
PRIDE-
valmennus ja valinta

Tietoa sijaisvanhemmiksi 
aikoville perheille Helsingin 
kaupungin järjestämistä 
PRIDE-valmennuksista

Ryhmätapaamisten aiheet
Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus
valmennukseen

•  Ryhmän jäsenten tutustuminen toisiinsa
• Mitä on PRIDE-valmennus
•  Mitä perhehoito on
•  Mitä valmiuksia sijaisvanhemmilta   

odotetaan

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen 
– perheen oikeus tiimiin

•  Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä 
kanssa tehtävän yhteistyön merkitys

•  Sijaisvanhempana ja biologisena      
vanhempana olemisen erot

•  Kuuluminen ammatilliseen tiimiin

Lapselle lupa kiintyä
• Kiintymyksen syntyminen ja sen       

merkitys
•  Lapsen kehitys
•  Myönteinen itsetunto ja identiteetti
•  Turvallisen ympäristön luominen

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä
• Millaisia tunteita ja reaktioita lapsella 

liittyy menetyksiin
•  Menetyksen jälkeinen suruprosessi

Lapsen oikeus perhesuhteisiin
•  Lapsen perheen kanssa tehtävän         

yhteistyön merkitys ja tärkeys

Lapsen oikeus hoivaan, huolenpitoon ja 
turvallisiin rajoihin

•  Miksi turvalliset rajat ovat tärkeitä lap-
sen kehitykselle

•  Lapsen myönteisen itsetunnon ja      
kasvun tukeminen

Tietoa ja kokemuksia adoptiosta ja perhe-
hoidosta

•  Osallistujilla on mahdollisuus pohtia op-
pimaansa ja miettiä, mitä sijaisvanhem-
muus merkitsisi heille ja ympäristölle. 
Mukana tapaamisessa voi olla sukulai-
sia, naapureita ja tuttavia.

Muutokseen valmistautuminen
•  Muutokseen ja päätöksentekoon        

valmistautuminen
•  Sijoituksen aiheuttamat muutokset
•  Miten lasta ja perhettä autetaan          

selviytymään

Perhehoitajan asema
•   Sijoituksen aikainen tuki sijaisperheelle
•  Perhehoitajan sosiaaliturva

Molemminpuolinen arviointi ja 
tietoinen päätöksenteko
Sijaisvanhemmilta ei odoteta täydellisyyttä 
vanhempina tai ihmisinä. PRIDE-valmennuk-
sen päätteeksi kouluttajat yhdessä perheen 
kanssa tekevät päätöksen siitä, jatketaanko 
perheen kanssa työskentelyä ja ryhdytäänkö 
lapsen sijoitukseen.

PRIDE-koulutusmateriaali on maksullinen.

PRIDE-valmiudet ovat
1.  Suojella ja hoivata lasta
2.  Tukea lapsen yksilöllistä kehi-

tystä 
3.  Tukea lapsen suhteita syn-

tymävanhempiin ja turvata 
lapsen muiden läheisten 
ihmissuhteiden jatkuminen

4.  Sitoutua lapseen ja toimia hä-
nelle luotettavana aikuisena 
tarvittaessa koko elämän ajan

5.  Tehdä yhteistyötä lapsen 
 asioissa

Suojella ja hoitaa: 
Sijoitettavat lapset tarvitsevat turvallisen ko-
din, joka pitää erossa vaikeuksista, on ystä-
vällinen ja missä vanhemmat osoittavat huo-
lenpitoaan. Jotkut lapset, joita ei ole suojeltu 
tai joista ei ole huolehdittu, eivät aluksi hy-
väksy tai ymmärrä ponnistelujanne. Jotkut 
janoavat huomiota. 

PRIDE auttaa Teitä ymmärtämään lapsen tun-
teita ja reaktioita sekä auttamaan ja selviyty-
mään heidän kanssaan.

Kohdata kehitykselliset tarpeet: 
Useimmille meistä kasvaminen on luonnol-
linen ennakoitavissa oleva kehitysprosessi. 
Esimerkiksi lapsi, jolle annetaan mahdolli-
suus ja jota kannustetaan kävelemään, oppii 
tietyssä kehitysvaiheessa kävelemään. Eri-
tyisesti huostaanotetuilla lapsilla ei aina ole 
ollut mahdollisuutta eikä riittävää tukea niin, 
että he olisivat oppineet tekemään asioita ke-
hityksellisesti ”oikeaan” aikaan.
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5He voivat olla joissakin asioissa jäljessä ja 
toisissa edellä kuin lapset, joilla on ollut mah-
dollisuus normaaliin kehitykseen. PRIDE aut-
taa tulevia sijaisvanhempia ymmärtämään 
kehityksellisten viiveiden ja eroavaisuuksien 
syitä ja tulemaan toimeen heidän kanssaan.

Tukea lapsen ja syntymäperheen välistä 
suhdetta: 
Tämä sisältää vanhempien lisäksi sisarukset 
ja muut läheiset sukulaiset. Lapset tuovat mu-
kanaan sijaisperheisiin koko henkilökohtaisen 
menneisyytensä. Jopa vastasyntyneillä, jotka 
eivät ole olleet vanhempiensa hoidossa, on 
historiansa. 

Muistot, kokemukset, kiintymys, minkä lap-
set tuovat mukanaan, vaihtelevat, mutta lapsi 
tuo ne kuitenkin tullessaan. PRIDE auttaa Tei-
tä ymmärtämään lapsen historian merkityk-
sen ja käsittelemään sitä.

Edistää pysyvyyttä: 
Sekä lastensuojelu- että adoptiolaki korosta-
vat pysyvyyden merkitystä lapsen elämässä. 
Sosiaalityöntekijöiden tehtävä on tukea lap-
sen vanhempia niin, että lapsi mahdollisesti 
voisi palata takaisin. Jos se ei ole mahdollis-
ta, elinikäiset ihmissuhteet täytyy taata pitkä-
aikaisella sijoituksella. PRIDE selvittää sijais-
vanhempien roolin tässä asiassa.

Työskennellä ammatillisen tiimin jäsenenä:
Olivat lapsen olosuhteet, tarpeet tai menneet 
kokemukset millaiset tahansa, sosiaalityönte-
kijät ja sijaisvanhemmat työskentelevät yh-
dessä lapsen edun hyväksi. On monia perhei-
tä, jotka tarvitsevat tukea, kenenkään ei kan-
nata eikä tarvitse jäädä yksin.



Mitä PRIDE- valmennus 
tarkoittaa?

                             PRIDE tulee sanoista:
 P  Parents
 R  Resources for
 I  Information
 D  Development and
 E  Education

Sijaisperheeksi ryhtyminen on haaste. Per-
heillä, jotka harkitsevat sijaisvanhemmuutta 
on oikeus saada valmennusta ja tietoa siitä, 
mitä sijaisvanhemmuus merkitsee ja mitä 
valmiuksia sijaisvanhemmat tarvitsevat. Ta-
paamisten aikana perheet voivat arvioida 
omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Ensimmäiset PRIDE-valmennuskurssit käyn-
nistyivät Suomessa vuonna 1995, jolloin Pe-
lastakaa Lapset ry ja Perhehoitoliitto ry hank-
kivat yhteisellä projektillaan PRIDE-ohjelman 
Suomeen. 

Nykyisin PRIDEvalmennus on käytössä eri 
puolilla maata. Lisätietoja löytyy mm. Pesä-
puu ry:n nettisivuilta www.pesapuu.fi.

PRIDE – valmennus Helsingissä
Helsingin kaupungin perhehoito järjestää vuo-
sittain 2–4 PRIDE-koulutusta sijaisvanhem-
miksi aikoville perheille. PRIDE-koulutukseen 
hakeudutaan soittamalla perhehoidon sijoit-
tajasosiaalityöntekijöille, jotka haastattelun 
perusteella kartoittavat perheen tilannetta ja 
mahdollisuuksia kurssille osallistumiseen.

Sijoittajasosiaalityöntekijät lähettävät perheel-
le hakemuskaavakkeet sekä tietopaketin per-
hehoidosta ja PRIDE-koulutuksesta.

Hakemuksen saavuttua perhehoitoon, hake-
mus ohjautuu PRIDE-kurssia pitävälle sosiaa-
lityöntekijälle. Kurssille otetaan 5–8 perhettä.

PRIDE valmennus kestää 4–7 kk. Kouluttajina 
toimivat Pesäpuu ry:n kouluttamat PRIDE-
kouluttajat: sijais/adoptiovanhempi ja sosiaa-
lityöntekijä yhdessä.

PRIDE-koulutus koostuu kahdeksasta ryhmä-
tapaamisesta, 3–4 perhetapaamisesta ja koti-
tehtävistä.

PRIDE-valmennus aloitetaan siten, että kou-
luttajapari tapaa perheet ensin kotikäynnillä. 
ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi, 
onko perheellä ehdottomia esteitä sijaisvan-
hemmuuteen. Kurssin puolivälissä toteutetaan 
perheen toinen tapaaminen, jossa käydään 
läpi kotitehtävien sisältöä kunkin perheen 
vanhempien kanssa.

Kun perhettä tavataan kolmannen kerran, ta-
vataan myös perheen omia lapsia ja muita 
mahdollisia perheen jäseniä. Tarpeen mukaan 
perhettä tavataan useammankin kerran val-
mennuksen aikana.

Ryhmätapaamisiin kuuluu 8–9 kolmen tun-
nin tapaamista, joista osa saatetaan toteuttaa 
esim. kahden tapaamisen yhdistämisenä, jol-
loin tapaamispäivä on lauantai. Normaalisti 
ryhmätapaamiset ovat arki-iltaisin kolme tun-
tia kerrallaan.

Koulutustapaamisten ohjelmaan kuuluu luen-
tojen lisäksi ryhmässä tapahtuvia harjoituk-
sia ja kotitehtäviä.

Perhe tekee valmennuksen aikana arviointia 
omista vahvuuksistaan suhteessa valmiuk-
siin. Kouluttajat kirjaavat arvioinnissa perhei-
den valmiudet suhteessa sijaisvanhemmuu-
teen. Arviointiin kirjataan perheen vahvuudet 
ja voimavarat sekä mahdolliset lisäkoulutuk-
sen tarpeet ja se käydään läpi yhdessä per-
heen kanssa. Perhe saa todistuksen kurssin 
käymisestä. 

Mikäli kouluttajat ja perhe ovat yhtä mieltä 
siitä, että perheellä on valmiuksia ja halua 
ryhtyä sijaisperheeksi, perhe on suorittanut 
PRIDE-valmennuksen hyväksytysti.

PRIDE-valmennuksen hyväksytysti läpikäy-
neet perheet tapaavat vielä erillisellä arvioin-
titapaamisella sijoittajasosiaalityöntekijän, 
minkä jälkeen voidaan suunnitella varsi-
naista lapsen sijoitusta perheeseen.

Kotitehtävät palautetaan perheille takaisin 
valmennuksen päätyttyä.

Perheen tekemä hakemus sekä arviointiker-
tomus jäävät sosiaalityöntekijöiden käyttöön 
tulevaa sijoitusta varten.

Valmennuksen tarkoituksena 
on auttaa perhettä 
ymmärtämään

•  Mitä lastensuojelu on?

• Miksi valmennus on välttä-
mätöntä sijaisvanhemmiksi 
aikoville?

•  Mitä valmiuksia sijais-
vanhemmat tarvitsevat ja 
miksi ja miten valmiuksia 
käytetään yhteisen ar-

 vioinnin pohjana?

Lastensuojelu
Sijoituksen sosiaalityö

PL 8510
00099 Helsingin kaupunki

puh. 09 310 469 79
Sähköposti: lasten.perhehoito@hel.fi

www.hel.fi/perhehoito
 www.facebook.com/perhehoitohelsinki


