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1 Johdanto 

 

 

Vanhempien erot ovat lisääntyneet viime vuosina ja päivähoidossa on nykyisin 

entistä enemmän eroperheiden lapsia. Muutosten myötä tarve tukea eroperheen 

lasta myös päivähoidossa on korostunut ja sen vuoksi tarvitaan käytännön tietoa 

päivähoidon arkeen. Opinnäytetyömme tavoitteena oli koota eroperheen lapsen 

tukemisesta kertova opas (liite 4) päivähoidon henkilökunnalle. Oppaan tarkoi-

tuksena on toimia työvälineenä päivähoidon arjessa ja tuoda uusia keinoja eron 

käsittelyyn lapsen kanssa. Lisäksi oppaan tehtävänä on auttaa kasvattajia ym-

märtämään lapsen käyttäytymistä muuttuneen perhetilanteen vuoksi. Opinnäyte-

työmme tarkoituksena oli selvittää tämän hetkinen tietämys eroperheiden lasten 

tukemisesta Joensuun alueen päivähoidossa sekä vastata työntekijöiden tarpei-

siin oppaan muodossa.  

 

Opinnäytetyömme toteutustapa oli toiminnallinen ja toimeksiantajanamme oli Jo-

ensuun kaupungin varhaiskasvatuksen perheohjaus. Opinnäytetyön yhteydessä 

kokosimme oppaan eroperheen lapsen tukemiseen päivähoidossa. Oppaan si-

sällön muodostamisessa hyödynsimme opinnäytetyön osana toteuttamaamme 

kyselyä nykyisestä tiedosta ja tiedon tarpeesta Joensuun alueella. Kyselystä saa-

tujen vastausten perusteella kokosimme oppaan asiasisällön sekä hyödynsimme 

vastaajien toiveita ja tarpeita opasta tehdessämme. 

 

Opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys muodostuu vanhempien eron vaiku-

tuksista lapseen, lapsen suhtautumisesta eroon ikäkausittain, päivähoidon mer-

kityksestä lapsen ja koko perheen tukena sekä eron käsittelemisestä lapsen 

kanssa. Opinnäytetyössämme korostuvat lasten käyttäytymisen muutokset, eron 

vaikutukset sekä lapsen tukeminen eri tavoin.  Raportissa on eriteltyinä opinnäy-

tetyön tekemisen eri vaiheet tietoperustan hankkimisesta oppaan kokoamiseen. 

 

Pohdinnassa tarkastelemme opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä esimer-

kiksi kyselyn toteuttamisen osalta. Lisäksi reflektoimme, millaista ammatillista 

kasvua opinnäytetyön aikana on tapahtunut ja mitä olemme prosessin aikana op-

pineet. Pohdimme myös jatkotutkimus- ja kehittämisideoita aiheeseemme liittyen. 
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2 Vanhempien eron vaikutukset lapseen 

 

 

Vuosittain Suomessa noin 13 000 avioliittoa päättyy eroon. Avioliittojen pituus on 

keskimäärin lyhentynyt, ja vuosittain vanhempien eron kokee noin 30 000 lasta 

tai nuorta, joista jopa 60 prosenttia on eron tapahtuessa korkeintaan ala-asteikäi-

siä. Lapsen perheen hajotessa 71 prosentilla lapsista on havaittu psyykkistä oi-

reilua eron vuoksi. (Parkkari 2015.) Lapsiperheessä ero ei kosketa ainoastaan 

eroavia puolisoita vaan myös puolisoiden lapsia sekä sukua ja muita läheisiä ih-

misiä. Lasten takia on hyvä säilyttää yhteinen vanhemmuus sekä suhteet sellai-

siin sukulaisiin ja läheisiin, jotka ovat lapsille merkityksellisiä. (Lastensuojelun 

Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 21.) 

 

 

2.1 Muutokset lapsen käyttäytymisessä 

 

Lapset ovat hämmästyttävän kestäviä ja sopeutuvaisia ympäristön muutosten 

suhteen ja he pystyvät selviytymään mitä ihmeellisimmistä koettelemuksista. Kun 

vanhemmat eroavat, lapsi voi näyttää alkuun yllättävän tavalliselta - yleensä oi-

reet kuitenkin ilmaantuvat ennen pitkää. Arjen vaikeudet voivat helposti peittää 

sen, että erolla on myös kauaskantoisia vaikutuksia. (Kääriäinen 2008, 80.)  Sink-

kosen (2005, 126) mukaan “vanhempien eron kokeneilla lapsilla on enemmän 

käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia kuin niillä lapsilla, joiden vanhemmat 

eivät ole eronneet” (Sinkkonen 2005, 126). Oireilu voi olla hyvin moninaista: jo 

pitkään kuivana ollut lapsi saattaa alkaa jälleen yökastelijaksi, sosiaalisesta lap-

sesta saattaa tulla hiljainen tai päinvastoin, ujosta lapsesta hyvinkin riehakas. 

Sääntöjen uhmaaminen on tavallista ja tutuissa olosuhteissa lapsi uskaltaa koe-

tella sääntöjä entistä enemmän. Toki nämä kaikki voivat kuulua myös lapsen nor-

maaliin yksilölliseen kehitykseen, mutta lapsen käytökseen ja erityisesti sen poik-

keavuuteen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä siten lapsi pyrkii näyttämään pahaa 

oloaan. (Mäkijärvi 2014, 29.) 

 

Erossa lapsen kannalta keskeistä on se, että lapsi menettää ainakin osittain suh-

teen toiseen vanhempaansa ja suhde muuttuu oleellisesti toisen vanhemman 
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muuttaessa uuteen asuntoon (Kiianmaa 2005, 12). Juuri kodinvaihtopäivät näky-

vät monesti päivähoidossa asti. Päivähoidossa lapsen kanssa olevan aikuisen 

olisi hyvä tietää, että tänään on kodinvaihtopäivä, sillä toisen vanhemman odot-

taminen saattaa olla lapsen mielessä enemmän kuin muuhun toimintaan keskit-

tyminen. Jännitystä voi päivän aikana pyrkiä vähentämään keskustelemalla lap-

sen kanssa esimerkiksi asioista, joita toisen vanhemman kanssa tullaan tällä ker-

taa tekemään. (Mäkijärvi 2014, 39.) Tärkeintä on, että lapsella on oikeus säilyttää 

suhteet kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien tapa ratkaista tapaamisjärjes-

telyt vaikuttaa merkittävästi lapsen kiintymyssuhteiden ja minuuden muovautumi-

seen. (Kääriäinen 2008, 66.) 

 

Jokainen lapsi suhtautuu vanhempiensa eroon yksilöllisellä tavalla. Suhtautumis-

tapoihin vaikuttaa muun muassa se, millainen tilanne perheellä on ollut ennen 

vanhempien eropäätöstä. Perheen elämä ja tunneympäristö ovat voineet olla lap-

sen kannalta seesteisiä ja kasvua vahvistavia, tai toisaalta lapsen kotona on voitu 

riidellä paljon tai kotona on ollut muita lasta kuormittavia tekijöitä. Lapsen suhtau-

tumiseen erotilanteeseen vaikuttavat lisäksi myös lapsen ikä, millainen suhde 

lapsella on ollut vanhempiinsa sekä muiden läheisten aikuisten tuki ja turva. (Las-

tensuojelun Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 28.) Taustalla vaikuttavat myös 

muun muassa lapsen persoonallisuus, sukupuoli, lapsuus sekä temperamentti. 

Todennäköisimmin eron vaikutukset näkyvät silloin, kun eroprosessia käydään 

läpi samanaikaisesti esimerkiksi lapsen kuivaksi opettelun kanssa. Eri-ikäisillä 

lapsilla on omia tyypillisiä piirteitä reagoida vanhempien eroon, mutta jokainen 

lapsi on yksilö ja kokee eron omalla tavallaan. (Ayalon & Flasher 1997, 40.) 

 

Niin vanhempien kuin muidenkin aikuisten on oleellista lukea lasta ja hänen käy-

töstään esimerkiksi seuraamalla hänen leikkejään - muuttuvatko aiheet tai lempi-

lelut? Huomiota kannattaa kiinnittää myös lapsen kaverisuhteisiin ja siihen, 

kuinka lapsi tulee toimeen ystäviensä kanssa. Joskus lapsen paha olo tai esimer-

kiksi pelko erottuu myös katseista ja äänenpainosta, joten aikuiselta vaaditaan 

herkkyyttä aistia lapsen tunnetiloja. Lapselta voi myös kysyä suoraan, vaivaako 

jokin asia mieltä tai onko hänellä hyvä olla. Ikävän tunnetta on hyvä oppia tunnis-

tamaan ja sanoittamaan. Lapsen voi ottaa lähelle ja rauhoitella häntä. Vaikeina 
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hetkinä lapsesta oppii paljon uutta, ja lohduttajasta tulee entistä tärkeämpi hen-

kilö lapsen tukiverkostossa. Erotilanteessa lapsella olisikin hyvä olla turva- ja 

apuaikuisia: sellainen voi olla esimerkiksi kummitäti tai päivähoidon tuttu aikui-

nen. Lapsen oloa helpottaa, kun hän voi kertoa asioista jollekin kodin ulkopuoli-

selle henkilölle. (Mäkijärvi 2014, 33, 43.) 

 

Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä 

suoremmin hän näyttää tunteensa eron suhteen. Alle 7-vuotiaat lapset voivat olla 

hätääntyneitä uudesta tilanteesta ja he voivat väliaikaisesti taantua esimerkiksi 

oppimiensa taitojen osalta. Sanat saattavat olla kateissa ja toisen vanhemman 

katoaminen kotoa voi aiheuttaa pelkoa siitä, että toinenkin vanhempi voi lähteä. 

On hyvin yleistä, että lapsi on itkuinen ja kastelua saattaa tapahtua vaikka lapsi 

olisi ollut pitkään ilman vaippoja. Univaikeuksia saattaa ilmentyä niin kotona kuin 

päivähoidossakin, ja kuvitellut pelot saavat helposti vallan.  (Ayalon & Flasher 

1997, 41.) 

 

Leikki voi muuttua jäykemmäksi ja passiiviseksi, jolloin lapsi ei välttämättä ole-

kaan aktiivinen toimija vaan sivusta seuraaja. Lapsen mielikuvituksen käyttö voi 

vähentyä. Vanhempien eron läpi käyneillä lapsilla voi olla suurempi tarve tarrau-

tua aikuisiin esimerkiksi päivähoidossa ja hakea aikuisten hyväksyntää. Tämä 

näyttäytyy erityisesti pienillä lapsilla lisääntyneenä läheisyyden kaipuuna. Pojille 

on ominaista aggressiivinen käytös leikkikavereita kohtaan, kun taas tytöt vetäy-

tyvät herkemmin omaan kuoreensa ja ovat sulkeutuneita. Useimmiten eron vai-

kutukset näkyvät kolmen vuoden sisällä erosta, siinä vaiheessa kun uudet käy-

tännön järjestelyt ja perhe-elämä alkavat vakiintua.  Yleensä lapset tarvitsevat 

kolmesta viiteen vuotta selviytyäkseen eron tuomista muutoksista ja tottuakseen 

uusiin järjestelyihin. (Ayalon & Flasher 1997, 41, 43.) 

 

Lapsen käyttäytymisessä saattaa ilmetä joskus huolestuttaviakin muutoksia. 

Muutokset voivat ilmetä joko eron yhteydessä tai vasta useiden vuosien kuluttua. 

Tavallisimpia huolestuttavia asioita ovat mm. lapsen itkeskely usein ja raivokoh-

taukset tai muiden kiusaaminen. Lapsi voi olla toivoton, vetäytyä omiin oloihinsa 

ja olla itsetuhoinen. Lapsi saattaa menettää mielenkiinnon asioihin, jotka olivat 

hänestä ennen mieluisia. Lapsen ruokahalu saattaa kadota tai lapselle voi ilmetä 
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muita syömishäiriöitä. Huolestuttavaa käytöstä ovat myös näpistely tai karkailu 

sekä fyysiset vaivat (mahakivut, päänsärky yms.). Huolestuttava käytös voi joh-

tua siitä, että eron työstäminen ei ole onnistunut täysin, jonka seurauksena lapsi 

on alkanut masentua. Huolestuttaviin muutoksiin saa apua psykoterapiasta, 

mutta aluksi vanhempien olisi hyvä kääntyä oman kunnan perheneuvonnan pal-

velujen puoleen. (Kiianmaa 2008, 131–132.) 

 

Vaikka sana ”oire” kuulostaakin sävyltään negatiiviselta, kannattaa lapsen oirei-

siin suhtautua ilolla. Ne ovat tervetullut merkki siitä, että lasta täytyy pysähtyä 

kuuntelemaan ja hänenkin tunteensa on otettava huomioon. Suurella todennä-

köisyydellä oireet ja ongelmat ilmaantuvat viiveellä, eikä yhteyttä vanhempien 

eroon ole välttämättä helppo löytää. Oireet täytyy ottaa vastaan vakavasti, ja on-

kin hyvä pyytää lasta kertomaan, miltä tuntuu ja miksi. Pienemmille lapsille asioita 

voidaan sanoittaa itse apuna. Lapsen oireista on hyvä keskustella molempien 

vanhempien kanssa, sillä vaikka välit olisivatkin tulehtuneita, lapsen hyvinvoinnin 

tukeminen voi myös yhdistää vanhempia. (Mäkijärvi 2014, 29–30.) 

 

 

2.2 Eron aiheuttamat tunteet 

 

Lapsi voi kokea vanhempien eron esimerkiksi pelottavana, surullisena, hämmen-

tävänä, raivostuttavana tai joskus jopa helpottavana kokemuksena. Niin lapsi 

kuin aikuinenkin joutuvat käymään läpi monia erilaisia tunteita sekä elämän muu-

toksia, ja varsinkaan pieni lapsi ei ymmärrä, miten vanhempien ero tulee vaikut-

tamaan hänen elämäänsä. Lapsi voi surra toisen vanhemman poismuuttoa, poh-

tia mitä hänelle itselle tapahtuu, pelätä lähteekö toinenkin vanhempi pois ja kuka 

hänestä sitten huolehtii. Lapsi saattaa tuntea myös avuttomuuden tunnetta, 

koska ei tahdostaan huolimatta pysty vaikuttamaan vanhempiensa eropäätök-

seen. (Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 28.) 

 

Erotilanteessa monet joutuvat todella vahvojen tunteiden valtaan, ja erityisesti 

vihan ja pelon tunteet ovat silloin hallitsevia tunteita. Pelkojansa voi joko paeta 

tai katsoa pelkoa suoraan silmiin. Auktoriteetillaan vanhemmat luovat lapsellensa 

turvallisuuden tunnetta, ja turvallisuuden takaamisella lapsi kohtaa pelkonsa ja 
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vapautuu niistä. Vihan tunteiden käsittely on yksi suurimmista haasteista erossa. 

Vihan muotoja on monia: aggressiivisuus, tuhoisuus sekä sanallinen ja fyysinen 

väkivalta. Viha on luonnollinen tunne siinä missä muutkin tunteet, mutta vihasta 

puhutaan yleensä negatiivisesti ja sitä pidetään negatiivisena tunteena. Hyvin kä-

sitellyssä erossa lapsi oppii, että vihan tunne on hyväksyttävää ja asiaankuulu-

vaa. Kun viha ilmaistaan sopivalla tavalla, se luo läheisyyttä toisen ihmisen 

kanssa - tunneilmaisu tuo ihmisen lähemmäs toista ihmistä.  (Kiianmaa 2008, 

145.) 

 

Yksi keskeisimmistä eroon liittyvistä tunteista on ikävä. Jatkuva ikävöinti on rank-

kaa niin lapselle kuin aikuisellekin. Lapsen kanssa ikävästä voi keskustella ja 

miettiä yhdessä, miten ikävää voisi lievittää. Jos ikävä yllättää esimerkiksi ulkoil-

lessa, voidaan yhdessä katsella taivaalta aurinkoa tai pilviä ja keskustella siitä, 

että isä tai äiti katselevat samoja pilviä. Niin lapsen mieleen voi jättää turvallisia 

muistoja, jotka hän voi muistaa vielä isompanakin. (Mäkijärvi 2014, 79.) 

  

Lasta voivat vaivata pelkotilat: on hyvin tavallista, että lapsi pelkää menettävänsä 

toisenkin vanhempansa. Valitettavan usein lapset itse uskovat olleensa syyllisiä 

ja osallisia vanhempien eroon, ja se puolestaan laskee lapsen itsetuntoa. Lap-

selle pelkkä lause “ero ei ollut sinun syysi” ei ole riittävä. Lapsi voi tuntea vihaa 

erityisesti pois muuttanutta vanhempaa kohtaan, ja tässä kohtaa onkin tärkeää 

oppia purkamaan vihan tunnetta johonkin. Usein lapsen viha purkautuu sen van-

hemman luona, jonka luona lapsi viettää suurimman osan ajastaan, sillä siellä 

lapsi kokee olonsa tarpeeksi turvalliseksi tunteen ilmaisun kannalta. Esimerkiksi 

päiväkotimaailmassa jo pelkkä tunteista keskusteleminen saattaa olla riittävä rat-

kaisu lapsen tunne-elämän ongelmiin. Lasta helpottaa tietää, miksi hän tuntee 

niin kuin tuntee ja mitä tunteen lievittämiseksi voi tehdä. (Kiianmaa 2005, 13–14.) 

 

 

2.3 Erolapsen selviytyminen ja tulevaisuus 

 

Vanhempien erolla ja perheen hajoamisella on aina seurauksensa, jotka vaikut-

tavat koko perheeseen, niin vanhempiin kuin lapsiinkin. Kiianmaa (2008, 142–

143) kirjoittaa, että “ero aiheuttaa ’rakkaushaavan’ sekä aikuisille että lapsille”. 
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Lapset kärsivät vanhempiensa erosta, koska ero aiheuttaa lapsille huolta sekä 

kärsimystä vanhempien tilanteesta. Vanhempien eron vaikutukset voivat seurata 

lasta hänen aikuiselämäänsä saakka, sillä koettu ero voi viedä lapsen luottamuk-

sen parisuhteeseen. Suurin mahdollisuus selvitä erosta on puhua erosta mahdol-

lisimman paljon ja käsitellä asiaa avoimesti. “Lasten tulevaisuudelle ja heidän ai-

kuisuudelleen on ratkaisevaa, miten ero on perheessä käsitelty, ei se, onko erottu 

vai ei”. Lapset toipuvat erosta ja oppivat siitä tärkeitä asioita, mikäli erossa on 

osattu tukea myös lapsia eikä ole keskitytty vain vanhempiin. (Kiianmaa 2008, 

142–143.) 

 

Lapsen sopeutumiseen ja sopeutumisen edistymiseen vaikuttaa suuresti se, 

kuinka vanhemmat itse sopeutuvat eroonsa. Ero on usein kaikista järkyttävin ta-

pahtuma lapsen elämässä. Sen takia on tärkeää, että päivähoidon henkilökunta, 

vanhemmat ja muut aikuiset tekevät kaikkensa, että lapsen olisi hyvä ja turvalli-

nen olla uudesta elämäntilanteesta huolimatta. (Fisher 1999, 321–322.) Lapsen 

erokokemukseen vaikuttavat hyvin paljon ne asiat, miten vanhemmat toteuttavat 

eron kokonaisuudessaan, millainen vanhempien keskinäinen suhde on eron jäl-

keen ja kuinka vanhemmat huomioivat lapsen edun eroon liittyvissä ratkaisuissa. 

(Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 28.) 

 

Usein lapsen itsetunto laskee vanhempien eron myötä, mutta itsetunto voi myös 

kohota, kun erokriisiä työstetään oikealla tavalla. Itsetunnon kohoamiseen lapsi 

tarvitsee aitoa ja myönteistä huomiota. Lapsen tulee siis tuntea itsensä rakaste-

tuksi ja hyväksytyksi. (Kiianmaa 2008, 146.) Vanhempien on tärkeää asettua vä-

lillä lapsen asemaan ja pohtia tilanteita uudesta näkökulmasta. Se edesauttaa 

lapsen selviytymistä erotilanteessa hämmentävien uusien elämänmuutosten 

keskellä. Erityisesti lapsen on mahdollista tarkastella vanhempien eron merkityk-

siä elämäänsä vasta silloin, kun elämää on eletty myös eron jälkeen. Lapset ovat 

hyvin konkreettisia, joten mitä enemmän vanhemmat voivat ottaa lapsen toiveet 

huomioon eroasioiden järjestelyssä, sitä vähemmän lapsi todennäköisesti koke-

vat epätoivon, uhman, masennuksen, syyllisyyden ja ahdistuksen tunteita. (Kää-

riäinen 2008, 73, 80.) 
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Muutoksen myötä ero tarjoaa myös mahdollisuuksia lasten ja vanhempien välis-

ten suhteiden parantumisen kautta. Erotilanne voi auttaa huomioimaan lapsen 

tarpeita paremmin kuin ydinperheen keskinäiset arjen rutiinit. Toisaalta vanhem-

mat voivat kokea olonsa epätasa-arvoisiksi lapsen arjen jakamisen suhteen. 

Usein ajatellaan, että viikonloput toisen vanhemman luona ovat pelkkää juhlaa ja 

sirkushuveja ja toinen vanhemmista saa osakseen arjen haasteet. Arkea elävä 

vanhempi saa enemmän osakseen kasvatusvastuun arjen suunnitelmallisuuden 

ja kurinpidon osalta. Lapsen ikävän vastaanottaminen ja siihen reagoiminen koe-

taan helposti raskaaksi, sillä vanhemmat käsittelevät yhä myös omaa ikäväänsä 

ja muita eron tuomia tunteita. Sen vuoksi lapsen ikävään kannattaa tarttua myös 

varhaiskasvatuksessa. (Kääriäinen 2008, 74–75.) 

 

 

3 Vanhempien ero ja lapsen ikä 

 

 

Parisuhteen päättyminen, vanhempien ero, on hyvin voimakas kokemus, joka 

vaikuttaa vanhempiin ja vanhempien kautta lapseen. Vanhempien kokemat tun-

teet ja reaktiot välittyvät lapselle monella tapaa. Vanhempien erolla on aina vai-

kutusta lapseen iästä huolimatta ja vauvaikäinenkin aistii muutokset perhetilan-

teessa, vaikka ei voikaan ymmärtää eroa. Mikäli vanhempien reaktiot erokriisiin 

ovat todella voimakkaita tai hallitsemattomia, lapsen käyttäytyminen voi muuttua 

paljonkin ja lapsen käytös voi olla todella haastavaa. (Kiianmaa 2008, 101.)  

 

 

3.1 Varhaislapsuus (alle 1,5-vuotiaat) 

 

Vanhempien ero tuo lapsen elämään ylimääräistä jännitystä ja turvattomuutta. 

Vauvaikäisen oireita vanhempien erotilanteessa ovat muuan muassa syömishäi-

riöt sekä suoliston ongelmat. Pienen lapsen ja vanhempien suhde kärsii erossa 

hyvin dramaattisesti. Yleensä toinen vanhemmista (useimmiten isä) näkee las-

tansa harvemmin, joten suhde ei säily niin läheisenä kuin äitiin tai suhde ei kehity 

turvallisesti. Esimerkiksi viikon mittainen tauko on monelle lapselle aivan liian 

pitkä aika, koska liian pitkä tapaamisaika vanhemmasta voi johtaa vetäytymiseen 
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läheisistä kontakteista, eli lapsi suojautuu hylätyksi tulemisen tunteelta. (Kiian-

maa 2008, 101–102.) 

 

Hyvin nuoren lapsen ja vanhemman välinen suhde vaatii omalaatuista huomiota, 

niin että lapsi-vanhempi suhde pääsee kehittymään normaalisti. Tämän takia ta-

paamisia pitäisi olla useasti, vaikka tapaamiset olisivatkin kestoltaan lyhyitä. Mi-

käli äiti imettää alle vuoden ikäistä lasta, isän ja lapsen tapaamisen ei tarvitse olla 

yön yli kestävä. Lasta ei suositella jätettävän vieraan ihmisen hoitoon. Jotta lapsi 

selviytyisi vanhempien erosta, vanhemman tukeminen (esimerkiksi keskustelu-

apu) erotilanteessa on ehdottoman tärkeää, koska lapsen turvallisuuden tunne 

on riippuvainen vanhempien tilanteesta. Kun lapsi kokee taas olonsa turvalliseksi 

erotilanteen tasaannuttua, lapsen elämä alkaa palautua normaaliksi ja syömis-

häiriöt ja suoliston toimintaan liittyvät häiriöt vähenevät ja loppuvat. (Kiianmaa 

2008, 101–202.) 

 

 

3.2 Taaperoikäiset (1,5–3 vuotta) 

 

Kun lapsen puhekyky alkaa kehittyä, lapsen kanssa voi jo jutella erosta. Taape-

roikäinen lapsi on todella kiinnostunut omasta ympäristöstään ja siitä, mitä hänen 

ympärillään tapahtuu. On lapsen etu, että lapsi saa elää mahdollisimman va-

kaissa oloissa. Taaperoikäinen lapsi reagoi vanhempien eroon yleisimmin univai-

keuksilla, huomionkipeydellä, takertumisella tai itkeskelyllä. Lapsen käyttäytymi-

nen ja oireilu erotilanteen takia tuo rasitusta lapsen ja vanhempien suhteeseen. 

Vanhempien mielialat heijastuvat usein lapsen käytökseen. (Kiianmaa 2008, 

102.) 

 

Vanhemman tulisi viettää normaalia enemmän aikaa taaperoikäisen eroper-

heessä elävän lapsen kanssa. Syli on erotilanteessa lapselle todella tärkeä 

paikka. Myös päivittäiset rutiinit helpottavat arjen sujumista, sillä lapsi ei kaipaa 

vaihtelua. Vanhemmille olisi tärkeää, että ystävät ja sukulaiset viettäisivät aikaa 

lapsen kanssa, ja samalla vanhemmat saavat pienen tauon ja omaa aikaa. Päi-

vähoidon laadulla on suuri merkitys, koska lapsi kaipaa erotilanteessa paljon huo-
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miota. Kun elämä jatkuu tasaisena ja turvallisena riittävän kauan (vuodesta kah-

teen vuoteen), lapsen turvallisuudentunne palautuu ennalleen. On tärkeää, että 

molemmat vanhemmat viettäisivät paljon aikaa lapsensa kanssa, jotta lapsen 

suhde molempiin vanhempiin kehittyisi myönteisesti. (Kiianmaa 2008, 102–103.) 

 

 

3.3 Leikki-ikäiset ja esikouluikäiset (3–6 vuotta) 

 

Esikouluikäinen lapsi haluaa hallita ympäristöään ja siksi vanhempien ero on tä-

män ikäiselle suuri haaste. Esikouluikäinen on oman maailmansa keskipiste ja 

hän voi kuvitella olevansa vastuussa vanhempiensa erosta. Vanhempien yksi 

suurimmista haasteista onkin vakuuttaa lapselle, että lapsi on syytön eroon. Lap-

sen kielellinen kehitys on jo tässä ikävaiheessa kehittynyt ja hän haluaa keskus-

tella asioista. Onkin tärkeää, että vanhemmat puhuisivat erostaan mahdollisim-

man paljon ja selittäisivät eroon johtaneita syitä niin että lapsikin ymmärtäisi, 

vaikka tämän ikäinen lapsi ei voikaan täysin ymmärtää aikuisten suhteita. Tari-

noiden apuna käyttäminen helpottaa eron syiden kertomista selkeästi. Kun van-

hemmat työstävät eroaan, se rauhoittaa vanhempia ja vanhempien rauhoittumi-

nen välittyy lapseen. (Kiianmaa 2008, 103.) 

 

Yleensä leikki-ikäinen tai esikoululainen reagoi vanhempiensa eroon olemalla 

“helppo lapsi”. Tämän ikäinen lapsi saattaa olla huolestunut tulevaisuudesta ja 

siitä, kuinka hän ja perhe selviävät erosta. Tämän ikäiselle lapselle olisi hyvä jär-

jestää rauhallisia hetkiä iltaisin, jolloin luetaan satuja ja pidetään kiinni rutiineista. 

Selkeät säännöt esimerkiksi ruokailussa ja nukkumaan menossa ovat hyvin mer-

kityksellisiä. Vanhempien yhteistyö kasvatusasioissa erosta huolimatta luo lap-

selle turvallisen tunteen ja on lapselle hyödyksi. Vanhempien kannattaa myös 

rohkaista lasta toisen vanhemman tapaamiseen, sillä lapsi odottaa lupaa saada 

olla myös toisen vanhemman luona. Ikävöinti erityisesti eron ensimmäisen vuo-

den aikana kuuluu asiaan. (Kiianmaa 2008, 103–104.) 
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4 Varhaiskasvatus lapsen ja perheen tukena 

 

 

Varhaiskasvatus on laaja-alainen ja tavoitteellinen vuorovaikutustapahtuma, 

jonka tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Var-

haiskasvatus on yhteiskunnan tarjoamaa lapsiperheiden palvelua, joka koostuu 

hoidon, kasvatuksen ja opetuksen osa-alueista. Varhaiskasvatus on suunnitel-

mallista ja tavoitteellista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista. 

Oleellista varhaiskasvatuksessa on, että päävastuu lapsen kasvatuksesta on 

vanhemmilla. Varhaiskasvatus palveluna tukee lapsen kasvatusta kotona ja to-

teuttaa kotikasvatuksen periaatteita yksilöllisesti myös päivähoidossa. Laaduk-

kaan varhaiskasvatuksen perustana on tiivis yhteistyö vanhempien ja varhais-

kasvatuksen henkilöstön välillä, sillä se on avain lapsen johdonmukaiseen kas-

vatukseen ja kasvun tukemiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.) 

 

Perheen lisäksi varhaiskasvatuksen keskeisin tarjoaja on päivähoitojärjestelmä 

(Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 11). Päivähoidon ydintehtävänä on hoi-

don, kasvatuksen ja opetuksen tarjoaminen lapsille. Päivähoidossa asiakkaana 

ovat lapsen lisäksi vanhemmat, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lisäksi 

päivähoidon kanssa moniammatillista yhteistyötä toteuttavat neuvola, puhe- ja 

toimintaterapiat, sairaala, lastensuojelu sekä koulut. Siten päivähoidon tehtäviin 

voidaan katsoa kuuluvan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen lisäksi myös yhteis-

työ vanhempien kanssa, verkostotyö sekä lastensuojelun tukitoimi. (Koivunen 

2009, 11.) 

 

Lapsen silmin katsottuna eron keskellä eläminen on epävarmaa ja ennalta-arvaa-

matonta. Vanhempien erotessa päiväkoti tai muu lapsen hoitopaikka voi olla ai-

noa paikka lapsen elämässä, joka on pysyvä ja toimii aina samalla tavalla. Tutut 

tavat ja ympäristö sekä rutiinit puolestaan tuovat turvallisuutta lapsen muuten 

epävarmaan elämäntilanteeseen. Päivähoidossa jokapäiväinen elämä on sään-

nöllistä: joka päivä nukutaan päiväunet, ulkoillaan ja leikitään. Myös aikuisilla on 

suuri merkitys ja lapselle onkin tärkeää, että aikuisten käytös päivähoidossa py-

syy samanlaisena. Päivähoidon voi siis katsoa luovan tarpeellista jatkuvuutta ero-
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perheen lapsen elämään. (Ayalon & Flasher 1997, 51.) On tärkeää, että vanhem-

mat kertovat ajoissa perheessä tapahtuvista muutoksista hoitajille. Silloin hoita-

jien on helpompi ymmärtää mahdollisia muutoksia lapsen käyttäytymisessä, ja 

he pystyvät omalta osaltaan tukemaan lasta parhaalla mahdollisella tavalla. (Las-

tensuojelun Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 32.) 

 

Päivähoidon on tärkeää kehittää toimintatapoja eroperheen lapsen tukemiseen 

ja perheen kanssa toimimiseen lapsen tilanteen helpottamiseksi. Olisi myös hyvä 

miettiä valmiiksi, lähetetäänkö esimerkiksi kotiin meneviä tiedotteita lapsen mo-

lempiin koteihin tai millä muulla tavalla huolehditaan siitä, että molemmat van-

hemmat saavat yhtäläisen tiedon lapsen kuulumisista. Tilanne voi toisinaan olla 

hyvinkin hankala, mikäli vanhemmilla ei ole keskinäistä sopimusta asioista tai jos 

niistä on vaikeaa keskustella päivähoidon kanssa. (Ayalon & Flasher 1997, 51.) 

 

 

4.1 Päivähoidon henkilöstön merkitys kasvatustyössä 

 

Päivähoidon henkilöstön lapselle luoma turvallinen ja hyvä ilmapiiri mahdollistaa 

lapselle ympäristön, jossa lapsi voi kokeilla mahdollisuuksiaan ja kehittyä parhai-

ten. Tällaisessa ympäristössä päivähoidon henkilöstön kasvatustyö näkyy sel-

vimmin. Henkilöstön yhteistyö korostuu päivähoidon kasvatustehtävässä. Usean 

aikuisen kasvattaessa lasta kasvatuksen samansuuntaisuus on tärkeää. Erot päi-

vähoidon aikuisten menettelytavoissa hämmentävät lasta, ja siksi onkin tärkeää, 

että lapselle asetettavat vaatimukset ovat samanlaiset aikuisesta riippumatta. 

Olisi hyvä, että päivähoidon henkilökunta rakentaisi yhdessä kasvatuksen linjat 

pohtimalla erilaisia esimerkkitilanteita yhdessä, ja miettimällä erilaisia ratkaisuta-

poja ja niiden vaikutuksia tilanteeseen. Tällä tavoin löydetään yhteiset periaat-

teet, joiden mukaan kaikki aikuiset toimivat. Periaatteiden tulee kuitenkin olla ylei-

siä, niin että jokainen työntekijä voi tehdä oman persoonallisen ja oikeaksi koke-

mansa ratkaisun. (Pyykkö, Salpakivi & Vuorio 1989, 124–125.) 

 

Päivähoidon henkilökunnalla on ammattiin kuuluvia oikeuksia ja kasvatustehtä-

vään sisältyy suuri vastuu. Päivähoidon työntekijän, kasvattajan, tulee taata lap-

selle fyysinen ja psyykkinen turvallisuus sekä edistää lapsen yksilöllistä kehitystä. 
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Ammattietiikka tarkoittaa ammattiin kuuluvan vastuun ottamista ja vastuun hoita-

mista. Päivähoidon ammattilaisen ammattietiikkaan kuuluvat lapsi, lapsen van-

hemmat, työyhteisö ja oma tehtävä yhteiskunnan työntekijänä. Ammattilaisen 

velvollisuus on huolehtia siitä, että lapseen liittyvissä asioissa korostetaan lapsen 

kasvun ja kehityksen kannalta parasta mahdollista ratkaisua. Päivähoidon kas-

vatustyössä työnsä tuloksia ei välttämättä näe heti, vaan usein työn tulos on näh-

tävissä vasta paljon myöhemmin - kasvatustyön tulos voi näkyä vasta aikuis-

iässä. Päivähoidon henkilöstön kehittyminen kasvatustehtävässä on tärkeää. It-

sensä kasvattaminen, tietojen tarkistaminen ja arvojen punnitseminen ovat olen-

naisia osa-alueita kasvatustyössä. Kehittymisen edellytyksiä ovat uusimman tie-

don tavoittaminen, sekä halu ja taito hyödyntää uutta tietoa työssään. (Pyykkö 

ym. 1989, 130–133.) 

 

 

4.2  Kasvatuskumppanuus 

 

Varhaiskasvatuslain (580/2015) mukaan yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on 

“toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lap-

sen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä 

tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä” (Varhaiskasvatus-

laki 580/2015). Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vastuussa siitä, että kasva-

tuskumppanus on alusta asti osana vanhempien ja päivähoidon yhteistyötä sekä 

lapsen varhaiskasvatusta. Kasvatuskumppanuuden yksi päätavoite onkin tukea 

vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta. (Kaskela & Kekkonen 2011, 18, 

23.) 

 

Varhaiskasvatuksessa oleellista on, että asiakkaana on lapsen lisäksi hänen per-

heensä. Lapsen etua ajatellen on tärkeää, että hän saa kasvaa ympäristössä, 

jossa hänen perheensä sekä päivähoidon työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä 

lapsen kasvatuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Periaatteena on, 

että sekä vanhemmat että päivähoidon työntekijät koetaan samanarvoisina asi-

antuntijoina lapsen asioiden suhteen. Vanhemmilla on lapsestaan korvaamatonta 

tietoa kotioloissa ja muissa perheen elämäntilanteissa, kun taas päivähoidon 

työntekijät voivat tarjota oman tietämyksensä yleisesti lasten kehityksestä sekä 



18 
 

juuri kyseisen lapsen elämästä päivähoidossa. (Järvinen, Laine & Hellman-Suo-

minen 2009, 118.) 

 

Yksi kasvatuskumppanuuden tavoite on tunnistaa mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa lapsen erityisen tuen tarve, sekä löytää yhdessä vanhempien kanssa 

sopivat tavat lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen (Kaskela & Kekkonen 

2011, 18). Vanhemmat tuntevat usein epävarmuutta siitä, milloin rajojen asetta-

minen on ajankohtaista ja miten rajoja asetetaan. Tämän takia onkin tärkeää, että 

kasvatuskumppanuus toimii, ja varhaiskasvatuksen henkilökunta voi tukea van-

hempia. Vanhempia mietityttää myös se, miten toimia erilaisissa tilanteissa niin, 

että lapsen kehitys on turvattua ja kehitys edistyy. Vanhemmat pohtivat paljon 

myös omia kasvatuskäytäntöjään. (Kaskela & Kekkonen 2011, 15.) 

 

Päivähoidon työntekijöiden ja lapsen vanhempien kasvatuskumppanuuden läh-

tökohtana on molemminpuolinen luottamus ja avoin vuorovaikutus. Ilman niitä 

tietoinen sitoutuminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen voi 

olla haastavaa. Vaikka kasvatuskumppanuus vaatii molempien tahojen aktiivi-

suutta, on päävastuu sen rakentamisesta ja ylläpitämisestä varhaiskasvatuksen 

ammattilaisilla. Heidän tehtävänään on löytää sellaisia keinoja ja viestintä- ja yh-

teistyötapoja, joiden avulla vanhempia voidaan aktivoida tekemään yhteistyötä 

päivähoidon kanssa. Aito vuoropuhelu on antoisaa ja sen avulla lapsi opitaan 

tuntemaan kokonaisvaltaisesti ja molemminpuolinen luottamus kasvaa. (Järvinen 

ym. 2009, 118.) Lapsen kasvua ja kehitystä koskevat keskustelut syvenevät, kun 

varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen asiantuntemus ja vanhempien 

oman lapsensa tuntemus ovat aidossa dialogissa keskenään. Jos vanhempien ja 

päivähoidon henkilöstön hoito- ja kasvatuskäsitykset lapsen perustarpeista poik-

keavat toisistaan, yhteistyö ja kasvatuskumppanuus saattavat muuttua toimimat-

tomiksi. (Kaskela & Kekkonen 2011, 12, 17.) 

 

Kasvatuskumppanuus rakentuu lapsen tarpeista käsin ja kasvatuskumppanuutta 

ohjaavat lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen ja toteutuminen. Yhtenä tär-

keimpänä asiana kasvatuskumppanuudessa voidaan pitää sitä, miten lapsi voisi 

kerätä lapsuuden muistojen ja kokemusten joukkoon elämää rikastuttavia koke-
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muksia, joita hän on kokenut yhdessä juuri hänelle tärkeiden aikuisten sekä las-

ten kanssa. “Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että lapsi toimijana ja oman 

elämänsä kokijana tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatel-

luksi”. Kasvatuskumppanuuden keskiössä ovat lapsen leikin, toiminnan, koke-

musten, tarpeiden ja toiveiden huomioiminen sekä havaitseminen. (Kaskela & 

Kekkonen 2011, 14–17.)   

 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan on tärkeää tietää lapsen elämäntilanne, jotta 

henkilöstö osaa suhtautua oikealla tavalla ja ymmärtäväisesti lapsen käyttäyty-

miseen. Päivähoidon henkilökunta on tekemisissä todella erilaisten perheiden ja 

perhetilanteiden kanssa, joten henkilökunnalta vaaditaan joustavuutta, hyvää 

harkintakykyä sekä hienotunteisuutta. Yhteistyöhön pääseminen kaikkien van-

hempien kanssa on tärkeää. Toisille vanhemmille jotkut kasvatuskysymykset voi-

vat olla arkoja, kun taas toiset vanhemmat ottavat avoimin mielin huolestuttavat-

kin asiat esille. Kun vanhemmat tuovat lapsensa päivähoitoon ensimmäistä ker-

taa, on tärkeää luoda pohja yhteistyölle ja kasvatuskumppanuudelle heti alussa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmille tulisi selvittää, miksi yhteistyötä tehdään 

päivähoidon ja vanhempien välillä, mitä yhteistyö antaa sekä vanhemmille että 

henkilökunnalle ja miten kasvatuskumppanuus edesauttaa lapsen kasvatusta. 

Vanhemmille tulee korostaa myös sitä, että heidän toiveensa ja kokemuksensa 

otetaan huomioon. (Pyykkö ym. 1989, 116–119.) 

 

Oikeanlainen kasvatuskumppanuus ja riittävä luottamus varhaiskasvatusten am-

mattilaisten ja vanhempien välillä mahdollistavat tavallisten asioiden lisäksi myös 

vakavampienkin ongelmien puheeksi ottamisen. Luottamusta tarvitaan erityisesti 

muun muassa niihin ristiriitatilanteisiin, kun vanhempien ja päivähoidon henkilö-

kunnan käsitykset lapsen tilanteesta ovat erilaiset. Päivähoidon henkilökunnan ja 

vanhempien tärkein tehtävä on etsiä yhteistä ymmärrystä siitä, miten lapselle voi-

daan taata oikeanlainen ja turvallinen kasvun, kehityksen ja oppimisen perusta. 

(Kaskela & Kekkonen 2011, 21.) 
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5 Lapsen tukeminen erotilanteessa 

 

 

Se, miten lapselle on puhuttu erosta ja miten lasta on valmisteltu eroon, vaikutta-

vat lapsen suhtautumiseen uuteen elämäntilanteeseen. On tärkeää, että lapsi on 

selvillä perheen elämässä tapahtuvista muutoksista ja erityisesti niistä asioista, 

jotka koskevat lasta itseään. Lasta ei kuitenkaan saa kuormittaa liikaa aikuisten 

eropohdinnoilla, vaan erosta olisi järkevintä puhua vasta silloin, kun vanhemmat 

ovat varmoja siitä, mitä he ovat suhteelleen tekemässä. Lapsen näkökulmasta 

katsottuna lapsi kokee vanhempien eron todeksi yleensä siinä vaiheessa, kun 

toinen vanhemmista muuttaa pois perheen yhteisestä kodista tai kun lapsi muut-

taa uuteen kotiin vain toisen vanhemman kanssa. Eropäätöksen varmistuttua on 

merkityksellistä, että molemmat vanhemmat saavat viettää aikaa lapsensa 

kanssa, puhua lapsen kanssa ja vastata lapsen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 

On tärkeää, että vanhemmat kertoisivat eropäätöksestään yhdessä lapselle. Si-

ten lapselle välittyy tunne, että vanhemmat kantavat vastuuta yhdessä ja huoleh-

tivat lapsesta. (Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 29.)  

 

 

5.1 Eron käsitteleminen lapsen kanssa 

 

Lapsen ikä vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisista asioista ja miten lapselle ker-

rotaan. Pikkulapselle riittää, kun hänelle kertoo, että isä ja äiti eivät enää asu 

yhdessä, mutta molemmat huolehtivat lapsesta ja ovat paljon hänen kanssaan 

erosta huolimatta. Hieman vanhempi lapsi ymmärtää jo hieman enemmän aikuis-

ten ongelmista ja hänelle voidaan kertoa, että vanhemmat muuttavat erilleen, 

koska se on hyväksi kaikille perheenjäsenille esimerkiksi sen takia, että riitely 

vähenee. (Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 29.)  

 

Usein ajatellaan, että varsinkin pienen lapsen kanssa puhuminen on hankalaa tai 

turhaa. Lapselle luontaisinta on purkaa tunteita luovasti esimerkiksi leikkien, piir-

täen tai vaikka laulaen. Erityisesti alle 6-vuotiaille lapsille mielikuvat ja fantasia-

maailma ovat tärkeitä asioiden käsittelyn kannalta. Sadut ja tarinat auttavat tun-
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nistamaan ja käsittelemään tunteita sekä hyväksymään ja ymmärtämään vaikei-

takin asioita. Myös joissakin lastenelokuvissa ja -ohjelmissa voidaan sivuta vai-

keita aiheita ja elokuvien tarjoamat elämykset voivat helpottaa lapsen oloa. Lapsi 

osaa poimia näkemästään ja kuulemastaan tarpeelliset palaset ja samaistumis-

kohteet ja käyttää niitä hyväksi työstäessään omaa tunne-elämäänsä. (Tarpila 

1996, 27.) 

 

Lapsi ei välttämättä osaa tai halua puhua erotilanteesta. Lapselle kannattaa an-

taa aikaa, jolloin lapsen pohdinnat sekä kysymykset tulevat omaan tahtiinsa ja 

erilaisissa tilanteissa. Jotkut lapset näyttävät tunteitansa vasta silloin, kun erosta 

on kulunut pitkä aika. Aikuisten on syytä varautua siihen, että lapsi palaa eroai-

heeseen yhä uudelleen ja uudelleen ja samat kysymykset saattavat toistua use-

aan kertaan. Arjen tutut ja turvalliset rutiinit tukevat lasta uudessa elämän muu-

tostilanteessa. Myös vanhempien aito kiinnostus lapsen arkisia tapahtumia koh-

taan osoittaa lapselle sen, että vanhemmat välittävät hänestä. (Lastensuojelun 

Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 31.)  

 

Lapsi voi ilmaista itseään piirtämällä tai kuvin ja värein silloin, kun sanat eivät riitä 

kuvailemaan sisällä tapahtuvia ja tuntuvia asioita. Eroperheen lapsen kanssa yksi 

hyvä menetelmä voi olla verkostokartan tekeminen tai sukupuun piirtäminen, jol-

loin lapsi saa itse hahmottaa mihin hän kuuluu ja mikä on juuri hänen paikkansa 

läheisten ihmissuhteiden verkostossa. Tämä menetelmä on hyödyllinen varsinkin 

silloin, jos eron jälkeen syntyy uusperheitä - kuva auttaa hahmottamaan uusia 

perhesuhteita. (Tarpila 1996, 27.) Perhepiirros on myös yksi tehokas keino sub-

jektiivisten ihmissuhteiden ilmaisemiseen ja kuvaamiseen. Perhepiirroksen 

avulla voidaan ilmaista myös kiintymyssuhteiden tiedostamattomia näkökohtia. 

Piirroksesta voidaan nähdä ja päätellä, ketä ihmisiä lapsi pitää perheensä jäse-

ninä ja kuinka hän näkee perheensä muodostuvan. Perhepiirroksen avulla näh-

dään, kokeeko lapsi että hänellä on yksi perhe vai kaksi perhettä. (Linnavuori 

2009, 151.) 

 

Lasta voi rohkaista maalaamaan ja tarjota käytettäväksi esimerkiksi sormi- tai ve-

sivärit. Sormivärit sopivat jo pienemmillekin maalareille, sillä ne eivät vaadi kor-

keatasoista hienomotoriikkaa. Jo pelkkä värin tunteminen sormissa ja käsissä voi 
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olla terapeuttista. Pienikin maalari voi luoda jotakin, joka on yhteydessä eroon 

liittyviin tunteisiin, vaikka aikuisen silmiin merkitys ei olisikaan selkeä. (Holmberg 

2003, 81.)   

 

Ikävää voi lievittää erityinen turvalelu tai -peitto, jota lapsi voi kuljettaa mukanaan 

myös päiväkodissa. Eron jälkeen on tavallista, että rakasta lelua ei voi päästää 

silmistään hetkeksikään. Vaikka lapsi tuntuisi olevan liiankin kiintynyt leluunsa ja 

kuljettaa sitä vessaan, ruokapöytään ja ulos, voi se olla lapsen tärkein turvallisuu-

den tuoja. Mikäli lapsella ei ole omaa turvalelua, voidaan sellainen vaikka muo-

vailla päiväkodissa muovailuvahasta tai lainata päiväkodin lelua päivän ajaksi. 

(Holmberg 2003, 80, 83.) 

 

Pehmolelut ja käsinuket voivat auttaa lasta keskustelemalla tai turvahahmon 

muodossa. Holmberg (2003, 83) kirjoittaa, että esimerkiksi “norsun kanssa voi 

itkeä, koska se kärsällään kerää lapsen kyyneleet”. Usein pehmolelulle tai käsi-

nukelle on helpompaa keskustella kuin aikuiselle. Aikuinen voi keksiä käytettä-

välle lelulle samankaltaisen taustan kuin lapselle, jolloin lapsen on helpompaa 

samaistua leluun ja kertoa sille omista tunteistaan. Mielikuvitusmaailman pyör-

teissä lapsi ei välttämättä huomaa lähestyvänsä kipeää asiaa. (Holmberg 2003, 

83.) 

 

Lapsen kanssa voi muovailla myös muodon jollekin tunteelle, kuten surulle tai 

ikävälle. Yhdessä voidaan jutella siitä, minkä kokoisen ikävän lapsi tuntee sisäl-

lään ja minkä kokoinen pala muovailuvahaa sitä varten tarvittaisiin. Pidemmässä 

työskentelyssä ”ikävämöykky” voidaan laittaa talteen ja ajan kuluessa muovata 

sitä uudelleen, kun ikävä kasvaa tai helpottaa. (Holmberg 2003, 82.) 

 

Tärkeintä erolapsen kanssa viestittäessä on riittävä läheisyys. Huomion antami-

nen ja hellät kädet ovat lapselle erityisen tärkeitä juuri silloin, kun ympärillä ta-

pahtuu suuria muutoksia, joiden edessä lapsi on voimaton. Erotilanne on lapselle 

kaoottinen ja hämmentävä, ja se vaikuttaa lapsen perusturvallisuuteen. Erotilan-

teessa lapsi kaipaa aikuisilta hyväksyntää, rakkautta ja turvallisuutta tuovia rajoja. 

(Tarpila 1996, 28.) Rakkaus, hellyys ja hyväksyntä ovat vanhempien antamaa 
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emotionaalista tukea, jota lapsi tarvitsee. Vanhempien tulisi kertoa lapselle eroti-

lanteesta rehellisesti, koska silloin lapsi ei joudu itse muodostamaan selityksiä 

tilanteesta omassa mielessään. Yksi tärkeimmistä asioista on tehdä lapselle sel-

väksi se, ettei ero ole missään nimessä hänen syytään. Eron syitä ei kannata 

selittää liian yksityiskohtaisesti eikä toista osapuolta syyttämällä. (Lastensuojelun 

Keskusliitto/Neuvo-projekti 2009, 30–31.)  

 

 

5.2 Sadut eron käsittelyssä 

 

Heikkilä-Halttusen (2015, 52) mukaan saduilla on useimmiten hoitava ja paran-

tava vaikutus lapseen. Luetun kirjan tarinat laajentavat lapsen käsitystä ympäröi-

västä maailmasta ja omasta elämästä. Lastenkirjoista osa on valmiiksi kirjoitettu 

niin, että niihin on sisällytetty jokin lasta terapeuttisesti hoitava ulottuvuus. Var-

sinkin viime aikoina on julkaistu paljon niin kutsuttuja täsmäkirjoja lapsille arjen 

vaikeisiin tilanteisiin ja pitkäkestoisiin kriiseihin. Mikäli oman perheen arki sujuu 

mutkattomasti, kirjojen olemassaoloa ei välttämättä edes tiedosta ennen kuin 

odottamaton vastoinkäyminen kohtaa. (Heikkilä-Halttunen 2015, 52.) 

 

Satua lukiessaan aikuinen antaa lapselle läheisyyttä, turvallisuutta ja välittämistä. 

Sadun maailmassa on turvallista kohdata pelkoja, unelmoida sekä tarkastella 

omia toiveita. (Saarenvirta & Ponsimaa 2004, 44.) Aikuisella on oltava herkkyys 

vaistota, milloin lapsi on valmis käsittelemään vaikeita aiheita. Kriisin ollessa vai-

keimmillaan voi olla paikallaan lukea jotain täysin päinvastaisia kirjoja, jotka lie-

ventävät lapsen turvattomuutta, lohduttomuutta ja epävarmuutta. Esimerkiksi jos 

lapsen vanhemmat ovat juuri eroamassa, voi olla hyvä lukea kirjoja, joissa ihmis- 

tai eläinvanhemmat vakuuttelevat rakkauttaan lastaan tai poikastaan kohtaan. 

(Heikkilä-Halttunen 2015, 56.) 

 

Sadussa kaksi maailmaa kohtaa: aikuisen maailma ja lapsen maailma. Satu he-

rättää ajatuksia ja tunteita, joiden käsittely ei muuten arjessa olisi mahdollista. 

Kirjojen hahmot ovat usein eläimiä tai pieniä lapsia, jolloin lapsen on helpompaa 

eläytyä sadun maailmaan ja ymmärtää omaa ja perheensä elämäntilannetta pa-
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remmin. (Saarenvirta & Ponsimaa 2004, 44.) Käsitys lasten kyvyistä käsitellä vai-

keita aiheita on vaihdellut suuresti vuosien saatossa. Nykyisin luotetaan pitkälti 

lapsen kykyihin ja haluun työstää lapselle itselle vaikeita asioita, mutta samalla 

pidetään tärkeänä sitä, että aikuinen on lapsen tukena käsittelemässä vaikeita 

asioita. (Heikkilä-Halttunen 2015, 56.) 

 

Lapsen kannalta on tärkeää saada jutella sadun herättämistä ajatuksista turvalli-

sesti aikuisen kanssa. Parhaimmillaan sadun avulla voidaan rohkaista lasta ilmai-

semaan omia tunteitaan ja kertomaan omista kokemuksistaan. Sadun kautta 

lapsi oppii, että tunteiden tunteminen on sallittua, vaikka ne olisivatkin negatiivi-

sia. Satua lukiessa on hyvä välillä pysähtyä keskustelemaan lapsen kanssa esi-

merkiksi kuvasta tai sadussa tapahtuneesta asiasta. Keskustelun kautta lapsi 

huomaa, että vaikka aihe olisi surullinen ja kipeä, siitä puhuminen on sallittua ja 

helpottaa. (Saarenvirta & Ponsimaa 2004, 44.) 

 

 

5.3 Leikin merkitys 

 

Ensimmäiset merkit eron vaikutuksista voivat näkyä leikeissä. Leikin avulla lapsi 

opettelee asioita eikä se suinkaan ole pelkkää ajankulua vaan myös oppimis-

muoto. Leikille on oltava aina tilaa ja aikaa, eikä lapsi läheskään aina tarvitse 

aikuista leikkiinsä. Lapsi luo leikeissään omanlaisensa maailman ja käsittelee 

siellä asioita, jotka tällä hetkellä ovat tärkeitä. Leikin keinoin on turvallista tutkailla 

omia kykyjään, sosiaalisia taitojaan sekä suhtautumista ympäröivään todelliseen 

maailmaan. Leikin ohessa myös leikkivälineet ovat tärkeitä, ja erolapsen maail-

massa tuttu lelu tuo tarpeellista turvaa ja jatkuvuutta. Lelut saattavat jopa kuulla 

asioita lapsilta, joita aikuiset eivät koskaan kuule. Tuttu, turvallinen ja rakas lelu 

saattaa lievittää ikävää poissaolevaa vanhempaa kohtaan. (Tarpila 1996, 28.)  

 

Lapsen leikissä tulevat esiin lapsen tiedostetut ja tiedostamattomat kokemukset 

ja tunteet. Lapsella on usein tarve käsitellä vaikeita asioita turvallisesti mielikuvi-

tuksen ja leikin avulla, sillä leikki auttaa lasta eheytymään hellävaraisesti. Kun 

lapsi kohtaa vaikeita asioita, hänen täytyy tutustua uusiin tunteisiinsa ja uuteen, 
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kenties vihaiseen tai surulliseen minään. Lapsi matkii usein muiden suremista 

opetellessaan itse tapaa surra. (Holmberg 2003, 62, 64–65.) 

 

Leikki on tunteiden ja kokemusten näyttämö, jolla lapsi uskaltautuu kohtaamaan 

käsittelemättömiä tunteita uuteen elämäntilanteeseen liittyen. Leikissä voi tuntea 

esimerkiksi vihaa ja surua ilman seurauksia. Samalla leikki opettaa myös hassut-

telemaan ja nauramaan itselle ja muille, joten vakavalla asialla pilailuakaan ei 

kannata säikähtää. Lapselle huumori on tärkeä selviytymiskeino. (Holmberg 

2003, 69–70.) 

 

Kun lapsi suree vanhempien eron tuomia muutoksia ja esimerkiksi toisen van-

hemman poismuuttoa, ero näkyy leikeissä. Leikin avulla lapsi etsii tilanteelle eri-

laisia ratkaisuja ja antaa tapahtumille ja henkilöille erilaisia rooleja. Samalla lapsi 

voi muuttaa omaa rooliaan tapahtumien kulussa. Kokeiltuaan leikin avulla erilai-

sia ratkaisuja tapahtumaan lapsi alkaa suuntautua kohti ymmärtämistä ja tulevai-

suutta. (Holmberg 2003, 73.) 

 

Aikuiselle lapsen leikki tarjoaa mahdollisuuden ottaa vastaan ja jakaa lapsen tun-

teita hellävaraisesti. Leikissä aikuinen voi lohduttaa lasta ja antaa hänelle tietoa 

vaikeasta tilanteesta. Lapselle on tärkeää, että aikuinen ei mene lukkoon lapsen 

tunteiden edessä. Aikuinen voi viestiä lapselle olevansa läsnä ja saavutettavissa 

olemalla lähellä sekä luomalla mahdollisuuksia leikkeihin, joissa vaikeita asioita 

voi käsitellä. (Holmberg 2003, 74–75.) 

 

Aikuisen on hyvä olla mukana lapsen leikeissä. Aikuinen voi istua lapsen vie-

ressä, vaikka lapsi ei osaisikaan vielä leikkiä yhdessä: läsnäolo on tärkeää. Ai-

kuisen on tärkeää osoittaa olevansa valmis osallistumaan leikkiin esimerkiksi ole-

malla kiinnostunut lapsen leikkivälineistä. Erityisesti pienemmille lapsille myös 

malliksi leikkiminen on hyödyllistä. Aikuinen voi leikkiä esimerkiksi nukkekotia, 

jossa lasta itkettää kun isä tai äiti on muualla. Jos lapsi jää seuraamaan leikkiä, 

aikuinen voi jatkaa ja odottaa lapsen osallistuvan tapahtumiin hetken kuluttua 

itse. (Holmberg 2003, 79.) 
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6 Aiemmat opinnäytetyöt 

 

 

Eroperheen tukemisesta löytyy useita opinnäytetöitä, mutta lapsen tukemiseen 

on keskitytty vain yhdessä opinnäytetyössä. Päivähoidon henkilökunnalle ei kui-

tenkaan ole tehty tiivistä opasta eroperheen lapsen tukemiseen, vaikka aihetta 

onkin tutkittu. Opinnäytetöissä on lapsen sijaan käsitelty vanhempien kokemuk-

sia eron jälkeisestä elämästä ja oppaita erotilanteeseen löytyy vanhemmille, 

mutta henkilökunnalle ei ole valmista opasta. Opinnäytetöitä on myös tehty siitä, 

kuinka eroperhettä kokonaisuudessaan tuetaan. 

 

Heidi Kajavan vuonna 2009 kirjoittama opinnäytetyö eroperheen lapsen tukemi-

sesta sisältää päiväkodin henkilökunnan näkemyksiä vanhempien eron vaikutuk-

sista lapsen käyttäytymiseen, sekä päiväkodin henkilökunnan mahdollisuuksista 

tukea eroperheen lasta. Opinnäytetyössään Kajava on selvittänyt myös työnteki-

jöiden lisäkoulutuksen tarpeita eroperheen lapsen tukemiseksi. Kajava käytti 

opinnäyteyössään kyselylomakkeita, joilla hän keräsi tietoa kahdesta Oulussa si-

jaitsevasta päiväkodista. Kajavan opinnäytetyön tuloksina selvisi, että vanhem-

pien ero herättää lapsessa monenlaisia tunteita ja käyttäytymisen muutokset nä-

kyvät eri tavoin. Sen vuoksi päiväkodin työntekijät tukevat lasta parhaiten ole-

malla läsnä, luomalla turvallisen ympäristön sekä antamalla lapselle mahdollisuu-

den ja eri keinoja käsitellä tunteitaan. Kajavan opinnäytetyössä selvisi, että työn-

tekijät kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta eroperheen lasten tukemiseen. Suu-

rin osa päiväkodin työntekijöistä kaipasi lisätietoa muutoksista lapsen käyttäyty-

misessä ja keinoja tukea lasta erotilanteen keskellä. (Kajava 2009, 2, 26.) 

 

Vilma Saastamoisen vuonna 2013 tekemässä opinnäytetyössä käsitellään sitä, 

kuinka eroperheitä tuetaan Hyvinkään ja Lahden päiväkodeissa. Saastamoinen 

on tutkinut, kuinka päiväkodin henkilökunta tukee sekä vanhempia että lapsia 

erotilanteessa. Hän myös vertaa kaupunkien eroavaisuuksia lapsen tukemi-

sessa. Opinnäytetyössä saatiin selville myös päiväkotien työntekijöiden lisäkou-

lutuksen tarve. Saastamoisen opinnäytetyössä painotetaan sitä, että perheen tu-

keminen tarkoitti työntekijöille vanhempien ja lasten kuuntelemista, sekä kiireet-

tömyyttä ja läsnäoloa tilanteessa. (Saastamoinen 2013, 2, 51.) 
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7 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa Joensuun kaupungin päivähoidon 

työntekijöiden tilanne siitä, miten he ovat tukeneet eroperheen lasta, mitä lähteitä 

he ovat hyödyntäneet ja mistä he ovat saaneet tukea sekä mitä he kaipaisivat 

oppaaltamme. Tavoitteena oli tuoda uutta ja ajankohtaista tietoa eroperheen lap-

sen tukemisesta, ja koota tieto kätevästi oppaan muotoon niin, että sitä on help-

poa hyödyntää päivähoidon arjessa. Opinnäytetyö tuottaa tietoa eroperheen lap-

sen tukemiseen ja lapsen tarpeiden huomioimiseen uudessa elämäntilanteessa. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena syntyi Joensuun kaupungin päivä-

hoidon henkilökunnalle tarkoitettu opas, jonka avulla he voivat tukea eroperheen 

lasta. Oppaan tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen työntekijät voivat käyttää 

opasta apuna ja tietolähteenä erotilanteen käsittelyssä lapsen kanssa. Opas si-

sältää tietoa lapsen oireiluista ikäkausittain. Oppaasta löytyy myös lista lasten 

satukirjoista, joita työntekijät voivat lukea lapsen kanssa tai suositella kirjoja van-

hemmille luettavaksi yhdessä lapsen kanssa. Satujen avulla erotilannetta voi-

daan käsitellä lapsen omalla kielellä ja lapselle ominaisella ja miellyttävällä ta-

valla. Kirjojen lukeminen turvallisen aikuisen kanssa vahvistaa lapsen turvallisuu-

den tunnetta, ja aikuiselta lapsi saa tukea uuteen elämäntilanteeseen sekä vas-

tauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.  

 

Vaikka opas onkin pääasiassa tarkoitettu lapsen tukemiseen, emme halunneet 

kokonaan unohtaa vanhempia. “Onkin sanottu, että vanhemmat eivät voi täysin 

tukea lasta toipumaan erosta, ennen kuin ovat itse työstäneet asiaa riittävän pit-

källe” (Tarpila 1996, 24). Tämän vuoksi halusimme sisällyttää vanhempien tuke-

misen oppaaseen, joten oppaan lopusta löytyy myös muutamia eroa käsitteleviä 

kirjoja vanhemmille sekä kolme Joensuun kaupungin alueella sijaitsevaa palve-

lua, joista saa tukea perheen erotilanteeseen.  
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8 Opinnäytetyön toteutus ja lähtökohdat 

 

 

Toteutimme opinnäytetyömme toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyös-

sämme yhdistyvät käytännön työskentely ja raportointi. Opinnäytetyömme eteni 

Kari Salosen (2013, 20) kehittämistoiminnan konstruktivistista mallia (kuvio 1) so-

veltaen.  Prosessi alkoi keväällä 2015 ja opinnäytetyö valmistui toukokuussa 

2016. 

Kuvio 1. Kehittämistoiminnan konstruktivistinen malli (mukaillen Salonen 

2013, 20) 
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Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapana voi olla kirja, vihko, kansio tai esi-

merkiksi opas. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää kaksi prosessia silloin, kun 

tuotoksena on tekstiä sisältävä opas. Ensin kirjoitetaan tuotos, tässä tapauk-

sessa opas, ja sitten raportoidaan tuotoksen suunnittelu- ja valmistusprosessi. 

Oppaan tekstissä tulee käyttää kohderyhmää puhuttelevaa ja sisällön kannalta 

oleellista kirjoitustyyliä, jossa otetaan huomioon lukijan ikä, asema ja tietämys 

aiheeseen liittyen sekä oppaan käyttötarkoitus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 

129.)  

 

Oppaan kohderyhmä on tärkeää määritellä tarkasti, koska kohderyhmä määritte-

lee pitkälti tuotoksen eli tässä tapauksessa oppaan sisällön. Kohderyhmä helpot-

taa aiheen ja valintojen rajaamisessa, ja auttaa valitsemaan oppaan sisällön. 

Kohderyhmä on hyödyllinen myös opinnäytetyön tuotoksen arvioinnissa. Tehdyn 

oppaan käytettävyys, onnistuminen ja selkeys sekä ammatillinen tärkeys saa-

daan selvitettyä pyytämällä palautetta kohderyhmältä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

40.) Meidän toiminnallisen opinnäytetyömme tuotoksena syntyi opas eroperheen 

lapsen tukemiseen Joensuun kaupungin päivähoidon henkilöstölle.  

 

Idean opinnäytetyölle keksimme itse. Ensimmäiset ajatukset opinnäytetyön ai-

heesta tulivat mieleemme aiemmasta harjoittelusta päiväkodissa, jossa kohta-

simme lapsia, joiden vanhemmat olivat juuri eronneet. Kiinnitimme huomiota las-

ten puheisiin ja käytökseen eroon liittyen, ja kiinnostuimme eroperheen lasten 

tukemisesta. Halusimme tehdä opinnäytetyömme itseämme kiinnostavasta ja 

ajankohtaisesta sekä koko ajan yleisemmästä aiheesta. Harjoittelijoina koimme, 

että lapset olisivat kaivanneet enemmän huomiota ja tukea aikuisilta uuteen ja 

hämmentävään elämäntilanteeseen. Koimme myös, että lapset olisivat hyötyneet 

kahdenkeskisestä toiminnasta aikuisen kanssa, jolloin he olisivat saaneet yksilöl-

listä tukea.  

 

Aluksi määrittelimme ja rajasimme aihetta. Meillä oli alusta asti selkeä ajatus siitä, 

että kokoamme eroperheen lapsen tukemisesta oppaan päivähoidon henkilökun-

nalle. Aiheen rajaamista helpotti se, että löysimme useita eroperheen vanhem-

pien tukemiseen liittyviä opinnäytetöitä Theseus-tietokannasta, joten halusimme 
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aiheellemme uudenlaisen näkökulman - lapsen tukemisen. Halusimme opinnäy-

tetyöllemme toimeksiantajan ja aloimme etsiä sitä sähköpostitse kertomalla itses-

tämme ja opinnäytetyömme aiheesta. Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen 

perheohjaus kiinnostui aiheestamme ja ryhtyi toimeksiantajaksemme. Toimeksi-

antaja löytyi siis melko helposti ja sovimme tapaamisen pian toimeksiantajan löy-

tymisen jälkeen. Toimeksiantajalta saimme paljon hyviä vinkkejä ja ajatuksia 

opinnäytetyön tekemiseen ja pääsimme siksi hyvin alkuun.  

 

Yhdessä toimeksiantajan kanssa rajasimme kohderyhmämme Joensuun alueen 

päivähoitoon. Opinnäytetyömme tuotoksena on opas päivähoidon henkilöstölle, 

joten opinnäytetyömme toteutus on toiminnallinen. Koimme tärkeäksi sen, että 

voimme luoda jotakin uutta ja käytännöllistä päivähoidon henkilökunnalle. Päivä-

hoidossa arki on usein kiireistä eikä aikaa tiedonhankintaan ole, joten oppaasta 

löytyy oleelliset tiedot Joensuun alueelta löytyvistä palveluista sekä hyviä käytän-

nön vinkkejä eroperheen lapsen tukemiseen. Halusimme, että oppaan avulla 

työntekijöiden on helpompi huomata vanhempien eron vaikutukset lapseen ja tu-

kea lasta päivähoidossa.  

 

Koimme tärkeäksi kartoittaa tämänhetkisen tiedon päivähoidossa, joten pää-

timme yhdessä toimeksiantajan kanssa toteuttaa kyselyn Joensuun alueen päi-

vähoitoon. Valitsimme yhdessä kolme Joensuun alueen suurta päiväkotia sekä 

useita perhepäivähoitajia, joille kysely toteutettiin. Kyselyn päätimme toteuttaa 

kyselylomakkeen muodossa. Päätimme yhdessä toimeksiantajan kanssa, että 

viemme kyselylomakkeet henkilökohtaisesti päiväkoteihin ja noudamme ne vas-

tausajan päätyttyä. Perhepäivähoitajiin olimme yhteydessä sähköpostitse perhe-

päivähoidon aluevastaavan kautta. Kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymina 

ja vastaaminen oli vapaaehtoista. Kyselyn toteuttaminen ja aineiston käsittely 

ajoittuivat joulukuuhun 2015. 

 

Vuoden 2016 alussa pääsimme viimeistelemään tietoperustaa kyselylomak-

keista löytyneiden uusien teemojen kautta ja etsimme vielä teoriaa muun muassa 

eron käsittelystä lapsen kanssa. Samalla kirjoitimme opinnäytetyön raporttiin ky-

selylomakkeen laatimisesta ja kyselyn toteutuksesta sekä aloimme suunnitella 
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opinnäytetyömme lopullista tuotosta, opasta eroperheen lapsen tukemiseen päi-

vähoidossa. Opas valmistui maaliskuun 2016 lopussa, jolloin olimme myös yh-

teydessä toimeksiantajaamme ja järjestimme huhtikuussa tapaamisen, jossa 

päätimme oppaan julkaisumuodosta ja -tavasta.  

 

Yhdessä toimeksiantajan kanssa päätimme, että toimeksiantajamme välittää op-

paan Joensuun kaupungin päiväkotien ja perhepäivähoidon johtajille, jotka puo-

lestaan jakavat opasta omissa yksiköissään. Harkitsimme julkaisupaikaksi myös 

Joensuun kaupungin henkilökunnan intranettiä, mutta päädyimme välittämään 

oppaan sähköpostitse niin, että toimeksiantajamme kautta opasta voi jatkossa 

pyytää lisää. 

 

 

9 Kyselylomake päivähoitoon 

 

 

Suunnittelimme selkeän ja tiiviin kaksisivuisen kyselylomakkeen päivähoidon 

henkilöstölle, sillä oletimme, että työntekijöiden arki on usein kiireistä eikä heillä 

ole paljoa ylimääräistä aikaa. Tarkoituksenamme oli saada selville Joensuun kau-

pungin päivähoidon työntekijöiden tämänhetkinen tilanne ja tietämys eroperheen 

lapsen tukemiseen liittyen. Halusimme saada selville millaisia oireita lapsilla on 

ollut vanhempien erotilanteen takia, milloin ensioireet on huomattu, miten työnte-

kijä on tukenut lasta ja mistä työntekijä on hankkinut tietoa sekä millaista tietoa 

hän kaipaisi lisää oppaaltamme.  

 

Haimme tutkimuslupaa (liite 2) Joensuun kaupungilta. Tutkimusluvan saatu-

amme pääsimme keräämään tietoa varhaiskasvatuksen kentältä ja hyödyntä-

mään vastauksia opinnäytetyössä. Kyselylomakkeen alussa oli tummennettu 

teksti, jossa luki, että vastaamalla ja palauttamalla kyselyn vastaaja antaa suos-

tumuksensa hyödyntää vastauksiaan opinnäytetyön tekemisessä. 

 

Kyselylomake (liite 3) sisälsi strukturoituja ja puolistrukturoituja kysymyksiä ja lop-

puun sisällytimme myös mahdollisuuden kertoa vapaasti ideoita ja ajatuksia ai-
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heeseen liittyen. Kyselylomakkeen alussa pyysimme vastaajaa kertomaan, työs-

kenteleekö hän perhepäivähoitajana vai päiväkodissa. Kyselylomakkeessa 

emme kiinnittäneet huomiota vastaajan koulutukseen, sukupuoleen tai ikään, 

vaan keskityimme kaikkien työntekijöiden tämänhetkiseen tilanteeseen siitä, 

kuinka he tukevat eroperheen lasta.  

 

Päätimme toteuttaa kyselyn kontrolloituna kyselynä. Hirsjärven, Remeksen ja Sa-

javaaran (1997, 183–184) mukaan kontrolloidun kyselyn muoto, informoitu ky-

sely, tarkoittaa kyselyä, jossa tutkija vie lomakkeet henkilökohtaisesti esimerkiksi 

työpaikalle, jossa kohdejoukko on tavoitettavissa. Lomakkeita jakaessaan tutkija 

voi antaa lisätietoa kyselystä ja vastata kysymyksiin. Tyypillistä on, että lomak-

keet palautetaan johonkin sovittuun paikkaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 183–184.) Veimme kyselylomakkeet kolmeen Joensuun kaupungin alueen 

päiväkotiin. Vastausaikaa kyselyn täyttämiseen oli kaksi viikkoa. Muistutimme 

työntekijöitä sähköpostitse vastausajan täyttymisestä. Tällä tavoin halusimme 

varmistaa, että kaikki halukkaat saisivat vielä mahdollisuuden täyttää kyselylo-

makkeen. Täytetyt kyselylomakkeet palautettiin nimettömänä jättämiimme palau-

tuslaatikoihin, jotka noudimme päiväkodeista sovittuina päivinä. Kyselylomak-

keita vietiin päiväkoteihin täytettäviksi yhteensä 96 kappaletta ja niitä palautui 30 

kappaletta. Vastausprosentti oli siis noin 29 prosenttia. 

 

Perhepäivähoitoon tarkoitetut kyselylomakkeet välitimme Joensuun kaupungin 

perhepäivähoidon aluevastaavalle, joka lupasi välittää kyselylomakkeet eteen-

päin kaikille perhepäivähoitajille. Kyselylomakkeiden täyttämisajankohta oli per-

hepäivähoitajille huono, sillä kiireisen vuodenajan vuoksi yksikään kyselylomake 

ei palautunut.  

 

 

9.1 Kyselyn laatiminen 

 

Kyselyn suunnittelu alkaa perusjoukon eli kohdejoukon tarkasta määrittelystä. 

Vaikka kohdejoukko määriteltäisiin kuinka tarkasti tahansa, voi kaikkien yksiköi-

den tavoittaminen olla käytännössä mahdotonta. (Heikkilä 2008, 34.) Meidän ky-

selyssämme kohdejoukkona ovat päivähoidon työntekijät kolmesta Joensuun 
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alueen päiväkodista ja perhepäivähoidoista. Kyselyyn osallistuvat päiväkodit ja 

perhepäivähoitajat valitsimme yhdessä toimeksiantajamme kanssa. Perusteena 

valinnoille oli se, että toimeksiantajallamme oli kokemustietoa siitä, että valitse-

missamme päiväkodeissa eroperheitä oli tavallista enemmän, ja näin ollen ole-

timme työntekijöillä olevan kokemusta eroperheiden lasten tukemisesta.  

 

Lomake on kyselytutkimuksen tärkeä väline. Kyselyn muodosta ja tarkoituksesta 

huolimatta kysymykset on hyvä suunnitella mahdollisimman huolellisesti, sillä tul-

kinnanvaraiset kysymykset aiheuttavat eniten virheitä. Kyselylomakkeen suunnit-

teleminen alkaa aiheeseen tutustumisella ja tutkittavan asian määrittelyllä. Loma-

ketta suunnitellessa on hyvä pohtia valmiiksi, mitä ohjelmaa kyselyn tulosten kir-

jaamisessa käytetään. Myös tutkimuksen tavoitteen on oltava selkeä ennen kuin 

lomaketta aletaan tehdä. (Heikkilä 2008, 47.)  

 

Halusimme selvittää kyselymme avulla millaista tietoa päivähoidon työntekijöillä 

on eroperheiden lasten tukemisesta, mistä he ovat hankkineet lisätietoa tukemi-

seen ja mitä tietoa he kokivat tarvitsevansa lisää. Aluksi tutkimme aihetta kirjalli-

suuden ja internetin avulla, ja hankimme itsellemme taustatietoa muun muassa 

siitä, miten lapset yleensä reagoivat vanhempien eroon, miten eroa voi lasten 

kanssa käsitellä ja millaista materiaalia aiheen käsittelyyn on saatavilla. Tutustut-

tuamme erilaisiin ohjelmiin päätimme syöttää tiedot Excel-taulukkoon, koska suu-

rin osa kysymyksistämme oli suljettuja kysymyksiä, joissa oli valmiit vastausvaih-

toehdot ja ne oli helppo kirjata Excel-taulukkoon.  

 

Ensimmäisenä vastaaja huomaa kyselylomakkeen ulkonäön, joka parhaassa ta-

pauksessa houkuttelee lukijan vastaamaan kyselyyn. Tutkimuksen onnistumisen 

kannalta on oleellista, että kysymykset ovat hyviä ja kohderyhmä oikea. Lomak-

keen kysymysosion alkuun kannattaa sijoittaa helppoja kysymyksiä, jotka herät-

tävät vastaajan mielenkiinnon. (Heikkilä 2008, 48.) Alkuun valitsimme kysymyk-

siä, joihin on vain kaksi vaihtoehtoa. Vastaajan iällä, sukupuolella tai koulutuk-

sella emme kokeneet olevan merkitystä vastausten luotettavuuden ja oppaan si-

sällön kannalta. Kysyimme kuitenkin, onko vastaaja päiväkodista vai perhepäivä-

hoidosta, sillä halusimme kartoittaa millainen olemassa oleva tieto ja tiedon tarve 

on eri päivähoitopaikoissa. 
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Suurin osa kysymyksistämme oli strukturoituja eli suljettuja kysymyksiä, joissa oli 

valmiit vastausvaihtoehdot. Suljettuja kysymyksiä suosimme siksi, että niihin vas-

taaminen on nopeaa ja tulosten käsittely on helppoa. Tiedostimme kuitenkin sen 

mahdollisuuden, että jokin vastausvaihtoehto saattoi puuttua lomakkeesta. Huo-

mioimme tämän kuitenkin lisäämällä joukkoon sekamuotoisia kysymyksiä, joissa 

yksi vastausvaihtoehto oli avoin. Vastausvaihtoehtona “Muu, mikä?” kannattaa 

lisätä niissä tilanteissa, kun laatija on epävarma siitä, keksitäänkö kysymystä 

muodostaessa kaikki mahdolliset vastausvaihtoehdot (Heikkilä 2008, 52). Siten 

annoimme vastaajille mahdollisuuden kertoa valmiiden vastausvaihtoehtojen li-

säksi oma henkilökohtainen mielipide asiasta, ja mahdollistimme tällä sen, että 

emme rajanneet pois oleellisia ja vastaajan mielestä tärkeitä vaihtoehtoja. Har-

kitsimme jokaisen kysymyksen tarpeellisuuden ja informaatioarvon tulevan op-

paan kannalta. Samalla pidimme mielessä sen, että lomakkeesta tulisi enintään 

kaksisivuinen, että lomake ei olisi liian pitkä.  Kyselylomake sisälsi viisi sekamuo-

toista kysymystä, kuusi strukturoitua kysymystä ja kaksi avointa kysymystä, joista 

toinen oli vapaan sanan kenttä kyselylomakkeen lopussa. 

 

Huolellisesti suunniteltu kyselylomake tulee myös aina testata. Testaajan tehtä-

vänä on miettiä, onko lomakkeesta jäänyt jotain oleellista pois tai vastaavasti 

onko lomakkeessa jotakin turhaa. Lomakkeen testaajien lukumäärä tulisi olla vii-

destä kymmeneen henkilöä ja heidän tulee pohtia kysymysten ja ohjeiden sel-

keyttä ja yksiselitteisyyttä, vastausvaihtoehtojen riittävyyttä, vastaamisen työ-

läyttä sekä vastaamiseen kuluvaa aikaa. Testaamisen jälkeen tehdään vielä tar-

vittavat muutokset. (Heikkilä 2008, 61.) Pyysimme palautetta toimeksiantajal-

tamme, opinnäytetyömme ohjaajilta sekä kohdejoukon edustajilta kyselylomak-

keesta ja sen eri versioista. Otimme saadun palautteen vastaan ja muokkasimme 

kyselylomaketta tarvittaessa palautteen perusteella.  

 

Kyselylomake koostuu kahdesta osasta: saatekirjeestä ja varsinaisesta kyselylo-

makkeesta. Saatekirjeen voi korvata myös saatesanoilla ennen varsinaista kysy-

mysosiota. Saate motivoi vastaajaa täyttämään lomakkeen ja kertoo tärkeää tie-

toa tutkimuksen taustasta ja vastaamisesta. (Heikkilä 2008, 61.) Korvasimme 

saatekirjeen saatesanoilla ja korostimme kyselylomakkeessa vastaamisen va-

paaehtoisuutta ja vastaajien nimettömyyttä. Vastaamisen vapaaehtoisuuden 
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taustalla oli ajatus siitä, että todennäköisesti kyselyyn vastaavat vain ne, jotka 

oikeasti haluavat vaikuttaa oppaan sisältöön ja ovat asiasta kiinnostuneita. Siten 

varmistimme myös sen, että vastaukset olivat mahdollisimman luotettavia. 

 

Valmiit kyselylomakkeet päätimme viedä henkilökohtaisesti päiväkoteihin. Sa-

malla veimme palautuslaatikon, jossa luki palautuspäivämäärä. Vastausajaksi 

määrittelimme kaksi viikkoa, sillä halusimme varmistaa, että kaikki halukkaat eh-

tivät vastaamaan kyselyyn. Noudimme palautetut kyselylomakkeet laatikoissaan 

sovittuna ajankohtana. Perhepäivähoitajiin olimme yhteydessä perhepäivähoi-

don aluevastaavan kautta. Muistutimme vastaajia vastausajan puolessa välissä 

ajan umpeutumisesta varmistaaksemme sen, ettei vastaaminen unohdu haluk-

kailta vastaajilta. 

 

 

9.2 Aineiston käsittely 

 

Perinteisesti ensin kerätään tiedot paperisille kyselylomakkeille, joista ne syöte-

tään tietokoneelle tilasto-ohjelmaan aineiston käsittelyä varten (Heikkilä 

2008,123). Toiminnallisen opinnäytetyön kerättyä aineistoa ei ole aina tarpeen-

mukaista analysoida yhtä tarkasti kuin tutkimuksellisen opinnäytetyön aineistoa 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 57–58). Kyselylomakkeita vietiin päiväkoteihin 96 kap-

paletta ja palautuslaatikoihin niitä palautui 30 kappaletta. Oppaan kannalta vas-

tausten määrä oli ihanteellinen. Kaikki palautuneet kyselylomakkeet oli täytetty 

asiallisesti, joten hyväksyimme ne käsiteltäväksi.  Käsittelimme ja analysoimme 

aineiston heti lomakkeiden palauduttua.  

 

Aloitimme aineiston käsittelyn numeroimalla kyselylomakkeet. Seuraavaksi mää-

rittelimme muuttujat ja syötimme aineiston Excel-taulukkoon. Taulukoimme jokai-

sen kysymyksen vastausvaihtoehtoineen ja syötimme kyselylomakkeiden vas-

taukset taulukkoon. Siten näimme heti vastausten jakauman ja sen, mitkä vas-

tausvaihtoehdot olivat yleisimpiä. Taulukoimme myös puolistrukturoitujen kysy-

mysten vastaukset ja yhdistelimme samantyyppiset vastaukset helpottaak-

semme lomakkeiden analysointia. Avoimet kysymykset kirjoitimme eri tiedos-

toon, ja mikäli sama vastaus mainittiin useammassa lomakkeessa, merkitsimme 
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lukumäärän vastauksen perään. Näin saimme suoraan yleiskatsauksen vastaus-

ten jakaumasta ja siitä, mikä vastaajien mielestä oli tärkeintä. 

 

 

9.3 Keskeiset tulokset 

 

Kyselyn keskeiset tulokset perustuvat 30 palautuneeseen ja käsiteltyyn kyselylo-

makkeeseen. Havainnollistamme kyselylomakkeiden perusteella saatuja tietoja 

kyselylomakkeista poimituilla suorilla lainauksilla. Käsittelemistämme kyselylo-

makkeista kävi ilmi, että kaikki vastaajat ovat kohdanneet eroperheen lapsen, jo-

hon ero on vaikuttanut. Yleisimmin eron vaikutukset lapsen käytöksessä on huo-

mattu heti tai korkeintaan kuukauden kuluttua erosta. Vain kolme vastaajaa oli 

sitä mieltä, että ei ole huomannut selviä muutoksia lapsen käytöksessä. 

 

Vastaajat kokivat, että yleisin muutos lapsen käytöksessä vanhempien eron jäl-

keen on itkuisuus. Lapsen on huomattu olevan myös kiukkuinen ja vihainen. Vas-

taajat mainitsivat lapsen usein olleen levoton ja ylivilkas vanhempien eron jäl-

keen. Moni vastaajista koki lapsen vetäytyvän omiin oloihinsa tai vastaavasti tar-

rautuvan aikuisiin ja kaipaavan turvallista syliä. Muita mainittuja muutoksia lapsen 

käytöksessä olivat: 

 

 arkuus 

 aggressiivisuus 

 riitoihin joutuminen 

 asioiden pohdiskelu ja huolestuneet puheet 

 mielialan vaihtelut 

 epävarmuus uusia asioita kohtaan 

 alakuloisuus ja surullisuus 

 leikkiminen on menettänyt mielekkyytensä 

 vatsavaivat 

 ahdistuneisuus 

 väsymys 

 kieltäytyminen pyydetyistä asioista 

 taantuminen, esimerkiksi kastelu 
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 uniongelmat. 

 

Vanhempien ero vaikuttaa lapseen monin eri tavoin. Vastausten perusteella voi-

daan olettaa, että jokainen lapsi reagoi eroon omalla tavallaan ikäkaudesta ja 

kehitysvaiheesta riippuen. Lapsi reagoi usein negatiivisiksi leimatuilla tavoilla, ku-

ten esimerkiksi kiukuttelemalla. Vastauksista saatujen tulosten mukaan lapsen 

käytöksessä ei ole huomattu esimerkiksi helpotusta siitä, että riidat lapsen kotona 

ovat loppuneet. Lapset näyttävät kokevan eron negatiivisena asiana, vaikka van-

hempien ero toisi mukanaan positiivisiakin muutoksia, kuten esimerkiksi vähen-

tyneet riidat kotona.  

 

Suurin osa vastaajista on käsitellyt eroa keskustelemalla kahden kesken lapsen 

kanssa. Seuraavaksi eniten vastaajat ovat hyödyntäneet satuja ja aiheesta piir-

tämistä. Vastaajat kokivat tärkeäksi olla läsnä ja vastata lapsen kysymyksiin. Sy-

littely koettiin tärkeäksi, samoin kuin lapsen käytöksen ymmärtäminen. Yksi vas-

taajista on hyödyntänyt myös tunnekortteja ja elokuvia eron käsittelyssä. Vas-

tauksissa oli mainittu myös roolileikit ja nukkekoti, jotka ovatkin hyviä keinoja kä-

sitellä eroa leikin avulla.  

 

Lähes kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta olivat ottaneet lapsen käytöksessä 

ilmenneet ja erosta johtuvat muutokset puheeksi vanhempien kanssa. Siitä huo-

limatta suurin osa vastaajista koki, että ei ole saanut tarvittavaa koulutusta tai 

ohjeita siihen, kuinka toimia ja käsitellä eroon liittyviä asioita lapsen kanssa. Osa 

vastaajista oli keskustellut aiheesta tiimin kanssa tai osallistunut erilaisiin koulu-

tuksiin esimerkiksi lapsen tunnereaktioihin liittyen. Vastaajat olivat hyödyntäneet 

myös ammattikirjallisuutta sekä artikkeleita. Kokemuksen tuoma osaaminen ko-

ettiin vahvuudeksi eroperheen lapsen kanssa toimiessa.  

 

Hieman yli puolet vastaajista oli itse hankkinut tietoa erotilanteen käsittelyyn in-

ternetistä, kirjastosta, luennoilta, Mannerheimin Lastensuojeluliitolta, muiden ko-

kemuksista sekä perhetyöstä. Vastaajat kokivat tiedon olleen pääsääntöisesti 

helposti saavutettavissa. Siitä huolimatta noin puolet vastaajista ei ole käyttänyt 

apunaan lapsille suunnattua materiaalia eron käsittelyssä. Kuitenkin vastauksista 
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kävi ilmi, että eron käsittelyyn on käytetty pääasiassa lasten kirjoja sekä oppikir-

joja.  

 

Selvästi suurin osa vastaajista on neuvonut vanhempia ulkopuolisen avun (esim. 

Kasvatus- ja perheneuvola, varhaiskasvatuksen perheohjaus ja psykologi) piiriin 

erotilanteen helpottamiseksi ja lapsen tueksi. Lähes kaikki vastaajat kokivat tar-

vitsevansa lisätietoa eroperheen lapsen kohtaamiseen. Vastaajat mainitsivat kai-

paavansa muun muassa lisäkoulutusta, materiaalia, keinoja arkeen, käytännön 

tietoa, esitteitä, tietoa siitä, mihin vanhempia voi ohjata sekä hyviä käytäntöjä 

konfliktitilanteisiin. Vastaajat toivoivat saavansa tietoa siitä, “miten lapsen voisi 

huomioida päiväkodin arjessa ja tukea häntä”. 

 

Pyysimme vastaajilta ideoita tai ajatuksia aiheeseemme liittyen, ja saimme moni-

puolista palautetta suurimmalta osalta vastaajista. 

 

Tieto lapsen/lasten vanhempien erosta ei tule välttämättä esille vaan 
vanhempi kertoo siitä ehkä esim. sitten kun lapsen käytös otetaan pu-
heeksi tai kasvatuskeskusteluissa; useamman viikon tai kuukauden ku-
luttua erosta. Erosta kertominen voi olla/on todella arka ja vaikea asia.  
 

Päivähoidossa olisi tärkeää tietää muuttuneesta perhetilanteesta, sillä se vaikut-

taa lapsen käyttäytymiseen ja siten myös päivähoidon henkilökunnan olisi hel-

pompi ymmärtää lasta.  

 

Vastausten perusteella oppaalle on tarvetta päivähoidon arjessa. Uusinta tietoa 

toivottiin ja saimme kannustusta oppaan tekemiseen ja aihevalintaamme. Aihe 

oli selvästi vastaajille tärkeä ja ajankohtainen. 

 
Lapsen kohtaama vanhempien ero on hyvä aihe lopputyölle. Käytännön 
vinkit ja oppaat auttavat arjen työssä. Olisi mukavaa saada uusinta tietoa 
käyttöön.  
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10 Opas eroperheen lapsen kohtaamiseen 

 

 

Opas on suunniteltu Joensuun kaupungin päivähoitoon ja tehty siellä toteutetun 

kyselytutkimuksen tulosten mukaisesti. Opasta voi hyödyntää myös muissa kau-

pungeissa ja kunnissa, jolloin mukaan on hyvä liittää oman paikkakunnan palve-

luiden yhteystiedot. Opasta voi hyödyntää myös muualla kuin varhaiskasvatuk-

sen kentällä. 

 

Kyselylomakkeista saatujen tietojen pohjalta kokosimme päivähoitoon käytän-

nönläheisen oppaan eroperheen lapsen tukemiseen. Pyrimme opasta kootes-

samme huomioimaan mahdollisimman monta ehdotusta ja toivetta, niin että op-

paasta tulisi hyödyllinen ja se vastaisi kohderyhmän tarpeita. Opas sisältää asiaa 

pääasiassa lapsen tukemisesta ja eron käsittelystä lapsen kanssa, mutta oppaan 

lopussa on myös ulkopuolista apua tarjoavia palveluita vanhemmille.  

 

Aloitimme oppaan suunnittelun teemoittelemalla tärkeimpiä asioita, joita halu-

simme oppaan sisältävän. Opas on suunniteltu päivähoidon työntekijöiden hyö-

dynnettäväksi lasten kanssa, mutta emme halunneet täysin jättää vanhempien 

huomioimista pois oppaasta, ja sitä olikin toivottu myös kyselylomakkeiden vas-

tauksissa. Siksi päätimme sisällyttää oppaaseen lyhyen kirjalistan myös vanhem-

mille sekä yhden sivun tietopaketin siitä, mistä vanhemmat saavat tukea lapsi-

perheen eroon Joensuun alueella.  

 

Jo opinnäytetyötä kirjoittaessamme ja teoriatietoa etsiessämme pidimme mie-

lessä, että osa kerätystä teoriasta sopisi myös oppaan tietoperustaksi. Ke-

räsimme kyselylomakkeista keskeiset teemat ja vastaajien toiveet, joiden poh-

jalta aloimme muodostaa oppaan sisältöä. Pyrimme vastaamaan kohderyhmän 

toiveisiin mahdollisimman hyvin. Keskeisimpiä kyselylomakkeista nousseita tee-

moja olivat käytännön tieto, työntekijän rooli, vinkit arjen sujumiseen, tunnetyös-

kentely, lapsen rooli eroperheessä, lapsen huomioiminen ja tukeminen päiväko-

din arjessa sekä ulkopuolinen apu vanhemmille. 

 



40 
 

Pystyimme hyödyntämään suuren osan opinnäytetyön tietoperustasta oppaa-

seen. Muokkasimme tekstiä joiltakin osin ja järjestelimme sen tiiviiksi kokonai-

suudeksi oppaaseen. Jaoimme oppaan otsikoihin ja väliotsikoihin. Opas sisältää 

tietoa vanhempien eron vaikutuksista lapseen ja lapsen käyttäytymiseen sekä 

tunteisiin. Kyselylomakkeissa oli mainittu myös toive lapsen iän huomioimisesta, 

joten lisäsimme tietoa myös lasten oireista ikäkausittain. Keskityimme siihen, 

kuinka lasta tuetaan erotilanteessa, ja kuinka eroa voi käsitellä lapsen kanssa 

leikkien, piirtäen tai satujen avulla. Yhdelle sivulle kokosimme Joensuun alueella 

toimivia palveluita, joita henkilökunta voi suositella vanhemmille erotilanteen hel-

pottamiseksi. 

  

Halusimme liittää oppaaseen listan eroa käsittelevistä lastenkirjoista, joita et-

simme Pohjois-Karjalan yhteisen kirjaston, Vaara-kirjastojen, nettisivuilta. Löy-

simme yhteensä 17 aiheeseen sopivaa lastenkirjaa, jotka listasimme kirjailijoiden 

mukaan aakkosjärjestyksessä.  Tutustuimme kirjoihin itse ja varmistimme siten, 

että ne ovat soveltuvia alle kouluikäisille. Suurin osa kirjoista oli kuvakirjoja, joissa 

eroa käsiteltiin eläinhahmojen avulla. Lisäksi liitimme mukaan kolme vanhem-

mille soveltuvaa kirjaa erosta selviytymiseen, joita päivähoidon henkilökunta voi 

suositella vanhemmille.  

 

Sisällön lisäksi käytimme paljon aikaa myös oppaan ulkoasun suunnitteluun. Ha-

lusimme oppaasta ensin A5-kokoisen lehtisen, mutta totesimme pitkän harkinnan 

jälkeen sen olevan liian haastava toteuttaa sekä tulostaa ja koota kentällä, sillä 

ajatuksena on, että jokainen yksikkö voi halutessaan tulostaa oppaan sähköpos-

tista itse. Päädyimme tekemään oppaasta A4-kokoisen, tiiviin vihkosen jonka voi 

nitoa yläkulmasta tai vasemmasta sivusta kirjasen muotoon. Sivuja oppaaseen 

kertyi yhteensä 15. Sivumäärään sisältyvät kansilehti, sisällysluettelo, teoria, kir-

jalista, vanhempien tukipalvelut sekä lähteet. Halusimme tehdä oppaasta värik-

käämmän, joten lisäsimme siihen valmiita kuvia Microsoft Word-tekstinkäsittely-

ohjelmasta. Lisäksi piirsimme oppaaseen mallin perhepiirroksesta, josta voi ottaa 

mallia eron käsittelyyn lapsen kanssa. 
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11 Tuotoksen ja opinnäytetyön prosessin arviointi 

 

 

Opinnäytetyömme prosessi alkoi keväällä 2015 ja päättyi vuoden työskentelyn 

jälkeen keväällä 2016. Tavoitteemme valmistumisen suhteen muuttuivat matkan 

varrella molempien työkiireiden vuoksi, mutta olimme varautuneet viivytyksiin. 

Olimme alusta asti yhtä mieltä siitä, että teemme opinnäytetyömme parityösken-

telynä. Ensimmäisenä tavoitteenamme oli valmistua helmikuuhun 2016 men-

nessä, mutta aikataulu kävi kohdallamme liian kiireiseksi kyselylomakkeiden ken-

tälle viemisen ja käsittelyn osalta, joten päätimme asettaa tavoitteeksi realisti-

semmin toukokuun 2016 seminaarin. Uuden aikataulun puitteissa opinnäytetyö 

alkoi edistyä hyvällä vauhdilla ja motivaatio opinnäytetyön valmistumiseen oli kor-

kealla.  

 

Opinnäytetyön prosessi lähti vaivattomasti liikkeelle, sillä pian oman kiinnostuk-

semme herättyä aihetta kohtaan löysimme myös toimeksiantajan, joka oli innos-

tunut aiheestamme. Ideoita ja ajatuksia opinnäytetyön toteutuksesta ja eri vaih-

toehdoista oli paljon ja opinnäytetyömme toimeksiantajalta saimme paljon hyviä 

vinkkejä.  Lähtökohtana opinnäytetyöllämme oli eroperheiden lasten hyvinvointi 

ja tukeminen päivähoidossa. Alusta asti pidimme oppaan kokoamista hyvänä 

vaihtoehtona, joka prosessin edetessä varmistui. Eroperheistä ja eroperheiden 

lapsista on saatavilla paljon tietoa niin kirjoissa kuin internetissäkin, joten haas-

teena meillä oli tiedon ja aiheen selkeä rajaaminen. Oppaasta olisi ollut helppo 

tehdä laaja ja koko perhettä koskeva, mutta halusimme keskittyä lasten tukemi-

seen sulkematta kuitenkaan täysin pois lapsen vanhempia.  

 

Koimme tärkeäksi sen, että keräsimme kentältä tietoa kyselylomakkeiden muo-

dossa ja kokosimme oppaan saadun aineiston perusteella. Tässä vaiheessa oli 

tärkeää huomioida se, mitä kyselyllä halusimme saavuttaa. Päätimme, että kar-

toitamme Joensuun alueen päivähoidossa olevan tämänhetkisen tiedon ja koke-

muksen eroperheiden lapsista, ja kokoamme oppaan tiedon tarpeesta lähtien. 

Siten varmistimme, että opas on varmasti käyttäjälähtöinen ja vastaa päivähoi-
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don tarpeisiin ja vaatimuksiin. Kyselylomakkeen toteutus oli erityisesti päiväko-

tien kannalta onnistunut, mutta ajankohta olisi voinut olla parempi perhepäivähoi-

tajia ajatellen.  

 

Menetelmänä paperiset kyselylomakkeet olivat toimivia ja olimme mielestämme 

onnistuneet kyselylomakkeen suunnittelussa, sillä aineiston käsittely oli vaiva-

tonta ja helppoa onnistuneen kysymysten muotoilun ansiosta. Vaikka Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2000, 185) mukaan aihe vaikuttaakin eniten kyselyyn 

vastaamiseen, on myös lomakkeen laatimisella ja kysymysten suunnittelulla suuri 

merkitys kyselyn onnistumisessa (Hirsjärvi ym. 1997, 185). Jo kysymyksiä suun-

nitellessamme pidimme mielessämme sen, että vastausten siirtäminen Excel-

taulukkoon on vaivatonta. Erityisesti strukturoitujen kysymysten vastausten käsit-

tely oli nopeaa ja vastausten jakauman näki välittömästi käsittelyn edetessä. Ky-

selylomakkeesta saimme oleellista tietoa, joten koimme kyselyn olleen kokonai-

suudessaan hyvin onnistunut ja tarpeellinen. Samalla saimme vahvistuksen sille, 

että aiheemme on myös päivähoidon henkilökunnan mielestä tarpeellinen ja 

ajankohtainen, ja oppaalle on käyttöä arjen työssä. 

 

Valinta parityöskentelystä opinnäytetyöprosessin aikana oli mielestämme onnis-

tunut, sillä työskentelytapamme sopivat hyvin yhteen ja olimme yhtä mieltä mo-

nesta asiasta saaden kuitenkin hyviä keskusteluita aikaan aiheeseemme liittyen. 

Koimme, että parityöskentely jakoi vastuuta ja pääsimme hyödyntämään molem-

pien vahvuuksia opinnäytetyömme tekemisessä. Parista oli hyötyä erityisesti va-

lintoja ja päätöksiä tehdessä. Opinnäytetyöhön liittyviä valintoja oli helpompaa 

tehdä parin tuella. Opinnäytetyöpalavereista oli myös paljon hyötyä prosessin 

etenemisen kannalta, sillä saimme niistä uusia ideoita ja vastauksia kysymyk-

siimme.  

 

Arvioimme opinnäytetyöprosessin onnistuneen hyvin aikataulun muutoksista 

huolimatta. Pääsimme tavoitteisiimme ja ne pysyivät samoina koko opinnäytetyö-

prosessin ajan. Välillä opinnäytetyön tekeminen oli hitaampaa ja välillä työsken-

tely eteni joutuisasti. Toisaalta koimme etäisyyden ottamisen opinnäytetyöhön 

hyödyllisenä, sillä työn ääreen palaaminen antoi uusia näkökulmia aiheeseen. 
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Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui hyvin, ja onnistuimme vastaamaan myös 

heiltä tulleisiin odotuksiin.  

 

Varsinaisen oppaan kokoaminen oli mielenkiintoista ja hyvän tietoperustan avulla 

helppoa, sillä tiesimme kyselylomakkeiden perusteella mitä opas tulisi sisältä-

mään. Oppaan tekstissä tulee käyttää kohderyhmää puhuttelevaa tekstiä, ja op-

paan sisällössä tulee huomioida kohderyhmän aikaisempi tieto asiasta sekä op-

paan käyttötarkoitus (Vilkka & Airaksinen 2003, 129). Pyrimme lyhentämään lau-

seet niin, että ne olivat mahdollisimman ytimekkäitä. Lisäsimme otsikoita ja vä-

liotsikoita selkeyttämään opasta, ja auttamaan lukijaa löytämään etsimänsä. 

Olemme myös luetteloineet muun muassa yleisimpiä lapsen käytöksessä ilmen-

neitä oireita vanhempien eron vuoksi. Koimme, että luettelomuotoon kirjoitetut 

asiat olivat selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä. Korostimme oppaasta tär-

keimmät asiat lihavoimalla ne. Kuvat liitimme oppaaseen mielenkiinnon ja hou-

kuttelevuuden lisäämiseksi. Oppaaseen on sisällytetty myös sisällysluettelo, että 

lukija näkee kokonaisuudessaan mitä opas pitää sisällään. Opas on mieles-

tämme riittävän lyhyt mutta silti kattava tietopaketti. 

 

Opasta arvioimme itsenäisesti tarkastelemalla, että sisältö vastasi otsikoita sekä 

kyselylomakkeiden perusteella saatuja toiveita. Oppaan on lukenut myös kaksi 

päivähoidon ammattilaista, jotka antoivat palautetta oppaan ulkoasusta ja sisäl-

löstä. Palautteen kerääminen tapahtui suullisesti keskustelumenetelmää käyt-

täen. Palaute oli positiivista ja lukijat kokivat oppaan olevan tarkoituksenmukai-

nen, tarpeellinen ja informatiivinen. Saadun palautteen perusteella opas oli sel-

keästi jäsennelty kokonaisuus ja sisälsi mielenkiintoista käytännön tietoa. Op-

paan koettiin olevan myös ulkomuodoltaan ja -näöltään houkutteleva ja miellyt-

tävä lukea. Oppaaseen kirjoitettu tieto on peräisin kirjalähteistä, jotka olimme to-

denneet luotettavaksi lähteiksi myös opinnäytetyön tietoperustaa ajatellen. Myös 

toimeksiantajamme antoi palautetta oppaastamme. Palautteenantomenetelmänä 

käytimme keskustelua. Toimeksiantajamme mukaan opas on selkeä, sopivan 

pitkä ja sisältää kaikki olennaiset asiat, joita he oppaalta toivoivat. Toimeksianta-

jamme oli kiitollinen hyvästä ja kattavasta kirjalistasta, joka oppaasta löytyy. Toi-

meksiantajamme on työskennellyt kauan eroperheiden kanssa ja koki, että opas 

sisälsi juuri keskeisimmät asiat eroperheen lapsen kohtaamiseen liittyen. 
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12 Pohdinta 

 

 

Koimme tiedon eroperheen lapsen tukemisesta tarpeelliseksi niin päivähoidossa 

kuin omankin osaamisemme kannalta. Opinnäytetyömme kautta halusimme olla 

mukana tukemassa eroperheiden lasten erosta selviytymistä ja arjen eheyty-

mistä. Pääsimme tavoitteeseemme, joka oli tuoda uutta ja ajankohtaista tietoa 

eroperheen lapsen tukemisesta. Mielestämme oppaasta tuli kätevä tietopaketti 

kenelle tahansa lasten kanssa työskentelevälle. Opinnäytetyön raportti tukee op-

paan asiasisältöä laajemmalla teoriakatsauksella. 

 

 

12.1 Pohdintaa oppaan käytöstä 

 

Lapsi on osa perhettä, sukua sekä muita yhteisöjä. Tämän vuoksi myös varhais-

kasvatuksella ja päivähoidon henkilökunnalla on suuri merkitys lapselle vanhem-

pien erosta selviämisestä. Nopeasti muuttuvassa elämäntilanteessa korostuvat 

tutut ja turvallisuuden tunnetta lisäävät tekijät, jotka lisäävät tunnetta siitä, että 

elämä jatkuu kriisistä huolimatta ja myös kriisin jälkeen. (Sinkkonen 2005, 127–

128.) Päivähoidon henkilökunnalle suunnattu opas eroperheen lapsen tukemi-

sesta onkin tärkeä, sillä työntekijät ovat tärkeässä roolissa lapsen elämässä. Op-

paan avulla he voivat tukea lapsen kasvua ja kehitystä erotilanteessa sekä auttaa 

lasta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 

 

Vanhempien erotessa lapsen mieltä askarruttavat kysymykset siitä, kuka hänestä 

huolehtii ja kehen hän voi luottaa ja turvautua. Koska erotilanteessa vanhemmat 

suunnittelevat ja toteuttavat monia uusia arjen järjestelyjä sekä käsittelevät omia 

tunteitaan, heistä ei saata olla riittävästi tukea lapselle ja hänen tunteidensa kä-

sittelyyn. (Sinkkonen 2005, 133–134). Sen vuoksi päivähoidon henkilökunnalla 

on oltava työvälineitä siihen, kuinka he voisivat tukea lasta parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Päivähoidon henkilökunnan on hyvä varautua asian käsittelyyn, jol-

loin esimerkiksi oppaasta löytyvä lasten kirjalista on tarpeen – kirjoja voi noutaa 

kirjastosta ja varata hyllyyn odottamaan sopivaa hetkeä. 
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Tutkimusten mukaan hyvin käsitelty ero voi antaa lapselle paljon myönteisiä voi-

mavaroja tulevaisuudessa muun muassa tunteiden ilmaisun, surun käsittelemi-

sen sekä itsetunnon osalta (Kiianmaa 2011). Eron käsittelyn tärkeys antaa lisä-

arvoa opinnäytetyöllemme, sillä lapsi viettää suuren osan päivästään varhaiskas-

vatuksen ammattilaisten parissa ja siten saa mahdollisuuden käsitellä ja työstää 

eroa päivän aikana. Tekemämme oppaan avulla työntekijät saavat tarpeellista 

tietoa, keinoja, vinkkejä ja tukea erolapsen kohtaamiseen ja eron käsittelyyn lap-

sen kanssa. Kun eroa käsitellään monipuolisesti esimerkiksi oppaassa mainittu-

jen menetelmien, kuten piirtämisen, satujen ja leikkien avulla, lapsen omat voi-

mavarat kasvavat ja tulevaisuudessa ero kenties kääntyy vahvuudeksi esimer-

kiksi lapsen kasvaneiden tunnetaitojen osalta. 

 

Lapsi joutuu erotilanteessa hyväksymään paljon suuria asioita, joihin hän ei pysty 

itse vaikuttamaan ja joiden hän haluaisi pysyvän tai palaavan ennalleen. Lapsen 

on hyväksyttävä menetyksiä niin kodin kuin toisen vanhemman tapaamisenkin 

suhteen. Kiianmaan (2011) mukaan varsinkin eron alkuvaiheessa on tärkeää, 

että lapsi saa aikaa ja tilaa omalle surulleen ja lapsen kanssa eroa voi käsitellä 

joku sellainen henkilö, joka ei ole osallisena eroon ja joka pystyy tarkastelemaan 

eroa ulkopuolisen silmin. Koska vanhemmat työstävät eron aikaan myös omaa 

suruaan, he eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia tukijoita oman lapsensa 

surussa. Lapsi puolestaan ei halua kuormittaa vanhempiaan omalla surullaan. 

(Kiianmaa 2011.) Päivähoidossa työntekijät voivat auttaa lasta käsittelemään 

omaa suruaan ja osaavat tarjota lapselle esimerkiksi erilaisia luovia menetelmiä 

eron käsittelyn tueksi. Tekemästämme oppaasta saa hyviä vinkkejä muun mu-

assa omasta perheestä piirtämiseen, jolloin lapsi voi hahmottaa, ketä hänen per-

heeseensä kuuluu ja kokeeko hän perheensä vielä yhdeksi perheeksi vai onko 

ajattelu jo jakautunut esimerkiksi isän ja äidin perheeseen. 

 

“Oman eronsa surussa eivät vanhemmat useinkaan jaksa ottaa lasta huomioon 

tarpeeksi, jos ollenkaan. Tosiasia on, ettei eron tapahtuessa vanhemmilla riitä 

voimavaroja lapsen hoitoon ja henkiseen apuun” (Hellsten 2005, 165). Koska 

erotilanteessa vanhempien voimavarat kuluvat pääasiassa oman surun käsitte-
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lyyn, on tärkeää, että päivähoidon henkilökunta pystyy tukemaan lasta eri mene-

telmien avulla. Lapsi kaipaa turvallista aikuista ja tukea omaan pahaan oloonsa 

ja mieltä askarruttaviin kysymyksiinsä. 

 

Oppaasta halusimme tehdä tiiviin ja käytännönläheisen tietopaketin päivähoidon 

henkilökunnalle. Ajatuksena oli, että opasta olisi helppo hyödyntää ja se sisältäisi 

tärkeimmät asiat eroperheen lapsen kohtaamiseen liittyen ja antaisi vinkkejä lap-

sen tarpeiden huomioimiseen. Halusimme myös tuottaa ajankohtaista tietoa. 

Oman arviomme sekä saadun palautteen perusteella pääsimme tavoittee-

seemme. Oppaasta löytyvät tiiviit tietopaketit auttavat päivähoidon työntekijöitä 

arjen työssä. Kirjalista puolestaan tukee oppaan sisältöä erityisesti satujen osalta 

– kaikki oppaassa mainitut kirjat löytyvät ainakin Joensuun kirjastoista, joten ne 

ovat kaikkien saavutettavissa ja varmasti alle kouluikäisille soveltuvia. Opas an-

taa hyödyllistä tietoa eron vaikutuksista lapsen käytökseen, joten päivähoidon 

henkilökunnan on helpompaa tunnistaa ja nimetä yhdessä lapsen kanssa eron 

aiheuttamia tunteita, joka puolestaan tukee lapsen selviytymistä ja eheytymistä 

erotilanteessa. Samoin lapsen käytöstä on helpompi ymmärtää, kun huomaa yh-

teyden käyttäytymisen muutosten ja vanhempien eron välillä. 

 

 

12.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus ei ollut vain tehdä työtä meitä itseämme kiinnosta-

vasta aiheesta, vaan tarkoituksenamme oli tuoda varhaiskasvatuksen kentälle 

jotain uutta ja ajankohtaista asiaa aiheesta, sekä luoda tiivis opas jota on helppo 

käyttää päivähoidon arjessa. Koko opinnäytetyön prosessimme ajan olemme ar-

vioineet ja reflektoineet työskentelyämme. Olemme reflektoineet pääasiassa kes-

kustelemalla työparin kanssa. Olemme keskusteluissamme huomioineet mahdol-

liset ennakkoluulomme ja toiveemme työskentelymme suhteen. Olemme olleet 

asioista todella yksimielisiä, joten asioista keskusteleminen on ollut helppoa. 

Olemme samalla antaneet toisillemme palautetta työskentelystä, ja kertoneet 

mahdolliset omat näkökulmamme asioihin. Opinnäytetyön huolellisesti valittu tie-

toperusta ja dokumentointi lisäävät opinnäytetyön luotettavuutta. 
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Opinnäytetyön teoriaosuuden lähteenä käytimme mahdollisimman tuoretta kirjal-

lisuutta varmistaaksemme sen, että tieto on luotettavaa. Vilkan ja Airaksisen 

(2003, 73–74) mukaan lähteistä kannattaakin valita tuoreimmat, sillä tutkimus-

tieto muuttuu jatkuvasti ja uusimpien tutkimusten taustalla vaikuttaa myös aiem-

min tutkittu tieto (Vilkka & Airaksinen 2003, 73–74). Suurin osa kirjoistamme on 

pääosin vain muutaman vuoden vanhoja, mutta käytimme myös muutamia van-

hempiakin lähteitä. Lainasimme kaikki oppaan kirjalistassa olevat lastenkirjat 

sekä vanhempien oppaat itsellemme. Luimme kirjat läpi ja arviomme niiden käy-

tettävyyden ja toimivuuden eroperheen lapsen ja eroperheen tukemisen osalta. 

Halusimme tarkistaa kirjojen sisällön ennen kuin suosittelemme niitä luettavaksi 

päivähoidossa. Opinnäytetyön lähteenä on myös lainaus lakitekstistä, sekä muu-

tama nettilähde. Nettilähteissä huomioimme, että teksti oli mahdollisimman tuo-

retta, tai ainakin päivitettyä tietoa.  

 

Kyselylomaketta muodostaessamme keskityimme siihen, että kysymme vain op-

paan kannalta olennaisia asioita. Esittelimme valmiin kyselylomakkeen opinnäy-

tetyöprosessia ohjaaville opettajille, toimeksiantajillemme, muutamille ihmisille 

varhaiskasvatuksen työkentällä sekä muutamille lastentarhanopettajan kelpoi-

suutta suorittaville opiskelutovereillemme. Teimme kyselylomakkeeseen tarvitta-

vat korjaukset saadun suullisen palautteen perusteella. 

 

Opinnäytetyömme eettinen osuus korostui eniten kyselylomakkeissa. Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (1997, 27) mukaan tiedonhankinnassa ja kyselyyn 

osallistuessa suostumuksen täytyy olla vapaaehtoista. Lisäksi on tärkeää ottaa 

huomioon vastaajien anonyymiteetti, luottamuksellisuus ja aineiston asianmukai-

nen säilytys. (Hirsjärvi ym. 1997, 27.) Kyselylomakkeiden eettisyys näkyi muun 

muassa vastaamisen vapaaehtoisuutena ja anonymiteettinä. Korostimme kyse-

lylomakkeessamme anonymiteettiä sekä sitä, että kyselylomakkeen vastaaja an-

taa vastaamalla ja palauttamalla lomakkeen meille luvan hyödyntää vastauksiaan 

opinnäytetyössämme ja oppaassamme. Kyselylomakkeessa tuli selkeästi esille 

se, mihin vastauksia hyödynnetään, ja myös vastaajat saavat valmiin oppaan 

käyttöönsä ja hyötyvät näin vastauksistaan. Lisäksi huolehdimme kyselylomak-

keiden huolellisesta tuhoamisesta, jolloin vastaukset eivät päädy sivullisten kä-

siin. 
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12.3 Ammatillinen kasvu ja kehitys 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan antoisa prosessi. Opinnäyte-

työn tekemisen myötä olemme kasvattaneet omaa osaamistamme sosiaalialan 

ammattilaisina. Opinnäytetyö on laajentanut tietämystämme eroperheistä ja ero-

perheiden lapsista. Olemme myös löytäneet uusia keinoja käsitellä eroa lapsen 

kanssa. Alussa haasteena oli aiheen ja teorian rajaaminen, sillä aihetta olisi voi-

nut lähteä tarkentamaan moneen suuntaan. Meidän täytyi kuitenkin rajata aihe 

selkeästi eroperheiden lapsiin eikä esimerkiksi koko eroperheeseen, sillä tiedon 

määrä olisi pian kasvanut liian suureksi. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opimme käsittelemään tietoa eri tavoin. Yksi tär-

keimmistä oppimiskokemuksista oli kyselylomakkeen suunnittelu ja paperisen ky-

selytutkimuksen toteutus sekä aineiston käsittely. Oli hienoa huomata kyselyn 

olleen oleellinen osa opinnäytetyömme toteutusta ja vaikuttaneen siten tiedon 

hankintaan. Kyselyn toteuttaminen vaati meiltä tarkkaa aikataulutusta, sillä lo-

makkeita vietiin useampaan paikkaan ja vastausajan tuli olla kaikille sama.  

 

Koko opinnäytetyö opetti meille suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta, sillä toteu-

timme opinnäytetyön muiden opintojen ja töiden ohella. Vaikka alkuperäisistä ai-

katauluista jouduttiin hieman joustamaan, pääsimme tavoitteeseemme ja 

koimme motivaatiomme vain kasvaneen. Motivaatio kantoi läpi koko opinnäyte-

työn eri vaiheiden, sillä näkemys tulevasta tuotoksesta oli voimakkaana mielessä. 

Koko prosessin ajan stressinsietokykymme kasvoi haastavien aikataulujen sekä 

suuren työmäärän vuoksi. Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan työ-

läs ja pitkä prosessi, jonka aikana opimme luottamaan sekä omaan että työparin 

osaamiseen.  

 

Opas valmistui opinnäytetyön rinnalla kyselylomakkeiden käsittelyn ja analysoin-

nin jälkeen. Meillä oli selvä näkemys siitä, millainen oppaasta tulee. Sen vuoksi 

oppaan tekeminen ja kokoaminen oli yllättävän helppoa. Lisäksi suurin osa etsi-

mästämme teoriasta oli käyttökelpoista myös oppaan kannalta, ja tieto oli hyvin 

sovellettavissa päivähoidon arkeen. Aiheen ja tiedon rajaaminen oli onnistunut, 
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koska jo alun perinkin ajattelimme rajaavamme teorian niin, että sitä voi hyödyn-

tää oppaaseen mahdollisimman paljon. 

 

 

12.4 Jatkotutkimukset 

 

Joensuun alueen päivähoitoon tekemämme kyselytutkimuksen vastauksista 

saimme hyviä ideoita myös jatkotutkimuksia ajatellen. Eräässä kyselylomak-

keessa vastaaja oli toivonut opasta vanhemmille, jonka aiheena olisivat erotilan-

teen vaikutukset lapsiin, joten sellaisen oppaan kokoaminen voisi olla aihe opin-

näytetyölle. Toisaalta myös meidän opinnäytetyömme tuotoksena oleva opas 

olisi hyödynnettävissä tai sovellettavissa kotioloihin, erityisesti lasten käyttäyty-

misen ja tunne-elämän muutosten osalta.  

 

Toinen kehittämisidea olisi tarttua konfliktitilanteiden käsittelyyn päivähoidossa. 

Aihetta oli sivuttu myös yhdessä kyselylomakkeiden vastauksista, ja olisikin hyö-

dyllistä syventyä siihen, millaisia haastavia tilanteita eronneiden vanhempien tu-

lehtuneet välit voivat aiheuttaa ja kuinka päivähoidon henkilökunta voi niissä toi-

mia. Kyselylomakkeista kävi ilmi, että esimerkiksi vanhempien haukkuessa tai 

syytellessä toisiaan työntekijöidenkin jaksaminen on koetuksella ja työntekijät 

kaipasivatkin hyviä käytäntöjä sekä neuvoja siihen, kuinka vanhempien kanssa 

voisi keskustella eroon liittyvistä asioista ja hienovaraisesti ohjata heitä esimer-

kiksi tukea tarjoavien palveluiden piiriin. 

 

Lisäksi kyselylomakkeiden vastauksissa toivottiin esitteitä lapsille tai perheille. Eri 

palveluista on kyllä olemassa omat esitteensä, mutta olisi hyödyllistä tutkia, mil-

laista tukea palvelut tarjoavat ja pyrkiä madaltamaan kynnystä palveluiden käyt-

tämiselle. Tällä hetkellä kynnys tuntuu olevan korkea myös niissä palveluissa, 

jotka on tarkoitettu helposti lähestyttäviksi. Eroperheet ovat viime vuosina yleis-

tyneet, joten eroon liittyvät aiheet ovat varmasti esillä myös tulevaisuudessa. 

Siksi myös opinnäytetöissä olisi tärkeää pysyä ajan tasalla ja ottaa kantaa koko 

yhteiskuntaan vaikuttavaan ilmiöön.  
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Hei! 

 

Olemme sosiaalialan opiskelijoita Karelia-ammattikorkeakoulusta ja teemme opinnäytetyötä 

aiheesta “Eroperheiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa”. Haluamme tietoa Joensuun 

alueen päivähoidosta ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Tällä kyselylomakkeella halu-

amme kartoittaa, kuinka eroperheiden lapsia on tuettu Teidän päivähoidossanne, onko lapsen 

käytöksessä ollut muutoksia perhesuhteiden muutosten myötä, miten lapset ovat erosta sel-

viytyneet ja kuinka asiaa heidän kanssaan on käsitelty.  

 

Kyselylomake on nimetön ja vapaaehtoinen. Hyödynnämme vastaustasi tämänhetkisen tilan-

teen kartoittamiseen ja tällä tavoin voimme tuoda Teille uutta tietoa ja kirjallisuutta aiheesta 

niin, että eroperheen lapsen kohtaamiseen olisi olemassa valmis työkalupakki (kirjallisuutta, 

menetelmiä yms.), jota on helppo ja nopea hyödyntää päivähoidon kiireisessä arjessa. Opin-

näytetyönämme teemme oppaan eroperheen lapsen tukemiseen Joensuun alueen päivähoi-

dossa. Viimeinen vastauspäivämäärä on 16.12.2015. Haemme valmiit vastaukset perjantai-

hin 18.12.2015 mennessä. 

 

Täyttämällä ja palauttamalla tämän lomakkeen annat suostumuksesi hyödyntää vas-

tauksiasi opinnäytetyön tekemisessä. 

 

Työskentelen päiväkodissa [  ]                 perhepäivähoidossa [  ] 

 

1. Oletko kohdannut työssäsi eroperheen lapsen, jonka käytökseen vanhempien ero on vai-

kuttanut?       

Kyllä [  ]    En [  ] 

 

2. Kuinka pian eron jälkeen lapsen käytöksessä on huomattu muutoksia? Voit valita useam-

man vaihtoehdon.  

      Heti [  ]     1 viikko [  ]        2-3 viikkoa   [  ]      yli kuukausi [  ]    Ei selviä oireita [  ] 

 

3. Miten vanhempien ero on vaikuttanut lapsen / lasten käyttäytymiseen (esim. itkuisuus, vi-

haisuus, ylihuolehtivaisuus)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Kuinka olet käsitellyt vanhempien eroa lapsen / lasten kanssa? 

    Keskustelemalla kahden kesken lapsen kanssa [  ]  

    Keskustelemalla koko ryhmän kanssa        [  ] 

    Piirtämällä    [  ] 

    Musiikkia hyödyntäen   [  ] 

    Satujen avulla   [  ] 

    Muuten, miten? __________________________________________________________ 

 

 

5. Oletko ottanut lapsen käytöksessä ilmenneet erosta johtuvat muutokset puheeksi van-

hempien kanssa?   

Kyllä [  ] En [  ] 
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6. Oletko saanut tarvittavaa koulutusta / ohjeita siihen, kuinka toimia ja käsitellä eroon liitty-

viä asioita lapsen kanssa?  

Kyllä [  ] En [  ] 

Jos olet, mitä? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Oletko hankkinut tietoa siitä, kuinka eroperheen lapsen kanssa voi käsitellä erotilannetta?  

Kyllä [  ] En [  ] 

Jos olet, mistä?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    Onko tieto ollut helposti saavutettavissa? 

     Kyllä [  ] Ei [  ] 

 

8. Oletko käyttänyt apuna jotakin vanhempien eroa käsittelevää, lapsille tarkoitettua materi-

aalia? 

Kyllä [  ] En [  ] 

 Jos olet, mitä? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Oletko neuvonut vanhempia ulkopuolisen avun (esim. Kasvatus- ja perheneuvola, var-

haiskasvatuksen perheohjaus, psykologi, eroryhmät) piiriin erotilanteen helpottamiseksi 

ja lapsen tueksi? 

Kyllä [  ] En [  ] 

 

10. Koetko tarvitsevasi lisätietoa eroperheiden lasten kohtaamiseen?  

Kyllä [  ] En [  ]  

Jos koet, millaista? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Mikäli Sinulla on ideoita tai ajatuksia aiheeseemme liittyen, otamme niitä mielellämme vas-

taan!  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

Sosionomiopiskelijat Miia Immonen ja Petra Kuronen 
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