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Erityinen sisaruus

• Sisaruus on yksi pisimpiä ihmissuhteitamme, 
aina erityistä ja yksilöllistä 

• Sisarussuhteessa opetellaan 

• hahmottamaan omaa asemaa suhteessa 
muihin 

• vuorovaikutustaitoja

• jakamista ja neuvottelua

• kinastelua ja väittelyä

• puolensa pitämistä 

• Pitkäaikaissairaus tai vamma vaikuttaa koko 
perheeseen

• Sisarukset jäävät usein vähemmälle 
huomiolle

• Erityisellä sisaruudella on havaittu olevan kasvua 
vahvistavia mutta myös riskejä lisääviä 
vaikutuksia 



Sisaruus on 
muuttuvaa

• Kokemukset sisaruudesta vaihtuu ajassa ja paikassa

• Perhe muuttuu jokaisen uuden perheenjäsenen myötä 
• samassa perheessä on niin monta kokemusta kuin on perheenjäsentä

• Kokemukseen sisaruudesta vaikuttaa 
• ikä 
• ikäero
• syntymäjärjestys
• sukupuoli
• elämäntilanteet

• Millaista erityisyyttä perheessä on?
• Syntymästä saakka 
• Äkillinen sairaus
• Tapaturma
• Harvinainen sairaus
• Perinnöllinen sairaus
• Käytös- tai mielenterveysongelmat
• ”Aina ollut näin”





Sisarukset 
vanhemmuuden 
vastaanottajina

• Rakkauden saaja

• Tasavertaisuuden kokija

• Huomatuksi tulija

• Turvallisuuden kokija

• Hoivan saaja

• Vanhemman ajan saaja

• Vanhempien voinnin jakaja



Sisarukset 
arjen jakajina

• Arjen asioiden tekijä

• Arjen asioiden jakaja

• Avun saaja

• Avun antaja

• Yhdessätekijä



Sisarukset 
elämänkokemusten 
jakajina

• Ymmärtäjä

• Keskustelija

• kuuntelija

• Yhteishengen luoja

• Neuvoja

• Perinteiden vaalija



Sisarukset 
suhteen vaalijoina

• Huolehtija

• Välittäjä 

• Kannustaja

• Rohkaisija

• Lohduttaja 

• Oppija 

• Oman tilan ottaja 

• Tilan antaja 

• Rajojen kunnioittaja

• Ristiriitojen selvittäjä



Sisarukset 
itsensä arvostajina

• Tunteiden tunnistaja 

• Tunteiden kokija 

• Tunteiden ilmaisija 

• Omien rajojen asettaja 

• Itsensä ymmärtäjä 

• Ymmärryksen saaja 

• Hyväksytyksi tulija

• Oman elämän päätösten tekijä 



Sisarusten vinkkejä vanhemmille

•Vanhempien uteliaisuus lasten 
kokemuksille

•Yksilöllinen huomioiminen

•Turvallisuus

•Tieto

•Huomio

•Ilon hetket

•Toimivat arkirutiinit

•Lapsen kokemus kuulumisesta 
perheeseen, päiväkotiryhmään, 
kouluun…

Tärkeintä on 
suhtautuminen!



Sisarusten toiveita 
ammattilaisille:

• Muista, että erityisyys on sisarukselle normaalia!

• Pienetkin kohtaamiset ovat tärkeitä!

• Älä tee oletuksia!

• Anna osallistua, mutta älä vastuuta!

• Auta sisarusta löytämään omanlainen sisaruus!

https://www.youtube.com/watch?v=i7iLZeY_meI

Ole utelias ja 
kiinnostunut. 

https://www.youtube.com/watch?v=i7iLZeY_meI


Materiaaleja 

▪ Sisaruuskortit (myös kuvitetut sisaruuskortit)
• kortit sisaruusaiheen esille nostamiseen sekä sisarusten avuksi sanoittamaan ajatuksia ja tunteita

▪ Kun pupusisko sairastui -kirja 
• kirjan avulla voi käsitellä sisaruutta siskon tai veljen sairastumisen yhteydessä

▪ Sisarussuhteen roolikartta 
▪ roolikartan avulla voi pohtia sisarusten elämän rooleja sekä erityisen sisaruuden tuomia rooleja 

▪ https://vslk.fi/index.php?id=31

▪ Ryhmämallit sisaruksille (9-13-vuotiaat, aikuiset sisarukset)

▪ videot (sisarusten itsensä tekemät, ammattilaisten tekemät) 

▪ Näe minutkin, kuule minuakin -julkaisu erityislasten sisarusten kokemuksista (2015-17 tehtyjen 
sisarusten haastattelujen tuloksia) 

www.erityinensisaruus.fi 
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Katri Lehmuskoski

katri.lehmuskoski@tukiliitto.fi

050 4390 073

Kuvat: 
Erityinen sisaruus –projekti ja pixabay
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