisilleen etäisiksi ja heidän yhteinen tarinansa voi jäädä muodostumatta.  

Vaikka perheen keskustelukulttuuri muodostuu melko pysyväksi tavaksi toimia, sitä on mahdollista 

aktiivisesti pyrkiä muuttamaan. Mitä pienempiä lapset ovat, sitä suurempi vastuu ja myös mahdollisuus 

vanhemmilla ja perheen työntekijöillä on vaikuttaa perheen vuorovaikutukseen. On tärkeää, että 

vanhemmat saavat tukea ja peilauspintaa omaan toimintaansa perheessä. Perheen vuorovaikutusta 

kannattaa pohtia myös koko perheen kanssa ja miettiä yhdessä vaihtoehtoisia tapoja rakentavamman 

vuorovaikutuksen tueksi.  

 

8 Työparityöskentely 
 

Psykologin ja sosiaalityöntekijän työparityöskentely koko sijaisperheen kanssa on suhteellisen harvinainen 

työtapa. Lastensuojelussa työparityöskentely mielletään yleensä joko kahden sosiaalityöntekijän 

yhteistyöksi, tai sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän (tai sosiaaliohjaajan) parityöskentelyksi. Meidän 

sakki -perhetyöskentelyssä haluttiin pilotoida sosiaalityöntekijän ja psykologin muodostamaa työparityötä, 

jotta molempien ammattien taidot ja näkökulmat voitaisiin hyödyntää työskentelytavan suunnittelussa ja 

kehittämisessä. Työparityö mahdollisti työnjaon konkreettisesti ja mentaalisesti. Työparina toimiminen 

antoi mahdollisuuden sekä työskentelyn reflektoimiseen että yksittäisten perheenjäsenien ja koko perheen 

tarpeiden yhtäaikaiseen huomioimiseen. Kaikkien sijaisperheessä asuvien lasten sisarussuhteiden 

tukemiseksi tällaista työskentelyä ei ole aikaisemmin toteutettu. Sijaisperheiden saama tuki kohdentuu 

usein vain sijoitetulle lapselle ja sijaisvanhemmille – ei muille perheenjäsenille.  

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöiden ja psykologien työparityötä tehdään ainakin 

perheneuvoloissa. Joillakin paikkakunnilla myös lastensuojelun sijaishuollon henkilökuntaan kuuluu 

perheterapeutteja ja psykologeja. Työparina työntekeminen ei ole vielä monillekaan tuttua ja toisten 

ammattitaidon hyödyntämistä ei välttämättä osata. Kokemuksiemme perusteella moniammatillista 

työparityötä kannattaa lisätä. Parhaimmillaan voitaisiin puhua psykososiaalisesta työtavasta, jolloin 

perheillä olisi käytössään sekä sosiaali- että psykologityön osaaminen.  

Meidän sakki –perhetyöskentelyn aikana työparityöskentelyyn liittyvät ajatukset koskivat sekä käytännön 

työnjakoa että ammattikohtaisia ja persoonallisia ulottuvuuksia. Työnjaollisesti päätimme etukäteen, kumpi 

ottaa tarvittavat välineet mukaan ja on yhteydessä perheeseen. Muita päätettäviä asioita olivat mm. 

vetovastuiden ja kirjaamisten työnjako. Sosiaalityöntekijä on usein tottunut tekemään lyhyitä ja napakoita 
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asiakaskirjauksia ja psykologi tarkempia kirjauksia. Oli myös hyvä puhua siitä, mitä havainnoidaan ja miten 

havainnoidaan. 

Työparityö myös mahdollisti sen, että toisen työntekijän oli mahdollista tarvittaessa siirtyä yhden lapsen 

kanssa tekemään jotakin, toisen jäädessä toimimaan koko perheen kanssa. Työparia pystyi käyttämään 

apuna, kun halusi ottaa asioita puheeksi tai antaa esimerkiksi palautetta perheen toiminnasta. 

Perheenjäsenet kuuntelivat kiinnostuneina, kun työntekijät keskenään puhuivat, millaisia asioita he olivat 

huomanneet perheen toiminnassa. Työparityöskentely on myös työntekijän ja perheen turva yllättävien 

tilanteiden varalta sekä silloin, jos työntekijän keskittyminen herpaantuu tai keskittyminen jää kiinni 

esimerkiksi yhteen perheenjäseneen. 

Perheen kodissa työskenteleminen ja tapaamisten ohjaaminen vaati ohjaajilta perhettä kunnioittavaa 

työskentelytapaa ja asennetta. Toisen kunnioitus ja arvostus on myös työparityön lähtökohta. 

Työntekijöiden piti ottaa selkeästi, mutta ystävällisesti oma roolinsa työskentelyn ohjaajina. Heidän 

vastuullaan oli turvata työskentelyn raamit. He varmistavat esimerkiksi, että tv on kiinni, kaikki halukkaat 

ovat paikalla ja vieraita ei vastaanoteta työskentelyn aikana. 

Lastensuojelun perhehoidossa on monenlaisia perhesuhteita ja suhteisiin liittyy valtavasti tunteita. Aina 

tunteet eivät ole helppoja, mutta on tärkeää, että perhesuhteista ja niihin liittyvistä tunteista on lupa 

puhua. Työskentelyn sisältöjä kannattaa etukäteen miettiä yhdessä sijaisvanhempien kanssa, jotta perheen 

tärkeät ja ajankohtaiset asiat voidaan huomioida työskentelyssä. 

Työskentelyn herättämien ajatusten ja tunteiden purkaminen työparin kanssa tapaamiskertojen jälkeen oli 

tärkeää sekä työhyvinvoinnin että toiminatamallin kehittämisen vuoksi. Tapaamisissa tekee paljon 

havaintoja ja usein työntekijät jäävät yksin kantamaan perheessä vallitsevia tunteita ja tunnelmia. Näistä 

puhuminen oli vapauttavaa. Yhteiset havainnot tai ihmettelyn aiheet suuntasivat seuraavan 

tapaamiskerran toimintaa ja teki yleisemminkin näkyväksi työskentelyn kehittämisen kohtia.  

Työskentelyn aikana totuttujen työskentelytapojen erilaisuus konkretisoitui. Sosiaalityöntekijän työrooliin 

ei välttämättä ole aikaisemmin kuulunut perheen arjessa tehtävää ohjaavaa työskentelyä, joten sellainen 

työtapa voi tuntua uudelta. Sijaishuollon sosiaalityössä painottuu enemmän asiakasprosessien hallinta ja 

lapsen edun valvominen sekä palvelujen järjestäminen ja päätöksenteko. Psykologin työskentely on usein 

hoitavampaa ja työn painopiste on ihmisen käyttäytymisessä, tunteissa, ihmissuhteissa ja ihmismielessä. 

Lisäksi sosiaalityöntekijällä voi prosessinhallitsijana olla selkeämmin tavoite tapaamiselle, kun taas 

psykologi lähtee enemmän kyselemään, minkä asian äärellä perhe on ja miten siitä voisi lähteä yhdessä 

rakentamaan työskentelyä – kuitenkin aina siihen suuntaan, missä tavoite on. Sosiaalityöntekijän ja 

psykologin työssä on myös paljon samaa ja tässä työskentelyssä työkentät ja niihin liittyvä osaaminen 

täydensivät toisiaan.  

Psykologinen osaaminen perhetyöskentelyssä ja sisarussuhteiden tukemisessa osoittautui hyvin tärkeäksi. 

Psykologi havaitsee ja tarttuu eri asioihin kuin sosiaalityöntekijä. Mikäli perhesuhteisiin ja sisarussuhteisiin 

liittyy paljon haasteita, psykologinen tai perheterapeuttinen osaaminen on tarpeellista solmukohtien 

aukaisemiseksi. Toisaalta sosiaalityöntekijä osaa arvioida yhdessä perheen kanssa tuen ja palvelujen 

tarvetta, ja hän saa lisäymmärrystä perheen arjesta ja ihmissuhteista työnsä tueksi. Sosiaalityöntekijän 

täytyy varmistaa kaikkien lasten oikeuksien toteutuminen perheessä. Koko perheen hyvinvointi on myös 

sijoitetun lapsen etu. 
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9 Loppusanat 
 

Meidän sakki -hankkeen perhetyöskentely onnistui hyvin. Työskentelyyn osallistui monenlaisia 

sijaisperheitä erilaisilla kokoonpanoilla. Työskentelyyn osallistuneet antoivat työskentelystä enimmäkseen 

hyvää palautetta. Erityisesti lapset näyttivät nauttivan saamastaan huomiosta. Heitä kohdeltiin 

tasavertaisina ja heidän mielipidettään arvostettiin ja sitä kunnioitettiin. Huomattava määrä osallistujista 

toivoi enemmän tapaamisia, mistä voi päätellä, että perheet kaipaavat koko perheelle suunnattua 

työskentelyä ja tukea sisarussuhteisiin.  

Perhetyöskentelyssä lapset ja sijaisperheessä muodostuneet sisarussuhteet olivat keskiössä. 

Sisarussuhteiden tukemiseen tarvitaan vanhempien apua etenkin silloin, jos suhteissa on ongelmia. On 

tärkeää, että vanhemmat osallistuvat työskentelyyn ja ovat kuulemassa lasten ajatuksia ja tunteita 

sisaruudesta. Perheen toimintakulttuurin, vuorovaikutuksen ja dynamiikan havainnoiminen onnistuu 

parhaiten siten, että ainakin kaikki perheen kotona asuvat perheenjäsenet ovat paikalla. Työskentelyyn 

voivat osallistua myös sijaisperheen aikuistuneet lapset.  

Työskentelyn aikana pohdittiin, miten paljon sijoitettujen lasten verkostoista voi puhua koko perheen 

kesken. Sijoitetun lapsen asiat ovat salassapidon alaisia, mutta lapset asuvat yhdessä, samassa perheessä, 

sisaruksina. Perhetyöskentelyssä päädyttiin puhumaan verkostoista avoimesti, koska ne vaikuttavat lasten 

arkeen. Yhtä lailla myös sijaisvanhempien biologisilla ja adoptoiduilla lapsilla asuu verkostoa sijaisperheen 

kodin ulkopuolella. Työskentelyssä pidettiin tärkeänä, että lapset saivat itse esitellä lähiverkostonsa. Tämä 

auttoi työntekijöitä käyttämään samoja sanoja, jotta perhesuhteista puhutaan lapsen näkemystä 

kunnioittaen eikä aikuisten määrittelemin termein.   

Työskentelyyn valitut menetelmät ja työvälineet olivat pääsääntöisesti onnistuneita. Kaikki 

perhetyöskentelyssä mukana olleet halusivat osallistua tehtävien tekemiseen ja suurin osa lapsista oli 

innoissaan tapaamisilla. Kaikki työmenetelmät eivät välttämättä tuoneet perheelle uutta tietoa toisistaan, 

mutta perheen tarinan vahvistumisen kannalta perheen historiasta keskustelu toi uusia näkökulmia ja 

ymmärrystä. Yhteiset kokemukset, muistot ja tarinat näyttäytyivät perheitä yhdistävinä tekijöinä. Mukavia 

ja ikäviäkin hetkiä muisteltiin yhdessä. Esimerkiksi yhteiset lomat olivat lasten mielestä mukavia perheen 

yhteisiä hetkiä. Toisaalta mieleen tuli myös reissuja, jotka eivät olleet sujuneet ilman ristiriitoja. 

Palautteiden mukaan monessa perheessä jäsenten välinen tietoisuus ja ymmärrys lisääntyi. 

Viisi työskentelykertaa mahdollisti perheille yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä. Ohjatut tapaamiset 

tarjosivat perhesuhteita vahvistavaa toimintaa, jossa kaikki olivat läsnä ja kuuntelivat toisiaan ilman arkisia 

askareita. Viiden kerran intensiivityöskentelyn toteuttaminen voi kuitenkin olla haastavaa, mikäli 

työntekijöiden asiakasmäärät ovat suuret. Tämä on huomioitu Meidän sakki -perhetyöskentelyn 

juurruttamisessa käytäntöön ja työskentelyä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa jokaisessa perheessä 

samalla kaavalla. Joissakin perheissä kolme tapaamista voi riittää, ja joissakin viisikin tapaamista tuntuu 

liian vähältä. Meidän sakki -perhetapaamisten pohjalta on haluttu kehittää erilaisten perheiden tarpeisiin 

sovellettavia työskentelymalleja. Jo olemassa olevia työmenetelmiä voi helposti soveltaa koko perheen 

kanssa työskentelyyn.  

Koko sijaisperheen kanssa työskentely on vielä melko harvinaista, koska tuki kohdistetaan useimmiten 

sijoitetuille lapsille ja sijaisvanhemmille. Osa perhehoidon tukea tarjoavista yksityisistä toimijoista on 

edelläkävijöitä koko sijaisperheen huomioimisessa ja perheen kaikkien lasten tukemisessa, mutta 

valtakunnallista keskustelua aiheesta on käyty melko vähän. Kehittämistyötä lastensuojelun perhehoidon 
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kentällä on aikaisemmin tehty lähinnä sijaisvanhempien ja sijoitettujen lasten biologisten vanhempien 

yhteistyön vahvistamiseen. Systeeminen perheyhteisö onkin määrittynyt pitkälti sijoitetun lapsen 

vanhempisuhteiden kautta ja sisarussuhteet ovat jääneet taka-alalle. Perheenjäsenten toisistaan irrallinen 

tukeminen ei edistä lapsen kokonaistilanteen ja perhesuhteiden havainnoimista ja ymmärtämistä. Lapsen 

kokonaistilanteen ja ihmissuhteiden tunteminen on tärkeää varsinkin lasta ja lapsen perheitä koskevissa 

päätöksissä. Mikäli perheellä on useita lapsen asioista vastaavia työntekijöitä, heidän olisi hyvä tehdä 

yhteistyötä koko sijaisperheen arjen tukemiseksi.  

Perhetyöskentely vahvisti käsitystämme siitä, että koko sijaisperheen tukemiselle ja erityisesti 

tunnetyöskentelylle on tarvetta. Sijoitetuilla lapsilla on taustallaan vähintään yksi traumaattinen kokemus, 

mutta lähes aina useita vaikeita kokemuksia. Lähes poikkeuksetta lapset ovat jääneet kokemustensa kanssa 

liian yksin, jos heillä ei ole varhaislapsuudessa ollut aikuisen tukea vaikeiden tunteiden ja tilanteiden 

sanoittamisessa eikä tunnesäätelyn opettelemisessa. Aikuisen avulla ja esimerkin kautta lapsi oppii 

nimeämään ja tunnistamaan sekä omia että muiden tunteita ja vähitellen myös säätelemään niitä. Tämä 

tukee myös lasten välisiä suhteita.  

Perhetyöskentely vahvisti perheen yhteistä tarinaa. Kaikki perheenjäsenet tulivat paremmin tietoisiksi siitä, 

miten lapset olivat tulleet perheeseen ja millaisia ajatuksia ja tunteita tilanne oli herättänyt. Kaikenlaiset 

tunteet olivat sallittuja ja kaikenlaisia tunteita tuli myös esille. Lapset tarvitsivat aikuisia puhumattomien 

asioiden puheeksi ottamiseen ja tunteiden sanoittamiseen. Tunteet voivat monessa tilanteessa olla myös 

ristiriitaisia – samaan aikaan voi tuntea helpotusta ja syyllisyyttä, onnea ja surua. Tunteet ohjaavat vahvasti 

toimintaa ja siksi niiden tiedostaminen on tärkeää. Kaikenlaisten tunteiden tiedostaminen on ensimmäinen 

askel tunteiden säätelyyn. Tunteiden säätelyn kautta voidaan vaikuttaa siihen, miten tunteiden annetaan 

vaikuttaa käyttäytymiseen.  

Meidän sakki -työskentelytapa mahdollisti matkan perheen muodostumisesta nykyhetkeen, ja auttoi 

perheitä sanoittamaan yhteistä matkaansa. Parhaimmillaan perheen yhteinen tarina voi lisätä lasten 

sisarussuhteisiin ”me-henkeä” ja samalla puolella olemisen tunnetta. Lapset toivoivat enemmän perheen 

yhteistä aikaa ja yhdessä tekemistä. Myös suuri osa vanhemmista kertoi toivovansa yhteistä aikaa 

enemmän. Koimme hyväksi sen, että työskentelyprosessin loppupuolella keskityttiin perheen vahvuuksiin 

ja voimavaroihin. Perheen vahvuuksista ääneen puhuminen usein vahvistaa perheenjäsenten myönteisiä 

ajatuksia toisistaan. 
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Liite 1: Tiedote perhetyöskentelystä 
 

Meidän sakki: Sisarussuhteiden vahvistumiseen tähtäävän toiminnan pilotti  

  

Perhehoitoliitto ry:n Meidän sakki -hanke nostaa esille sisarussuhteiden ja sijaissisarusten merkityksen 

perhehoidossa. Hankkeen päätavoite on sisarussuhteiden vahvistuminen pitkäaikaista perhehoitoa 

antavissa sijaisperheissä. Pilotin toteuttavat Meidän sakki -hankkeen sosiaalityöntekijä Annemari 

Karjalainen ja psykologi Tarja Janhunen.   

Etsimme pilottiimme yhden tai kahden vanhemman sijaisperheitä, jotka asuvat Uudenmaan alueella ja 

jotka ovat valmiita sitoutumaan 7-9 pilottitapaamiseen (sis. alku- ja loppukartoitus). Toiveenamme on, että 

pilottiperheen kotona asuisi tällä hetkellä vähintään yksi biologinen lapsi ja vähintään yksi sijoitettu lapsi. 

Perheessä voi olla myös adoptoituja lapsia. Lasten alaikäraja on noin 7 vuotta. Perheessä voi asua enintään 

neljä lasta ja viimeisimmästä sijoituksesta tai adoptiosta on hyvä olla vähintään vuosi aikaa.    

Hanketiimi valitsee ehdotetuista perheistä pilottiin parhaiten sopivat perheet. Perheitä valittaessa 

arvioidaan mm. perheen motivaatiota sitoutua pilottiprosessiin ja sen aikatauluun sekä perheen 

elämäntilanteen sopivuutta. Esimerkiksi kriisivaiheessa elävää perhettä ei oteta mukaan pilottiin. On 

tärkeää, että perheeseen sijoitettujen lasten vastuusosiaalityöntekijät ja perheen vastuutyöntekijä 

puoltavat perheen osallistumista pilottiin ja että hanketiimillä on tarvittaessa mahdollisuus olla heihin 

yhteydessä. Pilottiin valittujen perheiden sijoitettujen lasten syntymävanhempia tulee tiedottaa pilotista ja 

sen voi tehdä esimerkiksi antamalla heille tämä tiedote.  

Pilottiin valittujen perheiden sisarussuhteiden tilaa kartoitetaan ennen ja jälkeen pilotin. Kartoitus toimii 

apuna Meidän sakki -pilotin luotettavuutta ja vaikuttavuutta arvioitaessa. Kartoituksen suorittaa laillistettu 

psykologi.   

Kartoituksen tiedot ja Meidän sakki -tiimin pilottia koskevat muistiinpanot säilytetään lukitussa kaapissa, 

niitä ei luovuteta ulkopuolisille ja ne hävitetään hankkeen päättyessä. Meidän sakki -tiimi raportoi 

hankkeesta STEAlle (ent. RAY), julkaisee tiedotteita, esitteitä ja raportteja ja esittelee hankkeen tuloksia 

erilaisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa. Pilotista raportoitaessa, kerrottaessa tai julkaisuissa perheiden 

anonymiteettista huolehditaan tarkasti.  

  

Yhteistyöterveisin  

  

Emilia Säles     Annemari Karjalainen    

Hankepäällikkö    Hanketyöntekijä    

p. 0400448084    p. 0447663305    

emilia.sales@perhehoitoliitto.fi annemari.karjalainen@perhehoitoliitto.fi 
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Liite 2: Perhetyöskentelyssä käytettyjä menetelmiä ja välineitä 
 

 

Perhekuva korteista kartongille 

Perhettä pyydetään valitsemaan jokaiselle perheenjäsenelle häntä kuvaava kortti. Kortit liimataan 

kartongille. 

 

Aikajana  

Perheenjäsenille annetaan oma paperi (vähintään A3 kokoa), johon heitä pyydetään merkitsemään itselle 

tärkeitä tapahtumia, paikkoja ja henkilöitä elämänsä varrelta, syntymästä tähän päivään saakka. 

Toteutuksen saa tehdä omalla tavallaan piirtäen, kirjoittaen ja värittäen. Paperin lisäksi tarjolla oli eri värisiä 

tusseja, puukyniä ja liituja. 

Aikajanaa voidaan tehdä myös perheen yhteisenä työskentelynä. Tällöin jana tehdään meidän perheestä ja 

sen kehitysvaiheista. Aloitusajankohdaksi voidaan esimerkiksi päättää vanhempien tutustuminen tai yhteen 

muuttaminen.  

 

Perheen verkosto symboleilla 

Perheenjäseniä pyydetään teippaamaan kodin ääriviivat maalarin teipillä. Sen jälkeen heitä pyydetään 

valitsemaan itseä ja muita läheisiä ihmisiä kuvaavat hahmot ja asettamaan ne pohjapiirrokselle. 

 

Sisaruskuva – valokuva 

Sisaruksia pyydettiin laittautumaan kuvaa varten (rekvisiitta) ja asettumaan kuvaan. Ohjaajat ottivat 

Polaroid kuvan.  

 

Perheen arki muistilapuilla 

Perheenjäsenille annetaan punaisia, vihreitä ja keltaisia muistilappuja. Heitä pyydetään (yksin, parin kanssa, 

ryhmänä) kirjoittamaan vihreille muistilapuille asioita, jotka heidän perheensä arjessa toimivat, keltaisille 

muistilapuille asioita, joita he haluaisivat lisää ja punaisille muistilapuille asioita, joita he haluaisivat 

vähentää. Muistilaput käytiin läpi väri kerrallaan yhdessä. Lopuksi mietittiin, millaiseen muutokseen perhe 

olisi valmis.  

 

Perheen voimaeläin/hahmo 

Perheenjäsenet jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmäläisille jaettiin paperit ja kynät (liidut, värikynät, tussit…) 

Ensimmäistä ryhmää ohjeistettiin piirtämään voimahahmon pää, toista ryhmää voimahahmon keskivartalo 

ja kolmatta ryhmää voimahahmon jalat.  
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Kun ryhmät olivat valmiit, paperit liimattiin yhteen. Jokainen sai kertoa oman ryhmänsä tuotoksesta. 

Yhdessä mietittiin hahmolle nimi. 

 

Sisarustietovisa 

Tarvitaan kynä ja paperi (A4). Sisarukset pyrkivät kirjoittamaan paperille oikeat vastaukset kysymyksiin 

(esim. mikä on sisaruksen lempiruoka, tulevaisuuden toiveammatti tai läheisin ihminen). Tämän lisäksi he 

kirjoittavat paperille arvauksen siitä, mitä sisarus todennäköisesti kysymykseen vastaa. Lopuksi sisarukset 

kertovat vastauksensa. Jos sisarus arvaa väärin, toinen sisarus kertoo oikean vastaukset. Sisarukset kertovat 

myös sen, mitä he uskoivat toisen sisaruksen vastaavan. Sen jälkeen lasketaan pisteet oikeista vastauksista.  

 

Ongelmanratkaisu  

Keksitään kuvitteellinen ongelmatilanne ja sisarusten täytyy yhdessä keksiä siihen ratkaisu.  

Esimerkki 1: Sisarukset 8-vuotias Janni, 10- vuotias Olli ja 12-vuotias Minni pelaavat Afrikan tähteä. Heillä 

tulee riitaa säännöistä. Pankkiirina toimiva Minni laskuttaa liikaa merimatkasta. Janni alkaa itkemään ja Olli 

puolustaa Minniä. Minni on sitä mieltä, että hän on laskuttanut oikein. Janni ei usko Minniä. Mitä 

seuraavaksi tapahtuu? 

Esimerkki 2: Minni tekee vaikeita matikan läksyjä. Äiti tulee tarkistamaan ja sanoo, että pitää tehdä 

loppuun. Minni kiehahtaa. Heittää kirjat seinään, huutaa. Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

 

Sisarusten kädenjälkien painaminen talkilla paperille 

Tarvitaan talkkia, käsirasvaa ja tummaa kartonkia. Kädet rasvataan runsaalla rasvalla. Jokainen painaa 

käden kuvansa paperille. Paperille sirotellaan talkkia, joka jää rasvaan kiinni. Ylimääräinen rasva ravistellaan 

pois.  

 

Voimaeläimen teko muovailuvahalla 

Tarvitaan erivärisiä muovailuvahoja. Perheenjäseniä pyydetään muovailemaan voimaeläin. Jokainen saa 

esitellä tuotoksensa, kun se on valmis.  

 

Perhekysymysten nostaminen lorupussista  

Tarvitaan pieni (esim. kankainen) pussi ja kysymyksiä pienillä paperilapuilla. Paperilaput laitetaan pussiin ja 

jokainen vuorollaan nostaa summamutikassa kysymyslapun. Kysymykset voivat koskea sisaruutta tai 

perhettä (esim. kuka on hyvä näyttämään surun/kiukun/ilon, kuka on hyvä pyytämään anteeksi, kuka on 

hyvä lohduttamaan muita, kuka tykkää piirtää). 
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Vuorokausiympyrä matolla 

Pienten lasten kanssa vuorokauden eri aikojen hahmottamisen apuna voidaan käyttää esimerkiksi mattoa. 

Mielikuvissa matto jaetaan neljään alueeseen: aamuun, päivään, iltaan ja yöhön. Kuljetaan yhdessä mattoa 

pitkin ja keskustellaan, mitä meillä tapahtuu aamuisin, entä päivisin, entä iltaisin ja öisin. 

 

Sydämen värittäminen tunteilla 

Tarvitaan paperia ja kyniä (puukyniä, liituja, tusseja). Pyydetään perheenjäseniä piirtämään sydän. Sen 

jälkeen mietitään yhdessä, millaisia tunteita on olemassa. Jokainen saa päättää oman värinsä kuvaamaan 

tunnetta. Sydämeen väritetään erilaisia tunteita eri väreillä. Mitä enemmän tunnetta on, sen enemmän sitä 

väriä voi käyttää. 

  

Kissanpäivät -kortit 

Tunne-muistipelinä. Ohje: etsi parit. Kun kuvat käännetään, keskustellaan mikä tunne kissalla on. Sen 

jälkeen voidaan yhdessä miettiä, milloin itse / joku muu on kokenut vastaavaa tunnetta. 

 

Erityinen sisaruus – projekti: www.erityinensisaruus.fi/materiaaleja/sisaruuskortit.html 

• Sisaruuskortit 

 

Holmberg, Tiina (2002): Kun maasta sataa vettä. Pesäpuu ry. 

 

Parisuhdekeskus Kataja: https://parisuhdekeskus.fi/tuote/varikas-tunnekartta-pieni-opas-tunnetaitoihin/ 

• Värikäs tunnekartta  
 

Pesäpuu ry: https://verkkokauppa.pesapuu.fi/ 

• Kissapäivät- kortit 

• Vahvuuskortit 

• Ajankäyttöni 

• Salapoliisi Mäyrän käsikirja  

• Älyä tunteet – apukäsi lasten tunnetaitojen vahvistamiseen 

• Tejping (Pesäpuu kouluttaa)  

 

Suomen Mielenterveys ry: www.mieli.fi/fi/materiaalit 

• Tunne – ja kaveritaitokortit 

• Tunteiden tuulimylly 

http://www.erityinensisaruus.fi/materiaaleja/sisaruuskortit.html
https://parisuhdekeskus.fi/tuote/varikas-tunnekartta-pieni-opas-tunnetaitoihin/
https://verkkokauppa.pesapuu.fi/
http://www.mieli.fi/fi/materiaalit
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Pelit  

Kimble, Huojuva Torni, Lasten Alias 

 

Paperin päälle mahtuminen  

Otetaan iso paperi (sanomalehti). Tavoitteena on mahtua sanomalehden päälle. Jalat eivät saa osua 

lattialle. Onnistuneen suorituksen jälkeen paperi taitetaan kahtia. Aina siihen asti, kun lehdelle ei enää 

mahdu seisomaan. 

 

Peukalohippa 

Pari asettuu vastakkain ja ojentaa kädet eteen. A nostaa oikean käden peukalon ylös ja pitää vasemman 

käden kämmenen auki (kämmenselkä osoittaa kohti kattoa. B laittaa oman vasemman käden A:n peukalon 

päälle ja nostaa oikean käden peukalon ylös A:n kämmenen alla. Ohjaajan laskiessa 1-2-3-4-5 , än-yy-tee-

nyt parit yrittivät saada kiinni toisen peukalosta, ja suojella omaa peukaloaan. Leikin voi tehdä useamman 

kerran.  

 

Sokkokuljetus  

Valitaan ohjaaja ja sokko. Silmien eteen sidotaan huivi. Ohjaaja kuljettaa turvallisesti ohjattavan itselleen 

tärkeään paikaan. Perille päästyään hän kertoo, miksi paikka on hänelle tärkeä. 

 

Rastilta toiselle rastille siirtymiset 

Jalat parin kanssa yhteen sidottuina, paria reppuselässä kantaen, höyhentä puhaltaen  

 

Hierontarasti  

Hierontapallot / päähieronta 

 

Seuraa johtajaa 

Yksi on vuorollaan johtaja, jota muut seuraavat. Johtaja saa tehdä erilaisia asioita: hyppiä, juosta, kiivetä, 

pomppia…. 
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Nopan heitto  

Heitetään vuorotellen noppaa ja nopan silmäluku määrittää tekemisen. Parittomalla kysytään kysymys 

(esim. sisaruksen lempiväri, mikä tekee sisaruksen iloiseksi, mistä ruoasta sisarus tykkää), ja parillisella 

tehdään jotakin (pyöri, hyppää, haarahyppy, tanssi, kyykky). 

 

Laiva on lastattu … 

Päätetään alkukirjain / eläin / ruoka, jolla laiva on lastattava. Kun ei enää omalla vuorollaan keksi lisättävää, 

tippuu pois. 

 

Ravileikki 

Asetutaan polvilleen tiiviisti vierekkäin niin, että olkavarret koskevat vieruskaverin olkavarsiin. Käsillä 

taputetaan lattiaan, kun hevoset lähtevät ravaamaan. Kaarteessa nojaudutaan vasempaan, toisen puolen 

kaarteessa oikeaan. Ja koko ajan kädet ravaavat eli taputtavat lattiaa. Esteitäkin voi matkalla olla. 

Loppusuoralla ravataan nopeasti. Leikin johtaja on rivin keskellä ja juontaa leikkiä urheiluselostajan elkein. 

 

Peili 

Valitaan peili (A). A katsoo seinään päin. Toiset leikkijät lähtevät sopivan matkan päästä lähestymään peiliä. 

Peili kääntyy nopeasti. Jos hän näkee liikettä, joutuu palaamaan lähtöpisteeseen. Tavoitteena on päästä 

peilin luo asti. 

 

Höyhenen pudottaminen:  

Leikinohjaaja pudottaa höyhenen. Kun höyhen on ilmassa, kaikkien pitää esim. nauraa kovaa, 

taputtaa, hyppiä... Heti, kun höyhen koskettaa maata, tekeminen lakkaa.  

 
 
Mikä muuttui 

Pareittain katsotaan toista tarkasti. Käännytään selät vastakkain (tai voi mennä toiseen huoneeseen) ja 

muutetaan jotakin (esim. vaihdetaan kello toiseen ranteeseen, käännetään sukka nurin, otetaan sormus 

pois…). Ryhmä harjoituksessa, yksi käy tekemässä muutoksen ja toiset yrittävät arvata, mikä muutos on.  

 
 
Ilmapallon kuljettaminen ryhmässä/pareittain 

Ilman käsiä, peppujen välissä, mahojen välissä, otsien välissä… 
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Vesi-ilmapallojen heittäminen ämpäriin  

Jokainen yrittää vuorollaan heittää vesi-ilmapallon ämpäriin.  

 

Jalkapallo 

Jalkapalloa voi pelata perheen tai sisarusten kanssa kotipihalla tai läheisessä puistossa.  

 

Jonglöörauspallot  

Heitetään yksi kerrallaan samassa järjestyksessä palloa. Kun järjestys on selvä, otetaan toinen pallo 

mukaan. Kun kaksi palloa kulkee sujuvasti, otetaan kolmas pallo mukaan. Leikkiä voi vaikeuttaa niin, että 

pallot ovat eri värisiä ja jokaisella pallolla on oma reittinsä. 

 

Joukkueittain pumpulin / paperipallon puhallus pöydän yli toiselle puolelle 

Jaetaan joukkueet. Asetutaan pöydän päihin. Tavoitteena on puhaltaa keskelle laitettu pumpulipallo toisen 

päädystä yli. Jos pumpulipallo tippuu sivulaidan yli, se nostetaan takaisin pöydälle.  
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Liite 3: Vanhempien palautelomake 
 

Nimi: 

 

Miksi halusitte osallistua Meidän sakki- hankkeen työskentelyyn? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tapaamiset (todella hyvä, hyvä, en osaa sanoa, huono, todella huono) 

    
 
 

   

Tapaamisen aika   
 
 

     

Tapaamisten määrä  
 
 

     

Tapaamisten tiheys  
 
 

     

Tapaamisten 
rakenne (välipala, 

työskentely, 
lopetusherkut) 

      

Tapaamisten 
tunnelma 

 
 
 

     

Perheen kanssa 
yhdessä tekeminen  

 
 
 

     

Sisarusten oma kerta 
(jos oli) 

 
 
 

     

Tapaamisten sisältö  
 
 

     

 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

 

 

Perustele vastauksesi 
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Tehtävät (todella hyvä, hyvä, en osaa sanoa, huono, todella huono) 

    
 
 

   

Perheen verkoston 
teko hahmoilla 

      

Muistilaput (mikä 
toimii, mitä lisää, 

mitä pois) 

      

Perheen aikajana       

Kun maasta sataa 
vettä - tarina 

      

Sisaruus-kortit       

Vahvuuskortit       

Keskustelut       

Pelit       

 

Mistä nautit tapaamisilla? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mikä oli kurjaa tapaamisilla? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tapahtuiko lasten sisarussuhteissa muutoksia työskentelyn aikana?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Millaista tukea saitte tapaamisilla lasten sisarussuhteiden tukemiseen? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Suosittelisitko tätä työskentelyä muille perheille? Miksi kyllä tai miksi et? 

Perustele vastauksesi 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mitä muuta olisit halunnut tehdä tapaamisten aikana? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Millaista tukea jatkossa haluaisit itsellesi ja perheellesi sisarussuhteisiin liittyen? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Lopuksi haluaisin sanoa: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAAMISESTA! 
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Liite 4: Nuorten palautelomake 
 

Nimi: 

Ikä: 

 

Tapaamiset (todella hyvä, hyvä, en osaa sanoa, huono, todella huono) 

    
 
 

   

Tapaamisen aika 
(alkuilta) 

      

Tapaamisten määrä       

Tapaamisten tiheys       

Tapaamisten 
rakenne (välipala, 

työskentely, 
lopetusherkut) 

      

Tapaamisten 
tunnelma 

      

Perheen kanssa 
yhdessä tekeminen  

      

Sisarusten kanssa 
tekeminen 

      

Tapaamisten 
ohjelma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

 

 

Perustele vastauksesi 
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Tehtävät (todella hyvä, hyvä, en osaa sanoa, huono, todella huono) 

    
 
 

   

Perheen verkoston 
teko hahmoilla 

      

Muistilaput (mikä 
toimii, mitä lisää, 

mitä pois) 

      

Perheen aikajana       

Kun maasta sataa 
vettä- kirja 

      

Tunteiden 
näytteleminen 

      

Kaveritaitokortit 
(siniset ja vihreät) 

      

Sisaruus-kortit       

Vahvuuskortit       

Keskustelut       

Pelit       

 

Mistä nautit tapaamisilla? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mikä oli kurjaa tapaamisilla? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tapahtuiko sisarussuhteissa muutoksia tapaamisten aikana? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Saitko työskentelyn aikana tukea sisarussuhteisiin liittyvissä asioissa? Mitä tukea? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

Perustele vastauksesi 
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Mitä muuta olisit halunnut tehdä tapaamisten aikana? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Suosittelisitko tätä työskentelyä muille perheille? Miksi kyllä tai miksi et? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Lopuksi haluaisin sanoa: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
 

KIITOS VASTAAMISESTA! 
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Liite 5: Lasten palautelomake 
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Liite 6: Yhteenveto perheelle 
 

 

Meidän sakki – sisarussuhteiden vahvistaminen sijaisperheissä  

Perhehoitoliiton Meidän sakki –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on vahvistaa sijaisperheen 

sisarussuhteita ja tukea sijaisvanhempia sisarussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Pilotissa mukana oli 

kahdeksan pitkäaikaista perhehoitoa tarjoavaa sijaisperhettä. 

(Kuvaus perheen kokoonpanosta) 

 

Työskentely 

Pilotin tavoitteena oli vahvistaa perheen yhteistä tarinaa ja ymmärrystä perheen tilanteesta sekä parantaa 

lasten välisiä suhteita. Työmenetelmät valittiin perheen tilanteen ja tarpeen mukaan. Perheessä käytössä 

olevia menetelmiä oli muun muassa perheen näkyväksi tekeminen hahmoilla, tarinallisuus, keskustelu, 

leikit ja pelit, tunne- ja kaveritaitokortit (Suomen mielenterveysseura), Erityinen sisaruus- kortit (Erityinen 

sisaruus -projekti) ja Vahvuus-kortit (Pesäpuu). Perhettä tavattiin viisi kertaa kahden tunnin ajan perheen 

kotona. Yksi kerroista oli kohdennettu sisaruksille.  

(Kuvaus työskentelystä perheessä) 

 

Yhteenveto ja suositukset 

 

(Kuvaus perhesuhteista ja sisarussuhteista sekä työntekijöiden havainnoista) 

(Konkreettiset suositukset: Mitä apua perhe tarvitsee ja mistä perhe voisi hyötyä) 

 

 

Helsingissä xx.xx.xxxxx 

 

 

Annemari Karjalainen  Tarja Janhunen 

Sosiaalityöntekijä  Psykologi 

Meidän Sakki –hanke  Psykologipalvelu Mielle 

Perhehoitoliitto ry 
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Liite 7: Perhetyöskentelyn seurantakysely vanhemmille 
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