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1 ALKUSANAT
Lapsen huostaanotto on rajuimpia interventioita, joilla yhteiskunta voi yksittäisen
perheen elämään puuttua. Huostaanoton seurauksena lapsi sijoitetaan yleensä kodin
ulkopuolella sijaitsevaan ammatilliseen lastensuojelulaitokseen tai yksittäisiin
sijaisperheisiin. Joissain tapauksissa perheestä huostaan otetaan ja sijoitetaan vain
yksi lapsi, jolloin perheessä olevat muut lapset jäävät kotiin asumaan.
Huostaanottotilanteessa sisarussuhde joutuu koetukselle. Sisarussuhdetta koettelevat
toki muutkin asiat kuten sisarkateus, riidat tai vanhempien erilaiset odotukset lapsia
kohtaan. Vanhempien parisuhteen ristiriidat delegoituvat usein yhden lapsen
kannettavaksi, joka vaikuttaa sisarusten välisiin suhteisiin. Sisaruussuhteen sanotaan
olevan pisin ihmissuhde joka ihmisellä voi olla, koska se kestää läpi elämän.
Sisarussuhteen tekee ainutlaatuiseksi se, että sisarukset jakavat osittain saman
geneettisen perimän ja elinolosuhteet.
Päättötyön aiheen sain Helsingin Diakonissalaitokselta (josta myöhemmin käytän
tässä työssä lyhennettä HDL). Tämän työn tarkoituksena on kuvata HDL:llä
annettavaa sisarusterapiaa, joka on yksi työmenetelmä intensiivihoidossa.
Sisarusterapia on HDL:n perheterapeuttien kehittelemä työmuoto, jossa he
työskentelevät sellaisten sisarusten kanssa, jotka ovat joko sijoitettu intensiivihoitoon
tai toinen / useammat sisaruksista asuvat kotona. Olen itse työskennellyt vuosia
HDL:n intensiivihoidossa perhekasvattajana, joten intensiivihoidon työskentelymalli
on itselleni tuttu. Erityistason perheterapiaopintojen myötä aloin tehdä HDL:llä
opintoihini kuuluvia terapiaistuntoja. Syksystä 2007 lähtien olen osallistunut yhteen
sisarusterapia-prosessiin, joka herätti mielenkiinnon kyseistä työskentelytapaa
kohtaan.
Tämän työn aineiston keräsin haastattelemalla terapiaa työkseen tekevät työntekijät.
Aineisto koostuu terapeuttien ryhmähaastattelusta, jossa pohjana on
teemahaastattelurunko. Päättötyöni on narratiivinen tuotos, jota ei ole analysoitu
tutkimuksellisella analysointimenetelmällä eikä näin ollen täytä laadullisen
tutkimuksen kriteereitä.

