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Läheissijaisvanhemmuus 

 – perhekohtainen työskentelymalli 

sijaisvanhemmaksi haluavien läheisten 

valmennukseen ja valintaan 

 

 

 

 

 

Miksi Läheissijaisvanhemmuusvalmennusta? 
 

Jokaisella sijoitettavalla lapsella on oikeus päästä valmennettuun perheeseen. Ja jokaisella 

sijaisvanhemmuutta harkitsevalla perheellä, myös läheisillä, on oikeus saada tietoa siitä, mitä 

sijaisvanhemmuus merkitsisi heidän elämäänsä. Tavoitteena on, että perheet voivat 

valmennuksen jälkeen tehdä tietoon perustuvan päätöksen valmiuksistaan ja halukkuudestaan 

sijaisvanhemmiksi. 

 

Valmennuksessa huomioidaan sukulais- tai läheisverkoston erityiskysymyksiä, mutta myös 

yhtäläisyyksiä muuhun sijaisvanhemmuuteen. Lähtökohtana on läheisten näkeminen lapsen 

voimavarana. 

 

 

Mitä on Läheissijaisvanhemmuusvalmennus? 
 

Valmennus on perhekohtaisen valmennuksen malli sijaisvanhemmuutta harkitseville läheisille. 

Mallissa on kuvattu kuuden tapaamisen prosessi. Tapaamiset koostuvat aloitustapaamisesta, 

neljästä teemallisesta tapaamisesta sekä yhteenvetotapaamisesta. Kullakin tapaamisella on oma 

teemansa, joka käsittelee sijaisvanhemmuuden osa- aluetta (ks. paperin toinen puoli). Tapaamiset 

rakentuvat toimistotapaamisista ja vähintään yhdestä tapaamisesta perheen kotona. 

Valmennukseen kuuluvat myös yksilökohtaiset tehtävät, jotka syventävät tapaamisissa saatua 

tietoa. 

 

Valmennuksessa keskeistä on asioiden, tapahtumien ja niihin liittyvien tunteiden tunnistaminen 

ja tiedostaminen sekä sijaisvanhemmaksi haluavan oman henkilökohtaisen työskentelyprosessin 

läpikäyminen. 

 

Valmennuksen aikana läheiset saavat tietoa valmiuksista, joita he tarvitsevat toimiessaan 

sijaisvanhempana ja joiden pohjalta he voivat arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. 

Valmennuksen aikana perhe ja kouluttajat yhdessä arvioivat perheen valmiuksia 

läheissijaisvanhempina. 
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Läheissijaisvanhemmuusvalmennuksen kuusi tapaamista: 
 

I Aloitustapaaminen 

• Annetaan tietoa lastensuojelusta ja sijaisvanhemmuudesta  

• Tehdään suunnitelma läheissijaisvanhempien valmennukselle 

• Tutustutaan sijaisvanhemmuudessa tarvittaviin valmiuksiin 

 

 

II Ensimmäinen valmennustapaaminen: Arki ja verkostot 

• Millainen on perheen arki ja verkostot sekä lapsen asema perheessä? 

• Mitä muutoksia sijaisvanhemmuus tuo perheen elämään? 

• Miten sijaisvanhempana voi tukea pysyvyyttä ja jatkuvuutta lapsen elämässä ja 

muutoksissa? 

• Millaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita perheellä sijaisvanhempana on? 

 

III Toinen valmennustapaaminen: Elämäntapahtumat 

• Miten lapsen aikaisemmat kokemukset, sekä myönteiset että kielteiset, vaikuttavat 

lapsen elämään myös sijaisperhehoidon aikana? 

• Miten menetykset ja suru liittyvät sijaisvanhemmuuteen? 
• Millaisia tunteita ja käyttäytymistä liittyy lapsen ja hänen läheistensä kokemiin 

menetyksiin? 

• Miten omat menetykset vaikuttavat sijaisvanhempana toimimiseen? 

• Millaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita perheellä sijaisvanhempana on? 

 

IV Kolmas valmennustapaaminen: Kasvatus ja huolenpito 

• Millaisia kasvatuskeinoja ja –periaatteita käytämme? 

• Millaiset olosuhteet aiheuttavat lapselle kehityksellisiä viiveitä ja vaikeuttavat hänen 

kykyään kiintyä? 

• Miten kiintymystä lapsen ja sijaisvanhemman välillä voi vahvistaa? 
• Millaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita perheellä sijaisvanhempana on? 

 

V Neljäs valmennustapaaminen: Yhteistyö 

• Miksi sijaisvanhempien, lapsen vanhempien ja viranomaisten yhteistyö on tärkeää 

lapsen suojelemisessa ja hoivaamisessa? 

• Mitä haasteita yhteistyöhön liittyy? 
• Lapsen lojaliteettiristiriidat – mitä ne ovat ja miten ne vaikuttavat lapseen? 

• Millaisia vahvuuksia ja kehittämistarpeita perheellä sijaisvanhempana on? 

 

VI Viides valmennustapaaminen: Yhteinen arviointi ja päätöksenteko 

• Yhteisesti arvioidaan, pystyykö perhe vastaamaan juuri tämän lapsen tarpeisiin? 

• Miten tästä eteenpäin? 
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