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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme käsittelee lastensuojelun perhehoitoa ja perhehoidon väli-

siä sisarussuhteita, sillä huomasimme, että niitä ei ole liiemmin tutkittu. Opin-

näytetyössämme lapset, joista puhumme, ovat iältään alle 10-vuotiaita, sillä 

toinen meistä suorittaa myös kelpoisuuden lastentarhanopettajan-pätevyyteen 

sosionomiopintojen ohessa.  

Opinnäytetyömme toteutustavaksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö, sillä 

opinnäytetyön tilaaja tilasi meiltä toiminnallisen osuuden ennen varsinaista 

opinnäytetyön aiheen valintaa. Päädyimme tekemään opinnäytetyön yhdessä, 

sillä toiminnallisen osuuden järjestäminen yksin olisi ollut mahdotonta ja toi-

minnallisen osuuden arviointia helpottaa huomattavasti, kun arvioijia on kaksi. 

Opinnäytetyömme tilaajana on Kymenlaakson Perhehoitajat Ry. Toiminnalli-

sen osuuden toteutimme Kymenlaakson Perhehoitajien 30-

vuotissyntymäpäivä-tilaisuudessa Kotkassa.  

Opinnäytetyömme koostuu teoriaosuudesta sekä toiminnallisen osuuden ra-

portoinnista. Olemme myös luoneet Kymenlaakson Perhehoitajat Ry:n käytet-

täväksi oppaan vertaisryhmätoiminnan ohjaajille, joka on opinnäytetyömme 

liitteenä. Teoriaosuudessa keskiössä on perhehoidossa tapahtuva vuorovaiku-

tus ja leikin vaikutus vuorovaikutukseen vertaistukiryhmissä. Poikkeuksellisesti 

aloitimme opinnäytetyömme suunnittelun toiminnallisesta osuudesta, joten sitä 

ei ole suunniteltu teoriaosuuden pohjalta. Toiminnallisen osuuden raportoin-

nissa pyrimme selvittämään yksityiskohtaisesti toiminnallisen osuuden suun-

nittelun ja toteutuksen sekä arvioimme toiminnallisen päivämme kulkua. Ra-

portoimme myös oheismateriaalin suunnittelun vaiheista.  

 

2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAN KUVAUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyömme tilaaja Kymenlaakson Perhehoitajat Ry otti yhteyttä koululle 

ja tilasi opinnäytetyön sosiaalialan opiskelijoilta. Toiveena oli, että opiskelijat 

järjestävät sijaisperheiden lapsille ohjelmaa Kymenlaakson Perhehoitajat Ry:n 

30-vuotisjuhlan juhlapuheiden ajaksi. Kymenlaakson Perhehoitajilta ei tullut 

varsinaista ehdotusta tutkimusongelmaksi, joten saimme vapaat kädet aiheen 

suhteen. Tutustuimme tarkemmin perhehoitoon ja sen ongelmakohtiin ja 
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huomasimme, että perhehoitoon sijoitettujen lasten sekä biologisten lasten 

suhteita ei ole liiemmin tutkittu. Pohdimme, kuinka saisimme toiminnallisen 

osuutemme pohjalta tehtyä tutkimuksen, ja päädyimme tutkimaan leikin vaiku-

tusta sijaissisarusten vuorovaikutustaitoihin.  

 

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Opinnäytetyömme tavoitteena on tutustua lastensuojelun sijaisperheissä ilme-

neviin vuorovaikutus ongelmiin ja muodostaa perhehoidon parissa työskente-

leville tahoille leikkivihko työkaluksi, jonka avulla voidaan vaikuttaa lasten väli-

seen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on että Kymenlaakson Perhehoitajat Ry 

voi tarvittaessa jakaa opinnäytetyönämme rakentamaa leikkivihkoa jäsenilleen 

ja käyttää vihkon leikkejä omissa toimintaryhmissään.  

 

2.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyy aina jokin konkreettinen  tuo-

tos, kuten kirja, julkaisu tai portfolio. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoite-

taan tutkimustyötä, jossa yhdistetään tutkimuksellisuus, toiminnallisuus, teo-

reettisuus sekä raportointi. Toiminnallista opinnäytetyötä lukiessa on aina 

huomioitava, että tutkimuksellinen tieto, jota toiminnallisessa opinnäytetyössä 

käytetään, on aina saatu tietystä kohderyhmästä, tietyssä paikassa ja tiettynä 

aikana. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimustiedon tavoitteena on luoda 

toiminnalliselle osuudelle hyvä teoreettinen pohja, jonka avulla toiminnallista 

osuutta voi rajata, täsmentää, tai kehittää tilaajan ja lukijan tarpeita huomioi-

den. (Vilkka 2010.) 

 

3 PERHEHOITO LASTENSUOJELUN MUOTONA 

Aina vanhempien voimavarat eivät riitä, syystä tai toisesta, lapsesta huolehti-

miseen lapsen oikeuksien vaatimalla tavalla. Usein tällaisissa perheissä kärsi-

tään erilaisista riippuvuuksista, kuten päihderiippuvuus, perheväkivallasta tai 

sairauksista, kuten masennus. Jos lapsen turvallinen ja tasapainoinen kehitys 
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vaarantuu, syystä riippumatta ja tukitoimista huolimatta, ei ole lapsen edun 

mukaista asua perheessä biologisten vanhempiensa luona. Tällöin lapsi jou-

dutaan ottamaan huostaan joko vanhempien suostumuksella tai ilman, jolloin 

kyseessä on pakkohuostaanotto. (Laurila 1993, 17–18.) 

Huostaanotettu lapsi sijoitetaan sijaishoitoon joko laitokseen, eli lastenkotiin 

tai perhekotiin, eli sijaiskotiin. Sijaiskodissa perhehoidolla tarkoitetaankin lap-

sen tai nuoren kasvatuksen, huolenpidon ja hoidon järjestämistä hänen kotin-

sa ulkopuolella, yksityiskodissa. Perhehoitoa voidaan järjestää lasten ja nuor-

ten lisäksi myös vanhuksille, kehitysvammaisille, pitkäaikaissairaille, sekä mie-

lenterveyskuntoutujille. Sijaiskodissa asuessaan sijoitetun lapsen biologiset 

vanhemmat toimivat edelleen lapsen holhoojina ja maksavat kunnalle perhe-

hoitomaksua. Sijaisvanhemmat puolestaan saavat kulukorvausta, jonka tarkoi-

tuksena on kattaa lapsen arkeen kuuluvat menot. Kulukorvauksen vähim-

mäismäärä 1.1.2015. alkaen on 410,66 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi 

perhe saa hoitopalkkiota jokaista hoidettavaa kohti. Hoitopalkkion määrä 

1.1.2015. alkaen on vähintään 686,25 euroa kuukaudessa. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö.) 

Perhehoito on yksilöllistä, jolloin lapsi saa tarvitsemaansa huolenpitoa ja tur-

vallisen kasvuympäristön uudessa kodissa, perheenomaisessa hoidossa. Täl-

löin lapsen yksilölliset tarpeet on mahdollista huomioida paremmin ja lapsen 

perusturvallisuuden edistäminen sekä sosiaalisen kehityksen turvaaminen 

mahdollistuu. Perhehoito on myös kustannuksiltaan edullisin sijaishuollon hoi-

tomuoto. Perhehoidossa vanhemmat, eli perhehoitajat, hoitavat omassa ko-

dissaan huostaanotettuja tai avohuollon tukitoimin sijoitettuja lapsia ja nuoria. 

Kun kyseessä on lapsi tai nuori, käytetään vanhemmista yleisesti nimitystä si-

jaisvanhempi. (Hakkarainen, Kuukkanen & Piispanen 2012, 4) 

Perhehoitajat tekevät toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa, mutta eivät ole 

työsopimussuhteessa. Ammatillisista perhehoitajista ja sijaisvanhemmista pu-

huttaessa tarkoitetaan perhehoitoa, jossa se on vanhempien ensisijainen pää-

työ ja he hoitavat paljon hoitoa ja huolenpitoa vaativia lapsia ja nuoria. Amma-

tillisessa perhekodissa työskentelee usein vanhempien lisäksi ulkopuolisiakin 

työntekijöitä, koska lapsia on useita. Nämä perhekodit pyörivät lääninhallituk-

sen luvalla ja tekevät kuntien kanssa ostopalvelusopimuksen. (Ketola 2008, 
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18 – 19) Hoidosta peritään vuorokausimaksua, joka on keskimäärin 50 euroa 

kuukaudessa, eli noin 18 000 euroa vuodessa. (Sijaishuollon kustannukset.) 

 

3.1 Lasten ja nuorten perhehoito 

Työssämme keskitymme nuorten ja erityisesti lasten perhehoitoon. Ajan saa-

tossa painopiste on siirtynyt avohuollon tukitoimien käytöstä kiireellisten huos-

taanottojen käyttämiseen. Kiireellisten tapausten osuus, kaikista sijoituksista, 

on kasvanut huimasti, samalla kun huostaanottojen kokonaismäärä on tasai-

sesti kasvanut vuosien saatossa. Palveluiden laitos valtaistuminen on huoles-

tuttavaa, sillä yhä harvempi sijoitettu lapsi pääsee sijaisperheeseen. Myös 

eriarvoisuus perheeseen sijoittamisessa on lisääntynyt huolestuttavasti. Kun-

tien välillä eriarvoisuus on selkeästi havaittavissa, perheisiin sijoituksen ja lai-

tokseen sijoituksen välillä. (Ketola 2008, 30.) 

Perheisiin sijoittamisen vähenemiseen ei ole yhtä selkeää syytä. Sen voidaan 

katsoa johtuvan monista osatekijöistä ja niiden summasta. Sijaisperhetoiminta 

on hyvin sattumanvaraista ja suunnittelematonta, jolloin sijaisperheitä ei val-

menneta ja tiedoteta riittävästi kaikkialla maassamme. Myös tukeminen ja tu-

en laatu on osaltaan riittämätöntä ja heikkolaatuista. Avohuollon työllä pyritään 

saamaan muutoksia perheissä aikaan, mutta joskus ongelmat voivat kasaan-

tua ja sijoituksen alkaessa lapset ovat jo liian vaurioituneita päästäkseen si-

jaisperheeseen. Suurena haasteena onkin yhä myöhemmin sijoitetut lapset ja 

nuoret, jotka ovat joutuneet elämään vaurioittavissa olosuhteissa liian pitkään 

ja vasta lapsen alkaessa oirehtia voimakkaasti, asialle tehdään jotakin. Tämä 

herättää kysymyksen siitä, tulevatko lapsen huonot elinolosuhteet ja kaltoin-

kohtelu ammattilaisten tietoisuuteen liian myöhään, tai onko sitä yritetty paika-

ta avohuollon tukitoimilla liian kauan. (Ketola 2008, 32.) 

 

3.2 Sijaisperheeksi ryhtyminen 

Sijaisvanhemmaksi ryhdytään kunnan, kuntien yhteisen alueellisen perhehoi-

toyksikön tai muun perhehoitopalveluja tuottavan tahon kanssa yhteistyössä. 

Sijaisvanhemmalta edellytetään kiinnostusta lapsia kohtaan, kykyä pitää lap-

sista ja kykyä kiintyä heihin. On tärkeää, että sijaisvanhemmaksi ryhtyvät si-
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toutuvat sijaisvanhemmuuteen pitkäaikaisesti, sillä lapsen kehityksen kannalta 

tämä on välttämätöntä. Sitoutumisella pyritään takaamaan että lapsi saa mah-

dollisimman hyvää hoitoa niin kauan kuin sille on tarvetta. Sijaisvanhemmilla 

voi olla jo valmiiksi omia lapsia, tai sijaisvanhemmat voivat olla lapsettomia. 

Biologisia perheitä on erilaisia, joten myös sijaisperheet voivat olla erilaisia. 

Pääasiassa sijaisperheenä voivat toimia sellaiset perheet, joissa vanhempina 

toimivat sekä äiti että isä. Ikäero sijaisvanhempien ja sijaislapsen välillä tulee 

olla sellainen, että lapsi olisi voinut syntyä sijaisperheen lapseksi. Jos sijais-

perheellä on ennestään biologisia lapsia, pyritään perheeseen sijoittamaan si-

jaislapsi joka on iältään nuorempi kuin perheen omat lapset. (Ahto & Mikkola 

1999, 33.) 

Jokaisen sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneen luona tehdään kotikäynti, pyy-

detään kotikunnalta lausunto ja tutkitaan onko sijaisvanhemmuudelle esteitä, 

kuten rikosrekisteri tai terveyden tilaan liittyvät esteet. Alkukartoituksen jälkeen 

tulevat sijaisvanhemmat aloittavat PRIDE-valmennuksen. (Hakkarainen, 

Kuukkanen & Piispanen 2012,12.) PRIDE-valmennus on ollut käytössä vuo-

desta 1995 lähtien. PRIDE-valmennuksen eli Parent’s Resource for Informati-

on Development and Educationin tarkoituksena on valmentaa perheitä tule-

vaan sijaisvanhemmuuteen, ja ehkäistä sijoitusten purkautumista riittämättö-

män tiedon ja valmentautumisen takia (Ahto & Mikkola 1999, 35). 

PRIDE-valmennus on prosessi, joka koostuu ryhmätapaamisista, kotitehtävis-

tä ja perhekohtaisista tapaamisista. Harjoitusten ja tehtävien avulla pyritään 

eläytymään tilanteisiin, joissa sijoitetut lapset ja heidän vanhempansa mahdol-

lisesti voivat olla. PRIDE-valmennuksessa palataan myös sijaisvanhempien 

omiin lapsuuden kokemuksiin ja pohditaan, kuinka ne vaikuttavat sijaisvan-

hempien kykyyn kohdata sijoitettu lapsi. PRIDE-valmennuksen päätyttyä teh-

dään sekä suullinen että kirjallinen loppuarviointi, jonka tavoitteena on auttaa 

perhettä ymmärtämään valmiuksien merkitys ja auttaa tekemään lopullinen 

päätös, haluaako ryhtyä sijaisvanhemmaksi vai ei. Loppuarvioinnissa tulee 

myös ilmi, jos perhettä ei voida hyväksyä sijaisperheeksi. Kouluttajina PRIDE-

valmennuksessa toimivat lastensuojelun ammattilaiset, sosiaalityöntekijä ja si-

jaisvanhempi yhdessä. Näin saadaan yhdistettyä teoriatietoja ja käytännön tie-

toa. (Hakkarainen, Kuukkanen & Piispanen 2012, 13.) 
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PRIDE-valmennus on tärkeää ennen sijoituksen alkamista, mutta tuen ja kou-

lutuksen ei tule päättyä sijoituksen alkaessa. Sijaisvanhemmille järjestetään 

myös täydennyskoulutuksia, joiden tarkoituksena on antaa perhehoitajille tär-

keää tietoa, uusia oleellisia näkökulmia ja käytännön vinkkejä sijoitetun lapsen 

turvallisen arjen ja hyvän sijoituksen turvaamiseksi. On tärkeää, että täyden-

nyskoulutus lähtisi perhehoitajien tarpeista ja olisi tarpeeksi kattavaa, jotta se 

vastaisi mahdollisimman monien eri elämäntilanteissa olevien perheiden tar-

peisiin. Useat sijaisvanhemmat käyvät töissä perhekoti toiminnan lisäksi, joten 

koulutus olisi mahdollistettava niin että mahdollisimman moni vanhempi niihin 

pääsisi osallistumaan arjen kiireiden keskellä. Koulutuksen ei tarvitse kestää 

päiviä, vaan se voi kestää kerrallaan muutaman tunnin, jotta osallistuminen on 

helpompaa. (Ketola 2008, 49.) 

Joskus sijaisvanhemmat tarvitsevat enemmän ulkopuolista tukea, selviytyäk-

seen arjesta haastavan lapsen kanssa. Tällöin voidaan turvautua työnohjauk-

seen, joko yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen riippuen tilanteesta. Ryhmä-

työnohjaus on kustannuksiltaan edullisempaa ja se mahdollistaa vertaistuen 

saamisen sekä kokemusten jakamisen muiden perhehoitajien kesken. 

Useimmiten työnohjaukselle on tarvetta alkuvaiheessa sijoitusta, kun kiinty-

myssuhdetta ja luottamusta sijaislapsen kanssa on vaikea luoda. Myös haas-

tavien yhteistyö tilanteiden seurauksena voidaan tarvita yksilötyönohjausta, 

kun perhehoitajilla on vaikeuksia lapsen biologisten vanhempien ja suvun 

kanssa. (Ketola 2008, 50.) 

Vaikka ammattilaisten antamalla tuella ja koulutuksella on suuri merkitys, on 

vertaisryhmätoiminta koettu yhdeksi keskeisimmäksi tukemisen muodoksi. 

Vertaisryhmään kuuluu samassa tilanteessa olevia perhehoitajia, joten koke-

muksien jakaminen on helpompaa ja tieto pohjautuu omiin arjen kokemuksiin. 

Vertaisryhmän maksimikoko on 10 henkeä ja ryhmällä on oma perhehoitoliiton 

kouluttama vetäjä, jolla on kokemusta perhekoti toiminnasta. Ryhmät kokoon-

tuvat 10 kertaa mielellään sijoituksen alkuvaiheessa, jolloin ajatusten ja koke-

musten jakaminen on tärkeintä. Vertaisryhmätoimintaa voidaan järjestää eri 

kohderyhmälle ja erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi pienten lasten sijaisvan-

hemmille, vain äideille, teini-ikäisten perheille tai perheen lapsille. Toimintaa 

eri osapuolille järjestetään jo jonkin verran, mutta tarve olisi vielä kovempi. Eri-
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tyisesti perheen lapsille, sekä sijoitetuille että biologisille lapsille tulisi järjestää 

aina enenevässä määrin vertaistukitoimintaa ja –ryhmiä. (Ketola 2008, 51.) 

Usein sijaisperheiden jaksaminen on koetuksella ja lapsilla on erityistarpeita, 

jotka sijaisvanhempien tulee ottaa huomioon. Tämän toteuttamiseksi muun 

muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää sopeutumisvalmennusta ja 

kuntoutuskursseja, joilla vanhemmat saavat tietoa ja käytännön toimintamalle-

ja sekä lapset lisää tietoa omasta tilanteestaan. Leireille osallistuu näin ollen 

usein koko perhe ja sinne pitää hakea jättämättä Kelalle kuntoutushakemus. 

Jakson pituus on yleensä kuusi päivää, jonka aikana lapset ja aikuiset saavat 

vertaistukea, tietoa, sekä uusia ystäviä. (Ketola 2008, 51–52.) 

 

3.3 Sijoitetun lapsen tulo perheeseen 

Päätös sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä lapsen saapumiseen voi olla pitkä 

matka. Lasta voi joutua odottamaan useita vuosia, tai tieto lapsen sijoituksesta 

perheeseen voi tulla yllättävänkin nopeasti. Joissakin tapauksissa sijaisvan-

hemmuus voi alkaa loma-, kriisi-, tuki- tai lyhytaikaisena perhehoito perheenä 

toimimisesta. Aina kaikki ei mene suunnitellusti ja harkiten. Asiat voivat edetä 

nopeasti ja yllättävien elämänmuutosten seurauksena perhe voi saada uuden 

lapsen tai jopa kerralla useamman, nopealla päätöksellä sijoitukseen. Harmil-

lisen usein koettiin, ettei perheellä ollut juuri vaihtoehtoja tai päätös tehtiin pai-

nostuksen alaisena. Sijaisvanhempi sitoutuu myös yllätyksiin lähtiessään teh-

täväänsä, sillä lastensuojelun luonteen vuoksi aina eivät asiat mene juuri per-

heen toivomalla tavalla tai heille tule juuri sellaista lasta, kuin he itse toivoisi-

vat saavansa. Moni sijaisvanhempi tuntee painetta ja velvollisuutta auttaa ja 

ottaa vastaan se lapsi, jota hänelle tarjotaan. Mahdollisuudella vaikuttaa lap-

sen ikään, sukupuoleen, taustaan, jne. voisi olla positiivisia vaikutuksia sijoite-

tun lapsen sekä muun perheen arjen sujumisen kannalta. Sijaisperheen olisi 

tärkeää pystyä vastaamaan sijoitetun lapsen henkilökohtaisiin tarpeisiin mah-

dollisimman hyvin, niin että sopeutuminen ja sijoitus olisi puolin jos toisin hy-

väksi kaikille osapuolille. (Valkonen 2014, 15 – 23.) 

Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta sijoitetun lapsen tulo perheeseen aiheut-

taa jotakin erityistä ja erilaista perheen arjen kannalta. Lapsen taustasta riip-

puen voi alku olla hyvinkin vaikea. Usein sijoitettu lapsi on kovin vetäytyvä, hil-
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jainen ja arka. Kontaktin ja yhteyden luominen voi viedä aikaa, sillä lapsi on 

kokenut traumaattisia asioita tai aikuisiin luottaminen on vaikeaa. Toisaalta 

lapsi voi olla kovin uhmakas, aggressiivinen ja haastava. Usein lapsen on vai-

kea näyttää tai hallita tunteitaan, tilanne on lapselle uusi ja ahdistava. Lääke-

tieteellinen diagnoosi, rankat perhetaustat, vakavat traumat, erilaiset oppimis-

vaikeudet ja käytösongelmat ovat tavallisia sijoitetuille lapsille. Erilaiset diag-

noosit ja tieto lapsen taustoista voivat kuitenkin auttaa ymmärtämään lasta ja 

hänen käytöstään. Toisinaan käytökselle on vaikea löytää selkeää syytä ja 

psyykkisten ongelmien selvittäminen ja niiden kanssa kamppailu on kulutta-

vaa. (Valkonen 2014, 15 – 23.) 

  

3.4 Perhehoidon haasteet 

Lapsiperheen arkeen kuuluu haasteita ja niistä selviämistä. Sijaisperheen ar-

kea värittävät erilaiset juuri sijaisvanhemmuudelle tyypilliset haasteet ja vai-

keudet. Sijoitetun lapsen tulo perheeseen on aina kaikille uusi ja jännittävä ti-

lanne. Lapsen sopeutumista ja uudessa perheessä pärjäämistä koskevia ky-

symyksiä on vaikea ennustaa. Usein sijaisperheessä on valmiiksi omia, biolo-

gisia lapsia, jotka voivat kokea asemansa uhatuksi aina uuden lapsen tullessa 

perheeseen. Myös sijoitettu lapsi voi kokea eriarvoisuutta tullessaan uuteen jo 

valmiiseen perheeseen. (Valkonen 2014, 94 – 95.) 

 

Vanhempien pohdinnoissa siitä, mikä on sijaisvanhemmuudessa haastavinta, 

nousee vahvasti esille kolme asiaa. Yhteistyö lapsen biologisten vanhempien 

kanssa koettiin usein haastavaksi, varsinkin jos lapsi oli otettu huostaan vas-

toin vanhempien tahtoa. Toisena koettiin sosiaalitoimen tuen tai yhteistyön 

puute. Kolmantena ja mahdollisesti suurimpana haasteena koettiin sijoitettui-

hin lapsiin tai heidän käytökseensä liittyvät haasteet. Lapsen vaikeudet sopeu-

tua perheeseen, jatkuvat raivokohtaukset ja negatiivinen suhtautuminen tai 

suhde perheen muihin lapsiin, koettiin raskaana. (Valkonen 2014, 94 – 95.) 

 



14 
 

 

3.4.1 Lapseen liittyvät haasteet 

Perheellä voi olla omia toiveita ja kuvitelmia sijoitetusta lapsesta. Usein per-

heeseen sijoitetaan lapsi, joka on aivan muuta kuin mitä on odotettu. Lapsi voi 

tulla perheeseen lyhyelläkin varoitusajalla ja hän voi olla hyvin ongelmainen 

lapsi. Joskus vanhemmat osaavat ennakkotietojen perusteella varautua, mutta 

joskus ongelmat puhkeavat yllättäen sijoituksen ollessa jo käynnissä. Lapset 

tulevat usein hyvin turvattomista ja huonoista elinolosuhteista, joissa heistä ei 

ole huolehdittu turvallisen kasvun ja kehityksen vaatimalla tavalla. Sijoitettu 

lapsi on saattanut joutua kokemaan ja näkemään hyvin traumaattisia asioita, 

pelkoa, hylkäämisen tunteita, pettymyksiä ja niin edelleen. On hyvin yleistä, 

ettei sijoitettujen lasten kehitys ole edistynyt, ennen huostaanottoa, normaalilla 

tavalla. Lapsella voi olla erilaisia kehitysviivästymiä, koska hänen ei ole tarvin-

nut kehittyä älyllisiä suorituksia vaativissa tehtävissä. Myös viivästymät pu-

heen kehityksessä ovat tavallisia, jos lapsi ei ole saanut tarpeeksi kielellisiä vi-

rikkeitä osakseen. Puheen kehityksen omaksuminen on tärkeää myös muiden 

kehitykseen vaikuttavien tärkeiden asioiden oppimisen kannalta. Tärkeä edel-

lytys viivästymien korjaamiseen on turvallinen ympäristö ja kärsivälliset van-

hemmat. (Laurila 1993, 214.) 

Erilaiset pelkotilat ovat yleisiä, lapsen kokemien traumojen vuoksi. Jos lapsi 

elää olosuhteissa, joissa perusluottamus itseen ei pääse kehittymään normaa-

listi, ei hän pysty turvautumaan itseensä kohdatessaan pelottavia asioita. Sa-

moissa olosuhteissa lapselta puuttuu myös turvallinen aikuinen, johon hän 

voisi turvautua. Jos kokemukset pelon voittamisesta jäävät kokematta, alkaa 

maailma tuntua lapsesta kokonaisuudessaan pelottavalta ja ahdistavalta pai-

kalta eikä hänellä ole keinoja käsitellä tunteitaan. Lapsi tarvitsee turvallisen 

ympäristön ja luotettavat aikuiset ympärilleen auttamaan itseluottamuksen 

kasvattamisessa, sekä kokemuksen aikuisten luotettavuudesta ja suojeluha-

lusta. (Laurila 1993, 238.) Usein lapsi on jo kokenut hylkäämisiä elämänsä ai-

kana ja pelko hylätyksi tulemisesta säilyy. Sijoituksen seurauksena lapsi voi 

vetäytyä täysin kuoreensa, olla pidättyväinen ja ujo. Tällainen lapsi on kovin 

estynyt eikä osoita minkäänlaisia tunteita tai kiinnostusta uutta perhettään 

kohtaan. Huonoimmassa tapauksessa lapsi voi jäädä pysyvästi estyneeseen 

tilaan. Myös masennus on yleistä sijoitetuilla lapsilla, menetyksen tunteen 
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vuoksi. Tähän liittyvät kielteiset tunteet on hyvä antaa lapsen käydä rauhassa 

läpi (Laurila 1993, 235). 

Aggressiivinen käytös huostaan otetulla lapsella on melko yleistä, sillä sijoi-

tukseen ja kotoa pois viemiseen voi liittyvä paljon vihaa ja katkeruutta. Tunteet 

voivat kohdistua joko biologisiin vanhempiin tai vastaavasti sijaisperheen van-

hempiin syyllistämällä heitä sijoituksesta. Aggressiivisuutta voi selittää useilla-

kin tekijöillä. Usein se on osa sopeutumisprosessia ja surutyötä, jolloin se me-

nee ohi ajan kanssa. Joskus se on merkki aiemman elinympäristön aiheutta-

mista vaurioista ja traumoista, kuten opitusta käyttäytymismallista väkivaltai-

sessa ympäristössä, jolloin toipuminen on hitaampaa. Myös rajojen puuttumi-

nen varhaislapsuudessa tai jokin elimellinen syy voi aiheuttaa aggressiivisuut-

ta. (Laurila 1993, 218 – 219.) 

Erilaisten traumojen ja kokemuksiin liittyvien seikkojen lisäksi ei ole tavatonta, 

että äiti on raskauden aikana käyttänyt päihteitä, jolloin sikiö on saanut vauri-

oita. Tällaisia lapsia kutsutaan FAS-lapsiksi. FAS onkin lyhenne sanasta fe-

taalialkoholisyndrooma, jolla tarkoitetaan niitä vaurioita, joita alkoholi on ras-

kauden aikana sikiölle aiheuttanut. (Laurila 1993, 240 – 241.) Impulsiivisuus, 

erilaiset keskittymisvaikeudet, ylivilkkaus, yliystävällisyys, pelottomuus ja pu-

heen kehityksen viivästymät ovat tyypillisiä piirteitä FAS-lapsille (Norio-

keskus.) FAS-lapsen hoitaminen on vaativa tehtävä, se vaatii paljon kärsivälli-

syyttä ja hoitoa, kuten terapiaa ja kuntoutusta. (Laurila 1993, 240 – 241.) 

Halu auttaa sijoitettua lasta on suuri, mutta myös omien lasten huomioiminen 

ja heidän turvallisen ja tasapainoisen arjen turvaaminen on ensiarvoisen tär-

keää. Jatkuvat erimielisyydet, väkivallan uhka, nimittely ja syyttely kuluttavat 

voimia ja vaikuttavat omaan jaksamiseen, parisuhteeseen ja perheen muihin 

lapsiin negatiivisesti. (Valkonen 2014, 94). 

“Saattaa ihan satuttaa, potkia, lyödä, raapia, heittää tavaroita, ihan mikä vaan 

siinä edessä on niin se lentää kun se raivari tulee. Ja lapsi on erittäin tulistuva 

ja nopeasti reagoi, hirveän voimakastahtoinen ja temperamenttinen. Olemme 

hakeneet apua tähän aggressiivisuus asiaan, mutta emme ole saaneet.” (Val-

konen 2014, 94.) 
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3.4.2 Yhteistyöhön liittyvät haasteet 

Sijaisvanhemmat saattavat saada sijoituksen alkaessa osakseen paljon vihaa 

ja arvosteluja sijoitetun lapsen vanhemmilta tai suvulta. Jos biologiset van-

hemmat ovat vastustaneet sijoitusta, voi yhteistyön tekeminen olla hyvinkin 

hankalaa kireän ja syyllistävän ilmapiirin vuoksi. Yhteydenpito voi tällöin olla 

satunnaista ja hankalaa, eikä luottamusta toiseen osapuoleen ole. Tällöin 

myös huoli lapsen pärjäämisestä hänen viettäessään aikaa biologisten van-

hempiensa luona esimerkiksi viikonloppuisin on suuri. Erityisesti epäonnistu-

neiden tapaamisten vaikutukset voivat olla haitallisia lapsen tasapainoisen ar-

jen kannalta. (Valkonen 2014, 24.) 

“Aina jännittää, että tulevatko vanhemmat ja missä kunnossa. Voisi ajatella, 

että se tapaaminen olisi meille hetki hengähtää ja tavallaan lomaa, mutta se ei 

todellakaan ole sitä vaan joutuu koko ajan pelkäämään, pitää olla puhelin 

valmiudessa ja joutuu stressaamaan sen lapsen puolesta.”  (Valkonen 2014, 

24.) 

Usein tapaamiset joudutaan myös perumaan, koska vanhemmat eivät saavu 

sovittuna aikana paikalle tai ovat päihteiden vaikutuksen alaisina. Joissain ta-

pauksissa vanhemmat eivät halua edes ottaa yhteyttä lapsiinsa tai eivät vas-

taa yhteydenottoihin, vaan katoavat heidän elämästään vuosiksi tai jopa ko-

konaan. Pahimmassa tapauksessa sijoitetun lapsen biologiset vanhemmat 

häiritsevät sijaisperheen arkea jatkuvasti sopimattomalla ja uhkaavalla käy-

töksellään. Useissa tapauksissa vanhempi soittelee jatkuvasti päihtyneenä jo-

ko sijaisvanhemmille tai suoraan lapselle. Myös yllättävät vierailut perheen ko-

tona on mahdollisia. Erityisen haitallista sijoituksen ja sopeutumisen kannalta 

on, jos vanhempi pyrkii manipuloimaan lasta sijaisvanhempien kustannuksella 

sekä uskottelee sijoituksen olevan lyhyt ja lapsen palaavan kotiin pian. (Val-

konen 2014, 27.) 

Tehtyjen haastattelujen perusteella nousi esille kolme haastetta sijaisvanhem-

pien ja sijoitettujen lasten vanhempien välisessä yhteistyössä. Kasvatukselli-

sen yhteistyön haasteet ovat suuria, jos sijaisperheessä ja lapsen biologisen 

perheen luona säännöt ja tottumuksen selkeästi eroavat toisistaan. Varsinkin 

kotona vietettyjen viikonloppujen jäljet ovat selvästi nähtävissä, jos sääntöjä ja 

rutiineja ei siellä ole. Toinen ongelma liittyy biologisten vanhempien tapaami-
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siin. Osa lapsista reagoi hyvin voimakkaasti sekä etu- että jälkikäteen van-

hempien tapaamiseen ja erilaiset oireet saattavat jatkua pitkäänkin. Kolmas 

huoli liittyy siihen, voivatko sijaisvanhemmat luottaa siihen että lapsesta pide-

tään huolta ja hän on turvassa tapaamisen aikana. Pelko vanhempien päihtei-

den käytöstä ja ratkeamisesta on suuri, varsinkin jos vanhempi on ennenkin 

tullut tapaamisiin päihtyneenä. (Valkonen 2014, 28.) 

Vanhemmat kokivat vaikeana saada yhteyttä sosiaalitoimeen tai heiltä saata-

va tuki oli todella vähäistä. Raskaana koettiin myös luottamuksen puute, jolloin 

vanhempia ja heidän kertomuksiaan lapsesta ei uskottu, sillä sosiaalityönteki-

jän havainnot eivät täsmänneet kertoman kanssa. Luottamuksen puute näkyi 

myös toisinpäin, jolloin vanhemmat eivät uskaltaneet kertoa jaksamisestaan 

tai ongelmistaan sosiaalityöntekijälle. (Valkonen 2014, 42 – 47.) 

Tehdyissä haastatteluissa sijaisvanhemmat kertoivat kaivanneensa tukea so-

siaalityöntekijältä mieltä askarruttavissa asioissa, mutta yhteyttä ei ollut saatu 

tai kukaan ei ollut vastannut soittopyyntöön. Joskus tilanne voi olla kiireinen ja 

liittyä esimerkiksi päätöksiin lapsen vanhempien tapaamisista. Ilman tukea si-

jaisvanhemmat joutuvat tekemään nopeita ratkaisuja ja vaikeitakin päätöksiä, 

jotka eivät välttämättä ole lapsen edun mukaisia. Sosiaalityöntekijöiden vaih-

tuvuus on yhteistyön sujumisen ja luottamuksellisen suhteen syntymisen kan-

nalta pulmallista. Sijaisvanhemmat joutuvat kertomaan samat asiat moneen 

kertaan, eikä vaihtunut sosiaalityöntekijä ole täysin tietoinen perheen asioista. 

Luottamuksellinen ja avoin suhde puolin ja toisin on tärkeää sijoituksen kan-

nalta. Vanhempien on voitava avoimesti kertoa ongelmistaan ja pystyä pyytä-

mään apua, sekä saamaan sitä mahdollisimman pikaisesti. Sosiaalityöntekijän 

on vastaavasti oltava avoin prosessiin liittyvissä asioissa, ajateltava lapsen 

edun mukaisesti, asettumatta liikaa kummankaan vanhempien puolelle, sekä 

autettava parhaan kykynsä mukaan perhettä koskevissa asioissa ja kysymyk-

sissä. (Valkonen 2014, 42 – 47.) 

 

3.4.3 Sijoituksen kesto 

Perhehoito ja sijaisvanhemmuus on luonteeltaan väliaikaista. Sijoitukset voivat 

olla luonteeltaan hyvinkin lyhyitä, sijaisvanhemmat voivat elää jatkuvassa 

epävarmuuden ja tiedottomuuden tilassa, sillä tieto lapsen huostaanoton pu-
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rusta voi tulla täysin yllättäen. Sijaisvanhemmuuteen liittyy pelko lapsen me-

nettämisestä sijoituksen keskeytyessä. Kaikista raskainta menettämisen pelko 

on silloin, kun sijoitettuun lapseen on saanut luotua hyvän yhteyden ja luotta-

mussuhteen usein pitkän sijoituksen aikana. Lapseen on kiintynyt ja nyt se 

viedään pois. (Valkonen 2014, 32.) 

Sijoituksen alkaminen, päättyminen ja purku eivät koskaan ole helppoja ko-

kemuksia. Päättyi tilanne miten vain, on se aina jollekin osapuolelle vaikeaa. 

Parhaassa tapauksessa sijoitus on ollut onnistunut, lapsen asiat on saatu kun-

toon ja samoin vanhempien, jotta lapsi voi muuttaa takaisin kotiin. Vaikka kiin-

tymyssuhde on voinut muodostua vahvaksi ja sijoituksen päättyminen on ras-

kasta, toivovat sijaisvanhemmat lapsen parasta ja ovat onnellisia tämän puo-

lesta. Joissakin tapauksissa sijaisvanhemmat eivät haluaisi luopua lapsesta, 

eivätkä usko tämän olevan valmis palaamaan kotiin, mutta näin kuitenkin ta-

pahtuu. Se on raskas kokemus ja huoli lapsen tulevaisuudesta on suuri. Jos-

kus sijoitus joudutaan purkamaan sijaisvanhempien omasta tahdosta, jos hei-

dän voimavaransa eivät yksinkertaisesti riitä lapsesta huolehtimiseen hänen 

haastavuuden ja tuen puutteen vuoksi, eikä tämäkään päätös ole heille help-

po. Mitä useampia hylkäämisen kokemuksia lapsi joutuu kokemaan, on hänen 

entistä vaikeampi sopeutua uuteen perheeseen ja luottaa aikuisiin. (Valkonen 

2014, 32.) 

 

4 SIJAISPERHEIDEN VUOROVAIKUTUS 

Vuorovaikutus on osa jokaisen ihmisen arkipäivää. Vuorovaikutuksen avulla 

ihminen on yhteydessä perheeseensä, sukuunsa, työyhteisöönsä ja muihin 

maailman ihmisiin. Ilman vuorovaikutustaitoja ihmisen perustunteet, rakkaus, 

viha, kateus ja pelko jäävät toteutumatta. Suuri osa vuorovaikutuksesta on 

tiedostamatonta, ihminen on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa lä-

hes koko ajan, vaikka ei sitä itse huomaisikaan. Vuorovaikutus on mm. ilmeitä, 

eleitä, katsekontakteja, liikkeitä, sekä puhuttua kieltä. (Alijoki 1998, 9–14.) 

Lapsen käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa herättää usein vanhemmissa 

mielikuvia lapsen persoonallisuudesta. Lapsi taas rakentaa omat mielipiteensä 

vuorovaikutustilanteiden perusteella vanhempiensa ja muun lähiympäristönsä 

kanssa. Vanhempien käyttäytyminen muokkaa lapsen käsityksiä, vanhempien 
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omat sosiaaliset taidot, elämäntapa ja kielelliset taidot vaikuttavat lapsen kehi-

tykseen. Jos aikuisen puhe on kieltoja ja ohjailua ilman selityksiä, jää vuoro-

vaikutuskokemus lapselle varsin suppeaksi. Jos taas puhe on kannustavaa ja 

selittävää, auttaa tämä huomattavasti vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. 

(Alijoki 1998, 9–17.)   

 

Monilla huostaan otetuilla lapsilla vuorovaikutuskokemukset ennen huos-

taanottoa voivat olla traumaattisia, ja nämä kokemukset vaikuttavat useasti 

myös vuorovaikutukseen sijaisperheessä. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen 

turvaamiseksi lapsella on oltava vahva ja turvallinen tunneside omiin vanhem-

piin. Lapsen tulisi saada kokea yhdessä turvallisen vanhemman kanssa niin 

positiiviset kuin kielteisetkin tunne-elämän asiat, kuten rakkaus, hellyys, viha, 

ja turhautumat. (Alijoki 1998, 18–19) Useissa lastensuojelun asiakasperheissä 

näin ei kuitenkaan ole, ja vuorovaikutustaidot saattavat jäädä joidenkin lapsien 

kohdalla puutteellisiksi. Kun lapsi huostaan otetaan, voi vuorovaikutustaitojen 

puutteellisuus aiheuttaa ongelmia sijaisperheen arjessa. Lapsi saattaa olla 

muutenkin tilanteesta järkyttynyt, ja vuorovaikutustaitojen puutteen vuoksi ti-

lanne voi tuntua vieläkin pahemmalta.  

 

4.1 Biologisten ja sijoitettujen lasten vuorovaikutus ja suhteet 

Sijoitetulle lapselle muutto uuteen perheeseen on aina suuri ja pelottava asia. 

Tutustuminen ja kiintyminen uuteen perheeseen, uuden opettelu, sääntöihin ja 

tapoihin totuttelu voi olla haastavaa. Perheen omien biologisten lasten osalta 

sijoitus vaatii myös paljon ymmärrystä, kärsivällisyyttä ja totuttelua. Perhee-

seen saapuu uusi lapsi, joka saa paljon huomiota osakseen, uusia tavaroita ja 

vaatteita. Häntä viedään terapiaan ja erilaisiin tapaamisiin sekä hänen kans-

saan vietetään paljon aikaa. Tämä voi olla kova paikka lapselle, joka on tottu-

nut saamaan vanhempiensa jakamattoman huomion ja rakkauden. Erilaiset 

tunteet, kuten mustasukkaisuus ovat normaaleja, kunhan ne eivät vaikuta 

perheen arkeen merkittävällä tavalla esimerkiksi purkautuessa aggressiona. 

Uuden tulokkaan ei katsota kuuluvan perheeseen, häntä pidetään ulkopuoli-

sena vieraana josta usein halutaan eroon. Lapsen on vaikea hyväksyä uutta 

“sisarusta” perheeseensä ja muodostaa hänen kanssaan läheistä suhdetta.  
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Sijoitettu lapsi voi kokea puolestaan eriarvoisuuden tunteita ja kuulumatto-

muutta perheeseen. Hänestä voi tuntua, että sijaisvanhemmat rakastavat 

omia lapsiaan enemmän ja se näkyy myös heidän käytöksessään. Itseä verra-

taan sijaissisaruksiin, heidän suhteeseensa vanhempiinsa ja koetaan itsensä 

ulkopuoliseksi. Usein sijaislapselle vanhempien tunteilla ei ole alkuvaiheessa 

suurtakaan merkitystä. Sijaislapsi kokee aineelliset edut ja huomion rakkaute-

na ja välittämisenä. Sijaissisaruksiin ei usein haluta tutustua ja kiintymissuh-

teen luominen voi olla haastavaa. Epävarmuus perheessä pysymisestä voi 

myös pelottaa ja samalla hankaloittaa kestävien suhteiden luomista. (Laurila 

1993, 161 – 165.) 

Sisaruskateutta esiintyy kaikissa perheissä, joissa on enemmän kuin yksi lapsi 

,ja se on täysin luonnollista. Huomiosta ja rakkaudesta kilpaillaan, myös ai-

neelliset edut tuottavat riitoja ja mustasukkaisuutta. Sijaisperheissä mustasuk-

kaisuuteen liittyy kuitenkin erityispiirteitä verraten tavalliseen ydinperheeseen. 

Sijoitettu lapsi huomaa ja vaistoaa vanhempien ja biologisten lasten väliset 

kiinteät tunnesiteet, kun taas biologiset lapset menettävät osan saamastaan 

huomiosta ja aineellisista eduistaan sijoitetulle lapselle. Mustasukkaisuuden 

tunteet saattavat pahimmillaan ilmentyä väkivaltaisuutena uutta tulokasta koh-

taan, tai vastaavasti uusi lapsi saattaa käyttäytyä aggressiivisesti jo perheessä 

olevia lapsia kohtaan. Pienet kiistat ja sisarusten väliset tappelut ovat yleisiä, 

eikä vanhempien kannata huolestua ja puuttua asiaan jos tilanne ei muutu 

vaaralliseksi. On kuitenkin tärkeää tarkkailla lasten välistä kanssakäymistä ja 

selvittää, mistä mahdolliset erimielisyydet johtuvat. Omat lapset voivat par-

haimmillaan auttaa sijoitettua lasta sopeutumaan perheeseen ja saamaan hy-

vä turvallinen arki, jonka ympärille muodostaa kestäviä luottamuksellisia ih-

missuhteita. Pahimmassa tapauksessa ongelmat sisarusten välillä voi hanka-

loittaa perheen arkea niinkin paljon, jotta sijoitus joudutaan purkamaan. (Lauri-

la 1993, 161 – 165.) 

 
 

4.2 Vuorovaikutusongelmat 

Sijaisperheiden elämässä vuorovaikutusongelmia voi syntyä helposti. Usein 

sijaisperheisiin sijoitetuilla lapsilla voi olla taustalla erilaisia traumoja tai kriisi-

kokemuksia, jotka voivat vaikuttaa vuorovaikutukseen huomattavasti. Vuoro-
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vaikutusongelmat voivat aiheuttaa sijaisperheissä turhia riitoja, jos kaikki osa-

puolet eivät tule ymmärretyiksi haluamallaan tavalla. Yleisimpänä vuorovaiku-

tusongelmana voidaan nähdä se, että mitä sanomme, ei tarkoita sitä mitä ha-

luamme viestittää. (Vainio 2009.) Varsinkin lapsen muuttaessa uuteen sijais-

perheeseen tämä voi aiheuttaa isoja ongelmia perheessä, sillä vanhemmat ei-

vät vielä tunne lasta hyvin eivätkä tiedä, mitä tämä oikeasti haluaa sanoa. Si-

jaisperheiden lasten vuorovaikutusongelmina voidaan nähdä myös vaikeus 

tuoda omia ajatuksia julki (Vainio 2009.) Useat lapset ovat kokeneet traumaat-

tisia kokemuksia biologisissa perheissä, eivätkä ole saaneet tuoda omia toi-

veita tai mielipiteitään esille. Lapset voivat ajatella, että heillä tai heidän mieli-

piteillään ei ole maailmassa mitään väliä. 

 

4.3 Sisaruskokemuksia 

Biologisilla lapsilla on tärkeä rooli sijaisperheiden toiminnassa ja sen onnistu-

misessa. Onkin ensiarvoisen tärkeää kuunnella ja ottaa huomioon biologisten 

lasten kokemuksia ja mielipiteitä sijoituksesta ja uuden lapsen tulosta perhee-

seen. Uuden lapsen tulo on aina uusi ja perheen arkea mullistava kokemus. 

On tärkeää, että oma lapsi saisi jatkaa elämäänsä ja arkea mahdollisimman 

normaalisti. Kielteiset tuntemukset puolin ja toisin ovat täysin luonnollisia, ja 

niistä on hyvä keskustella, jotta kielteiset ajatukset, tunteet ja teot lasten välillä 

vähenisivät.  

Biologiset lapset kokevat herkästi että uutta tulokasta suositaan ja asioita teh-

dään pitkälti hänen ehdoillaan. Se voi olla tottakin, sillä vanhemmat haluavat 

sijoitetun lapsen tuntevan kuuluvansa perheeseen ja sopeutuvan hyvin. Sijoi-

tettu lapsi on saattanut elää todella huonoissa oloissa ennen muuttoa, jolloin 

vanhemmat haluavat osoittaa välittämistä ja hellyyttä materian avulla.  

“Alussa tasapuolisuus ei ole mahdollista. Viimeistään sukulaiset ovat vierasko-

reita uutta tulokasta kohtaan. Isovanhempien ja serkkujen jakaminen oli vai-

kea kokemus. Sijaislapset saavat yleensä pitää sukunsa itsellään, joskus 

myös vanhempansa, saavat enemmän joululahjoja. Se oli niin väärin.” (Laurila 

1993, 169.) 
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Useat sisarukset kuvaavat alun aikoja haastaviksi. Eriarvoisuus ja kateellisuus 

vaikeuttivat sijoitetun lapsen sopeutumista ja omien lasten hyväksyntää. Omat 

lapset joutuvat jakamaan niin tavaroita kuin vanhempiensa huomionkin. Sijoi-

tettu lapsi puolestaan saa paljon huomiota osakseen erilaisten terapioiden ja 

tapaamisten merkeissä, sekä aineellisilla eduilla. Alku vaatii kaikilta osapuolil-

ta sopeutumista, joustamista ja hyväksynnän opettelua. Useissa tapauksissa, 

alun hankaluuksien jälkeen kuitenkin syntyi hyviä ja tiiviitä kiintymyssuhteita, 

niin sisarusten kuin sijoitetun lapsen ja vanhempienkin välille.  

“Minulta vaadittiin enemmän. Olin saanut elämässä enemmän, pystyin erilai-

siin suorituksiin. Joskus se tuntui epäreilulta. Essi sai kehuja olemattomista 

asioista. Minusta häneltä vaadittiin liian vähän.” (Laurila 1993, 170.) 

“Essistä kehittyi leikkikaverini. Kiinnyin häneen. Olimme niin erilaisia ettemme 

juuri kilpailleet keskenämme. Perinteiseltä sisaruskateudelta säästyimme, ai-

nakin minä. Ilman häntä olisin kasvanut itsekkäämmäksi, yksisilmäiseksi. Olen 

iloinen, että Essi tuli.” (Laurila 1993, 170.) 

Erityisesti nuoremmat lapset toivovat usein leikkikaveri itselleen, varsinkin jos 

ovat ainoita lapsia, tai muut sisarukset ovat huomattavasti vanhempia tai nuo-

rempia. Jos perheen omat lapset ovat alusta asti innolla mukana prosessissa 

ja odottavat uutta tulokasta, on sijoittaminen usein helpompaa. Toisaalta pet-

tymys voi olla suuri, kun lapsi ei olekaan juuri sellainen kuin oli kuvitellut ja toi-

vonut. Sijoitetulla lapsilla voi olla paljon traumoja ja erinäisiä ongelmia, jotka 

tulevat järkytyksenä perheen muille lapsille.  

“Tällä kertaa minusta ei tullut hyvää isosiskoa. Vihasin heitä välillä erittäin 

voimakkaasti. He laskivat kotielämän viihtyvyyttä valehtelematta 50 %. Iän ja 

sukupuolieron takia meillä ei ollut mitään yhteistä. Olin kyllin myötätuntoinen 

tajutakseni lasten nöyryyttävän ja epätoivoisen aseman. Mutta en ollut kyllin 

kypsä sopeutumaan, auttamaan heitä tai edes pitämään heistä. Näin, että 

lapsen asema on karmea. Opin, ettei mikään ole itsestään selvää. Elämänta-

pamme kasvatti sosiaalista omaatuntoa. Opetti jakamaan, sopeutumaan, elä-

mään hyvin erilaisten ihmisten kanssa, hyväksymään. Omituinen taustani on 

voimani.” (Laurila 1993, 172 – 173.) 

Sijaissisaruksilla ei yleensä ole minkäänlaisia verisiteitä tai sukulaisuussuhtei-

ta keskenään. Tämä aiheuttaa usein tunteen, ettei toisesta tarvitse välittää, 
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häntä ei tarvitse ymmärtää tai auttaa. Häntä kohtaan ei ole minkäänlaisia vel-

voitteita, koska hän ei ole sukua. Tällöin kestävän tunnesuhteen luominen on 

paljon hankalampaa. Kaikissa tapauksissa, tulipa lapsista sisarusten kaltaisia 

tai pahimpia vihamiehiä, prosessi opettaa ja antaa paljon kaikille osapuolille. 

Parhaimmillaan se opettaa lapsille hyviä arvoja ja uusia elämänasenteita sekä 

uudenlaista suhtautumista muiden auttamiseen. (Laurila 1993, 169 – 170.) 

 

4.4 Hyvän vuorovaikutussuhteen merkitys kehitykselle 

Hyvän vuorovaikutussuhteen merkitykset kehitykselle on huomattavissa jo 

muutaman viikon ikäisenä. Lapsen ensimmäinen vuorovaikutuksellinen tehtä-

vä on orientoituminen toista ihmistä kohti. Tässä kohtaa lapsen äidillä on suuri 

merkitys, sillä lapsi ottaa yleensä ensimmäisenä katsekontaktia juuri äitiinsä. 

Äidin tehtävänä on ottaa lapseen mahdollisimman paljon kontaktia sekä kat-

seella, että puheella. (Kalland 2004, 126.) Luomalla hyvä vuorovaikutussuhde 

jo lapsen ollessa vauvaiässä, voidaan pyrkiä takaamaan lapselle hyvä ja ta-

sapainoinen elämä, ilman psyykkisiä ongelmia (Hermanson 2012). Lapsen ja 

vanhemman välisen hyvän vuorovaikutussuhteen avulla kehittyvät lapsen 

neurobiologiset, tunne-elämä, kognitiiviset ja sosiaaliset taidot. (Varhainen 

vuorovaikutus.) 

Varhaisella vuorovaikutuksella on tutkittu olevan merkitystä lapsen aivojen ke-

hittymiseen. Vuorovaikutuksesta syntyvät tunnekokemukset vaikuttavat aivo-

jen ja mielen järjestykseen ja säätelevät vuorovaikutuskokemuksia. Yhdessä 

emootioiden ja aivojen kehityksen kanssa vuorovaikutus muodostaa kokonai-

suuden, joka vaikuttaa lapsen psyykkiseen kehitykseen (Mäntymaa, Luoma, 

Puura & Tamminen 2003). 

 

5 SIJAISPERHEIDEN LASTEN VERTAISTUKIRYHMÄT 

Vertaistukiryhmillä tarkoitetaan ryhmää, jossa henkilö voi tavata samassa ti-

lanteessa olevia tai olleita henkilöitä. Sijaisperheiden lapsille tarkoitetuissa 

vertaistukiryhmissä sekä sijoitetut että biologiset lapset pääsevät tapaamaan 

toisiaan ja jakamaan omia kokemuksiaan sijaishuollosta. Sijaisperheiden lap-

sille järjestettyä vertaistukitoimintaa on huomattavan vähän tarpeisiin nähden. 
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Muihin maihin verrattuna vertaistukiryhmätoiminta on Suomessa vielä hyvin 

vähäistä. (Perhehoitoliitto.)  

Suomen Sijaiskotinuoret SINUT Ry, tarjoaa sekä sijaiskotiperheiden biologisil-

le, että sijoitetuille lapsille vertaistukitoimintaa. SINUT Ry:n vertaistukitoiminta 

on mm. erilaisia leirejä ja tapahtumia, joissa nuoret saavat omat mielipiteensä 

julki ja pääsevät vaikuttamaan nuorten osallisuuden lisääntymiseen sijaishuol-

lossa (SINUT). Niin sijoitettujen, kuin perheiden biologisten lasten äänen kuu-

luvuus ja mielipiteiden esille tuominen on erittäin tärkeässä roolissa sijaishuol-

lon ja perhekotitoiminnan kehittämisessä.  Usein lapset eivät pääse osallistu-

maan ja vaikuttamaan prosessiin tarpeeksi, eikä heidän mielipiteitään huomi-

oida sijaisperheen tai sijaislapsen valinnassa. Onnistuneen sijoituksen isona 

osatekijöinä ovat kuitenkin lapset itse. (Suomen sijaiskotinuoret.) 

5.1 Vertaistukiryhmien tarve ja mahdollisuudet 

On tärkeää, etteivät lapset jää yksin ajatustensa kanssa. Monesti aikuiselle voi 

olla vaikea puhua tuntemuksistaan eikä vanhempia haluta rasittaa omilla huo-

lilla, koska heilläkin on tarpeeksi vaikeaa uuden tulokkaan kanssa. Vanhem-

milla ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa viettää omien lasten kanssa tai keskit-

tyä siihen, miltä sijoitus heistä on tuntunut. Kaikki aika menee alussa uuden 

lapsen huomioimiseen ja hänen murheista huolehtimiseen. Sijoitettu lapsi 

saattaa usein käydä terapiassa, jossa hänellä on mahdollisuus keskustella 

ammattilaisen kanssa sijoitusta koskevista ajatuksista. Sijoitettu lapsi voi myös 

kokea itsensä ulkopuoliseksi ja erilaiseksi, eikä hänen ole helppo avautua uu-

sille vanhemmilleen tuntemuksistaan, pelosta ja vihasta, joita mahdollisesti si-

joitukseen ja uuteen perheeseen muuttoon liittyy.  

Jokainen sijoitettu lapsi suree sijoitustaan omalla tavallaan ja se ilmentyy jo-

kaisen lapsen kohdalla juuri hänelle ominaisella tavalla, mahdollisesti vihana, 

aggressiona, suruna, sulkeutuneisuutena ja katkeruutena. Tällöin sijaisvan-

hempien kanssa on vaikea muodostaa rakentavaa keskustelua. Vertaistensa 

tapaaminen ja keskustelu heidän kanssaan voi auttaa lasta selviytymään sijoi-

tuksesta, ja se voi auttaa lasta ymmärtämään sijoituksensa syitä sekä hyväk-

symään uusi elämäntilanne paremmin. Se tuo tukea ja turvaa sekä tietoisuu-

den siitä, ettei ole yksin, vaan yksi monista samassa tilanteessa olevista. Bio-

logisille lapsille tapaamiset ja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa 
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keskustelu voi auttaa lasta ymmärtämään, miksi juuri hänen perheensä on 

ryhtynyt prosessiin mukaan sekä löytämään tilanteen positiiviset puolet ja 

edut. Hän pääsee näkemään kuinka jotkut lapset ovat kiintyneet ja luoneet 

hyvän sisarussuhteen sijoitetun lapsen kanssa ja saaneet tästä ikuisen ystä-

vän. Myös suhde omaan sijaissisarukseen voi muuttua tapaamisten avulla lä-

heisemmäksi. 

Tapaamisissa lapsi pääsee myös purkamaan ajatuksiaan ja negatiivisiakin 

tuntemuksiaan ihmisille, jotka ymmärtävät häntä ja tuntemuksia joita hän käy 

parhaillaan läpi. Häntä ei tuomita tai käsketä vaieta myöskään ikävistä asiois-

ta, joiden esille tuominen perheessä voi olla kiellettyä. Isommille lapsille tällai-

nen yhdessä tekeminen ja keskustelu vertaisten kanssa on hyvä keino päästä 

puhumaan ajatuksistaan, tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia, sekä 

lähentymään toistensa kanssa.  

5.2 Vuorovaikutusleikit vertaistukiryhmien työvälineenä 

Pienille lapsille keskustelu ei ole paras keino lähentymiseen ja tilanteeseen 

sopeutumiseen. Pienikin lapsi voi ymmärtää ja ihmetellä uuden lapsen muut-

toa perheeseen, ja sijoitettu lapsi vastaavasti ihmetellä, miksi hän on muutta-

nut pois kotoa toisen perheen luokse. Pieni lapsi ei kuitenkaan osaa ilmaista 

tunteitaan ja purkaa ajatuksiaan sanoin, vaan tekemisen ja leikin avulla. Hy-

vän vuorovaikutuksen kehittyminen on tärkeää pienillä lapsilla, ja vuorovaiku-

tustaitoja on hyvä harjoitella sisarusten kanssa leikin keinoin. Tämä auttaa si-

joitettua lasta sopeutumaan perheeseen ja luomaan hyviä sosiaalisia kiinty-

myssuhteita ihmisiin.   

Pienille lapsillekin voisi järjestää erilaisia “vertaistukiryhmiä”, joissa tutustutaan 

muihin samassa tilanteessa oleviin ja erityisesti samassa perheessä asuviin 

lapsiin lähemmin leikin avulla. Ohjatuissa ryhmissä yhdessä leikkiminen ja te-

keminen parantaa lasten välistä vuorovaikutusta, lisää sosiaalisten kontaktien 

syntymistä ja auttaa luomaan sisarussuhteita biologisten ja sijoitettujen lasten 

välille. Myös mahdollisiin vuorovaikutuksellisiin ongelmiin ja haasteisiin lasten 

kanssa on helpompi paneutua leikin keinoin. Vertaisryhmän vetäjän on valitta-

va tilanteeseen ja ikäryhmälle sopivia leikkejä. Erityisesti jotkin leikit vahvista-

vat positiivista vuorovaikutussuhteen syntyä, luovat yhteenkuuluvuuden tun-

netta, kehittävät yhteistyötaitoja ja parantavat luottamusta. Juuri näillä alueilla 
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monissa sijaisperheissä on haasteita uuden lapsen tultua perheeseen. Mus-

tasukkaisuus, kateus, pettymys, luottamuksen puute ja jakamisen vaikeus, 

ovat monissa sijaisperheissä kovin yleisiä harmeja. Leikin keinoin mahdolliste-

taan negatiivisista tunteista luopumista ja vahvistetaan positiivisten kokemus-

ten ja ajatusten syntymistä. 

6 VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN LEIKIN AVULLA 

Vuorovaikutusleikki on leikkiä, jota lapsi ei voi leikkiä yksin. Yleensä mukana 

on lapsen vanhempi tai muita lapsia. Keskitymme opinnäytetyössämme vuo-

rovaikutusleikkeihin, jossa ohjaajana toimii aikuinen ja leikkijöinä ovat lapset.  

Vuorovaikutusleikkien avulla pyritään luomaan hyviä vuorovaikutussuhteita 

ryhmän jäsenien välille. Vuorovaikutusleikkien avulla voidaan poistaa lasten 

pelkoja, ja pyrkiä lisäämään lasten itseluottamusta. (Tutustumis-, vuorovaiku-

tus ja nimileikit.) Vuorovaikutusleikeistä onkin tutkittu olevan eniten hyötyä 

lapsille, jotka ovat kohdanneet elämässä traumoja ja tarvitsevat sekä itseluot-

tamusta, että luottamusta muihin ihmisiin. (Isokangas & Juopperi 2012.)  

6.1 Leikin vaikutus vuorovaikutussuhteen kehittymiseen 

Ajateltaessa lapsen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä on 

leikki erityisen tärkeää. Leikkiessään lapsi oppii monia hyviä taitoja. Vuorovai-

kutustaitojen kannalta tärkeimmiksi osoittautuivat yhteistoiminnan ymmärtämi-

nen, sääntöjen ymmärtäminen sekä omien tunteiden säätely. (Leikin merkitys 

lapselle.) Leikkitilanteissa eteen voi tulla odottamattomia asioita, kuten leikki-

minen itselle vieraampien ihmisten kanssa ja pettymysten sieto. Vuorovaiku-

tusleikit opettavat lasta ymmärtämään sosiaalista vuorovaikutusta, muokkaa-

vat lasten moraalia ja omia arvoja sekä auttavat lasta sekä vastaanottamaan, 

että antamaan empatiaa muille lapsille. (Leikin merkitys lapselle.) 

6.2 Leikin vaikutus vuorovaikutuksellisiin ongelmiin 

Usein sijoitetuilla lapsilla on taustoistaan johtuen puutteelliset vuorovaikutus- 

ja sosiaaliset taidot. Yhdessä leikkimisen taidot, yhteistyön tekeminen, jaka-

minen ja sääntöjen noudattaminen voi olla heikkoa. Tällöin yhdessä sijais-

sisarusten kanssa, leikin avulla, harjoitellaan niitä taitoja ja samalla luodaan 

parempaa suhdetta sisarusten välille. Myös perheen biologisella lapsella voi 
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olla vaikeuksia hyväksyä uutta lasta kotiinsa, tavaroiden, asioiden ja vanhem-

pien huomion jakaminen voi olla myös hänelle vaikeaa. Mustasukkaisuus ja 

kateus ovat myös yleisiä tunteita, joita koetaan erityisesti sijoituksen alkuvai-

heessa.  

Lapselle on ominaista leikkiä, lasta ei useinkaan tarvitse kehottaa leikkimään 

jotakin, vaan hän itse ryhtyy tekemään jotain mielekästä. Sijoitetulla lapsella 

leikkiminen voi kuitenkin olla suhteellisen vierasta, varsinkin yhdessä toisen 

kanssa. Lapset voivat itse hakeutua leikkimään yhdessä ja vuorovaikutussuh-

teet kehittyvät ajan kanssa luontevasti. Ohjatulla leikillä voi kuitenkin edesaut-

taa positiivisten kokemusten ja suhteiden syntymistä, sekä poistaa negatiivisia 

tunteita ja jännitettä sisarusten välillä. On hyvä, jos vanhempi tai molemmat 

vanhemmat osallistuvat leikkiin yhdessä lasten kanssa. Näin vanhemmat voi-

vat tarkkailla lasten toimintaa sekä osoittaa huomioivansa ja välittävänsä kai-

kista perheen lapsista tasapuolisesti. Tämä voi vähentää myös mustasukkai-

suutta, jota vanhempien huomiosta taisteleminen saa aikaan. 

Ohjattuja leikkejä leikkimällä lapset oppivat noudattamaan sääntöjä joita leikki 

onnistuakseen vaatii. Yhteistyötä ja jakamista vaativat leikit ovat hyviä kehit-

tämään yhteistyötä ja edistämään yhteenkuuluvuuden tunnetta. Onnistuneen 

sijoituksen ja lasten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että lapset luottavat toi-

siinsa, kokevat olevansa samaa perhettä ja pystyvät toimimaan yhdessä ilman 

suurempia kiistoja. Pettymyksiä ja pieniä kiistoja lasten välille varmasti tulee, 

niin kuin kaikissa useamman lapsen perheessä. Olisi hyvä, jos vanhemman ei 

tarvitsisi puuttua tilanteisiin vaan lapset saisivat selvitettyä kiistansa keske-

nään. Välillä riidat vaativat kuitenkin aikuisen väliintuloa, jolloin on tärkeää 

kuunnella kaikkia osapuolia ja keskustella riidasta rakentavasti. Vanhempi ei 

saa asettua riidassa kummankaan puolelle ja syyllistää toista lasta riidan aloit-

tamisesta. Tämä lisää katkeruuden, kateuden ja mustasukkaisuuden tunteita 

lapsien välillä entisestään.  

Kun lapset leikkivät ja tekevät asioita yhdessä, on vanhemman kannustus tär-

keää, se rohkaisee lasta toimimaan ja kasvattaa tämän itseluottamusta. Pie-

net leikkimielistä kilpailua vaativat leikit voivat lähentää perhettä hauskan 

ajanvieton merkeissä, se myös kasvattaa pettymysten sietokykyä lapsilla. Las-

ten on hyvä leikin avulla oppia sietämään ja käsittelemään pettymyksiä ja aja-

tusta siitä, ettei kaikki aina mene juuri tahtomallaan tavalla. On tietysti tärkeää, 
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että sijoitettu lapsi ei joudu kokemaan leikkiessään pelkkiä pettymyksiä ja 

mahdollisesti nöyryytyksen tunnetta, sillä hän on voinut kokea tämän tyyppisiä 

kielteisiä tunteita edellisessä perheessään tarpeeksi.  

Parhaimmillaan yhdessä leikkiminen ja tekeminen lähentää koko perhettä niin, 

ettei kukaan tunne itseään ulkopuoliseksi vaan kaikki tuntevat olevansa osa 

samaa yhtenäistä perhettä. Hyvien suhteiden luomisen ja positiivisen kanssa-

käymisen avulla sijoitettu lapsi voi päästä eroon ahdistuksestaan ja negatiivi-

sista tunteistaan, joita sijoitukseen ja uuteen perheeseen liittyy. Hyvä ja tasa-

painoinen arki vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun vahvistamalla lapsen 

hyviä piirteitä. 

 

6.3 Ennaltaehkäisevät vuorovaikutusleikit vertaistukiryhmissä 

6.3.1 ”Ihmispalapeli” 

Ihmispalapelissä lapset jaetaan ryhmiin niin, että samassa ryhmässä on aina 

saman perheen lapsia. Ryhmään kuuluu sekä sijoitettuja lapsia, että perheen 

biologisia lapsia. Ihanteellinen ryhmän koko on 2–5 lasta, jotta asioiden, esi-

neiden ja eläinten muodostaminen olisi suhteellisen helppoa. Ryhmän vetäjä 

antaa ryhmille jonkin eläimen, muodon, esineen tai asian, joka ryhmäläisten 

pitää yhdessä omilla kehoillaan muodostaa. Tyyli on vapaa ja vain mielikuvitus 

on rajana, kunhan kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kuvion muodostamiseen 

jollakin tapaa.  

On tärkeää, että ryhmässä on saman perheen lapsia, koska leikin avulla yh-

teistyötaidot kehittyvät, vuorovaikutustaidot paranevat ja luottamus sijais-

sisarusten välillä kasvaa. Yhdessä tekeminen ja pieni kilpailuhenkisyys oman 

ryhmän eduksi kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta perheen sisällä ja aut-

taa lapsia toimimaan tiiminä yhteisen edun saavuttamiseksi.  

6.3.2 ”Äännellen eläinparisi luo” 

Leikissä muodostetaan pareja niin, että saman perheen lapset ovat parit kes-

kenään. Ryhmät muodostetaan mielellään niin, että parista toinen osapuoli on 

sijoitettu ja toinen perheen biologinen lapsi, jos mahdollista. Lapset levittäyty-

vät ympäri isoa huonetta ja laittavat silmät kiinni. Ryhmän vetäjä käy kuiskaa-



29 
 

 

massa jokaiselle lapselle eläimen, jota hänen tulee matkia äänellään. Lapset 

lähtevät sokkona liikkumaan ympäri huonetta ja ääntelevät kyseiselle eläimel-

le ominaisella tavalla, esimerkiksi kana ääntelee “kotkotkotkot” –äänellä ja yrit-

tää löytää oman parinsa, joka ääntelee samalla tavalla. Parin molemmilla lap-

silla on sama eläin.  

Leikki lisää yhteistyötaitoja lasten välillä. Heidän pitää toimia tiiminä ja tehdä 

yhteistyötä, jotta parit löytävät toisensa luo. Muita ääniä tai vihjeitä ei saa an-

taa, mutta jos toinen parista tunnistaa oman parinsa äänestä, vaikka ääntely 

ei vastaakaan täysin hänen itsensä pitämäänsä ääntä, voi hän muuttaa omaa 

ääntelyään vastaamaan toisen versiota kyseisestä eläimestä. Näin ollen hän 

helpottaa ja auttaa pariaan löytämään tiensä luokseen.  

6.4 Korjaavat vuorovaikutusleikit vertaistukiryhmissä 

6.4.1 ”Sokeasti luottaen” 

Tässäkin leikissä muodostetaan pareja edellisten leikkien tapaan, sijoitetuista 

ja biologisista lapsista. Ryhmän vetäjä muodostaa ison alueen, jonka sisälle 

hän asettelee erilaisia esineitä. Esineet voisivat muodostua lasten omista tär-

keistä tavaroista ja leluista, joita he ovat tuoneet mukanaan. Esineet koostuvat 

ohjaajana vuorossa olevan lapsen tavaroista. Toisen lapsen silmät sidotaan 

esimerkiksi huivilla. Hänen tehtävänsä on kulkea alueen sisällä ja poimia esi-

neitä mukaansa parinsa antamien ohjeiden mukaan. Poimittuaan esineen kä-

teensä lapsen tehtävänä on arvata, mikä tavara on kyseessä. Ohjaava lapsi 

voi antaa vinkkejä, kuitenkaan paljastamatta suoraan mikä tavara on. Hän voi 

kertoa tavarasta ja sen merkityksestä itselle. Vasta kun esine on arvattu oi-

kein, voi sokko jatkaa matkaansa seuraavan esineen luo. Ohjeita antava lapsi 

ei saa astua alueen sisäpuolelle, vaan hänen on huudettava ohjeita kauem-

paa. Leikkiä voi vaikeuttaa tai helpottaa lasten iän ja kehitystason mukaan. 

Esineiden määrään sekä niiden järjestykseen voi vaikuttaa. Myös alueen ko-

koa voi muuttaa tarpeen tullen pienemmäksi tai suuremmaksi. Kun kaikki esi-

neet on kerätty ja arvattu oikeiksi, vaihdetaan lasten rooleja, jolloin myös esi-

neet alueen sisällä vaihtuvat. 

Luottamuksen puute, huonot vuorovaikutustaidot, toisen kuunteleminen ja 

ymmärtäminen voi olla puutteellista monissa sisarussuhteissa. Näiden ongel-
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mien korjaamista ja taitojen vahvistumista voi edesauttaa leikkien avulla. “So-

keasti luottaen” -leikissä lasten on luotettava toiseen sokeasti. Sokean lapsen 

on kuunneltava tarkasti ohjeita, joita toinen lapsi hänelle antaa, sekä toimitta-

va tarkasti niiden mukaan, luottaen toisen johdatukseen. Yhteistyöllä ja vuoro-

vaikutuksella on suuri rooli leikin onnistumisen kannalta. Ohjeita antavan lap-

sen on pyrittävä toimimaan selkeästi ja rauhallisesti, hermostumatta jos toinen 

toimii ohjeiden vastaisesti. Tällöin kommunikointia on vain parannettava, jotta 

toinen ymmärtää annettuja ohjeita. Hän johdattaa parinsa itselle tärkeiden 

esineiden luokse ja antaa toisen tutustua itselle tärkeisiin tavaroihin. Tämä 

auttaa lasta ymmärtämään, mitkä esineet ovat sijaissisarukselle rakkaita ja 

miksi. Näin he oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja arvostamaan toiselle 

tärkeitä asioita. Esineiden ja asioiden jakaminen myöhemmässäkin vaiheessa 

helpottuu 

7 TOIMINNALLISEN OSUUDEN SUUNNITTELU JA PROSESSIKUVAUS 

Kymenlaakson perhehoitajilta saimme tehtäväksemme järjestää toiminnallista 

ohjelmaa lapsille perhehoitoliiton 30-vuotisjuhlan ajaksi. Tapasimme kesä-

kuussa 2014 Perhehoitajat Ry:n edustajan, jonka kanssa keskustelimme tule-

vasta juhlasta, sen ajankohdasta ja mahdollisesta ohjelmasta. Saimme melko 

vapaat kädet ohjelman suunnittelussa. Projektia hankaloitti epävarmuus lasten 

iästä ja lukumäärästä. Tarkoituksena oli järjestää lapsille ohjelmaa juhlan viral-

lisen osuuden ajaksi.  

7.1 Toiminnallisen osuuden suunnittelu 

Tapasimme tilaajatahon edustajan kesäkuussa 2014, ja saimme tehtäväksi 

suunnitella ohjelmaa n. 15, alle kouluikäiselle lapselle. Toiminnallisen osuuden 

kestoksi määriteltiin noin 2 tuntia. 

Elokuussa 2014 aloitimme ohjelman suunnittelun. Aloitimme suunnittelemalla 

tuokiollemme tiettyä teemaa. 30-vuotisjuhlat järjestettiin Kotkassa, Karhulan 

Hovissa, ja tilasta kuultuamme päätimme koittaa luoda paikkaan mahdolli-

simman linnamaisen tunnelman. Lopulta kuitenkin päädyimme siihen, että tu-

lisimme jokaisen lapsen kanssa askartelemaan heille nimikruunut, ja näin lin-

natunnelma olisi taattu. Olimme suunnitelleet, että askartelemme ensin kruu-

nut, ja tämän jälkeen siirtyisimme leikkimään erilaisia vuorovaikutusleikkejä. 
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Teemansuunnittelun jälkeen paneuduimme vuorovaikutusleikkeihin. Etsimme 

erilaisia vuorovaikutusleikkejä, ja mietimme mitkä leikit olisivat parhaita ikä-

ryhmällemme. Leikkeihin pyrimme piilottamaan erilaisia vuorovaikutussuhteita 

kasvattavia elementtejä, kuten luottamus ja pettymysten sietäminen. Suunnit-

telimme leikeiksi mm. erilaisia tutustumisleikkejä kuten ”minä tykkään”– leikki, 

sekä ”lankakerä”–leikki. Ryhmäytymis- ja luottamusleikeiksi valitsimme “neljä 

jalkaa, kaksi kättä”, “hedelmäsalaatti”, ja “kärpässieni”, sekä ”lähden matkalle 

ja otan mukaan”– leikit. Olimme varanneet myös paljon ylimääräisiä leikkejä, 

jotta olisimme tarpeen vaatiessa voineet muuttaa suunnitelmaamme. 

Kun ohjelman suunnittelu oli valmis, kävimme ostamassa askartelukaupasta 

erilaisia pahveja, joista tulisimme askartelemaan lapsille nimikruunut. Päätim-

me, että emme osta esimerkiksi saksia ja kyniä, vaan lainasimme nämä työ-

paikoiltamme sekä tilaajataholta. Myös leikeissä käytettävät tavarat etsimme 

omista tavaroistamme, joten emme joutuneet ostamaan kuin pahvit tilaisuutta 

varten. 

Jo suunnitteluvaiheessa pohdimme, että mahdollisesti joutuisimme jakautu-

maan niin, että toinen ohjaisi askartelua ja toinen leikkiä, sillä emme tienneet 

varsinaista osallistujamäärää. Koimme haastavaksi sen, että joutuisimme 

kahdestaan ohjaamaan mahdollisesti suurtakin ryhmää, joka koostuisi osaksi 

erityislapsista. Pohdimme olisiko ollut mahdollista pyytää muita opiskelijoita 

apuun mm. vapaavalintaisten pisteiden houkuttelemana, mutta työmäärä pro-

jektissamme olisi ollut niin pieni, että siitä opiskelija ei olisi hyötynyt muuten 

kuin saamalla lisäkokemusta.  

Suunnittelun kannalta hankalaksi tekijäksi muodostui ohjelmamme aikataulu, 

ohjelmalle oli varattu aikaa vain noin 1,5 tuntia, joten tämä rajoitti ohjelman 

suunnittelua. Toinen suunnittelun kannalta hankala tekijä oli se, että emme 

tienneet vielä, mikä varsinainen opinnäytetyönaiheemme tulisi olemaan ja 

kuinka olisimme saaneet hyödynnettyä toiminnallista osuutta mahdollisimman 

paljon varsinaisessa opinnäytetyössä. Päädyimme kuitenkin järjestämään 

toiminnallisen päivän ennen ongelmaan paneutumista, sillä tilaajataho oli ti-

lannut toiminnallisen päivän tietyllä rakenteella, joten emme voineet tähän lii-

emmin vaikuttaa ja näin ollen tämä ei olisi vaikuttanut tutkimusongelman 

muodostumiseen.  
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7.2 Toiminnallisen osuuden toteutus 

Toiminnallinen päivä järjestettiin lauantaina 11.10.2014 Kotkassa, Karhulan 

Hovissa. Saavuimme paikalle hyvissä ajoin, ja lähdimme meille varattuun ti-

laan järjestelemään paikkoja ennen lapsien saapumista. Meille oli varattu kak-

si huonetta, ja heti tilat nähtyämme päätimme järjestää tuokion niin, että toi-

sessa huoneessa askartelisimme ja toisessa leikkisimme. Järjestelimme tiloja 

niin, että saimme toiseen tilaan muodostettua yhden ison pöydän, jonka ää-

reen puolet ryhmästä mahtuivat askartelemaan. Leikkitilaan järjestimme kes-

kelle tilaa, jotta suunnittelemiemme leikkien vaativat järjestelyt sai tehtyä.  

Lapsien saavuttua paikalle olimme hieman yllättyneitä, sillä lapsia tulikin pai-

kalle noin 30, joka oli lähes puolet enemmän kuin mihin olimme varautuneet. 

Lapset olivat iältään 3–13 vuotta, joten ikähaarukka oli suuri. Päätimme jakau-

tua tilojen väliin niin, että toinen meistä jäi askartelemaan ja toinen leikitti lap-

sia. Lapset askartelivat itselleen pahvisen kruunun, johon jokainen kirjoitti 

oman nimensä. Näin me ohjaajatkin pystyimme kutsumaan tarvittaessa lapsia 

nimeltä. Askartelu oli hyvin suosittua, ja lapset kokivat askartelun selvästi mu-

kavammaksi kuin leikit. Leikkien ohjaaminen oli haastavaa lapsien laajan ikä-

haarukan vuoksi, ja suurin osa vanhemmista lapsista oli vastahakoisia osallis-

tumaan leikkeihin, sillä ne oli suunnattu hieman nuoremmille osaanottajille. 

Huomasimme myös, että kaikista nuorempien lapsien oli vaikeaa keskittyä oh-

jattuihin leikkeihin, ja he lähinnä hakeutuivat leikkimään itsekseen.  

Toiminnalliseen osuuteen varattu aika kului nopeasti, ja vanhemmat tulivatkin 

hakemaan lapsensa alakertaan syömään. Lasten mennessä syömään jäimme 

me siivoamaan jälkiä ja vaihtamaan kuulumisia  ja ajatuksia opinnäytetyöstä 

tilaajatahon kanssa.  

7.3 Toiminnallisen osuuden arviointi 

Toiminnallinen päivä sujui kokonaisuudessaan hyvin, saimme lapsilta hyvää 

palautetta ja suurin osa lapsista näytti viihtyvän tuokiossamme. Haastavinta oli 

lapsien suuri ikähaarukka. On vaikeaa miellyttää samaan aikaan sekä pieniä 

lapsia että varhaisteinejä. Pienet lapset ovat aina ottaneet mallia isommista, ja 

niin kävi myös tälläkin kertaa. Joissakin leikeissä huomasi, että kun vanhem-

mat eivät tahtoneet leikkiä, niin myös nuorempien innostus lopahti. 
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Haasteeksi muodostui myös se, että meitä ohjaajia oli vain kaksi. Jakaan-

nuimme tilojen välille, ja jos tilassa syntyi konflikteja lasten kesken, oli ohjaa-

jan jätettävä muut lapset keskenään ja lähdettävä selvittämään tilannetta. Mo-

lemmissa tiloissa olisi myös ehdottomasti tarvittu vähintään toinen ohjaaja li-

säksi, sillä noin suurien lapsiryhmien ohjaaminen yksin oli erittäin haastavaa. 

Jos tämäntyylisiä tilaisuuksia järjestetään tulevaisuudessa, olisi hyvä selvittää 

etukäteen tarkasti, kuinka paljon ja minkä ikäisiä lapsia tilaisuuteen osallistuu. 

Vaikka olimme varautuneet erilaisilla leikeillä ja suunnitelleet mahdolliset tila-

jaot, osallistujien suuri määrä oli yllätys ja vaikutti toiminnallisen päivän toteu-

tukseen. Jos olisimme tienneet, että tilaisuuteen osallistuu myös vanhempia 

lapsia, olisimme voineet suunnitella myös heille jotakin mieluisempaa ohjel-

maa.  

8 OHEISMATERIAALIN SUUNNITTELU 

Opinnäytetyömme prosessin alusta alkaen tavoitteenamme on ollut muodos-

taa toiminnallisen osuuden lisäksi konkreettinen tuotos, jota tilaaja voi käyttää 

tulevaisuudessa hyödykseen. Opinnäytetyömme oheismateriaalina olemme 

suunnitelleet leikkivihkon “leikin voimalla kohti parempaa sijaissisaruutta” - 

leikkivihko opas vertaistukiryhmänvetäjille. Oheismateriaalin suunnittelu ja to-

teutus tapahtui samaan aikaan kuin varsinaisen opinnäytetyön kirjoittaminen, 

joten se syntyi luonnollisesti tukien opinnäytetyötä. Oheismateriaalin muodoksi 

valikoitui heti vihko, sillä se on käytännössä helppokäyttöisin vaihtoehto.  

Oheismateriaaliin olemme koonneet tärkeitä tietoja ryhmänvetäjille, kuten toi-

minnan onnistumisen edellytyksiä ja ryhmän toiminnan suunnittelun pääkoh-

dat. Varsinaiset leikit olemme jakaneet neljään eri kategoriaan: tutustumisleik-

keihin, ongelmanratkaisuleikkeihin, luottamusleikkeihin sekä yhteistyötaitoja 

vaativiin leikkeihin.  

9 POHDINTA 

Opinnäytetyömme prosessi toteutui kesäkuun 2014 – huhtikuun 2015 aikana. 

Aikataulumme ei ollut tiivis, mutta opinnäytetyön aikataulu venyi odotettua pi-

demmäksi. Osittain aikataulun venymiseen vaikutti toiminnallisen päivän ajan-

kohta, sillä sitä ennen emme voineet teoriaosuuteen paneutua, koska pää-

timme järjestää toiminnallisen osuuden ennen tutkimusongelman muodosta-
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mista. Toiminnallisen päivän ajankohtaan emme voineet vaikuttaa, sillä se oli 

vain yksittäinen tapahtuma. Toiminnallinen osuus oli liian lyhyt varsinaiseksi 

opinnäytetyön aiheeksi, ja ei vastannut meidän odotuksiamme ja tarpeitamme 

aiheen suhteen. Ongelmaksi koitui tutkimusongelman muodostuminen, ja tä-

män takia emme päässeet aloittamaan kirjoitusprosessia silloin kun olisimme 

halunneet. Olemme kirjoittaneet opinnäytetyön yhdessä, emmekä ole jakaneet 

erillisiä osioita keskenämme. Yhteisen ajan löytäminen oli hankalaa, mutta ko-

konaisuuden vuoksi emme halunneet jakaa liikaa osioita. Päädyimmekin va-

raamaan kalentereistamme muutaman viikon, jonka aikana muodostimme kir-

jallisen tuotoksemme. Tiivis kirjoitusaikataulu näkyy työstä, ja olisi ollut vii-

saampaa kirjoittaa pidemmällä aikavälillä paremman lopputuloksen saavutta-

miseksi. Yhdessä opinnäytetyön kirjoittaminen oli antoisa kokemus, sillä kir-

joittamisen lomassa pystyimme samalla pohtimaan aihetta yhdessä ja uusia 

ideoita syntyi koko ajan.  

Lähteiden löytäminen oli haastavaa, sillä aihetta on aiemmin tutkittu todella 

vähän. Tämän vuoksi opinnäytetyömme sisältää paljon omaa pohdintaa. Suu-

rin osa lähteistämme on kirjalähteitä, mutta osa lähteistä on jo vanhoja eikä 

niiden paikkaansa pitävyydestä voi nykypäivänä olla varma. Internet-lähteet 

on otettu luotettavista lähteistä, ja ne ovat tuoreempia kuin kirjalähteet. Olem-

me pohtineet, että olisi ollut mielenkiintoista perehtyä laajemmin aiheeseen ja 

sisarusten välisiin suhteisiin. Emme kuitenkaan voineet omassa opinnäyte-

työssämme sitä tehdä, sillä muuten aihe olisi mennyt liian laajaksi.  Huo-

masimme myös, että sisarusten välisiä vertaistukiryhmiä on liian vähän tar-

peeseen nähden. Sen vuoksi rakensimmekin opinnäytetyön oheismateriaalin 

leikkivihkon, jota toivomme käytettävän Kymenlaakson Perhehoitajien järjes-

tämissä vertaistukiryhmissä tulevaisuudessa.  

Opinnäytetyöprosessin aikana opimme paljon ja tekisimme asioita toisin jos 

aloittaisimme prosessin uudelleen. Emme kokeneet toiminnallista päivää mer-

kitykselliseksi varsinaisen opinnäytetyön kannalta. Jälkikäteen ajateltuna oli-

simme tahtoneet pitää toiminnallisia päiviä useampia, ja näin saada enemmän 

konkreettista tietoa jota hyödyntää opinnäytetyössämme. Lähteinä olisimme 

myös tahtoneet käyttää esimerkiksi lasten ja perheiden haastatteluja.  
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Tulevaisuudessa toivomme, että lasten välisiä suhteita tutkittaisiin enemmän. 

Erityisen tärkeää olisi keskittyä biologisten lasten huomiointiin sijaisperheissä. 

Toivomme, että opinnäytetyöstämme ja sen oheismateriaalista on hyötyä sekä 

lapsille ja perheille, kuin myös erilaisille järjestöille ja yhdistyksille.  
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1 TURVALLINEN RYHMÄ JA ONNISTUMISEN OSATEKIJÄT 

 

Turvallisuus syntyy luottamuksesta, avoimuudesta, hyväksynnästä ja tuen an-

tamisesta. Vuorovaikutusleikit “tekosyy” kontaktin luomiseen. Ryhmät auttavat 

yhteishengen ja yhteistyökyvyn kasvattamisessa, sekä toisen luottamuksen 

saavuttamisessa. Yhdessä tekeminen on väylä vaikeistakin asioista puhumi-

seen. Mahdollisuus itsetuntemuksen ja itsetunnon kohottamiseen hauskuuden 

ja oivaltamisen avulla. Itsensä lisäksi uutta opitaan myös toisilta. Ryhmissä 

opitaan myös kärsivällisyyttä ja ymmärrystä toisia lapsia kohtaan. Omien pel-

kojen kohtaaminen ja voittaminen on osa ryhmäytymistä ja vuorovaikutustaito-

jen kehittymistä.  

Ohjaajan ominaisuuksilla ja taidoilla on merkitystä ryhmän toiminnan kannalta. 

Vetäjällä on hyvä olla kokemusta lapsiryhmien vetämisestä, sekä mielellään 

perhekoti toiminnasta. Ohjaajan tulee sietää kielteisiäkin tunteita ja antaa tilaa 

lasten erilaisille tunteille. Empatia- ja kuuntelukyky on tärkeitä ominaisuuksia 

turvalliselle aikuiselle. On tärkeää antaa aikaa lapsille toimia ilman kiirettä ja 

kannustaa lapsia toimimaan yhdessä. Lasten kanssa kaikki ei aina mene 

suunnitelmien mukaan, joten hyvä tilannetaju ja joustokyky ovat olennaisia 

ryhmän vetämisessä. Myös yllättävistä tilanteista selviäminen on hyvä hallita. 

Ohjeistusta on hyvä harjoitella etukäteen, jotta se olisi mahdollisimman selke-

ää ja yksinkertaista. Ohjeita ja neuvoja on hyvä antaa läpi leikkien ja tehtävi-

en. Kannustaminen ja rohkaisu on myös tärkeää, jotta jokainen saisi mahdolli-

simman hyvän kokemuksen ja hyötyisi juuri niistä asioista joita leikeillä yrite-

tään harjaannuttaa.  
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2 RISKIT JA UHAT EPÄONNISTUMISELLE 

 

Jos tehtävät ovat liian vaikeita ja haastavia, syntyy herkästi epäonnistumisen 

tunteita jotka eivät ole tavoitteen kannalta toivottavia. Liika vaikeus voi saada 

lapset turhautumaan, ja halu luovuttaa sekä syyttää toisia epäonnistumisesta 

on mahdollista. Pieni kilpailuhenkisyys on hyvästä, varsinkin kun saman per-

heen lapset toimivat yhdessä. Se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja halua 

toimia tiiminä. Liika kilpailuhenkisyys sen sijaan voi aiheuttaa erimielisyyksiä 

lasten välillä sekä johtaa syytöksiin. Lasten toimimisen pitää lähteä omasta 

halusta, kannustaa voi mutta ei pakottaa. Pakottaminen saa lapset entistä 

etäisemmiksi toisistaan.  

3 RYHMIEN OHJELMAN SUUNNITTELU 

Hyvä suunnittelu on onnistuneen ohjelman perusta. Suunnittelu tukee ohjel-

man ja päivän tavoitteiden toteutumista. Se myös sallii ja mahdollistaa muu-

tokset, kuitenkin niin että perusteemat ja tavoitteet säilyvät. Suunnittelun poh-

jana on tavoitteiden asettaminen, jossa oleellista on kohderyhmä. Perhekotien 

lasten vertaistukiryhmien tavoitteena on leikin ja yhdessä tekemisen avulla 

vaikuttaa lasten, erityisesti sijaissisarusten väliseen vuorovaikutukseen ja aut-

taa heitä lähentymään keskenään, sekä samalla saamaan vertaistukea muilta 

samassa tilanteessa eläviltä. Ryhmien avulla pyritään vaikuttamaan myös on-

gelmiin joita mahdollisesti perheissä sisarusten välillä vallitsee, kuten mus-

tasukkaisuus, luottamus vaikeudet, kateus ja niin edelleen.  

On tärkeää tehdä valmisteluja ennen ryhmän kokoontumista. Paikka valinta ja 

mahdolliset valmistelut paikan päällä on hyvä tehdä ajoissa. Aloitustilanteessa 

on hyvä muistaa, että ryhmäyttäminen ja ryhmäläisten tavoitteiden saavutta-

misen mahdollistaminen on ryhmän turvallisuuden lisäämistä. Turvallisuuden 

tunteen luominen on lasten kanssa tärkeää. Sopivan rento ote ja ympäristö 

auttaa lapsiakin rentoutumaan ja heittäytymään ennakkoluulottomasti mu-

kaan. Ryhmän tarkoituksesta ja päivän kulusta sekä mahdollisesti tavoitteista  
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puhuminen alussa voi ryhmän toiminnan kannalta olla hyväksi. On hyvä aivan 

aluksi myös hieman tutustua toisiinsa ja esittäytyä ryhmäläisille esimerkiksi 

jonkin tutustumisleikin myötä. Näin alun jännitys laukeaa. Myös tuntemuksista 

ja odotuksista joita kullakin lapsella päivään liittyy, on hyvä keskustella aluksi, 

jos lapset vain itse haluavat jakaa ajatuksiaan muiden kanssa.  

     

4 PÄIVÄN PURKU 

Päivän kulkua ja tuntemuksia on hyvä yhdessä purkaa päivän lopuksi. Kes-

kustelu voi olla vapaata, tai ryhmän vetäjä voi esittää kysymyksiä lapsille. “Mil-

tä tuntui toimia yhdessä?”, “Miten yhteistyö sujui?”, “Mitä olisi voinut tehdä pa-

remmin?” “Mitä opitte itsestänne/toisistanne?”, “Mitä opitte - mitä voi siirtää ar-

kipäivän tilanteisiin?”.  

Epäonnistumiseen ja negatiivisiin ajatuksiin liittyvistä tunteista on myös hyvä 

keskustella. Joissakin lapsissa vertaisryhmä saattaa aiheuttaa noloutta, häpe-

ää, avuttomuutta, vihaa, ihmettelyä, hämmennystä, motivaation puutetta, pet-

tymystä, uhmaa, uupumusta yms. Näistä tuntemuksista on hyvä keskustella ja 

tehdä lapsille selväksi että kaikenlaiset tunteet ovat oikeutettuja. Toisille ryh-

mästä on enemmän apua ja iloa kuin toisille.  

Myönteisellä palautteella on suuri vaikutus erityisesti lapsiin. Positiivinen pa-

laute tuottaa iloa, lapsen itsetunto vahvistuu, itseluottamus- ja arvostus lisään-

tyy sekä usko itsessä oleviin muihinkin mahdollisuuksiin lisääntyy. Sisarukset 

kokevat myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kun saavat hyvää ja rakentavaa 

palautetta toiminnastaan. Myös kyky nähdä hyviä ominaisuuksia ja puolia juuri 

omassa parissa, kehittyy. Sisarusten väliset suhteet ja luottamus toiseen lujit-

tuvat hyvän kokemuksen myötä. Myönteisellä palautteella on vaikutusta paitsi 

yksilöön, myös ryhmään ja sen toimintaan. Ryhmän, jolla voidaan viitata sa-

man perheen sijaissisaruksiin, ilmapiiri paranee, luottamus ja turvallisuus li-

sääntyy. Myös luovuus ja uskallus ilmaista itseään kehittyy, sekä yleisesti viih-

tyvyys perheen sisällä lisääntyy ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Negatiivisen 

palautteen antaminen on taitolaji ja vaatii ryhmän vetäjältä tilannetajua sekä 

ryhmän ja tavoitteiden huomioimista. Joskus negatiivisen ja kehittävän palaut-

teen antaminen on paikallaan, mutta hänen tulee miettiä tarkkaan onko se  
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ryhmän kohdalla tarpeellista ja järkevää, vai voisiko ryhmä tai jotkin tietyt lap-

set jopa hyötyä siitä.     

5 TUTUSTUMISLEIKKEJÄ 
 

Minä olen minä pidän 
 

Lapset asettuvat rinkiin. Ohjaajalla voi olla esimerkiksi pallo, jonka tarkoitus on 
kiertää ringissä lapselta toiselle. Ohjaaja aloittaa sanomalla oman nimensä ja 
jonkin asian josta pitää tai joka kuvaa häntä, mutta niin että se alkaa samalla 
kirjaimella kuin hänen oma nimensä. Esimerkiksi “Minä olen Sanna ja minä pi-
dän suklaasta”. Sitten hän heittää pallon jollekin lapselle ja lapsi kertoo ryh-
mälle oman nimensä ja jonkin asian mistä pitää. Jos lapsen on kovin hankala 
keksi oman nimensä ensimmäisellä kirjaimella alkavaa asiaa josta hän pitää, 
voi muut yrittää auttaa lasta keksimisessä. Leikin tarkoituksena on oppia mui-
den nimiä ja oppia asioita joista he pitävät.  

 
Vessapaperi 

 
Lapset istuvat piirissä. Ohjaaja kertoo, että vessapaperin saannissa on vaike-
uksia, joten jokaisen on varattava siitä itselleen sinä päivänä tarvitsemansa 
määrä. Ohjaaja laittaa vessapaperirullan kiertämään ja lapset ottavat jokainen 
mielensä mukaan paperia itselleen. Kun rulla on kiertänyt kaikilla, kertoo leikin 
ohjaaja että vessapaperin saannissa ei olekaan vaikeuksia, vaan jokaisen on 
kerrottava itsestään yhtä monta positiivista asiaa kuin on ottanut paperinpalo-
ja. Jokainen kertoo siis vuorollaan itsestään asioita ja ominaisuuksia, joita pi-
tää hyvänä. Näin leikkijät oppivat tuntemaan toisiaan paremmin. Itsensä ke-
huminen on myös tunnetusti vaikeaa, joten leikki parantaa myös itseluotta-
musta.  

 
6 ONGELMANRATKAISU/HOKSAAMISLEIKKEJÄ 
 

Arvaa tunne 
 

Jokainen lapsi esittää vuorollaan äänettömästi leikinohjaajan antaman tunteen 
(esimerkiksi vihainen, rakastunut, kateellinen, mustasukkainen, iloinen, surul-
linen, pettynyt, yms.)Toiset yrittävät arvata mitä tunnetta lapsi esittää. Erilais-
ten tunteiden läpikäyminen on tärkeää lapsille, erityisesti perhekodin lapsille. 
Näin he pääsevät tekemään omia tulkintojaan erilaisista tunnetiloista.  

 
7 LUOTTAMUSLEIKKEJÄ 

 
Sokeasti luottaen 

 
Leikissä muodostetaan pareja, sijoitetuista ja biologisista lapsista. Ryhmän ve-
täjä muodostaa ison alueen, jonka sisälle hän asettelee erilaisia esineitä. Esi-
neet voisivat muodostua lasten omista tärkeistä tavaroista ja leluista, joita he 
ovat tuoneet mukanaan. Esineet koostuvat ohjaajana vuorossa olevan lapsen 
tavaroista. Toisen lapsen silmät sidotaan esimerkiksi huivilla. Hänen tehtävän-
sä on kulkea alueen sisällä ja poimia esineitä mukaansa parinsa antamien   
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ohjeiden mukaan. Poimittuaan esineen käteensä lapsen tehtävänä on arvata 
mikä tavara on kyseessä. Ohjaava lapsi voi antaa vinkkejä, kuitenkaan paljas-
tamatta suoraan mikä tavara on. Hän voi kertoa tavarasta ja sen merkitykses-
tä  
itselle. Vasta kun esine on arvattu oikein, voi sokko jatkaa matkaansa seuraa-
van esineen luo. Ohjeita antava lapsi ei saa astua alueen sisäpuolelle, vaan 
hänen on huudettava ohjeita kauempaa. Leikkiä voi vaikeuttaa tai helpottaa 
lasten iän ja kehitystason mukaan. Esineiden määrään, sekä niiden järjestyk-
seen voi vaikuttaa. Myös alueen kokoa voi muuttaa tarpeen tullen pienem-
mäksi tai suuremmaksi. Kun kaikki esineet on kerätty ja arvattu oikeiksi, vaih-
detaan lasten rooleja, jolloin myös esineet alueen sisällä vaihtuvat. Yhteistyöl-
lä ja vuorovaikutuksella on suuri rooli leikin onnistumisen kannalta. 

 
8 YHTEISTYÖTAITOJA VAATIVIA LEIKKEJÄ 
 

Ihmispalapeli 
 

Ihmispalapelissä lapset jaetaan ryhmiin niin, että samassa ryhmässä on mie-
lellään saman perheen lapsia. Ryhmään kuuluu sekä sijoitettuja lapsia, että 
perheen biologisia lapsia. Ihanteellinen ryhmän koko on 2-5 lasta, jotta asioi-
den, esineiden ja eläinten muodostaminen olisi suhteellisen helppoa. Ryhmän 
vetäjä antaa ryhmille jonkin eläimen, muodon, esineen tai asian, joka ryhmä-
läisten pitää yhdessä omilla kehoillaan muodostaa. Tyyli on vapaa ja vain mie-
likuvitus on rajana, kunhan kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kuvion muodos-
tamiseen jollakin tapaa. Kaikilla ryhmillä on oma näkemyksensä, parasta “pa-
lapeliä” ei ole, mutta kannustaminen ja positiiviset kommentit ryhmien muo-
dostamista kuvioista on hyväksi.  

 
Äännellen eläinparisi luo 

 
Leikissä muodostetaan pareja niin että saman perheen lapset ovat parit kes-
kenään. Mielellään niin, että parista toinen osapuoli on sijoitettu ja toinen per-
heen biologinen lapsi, jos mahdollista. Lapset levittäytyvät ympäri isoa huonet-
ta ja laittavat silmät kiinni. Ryhmän vetäjä käy kuiskaamassa jokaiselle lapsel-
le eläimen, jota hänen tulee matkia äänellään. Lapset lähtevät sokkona liikku-
maan ympäri huonetta ja ääntelevät kyseiselle eläimelle ominaisella tavalla, 
esimerkiksi kana ääntelee “kotkotkotkot” -äänellä ja yrittää löytää oman parin-
sa, joka ääntelee samalla tavalla. Parin molemmilla lapsilla on sama eläin. 
Lasten on tehtävä yhteistyötä, jotta löytävät oman parinsa luokse.  

 
Neljä jalkaa, kaksi kättä 

 
Leikissä lapset jaetaan ryhmiin. Hyvä ryhmän koko, lasten kokonaismäärästä 
riippuen, olisi n. 4 lasta per ryhmä. Ryhmän vetäjä sanoo kuinka monta mitä-
kin ruumiinosaa pitää koskettaa lattiaa, esimerkiksi viisi jalkaa ja kolme kättä. 
Tällöin jokaisen ryhmän on toimittava yhdessä niin, että heidän ryhmästään 
vain 5 jalkaa ja kolme kättä koskettaa lattiaa. Heidän on mietittävä miten “yli-
määräiset jalat” saadaan ilmaan niin etteivät ne kosketa lattiaa. Leikkiä on 
helppo helpottaa tai vaikeuttaa lasten tason ja ryhmien koon mukaan. Leikkiin 
voi ottaa myös muita ruumiinosia kuin kädet ja jalat, esimerkiksi polvet, maha, 
selkä yms. Leikki kehittää yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmäläisiin.  


