
Lapsella on heimolaisen mieli
Ei lapsen mieli häiriinny siitä, 
että hän elää laajennetussa 
perheyhteisössä. Lapsen 
mieli häiriintyy siitä, että hän 
kokee joutuvansa häpeään tai 
epätietoisuuteen yhteisönsä 
aikuisten tähden.
Teksti Raili Mykkänen
Kuvat Ilkka Hakamäki
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Lapsella on heimolaisen mieli

Niina, Harri ja Heidi 
toimivat yhdessä 
vanhempina Aleksin ja 
Ida-Marian elämässä. 
Rinnakkainen 
vanhemmuus toimii, 
kun yhteistyötä on 
voitu käsitellä rauhassa 
lasten tarpeiden 
näkökulmasta.
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SISARUKSET IDA-MARIA, 8, JA ALEKSI, 7, olivat asuneet 
meillä vuoden, kun saimme kuulla Pelastakaa Lasten per-
hehoidon suhteet -pilotista. Olimme jo kuuluneet vahvasti 
tuetun perhehoidon piiriin, ja Pelastakaa Lasten perhe-
hoidon sosiaalityöntekijä Raija Maula oli koko sijoituksen 
ajan käynyt kerran kuussa meitä tapaamassa. 

Poikamme Eliaksen tapaan lapset alkoivat käyttää 
meistä muotoa äiti ja isi. Epäilen, ettei äiti-termi olisi mei-
dän äitien kesken tällaisella neutraalin hyväksyvällä kan-
nalla, jos olisimme kohdanneet Heidin vain lapsia vaih-
dettaessa. Se on niin tunneladattu sana. Tunnejännittei-
tä syntyy väkisinkin. Tällaisessa on paljon uutta, paljon 
hyväksyttävää, paljon tunteita.

Perhosen aikuistapaamisissa riitelimme. Kyllä. Am-
matti-ihmisen tuella palasimme etsimään ymmärrystä, 
kunnes aloimme kuunnella toisiamme, ja päädyimme vä-
hän kerrallaan yhdessä miettimään asiaa kuin asiaa las-
ten näkökulmasta. Alettuamme luottaa toisiimme, myös 
itkimme. Sovimme ja halasimme. Rankkaa oli, mutta 
opettavaista.  

Heidin tarinan kuuleminen merkitsi meille 

inhimillisyyttä käsitellä lasten suhdetta vanhempiinsa. 
Se oli myös huojennus lasten kansiossa olleiden raport-
tien lukemisen jälkeen. 

Tänään olemme sijaisvanhemmuudessa tilanteessa, 
että saatamme jo jutella myös parisuhteemme kuulumi-
sista ja unelmista. Pitkään elimme niin, että puhuimme 
sijoitukseen tulleista lapsista 24/7, jopa niin, että jossain 
kohdin havahduimme kysymään, että  
mitenköhän Eliaksella menee.

Hankkeen lopulla lapset saivat syntymä-äidiltä luvan 
elää meillä ja käydä koulunsa täällä. He käyvät joka toi-
nen viikonloppu Heidin ja pikkusiskojensa luona. Isäänsä 
he näkevät myös säännöllisesti. 

Spontaaneja kuvaviestejä ja tärkeitä hetkiä jaetaan 
vapaasti äidin, iskän tai heidän vanhempien kanssa, se-
kä edellisten sijaisvanhempien mummun ja paappan 
kanssa. Nyt, kun lupa rakastaa on annettu ja vastaan-
otettu, myös saapuneiden viestien jakamisen ilo voi-
maannuttaa hyvää oloa ja viihtyvyyttä. Kyllä lapsille on 
olennaisen tärkeää saada meiltä sijaisvanhemmilta lupa 
säilyttää heille jo syntyneet kiintymyssuhteet.

Sijaisvanhemmat Niina Mäki-Kahma, 40, ja Harri Viitaniemi, 36
Jaettu ilo on moninkertainen ilo
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MINULLE OLI PITKÄÄN LIIAN KARMEA JUTTU, että 
lapset sijoitettiin. Kiireinen sijoituspäätös tuli täytenä 
sokkina. Väärä lopputulos! Mutta prosessi liikahti jo. 
Olin raivoissani, hädissäni, loukattu ja – hirveän yksin. 
Hyvänen aika, minähän olen näiden lasten äiti. Enkö 
saa mitään mahdollisuuksia? Eikö kukaan kuuntele?

Pyysin perhekuntoutusta, ihan mitä tahansa, jolla 
voisin todistaa olevani hyvä äiti. Sijoituksen aikaan olin 
vain uupunut ja masentunut. Uuden parisuhteen myötä 
sain toivoa ja tukea vaikeaan tilanteeseen. 

Sitten lasten siirtoa alettiin sovitella kriisisijoitus-
perheestä Niinan ja Harrin luo. Ei syntymä-äidin luo 
vaan uuteen sijaisperheeseen! Ajattelin, enkö minä voi 
tehdä mitään saadakseni omat lapseni takaisin? 

Aleksi ja Ida-Maria olivat asuneet Niina ja Harrin luo-
na vuoden, kun minulta kysyttiin haluaisinko mukaan pi-
lottiin. Ennen yhteistapaamista sijaisvanhempien kans-
sa Pelastakaa Lasten perhehoidon sosiaalityöntekijä Rai-
ja Maula kävi minun luonani muutamia kertoa, ja puhuin 
siitä, miten kapea ja yksipuolinen kuva minusta äitinä 

on annettu lastensuojelun sosiaalityöntekijän kansioon. 
Siinä kansiossa oli minusta niin hirveä näkemys, etten 
vain voinut sitä hyväksyä. Sijaisvanhemmille olen koke-
nut ajan kanssa tulleeni enemmän näkyväksi kokonai-
sena omana itsenäni. Siksi minun oli helpompi osallistua 
Perhehoidon Suhteet -pilottiin ja oppia sijaisvanhempien 
kanssa tuntemaan toisemme paremmin.

Tuli niissä tapaamisissa puhuttua suu puhtaaksi, puo-
lin ja toisin. Oli varaa sallia kielteisetkin tunteet, mielipa-
ha ja epäily, kun niistä ei tuomittu. Tuntemaan oppiminen 
vaatii pinnan alla olleiden asioiden esiin nostamista ja kä-
sittelemistä. Se on Perhosessa työntekijän työtä.

”Ette te enää muuta takaisin kotiin”, ei sellais-
ta omin päin osaa lapsilleen kertoa. Nyt lapset käyvät 
koulunsa Niinan ja Harrin luota, enkä hae huostaan-
oton purkua. Lapset ovat kotiutuneet sijaisperheeseen. 
Vaikka olemme kokeneet mielestäni vääryyttä, lasten 
vika se ei ole. Haluan heidän olevan onnellisia. 

Lapsia vaihtaessamme on tullut tavaksi jäädä samal-
la vaihtamaan kaikkien kanssa yhdessä kuulumisia. 

Syntymävanhempi Heidi Koivisto, 31
Hyväksyminen on tahdon ja tunteen taistelua
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Perhesijoitukseen johtaneen huostaanoton koh-
dalla rinnakkainen vanhemmuus on alkuunsa 
kuin avohaava jota tulisi hoitaa. Huostaanotto 
tekee kipeää ja tämä kipu ilmenee monenlaisi-

na tuntemuksina. Syntymävanhemman kipuilulle 
ei aina löydy sopivaa ammatillista tukea, niin tar-
peelliselta kuin se tämänkaltaisessa elämäntilantees-
sa olisi. 

Sosiaalityöntekijä saattaa kokea tarjonneensa syn-
tymä-äidille tuen mahdollisuuksia. Sosiaalityönte-
kijän näkemys saattaa olla aivan oikea, että lapsen 
äiti on ollut vastahakoinen ja vähättelevä, ohittanut 
sosiaalityöntekijän tarjoukset. Syntymävanhemman 
kokemus puolestaan on usein juuri päinvastainen, 
ettei sosiaalityöntekijää todellakaan kiinnosta, mitä 
hänelle ylipäänsä kuuluu.  

ELLEI IHMISTEN välistä kohtaamista tapahdu, sosiaa-
litoimistossa syntyy tilanne, jossa sovitaan pelkistä 
rakenteista, ja kaikkinaiset tunneilmaisut pyritään 
painamaan alas niin, että tarvittavat asiapaperit saa-
daan vastaamaan vallalla olevan tilanteen vaatimuk-
sia.  Heikoimmillaan nämä syntymävanhemman ja 
sijaisvanhemman prosessoitumattomat tunteet joh-
tavat jos jonkinlaisiin tilanteisin, jotka pitkässä juok-
sussa vaikuttavat myös huostaan otettujen lasten 
psyyken rakentumiseen. 

Syntymävanhempien ja sijaisvanhempien rinnak-
kainen vanhemmuus jää sekin silloin lähinnä oman 
onnensa nojaan. Toisten vanhempien vanhemmuu-
den arvottamisesta ja arvostelusta syntyy herkästi 
tapa, joka on lapsen hyvinvoinnin kannalta arvioi-
den täysin turhaa vääntöä. 

Lapselle on olennaisempaa saada kaikilta van-
hemmiltaan lupa ilmaista onnellisuutensa ja kuu-
lumisentunteensa häpeämättä tai pelkäämättä seu-
rauksia.  Mutta voidakseen hahmottaa omaa toimin-
taansa lapsen hyvinvoinnin lähtökohdista, sijoituk-
seen kuuluvien aikuisten on ensin saatava mahdol-
lisuus luopua toisiaan kohtaan tuntemasta epäluu-
losta. 

Lastensuojelun asiakirjat eivät suinkaan ole koko 
totuus, mutta sellaiseksi ne ovat vaarassa jäädä, ellei 
löydy keinoja kohdata kasvokkain ja ajan kanssa ta-
savertaisesti erilaisina ihmisinä. Itselle ventovieraan 
rinnakkaisvanhemman kohtaaminen, se ei ole ihan 
pikku juttu.

PELASTAKAA LAPSILLA on käynnissä osana vahvasti 
tuetun perhehoidon kehittämishanketta Perhos-ni-
minen pilotti. Termi tulee sanoista perhehoidon suh-
detyö. 

Hankkeen pilottikokoonpanossa oli vanhemmis-

ta mukana Niina Mäki-Kahma, Harri Viitaniemi, 
Heidi Koivisto ja lapsista Elias, 10, Ida-Maria, 8, 
Aleksi, 7. He ovat kaikki yhdessä työstäneet kaksi 
erillistä kokemusta, sijoituksen ja huostaanoton, yh-
deksi kaikille osapuolille ymmärrettäväksi kokonai-
suudeksi. Haasteet olivat melkoisia, mutta he onnis-
tuivat. Syntyi onnellinen tarina.  Onnellisen loppu-
tuloksen takana on menetyksen pelosta irrottautu-
minen ja positiiviseen avoimeen ilmapiiriin suostu-
minen. Tästä vinkkelistä katsoen voisi päätellä, että 
maassamme on todella iso joukko sellaisia perheitä, 
jotka – jos vahvasti tuetun perhehoidon mallia laa-
jennettaisiin – saisivat tuettuina ihmissuhteensa toi-
mimaan lapsen kannalta suotuisalla tavalla. 

Perhos-mallin avulla osapuolet rakentavat sidettä 
sijoitettujen lasten syntymäsuvun ja sijaissuvun vä-
lille, jotta lapsi voisi kokea, että hänellä on paikka 
molempien sukujen jäsenenä.

PERHOSTYÖN KEHITTÄJÄ, Pelastakaa Lasten perhe-
hoidon sosiaalityöntekijä Raija Maula toimi poru-
kalle valmentajana, maadoittajana, välikätenä, tulk-
kina ja prosessin eteenpäin kuljettajana. Hän tapasi 
niin syntymä-äitiä kuin sijaisvanhempia ensin erik-
seen ja tutustui heidän elämäntapahtumiinsa ennen 
yhteisiä tapaamisia. Yhteisiä tapaamisia Perhosessa 
järjestetään kaikkiaan kuusi. 

Yhteisiin tapaamisiin valmisteleva vaihe on tär-
keä, sillä ellei ihmisten kesken synny yhteyttä, ei syn-
ny myöskään luottamusta, ja ilman luottamusta ku-
kaan ei lähde vilpittömin mielin prosessiin mukaan. 
Tarvitaan joku, joka uskoo onnistumiseen silloinkin, 
kun yhteistyön epäusko iskee. Siitä tässä on kyse. 

– Olin kotikäyntien yhteydessä oppinut tunte-
maan nämä ihmiset. Siksi myös vanhempien keski-
näinen suuttuminen ja riitely olivat mahdollisia. Seu-
raava tapaaminen oli sitten taas toisenlainen, ja mi-
nun tehtäväni oli auttaa heitä tunteiden purkamisen 
jälkeen takaisin olennaisen äärelle. Vaikka lapset ei-
vät rajuimpien tunteiden purkausten aikana olleet 
paikalla, niin kyllä he oirehtivat aikuisten välisiä jän-
nitteitä ja heistä näki, miten rankkaa ”kuka tämän 
nyt voittaa”-ottelun seuraaminen heille oli, kuvailee 
Raija Maula.

– Pilotissa mukana olleilla oli kaikilla henkisiä voi-
mavaroja ja resursseja käsitellä itseensä liittyviä ky-
symyksiä syvästi, ja sitä kautta rakentua myös uu-
denlaiseen tietoisuuteen itsestään vanhempana. Per-
hos-malli on rakennettu niin, että siinä on huomioi-
tu sekin, ettei kaikilla suinkaan ole rahkeita pitkäai-
kaiseen syvälliseen työskentelyyn itsensä kanssa tai 
yhteisön hyväksi. Tästä huolimatta voidaan ainakin 
tutustua yhdessä paremmin, ja käydä sekä lapsen et-

Mitä enemmän me aikuiset näemme vaivaa keskinäisten  
suhteidemme rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi,  
sitä helpommaksi lapsen elämä muuttuu.”
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tä perheiden elämäntarinoita läpi siinä määrin kuin 
tässä ja tällä porukalla tällä hetkellä on mahdollis-
ta. 

ERÄS HAASTE syntymävanhemmille yleensä on se, 
kuinka kertoa lapselle, miten näin on saattanutkin 
käydä. Toistuva taistelu lasten takaisin saamiseksi 
koetaan ikään kuin rakkauden näkyväksi tekemi-
senä lapselle. Siksi lapsen tukeminen ohittuu, kos-
ka taistelusta luopuminen olisi kuin rakkautensa 
kieltämistä, lapsen hylkäämistä, vanhemmuusar-
vonsa nollaamista. Näkökulma on niin inhimilli-
nen, että tarvitaan aikaa ja apua kääntää huomio 
tapahtuneesta ja itsestä lapseen.

Ihmisenä olemiseen kuuluu, että hän tarvitsee 
luopumisen hetkellä tukea. Ja kun puhutaan lap-
sen menetyksestä, olipa sitten kyse hedelmättömyy-
destä, keskenmenosta, avioerosta tai huostaanotos-
ta, ihmisen on hyväksyttävä jotain jota itsestään ei 
olettanut. Yllättävän monelle, vaikkei toki kaikille, 
huostaanotto tulee sittenkin yllätyksenä, että eihän 
tässä näin pitänyt käydä! 

– Syntymä-äidin kanssa käydään läpi lasten kan-
nalta rankkoja tapahtumia ja mietitään yhdessä, 
kuinka näistä olisi lapsille sopivinta puhua. Per-
heessä on ollut myös hyviä hetkiä ja onnellisia kau-
sia, ja myös näistä puhutaan lasten kanssa. Valoku-
vat ja elämäntarinan piirtäminen janalle ovat lap-
sista kiinnostavia tapoja jäsentää omaa ja perheen 
historiaa, kertoo Raija Maula. 

MYÖS SIJAISPERHEESSÄ joudutaan käsittelemään 
kiintymistä. Lapsen mahdollisuus kiintyä sijaisvan-
hempiinsa nimittäin helpottaa hänen suhdettaan 
syntymävanhempiin. Tämä on eräs Perhos-hank-
keessa työstettävistä asioista. Juuri kiintymiseen 
liittyvät pulmat vähentävät sitoutumista. 

– Työskentelemme sen eteen, että lapsi saisi oi-
keuden levätä syntymä- ja sijaisvanhempien väli-
sen suhteen varassa. Perusajatuksena on, että kaik-
ki vanhemmuus on myös biologista. Suhteissa elä-
minen on hyvin fyysistä ja biologia ohjaa näitä suh-
teita. Työskentelemme molemmin puolisen hyväk-
synnän synnyttämisen puolesta. Hyväksyntä syn-
tyy ymmärryksestä. Ymmärtämään oppii kuulemal-
la toisen tarina ja osapuolien omille tarinoille on 
varattu prosessissa aikaa, Raija Maula selvittää.

Työskentelyn lähtökohtana ovat kaikkien pro-
sessiin osallistuvien toiveet työskentelyn suhteen. 
Yhtälailla aikuisten mutta myös lasten ilot ja huo-
let, sekä toiveet työskentelylle käydään läpi.  Raija 
Maula nimittääkin itseään ensisijaisesti suhdetyön-
tekijäksi, sillä jotta ihminen pystyy olemaan tur-
vallisessa suhteessa toiseen, hän tarvitsee ensin sii-
hen sopivan sisäisen tasapainotilan. 

– Sellaisessa tilassa ihminen voi jännittävässä-
kin tapaamisessa olla rentoutunut ja turvallisella 
mielellä. 

KOLUMNI

Turvassa

Päivi Suhonen
Kirjoittaja on alaikäisten 
lasten turvapaikkayksikön 
sosiaalityöntekijä ja työsken-
nellyt maahanmuuttajatyös-
sä vuodesta 2001 lähtien. 
Hän on yhteiskuntatieteiden- 
ja kasvatustieteiden maisteri.
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Oleskelulupa tuo helpotusta

Ihanan kesän jälkeen saapui syksy. Värikkyydellään 
se on itselleni mieleinen vuodenaika. Aamuisin töi-
hin lähtiessä ilma on viileän raikas. Omalla tavallaan 

syksy on myös monen uuden asian alku. Ryhmäkotim-
me lapsille syksy on merkinnyt kouluun lähtemistä, 
harrastuksia sekä palaamista arkirytmiin - aivan kuten 
monissa suomalaissakin lapsiperheissä. Lapset pyö-
räilevät innokkaasti kouluihinsa oppimaan lisää suo-
menkieltä, matematiikkaa, historiaa ja muita tärkeitä 
oppiaineita. Heidän suomenkielentaitonsa on edisty-
nyt niin hienosti, että ulkopuolinen saattaisi hämmäs-
tyä, jos kertoisin miten lyhyen ajan lapset ovat asuneet 
Suomessa. Motivaatio opiskeluun on korkealla ja koti-
tehtäviin paneudutaan ahkerasti.

Osalle ryhmäkodin lapsista kesä ja alkanut syksy on 
tuonut turvaa oleskeluluvan muodossa. Maahanmuut-
tovirasto on antanut päätöksensä pitkän odottelun jäl-
keen. Epävarmuus on siltä osin väistynyt. Myönteisen 
oleskeluluvan kunniaksi on leivottu täytekakkuja ja juh-
listettu näin yhdessä onnellisia hetkiä.

Oleskeluluvan saaminen tarkoittaa lapsen kohdalla 
myös muutoksia. Epävarmuutta siitä, mihin lapsi muut-
taa seuraavaksi, sillä turvapaikanhakijoille tarkoitetus-
ta asumisyksiköstä tulee nyt siirtyä kuntalaiseksi. Osa 
lapsista pärjää itsenäisemmin, kun taas osa tarvitsee 
enemmän tukea arjen askareissa. ELY-keskus myöntää 
alaikäisille kuntapaikan, jonka mukaan lapselle etsitään 
sopiva asumismuoto. Kuntapaikkaa ja uutta kotia lapset 
odottavat malttamattomana ja jännityksellä.

Perheenyhdistämisen käytänteitä on kiristetty EU- 
tasolla ja tämä näkyy myös Suomessa. Oleskeluluvan 
saaneen alaikäisen lapsen perheenyhdistäminen on ny-
kyisin kovin vaikeaa. Valitettavasti oma oleskelulupa ei 
tuo lopullista helpotusta lapsen arkeen, sillä huoli per-
heenjäsenistä, ja ikävä on edelleen. 

Perhe on lapselle tärkein turvasatama, jota on vaikea 
muutoin korvata. Yhteydenpidon mahdollistaminen 
omaan perheeseen, jos vain mahdollista, on merkittävä 
hyvinvointia vahvistava tekijä lapselle myös ryhmäko-
din arjessa. 


