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1 JOHDANTO 

Vanhemmuus on merkityksellistä sekä antoisaa ja siihen kasvetaan yleensä 
vähitellen lapsen myötä. Vanhemmuus on vaativa tehtävä ja siihen liittyy 
myös useita erilaisia kuormittavia tekijöitä. Hyvä vanhemmuus tarkoittaa 
vanhempien huolenpitoa ja rakkautta, mutta myös vanhempien asettamia 
turvallisia rajoja sekä johdonmukaista kasvatusta. Vanhemmuuden ei tar-
vitse olla täydellistä vaan riittävän hyvä riittää. Vanhemmuus on elämän-
mittainen tehtävä. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 15.) Siihen, 
mikä on riittävän hyvää vanhemmuutta, vanhemmat saattavat tarvita ul-
kopuolista tukea, joko omalta lähiverkostolta tai ammattilaisilta. 
 
Vanhemmilla on vanhemmuuden tueksi mahdollista saada kasvatukseensa 
erilaisia tukipalveluita yhteiskunnalta. Tällaista tukea saa esimerkiksi neu-
volapalveluilta sekä varhaiskasvatukselta jo ennen lapsen kouluikää (Järvi-
nen ym. 2009). Neuvolat tarjoavat vanhemmuuden tueksi keskusteluapua 
ja tarvittaessa ohjaavat eteenpäin palveluissa. Varhaiskasvatus tukee van-
hempia heidän kasvatustyössään kasvatuskumppanuuden avulla, jolloin 
vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta tietoisesti toimivat yh-
dessä lapsen kasvun, kehityksen sekä oppimisen tukemiseksi. Tämä on en-
naltaehkäisevä tukimuoto, jota yhteiskunta tarjoaa vanhemmille ja on pit-
källä tähtäimellä edullisempaa kuin korjaava tuki. Korjaavaan tukeen saa-
tetaan joutua turvautumaan, jolleivat vanhemmilla omat voimat riitä kas-
vatustyössä. 
 
Vanhempien kasvatusvastuuta on pyritty jakamaan ajatuksella ”koko kylä 
kasvattaa”, jolla tarkoitetaan, että kaikki lähellä olevat aikuiset tukevat lap-
sen kehitystä. Kaupungistumisen myötä perheet ovat enenevässä määrin 
omia yksiköitä, eikä toisten perheiden asioihin puututa. Ulkopuolinen tu-
kiverkosto koostuu lähinnä neuvolasta, koulusta, erityisterveydenhuol-
losta sekä lastensuojelusta. Nämä jakautuvat useaan eri ammattiryhmään 
ja hallintokuntaan, joilla kaikilla on oma tulkintansa lapsen kehityksestä ja 
sen tukemisesta. (Rimpelä 2013, 19.) Kaupungistuminen on tuonut muka-
naan myös tilanteen, jossa osa perheistä saattaa jäädä kovin yksinäisiksi, 
jollei heillä ole omaa tukiverkostoa lähellä esimerkiksi sukulaisia. 

 
Opinnäytetyö pohjautuu Oma Hämeen LAPE-hankkeen puitteissa HAMK:n 
osatoteutuksessa tehtyihin vanhempien haastatteluun. Tämä haastattelu 
sisälsi kysymyksiä koskien alueen lapsi- ja perhepalveluita.  Vanhemmille 
tehty haastattelu oli melko laaja ja se käsitti 21 eri kysymystä, jotka löyty-
vät liitteestä 1. Vanhemmilta tiedusteltiin muun muassa heidän ajatuksi-
aan ja kokemuksiaan omasta vanhemmuudestaan, heitä tukevista asian-
tuntijapalveluista sekä miten heitä olisi mahdollisuus tukea, jotta se aut-
taisi heitä omassa vanhemmuudessaan. Tässä opinnäytetyössä käytetään 
aineistona näihin kysymyksiin saatuja vastauksia. 
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2 LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

2.1 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

 
Tutkimuksellinen opinnäytetyöni liittyy Oma Hämeen LAPE-hankkeeseen, 
joka on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa 
vuosina 2016-2018. Tässä hankkeessa ovat ensisijaisina uudistuksina lap-
sen etu, oikeudet ja vanhemmuuden tuki sekä se, että perheet saavat tar-
vitsemansa tuen ja avun oikea-aikaisesti. Tätä muutosohjelmaa johtavat 
sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus– ja kulttuuriminiteriö, joista jäl-
kimmäisen vastuualueena on lasten hyvin-voinnin tuki varhaiskasvatuk-
sessa sekä koulussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa tämän ohjel-
man toimeenpanon tuesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016) 

 
Muutosohjelma korostaa lasten sekä perheiden matalan kynnyksen palve-
luiden verkostoimista perhekeskustoimintamallin mukaisesti ja asiakasläh-
töisten erityistason palveluiden integraatiota. Muutosohjelman tarkoitus 
on myös turvata vaativinta erityisosaamista tarvitsevien palveluiden saanti 
niitä tarvitseville lapsille, nuorille sekä perheille. Tämän muutosohjelman 
toteuttamiseen on varattu 40 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään alu-
eelliseen muutostyöhön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 2.) 
 
Vuoteen 2019 mennessä on muutoshankkeelle asetettu seuraavanlaisia 
tavoitteita koskien päätöksentekoa sekä palvelujärjestelmää. Kunnat ja 
valtion viranomaiset ovat saaneet tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan 
päätöksentekoon sekä toimintakulttuuriin liittyvää välineistöä. Maakun-
nassa sekä sen alueella sijaitsevien kuntien kaikki lasten, nuorten ja per-
heidenpalvelut ovat nivoutettu yhteen kokonaisuudeksi, joka kattaa kaikki 
lapsi- ja perhepalvelut ja muutostyö on kunnissa käynnistetty. Oikea-ai-
kaisten palveluiden tarjonta on parantunut, kun tuen painopiste on siirty-
nyt korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ammattihenki-
löstön osaamista ja työvälineistöä on uudistettu. Maakunta- ja kuntata-
solla rakenteet ja sopimuskäytännöt seurakuntien ja järjestöjen tuottamat 
palvelut ovat osa palvelukokonaisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2016, 12.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö (2016, 14-16) on listannut Lapsi- ja perhepal-
veluiden muutosohjelmaa ohjaa neljä periaatetta: 
Ensimmäinen periaate on lapsen oikeudet ja lapsen etu, jonka mukaan 
muutosohjelmaa toteutetaan ihmisoikeusperustaisesti ja se on osa lapsen 
oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Kyseisen sopimuksen 
mukaan vanhemmilla tai huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsiensa kasva-
tuksesta sekä kehityksestä huomioiden lapsen etu. Tämä sopimus myös 
velvoittaa julkista valtaa mahdollistamaan huoltajille asianmukaista apua 
heidän hoitaessa kasvatustyötään.  
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Palveluita kehitettäessä on erityisesti huomioitava erilaiset lapset ja hei-
dän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen olipa sitten kyse etni-
sestä tai kulttuurisesta taustasta, uskonnosta, sukupuolesta, sairaudesta 
tai vanhempien tilanteesta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 14-16.) 
 
Toinen periaate on lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vah-
vistaminen, jolloin tunnistetaan lasten, nuorten ja vanhempien omaehtoi-
nen toimijuus sekä yhteisöjen merkitys. Palveluita kehitettäessä huomioi-
daan erityisesti lapsen ja nuoren kehitystä sekä hyvinvointia suojaavia te-
kijöitä, kuten vuorovaikutusta, kasvatuskulttuuria, perheenjäsenten vah-
vuuksien tunnistamista ja vahvistamista. Lapsen kannalta vanhemmat, 
huoltajat sekä perhe ovat hänen tärkein lähiyhteisö. Vanhemmuutta tue-
taan ennaltaehkäisevästi oikein kohdennetun ja oikea-aikaisen tuen mal-
lilla neuvolassa, varhaiskasvatuksessa aina toisen asteen koulutuksen pää-
tökseen asti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 14-16.)  
 
Kolmas periaate on lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys, jonka tarkoitus on lap-
silähtöisten palveluiden avulla lisätä nuoren omaa toimijuutta ja lapsen ko-
kemusta sekä tietoa. Lapsen kuulluksi tulemisessa huomioidaan myös 
vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja esimerkiksi viittomakieltä sekä eri 
tavalla toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Lapsen tueksi autetaan myös 
vanhempia, jotta aikuinen osaa auttaa lasta hänen tarvitsemalla tavalla. 
Lasta tuetaan aina ensisijaisesti hänen omassa kasvuympäristössään ja 
huomioidaan kaikkien perheenjäsenten ja läheisten mukanaolo. Palve-
luissa lisätään perhettä tukevia, kuntouttavia ja vuorovaikutussuhteita 
vahvistavia toimintamalleja. Perheen merkitys huomioidaan myös varhais-
kasvatuksessa, koulussa sekä nuorisotyössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2016, 14-16.) 
 
Neljäs periaate on perheiden monimuotoisuus, joka tarkoittaa palveluiden 
kehittämistä niin, että tietoisesti huomioidaan perheiden yksilölliset eri-
tyistarpeet ja -piirteet esimerkiksi erilaiset perhemuodot, monikulttuuri-
suus, vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheet. Mo-
nimuotoisuudessa on huomioitava ammattilaisten osaaminen ja ymmärrys 
perheen tarpeista sekä verkostoiduttava järjestöjen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 14-16.)  

 

2.2 Oma Hämeen LAPE-kärkihanke 

 
LAPE-kärkihankeen avulla on tarkoitus kehittää lapsille, nuorille ja per-
heille suunnattuja palveluita. Kehitystyön avulla näiden palveluiden asia-
kaslähtöisyyttä, saatavuutta sekä kustannustehokkuutta pyritään paranta-
maan. Hankkeessa huomioidaan yksilöiden osallisuus sekä erilaiset asia-
kasryhmät ja heidän palveluntarpeensa. Hankkeessa on kuntatoimijoiden 
lisäksi mukana yksityisiä palveluntuottajia, yhdistyksiä sekä seurakuntia. 
(Lape-kärkihanke 2018.) 
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Oma Hämeen LAPE-hanke luo perustaa toimintakulttuurin muutokselle 
sekä maakunnalliselle perhekeskusverkostolle. Tähän perhekeskusverkos-
toon kuuluvat lasten ja perheiden erityistason palveluiden on tarkoitus jal-
kautua. (Lape-kärkihanke 2018.) 
 

2.3 HAMK:n LAPE-hankkeen osatoteutus 

 
Hämeen ammattikorkeakoulu osallistuu LAPE-hankkeen suunnittelu-, to-
teutus- ja arviointivaiheisiin hankkeen osatoteuttajana. Hämeen ammatti-
korkeakoululla on painopisteenä tässä hankkeessa perhekeskustoiminto-
jen ja toimintakulttuurin kehittäminen. 
 
Vanhemmuuden tukeminen liittyy kiinteästi perhekeskusmallin rakenta-
miseen. Hämeen ammattikorkeakoulun tavoitteena on tuoda näkyväksi 
palvelukokonaisuus, joka liittyy vanhemmuuden tukemiseen sekä selvit-
tää, kuinka lapsi- ja perhepalveluissa voidaan vahvistaa perheiden osalli-
suutta, omatoimisuutta, sähköisten palveluiden kehittäminen, tietotuo-
tanto sekä verkostojohtaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on 
tehty tämän aineiston haastattelututkimus lapsiperheiden vanhemmille 
heidän omista kokemuksistaan saamastaan vanhemmuuden tuesta sekä 
siihen liittyvästä palveluiden kehittämisestä kaikissa 11 kunnassa. (Oma 
Hämeen LAPE-hankesuunnitelma 2017, 4.) 

 

3 MONINAINEN VANHEMMUUS 

3.1 Näkökulmia perheestä 

 
Perhe ja vanhemmuus ovat sanoina monille tuttuja, mutta ne voivat luoda 
ihmisille käsitteenä erilaisia mielikuvia. Saatetaan ajatella, että esimerkiksi 
käsitteitä perhe käytetään ainoastaan silloin, kun kyseessä on samassa ta-
loudessa asuvat aikuiset tai aikuinen ja lapsia.  
 
Perhe on yksikkö, jonka jäsenet liittyvät toisiinsa esimerkiksi syntymän, 
adoption, avio- tai avoliiton kautta. Perhemalleja on useita, kuten ydin-
perhe, uusperhe, adoptioperhe, sijaisperhe ja sateenkaariperhe. (Fors & 
Vattula-Pimiä 2014, 62-64.) 
 
Nykyään lasten hankkimista harkitaan usein tarkoin ja saatetaan myös 
odottaa, kunnes opinnot on suoritettu ennen perheen perustamista.  
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Lasten hankkiminen saatetaan jättää myöhemmäksi myös työsuhteiden 
epävarmuuden, työuraan panostamisen tai muiden yksilöllisten elämänta-
pavalintojen vuoksi. (Ihalainen ja Kettunen 2016, 89.) 
 
On kuitenkin myös lapsettomia perheitä, joista osa on valinnut lapsetto-
muuden itse, mutta kaikilla kyse ei ole kuitenkaan omasta valinnasta. Vilèn 
ym. (2010,10) kuvaakin, ettei perheelle ole yksiselitteistä määritelmää, 
vaan Suomalaisessa sekä länsimaisessa kulttuurissa määritellään usein 
perhe ja sukulaiset erikseen. Perheeseen katsotaan kuuluvan vain van-
hemmat ja lapset. Myös Forss ja Vattua-Pimiä (2014, 62-64) määrittävät 
ydinperheen koostuvan vanhemmasta tai vanhemmista sekä yhdestä tai 
useammasta lapsesta. Heidän mukaansa uusperheessä on puolisoiden 
mahdollisten omien lasten lisäksi myös yhteisiä lapsia. Adoptioperheeseen 
adoptoidulla lapsella on oman lapsen asema, mutta sijaisperheessä lapsen 
asioista vastaa lapsen oma sosiaalityöntekijä ja on mahdollista, että huol-
tajuus säilyy silti biologisilla vanhemmilla. Sateenkaariperheet ovat kahden 
naisen tai kahden miehen muodostamia perheitä. 

 
Suomen tilastokeskus on tilastoissan luokitellut perheet lapsettomiin tai 
lasten kanssa asuviin avio- tai avopareihin ja se luokittelee perheiksi sa-
massa asunnossa asuvat henkilöt. Perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lap-
sia, luokitellaan lapsiperheiksi. (Vilèn ym. 2010, 10.) Ihalainen ja Kettunen 
(2016, 88) muistuttavat, että kaikki yksilöt ovat erilaisia, joten perheetkään 
eivät näin ole samanlaisia. Tämän vuoksi perheen määrittäminen on vai-
keaa. 

 
Hyvinvoivan ja terveen perheen määritteleminen on mahdotonta, eikä sille 
ole yksiselitteistä rajausta. Toimivuutta perheissä on kuitenkin mahdollista 
tarkastella useammalla tavalla. Siihen millaisena ihanteellinen tai toimiva 
perhe nähdään vaikuttaa esimerkiksi kulttuuri, yhteiskunnan ja perhetyön 
eri osapuolten näkemykset. (Vilèn ym. 2010, 11.) Kulttuuri saattaa vaikut-
taa siihen, ettei avioliittoa rikota, vaikkei tunnesiteitä vanhempien välillä 
enää olisikaan. (Ihalainen & Kettunen 2016, 88.) 

3.2 Vanhemmuus 

 
Vanhemmaksi tuleminen on aina suuri muutos elämässä ja siihen vaikut-
taa alkaako vanhemmuus suunniteltuna vai ennakoimattomana. Vanhem-
milla, joilla ei ole aiempaa kokemusta lapsista tai lastenhoidosta, voi uusi 
elämäntilanne aiheuttaa pelkoa ja epävarmuutta.  Tulevien vanhempien 
oma lapsuus ja sen kokemukset vaikuttavat myös siihen, miltä ajatus lap-
sesta tuntuu jo odotusaikana. (Tapio, Seppänen, Hyppönen, Janhunen, 
Prusila, Salo, Toivanen & Vilèn 2010, 126.) 
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Vanhemman oman lapsuuden kiintymyssuhdemallin tiedetään Vilènin ym. 
(2010, 126) mukaan vaikuttavan siihen, kuinka aikuinen kohtaa syntyvän 
lapsen. Lapsen tarvitsevuus herättää vanhemman omia kokemuksia 
omasta tarvitsevuudestaan ja siitä, miten niihin on hänen omassa lapsuu-
dessa vastattu. Myös muistikuvat omien vanhempien kyvystä luoda turval-
lisuutta sekä kykyä luoda miellyttävää oloa auttavat vanhempia ymmärtä-
mään lapsen tarpeita ja vastaamaan näihin tarpeisiin. 
 
Sinkkonen (2012, 97-100) muistuttaa, että vanhemmaksi kasvetaan vähi-
tellen, jolloin vanhemmuus muuttaa äidin ja isän persoonallisuutta osin py-
syvästi. Ensimmäisen lapsen kanssa opetellaan asioita ja häntä yritetään 
kasvattaa opaskirjojenkin avulla. Toisen lapsen kohdalla vanhempana ole-
minen on jo helpompaa ja vanhemman olo on varmempi, mutta vasta use-
amman lapsen kohdalla alkaa ymmärrys siitä mitä vanhempana olo todel-
lisuudessa voisi olla. Forss-Vattula-Pimiä (2014, 69) kokoavat vanhemmuu-
den keskeisimmät osa-alueet viiteen osaan, jotka ovat elämän opettaja, 
rakkauden antaja, huoltaja, rajojen asettaja sekä ihmissuhdeosaaja. 

3.3 Riittävä vanhemmuus 

 
Riittävän hyvää vanhemmuutta ei voi aloittaa rakentamaan vasta lapsen 
mennessä päivähoitoon tai kouluun, vaan se on aloitettava jo heti lapsen 
syntymästä alkaen. Ensimmäiset viikot sekä vuodet ovat lapsen elämässä 
ainutkertaisia. (Juvakka 2005, 22.) Vanhempi ei siis voi ajatella, että aloit-
taa hyvän vanhemmuuden lapsen oppiessa esimerkiksi puhumalla ilmaise-
maan itseään, koska lapsen ensimmäiset ikävuodet ovat tärkeät hänen ke-
hityksensä kannalta. 
 
Vanhempi saattaa omasta lapsuudestaan muistaa asioita, kuinka häntä 
hoitavat aikuiset silloin toimivat, sekä myös seikkoja, jotka tuntuivat mah-
dollisesti epäoikeudenmukaisilta ja mitkä oikeudenmukaisilta. Näiden 
muistikuvien avulla hänen on helpompi lähteä miettimään, mitä oma lapsi 
mahdollisesti haluaa. On tärkeää, että vanhempi osaa kuitenkin erottaa 
omat mielikuvansa lapsen mielikuvista. (Tapio ym. 2010, 127.)  

 
Jokaisella vanhemmalla on oma sisäinen maailmansa eli mielikuvat omista 
tarpeistaan sekä tunteistaan. Vanhemmalla on myös käsitys lapsen tar-
peista. Lapsella on myös omat tunteensa ja tarpeensa sekä oma sisäinen 
maailmansa. On hyvin tärkeää, että vanhempi osaa erottaa omat ja lap-
sensa mielikuvat tarpeista ja tunteista, ja näin tunnistaa lapsen tarpeet pa-
remmin. Jos vanhempi tulkitsee lapsen tarpeita ainoastaan omasta näkö-
kulmastaan, saattaa tulla virheellisiä tulkintoja.  
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Sensitiivinen vanhempi osaa vastata lapsensa tarpeisiin niin, että lapsi ko-
kee olevansa turvassa sekä rakastettu. Vanhemman tärkeää osata virittäy-
tyä lapsen kanssa samaan tunnetilaan, kuten jakamalla lapsen mielihyvä-
kokemuksen sekä harmistuksen. (Tapio ym. 2010, 127.) 
 
Useat vanhemmat kokevat arjessaan haasteelliseksi jatkuvan kiireen sekä 
taloudelliset haasteet. Vanhemmuutta kuormittaa myös aikataulujen yh-
teensovittaminen kotitöiden, harrastusten ja työn välillä. (Rönkä, Malinen, 
Lämsä 2009, 15-16.) 
 
Juvakka (2005, 23) on kuvannut vanhemmuutta eri näkökulmista. Van-
hemman on kyettävä olemaan perheessä aikuinen, joka tekee päätökset ja 
on niistä vastuussa. Hänen mukaansa vanhemmat asettamat rajat luovat 
lapselle turvallisuutta. Riittävän hyvä vanhempi on esikuva lapselle sekä 
hoitaa, huolehtii ja antaa hänelle rakkautta. Vanhemmalle tulisi voida ker-
toa iloista sekä suruista ja vanhemmalla pitää olla aikaa myös kuunnella 
niitä, mutta ei udella liikaa, koska lapsella on oikeus myös omiin salaisuuk-
siinsa. Vuorovaikutus kaikista asioista lapsen kanssa on tärkeää ja vanhem-
malla tulisi olla kykyä huomioida lapsen mielipiteet. Kotona pitäisi voida 
keskustella lapsen kanssa. Lapsen kasvaessa nuoreksi on edelleen tärkeää 
huomioida ja keskustella nuoren kanssa. Riittävän hyvää vanhemmuutta 
on haastavaa rakentaa ilman vuorovaikutusta. 
 
Juvakka (2005, 27) toteaa kirjassaan, että vanhemman on kasvettava lap-
sensa myötä, koska pienellä lapsella on erilaiset tarpeet kuin itsenäisty-
vällä lapsella. Oman lapsensa parhaat asiantuntijat ovat hänen omat van-
hempansa, eikä ratkaisuehdotuksia ja kasvatusneuvoja tarvitse aina kysyä 
ammattilaisilta.  Usko itseensä on hyvä vanhemmuuden peruspilari. Van-
hemman on tärkeää luottaa itseensä ja omaan osaamiseensa, sillä lapsen 
on vaikea luottaa vanhempaan, joka ei pysty luottamaan itseensä.  
 
Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) säätää pykälän neljä mukaan, että lap-
selle on taattava turvallinen kasvuympäristö sekä henkinen ja ruumiillinen 
koskemattomuus. Lapselle on turvattava myös tasapainoinen kehitys, hy-
vinvointi, annettava mahdollisuus osallistumiseen sekä vaikuttamiseen 
omissa asioissaan. On huomioitava hänen kielellinen, uskonnollinen sekä 
kulttuurillinen taustansa. (Pösö 2012, 80-81.) Laki määrittelee omalta osal-
taan riittävän vanhemmuuden. Riittävä vanhemmuus on hyvin laaja käsite 
ja sitä on tarkasteltava aina yksilökohtaisesti perheen tilanne huomioiden, 
koska siihen vaikuttaa moni asia ja perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. 
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3.4 Parisuhde ja vanhemmuus 

 
Tapio ym. (2010, 120) mukaan vanhempien parisuhde on perheen ydin-
suhde. He kuvaavat, että tämän suhteen vahvistaminen jo varhaisessa vai-
heessa on lapsen ja koko perheen kannalta arvokasta. Toimivassa parisuh-
teessa on kiinnitettävä huomiota vuorovaikutukseen, jota on kehitettävä 
koko elämän ajan. Nämä omaksutut taidot siirtyvät myös suhteessa lapsiin.  
 
Vanhemmat tarvitsevat tukea myös oman parisuhteen mukanaan tuo-
missa kysymyksissä, koska hyvä parisuhde luo vankan perustan vanhem-
muudelle. Jos vanhemmilla on haasteita parisuhteessa, nämä ongelmat 
koskettavat myös perheen lapsia.  Vanhempien väliseen suhteeseen tulisi 
kiinnittää huomiota, vaikka se kariutuisikin, jotta lapset välttyisivät tur-
halta kuormittumiselta. On muistettava, että avio- tai avoeron sattuessa-
kin, vanhemmuus ei katoa minnekään vaan jatkuu. (Tapio 2010, 212.) 
 
Pruuki ja Sinkkonen (2017, 118) toteavat, että erot ovat yleistyneet ja niistä 
ollaan kaikkialla huolissaan. Heidän mukaansa osa vanhemmista jää asu-
maan samaan talouteen lasten vuoksi, mutta on myös monia muita erilai-
sia ratkaisuja vanhempien eron jälkeen. Vanhempien pystyessä toimivaan 
yhteistyöhön toistensa kanssa eron jälkeen voi vuoroasuminen olla hyvä 
vaihtoehto, mutta sitä ei suositella alle kolmivuotiaille lapsille. Tutkimus-
ten mukaan vuoroasuminen auttaa ylläpitämään läheistä suhdetta kum-
paankin vanhempaan, mutta hyvä lapsen ja vanhemman välinen suhde 
eron jälkeen ei edellytä vuoroasumista. 

3.5 Perheen arki 

 
Lapsiperheen arkea ei ole mahdollista kuvata yhdellä sanalla, koska jokai-
nen perhe on aivan omanlaisensa. Perheen tilanteeseen vaikuttaa van-
hempien omat ajatukset siitä, mikä on niin sanottua normaalia arkea. 
Myös muita vaikuttavia tekijöitä on runsaasti, joista muutamina esimerk-
keinä mainitsen perheen rakenteen, taloudellisen tilanteen, vanhempien 
työssäkäynnin, lapsien lukumäärän ja onko perheessä mahdollisesti eri-
tyistä tukea tarvitsevia lapsia. 
 
Lapsiperheen arkeen liitetään usein erilaisia kielikuvia, kuten arjen rumba 
ja hulabaloo, kuvaavat Rönkä, Malinen ja Lämsä (2009, 13). Nämä käytetyt 
kielikuvat kertovat siitä, että arki lapsiperheessä on usein kiireistä, eikä yli-
määräistä aikaa jää juurikaan aikuisen omille tarpeille. 
 
Perheiden ympäristöstä kulkeutuu perheenjäsenten mukana erilaisia vai-
kutteita perheen sisäiseen toimintaan. Tämä toimii myös päinvastaisesti 
eli perheenjäsenet kuljettavat omia kokemuksiaan oman perheensä ulko-
puolelle. Perheessä tehdään paljon asioita ja siellä myös riidellään sekä so-
vitaan. Perhesysteemissä tapahtuu jatkuvaa liikettä. (Rönkä ym. 2009, 13.) 
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3.6 Vanhemman ja lapsen osallisuus 

 
Nykyään puhutaan paljon lasten sekä vanhempien osallistamisesta. Osal-
listamisella tarkoitetaan jokaisen saavan mahdollisuuden omalta osaltaan 
osallistua omista osioistaan päättämiseen. Osallistamisella pyritään tilan-
teeseen, että ihminen saa omalta osaltaan vaikuttaa omista asioistaan 
päättämiseen, tämä lisää yksilön motivaatiota toimia saavuttaakseen pää-
määrän tai tavoitteen. 
 
Yksilöiden arvot muuttuvat suhteessa yhteiskunnan muutokseen ja talou-
dellisen hyvinvoinnin sekä koulutuksen lisääntyessä ihmisten hyväntahtoi-
suutta ja itseohjautuvuutta korostetaan enenevässä määrin. Perheet ovat-
kin tällä hetkellä yhteisöllisten ja yksilöllisten arvojen välissä. (Törrönen 
2012, 111.) 
  
Kilpailuyhteiskunnassa vanhemmat toivovat lastensa pärjäävän ja haluaisi-
vat sen takia heidän kehittyvät virikkeellisyyden, itseohjautuvuuden sekä 
elämästä nauttimisen suuntaan. Vanhemmat toivovat lasten oppivan huo-
lehtimaan itsestään ja hakemaan itselleen onnellisuutta sekä elämyksiä. 
Lapsien kasvatuksessa pyritään siihen, että he oppisivat tuomaan esille 
omat tarpeensa. Epävarmuudenkin keskellä lasten toivotaan kasvavan uu-
denlaisiksi kansalaisiksi, jotka uskovat itseensä sekä omiin kykyihinsä. (Tör-
rönen 2012, 119.) Lapsen pitää tulla kuulluksi ikänsä ja oman kehitysta-
sonsa mukaisesti. Lapsen mielipiteet ja kokemukset tulee huomioida suun-
niteltaessa lapsen kasvuympäristöä. (Turja 2016, 44). Suomen perustus-
laissa on säädetty yhdenvertaisuutta koskevan säädöksen avulla siitä, että 
jokaista henkilöä on kohdeltava yksilönä, eikä ainoastaan passiivisen toi-
minnan kohteena. Tämän mukaan ketään ei saa asettaa esimerkiksi iän pe-
rusteella eriarvoiseen asemaan vaan lapsen ikätaso huomioiden on kuul-
tava myös hänen mielipiteensä itseään koskevissa asioissa. (Pajulammi 
2014, 106.) 
 
Tuomi (2008, 66) tuo esille väitöskirjassaan yhteistyöosaamisen merkityk-
sen. Tällä hän tarkoittaa lapsen ja perheen ymmärtämistä, jotta on mah-
dollista muodostaa kokonaisvaltainen näkemys perheen tilanteesta ja näin 
tukea heitä tarkoituksenmukaisesti. 
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3.7 Perheen sosiaalinen verkosto 

 
Sosiaalinen verkosto merkitsee sitä, ettei ihmisen tarvitse pärjätä elämäs-
sään yksin. Sosiaalisen verkoston merkitys ihmisillä eri elämänvaiheissa 
varmasti vaihtelee ja joskus sen merkitys huomataan vasta tilanteissa, 
joissa tuen tarpeen määrä lisääntyy. Tässä on varmasti myös yksilöllisiä 
eroja, koska ihmisten persoonat sekä toimintatavat ovat hyvin erilaisia. On 
myös mahdollista, että henkilön oman lapsuuden aikainen malli vaikuttaa 
siihen, miten merkityksellisenä hän kokee sosiaalisen verkoston merkityk-
sen omassa vanhemmuudessaan. Törrösen (2016, 50) mukaan vastavuo-
roisuudessa on mahdollista nähdä ihmisen yksilöllinen ja kollektiivin puoli, 
kun se määritellään sosiaalisen pääoman kautta. Yksilön näkökulmasta 
katsoen sosiaalinen pääoma syntyy, kun huomioidaan ihmisen osallisuus 
hänen yhteisöllisiin ja sosiaalisiin verkostoihin. 
 
Jokainen todennäköisesti kuitenkin hyötyy sosiaalisesta verkostosta ympä-
rillään niin yksilöllisessä merkityksessä kuin lapsen kasvatuksessa. Lapsilla 
on luontainen tapa olla sekä leikkiä ikäistensä kanssa. Sosiaalinen verkosto 
mahdollistaa lapselle esimerkiksi sosiaaliseen kanssakäymiseen totuttau-
tumista ja voi osaltaan myös tuoda vanhemmalle näkyväksi oman lapsen 
kehitykseen liittyä asioita. 

 
Omaiset ja läheiset ovat erityisen tärkeä osa perheen sosiaalisen turvan 
tuottajia ja Forss ja Vattula-Pimiä (2014, 15) pohtivatkin, onko maassamme 
oleva kattava sosiaaliturvajärjestelmä vienyt jo liikaa vastuuta yksilöiltä it-
seltään. Kattavan sosiaaliturvajärjestelmän myötä myös ihmisten oma vas-
tuu omasta toiminnastaan on vähentynyt. Nykyään vaatimukset aktivoi-
vampaan sosiaaliturvaan ovat lisääntyneet ja etuisuuksien saajilta vaadi-
taan enemmän oman aktiivisuuden lisäämistä omien asioiden hoidossa. 
 
Perheen sosiaalinen verkosto koostuu läheisistä ihmisistä, ystävistä, mah-
dollisista työkavereista tai koulutovereista. Sosiaaliseen verkostoon saat-
tavat kuulua myös kaukaisemmat sukulaiset, naapurit tai vertaistuki, joka 
voi koostua samassa tilanteessa olevista henkilöistä. Sosiaalinen verkosto 
tuo usein kaivattua tukea, keskusteluapua, lohdutusta ja mahdollisesti ta-
loudellista tukeakin. Väitöskirjassaan Vuori (2012, 61) toteaa, että per-
heillä sosiaalinen verkosto toi tukea perheille arjessa. Heidän mukaansa 
toisilla perheillä sen puuttuminen on osaltaan myös heidän oman valin-
tansa tulosta, jolloin eristäytyminen muista perustuu perheen omaan pää-
tökseen. 
 
Joskus isät ja äidit ovat olleet itsekin lapsia, suvun sekä perheenjäseniä. 
Jokaisella suvulla on oma historiansa, kulttuurinsa sekä omat kokemuk-
sensa vanhemmuudesta ja tätä kutsutaan henkilökohtaiseksi perimätie-
doksi. Nykyperheessä omaa vanhemmuutta rakennettaessa suku saattaa 
olla apu, rasite tai joskus molempia. (Schmitt 2003, 307-308.) 
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Länsimaisessa kulttuurissa edellytetään pitkälle menevää itsenäistymistä 
suhteessa sukuun ja saattaakin käydä niin, että nuoret perheet jäävät hy-
vin yksin kasvatustehtävässään. Suvun ja laajemman perheen merkitys on 
kuitenkin suuri. (Schmitt 2003, 307-308.) 
 
Perheen sosiaalista verkostoa kartoitettaessa ei pidä unohtaa kolmannen 
sektorin palveluita, jotka kunnan ohella tuottavat erilaisia palveluita. Näitä 
palvelutuottajia ovat useimmiten seurakunta ja erilaiset järjestöt. Kolman-
nen settorin palveluihin luetaan myös vapaaehtoisten toimijoiden palve-
lut. Vanhemmille on vanhemmuuden tueksi tarjolla myös maksuttomia 
palveluita, jollaista on Forss ja Vattula-Pimiän (2014, 52) mukaan vapaaeh-
toistyöllä tuotetut palvelut. Vapaaehtoiset henkilöt tekevät työtä, jolla ei 
tavoitella taloudellista hyötyä vaan he toimivat saamatta korvausta työpa-
noksestaan. Usein vapaaehtoiset toimivat niin sanottuina tukihenkilöinä 
esimerkiksi perheelle, vanhemmalle tai lapselle. Toiminta voi olla vasta-
vuoroista kokemuksien vaihtoa ja silloin sitä kutsutaan vertaistueksi. Ver-
taistuki voi olla kahden ihmisen välistä tai ryhmävertaistukea, jolloin vetä-
jänä toimii ohjaaja, joka voilla vertainen ryhmäläinen, koulutettu vapaaeh-
toinen tai ammattilainen. 
 
Matalan kynnyksen palveluihin vanhempien on helppo osallistua ja niiden 
merkitys saattaa olla suuri, koska kaikilla ei ole lähellä omaa sosiaalista ver-
kostoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018) mukaan matalan kyn-
nyksen palvelut, joita esimerkiksi vanhemmille on tarjolle edistävät yksilöi-
den sosiaalista osallisuutta. Ja yksilön näkökulmasta se tarkoittaa myös 
tunnetta yhteiskuntaan kiinnittymisestä tai yhteisöön kuulumisesta, joka 
syntyy osin osallistumisen kautta. Matalan kynnyksen palveluilla on mah-
dollisuus tuottaa positiivia vaikutuksia esimerkiksi sosioekonomisten ter-
veys- ja hyvinvointierojen kaventumista, jolla on pidemmällä aikavälillä yh-
teys kansanterveyteen. 
 
Työelämä sekä muut sosiaaliset verkostot ovat osa yhteisöllisyyttä ja on 
tukittu, että niihin kuuluminen antaa yksilölle terveemmän elämän. Taus-
talla on yksilön kokemus siitä, että on tarpeellinen ja tärkeä toisille. Yhteis-
kunnan tai oman viiteryhmän ulkopuolelle jääminen voi olla kenelle ta-
hansa pelottava tunne ja yhteisöllisyys toteutuu sosiaalisen verkoston ja 
työn avulla. Nuorella yhteisöön kuuluminen saattaa helpottaa itsenäisty-
mistä, parantaa itsetuntoa, kehittää tiimityökykyä sekä yhteishenkeä. Yh-
dessä toimiminen sekä yhteen kuulumisen tunne ovat suuria asioita. (Cac-
ciatore 2005, 36.) 
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4 VANHEMMUUDEN TUKI JA PALVELUT 

4.1 Vanhemmuuden tuen lähtökohta  

 
Laki määrää, että kuntien on rahoitettava sekä järjestettävä tiettyjä palve-
luita. Tätä varten kunnat saavat valtiolta rahaa, joka määräytyy kunnan vä-
estön ikärakenteen, alle 18-vuotiaden lasten lukumäärän, vanhusten mää-
rän sekä työttömyysasteen perusteella. Kunnille on jätetty tarveharkinta 
sekä itsemääräämisoikeus velvoitteidensa noudattamisessa, joten niillä on 
mahdollisuus itse määritellä, kuinka toteuttavat palvelunsa. Kunnilla on oi-
keus käyttää valtionosuudet omien tarpeidensa mukaisesti valitsemiinsa 
palveluihin, joka on osaltaan herättänyt keskustelua kuntien eriarvoistami-
sesta. (Fors & Vattula-Pimiä 2014, 29.) 
 
Sosiaalihuolto-. kansanterveys- ja terveydenhuoltolaki säätelevät kunnan 
palveluja sekä perusturvaa.  Terveydenhuoltolaissa on tarkoitus taata vä-
estölle palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu sekä potilasturvalli-
suus. (Fors & Vattula-Pimiä 2014, 31) Perheet voivat saada rahallista tukea, 
kuten lapsilisää ja se on samansuuruinen kaikille perheen tuloista riippu-
matta. Perheelle maksettava äitiysraha on sidonnainen äidin aiemmin saa-
miin tuloihin nähden. 
 
Suomessa on turvattu sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä lasten, vanhem-
pien sekä perheiden hyvää elämää ja samalla tuettu vanhempien työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamista. Työelämän kiihtyvässä vauhdissa on 
vanhemmuudelle jäämässä yhä vähemmän aikaa. Sitoutuminen kasvatus-
tehtävään tapahtuu kuitenkin pidemmällä aikavälillä ja rakentuu erilaisella 
arvopohjalle kuin työelämässä usein lyhyelle aikavälille tehtävät suunnitel-
mat. (Kivimäki 2003, 186.) Sosiaali- ja terveysalan työntekijällä on mahdol-
lisuus omalla toiminnallaan vaikuttaa lapsen ja nuoren hyvinvointiin sekä 
turvallisuuteen. Työntekijä voi lapsen eri ikäkausina huomioida, tukea, 
kannustaa, kuunnella, lohduttaa sekä rohkaista häntä. Jokainen kohtaami-
nen työntekijän ja lapsen välillä on tärkeä ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa 
lapseen. (Ihalainen ja Kettunen 2016, 91.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ovat rahoittaneet Perhe-hankkeita, joiden ta-
voite on ollut tukea vanhemmuutta palvelurakenteen avulla, uudistaa lap-
sille ja perheille tarkoitettujen palvelujen rakennetta, vahvistaa lapsi- ja 
perhemyönteisyyttä yhteiskunnassa ja auttaa luomaan hyvin toimiva yh-
teisörakenne. (Pohjola, 2005, 44.) 
 
Vanhemmuuden tukeminen ennaltaehkäisevästi on yhteiskunnallisesti 
tärkeää, koska se tuo pidemmällä aikavälillä runsaasti säästöjä. Tuki per-
heille voi olla palvelujen tuottamista, henkistä, ohjaavaa keskusteluapua 
ammattilaisten toimesta, mutta myös selkeästi taloudellista tukemista. 
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Vuori (2012, 57-59) toteaa väitöskirjassaan, että vanhemmat kokevat ar-
jessaan hyvin tärkeäksi mahdollisuuden rutiinien noudattamiseen, joka 
osaltaan tuo perheeseen turvallisuutta. Arjen sujumisen kannalta on tär-
keää, että perheen talous riittää perustarpeisiin. Rahojen riittämättömyys 
tuo mukanaan enemmän huolta perheen arkeen ja vaikuttaa sen sujuvuu-
teen. 
 
Perheen saaman tuen oikea-aikaisuudella on suuri merkitys, jotta anne-
tulla tuella olisi mahdollisimman hyvin mahdollista auttaa perhettä, sekä 
lisätä lasten hyvinvointia. Tuen tarpeen riittävän aikainen tunnistaminen ja 
perheelle tuen tarjoaminen ja sen piiriin ohjaaminen ovat erityisen tärke-
ässä osassa perheen arjen hyvinvoinnissa. Tuen varhainen tunnistaminen 
voi estää ongelmien moninaistumisen ja varhaisessa vaiheessa on mahdol-
lista, ettei erityissairaanhoidollista tukea tarvita vaan peruspalvelut riittä-
vät. (Tuominen, Kettunen, Lindfors, Hjelt & Hakulinen-Viitanen 2011.) 

4.2 Matalan kynnyksen palvelut 

 
Matalan kynnyksen palveluita on olemassa runsaasti, mutta myös näissä 
palveluissa on kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Matalan kynnyksen palvelut 
tarkoittavat palveluita ja tukimuotoja, joihin osallistuminen on helppoa ja 
niihin osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta esimerkiksi perhe-
kahvilat tai perhekerhot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018) mu-
kaan matalan kynnyksen palveluilla on mahdollisuus lisätä ihmisten sosi-
aalista osallisuutta, erityisesti huono-osaisten parissa. 
 
Matalan kynnyksen palveluja määrittävät toiminnan sisältö ja asiakas-
kunta, mutta palvelun käsite on suhteellinen, eikä sitä ole mahdollista 
määritellä ainoastaan absoluuttisilla kriteereillä, kuten aukioloajat, sijainti 
tai maksuttomuus. Matalan kynnysten palvelujen piiriin ei ole korkeita vaa-
timuksia vaan niihin osallistuminen on pyritty tekemään mahdollisimman 
helpoksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2018.) 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018) mukaan matalan kynnyksen 
palveluilla on selkeä yhteys sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen. Julkisissa 
palveluissa saattaa pitkät jonot tai palveluun hakeutumiseen saattaa olla 
muitakin esteitä, kuten häpeän tunne. Matalan kynnyksen palvelut pyrki-
vät purkamaan tai madaltamaan osallistumiskynnystä, joita palvelujen ul-
kopuolelle jääneillä mahdollisesti saattaa olla. Näiden palveluiden tavoite 
on, että ulkopuolelle jääneet saataisiin palveluiden piiriin, eivätkä he jäisi 
palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Matalan kynnyksen palveluiden keskei-
siin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi asiakkaiden voimaantuminen, akti-
vointi sekä oma-aloitteisuuden lisääminen. 
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4.3 Varhaiskasvatus lainsäädäntö ja varhaiskasvatuspalvelut 

 
Aluksi päivähoitolaki on ollut puitelaki ja se velvoitti kuntia päivähoidon 
järjestämiseen luoden puitteet sen kehittämiselle sekä valtionosuuksien 
maksamiselle kunnille. Päivähoitotoimintaa ohjasi vahvasti valtion budje-
tin määrä. Myöhemmin on luovuttu valtionohjauksesta ja palveluiden jär-
jestäminen on siirretty kunnille itselleen. (Lounassalo 2001, 233- 234.) 
 
Subjektiivinen päivähoito-oikeus koski aluksi alle kolmivuotiaita lapsia ja se 
tuli voimaan 1990. Päivähoidon rinnalle kehitettiin kotihoidon tuki, joka 
toimii perheille valinnaisena tukimuotona. Tämän tuen oli tarkoitus mah-
dollistaa, että vanhemmat hoitavat halutessaan lapsen kotona. Vuonna 
1995 perheille tarjottava subjektiivinen päivähoito-oikeus laajeni kosket-
tamaan myös 3-6-vuotiaita lapsia. (Lounassalo 2001, 234.) Subjektiivinen 
päivähoito-oikeus antaa vanhemmille mahdollisuuden valita lapsen päivä-
hoidosta kotihoidon, kunnallisen tai yksityisen hoidon välillä. Subjektiivi-
nen päivähoito-oikeus ei erottele perheitä työssäkäynnin, eikä tulotason 
mukaan vaan takaa kaikille tasapuolisen oikeuden päivähoitopaikkaan. 
Tämä laki synnyttää ihmisien keskuudessa paljon keskustelua ja eriäviä 
mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Toisaalta voi ajatella, että ennen 
kuin tuomitsee puheillaan kenenkään perheen ratkaisuja lapsen päivähoi-
dossa pitämisestä, kannattaa tutustua perheen tilanteeseen perusteelli-
sesti, koska joillekin se saattaa olla tarpeellinen tukimuoto turvaamaan 
lapsen kehitystä ja kasvua, vaikka toinen vanhemmista tai molemmat van-
hemmat olisivat kotona. On mahdollista, että ulkopuolisten arvostelu, joil-
lekin ihmisille synnyttää liian suuren kynnyksen, jopa esteen turvautua 
kunnalliseen päivähoitoon, vaikka kotona ei mahdollisesti pystyttäisi ta-
kaamaan lapsen kehityksen vaatimaa hoivaa ja huolenpitoa. 
 
Päivähoidossa varhaiskasvatuksen tehtävä on turvata lapsen hoito huolta-
jien ollessa töissä, opiskelemassa tai heidän ollessa muulla tavalla esty-
neitä hoitamaan kotona omaa lastaan. Hoito turvaa lapsen kasvua, kehi-
tystä sekä oppimista. Päivähoito yhdistää siis yhteiskunnan lapsipolitiikan 
sekä lapsen edun ja toisaalta vastaa huoltajien hoidon tarpeeseen edistäen 
arjen sujuvuutta perheissä. Ammattikasvattajille hoito merkitsee pyrki-
mystä toimia kasvatuksellisin ja pedagogisin keinoin vastaten yhteiskun-
nan ja perheiden päivähoitoon kohdistuneisiin odotuksiin. (Niikko 2008, 
69.) 

   
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on luotu ohjaamaan ja yhtenäis-
tämään varhaiskasvatuksen sisältöä maanlaajuisesti. Varhaiskasvatuksen 
tehtävä on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkuvuuden turvaami-
nen sekä yhteistyö päivähoidon, esiopetuksen ja koulun henkilöstön 
kanssa. Lapsen ensimmäiset ikävuodet ovat erittäin tärkeitä hänen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen kannalta. (Kalliala 2012, 41- 45.)  
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On hyvä asia, että varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen 
pääpiirteet, jotta kunnilla ei ole mahdollisuus esimerkiksi säästöihin vedo-
ten tehdä aivan mielivaltaisia supistuksia tai muutoksia ja näin lasten hy-
vinvointi ei vaarantuisi. Varhaiskasvatussuunnitelma antaa kunnille myös 
omaa liikkumavaraa, jonka sisällä heillä on mahdollisuus suunnitella, kehit-
tää sekä lisätä palveluita oman kunnan tarpeita vastaaviksi. 
 
Lapsen siirtyminen kotihoidosta päivähoitoon on lapselle merkittävä asia, 
eikä ole lainkaan yhdentekevää, kuinka tämä siirtyminen hoidetaan. Siirty-
misen myötä lapsi tuo uuteen kasvuympäristöönsä kodissa hankitun koke-
musmaailmansa, jonka rakentumiseen ovat osaltaan vaikuttaneet myös 
vanhempien keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Vanhempien saatavilla 
oleminen, lämpö ja herkkyys ovat helpottamassa lapsen siirtymävaiheen 
tukemista sekä vastavuoroisesti uuden kasvuympäristön on oltava valmis-
tautunut ottamaan vastaan lapsi ja hänen perheensä. (Karikoski & Tiilikka 
2011, 77.) 
 
Lapsen varhaisvuosien eri siirtymävaiheita ohjaavat ja tukevat yhteiskun-
nan tasolla päivähoitolaki (1973/361, 1983), Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet (2005), Esiopetuksen suunnitelman perusteet (2010), sekä myö-
hemmin koulunaloitusvaiheessa Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet (2004). Nämä asiakirjat muodostavat kokonaisuuden, joka tukee 
lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä turvaavat hänelle eheän kasvu-
polun. (Karikoski ym. 2011, 77.)  

4.4 Kasvatuskumppanuus 

 
Lapsen ensimmäisessä siirtymävaiheessa kotihoidosta päivähoitoon alkaa 
myös vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välille vähitellen syntyä 
vuorovaikutuksellinen kasvatussuhde eli kasvatuskumppanuus. Kasvatus-
kumppanuuden kehittyminen vaatii paljon aikaa, useita keskusteluja, luot-
tamuksellisuutta, kunnioitusta sekä vastavuoroisuutta. Vanhempien pitää 
tulla kuulluiksi ja tuntea arvostusta oman lapsensa asiantuntijoina päivä-
hoidon henkilökunnan osalta. Yhteyttä kodin kanssa voidaan pitää henki-
lökohtaisesti tapaamalla, tekstiviesteillä, sähköpostilla ja soittamalla. Yh-
teistyömuodot sovelletaan perheille heidän yksilöllisten tarpeidensa mu-
kaisesti sopiviksi niin, ettei informaatiokatkoksia pääse syntymään. (Kari-
koski ym. 2011, 85.) Kasvatuskumppanuus on siis huoltajien ja päiväkodin 
henkilökunnan tietoista sitoutumista yhteistyöhön lapsen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen tukemisessa. (Kalliala 2012, 92). Kasvatuskumppanuu-
dessa on kiteytetty ajatus vanhempien ja kasvattajien yhteisestä toimijuu-
desta lapsen kasvun ja kehityksen puolesta. Kasvatuskumppanuudessa on 
molemmin puolin toisen kunnioittaminen erityisen tärkeässä roolissa, jot-
tei esimerkiksi kasvattajien omat henkilökohtaiset mielipiteet tai kasvatus-
näkemykset pääse vaikuttamaan perheen kohtaamiseen. Ammattilaisilta 
edellytetään aitoa välittämistä ja sitoutumista perheen kanssa työskente-
lyyn. 
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Lapselle siirtymäprosessi tulee ajankohtaiseksi uudelleen hänen siirtyessä 
alle kolmevuotiaiden ryhmästä yli kolmevuotiaiden ryhmään sekä aika-
naan esiopetukseen. Kasvatuskumppanuus on edelleen ensiarvoisen tär-
keää vanhempien kasvattajien sekä myöhemmin opettajien välillä. Lapsen 
kanssa muutosprosessin tekeminen olisi hyvä aloittaa hyvissä ajoin, jotta 
lapsella olisi aikaa valmistautua muutokseen. Vanhemmuutta voidaan tu-
kea siirtymäprosessin aikana antamalla heille riittävästi tietoa tulevista 
muutoksista sekä huomioimalla heidän osallisuus prosessin eri vaiheissa. 
(Karikoski ym. 2011, 86- 87.) Kasvatuskumppanuus on olemassa myös kou-
lun puolella, vaikka siellä puhutaan yleisesti enemmänkin kodin ja koulun 
yhteistyöstä, mutta kyse on samasta asiasta. 
 
Kasvatuskumppanuus toimii perheiden tukemiseksi niin varhaiskasvatuk-
sessa, kuin koulussakin. Kasvatuskumppanuudessa huomioidaan huolta-
jien asiantuntijuutta perheen lastensa asioissa. Ijäs (2013, 2018) toteaa, 
että koulussa vanhempien tuki sekä luottamus ovat isoja voimavaroja. 
Koulussa kasvatuskumppanuus näkyy parhaiten oppilaan, huoltajan sekä 
opettajan hyvänä vuoropuheluna luokan ja oppilaan tavoitteista ja toimin-
nasta. Huoltajan sekä opettajan molemminpuolinen arvostus toistensa tie-
tämystä kohtaan vahvistavat lapsen kasvua sekä kehitystä. On tärkeää, 
että päivähoidon henkilökunta pyrkii ymmärtämään elämää lapsena ole-
misen näkökulmasta katsoen sekä, nähdä lapset aikuisen hoivaa ja huolen-
pitoa tarvitsevina pieninä ihmisinä. (Siren- Tiusanen 2001, 15-16.) 
Päivähoidon suunnitelmat tulisi räätälöidä lasten tarpeiden mukaisiksi, 
eikä odotettaisi lasten sopeutuvan päivähoito-ohjelmien ja toimintasuun-
nitelmien vaatimuksien mukaisiksi. Toimintasuunnitelmiin vaikuttavat las-
ten tarpeiden ohella myös huoltajien toiveet, odotukset sekä heidän oma 
kulttuuriperintönsä. (Siren- Tiusanen 2001, 15-16.) 
 
Kasvatuksessa on kysymys lapsen ja hänen kasvatustaan ohjaavan henki-
lön välisestä valtasuhteesta ja tätä suhdetta määrittävät kasvattajan hen-
kilökohtaiset näkemykset sekä kyseisessä kulttuurissa ja ajassa elävät ylei-
set käsitykset lapsen perusolemuksesta, asemasta ja kehityksen luon-
teesta. Yhteiskunnan rakenteelliset tekijät taas näkyvät päiväkotien toi-
mintakulttuurissa ja kasvattajien tavassa määrittää lapsen ja aikuisen val-
tasuhdetta. Aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen tulisi olla kaksisuuntaista 
ja vuorovaikutteista, jossa lapsi toimisi aktiivisena osallistujana, eikä pas-
siivisena osapuolena. (Turja 2011, 42- 43.) Nyt ollaan siirrytty aina enem-
män osallistavaan toimintaan myös päiväkodeissa. Vanhemmille tämä 
saattaa konkreettisesti näyttäytyä esimerkiksi vanhemmille suunnatuissa 
illoissa, joissa osallistetaan myös vanhempia. Tämä on käytännönläheinen 
tapa tuoda vanhemmille esille mitä osallistaminen on. 
 
Lapsen käydessä koulua on se osa perheen tärkeää verkostoa. Kasvatus-
kumppanuus ei kuitenkaan aina ole aivan itsestään selvää, vaikka hyvin on-
nistuessaan onkin luonnollinen osa lapsen kouluarkea. 
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Ijäs (2013, 184) nostaa esille tilanteita, jolloin kasvatuskumppanuus ei 
toimi toivotulla tavalla. Hän muistuttaa, että osa vanhemmista saattaa 
puuttua, jopa häiritsevällä tavalla lapsensa kouluarkeen ja koulun opetuk-
seen. Aina löytyy myös vanhempia, joita lapsen koulunkäynti ei kiinnosta 
tai jotka eivät jostain syystä kykene yhteistyöhön opettajan kanssa. Yhteis-
työtä koulun kanssa saattaa vaikeuttaa myös puutteellinen kielitaito tai ta-
pakulttuurin erilaisuuden vaikutteet. Tärkeää olisikin, ettei huoltajien osal-
listuminen tai osallistumattomuus vaikuttaisi millään tavalla oppilaan ja 
opettajan kohtaamiseen arjen koulutyössä. 

 

4.5 Koulun tuki vanhemmuuteen 

 
Perusopetus jatkaa esiopetuksesta suorana jatkumona tehtävänään antaa 
oppilaille riittävät valmiudet löytää omat vahvuutensa ja rakentamaan tu-
levaisuuttaa oppimisen keinoin. (Opetushallitus 2016, 18.) Koulussa on 
vanhemmuuden tukemiseen useita erilaisia tukimuotoja, mutta näilläkin 
tukimuodoilla on kuntakohtaisia eroavaisuuksia. Koulussa opettajan lisäksi 
on tarjolla kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan, erityisopettajan ja 
mahdollisesti sosiaaliohjaajan tukea lapsen ja nuoren sekä perheen tueksi. 
Kaikkien edellä mainittujen henkilöiden palvelut koulussa ovat perheelle ja 
lapselle maksuttomia. 
 
Koulussa lähtökohtana on huolenpito sekä vastuu jokaisen turvallisesta ja 
hyvästä koulupäivästä. Lapsen kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen 
kuuluvat kaikille koulussa työskenteleville aikuisille riippumatta siitä millai-
nen on kenenkin toimenkuva. Koulutyössä on otettava huomioon kaikkien 
lasten yksilölliset tarpeet, edellytykset sekä vahvuudet ja tässä olennai-
sena osana on myös yhteistyö kodin kanssa. (Opetushallitus 2016, 34.) 
 
Koulun toimintakulttuurissa erilaiset tukipalvelut ovat merkittävässä ase-
massa ja näiden palvelujen avulla pyritään turvaamaan lapsella opetusta-
voitteiden toteutuminen. Kaikilla lapsilla on tasa-arvo oppimisen kannalta, 
joten heitä pyritään tukemaan kaikilla olemassa olevilla keinoilla ennalta 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tukipalvelut ja toimintatavat 
vaikuttavat koko koulun ilmapiiriin. Tukipalvelujen voidaan ajatella toimi-
van pienoismalleina yleisimmistä yhteiskunnallisista tukijärjestelmistä. 
(Kurki, Nivala & Sipilä-Lähdekorpi 2006, 18.) Koulun oma sisäinen- ja ul-
koisentukiverkoston oppilaalle on oppilashuollon toiminta. Oppilashuolto 
rakentuu koulun omasta henkilökunnasta. Oppilashuolto käsittelee koulun 
yhteisiä asioita, mutta tarvittaessa se kokoontuu nopeastikin yhden oppi-
laan asioiden niin vaatiessa. Silloin koulun henkilökunnasta koostuva mo-
niammatillinen henkilökunta pääsääntöisesti huoltajan läsnä ollessa käsit-
telee lapsen asioita. 
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Koulun sosiaalityötä tekee pääsääntöisesti kuraattori tai sosiaaliohjaaja. 
Wallin (2011, 85) mukaan koulun sosiaalityö rakentuu sosiaalisen teorian, 
lainsäädännön sekä ammatillisen tradition varaan. Tämän jaottelun poh-
jalta voidaan määritellä mikä on koulun sosiaalityön ydin ja perustehtävä.   
 
Oppilashuollon keskeisenä tarkoituksena on luoda turvallinen ja terve op-
pimisympäristö, ehkäistä mielenterveydellisiä ongelmia sekä syrjäyty-
mistä. Oppilashuoltotyön tehtävä on myös edistää koulun hyvinvointia, 
joka sisältää yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen ja jossa tavoitteena on aidon 
välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen 
koulussa. Oppilashuollon tavoitteena on lapsen oppimisen esteiden ehkäi-
seminen ja varhainen tunnistaminen. (Kananoja, Lähteinen & Marja-mäki 
2011, 301.) Oppilashuoltotyö järjestetään monialaisessa yhteistyössä sosi-
aali- ja terveystoimen kanssa niin, että se rakentuu yhdeksi toimivaksi ko-
konaisuudeksi. (Opetushallitus 2016, 77.) 
 
Moniammatillisuus on koulun hyvinvoinnissa kaikkien koulussa ja koulun 
kanssa verkostossa toimivien henkilöiden yhteistyötä ja yhteistä vastuun-
ottamista lapsista, perheistä sekä kouluyhteisön hyvinvoinnista. Koulun 
hyvinvointipalvelut ovat moninaisia ja moniammatillisia sekä uudet palve-
lujärjestelmät lisäävät sidosryhmiä myös koulun ulkopuolisiin toimijoihin. 
Koulun hyvinvointipalvelut voidaan jaotella psykososiaalisiin, fyysisiin pal-
veluihin sekä oppilaanohjaukseen, tätä koulun kokonaisvaltaista toimintaa 
koordinoi oppilashuoltoryhmä. (Wallin 2011, 109.)  
 
Oppilashuoltotyöryhmällä pitää olla määriteltynä perustehtävä, jotta toi-
minnassa hahmottuvat suunta ja rajat muistuttavat Nevalainen ja Niemi-
nen (2001, 160–161). He tarkentavat, että oppilashuollon perustehtäviä 
ovat myös oppilaiden tuen tarpeen kartoitus, tukitoimien suunnittelu, seu-
ranta ja arviointi yhdessä huoltajan kanssa. Perustehtäviä ovat myös toi-
minnan suunnittelu sekä kehittäminen huomioiden oppilashuollolliset pe-
riaatteet.    
 
Oppilashuollon palveluja koululla ovat terveydenhoitaja-, kuraattori- sekä 
psykologipalvelut ja näiden henkilöiden palvelut liittyvät yksilöön, yhtei-
söön sekä yhteistyöhön. (Opetushallitus 2016, 77.) Oppilashuoltoryhmä 
koostuu Wallin (2011, 109) mukaan monesta eri alan asiantuntijasta eli toi-
minta on moniammatillista yhteistyötä. Moniammatillisuus on kaikkien 
koulun kanssa verkostossa toimivien asiantuntijoiden kanssa tehtävää yh-
teistyötä ja yhteisen vastuun ottamista oppilaan, perheen ja kouluyhteisön 
hyvinvointi huomioi-den. Uudet palvelujärjestelmät ja sidosryhmät lisää-
vät verkostoja koulun ulkopuolella, joka merkitsee yhteistyön tekemistä 
sekä koulun sisä- ja ulkopuolella olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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Oppilashuoltotyöryhmän koolle kutsujana toimii rehtori, joka on myös joh-
taa ryhmän toimintaa. Ryhmän tehtävänä on kartoittaa, havaita ja tukea 
vaativia tilanteita, riskejä ja erityisen tuen tarvetta. Oppilashuoltoryhmän 
Oppilashuoltotyöryhmän koolle kutsujana toimii rehtori, joka on myös joh-
taa ryhmän toimintaa. Ryhmän tehtävänä on kartoittaa, havaita ja tukea 
vaativia tilanteita, riskejä ja erityisen tuen tarvetta. Oppilashuolto-ryhmän 
 
Yhteisöllisessä oppilashuollossa on tärkeää, että oppilas sekä huoltajat tu-
levat kuulluksi ja oppilaan osallisuuden edistäminen. Osallisuutta lisää-
mällä pyritään edesauttamaan ongelmien ennaltaehkäisyä, varhaista tun-
nistamista sekä tuen järjestämistä. (Opetushallitus 2016, 79.) 
 
Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, johon 
kuuluu psyykkinen, fyysinen sekä sosiaalinen koskemattomuus. Turvalli-
suutta kouluyhteisössä valvotaan tarkoin ja eri oppiaineisiin laadittuja tur-
vallisuusohjeita noudatetaan. Tapaturmien ennaltaehkäisy, tietoturvalli-
suus sekä koulukuljetukset kuuluvat yhteisöllisen oppilashuollon piiriin: 
(Opetushallitus 2016, 79.) 
 
Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa yksittäistä oppilasta koskevaa 
monialaista oppilashuoltoa. Siihen kuuluvat myös kouluterveydenhuol-
lossa tehtävät laajat terveystarkastukset, määräaikaistarkastukset sekä 
niissä tehtävät yhteenvedot, jotka tuottavat tietoa myös yhteisöllisen op-
pilashuollon toteuttamiseen. (Opetushallitus 2016, 79.) 
 
 
Yksilökohtaisessa oppilashuollossa on tärkeää seurata lapsen kokonaisval-
taista terveyttä, hyvinvointi, kehitystä ja oppimista sekä havaita mahdolli-
sen tuen tarve varhaisessa vaiheessa. Huomioidaan myös oppilaan yksilöl-
liset voimavarat, tarpeet sekä edellytykset ja otetaan ne huomioon yksilöl-
lisen tuen rakentamisessa sekä koulun arjessa. (Opetushallitus 2016, 79-
81.) Yksilökohtaisessa oppilashuollossa huomioidaan entistä enemmän op-
pilaan omat toiveet, esimerkiksi sen suhteen ketä kutsutaan paikalle oppi-
lashuoltotapaamiseen. Lapsen ikä tosin huomioidaan sekä huoltajan toi-
veet. Huoltajalla ei kuitenkaan ole mahdollisuus lapsen niin toivoessa 
evätä lapselta oppilashuollon palveluita. 

4.6 Kasvatus- ja perheneuvola 

 
Kasvatus- perheneuvoloilla tarkoitetaan vanhemmille annettavaa tukea 
kasvatuksellisiin asioihin liittyen. Tämän annettavan tuen avulla on tarkoi-
tus tukea lapsen myönteistä kehitystä sosiaalisen, psykologisen sekä lää-
ketieteellisten tutkimusten ja tarpeellisen hoidollisen tuen avulla. (Forss & 
Vattula-Pimiä 2014, 34.) Kasvatus- ja perheneuvoloissa toimii useampia 
ammattiryhmiä, kuten sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja psykiatreja 
sekä mahdollisesti myös sairaanhoitajia ja terapeutteja. Siellä tuetaan per-
heitä erilaisissa ongelmatilanteissa, joita perheen arjessa on esiintynyt. 
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Kasvatus- ja perheneuvolaan tullaan asiakkaiksi usein lapsen tai perheen 
ongelmatilanteiden tai parisuhdeongelmien vuoksi. (Vilen ym. 2010, 30-
31.) 
 
Perheneuvolasta vanhempien on mahdollisuus saada tukea myös oman 
parisuhteensa tueksi toteavat Forss ja Vattula-Pimiä (2014, 35). Heidän 
mukaansa perheneuvolat tarjoajat asiantuntija-apua myös lapsiperheille, 
joissa on mahdollisesti avioeron uhkaa tai perheväkivaltaa tai päihdeon-
gelmaa. 
 
Perheneuvolat voivat tarjota vanhemmille tukea mahdollisissa parisuh-
detta kuormittavissa tilanteissa, mutta kyseen ollessa ainoastaan parisuh-
deongelmista, silloin pääsääntöisesti tukea tarjoaa seurakunnan ylläpi-
tämä perheasiainneuvottelukeskus. Tämä seurakunnan tukimuoto van-
hemmille on maksutonta, eikä siihen tarvitse mitään lähetettä.  
 
Vanhemmilla on mahdollisuus päästä perheneuvolapalvelujen tuen piiriin 
ottamalla itse sinne yhteyttä, koska palvelu on täysin vapaaehtoista. Eri 
kunnilla on erilaisia käytäntöjä minkä ikäisille lapsille siellä on tarjolla pal-
velua. Monissa kunnissa perheneuvolan palvelut koskevat perheitä sekä 
alle 13-vuotiaita lapsia ja vanhemmat lapset siirtyvät nuorisopuolen asiak-
kuuteen. Vanhemmat voivat kokea haasteellisena tilanteen, että heillä olisi 
akuutti tarve tuelle, mutta perheneuvolassa saattaa olla muutaman kuu-
kauden jono, eikä palvelun piiriin ole mahdollisuus päästä nopealla aika-
taululla. 

4.7 Perhetyö ja avoperhekuntoutus 

 
Perhetyötä on kahdenlaista. Varhaisen tuen perhetyötä sekä tehostettua 
perhetyötä. Varhaisentuen perhetyö eroaa tehostetusta perhetyöstä sillä, 
ettei perheellä ole silloin voimassa olevaa lastensuojeluasiakkuutta. Var-
haisen tuen perhetyö on aina vapaaehtoista perheelle ja perheet voivat 
halutessaan kieltäytyä palvelun vastaanottamisesta. Lastensuojelun alai-
sessa perhetyössä on enemmän tukimuotoja tarjottavana perheille sekä 
työntekijöiden työskentely on perheen kanssa tiiviimpää. 
 
Perhetyön palvelumuodot ovat kuntakohtaisia ja näin kunnat tarjoavat 
hieman erilaisia palveluita asukkailleen. Laki määrittää vähimmäispalvelut, 
mutta sen määritelmän puitteissa kunnat itsenäisesti päättävät tarkem-
man palvelurakenteen oman organisaationsa puitteissa. (Ihalainen ja Ket-
tunen 2016, 29.) Organisaatiorakenteen mukaan kunnilla on myös työnte-
kijämäärät hyvin erilaisia. Varhaiseen tukeen panostetaan usein paljon, jol-
loin on mahdollista jo varhaisessa vaiheessa tukea perhettä sekä saatetaan 
onnistua minimoimaan ongelmien moninaistuminen. 
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Perhetyön tavoite on pyrkiä tukemaan perheen omatoimista selviytymistä 
arjessa. Perhetyön suunnitelma tehdään sosiaalityöntekijän kanssa huomi-
oiden perheen yksilölliset tarpeet ja perhelähtöisyys. Kunnilla perhetyö 
saattaa sisältää hyvin erilaisia tukimuotoja. Perhetyöllä tavoitellaan per-
heen omien voimavarojen löytymistä ja työntekijöiden tavoite on kannus-
taa perhettä omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen omien asioidensa hoita-
misessa ja mahdollisten vaikeuksiensa ratkaisemisessa. (Järvinen ym. 
2009, 120-121.) 
 
Avoperhekuntoutus on lastensuojelun tukitoimena tarjottavaa palvelua. 
Tämä tukimuoto on kuntakohtaista ja sitä on mahdollista tarjota erimuo-
toisina, koska palveluntarjoajilla on työntekijöillä erilaisia koulutuksia 
osaamisenaan, kuten erilaisia terapiakoulutuksia. Avoperhekuntoutus on 
päiväsaikaan annettavaa tukea vanhemmille ja heidän lapsillensa. Usein 
keskitytään vuorovaikutuksen lisäämiseen ja siihen on erilaisia työskente-
lymuotoja olemassa.  
 
Avoperhekuntoutuksessa on avainasemassa vanhempien oma toiminta ja 
on olennaista, kuinka vanhemmat valmennetaan oikealla tavalla lapsensa 
hoitoon ja kasvatukseen. Vanhempia voidaan tukea oikealla tavalla osallis-
tumaan lapsensa hoitoon ja luomalla hoitava PLACE-asenne. PLACE tar-
koittaa: leikkisyys, rakkaus, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. (Becker-
Weidman 2013, 20.) 

 
Autettaessa vanhempia näkemään lapsensa uusin silmin on ensimmäisenä 
askeleena auttaa heitä katsomaan pinnan alle, ikään kuin katsomaan lap-
sensa käyttäytymisen taakse, koska silloin vanhemmilla on mahdollisuus 
nähdä väläyksiä käyttäytymiseen vaikuttaneista havainnoista sekä emoo-
tioista. Vanhemman tulkinnat ja oletukset lapsen motiiveista sekä tarkoi-
tuksesta ratkaisevat sen, kuinka hän näkee lapsensa sekä tämän kokemuk-
set ja tämä puolestaan vaikuttaa suoraan siihen, kuinka vanhempi tuntee 
lastaan ja hänen kokemuksiaan kohtaan. (Becker-Weidman 2013, 20-21.) 
 
Avoperhekuntoutusta saatetaan tarjota vanhempien avuksi tukemaan ja 
vahvistamaan heidän vanhemmuuttaan tilanteissa, joissa perheen arjessa 
on tapahtunut asioita, jotka ovat heikentäneet heidän turvallisuuden tun-
nettansa. Ennalta arvaamattomat tapahtumat, mahdolliset ristiriidat tai jo 
kauan sitten tapahtunut ikävä tapahtuma on saattanut alkaa horjuttamaan 
turvallisuuden tunnetta ja saanut perheenjäsenet tuntemaan ahdistunei-
suutta sekä epävarmuutta.  Tällaisissa tilanteissa on merkityksellistä, että 
perhe saa ajoissa tukea ja asioita pystytään käsittelemään. Lapselle on tär-
keää, että heillä on saatavilla tukea vanhemmasta ja heidän turvallisuuden 
tunteensa pystytään korjaamaan. (Hughes 2011, 37-38.) 
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5 AIEMPIA OPINNÄYTETÖITÄ VANHEMMUUDEN TUKEMISESTA 

 
Aiempia pro gradu -tutkielmia vanhemmuuden tukemisesta on useita. 
Koska vanhemmuuden tukeminen on laaja käsite, ovat aiheesta tehdyt tut-
kimuksetkin hyvin erilaisia. Halusin tuoda tässä esille viisi pro gradu- tut-
kielmaa, joissa on käsitelty vanhemmuuden tukemista erilaisissa perhei-
den elämäntilanteissa, jotta tulisi näkyväksi vanhemmuuden tukemisen 
moninaisuus.  
 
Käsillä olevassa opinnäytetyössä haastatteluun vastanneet vanhemmat 
toivat esille erilaisia elämäntilanteita, joissa kokevat tarvitsevansa tukea 
vanhemmuudessaan. Nämä tässä luvussa olevat opinnäytetyöt olen valin-
nut näitä vanhempien esille tuomia elämäntilanteita silmällä pitäen.  
 
Hirvilammi (2002) On tutkinut pro gradu -tutkielmassaan vanhempien tar-
vitsemaa tukea varhaiskasvatuksesta, sekä lastentarhanopettajien näke-
myksiä tuen tarpeesta. Tutkimus on toteutettu lastentarhanopettajien nä-
kökulmasta, mutta siinä tulee selkeästi esille arjen työssä esiin tulleet van-
hemmuuden tukemiseen läheisesti liittyvät asiat.  
 
Hirvilammen käsittelemiä teemoja ovat esimerkiksi vanhemmuuden tuke-
misen määrittely, tavoitteet, periaatteet, menetelmät sekä sisällöt. Hän on 
myös tutkinut vanhemmuuden tukemisen liittyviä edellytyksiä, esteitä 
sekä lastentarhanopettajien omaa roolia vanhemmuuden tukijana.  
 
Tutkimuksen tuloksissa nousee esille vuorovaikutuksen merkittävyys sekä 
se, kuinka tärkeää ammattilaisen on rohkeasti tarttua vanhemmuuden tu-
kemiseen liittyviin asioihin. Tärkeäksi nousee myös arvostava ja kunnioit-
tava kohtelu vanhempia kohtaan sekä kannustava ja positiivinen asenne. 
 
Ylisaukko-Oja (2015) on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt vanhempien 
voimaantumista perheasioiden sovittelun jälkeen, kun perheen vanhem-
mille on tullut ero. Tämä tutkielma on toteutettu vanhempien näkökul-
masta. Tutkimus tuo hyvin esille vanhempien näkemyksiä voimaantumisen 
kokemuksista. Parisuhde ja sen toimivuus tai toimimattomuus ovat osal-
taan iso osa vanhemmuutta. Se myös saattaa vaikuttaa lapsen asemaan 
sekä hyvinvointiin perheessä. 
 
Tutkimuksessa vanhemmat nostivat tärkeäksi tuekseen esille työntekijöi-
den aidon avun käsitteen. Tällä vanhemmat tarkoittivat työntekijöiden ai-
toa kuuntelemista, halua auttaa sekä sen, että he saivat kysymyksiinsä vas-
tauksia. Vanhemmat kokivat voimaannuttavana työntekijöiden puolueet-
tomuuden. Tämä kaikki antoi vanhemmille mahdollisuuden keskittyä 
omaan vanhemmuuteensa, eikä riitelyyn entisen puolison kanssa. Tulok-
sista nousi esille, että vanhemmuutta tulee vahvistaa, ettei vaikeassa tilan-
teessa jää yksin. 
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Ylisaukko-Ojan (2015) tutkimuksessa korostettiin vanhemmuuden roolin 
säilymistä sekä vanhemman roolia oman lapsensa asiantuntijana. Van-
hemmat nostivat tutkimuksessa tärkeäksi ja voimaannuttavaksi taloudelli-
sen tuen merkityksen sekä perusasioiden kunnossa olemisen tärkeyden.  
 
Mattila (2004) on tutkinut erityislapsiperheiden saamaa tukea lapsen syn-
tymän jälkeen. Hän on tutkinut myös tuen sisältöjä sekä vanhempien tyy-
tyväisyyttä saamaansa tukeen. Hän käsittelee muun muassa perheiden so-
peutumista vanhemmuuteen sekä vanhemmuuden voimavaroja. Tutki-
muksessa todetaan persoonallisiin voimavaroihin vaikuttavaksi tekijöiksi 
esimerkiksi fyysisen kunnon, koulutustason, toimivan vanhemmuuden, it-
setuntemuksen ja itsetunnon. Vanhempien voimavaroihin tutkimuksen 
mukaan vaikuttavat myös elämänkatsomus ja elämänasenne. 
 
Fagerlund-Jalokinos (2012) on tutkinut Uusperheen vanhemmuuden voi-
mavaroja. Tutkielmassa vanhempien henkilökohtaisina voimavaroina nou-
sivat positiiviset ominaisuudet, oma itsenäisyys, realistinen asennoitumi-
nen ja tieto uudesta elämäntilanteesta. Ulkoisiksi hyviksi ominaisuuksiksi 
nousivat taloudellisen tilanteen, vanhemmat kokivat ja läheisiltä saadun 
tuen tärkeyden. Kuormittavina tekijöinä esille tuli elämän kiireellisyys sekä 
vaikeudet lasten kanssa. 
 
Koskela ja Pusa (2014) selvittivät Rovaniemen avoimen päiväkodin tukea 
vanhemmille. Myös tässä tutkielmassa esille tuli, että vanhemmuus ja lap-
siperheiden arki kohtaavat erilaisia haasteita, jotka vaikuttavat per-heiden 
arkeen sekä hyvinvointiin. Tutkimuksessa tulee esille, että per-heiden hy-
vinvointia tuetaan erilaisilla yksityisen sekä julkisen sektorin palveluilla. 
Nämä palvelut ovat säästöpaineiden alla yhteiskunnassamme.  
 
Koskelan ja Pusan (2014) tutkimuksen tehdyissä vanhempien haastatte-
luista käy ilmi sosiaalisen verkoston tärkeys sekä mielekkään toiminnan 
tarpeellisuus. Selvisi vanhempien pitävän tärkeänä sitä, että lapset oppivat 
sosiaalisia taitoja leikin ja muun ryhmätoiminnan avulla ja saavat sosiaali-
sia kontakteja. Avoimen vapaan leikin ohella on tarjolla myös ohjattua toi-
mintaa leikkituokioiden merkeissä, joka tulosten mukaan koettiin tär-
keänä. Vanhemmat kokivat merkityksellisinä avoimen päiväkodin musiik-
kihetket ja askartelutuokiot. 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA – KYSYMYKSET 

 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla olisi mah-
dollista kehittää vanhemmuutta tukevia palveluita, erityisesti huomioiden 
vanhemmuuden tukeminen sekä vanhempien sosiaalisen verkoston mer-
kitys. Tavoitteenani on myös selvittää ovatko tällä hetkellä tarjolla olevat 
palvelut vanhempien mielestä riittäviä vai olisiko vanhemmilla toiveita pal-
veluiden laajentamisen suhteen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla vanhemmille tehtyjen haastatte-
luiden avulla heidän omia kokemuksiaan siitä, millaista tukea Kanta-Hä-
meen alueella on saatavilla vanhemmuuteen. Tarkoituksena on myös 
tehdä näkyväksi haastattelussa esille tulevat vanhempien toiveet mahdol-
lisista lisätukimuodoista Kanta-Häneen alueen vanhemmille tarjottaviin 
palveluihin. 
 
On tärkeää, että vanhempien omat mielipiteet on mahdollista tehdä näky-
viksi ja haastattelu antaa siihen mahdollisuuden. Tämä aineisto on kerätty 
niin, ettei vastaajia ole mahdollista tunnistaa. 
 
Tutkimustehtävänä on selvittää: Millaisia kokemuksia ja käsityksiä Kanta-
Hämeen alueella asuvilla vanhemmilla on vanhemmuuden tuen palve-
luista sekä niiden kehittämisestä? 
 
Tutkimuskysymykset ovat:  
 
Millaisten asioiden vanhemmat kokevat olevan haasteellisia vanhemmuu-
dessaan?  
 
Minkälaista tukea Kanta-Hämeen alueella tarjotaan lapsiperheille? 
 
Millaisena vanhemmat kokevat sosiaalisen verkoston merkityksen van-
hemmuudessaan? 
 
Minkälaisia kehittämisehdotuksia vanhemmat tuovat esille vanhemmuu-
den tukipalveluiden osalta? 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

7 TUTKIMUSOTE JA -MENETELMÄ 

 
Opinnäytetyöni perustuu Oma Hämeen LAPE-kärkihankkeen HAMK:n osa-
toteutuksessa tehtyihin vanhempien haastatteluihin. Haastatteluita teh-
tiin kaikissa Kanta-Hämeen yhdessätoista kunnassa. Haastateltuja oli yh-
teensä 159 henkilöä. Aineisto kuvaa kantahämäläisten vanhempien näke-
myksiä sekä mielipiteitä lapsi- ja perhepalveluista. Haastattelu sisälsi sekä 
valmiit vastausvaihtoehdot omaavia kysymyksiä että avoimia kysymyksiä, 
jotka löytyvät liitteestä 1. 
 
Tutkimuksessa on elementtejä sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta 
tutkimuksesta. Tässä opinnäytetyössä keskityn pääasiassa avointen kysy-
mysten tuottamaan aineistoon. Aineiston analysoinnissa pääpaino on kva-
litatiivisella tutkimusotteella. Tässä luvussa esittelen määrällisen ja laadul-
lisen tutkimusotteen, aineiston keräämisen lomakehaastattelulla, aineis-
ton rajaamisen tähän opinnäytetyöhön sekä tutkimuksen eettisyyteen ja 
luotettavuuteen liittyviä seikkoja. 

7.1 Laadullinen ja määrällinen tutkimus 

 
Opinnäytetyössä on yhdistetty laadullista eli kvalitatiivista sekä määrällistä 
eli kvantitatiivista tutkimusotetta. Tuomen ja Sarajärven (2009, 65) mu-
kaan on mahdollista yhdistää kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta ja 
niiden vastakkainasettelu on tarpeetonta. 
 
Laadulliseen tutkimukseen yhdistetään usein aineistolähteisyys, kun taas 
määrälliseen tutkimukseen rinnastetaan teorialähtöisyys. Samassa tutki-
muksessa saatetaan kuitenkin käyttää molempia tutkimusmuotoja täyden-
tämään toisiaan. Laadullisessa tutkimuksessa on enemmän tai vähemmän 
näkyvillä määrällisiä elementtejä ja tämä toimii myös toisinpäin eli määräl-
linen tutkimus pitää sisällään aina myös laadullista tarkastelua. (Kvali-
MOTV, 2018.) 
 
Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus perustuu kohteen kuvaamiseen 
ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Määrällisessä tutkimuk-
sessa kiinnostuneisuus suunnataan usein erilaiseen luokitteluun, syy- ja 
seuraussuhteisiin sekä selitetään tuloksia numeerisesti. (Jyväskylän Yli-
opisto Koppa 2018.) 
 
Hirsjärven ym. (1997, 164) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimus 
on kokonaisvaltaista tiedon hankkimista, sillä aineiston kokoaminen tapah-
tuu todellisessa tilanteessa.  
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Tässä tutkimusmuodossa tulkinnat tehdään suurelta osin haastattelujen, 
keskustelujen sekä havaintojen perusteella, joita tehdään tutkittavien 
kanssa. Tutkijan tarkoitus on saada esille seikkoja, joiden perustana on ai-
neiston monitahoinen tarkastelu, eikä teoria. 

 
Laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaami-
nen ja siihen sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta. Tutkimusta 
tehdessä on huomioitava, että todellisuutta ei voi pirstoa pieniin osiin ai-
van oman mielensä mukaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii tarkastele-
maan aina aihetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan on huo-
mioitava sen arvolähtökohdat, koska arvot muovaavat omaa kykyämme 
ymmärtää ilmiötä, jota tutkitaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 161.)  

 
Laadullisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu sen kokonaisvaltainen 
tiedonhankinta, jossa aineisto kootaan todellisissa sekä luonnollisissa ti-
lanteissa. Olisi johdonmukaista ajatella, että tietoa hankittaessa vapaa-
muotoisesti se muistuttaisi arkielämän vuorovaikutusta. (Hirsjärvi ym. 
2000, 155.) Opinnäytetyössäni haastatteluun osallistuivat todelliset henki-
löt, joilla oli mahdollisuus tuoda esille heidän omat näkemyksensä sekä ar-
jen aito tilanteensa paljastamatta henkilöllisyyttään. Eskolan ja Suorannan 
(2008, 16) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa usein on keskeisessä 
merkityksessä henkilöiden oma osallisuus. 

 
Opinnäytetyössäni taustateoriana on selkeästi kaksi suurempaa kokonai-
suutta, jotka ovat vanhemmuus ja sen tukeminen. Nämä kaksi kokonai-
suutta muodostavat laajemman asiakokonaisuuden, jossa tarkastellaan 
sitä, miten aikuinen voi tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista var-
haislapsuudesta aikuisuuteen asti. Laadullinen tutkimus tarvitsee kahden-
laista teoriaa ja nämä teoriat Eskola ja Suoranta (1996, 62) jakavat tausta-
teorioihin, joita tarvitaan tarkastellessa aineistoa. Heidän mukaansa laa-
dullisessa tutkimuksessa tarvitaan myös tulkintateoriaa.  
 
Tutkijalla on tulkintateorian avulla mahdollisuus saada suuntaa omille va-
linnoilleen, joita hän aineistosta etsii.  
  
Kvantitatiivisen aineiston analysointitapoja ovat esimerkiksi laskeminen ja 
asteikointi. Laskemisessa tulos on mahdollista ilmoittaa usealla erilaisella 
tavalla, kuten prosenttilukuna, taulukkona tai erimuotoisten diagrammien 
avulla. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 173.) 
 
Kvantitatiivinen analyysi perustuu asteikoituihin muuttujiin ja analyysivai-
heessa on mahdollista luokitella esiin nousevat teemat asteikoimalla, joita 
tarkastellaan sitten suhteessa toisiinsa.  
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Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 45) mukaan lomakehaastattelu sopii parhai-
ten silloin, kun saatu aineisto halutaan helposti ja mielekkäästi kvantifi-
oida, halutaan kerätä faktatietoa tai postikyselyllä osallistumisprosentti 
saataisi olla alhainen. 

7.2 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 
Tämän opinnäytetyön aineisto on kerätty lomakehaastattelulla. Lomake-
haastattelussa haastattelu tapahtuu lomakkeen avulla ja se on käytetyin 
haastattelulaji. Lomakehaastattelussa kysymysten muoto ja esittämisjär-
jestys ovat ennalta määriteltyjä. Haastattelu lomakkeella on helppo to-
teuttaa, mutta suurimpana haasteena on haastattelulomakkeen kysymys-
ten muotoilu. Useimmiten haastattelija merkitsee haastateltaessa vas-
taukset muistiin ennalta sovitulla tavalla. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 44-45.) 
 
Haastattelu on toteutettu HAMK:n LAPE-hankkeen osatoteutuksena sai-
raanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden toteuttamana. Sain valmiin aineis-
ton, jossa oli 21 kysymystä vastauksineen. Näistä valitsin oman aiheeni pe-
rusteella kahdeksan kysymystä opinnäytetyöhöni. Sähköisen palveluun liit-
tyvät kysymykset jätin pois, koska toinen opiskelija käsittelee niitä omassa 
opinnäytetyössään. 
 
haastatteluun verrattuna, mutta ei niin joustava aineiston keruutapa. Es-
kolan ja Suorannan (1996, 64–65) mielestä haastattelemalla kerätty ai-
neisto sopii hyvin kvalitatiivisen aineiston keräämiseen, koska se on hyvä 
tapa saada selville mitä yksilöllä on mielessään. Haastattelu on yhdenlaista 
keskustelua, joka tosin tapahtuu tutkijan aloitteesta sekä hänen johdatte-
lemanaan.  
 
Haastattelussa on suuri merkitys vuorovaikutuksella, sillä siinä molemmat 
osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Haastattelu on tavallista elämää ja tämän 
vuoksi siihen vaikuttavat normaalit sosiaaliset, fyysiset ja kommunikaati-
oon liitettävät asiat. (Eskola & Suoranta 1996, 64–65.) 
 
Henkilökohtainen haastattelu, jossa esitetään kysymykset suullisesti, on 
joustava tapa saada koottavasta aiheesta tietoa. Silloin on mahdollisuus 
toistaa kysymys tai selventää kysymyksen sanamuotoa. Haastattelulla on 
tarkoitus saada mahdollisimman paljon tietoa kyseessä olevasta asiasta. 
(Tuomi & Sarajärvi 2011, 73.)  
 
Kanta-Hämeen Lape-hankkeen puitteissa tehdyssä haastattelussa kysy-
mykset olivat osin avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset antoivat vas-
taajille mahdollisuuden tuoda esille oman henkilökohtaisen näkemyk-
sensä. Ja kuten Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2000, 197) ovat kirjoittaneet, 
avointen kysymysten avulla on mahdollista osoittaa, mikä on vastaajien 
mielestä tärkeää ja keskeistä. 
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7.3 Aineiston valinta opinnäytetyöhön 

 
Aineistona käytän tässä opinnäytetyössä valmista haastatteluaineistoa, 
joka kerättiin Kanta-Hämeen alueella asuvilta vanhemmilta. Haastattelut 
liittyivät Hämeen ammattikorkeakoul 
un toteutukseen Oma Hämeen LAPE-hankkeessa. Hämeen ammattikor-
keakoululla oli painopisteenä tässä hankkeessa perhekeskustoimintojen ja 
toimintakulttuurin kehittäminen. Haastattelun toteuttivat HAMKin sai-
raanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat.  
 
Vanhemmuuden tukeminen liittyy kiinteästi perhekeskusmallin rakenta-
miseen. Hämeen ammattikorkeakoulun tavoitteena oli tehdä näkyväksi 
palvelukokonaisuus, joka liittyy vanhemmuuden tukemiseen sekä selvit-
tää, kuinka lapsi- ja perhepalveluissa voidaan vahvistaa perheiden osalli-
suutta ja omatoimisuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty 
haastattelututkimus lapsiperheiden vanhemmille heidän omista kokemuk-
sistaan saamastaan vanhemmuuden tuesta sekä siihen liittyvien palvelui-
den kehittämisestä. 
 
Tähän opinnäytetyöhön olen valinnut haastatteluaineistosta ne kysymyk-
set ja vastaukset, jotka liittyvät vanhemmuuden haasteisiin, tukeen ja so-
siaaliseen verkostoon. Kaikki kysymykset, eivät kohdistuneet tutkimusky-
symyksiini, jonka vuoksi ne eivät ole tässä opinnäytetyössäni merkityksel-
lisessä asemassa. Osa haastattelun kysymyksistä on myös sovittu toisen 
opiskelijan opinnäytetyön aineistoksi.   
Kerätyssä materiaalissa oli selkeästi erotettavissa tutkimuskysymyksiin liit-
tyvä aineisto ja sen tuon tarkoin esille tuloksissa. Haastattelun tuloksista ei 
ole mahdollista selvittää vastanneiden henkilöllisyyttä vaan kaikki vastauk-
set ovat anonyymejä. 

7.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

 
Laadullisen aineiston analyysimenetelmiä on olemassa useita ja Eskola ja 
Suoranta (1996, 116–117) kuvaavat niiden soveltamisen riippuvan ainakin 
jossain määrin aineiston määrästä sekä laadusta. He muistuttavat myös, 
kuinka tärkeätä tutkijan on tuntea tarkasti oma aineistonsa. Tämä saattaa 
kuitenkin osaltaan tehdä analyysin laatimisen erittäin haastavaksi.  
Yksi tapa aineiston analysointiin on lähteä liikkeelle analysoimalla aineis-
toa aineistolähtöisesti ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia. Lähesty-
mis-tavassa voidaan myös hyödyntää jotain teoriaa tai siihen otetaan tie-
toisesti mukaan jokin teoreettisesti jo valmiiksi perusteltu näkökulma.  
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Teemoittelulla tarkoitetaan, että analyysivaiheessa kiinnitetään erityistä 
huomiota aineistosta nouseviin piirteisiin. Ne voivat pohjautua esimerkiksi 
teemahaastattelun teemoihin ja odotettavissa on, että esiin nousevat läh-
tökohtateemat, joiden lisäksi sitten tulee esille useita muita teemoja. (Hirs-
järvi & Hurme 2011, 173.) Keskeisiä aiheita eli teemoja koostetaan aineis-
tolähtöisesti hakemalla tekstistä vastauksia yhdistäviä tekijöitä. Yhdistä-
mistä tehdään myös tietyn viitekehyksen tai teorian mukaisten teemojen 
mukaisesti. On mahdollista, että aineistosta löytyy uusia teemoja, eikä 
haastateltavien käsittelemät aiheet aina noudata tutkijan valmiiksi teke-
mää järjestystä ja jäsennystä.  Kvalitatiivisessa analyysissä esiin tuodut tee-
mat pohjautuvat tutkijan tulkintoihin haastateltavien vastauksista. On erit-
täin epätodennäköistä, että kaksi haastateltavaa kertoisi vastauksensa täy-
sin sanatarkasti toistensa kanssa, mutta tutkija merkitsee ne kuitenkin sa-
maan teemaan. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 173.) 

 
Tutkija tekee omat valintansa jo tutkimusprosessin alkuvaiheessa. Nämä 
valinnat vaikuttavat siihen, miten aineistoa tutkitaan sekä käsitellään. Tut-
kimusongelmat saattavat hyvin tiukasti ohjata analyysin ja menetelmien 
valintaa. Parhaimmillaan kuitenkin tutkijan kaikki valinnat muodostavat 
kiinteän lenkin, jolloin erillisistä vaiheista ei ole tarpeen puhua. Analyysi-
vaiheessa selviää, minkälaisia tuloksia on tullut tutkimusongelmiin. (Hirs-
järvi ym. 1997, 216.) Tässä opinnäytetyössä olen valinnut erityisen tarkas-
telun kohteeksi vanhemmuuden tukemisen, johon osaltaan liittyy perheen 
sosiaalinen verkosto. Sosiaalisen verkoston olemassaolo vaikuttaa suurelta 
osin perheen hyvinvointiin ja toimintaan. Sosiaalisen verkoston ollessa vä-
häinen tai sen puuttuessa perheellä on huomattavasti vähemmän tuttuja 
henkilöitä keneltä saada tukea ja silloin ulkopuolisen verkoston merkitys 
kasvaa.  
 
Opinnäytetyöni aineisto sisälsi sanatarkasti vanhempien haastattelussa 
antamia vastauksia. Tämä mahdollisti sen, että vastaajien ajatukset tulevat 
oikeanlaisina esille, mikä lisää tuloksien luotettavuutta. Hirsjärvi ym. 
(1997, 217) muistuttavat, että aineisto laadullisessa tutkimuksessa tulee 
kirjoittaa sanatarkasti muistiin. Tätä tapaa kutsutaan litteroinniksi. Litte-
rointi voidaan tehdä koko kerätystä aineistosta tai valikoimalla siitä esi-
merkiksi teema-alueiden mukaisesti tietyt osa-alueet.  

 

7.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 
Tutkimuseettisesti on huomioitava, että toista kohdellaan aina oikeuden-
mukaisesti, jotta tutkimustulos ei muuta merkitystään vaan pysyy sellai-
sena, kuin se olisi normaalissa arkielämässäkin. Eettiset kannat vaikuttavat 
tutkijan tutkimustyössään tekemiin ratkaisuihin. Tätä tutkimuksen ja etii-
kan yhteyttä kutsutaan tieteen etiikaksi. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 125.) 
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Kuula (2011, 21) kuvaa moraalisena näkökulmana etiikan olevan osa yksi-
lön arkista elämää. Opinnäytetyötä tehdessäni huomioin tarkoin aineistoa 
käsitellessäni sen luottamuksellisuuden. 
 
Perusolettamuksena Tuomi ja Sarajärvi (2011, 128) pitävät uuden tiedon 
rajoittamatonta tuottamista ympäröivästä maailmasta tärkeänä sekä yh-
teiskunnalle merkityksellisenä toimintana. Tämä on länsimaiselle perin-
teelle ollut olennainen osa jo yli kolmensadan vuoden ajan. Se on johtanut 
siihen, että tietoa kerätään kaikin käytettävissä olevin menetelmin. Kun 
tiede ymmärretään ainoastaan, uuden tiedon saavuttamiseksi tähtäävänä 
metodillisena suorituksen ei tiedon hankintaan silloin liity mitään moraali-
sia ongelmia. Tässä opinnäytetyössäni käyttämässä LAPE-Kärkihankkeen 
haastattelussa on vanhemmille jo ennen heidän vastaamistaan kirjallisesti 
annettu tieto mihin heidän antamiaan vastauksia voidaan tulevaisuudessa 
käyttää. Vanhemmille on myös mahdollistettu mielen muuttaminen myö-
hemmässä vaiheessa, jos he olisivat tulleet siihen tulokseen, etteivät halua 
osallistua kyseisen haastattelun tuloksiin omilla vastauksillaan, tällöin hei-
dän osuutensa olisi poistettu vastauksista. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa arviointi kohdistuu tutkimusprosessin luotet-
tavuuteen. Osasta raporteista jää mieleen elämän maku, kun taas toi-set 
saavat lukijalle tunteen, että onkohan se asia kuten tutkija väittää. Syy tä-
hän saattaa olla siinä, että tutkimuksessa kerrotut asiat ovat jollain lailla 
lukijalle omakohtaisesti tuttuja ja oma kokemus voi ne vahvistaa. Tällöin 
kysymys on kokemusmaailmojen yhteneväisyydestä. (Eskola & Suoranta 
1998, 210.)  
 
Vanhemmuus herättää henkilöissä paljon ajatuksia, koska jokaisella yksi-
löllä on omakohtaisia kokemuksia jo omasta lapsuudestaan, joka osaltaan 
vaikuttaa ajatuksiin ja toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että haastat-
telu on tehty laajalle yksilömäärälle, jotta saadaan mahdollisimman kat-
tava aineisto sekä henkilömäärällisesti että asuinalueen suhteen. 
 
Laadullisessa aineistossa huomiota kiinnitetään sen yhteiskunnalliseen riit-
tävyyteen ja merkittävyyteen. Huomiota kiinnitetään myös aineiston kat-
tavuuteen, arvioitavuuteen ja toistettavuuteen mahdollistavia merkityk-
siä. (Eskola & Suoranta 1996, 169). 

 
Tutkimuksen uskottavuus sekä tutkijan eettiset ratkaisut ovat sidoksissa 
toisiinsa, sillä uskottavuus perustuu hyvään tieteelliseen käytäntöön, jota 
tutkijan tulee noudattaa. Tutkijan on huomioitava toiminnassaan tiedeyh-
teisön toimintatavat, joihin kuuluvat huolellisuus, rehellisyys sekä tarkkuus 
tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimuksen ar-
vioinnissa. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 132.) Opinnäytetyössäni tuloksiin kir-
jaan esille myös vastaajien suoria vastauksia, joka tuo esille vastaajien 
omaa tuottamaa tekstiä ja tuo tuloksiin luotettavuutta. 
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Eskola ja Suoranta (1996, 54) kuvaavat teoksessaan tutkimuksen etiikan 
olevan melko uusi keskustelua herättävä aihe suomalaisessa kasvatus- 
sekä yhteiskuntatieteissä. Tutkimustyön koostuessa useista pienistä sekä 
suuremmista kysymyksistä, eikä kaikkiin eettisiin kysymyksiin välttämättä 
ole valmiita vastauksia, vaan ratkaisujen muodostaminen jää tutkijalle. 
Tutkijan on tunnistettava problematiikka, joka syntyy eettisistä kysymyk-
sistä. Vasta sitten hän voi tutkimuksessa tehdä eettisesti oikeita valintoja. 
 
Tutkimuseettisten ohjeiden mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuu-
luvat eettisesti kestävien tiedonhankintamenetelmien käyttö sekä se, että 
tutkittavien oikeudet, asema, velvollisuudet sekä tutkimustulosten omis-
tajuutta ja aineiston säilyttämistä koskevat kysymykset määritellään ja kir-
jataan kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla jo tutkimusprosessia aloi-
tettaessa. Haastatteluiden sisältäessä tunnistetietoja on tutkittaville ker-
rottava tutkimusaineiston kohtalosta eli esimerkiksi siitä, voiko joku käyt-
tää sitä myöhemmin vai arkistoidaanko tai hävitetäänkö kyseinen aineisto 
tutkimustulosten oikeellisuuden tarkastamisen jälkeen. (Kuula & Tiitinen 
2010, 450.) 
 
Aineistot saattavat usein jäädä kertakäyttöisiksi LAPE-Kärkihankkeen haas-
tatteluaineistoa on käsitelty Häneen ammattikorkeakoululla järjestetyssä 
työpajassa ja kaksi opiskelijaa käyttävät samaa aineistoa opinnäytetyös-
sään. Aineistojen avoimuus sekä sen käyttö jatkossa aiheuttaa tutkijoissa 
usein eettisiä huolenaiheita kuvaavat teoksessaan Kuula ja Tiitinen (2010, 
446–448). Heidän mukaansa tutkittavien oletetaan olevan niin avoimia, 
kuin mahdollista, etteivät he säätelisi omaa yksityisyyttään ja näin vastauk-
siaan. Tutkittavalle on tärkeää, ettei tutkija ryhdy tekemään omia päätel-
miään saamastaan aineistosta vaan hän toimii täysin puolueettomasti.
   

8 TULOKSET 

Tässä opinnäytetyössä olen jaotellut tulokset haastattelussa vanhemmille 
esitettyjen kokonaisuuksien perusteella. Tutkimuskysymykset huomioiden 
olen teemoittelut kokonaisuudet sopiviksi osioiksi. 
 
Opinnäytetyöni aineisto on koottu niin, ettei vastaajia ole mahdollista tun-
nistaa. Tämän vuoksi, vaikka käytän tuloksissa suoria lainauksia vanhem-
pien vastauksista, niistä ei tunnista vastaajia. 
 
Vanhemmuus koskettaa ja puhututtaa vanhempia, joka mielestäni näkyy 
aineiston vastauksissa. On selkeästi huomioitavissa, että vanhemmat ovat 
vastanneet kysymyksiin kokonaisin lausein, eivätkä ainoastaan todeten 
kyllä tai ei.  
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Vanhemmuudesta puhuttaessa saattaa vanhemmilla olla vaikeaa kertoa 
omia toiveitaan tai kertoa kehittämisehdotuksiaan. Syynä voi olla osittain 
myös se, etteivät he tiedä mihin näitä ehdotuksia tulee suunnata ja kertoa. 
Tallainen haastattelua on silloin yksi mahdollisuus saada oma äänensä 
kuulluksi. 
 
Haastattelun toteutuksen jälkeen on tehty listaus kaikkien vastaajien su-
kupuolesta, asuinpaikasta, perhekoosta ja työssäkäynnistä. Olen haastat-
telulomakkeista koonnut tähän tiedot kootuista asioista, koska niistä tulee 
esille haastatteluun vastanneiden henkilöiden erilainen perhe- ja elämän-
tilanne sekä asuinpaikka. 

 
Haastattelu tehtiin 159 henkilölle Kanta-Hämeen alueella. Haastatteluun 
vastanneista 78 asui Hämeenlinnassa, 19 Janakkalassa, 10 Jokioisissa ja lo-
put 52 henkilöä jakautuivat melko tasaisesti ympäryskuntiin, joita ovat: 
Forssa, Humppila, Tammela, Ypäjä, Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi. Vastaa-
jista 146 oli naisia, 12 miehiä ja yksi ei halunnut määrittää sukupuoltaan.  
 
Yksinhuoltajaperheitä Haastatelluista oli 15. Vastanneista oli 144 sellaisia 
perheitä, joissa perheessä on kaksi huoltajaa. Yksilapsisia perheitä vastan-
neista oli 52, kaksilapsisia 60 ja kolmelapsia 37 ja neljä tai enemmän lapsia 
oli kymmenellä perheellä. 
 
Yhtenä perheen arkeen ja vanhemmuuteen vaikuttavana taustatietona 
selvitettiin vastaajan ja puolison asemaa työmarkkinoilla. Haastatelluista 
yli puolet kertoi olevansa hoitovapaalla (58%). Palkkatyössä käyviä oli 40 
prosenttia, yrittäjiä 12 prosenttia. Opiskelijoita haastatelluista oli 11 pro-
senttia ja työttömänä 4 prosenttia. 
 
Haastateltujen puolisoista/kumppaneista töissä oli 80 prosenttia, yrittäjiä 
oli noin 14 prosenttia. Kotona lasten kanssa oli 3 prosenttia, opiskelijoita 5 
prosenttia ja työttömänä 3 prosenttia haastateltujen puolisoista/kumppa-
neista. 
 
 
 

8.1 Vanhemmuuden haasteet ja niiden vaikutukset 

 
Vanhempien vastauksissa tuli esille taloudellisen tilanteen merkitys per-
heen arjessa. Taloudellisen tilanteen mainitsi 42 prosenttia vastaajista ai-
heuttavan haasteita vanhemmuuteen ja se oli selkeästi eniten haasteelli-
suutta aiheuttava tekijä. Vanhemmuuteen haasteita tuo vastaajien mie-
lestä lähiverkoston vähyys sekä yksinhuoltajuus ja työttömyys. Vastaajista 
27 prosenttia kertoi, etteivät he koe olevan lainkaan haasteita vanhem-
muudessaan. Avoimeen tekstikenttää neljännes vastaajista toi edellä mai-
nittujen lisäksi muita vanhemmuuteen haasteita aiheuttavia tekijöitä. 
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”Rajojen asettaminen.” 
 
”Vanhemmuuden tasaisesti jakautuminen (toinen on hoito-
vapaalla).” 
 
”Työn ja perheen yhdistäminen.” 

 
Useat vanhemmat toivat vastauksissaan esille myös ajan puutteen ja ajan 
hallinnan arjessa vaikuttavan heidän vanhemmuuteensa. Myös perhesuh-
teet ja sekä puolison runsaan työmäärän koettiin aiheuttavan haasteita 
vanhemmuuteen. Vanhemmat mainitsivat vastauksissaan esille myös 
oman jaksamisen rajallisuuden, väsymyksen. oman riittämättömyyden 
tunteen sekä mahdollisten sairauksien vaikuttavan vanhemmuuteensa. 
 

”Ajanpuute ja ajanhallinta.” 
 

”Kumppanin työssäkäynnin paljous.” 
 

”Väsymys ja oman ajan puute.” 
 
Vanhemmat toivat vastauksissaan esille myös sen, että lasten ikäkausiin 
liittyvät asiat vaikuttavat vanhemmuuteen. Vanhemmat kertoivat, että er-
heessä eri-ikäisillä lapsilla on erilaiset tarpeet, joka vaikuttaa haasteelli-
selta. 
 

”Murrosikä.” 
 

”Esiteinin haasteet, 5-vuotiaan vilkkaus.” 
 

Siitä, kuinka edellä mainitut vanhemmuuden haasteet näkyvät arjessa, 
vanhemmat kertoivat haastattelussa hyvin avoimesti ja kattavasti. 159 vas-
taajasta 107 vastasi avoimiin kysymyksiin avaten sitä, kuinka vanhemmuu-
den haasteet näkyvät heidän arjessaan. Taloudellinen tilanne tuli esille 
useammalla vastaajalla ja sen vaikutus omaan vanhemmuuteen.  
 
Taloudellinen tilanne aiheuttaa vastaajien mukaan stressiä ja mahdollinen 
työttömyys vaikuttaisi perheen arkeen kuuluviin harrastuksiin. Vastaajat 
toivat vastauksissaan esille, että lasten kasvaessa menot kasvavat ja raho-
jen riittävyys arjen välttämättömiin menoihin ei tahdo enää riittää, eikä ra-
hallista lisätukea ole mahdollista saada. 
 

”Olisin mieluusti lasten kanssa pitkään kotona, mikäli talou-
dellinen tilanne sallisi.” 

 
”Kelan tuet onnettomat.” 
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”Jos jäisi työttömäksi, taloudellinen tilanne olisi haastavampi 
harrastusten, opintojen ja erilaisten menojen kannalta.” 
 
”Lapset sen verran isoja, että kaikki maksaa. Vuokra on kallis 
ja tukia ei saa, kun on töissä.” 

 
Haastatteluun vastanneet vanhemmat kertoivat, että tukimuodot ovat 
heidän elämäntilanteeseen nähden niukat ja niitä oli vaikea saada. Vas-
tauksista kävi myös ilmi, että perheillä on erilaisia asumismuotoja ja he ko-
kivat, etteivät niiden tukimuodot ole tasapuolisia perheitä kohtaan.  
 

”Kotiäitinä olo ei ole taloudellisesti kannata. Vuokralla olijoi-
den asumista tuetaan toisin, kun omistusasunnon kanssa.” 

 
”Taloudessa ei yhtään pelivaraa tällä hetkellä, mikä aiheuttaa 
ajoittaista stressiä.” 

 
”Hoitovapaalla saatu raha tosi pieni. Ei riitä edes ruokiin kuu-
kaudessa. Tämä huolestuttaa.” 
 
”Taloudellinen tilanne luo epävarmuutta, pitkäaikaisen suun-
nitelma puutos tämän takia. Harrastuksia ei voi välttämättä 
harrastaa, tuo epätasa-arvoa.” 

 
Haastatteluun vastanneet vanhemmat kokivat haasteita vanhemmuuteen 
aiheuttavat sen, että on muuttanut paikkakuntaa minkä vuoksi esimerkiksi 
lähiverkosto ja mahdollinen lastenhoitoapu on hyvin vähäistä. Lastenhoi-
toavun puuttuminen tuli esille lukuisissa vastauksissa ja sen koettiin vai-
keuttavan arjen toimintaa. 
 

”Asioiden hoito, työnhaku, viralliset asiat ovat vaikeita, kun 
ei ole lastenhoitoapua. Kotihoitajasta ei ollut apua, ”Poimi 
parhaat palat”. Näkemyksen erisivät kotihoitajan kanssa. Lä-
hiverkoston uupuminen uudella paikkakunnalla. Pien paikka-
kunta, joten on vaikea päästä sisään. Ajanpuute.” 
 
”Kaikki sukulaiset asuvat Turussa. Riihimäki meille uusi paik-
kakunta.” 
 
”Lapsen ikävöinen, kun on paljon töitä. Työn perässä muut-
taminen Hämeenlinnaan, niin lähiverkostosta ei apua lasten-
hoitoon yms.” 
 

Useat vanhemmat mainitsivat vastauksissaan, että he haluaisivat tarjota 
lapsilleen enemmän mahdollisuuksia harrastaa, mutta harrastusten mak-
saessa paljon se ei ole mahdollista tai ainakin vaikeuttaa harrastamista. 
Vanhemmat kokivat, että vanhempien omiin harrastuksiin vaikuttaa osin 
myös lapsenhoitoavun puuttuminen.  
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”Harrastuskustannukset aika korkealla, täytyy miettiä mitä 
lapset voivat harrastaa.” 

 
”Lapset, eivät voi harrastaa niin paljon, kun haluaisivat, ei-
vätkä saa kaikkea haluamaansa. Perustarpeet ovat kunnossa, 
mutta ylimääräistä ei ole.” 
 
”Vanhemmat, eivät pysty harrastamaan, koska ei löydy las-
tenvahtia. Myös työssäkäyntiin lapsenvahdittomuus vaikut-
taa jonkun verran. Lisäksi lepo on jäänyt vähäiseksi, joka ai-
heuttanut sairauksia mm. masennusta ja uupumusta.” 

 
Haastatellut vanhemmat kertoivat myös haasteita, että vanhemmuuteen 
tuotti se, että lähiverkosto oli kaukana, tämä vaikutti siihen, etteivät van-
hemmat voi järjestää menojaan samanaikaisesti tapahtuviksi. Lähiverkos-
ton kaukaisuus ja sen merkitys heidän vanhemmuuteensa tuli esille useissa 
vanhempien vastauksissa. Vanhemmat kertoivat lähiverkoston puuttumi-
sen vaikuttavan myös omaan jaksamiseen. 
 

”Lähiverkosto on kaukana, kaikki sukulaiset kaukana. Pitää 
miettiä itse mieheni kanssa, toinen joutuu olemaan lasten 
kanssa, kun toisella on menoa. Ei voi mummolaan lapsia lait-
taa.” 

 
”Mummot ja papat kaukana, lähiverkoston puuttuminen.” 

 
Haastatteluun vastanneet kokivat haasteelliseksi oman ajan puutteen ja 
sen vaikutuksen omaan jaksamiseen vanhempana. Vastaajien mielestä 
ajanpuute tuo mukanaan myös huonon omantunnon, koska ei ole mahdol-
lista ehtiä tehdä perheen kanssa kaikkea mitä haluaisi. Yksi vanhempi toi 
esille sen, että lääkäripalvelujen siirtyminen omasta asuinpaikasta kauem-
maksi vaikeuttaa oman arjen toimintaa. 
 

”Omaa aikaa vähemmän, esim. harrastuksen jääneet miltei 
täysin. Työssä jaksaminen haasteellista väsymyksen takia.” 

 
”Ajanpuute; huono omatunto, koska ei ehdi tekemään n. 8h 
aikana kaikkea ja kaikkien kanssa, jakamaan aikaa. Omaa ai-
kaa kaikille kolmelle ja kotityöt päälle.” 

 
”Tuntuu, että minua stressaa paljon, jos joudun esimerkiksi 
menemään kaikkien kolmen lapsen kanssa eri kaupunkiin lää-
käriin ja asioiden hoitaminen on vaikeaa. Kaikki on yhtä kaa-
osta, jos Hausjärven lääkäri vastaanotto olisi vielä toimin-
nassa olisi helpompaa. Lisäksi aikoja lääkäriin saa todella 
huonosti. Aikoja lääkäriin voi varata kahdeksasta eteenpäin 
ja, jos soitat viisi yli kahdeksan olet 40. sijalla jonossa. Pienten 
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esimerkiksi korvatulehduksessa se on todella ikävää. Ennen 
aikoja sai paljon helpommin varattua.” 
 

Useat vanhemmat toivat vastauksissaan näkyväksi työaikojen haasteen 
vanhemmuudessaan. Haastatellut vanhemmat kertoivat pitkien työpäivin, 
vuorotyön ja työsuhteiden osa-aikaisuuden olevan haasteellisia vanhem-
muudessa. Monella haastatteluun osallistuneella oli ainoastaan toinen 
vanhempi töissä. Puolison ollessa kotiäiti tai opiskeluiden ollessa kesken, 
tämä aiheuttaa vastaajien mukaan taloudellisia haasteita perheen arjessa.  
 

”Kauan pätkätöitä eli ei varmuutta tulevaisuuden talou-
desta.” 

 
”Tällä hetkellä kotona oleva vanhempi saa erittäin vähän tu-
kea taloudellisesti. Kodinhoidontuki on liian vähän, että ko-
tona oleminen olisi oikea vaihtoehto.” 

8.2 Vanhemmuuden tuki Kanta-Hämeessä  

 
Vastaajista noin 64 prosenttia kertoi olevansa selvillä siitä, millaisia palve-
luita Kanta-Hämeen alueella on tarjolla. Viidennes vastaajista ei oikein 
osannut sanoa ovatko selvillä kunnan palveluista ja 14 prosenttia ei tiennyt 
mitä palveluita heillä on mahdollista saada vanhemmuuttaan tukemaan. 
 
Vastauksista nousi esille neuvolan olevan vanhemmille tärkeä tukimuoto. 
Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan esimerkiksi lastenhoi-
toavun ja erilaiset kerhot useat vanhemmat mainitsivat tärkeiksi vanhem-
muuden tukimuodoksi.  
 

”Neuvolan kautta järjestynyt lapsiperheiden kotipalvelu.” 
 
”MLL perhekahvila.” 

 
Osa vastaajista toi esille vauvauinnin – ja jumpan olevan heidän vanhem-
muuttaan tukevia palveluita. Tärkeiksi tukimuodoiksi mainittiin myös seu-
rakunnan kerhot, perhetuvat, perhekahvilat ja musiikkiopisto. Avoimissa 
vastauksissa tuli runsaasti myös yksittäisiä vastauksia Kanta-Hämeessä ole-
vista tukimuodoista, jotka tukevat vanhemmuutta. 
 

” Perheasiain neuvottelukeskus (seurakunnan järjestämä pa-
risuhdeneuvonta, terapiatyyppinen).” 
 
”Kiintymysvanhemmuus ry, Hämeenlinnan imetys ry.” 
 
”Monikkoperheyhdistys kaksosperheille.” 
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Vanhempien vastauksista ilmeni, että he olivat kokeneet saaneensa van-
hemmuuteensa eniten tukea Kanta-Hämeessä eniten neuvolasta, päiväko-
dista sekä avoimesta päiväkodista ja seurakunnan kerhosta tai vanhem-
painryhmästä. Vastaajat toivat myös esille, että heidän vanhemmuuttaan 
tukevat myös kouluterveydenhuolto, eri järjestöjen palvelut, perhetyö ja 
kotipalvelu. Vastauksissa oli huomioitavissa myös se, että kaikki, eivät koe 
tarvetta ulkopuoliselle tuelle omaan vanhemmuuteensa. 
 

”Lasten kummit, terveydenhuollon palvelut.” 
 
”Olen aika itseohjautuva ja käytän yksinkertaista maalaisjär-
keä, niin en ehkä siksi edes hakeudu tuen piiriin.” 

 

8.3 Vanhemmuuden tuen riittävyys Kanta-Hämeessä  

 
Seuraavaksi haastattelussa selvitettiin vanhempien kokemuksia tuen riit-
tävyydestä. Haastatelluista 84 prosenttia kertoi saavansa tarpeeksi tukea 
vanhemmuuteensa ja 16 prosenttia koki, ettei tuki ole tällä hetkellä riit-
tävä. Vanhemmat vastasivat osin monisanisesti aiheesta olleisiin avoimiin 
kysymyksiin. 
 

”Varsinkin näin pienellä paikkakunnallatoimintaa oli muka-
vasti ja niin, että äitiyslomalla sain ajan hyvin kulumaan.” 
 
”Tällä hetkellä tuki on riittävää, mutta vaikeimpina aikoina 
jäin yksin.” 
 
”Kokemuksia on vähätelty.” 
 

Vastauksien perusteella vanhemmat kertoivat saaneensa neuvoloista pää-
sääntöisesti riittävää tukea vanhemmuuteensa, mutta neuvoloiden kiire 
tuli esille myös vastauksissa.  
Neuvoloihin toivottiin enemmän käyntejä vanhemmille lapsille, koska ti-
heämmät käynnit vastaajien mukaan päättyvät lapsen täyttäessä kaksi 
vuotta. Päiväkodista saadun tuen vanhemmat kokivat vastauksien perus-
teella merkittävänä tukimuotona. Yksi vastaajista toivoisi parantamista 
kouluterveydenhuollon tiedonkulkuun.  
 

”Neuvola usein ruuhkautunut, vaikea saada aikoja. Päiväko-
titoiminnasta plussaa, henkilökunta joustavaa.” 
 
”Asiat lähtenyt rullaamaan hyvin. Neuvolasta saanut nope-
asti aikoja, työntekijät mukavia ja ammattimaisia.” 
 
”Olen saanut tarvittavan tuen, koska sekä neuvolan että päi-
väkodin henkilökunta on osaavaa.” 
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Neuvolantyö sai osalta vastaajilta kritiikkiä palelun asiakaslähtöisyyden 
puutteesta sekä vastauksien konkreettisuuden vähäisyydestä. Vastauksien 
mukaan vanhemmat kokivat neuvolakäynneillä olevan liian kiire, mikä vai-
keuttaa vanhemmuuden tukemista. Osa vastaajista koki, ettei osaa neuvo-
lassa välttämättä itse kysyä kaikkea ja toivoisi ammattilaisen tukevan van-
hemmuutta kysymättäkin.  
 

”Neuvolatyö pitäisi olla asiakaslähtöisempää, on kiirettä, vain 
pakolliset käydään läpi, kysymyksiin annetaan latteita vas-
tauksia, konkreettisempia neuvoja kaivataan. ” 

 
”Neuvola-ajat lyhyitä ja liian harvoin.”  

 
”Ei saa selkeitä neuvoja neuvolasta.”   

 
Vanhempien vastauksissa tuotiin esille kunnan sekä seurakunnan järjestä-
mien kerhojen tarjoavan lapsille ikäistään seuraa sekä tukevan vastaajien 
vanhemmuutta. Näissä kerhoissa myös vanhemmille on tarjolla vertaistu-
kea samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta. Vastauksien perusteella 
myös omalla aktiivisuudella on merkitystä palvelujen riittävyyden koke-
mukseen.  
 

”Kun olin äitiyslomalla nuoremman kanssa, kunnan kaksi ker-
taa viikossa 3h kerho vanhemmalle lapselle oli super hyvä 
juttu, koska vanhempi lapsi oli silloin hyvin mustasukkainen 
nuoremmasta.” 
 
”Seurakunta järjestää toimintaa, jossa esimerkiksi lapseni ta-
paavat muita ikäisiään ja joista minä saan myös ystäviä. Neu-
voloissa kannustetaan ja tuetaan aidosti ja välittävästi. Oi-
tissa on aivan ihana neuvola.” 
 

 
Tarjottavan tuen maksuttomuus mainittiin vanhempien vastauksissa sekä 
se, että tuen piiriin pääsee vaivattomasti. Vastauksien mukaan vanhem-
mat ovat saaneet tukea myös sairaanhoitopiirin kautta. Lapsen sairastu-
essa oli koettu, että on saatu tukea riittävästi. Tuen tarpeen ilmetessä van-
hempien on tiedettävä mistä tukea on saatavilla ja tässä koettiin päiväko-
din olleen hyvänä apuna. Osa vastaajista toi esille, että heillä tuen tarve oli 
ollut aika pientä, joten tarjottava tuki on riittänyt. 
 

”Perheasiain neuvottelukeskus on ilmainen. Myös neuvolan 
tuki on riittävää, siellä on pääsyt käymään aikaa varaamatta.” 

 
”On varmaan ollut riittävää, ei kovasti omaa vanhemmuutta 
tukevaa. Tukiportaisiin on ollut tutustumista päiväkodilla., on 
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ollut hyvä. Erityislastentarhanopettaja mukana. Tuen tar-
peen ilmetessä tietää mistä tukea löytyy. Erilaiset teemaillat 
hyviä, mm. Sinkkosen luento on ollut mieleenpainuva.”  

 
Vastaajista osa kertoi, ettei tuki ole riittävää, koska siihen ei ole varaa. 
Työntekijöiden kiireen koettiin myös vaikuttavan negatiivisesti tuen riittä-
vyyteen. Yksi vastaajista mainitsi vanhemmuuden tukea vaikeuttavana te-
kijänä peruuntuneet kotipalvelunajat. Vastaajista osa kertoi kokevansa, 
ettei tukea ole riittävästi, mutta se voi olla omaa tietämättömyyttä ole-
massa olevista palveluista. 
 

”Sovituista ajoista ei pidetä kiinni, enemmän peruutuksia, 
kuin toteutuneita käyntejä. Työntekijöiden vaihtuvuus 
suurta. (Kotipalvelu)” 

 
”Tiukka taloudellinen tilanne voitaisiin ottaa huomioon koti-
palvelun maksuissa. Apua tarvittaisiin, mutta ei ole oikein va-
raa.” 

 
”Työntekijöillä kauhea kiire, eikä heillä ole ollut aikaa riittä-
västi.” 

 
Vastanneista vanhemmista moni toi esille sen, että oman perheen tilanne 
on ollut sellainen, ettei tukipalveluille ole ollut juurikaan tarvetta ja siksi jo 
olemassa olevat palvelut ovat heille hyvin riittäneet. Haastatteluun osallis-
tuneista vanhemmista moni kertoi, että heillä on kiltit lapset, jonka vuoksi 
tuen tarvetta ei ole ollut. Jotkut vastanneista mainitsivat lasten olevan 
vielä pieniä ja tämän vuoksi, eivät ole tukia vielä juurikaan tarvinneet 

 
”Lapset pysyneet terveinä ja tilanne vakaa.” 

 
”On pärjätty ja onneksi lapset ovat olleet helppoja yksilöitä.” 

 
”Lapsemme on vielä kovin pieni ja tähän mennessä tuki on 
ollut riittävää.” 

 
Moni haastatteluun vastanneista vanhemmista kertoi, että heidän tuen 
tarve on ollut lähinnä pientä ja siihen on riittänyt hyvin pelkät neuvot, joi-
hin vastaukset ovat aina olleet saatavilla. Hyvin moni myös koki, ettei ole 
jäänyt vaille mitään mitä olisi tarvinnut perheen tukemiseen. Osa vastaa-
jista on hyötynyt muilta vanhemmilta saamastaan vertaistuesta. Yksi vas-
taajista kertoi, että hakisi tarvittavan tuen muualta, jollei sitä omassa kun-
nassa olisi riittävästi tarjolla. 
 

”Askarruttaviin kysymyksiin on aina saanut vastaukset.” 
 

”Koen, että puhuminen arjen kipupisteistä toisten vanhem-
pien kanssa on riittänyt.” 
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Vanhemmat kertoivat, että kouluterveydenhuollosta on ollut mahdolli-
suus saada omiin mieltä askarruttaviin asioihin tukea. Vanhemmat toivat 
esille myös neuvolan ja varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilökunnan 
tuen olleen heille merkityksellistä. 
 

”Jos asia askarruttaa, saa apua (kouluterveys).” 
 

”Olen saanut tarvittavan tuen, koska sekä neuvola, että päi-
väkodin henkilökunta on osaavaa.” 

 

8.4 Kokemuksia vanhemmuuden tuen palvelutarjonnasta Kanta-Hämeessä 

 
Tässä luvussa tarkastelen vanhemmuuden tukemiseen jo olemassa olevia 
palveluita Kanta-Hämeen alueella sekä näiden palveluiden riittävyyttä.  
 
Haastatteluun vastanneista vanhemmista 60 prosenttia koki, että vanhem-
muuden tukemisen palveluita on tällä hetkellä riittävästi tarjolla. Neljäsosa 
vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään siihen onko edellä mainittuja 
palveluita tarpeeksi ja 16 prosentin mielestä palveluita ei ole nyt riittävästi. 
 
Vastaajat toivat esille, että palveluiden tarjonta neuvoloissa on riittävää, 
mutta muistuttivat, ettei neuvoloissa ole terveydenhoitaja aina paikalla, 
joka saattaa olla toisille haasteellinen asia. Vastauksista kävi ilmi, että kou-
lun terveydenhoitaja sekä -tukiverkot, terveydenhuolto ja yksityinen sek-
tori ovat tarjonneet riittävästi palveluita. Lapsiperheiden palveluiden riit-
tävyys myös koettiin hyvänä. 
 

”Omalla kohdalla on riittävästi, mutta pienten lasten van-
hemmat voivat ajatella toisin. Esim. neuvolan terveydenhoi-
taja ei ole joka päivä tavattavissa.” 

 
”Koulun tukiverkot, terveydenhuolto, yksityinen sektori.” 

 
Vanhempien vastausten perusteella moni kokee sosiaalipalvelujen olevan 
toimivia ja sosiaalityöntekijä olevan hyvin tavoitettavissa. Perhetyöhön 
vastaajat toivoivat lisää henkilökuntaa, mutta moni kertoi sen toimivat 
tällä hetkellä riittävänä palvelumuotona heidän tarpeisiin. Perheneuvolan 
ja lapsiperheiden palvelut usea haastateltava koki riittäviksi Kanta-Hä-
meessä tällä hetkellä. Yksi vastaajista kertoi kotipalvelun tarjonneen hei-
dän tarpeisiin riittävää tukea. Yksi vastaajista mainitsi saavansa kulttuuri-
toiminnasta tukea omaan vanhemmuuteensa. 
 

”Muissa ok, mutta perhetyöhön enempi henkilökuntaa.” 
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”Varhaisen tuen perhetyö, avoin varhaiskasvatustoiminta, 
neuvola, kulttuuritoiminta.” 

 
”Perhetyö / perheneuvola, kotipalvelu.” 

 
Vastauksissa riittäväksi tukimuodoiksi mainittiin myös Mannerheimin las-
tensuojeluliiton perhekahvila, seurakunnan tarjoamat kerhot, avoimet 
kerhot ja lapsille ja vanhemmille järjestetyt erityiset tapahtumat. Päiväko-
din vanhemmille tarjoama tuki koettiin riittävänä. 
 
  ”MLL perhekahvila, seurakunnan perhe- ja vauvakerhot.” 
 

”Kerhot, äitikahvilat, MLL.” 
 
Useissa vastauksissa mainittiin, että vanhemmuuden tukemiseen tärkeänä 
palveluna koetaan Nipsula. Nipsula on Hämeen ammattikorkeakoulun jär-
jestämää avointa varhaiskasvatustoimintaa, joka toimii Lahdensivun kam-
puksen tiloissa. Tavoitteena Nipsulan toiminnassa on mahdollistaa lasten 
ja aikuisten yhteinen toiminta sekä heidän toisilleen tarjoama vertaistuki. 
Nipsulassa on vapaan leikin ja oleskelun lisäksi jokaisella kerralla monipuo-
lista ohjattua toimintaa. Toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvi-
ointiin otetaan mukaan myös lapset ja vanhemmat. Nipsulan toiminnassa 
ovat mukana myös Hämeen Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan 
koulutusohjelmien opiskelijat, koska he tekevät toiminnan puitteissa omia 
oppimistehtäviään, opinnäytetöitään sekä projektejaan. Vanhemmuutta 
tukevina palveluina tuli esille myös Ankkuritiimi, joka on Hämeen poliisilai-
toksella Hämeenlinnan poliisiasemalla toimiva seudullinen moniammatilli-
nen tiimi, johon kuuluu poliisin lisäksi sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja, 
psykiatrinen sairaanhoitaja sekä nuorisotyöntekijä.  
 
Ankkurin toiminnan tarkoitus on puuttua varhaisessa vaiheessa alaikäisten 
rikolliseen käyttäytymiseen. Ankkuri toimii nuoren ja hänen perheensä 
kanssa yhteistyössä ja tarpeen niin vaatiessa ohjaavat heidät tarkoituksen-
mukaisen jatkotyöskentelyn piiriin. Ankkurin tavoite on moniammatilli-
sella työskentelyllään lisätä sisäistä turvallisuutta Kanta-Hämeen alueella.  
 

”Nipsula.” 
 

”Seurakunta, Nipsula, Ankkuri.” 
 
Haastatteluaineisto osoitti, että matalan kynnyksen palveluita pidetään 
tarpeellisina ja erilaiset tapahtumat myös tukevat vanhemmuutta.  Van-
hemmat mainitsivat vastauksissaan heidän vanhemmuuttaan tukeviksi 
palveluiksi päiväkotien läheisyyden, Kela:n, keskussairaalan sekä LähiTa-
piolan vakuutuspalvelut. Osa vastaajista kertoi palveluita olevan riittävästi 
erottelematta sitä sen tarkemmin ja toiset kokivat kehityssuunnan olevan 
hyvä. 
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”Neuvola, LähiTapiolan vakuutuspalvelut, Kela, keskussai-
raala, 2 päiväkotia lähellä.” 

 
”Matalan kynnyksen apu.” 

 
”Kehityssuunta on hyvä.” 

 

8.5 Verkoston merkitys vanhemmuuden tukemisessa 

 
Vanhempien vastauksissa tuli esille lähiverkoston suuri merkitys heidän 
vanhemmuuden tukemisessa, jossa sukulaiset ja ystävät koettiin hyvin 
merkityksellisiksi. Vastauksissa näkyi myös vertaistuen tarpeellisuus ja sen 
voimaannuttava vaikutus vanhemmuuteen. 
 

”Suurin tuki tulee ystäviltä, mutta muualta muuttaneena 
kontakteja tuli ensisijaisesti solmittua seurakunnan kerhossa 
muihin äiteihin.” 
 
”Ystäviltä, äitien tapaamisista, jotka eivät ole julkisia tahoja.” 

 
Vanhemmat mainitsivat vastauksissaan verkostonsa tärkeiksi vanhem-
muuden tukimuodoiksi Ankkuri tiimin, perhepäivähoidon, seurakunnan 
kerhot ja työkaverit. Vanhemmat toivat tärkeänä verkostonaan esille myös 
neuvolan, päiväkodin, koulun sekä sen muun henkilökunnan sekä koulu-
terveydenhuollon. 
 
Kaikilla vastaajista ei kuitenkaan lähiverkostoa ole tukenaan, mikä näkyi 
useissa haastattelun vastauksissa. Osa toi esille, että kaveriperheitä on 
liian vähän. 
 

”Lähiverkoston suppeus.” 
 

”Kavereiden vähyys.” 
 
” Lähiverkoston puuttuminen laittaa turvautumaan kuntaan.  
Ei saa hengähdystä lastenhoidosta.” 

 
Vanhemmat kertoivat haastattelussa, että verkoston ollessa suppea tai 
sitä ei ole lähellä se vaikuttaa vanhemmuudessa jaksamiseen. Verkosto 
mahdollistaisi vastausten perusteella vanhemmille enemmän yhteistä ai-
kaa ja esimerkiksi lastenhoitoapua vanhemmat lääkärissä käynnin ajaksi. 
Haastateltavat kertoivat, että vahvempi verkosto takaisi enemmän yksilö-
aikaa lapsille. 
 



43 
 

 
 

”Oma tukiverkosto voisi olla parempi, mutta siihen ei viran-
omaiset voi vaikuttaa. Jotain sijaisverkostoa tietysti, vaikka 
vierastankin itse ajatusta. Pärjään aika hyvin näinkin.” 

 
”Tällä hetkellä ehkä eniten tukiverkostoa, että saisi hetken 
hengähtää/viettää parisuhdeaikaa. Ei taida olla muuta saata-
villa, kuin maksullista.” 
 
”Jokaiselle lapselle omaa aikaa olisi hyvä olla enemmän. Vä-
hän mahdollisuuksia huvitteluun. Ei päästä lomalle.” 

 
Vanhemmat toivat haastattelussa esille, että verkostoa tukemaan voisi olla 
esimerkiksi nettiryhmiä, joista saisi vertaistukea. Vertaistuen tarpeellisuus 
tuli esille useissa vanhempien vastauksissa ja monesti sen koettiin keskus-
telullisen tuen lisäksi antavan mahdollisuuden myös jakaa neuvoja toisten 
kanssa. 
 

”Erilaisia nettiryhmiä, joissa vanhemmat voivat keskustella 
sekä yhteisneuvolakäyntejä, jossa mukana useita perheitä ja-
kamassa kokemuksiaan.” 

 
”Vertaistukea. Lähipiirissä olisi hyvä olla joku samassa elä-
mäntilanteessa oleva.” 

8.6 Vanhemmuuden tuen toiveet 

 
Haastatteluun vastanneet vanhemmat toivoivat vanhemmuutensa tuke-
miseen hyvin laajasti. Osa vastaajista toivoi tukea useampaan, kuin yhteen 
vanhemmuuden osa-alueeseen ja siksi vastauksia tulikin 269, vaikka vas-
taajina oli haastattelussa 159 henkilöä.  

 
Vastaajista 39 prosenttia toivoi tukea lasten kasvatukseen liittyvissä asi-
oissa. Työn ja perheen yhdistämiseen vastaajista toivoi tukea 33 prosenttia 
ja ajanhallintaan 32 prosenttia.  
 
Viidesosa vastaajista kertoi, että arjen pyörittäminen, johon kuuluu esi-
merkiksi ruuanlaitto, puhtaus sekä talous, vaatisi tukea ja viidesosa vastaa-
jista mainitsi parisuhteen tuen tarpeellisuuden.  Vastaajista lähes viiden-
nes koki, ettei tarvitse lainkaan tukea vanhemmuutensa tueksi. Yksi vas-
taajista toi esille, ettei tiedä millaista tukea on tarjolla. 
 

”Tällä hetkellä en mitään. Lähinnä tuki ensimmäistä lasta 
odottaessa, että tukiverkosto kartoitetaan, jotta ei ole yksin 
(tai neuvolan varassa), kun lapsi syntyy.” 

 
”Koen riittäväksi tämän hetkisen tuen.” 
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Vastaajat toivoivat vanhemmuuttaan tukemaan lasten kasvatukseen kan-
nustavaa ohjausta ja neuvoa esimerkiksi koululta. Vanhemmat kertoivat 
tarvitsevansa tukea esimerkiksi tilanteissa, kun nuorilla on ongelmia päih-
teidenkäytössä. Vastauksissa tuotiin esille myös mahdolliset teemaillat, 
joista olisi mahdollisuus saada tukea omaan vanhemmuuteen. Vanhem-
mat kokivat, että ammattilaisen asiantuntija-avulla olisi mahdollisuus tu-
kea heidän vanhemmuuttaan. 
 

”Uusiin vaikeisiin asioihin neuvoa ”mitä tehdä” esim. ohjeita 
ja neuvoja kasvattaa hyväkäytöksinen lapsi.” 
 
”Kasvatusapua Super Nanny, joskus kotiin avuksi.” 

 
”Kun lapselle tulee murrosikä ja hän itsenäistyy ja päihteet 
astuvat kuvaan, haluaisin, että koulu pitää parhaansa mu-
kaan huolen, että lapset, eivät sekaannu niihin. Huumeet pe-
lottavat minua ja kauhistuttaa ajatus, että niitä liikkuu nuor-
ten keskuudessa. Huumeiden käytön vähentämiseen pitäisi 
panostaa.” 

 
”Teemaillat lapsen eri ikäkausiin liittyen. Ns. uhmaiät, mur-
rosikä. Asiantuntija puhujana, siitä voisi saada kasvatusvink-
kejä omaan arkeen.” 

 
Vanhemmat kertoivat, että yhteistä aikaa muiden kanssa esimerkiksi ker-
hojen myötä olisi hyvä lisätä. Tällaista palvelua toivottiin lisättävän niin, 
että huomioidaan eri-ikäiset asiakkaat. Useissa vastauksissa mainittiin 
neuvolan tärkeys vanhemmuuden tukemisen palveluna, mutta osassa vas-
tauksia toivottiin neuvola käyntejä lisää. 
 

”Vauvat tykkäävät muiden vauvojen seurasta, joten paljon 
vauvatreffejä.” 

 
”Mahdollisimman paljon erilaista toimintaa myös iltaisin, ku-
ten nyt on aloitettukin iltaperhekerho. Myös taajemmat neu-
volapalvelut olisivat hyvä. Välit tuntuvat niin pitkiltä välillä.” 

 
Vastausten perusteella vanhemmat toivoivat Kanta-Hämeen alueelle lisää 
matalankynnyksen palveluita, joiden avulla heillä olisi mahdollisuus saada 
ammattitaitoista apua itselleen. Vanhempien vastauksista ilmeni myös, 
että matalan kynnyksen palveluiden avulla heidän arjen jaksamisensa pa-
rantuisi. Ohjausta toivottiin siihen, kuinka palveluihin pääsisi. 
 

”Matalankynnyksen palveluiden saatavuuteen, että olisi 
helppo kääntyä ammattilaisen puoleen.” 

 
”Matalan kynnyksen tukea arjen jaksamiseen. Äitiysneuvola-
palvelut jatkuisivat synnytyksen jälkeenkin.” 
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”Jos on haastavia tilanteita lapsen kanssa niin silloin kaipaisi 
palveluita ja helppoa pääsyä niihin. Tietoa, ohjausta ja opas-
tusta tietoa siitä mistä palveluita saisi ja miten hakeutua.” 
 
”Pystyisi tuomaan matalalla kynnyksellä omia ajatuksiaan 
julki erilaisista huolista, iloista ja muista asioista.” 

 
Vanhempien vastauksesta selvisi, että heillä olisi toiveena saada ajoittain 
lastenhoito sekä kodinhoidollista apua ja näiden palveluiden tulisi olla hel-
posti saatavilla. Vanhempien mielestä myös konkreettiset ammattilaisen 
antavat neuvot tukisivat heidän vanhemmuuttaan. 
 

”Ammattilaisen tietoa, suosituksia. Arjen pyörittämiseen 
konkreettisia esimerkkejä.” 

 
”Siivousapu, matalankynnyksen hoitopalveluja.” 

 
”Lastenhoitopalvelu muutamaksi tunniksi silloin tällöin.” 

 
Vastausten perusteella vanhemmat kokivat, että olisi tärkeää, ettei tarvit-
sisi pelätä jäävänsä yksin vanhemmuuden haasteisen kanssa. Useissa vas-
tauksissa toivottiin lisää kasvatuksellisia neuvoja ammattilaisilta sekä mah-
dollisuutta sähköisiin vanhemmuuden tukemisen palveluihin.  
Yksi vastaus koski muistutusta siitä, kuinka vapaaehtoistyön palveluita ei 
välttämättä löydetä ja niiden mahdollisesti tarjoama tuki jää siksi käyttä-
mättä. Vastaaja ehdottikin, että kolmannen sektorin toimijoiden palvelui-
hin pääsisi saman linkin kautta, kuin kunnan omaan palvelutarjontaan. 
 

”Luottamusta siihen, ettei vanhemmuuden kanssa tarvitse 
jäädä yksin. Riittävästi erilaisia verkostoja, mistä voi saada 
konkreettista tukea esim. lastenhoidon apua tai kasvatuksel-
lisiin asioihin neuvoja, jos on huolia/mieltä askarruttavia asi-
oita.” 
 
”Vertaistuki. Sähköisenä ohjeita, kertomuksia, neuvoja lap-
sen kehityksestä, helposti löydettäviä ohjeita ruuasta, sairau-
det (muut kuin flunssa) ja rokote asiat myös yhteen (ei monia 
sivuja).” 
 
”Toivoisin, että vanhemmuuden tukemiseen olisi esim. yksi 
internet-sivusto, josta olisi linkki jokaisen palveluntarjoajan 
sivulle -> palveluntarjotin. Monet 3. sektorin palveluista jää-
vät nyt paitsioon. 
 

Vanhemmuuden tuekseen vanhemmat toivoivat kohtaamispaikkoja, jossa 
olisi mahdollista tavata muita vanhempia esimerkiksi perhekahviloita. Van-
hempien mielestä tarpeen olisi, että päivittäin olisi mahdollisuus osallistua 
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edellä mainittuihin tapaamispaikkoihin. Vanhemmat toivoivat kohtaamis-
paikkoja, joissa olisi vertaistuen mahdollisuus, koska se tukisi heidän van-
hemmuuttaan. 
 

”Päivittäin vanhempien ”olohuone” esim. jatkuvasti toimiva 
perhekahvila.” 

 
”Mahdollisuutta verkostoitua, vanhempainryhmiä, joista tu-
kea. Iltapäivä toimintaa.” 

 
”Äitien kerho vain äideille. Tavallaan vertaistukiryhmä, noin 
30 min. omaa aikaa, jaksaa paremmin.” 

     
Useissa haastattelun vastauksissa toivottiin perheille taloudellisen tuen li-
säämistä. Vanhemmat toivoivat vastaustensa perusteella myös edullisia 
lasten- ja kodinhoitopalveluita. 
 

”Rahallista, lapsiperheitä pitäisi tukea paremmin rahalli-
sesti.” 
 
”Taloudellista tukea yrittäjäperheelle.” 

 
Vastauksiensa perusteella selvisi vanhemmuuden tukemiseen olevien pal-
veluiden kohdistuvan lapsen kaikkiin ikäkausiin, jotta lapsen kasvaessa 
vanhemmat saisivat tukea perheen muuttuvaan tilanteeseen. Useissa vas-
tauksissa vanhemmat toivoivat lapsen ikään kohdennettuja palveluita riit-
tävästi. 
 

”Neuvoja arjen askareiden opettamiseen lapselle esim. reip-
paasti syöminen ja vaipattomuus, nukkuminen. Valmistautu-
essa hoidon ja työn yhdistämiseen.” 

 
”Murrosiän riippuvuudeksi luokiteltavia palveluita esim. 
Snapchat ja niiden ymmärtämistä koskevat kysymykset. Kou-
lun kautta kollektiivisuutta älylaitteiden käytön kanssa.” 

 
Haastateltavat toivat esille vielä edellä mainittujen lisäksi, että he toivoisi-
vat tukea lastenhoidossa ja omassa parisuhteessaan. Vastaajat mainitsivat 
tarvitsevansa tukea myös oman ajan ja vertaistuen saamiseen. 
 

”Joskus kaipaisi lastenhoitoapua esimerkiksi lääkärissä käyn-
nin ajaksi.” 
 
”Vanhemmuuden kautta tukea omaan parisuhteeseen.” 
 
”Vertaistukea saman ikäisten lasten vanhemmilta.” 
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”Vertaistuki, löytää samankaltaista porukkaa ja se on lapsiys-
tävällistä ja helposti lähestyttävää.” 

8.7 Vanhempien kehittämisehdotukset 

 
Haastatteluun osallistuneista 159 vanhemmasta 119 antoi kehittämiseh-
dotuksia vanhemmuuden tukemiseksi Kanta-Häneen palveluissa. Osin 
vanhempien kehittämisehdotuksissa oli samankaltaisuutta, mutta kokosin 
tähän annetut kehittämisehdotukset mahdollisimman kattavasti. Vanhem-
mat ehdottivat, että olisi hyvä tiedottaa jo olemassa olevista palveluista 
paremmin, ja niiden tulisi olla selkeämmin löydettävissä ja osin mahdolli-
sesti sähköisesti. 
 

”Enemmän näkyvyyttä, harvoin tulee etsimättä vastaan.” 
 

”Palveluista pitäisi avoimemmin kertoa vanhemmille esim. 
neuvolassa.” 

 
”Netistä pitäisi pystyä varaamaan ja perumaan neuvolakäyn-
nit. Neuvoloissa liian lyhyt soittoaika.” 
 

Vanhemmat toivoisivat palveluiden yhtenäistämistä niin, että tuen saanti 
helpottuisi ja palvelut toimisivat niin sanottuina matalan kynnyksen palve-
luina. Matalan kynnyksen palveluihin yksilöillä on mahdollisimman helppo 
päästä esimerkiksi ilman mitään lähetettä ja niiden tarkoitus on tasaver-
taistaa palveluiden saamista. Matalan kynnyksen palveluita on usein tar-
jolla monille eri-ikäryhmille ja erilaisiin tarpeisiin, kuten lapsille, nuorille, 
perheille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville. Matalan kynnyk-
sen palveluja toivottiin myös, koska niihin voi päästä ilman merkittäviä jo-
noja ja niiden tulisi vanhempien mukaan olla kaikkien saatavilla. 
 

”Matalan kynnyksen palvelut. Tuen saaminen helpompaa.” 
 

”Apua pitäisi tarjota tarpeeksi ajoissa avun tarvitsijoille. Liik-
keelle lähtö liian hidasta. Matalankynnyksen palveluita tulisi 
olla helpommin saatavilla, koska kynnys hakea apua on kor-
kea. Esim. monilapsisille perheille ja perheille, joissa on työt-
tömyyttä voisi olla apua paremmin tarjolla. Perheet pitäisi 
paremmin saada avun piiriin. Myös nuorille pitää koulussa 
puhua avun mahdollisuuksista ja päihteistä jne.” 

 
”Etsivää nuorisotyötä saisi olla enemmän, nuoriin pitäisi pa-
nostaa enemmän. Lapsiperheiden palveluohjaaja, matala 
kynnys hakea apua, joka olisi kaikkien saatavilla.” 
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”Avoin keskus, jossa lapsille tekemistä ja aikuisille seuraa ja 
vaikka perhetyöntekijöitä, matalan kynnyksen hengailu-
paikka.” 

 
Vanhemmat toivoivat vanhemmuuttaan tukemaan enemmän palveluita, 
jotka olisivat nopeasti saatavilla, ennen kuin asiat perheissä kriisiytyvät. 
Tarjolla olevien palveluiden tulisi myös olla ennakoivia ja konkreettisia.  
 

”Avun tulisi olla helpompaa ja palveluja enemmän tarjolla, 
konkreettista apua, ei niinkään sähköisiä. Käytännön tuki ar-
jen pyörittämiseen, kun lapset ovat 0-3v. Ettei avun saanti 
edellytä, että perhe on kriisissä. Saa apua ennen kuin on liian 
myöhäistä.” 

 
”Mahdollistetaan avun saanti nopeasti, sekä puututtaisiin 
epäkohtiin ripeämmin.” 

 
”Pitäisi puuttua riittävästi ennakoiden mahdollisiin ongelmiin 
varhaisessa vaiheessa.” 
 

Kehittämisehdotuksina vanhemmat toivat esille moniammatillisuuden 
merkityksen, joka helpottaisi perheen tuen saantia. Ammatillisuuden mer-
kityksen tärkeyden toivat monet vanhemmat esille.  
 

”Syvempää asiantuntijuutta. Eri toimijoiden välille lisää yh-
teistyötä.” 

 
”Moniammatillisuus, tietyssä paikassa asiakkaan tiedot, eikä 
pirstaleisina monessa eri paikassa.” 
 

 
Haastatteluun osallistuneet vanhemmat toivoivat neuvolapalveluihin 
myös perheille tarkoitettuja kerhoja, jossa olisi mahdollisuus tavata sa-
massa tilanteessa olevia vanhempia.  
Neuvola mainittiin useamman vanhemman vastauksissa ja toivottiin sen 
pysyvän vähintään ennallaan, ettei asiointikäyntejä vähennetä, eikä siir-
retä palveluita ainoastaan verkkoon. Vanhemmat toivoivat neuvoloiden 
puuttuvan aiempaa enemmän varhaisesti perheiden mahdolliseen tuen 
tarpeeseen. Vanhemmat toivoivat neuvoloihin synnytyksen jälkeistä oh-
jausta sekä vanhemmille suunnattua aikaa aiempaa enemmän, koska se 
vastaajien mukaan auttaisi vanhempia jaksamaan paremmin. Vanhemmat 
toivoivat neuvoloiden ohjaavan ja tiedottavan kunnan muista palveluista 
aiempaa enemmän. Osa vanhemmista toivoi ryhmäneuvolatoimintaa 
enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa tarjolle. 
 

”Neuvolan järjestämä perhekerho? Erilaisia kohtaamisia sa-
massa tilanteessa olevien kanssa.” 
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”Neuvola pidettävä myös ihmisten välisenä, ei pelkästään 
verkossa.” 

 
”Säännöllisiä neuvolakäyntejä ei saa korvata/vähentää, 
vaikka verkkopalvelut kehittyisivätkin. ”Riskiryhmässä” ole-
vien perheiden aiempaa parempi tunnistaminen ja riittävän 
avun tarjoaminen (esim. mielenterveysongelmat, päihteet 
yms.) jotta turvataan lapsen kasvu ja kehitys.” 
 
”Neuvoloissa voitaisiin kertoa kunnan ja järjestöjen tarjoa-
mista palveluista/avusta paljon enemmän ja rohkeammin.” 

 
Vanhempien yksinäisyyteen kehittämisehdotuksissa kiinnitettiin huo-
miota, osa vanhemmista toi esille, että perhetyö voisi mahdollisesti tukea 
vanhemmuutta. Vanhemmat toivat myös esille, että toivoisivat niin sanot-
tua mummi ja pappa – toimintaa kehitettävän kunnassa sekä mahdollista 
lastenhoitoapua helposti ja nopealla aikataululla sataville. 
 

”Vertaistukiryhmien kehittäminen, neuvolan järjestämiä ryh-
miä, yksinäisyys on haaste -> tähän tarvittaisiin tukea.” 

 
”Maksutonta lastenhoitoapua, koska rahaa rajallisesti. Tie-
tysti tämä pitäisi jotenkin rajata, esim. vain pienituloisten ja 
oikeasti lastenhoitoapua tarvitsevien käyttöön. Mummi ja 
ukki –”lainaamo”, lapset, joilla ei ole isovanhempia voisivat 
tehdä lainamummien ja- ukkien kanssa niitä asioita, joita van-
hemmat, eivät pysty toteuttamaan/eivät ehdi, perinteisiä 
isovanhempien kanssa tehtäviä asioita ja yhteistä ajanviet-
toa.” 

 
Perhekerhoihin haastattelun vastanneet vanhemmat toivoivat ammatti-
laisten keskustelutilaisuuksia ja luentoja sekä ajankohtaa muutettavan 
niin, että kerhoja olisi tarjolla myös ilta-aikaan ja ulkosalla. Kerhoihin toi-
vottiin myös lisää valinnanvaraa. Vanhemmat toivoivat, että huomioitaisiin 
niin taaperoiden kuin murrosikäistenkin toimintaa yksilöistettyinä ikäryh-
mien mukaan. Useissa kehittämisehdotuksien vastauksissa vanhemmat 
toivat esille, ettei nuorisotyötä ole tällä hetkellä riittävästi.  
Murrosikäisten lasten palveluihin toivottiin selkeää linjausta ja tietoa mistä 
tuki sitten olisi saatavilla.   
 

”Perhekerhoissa voisi olla asiantuntijoiden vetämiä luentoja 
ja keskustelutilaisuuksia.” 

 
”Nuorille pitäisi olla enemmän toimintaa, kuin nuorisotalo.” 
 
”Murrosikäisten ongelmiin yhteinen linja -> miten ja mistä 
saa tukea.” 
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Vastauksissaan vanhemmat toivoivat seurakunnalta lisää kerhoja, mutta 
osa toi esille, että seurakunta toimii jo nyt aktiivisesti. Vanhemmat toivat 
esille, että tarpeen olisi saada maksutonta tai maksullista lapsiparkkitoi-
mintaa, jossa olisi luotettava järjestäjä. Haastatteluun osallistujista useat 
toivoivat kotipalvelun saatavuutta heidän vanhemmuuttaan tukemaan. 
 

”Enemmän seurakunnan tai neuvolan kerhotoimintaa. Tukia 
ei saa pienentää.” 

 
”Lapsiparkkitoimintaa ympäri vuoden, mahdollisuus ostaa 
muutama tunti viikossa. Kotipalvelun mainostaminen ha tar-
joaminen, matala kynnys.” 

 
”Kotipalvelu heti saatavilla.” 

 
Vanhemmuuteensa tukeviksi palveluiksi vanhemmat mainitsivat tuen, 
jossa ei tarvitsisi ajatella, että tiedot kirjataan ylös. Vanhemmat toivat 
esille, että olisi tärkeä saada palveluja ilman lastensuojelun tai huostaan-
oton uhkaa.  Haastatelluista yksi toivoi omaa tukihenkilöä lapsen synnyttyä 
perheen ensimmäisiin vuosiin.  
Useissa kehittämisehdotuksissa mainittiin perhetyön merkitys ja se, että 
perhetyöhön tarvittaisiin lisää henkilökuntaa. 
 

”Kovin moni lapsiperhe jää vähälle tuelle tai ilman., koska pe-
lätään ottaa yhteyttä mm. huostaanottopelon vuoksi tai suu-
rennuslasin alle joutumista sekä tukihenkilöitä ei saa tar-
peeksi usein yms. Varaongelma järjestelmässä.” 

 
”Nimettömät tukipalvelut, mahdollisuus hakea apua ilman 
kirjauksia, kesällä maksuton puistoruokailu alle 15-vuoti-
aille.” 

 
”Yksinhuoltajille vertaistukea ja apua. Perhetyöntekijöitä li-
sää niille, joilla tilanne on vaikeampi.”  

 
 
Haastatteluun osallistuneista vanhemmista useat mainitsivat, että talou-
dellista tukea tulisi parantaa. Osa toivoi maksuttomia palveluita, jotta ih-
misiä ei eriarvostettaisi varallisuuden vuoksi. Vanhempien vastausten pe-
rusteella myös kunnan toivottiin suuntaavan lisää rahaa palveluiden tuot-
tamiseen, joka olisi mahdollista kohdentaa muun muassa vanhemmuuden 
varhaiseen tukeen. 
 

” Harrastukset lapsille melko kalliita esim. urheilu- ja musiikki 
harrastukset. Tämä eriarvoistaa lapsia ja perheitä. Sitä voisi 
parantaa tukemalla taloudellisesti varsinkin isoja perheitä.” 
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”Rahaa lisää, jota pystytään tarjoamaan perhepalveluita 
enemmän ja varhaisen tuen palveluita.” 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 229–230) mukaan tutkija, tut-
kittavat sekä lukijat tulkitsevat kaikki tutkimusta ja sen osia kukin omalla 
tavallaan. Heidän mukaansa erilaiset tulkinnat eivät täydellisesti yhdisty 
vaan tosiasioistakin voi syntyä erimielisyyksiä, koska asioita tulkitaan eri 
tavoin. Tutkimuksen tuloksista tulisi voida laatia synteesejä, jotka sitten 
kokoavat pääseikat yhteen sekä antavat selkeästi vastaukset asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin. Johtopäätökset perustuvat aineistosta saatuihin 
synteeseihin ja tutkijan on pohdittava saatujen tulosten merkitystä tutki-
musalueella ja mikä niiden laajempi merkitys voisi olla. Ruusuvuori, Nikan-
der ja Hyvärinen (2010, 13) toteavat, että aineisto on tunnettava, jotta sen 
kanssa olisi mahdollisuus päästä dialogiin. 

 
Vanhemmuuden tukemisessa on useampia huomioitavia kokonaisuuksia. 
Yksi keskeinen tavoite on varmasti lapsen riittävä ja turvallinen kasvu sekä 
kehitys. Vornanen (2001, 21) muistuttaa, että Suomessa lainsäädäntö luo 
reunaehdot lasten hyvinvoinnille. Tämä laki velvoittaa puuttumaan asiaa, 
jos lapsen terveys, kasvu tai kehitys ovat vaarantuneet. Lait ovat luoneet 
puitteet lasten hyvinvoinnille, mutteivat sinänsä pysty ratkaisemaan lasten 
hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin kysymyksiä. Niitä on kuitenkin mahdolli-
suus käyttää välineinä edistämään lasten oloja yhdessä muiden lapsi- sekä 
yhteiskuntapoliittisten toimien rinnalla. 
 
Sosiaalisella tuella on niin suoria kuin välillisiäkin vaikutuksia vanhemmuu-
den laatuun ja siinä jaksamiseen. Positiivisista tukea vanhemmilla on mah-
dollisuus saada neuvojen, palautteiden sekä roolimallien avulla. Vanhem-
pien jaksamista on mahdollisuus tukea sosiaalisen verkoston avulla. (Ghate 
& Hazel 2002, 106.) 
 
 
Tämän verkoston avulla vanhemmilla on mahdollisuus saada neuvoja, las-
tenhoitoapua tai esimerkiksi taloudellista tukea. Nämä tukimuodot voivat 
vähentää osaltaan vanhempien stressiä. Vanhemman saadessa itse tukea 
on heidän helpompi antaa tukea sekä hoivaa lapsillensa. (Ghate & Hazel 
2002, 106.) 
 
Tässä luvussa teen yhteenvetona vanhempien haastattelussa esille tuomia 
mielipiteitä vanhemmuuden tuen palveluista sekä niiden riittävyydestä 
Kanta-Hämeen alueella. Haastatellut vanhemmat toivat vastauksissaan 
esille kattavasti lapsen eri ikäkausiin liittyvät haasteet ja niihin liittyvät tu-
kipalvelut sekä sen, millaisille palveluille olisi heidän mielestään lisätar-
vetta. 
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9.1 Neuvolapalvelut vanhemmuuden tukena 

 
Tässä tutkimuksessa korostui neuvolapalveluiden rooli vanhemmuuden 
tukemisessa. Haastatellut pitivät äitiysneuvolaa merkityksellisenä van-
hemmuuden tukemisessa. Vanhemmat kertoivat toivovansa neuvolapal-
veluihin lisättävän sähköisiä palveluita, mutta toisaalta he pitivät tärkeänä, 
että henkilökohtainen kohtaaminen säilyy. Tutkimuksessa haastatellut 
vanhemmat toivat esille, että neuvolasta on mahdollisuus saada tarvitta-
vaa tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vastauksista 
ilmeni, että vanhemmat pitävät tärkeänä, että neuvolapalveluissa tunnis-
tettaisiin niin sanotut riskiryhmät entistä varhaisemmassa vaiheessa esi-
merkiksi mielenterveyteen sekä päihteisiin liittyvät ongelmat. Haastatellut 
vanhemmat kertoivat toivovansa, että aikoja olisi tarjolla viikon jokaisena 
arkipäivänä viikossa. Vanhempien vastauksissa pidettiin tärkeänä kiiree-
töntä asiakaspalvelua ja selkeitä neuvoja vanhemmuutensa tukemiseen. 
 
Äitiysneuvola on perheelle maksutonta ja sen palvelut kattavat raskauden 
alkuajasta aina lapsen syntymän jälkeiseen aikaan, jolloin palvelut siirtyvät 
lastenneuvolan puolelle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2018) mu-
kaan äitiysneuvolan tavoitteena on tukea tulevien vanhempien ja koko 
perheen hyvinvointia, terveyttä sekä syntyvän lapsen kehitysympäristön 
turvallisuutta ja terveellisyyttä. Äitiysneuvolan tehtävä on myös osallistua 
terveyserojen kaventamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen esimer-
kiksi varhaisen kohdennetun tuen avulla. 
 
Vanhempien näkökulmasta äitiysneuvolan palveluiden avulla tuetaan per-
heen tietoisuutta omista sekä perheen voimavaroista ja perhe-elämää 
kuormittavista asioista. Äitiysneuvolasta on mahdollista saada tukea sii-
hen, kuinka perheen hyväksi olisi mahdollista toimia. Äitiysneuvola tukee 
toiminnallaan vanhempia kasvussa äidiksi ja isäksi sekä antaa vanhemmille 
vertaistukea. Vanhemmat saavat äitiysneuvolasta tukea oman verkos-
tonsa tuntemuksen kehittymisessä sekä sen mistä tarvittaessa on mahdol-
lista saada apua ja tukea. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2018.) 
 
Lastenneuvolan tehtävä on tukea vanhempien vanhemmuutta sekä koko 
perheen hyvinvointia.  Neuvolatoiminnalla tuetaan myös lapsen kasvu- ja 
kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistämistä. 
Lastenneuvolassa seurataan tiiviisti lapsen kehitystä sekä kasvua ja tar-
peen vaatiessa ohjataan tarpeellisiin lisätutkimuksiin ja mahdollisesti tar-
vittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2018.) Tämä tukee vanhemmuutta, koska vanhemmilla on mahdolli-
suus saada ammattilaisen tuki säännöllisesti lapsen syntymästä lähtien. 
 
Neuvolan terveydenhoitajasta muodostuu perheelle tuttu henkilö, joka 
parhaassa tilanteessa pysyy samana työntekijänä aina lapsen syntymästä 
kouluikään saakka. Tämä tukisi työntekijän kokonaisvaltaista näkemystä 
lapsen kasvusta ja perheen tilanteesta. 
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Neuvolapalvelut ovat kunnan järjestämiä maksuttomia palveluita, jotka 
koskevat kaikkia alueen lapsiperheitä. Kunnassa laaditaan yhdessä sosiaa-
litoimen kanssa toimintaohjelma neuvolatoiminnalle. Neuvolat toimivat 
verkostossa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, erikoissairaanhoidon, las-
tensuojelun sekä muun sosiaalitoimen kanssa. Neuvoloiden tukeen kuuluu 
koko perheen terveyden, hyvinvoinnin ja niihin vaikuttavien tekijöiden ar-
viointi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) 

9.2 Varhaiskasvatus vanhemmuuden tukena 

 
Tuloksista nousi esille se, kuinka vanhemmat kokivat varhaiskasvatuksen 
olevan heidän vanhemmuuttaan tukevaa. Varhaiskasvatus tukee perheitä 
hyvin monipuolisesti. Vanhemmat kertoivat saavansa varhaiskasvatuksen 
ammattilaisilta tukea lapsen eri-ikäkausiin liittyviin haasteisiin. 
 
Siren-Tiusanen (2001, 15) kuvaa, että ensimmäisenä vuotena lapsen kehi-
tystä hallitsee hänen tunnevuorovaikutus vanhempien ja kasvattajien 
kanssa sekä silloin syntyy kiintymys ja perusluottamus hoivaaviin aikuisiin. 
Lapsen kehitys on tuolloin muutoinkin hyvin monitahoista sillä silloin hä-
nen puheen valmistavat vaiheet sekä liikkeet ja esinehavainnot kehittyvät. 
Toisella ikävuodella psyykkisen kehityksen perustan muodostavat esinetoi-
minnot sekä puheen oppiminen ja puheesta tulee tärkeä osa lapsen vuo-
rovaikutuksessa ympäristöönsä nähden. Kolmannella ikävuodella lapsi al-
kaa tiedostaa oman minänsä olemassa oloa itsenäisenä olentona, joka 
omaa toiveita ja odotuksia. Tämä tuo mukanaan ristiriitaisia ajatuksia ai-
kuisen toiveiden kanssa ja ne saattavat aiheuttaa lapsen käytöksessä uh-
maa. Uhmaikä alkaa lapsella tavallisimmin kahden ja puolen vuoden iässä.  
 
Alle kolmevuotiaiden kehityksessä on huomioitava sen eri osa-alueita, ku-
ten lapsen kävelemään ja puhumaan oppiminen. On huomioitava myös, 
että lapsi opettelee käsittelemään esineitä tarkoituksenmukaisella tavalle 
ja leikkimään niillä. Samalla kehittyy lapsen havainnointikyky, ajattelu ja 
käytöksen säätelykyky. (Siren-Tiusanen 2001, 15.)  
Varhaiskasvatuksen vahvuutena on ammatillinen osaaminen, joka osal-
taan tukee lapsen toimintaa eri kehitysvaiheissa ja vanhemmilla on mah-
dollisuus saada ammatillista tukea, joka on heidän lapselle yksilöllisesti 
suunniteltua.  

 
Lasten ja aikuisten kohtaamisten seurauksena syntyvä sosiaalinen tila on 
yhteydessä kiinteästi myös kulttuuriseen ja fyysiseen ympäristöön päivä-
kodissa. Tila, jossa lasten kanssa toimitaan, muovautuu päivittäin tapahtu-
vassa sosiaalisessa kanssakäymisessä, eikä pelkästään sinne valittujen ma-
teriaalien ja tavaroiden avulla. Lapset tuottavat omalla toiminnallaan ja 
mielikuvituksellaan tilalle erilaisia merkityksiä ja käyttö mahdollisuuksia. 
(Rutanen 2013, 95- 96.) 
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Varhaiskasvatuksen jälkeen vanhemmuuden tueksi astuu kuvaa koulun 
tarjoama tuki. Koulun pääsääntöinen tehtävä on opettaa, mutta sen kas-
vatuksellista ja perheelle tarjoamaa tukea ei tule unohtaa. Terveydenhoi-
taja toimii koulussa myös usein oppilashuoltoryhmässä, jossa hänellä on 
lapsen asioissa oma roolinsa oppilaan asioiden asiantuntijana. 

9.3 Kouluterveydenhuolto vanhemmuuden tukena 

 
Tässä tutkimuksessa haastateltavat kertoivat kouluterveydenhuollon pal-
veluita tärkeinä ja toivat esille olevansa pääsääntöisesti tyytyväisiä tämän 
hetkisiin palveluihin. Haastateltavat toivoivat nuorille lisää tietoutta päih-
teistä ja vanhemmille kasvatuksellisia neuvoja. Vanhempien vastauksissa 
toivottiin tiedonkulun parantamista koulun ja kodin välillä. 
 
 Vanhemmilla on mahdollisuus luottaa siihen, että kouluterveydenhuollon 
kautta heidän lapsensa saa säännöllisesti ikäkausitarkastukset sekä tarvit-
taessa heillä on mahdollisuus saada tukea myös muihin mieltä askarrutta-
viin terveyttä koskeviin kysymyksiin. Kouluterveydenhuolto ei kuitenkaan 
tarjoa akuuttia terveydenhuoltoa ja sitä tarvittaessa on tarkoitus turvautua 
lääkärin vastaanotolle esimerkiksi terveyskeskukseen. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2018) mainitsee kouluterveydenhuollon   
olevan lakisääteistä sekä maksutonta perusterveydenhuollon palvelua, 
joka on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheillensä. Koulutervey-
denhuollon tehtäviä ovat lapsen kasvun, kehityksen sekä terveyden tuke-
misen lisäksi vanhempien ja huoltajien tukeminen heidän kasvatustyös-
sään. Kouluterveydenhuollon tukeen kuuluu myös lapsen mahdollisen eri-
tyisen tuen tarpeen selvitys mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
 

9.4 Huolta eriarvoisuudesta 

 
Aineistossa tuli esille, että vanhemmat kokivat taloudellisen aseman eriar-
voistavan ihmisiä suhteessa toisiinsa. Vanhemmat toivoivat taloudellisen 
tilanteen yhdenvertaistamista sen lisäksi, että kunta lisäisi taloudellista tu-
kea perheille, joilla taloudellisesti on tiukkaa. Haastatellut vanhemmat 
nostivat esille taloudellisen tilanteen vaikuttavat lasten ja vanhempien 
mahdollisuuteen harrastaa, koska pääsääntöisesti harrastukset ovat mak-
sullisia. Taloudellinen tilanne aiheuttaa vanhempien kertoman mukaan 
huolta, stressiä ja luo epävarmuutta sekä estää pitkäaikaisten suunnitel-
mien tekemisen. Vanhemmat kertoivat taloudellisen tilanteen vaikuttavan 
heidän mahdollisuuteen hoitaa lapsiaan kotona haluamaansa aikaa. 
 



55 
 

 
 

Saari (2015, 64) toteaa yhteiskunnan olevan yksilöiden ja organisaation 
vuorovaikutuksen seurauksena syntynyt rakenteellinen kokonaisuus, 
jonka kokonaisuuden analysointi tuo esille olennaisia asioita rakenteelli-
sesta eriarvoisuudesta, joka siihen sisältyy. Tämä on vähävaraisuutta ja 
huono-osaisuutta määrittävä käsite. Suomen yhteiskunnassa sosioekono-
misen rakenteen muotoutumisperusteena ovat yhteiskunnalliset jaot, erot 
ja niiden suhteiden väliset eroavaisuudet ilmentävät yhteiskunnan eriar-
voisuutta.  
 
Eriarvoisuus yhteiskunnassa on merkittävä asia, koska sen laajuus sekä sy-
vyys vähentävät vähävaraisia tukevien resurssien uudelleenjaon ja sääte-
lyn valtapoliittisia mahdollisuuksia. Yhteiskunnan eriarvoisuus vaikuttaa 
siihen, kuinka epätasaisesti valtaresurssit yhteiskunnassa jakautuvat. Tä-
hän vaikuttaa se, että talous ja politiikka kytkeytyvät osin valtaan, ja yh-
teiskunnallinen valta keskittyy pääosin hyväosaisille. Uudelleen jako, joka 
suosisi vähäosaisia on yhteiskunnassa harvinaista, koska se kaventaisi elii-
tin valta-asemaa. (Saari 2015 65-66.) 

9.5 Tukea murrosikäisen kanssa 

 
Opinnäytetyön tuloksien mukaan vanhemmat kokivat tarvitsevansa tukea 
lasten tullessa murrosikään. Murrosiässä lapsessa tapahtuvat muutokset 
tulivat esille vanhempien vastauksissa sekä se, ettei muutoksista ole riittä-
västi tietoa saatavilla. Cacciatore (2005, 30) kuvaa nuorten tarvitsevan 
murrosiässä aikuisten tukea, koska silloin heidän mielensä valtaa suuret 
tunnekuohut. Hän kuvaa, että murrosiässä nuori saattaa kokea itsenäisty-
misuhmaa, joka voi johtaa tyytymättömyyteen, älyttömiin ja harkitsemat-
tomiin tekoihin. Nuorella ei ole silloin vielä kokemuksia, mutta halua hank-
kia niitä kyllä sitäkin enemmän. Vasta lähempänä aikuisuuden kynnystä 
nuorelle alkaa kehittyä vastuuntajua, syy- ja seuraussuhteiden oivalta-
mista sekä empatiakykyä. Nämä ominaisuudet kehittyvät nuorelle vähitel-
len ja vanhempien tehtävä on suojata nuoria näiden riskialttiiden aikojen 
ylitse.  
 
Tuloksista kävi ilmi, että vanhemmat ovat huolestuneita päihteiden käytön 
lisääntymisestä nuorten keskuudessa ja toivoisivat tähän lisää tukea sekä 
tietoutta päihteistä. Vanhemmille hyvää ja ajankohtaista tarjoaa esimer-
kiksi päihdelinkki, jossa on koottuna yleisimpien päihteiden osalta katta-
vasti tietoa kaikkien vapaasti luettavaksi. Vanhempien tulisi itse myös olla 
sen verran perillä päihteiden vaikutuksesta esimerkiksi mahdollisiin käyt-
täytymismallien muutoksiin, että osaisivat huomioida omassa nuoressaan 
tapahtuvia muutoksia.  

 
Tällaisia muutoksia nuoren käyttäytymisessä ovat esimerkiksi rahan tar-
peen selkeä lisääntyminen, kaveripiirin selkeä vaihtuminen, unirytmin 
muuttuminen, mielialan nopeat vaihtelut ja poissaolojen lisääntyminen 
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koulusta. Nämä kaikki merkit saattavat liittyä myös nuoren teini-ikäisen ar-
keen myös muuten, kuin päihteiden käytön myötä, mutta nämä ovat seik-
koja, jolloin vanhempien on kuitenkin hyvä perehtyä nuoren asioihin ja 
pyrkiä luottamukselliseen keskusteluyhteyteen hänen kanssaan. 
 
Kannabis on nuorien keskuudessa päihteistä yleisin, jota moni nuori ei 
edes koe vaaralliseksi päihdyttäväksi aineeksi. Päihdelinkin (2018) mukaan 
Kannabis ei ole myrkyllistä, mutta sen käyttö aiheuttaa aineen voimakkuu-
den, käyttötavan ja käyttäjän yksilöllisten ominaisuuksien mukaan erilaisia 
päihdevaikutuksia käyttäjälleen.  Käytön vaikutukset ilmenevät käytön ai-
kana tai välittömästi sen jälkeen. Osalle pitkäaikaisesti kannabista käyttä-
ville aiheutuu aineeseen riippuvuus, jolloin sen käyttö muuttuu hallitse-
mattomaksi. 
 
Perhe-elämä ei hoidu itsekseen, eivätkä ristiriidat korjaannu rentoutu-
malla ja antamalla asioiden vain olla, vaan perhesuhteiden hoitaminen on 
perheen arjen työtä. Yhteyttä lapsen ja nuoren elämään tulee pitää yllä 
päivittäin ja kysymällä heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. Suhteen ol-
lessa lapsen varhaisessa vaiheessa lämmin on sen ylläpitoa ja yhteyttä nuo-
ren kanssa helpompi pitää yllä myös lapsen tullessa murrosikään. (Joronen 
2006, 49.) 

9.6 Sosiaalisen verkoston merkitys 

 
Tässä tutkimuksessa tutkimuksissa tuli esille sosiaalisen verkoston olevan 
vanhemmuuden tukemisessa tärkeää. Haastatellut vanhemmat kertoivat, 
että läheisverkostolla on suuri merkitys.  Lähiverkosto voi tukea tarvitta-
essa lastenhoidossa ja jaksamisessa sekä mahdollistaa nykyistä paremmin 
perheen lasten yksilöllisen huomioimisen.  
 
 

 
Sosiaaliseen verkostoonsa haastatellut vanhemmat kertoivat lähiverkos-
ton lisäksi kuuluvan eri kasvatusalan ammattilaiset, perhekerhot, kolman-
nen sektorinpalvelut sekä vertaistuen, jota he saavat samassa tilanteessa 
olevilta vanhemmilta. Ammattilaisten tuen vanhemmat kertoivat olevan 
tärkeää, mutta kehittämisen haasteena toivoivat ammattilaisilla olevan 
enemmän tarjolla erilaisissa kerhoissa. Vanhemmat toivat esille toivo-
vansa kiireettömämpää kohtaamista nykytilanteeseen verraten. 
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10 POHDINTA 

Sain mahdollisuuden tehdä tutkimuksellisen opinnäytetyöni Oma Hämeen 
LAPE-hankkeen HAMK:n osatoteutuksen puitteissa sairaanhoitaja- ja so-
sionomiopiskelijoiden keräämää haastatteluaineistoa käyttäen. Haastatte-
lumateriaali oli runsas ja kohdentui erinomaisesti omaan aiheeseeni van-
hemmuuden tukemiseen, jonka koen tärkeänä ja ajankohtaisena asiana. 
Kysymyksiä tehdyssä haastattelussa oli runsaasti ja aineiston avulla oli 
mahdollisuus saada kattava näkemys vanhemmuuden tuen nykytilasta 
Kanta- Hämeen alueen vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna.  
 
Haastatteluun osallistuneet vanhemmat toivat näkemyksiään myös moni-
sanisesti esille Kanta-Hämeen alueen mahdollisista kehitystarpeista van-
hemmuuden tukemiseksi. Vastauksissa vanhemmat kertoivat paljon sa-
moista asioista, mutta vastausten joukossa oli myös hyvin yksityiskohtaisia 
palvelun kehittämiseen kohdentuneita kehitysehdotuksia. Vanhemmat 
olivat vastanneet kyselyyn selkeästi miettien monipuolisesti perheensä ti-
lannetta ja vanhemmuuttaan niin positiivisten kuin negatiivistenkin asioi-
den näkökulmista. Mielestäni oli hienoa, että vanhemmat toivat näkemyk-
siään niin laajasti esille. 
 
Vanhemmuuden tukeminen saattaa olla käsite, jonka ajatellaan olevan kai-
kille selkeä, vaikka se sisältää monenlaista perheeseen liittyvää toimintaa. 
Vanhemmaksi tuleminen ja perheenä sitten vanhemmuuteen vähitellen 
kasvaminen alkaa kahden aikuisen ihmisen löytäessä toisensa ja perheen 
kasvaessa lapsen syntymän myötä. 

 
Vanhemmuuden tukemiseksi on olemassa paljon palveluita äitiysneuvo-
lasta alkaen. Lastenneuvolat jatkavat sitten lapsen ja vanhempien sekä 
koko perheen ammattitaitoista tukemista. Itselläni on kokemus, että neu-
volatoiminnassa toimitaan todella suurella sydämellä, melko kovan pai-
neen alla. Tämä paine koostuu muun muassa suurista asiakasmääristä, hy-
vin kattavasta työnkuvasta, monipuolisesta palvelun tarjonnasta, joita on 
hoidettava kiireellä ja vähäisellä henkilökunnalla. Vanhempienkin näke-
myksissä tuli useissa vastauksissa esille, että toivottaisiin enemmän aikaa 
neuvolan työntekijöille, jotta aikoja olisi helpompi saada jopa normaalien 
käyntien välille. 
 
Vanhemmuuden tukemisessa kaikissa vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää 
tuen antajan sekä lapsen ja vanhemman luottamuksellinen ja avoin vuoro-
vaikutus. Koen, että ilman kunnioittavaa ja arvostavaa vuorovaikutuksel-
lista kohtaamista ei tuella ole merkitystä. Mielestäni kaikessa kiireessäkin 
on ensin luotava suhde asiakkaan ja ammattilaisen välillä ja vasta sen jäl-
keen paneuduttava työskenneltävään asiaan. 
 
Neuvolan kanssa samanaikaisesti vanhemmilla on mahdollisuus saada tu-
kea varhaiskasvatuksen puolelta, Tämä tuo helpotusta varmasti monen 
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perheen arkeen vanhemmuuden tueksi. Varhaiskasvatuksessa lapset saa-
vat selkeän rytmin päiviinsä ja sosiaalisen kasvatuksen ollessaan muiden 
ikäistensä kanssa. Varhaiskasvatus on Suomessa subjektiivisen oikeuden 
turvaamaa, joka tarkoittaa, että se on kaikille mahdollistettu.  
 
Vanhemmat, joilla on lastensuojelu tukenaan, saattavat saada varhaiskas-
vatuspalveluita maksuttomasti niin sanottuna lastensuojelun tukitoimena 
perheelle. Tällainen tilanne saattaa olla kyseessä, vaikka vanhempi olisi ko-
tona lasten kanssa ja esimerkiksi oman pitkäaikaissairautensa johdosta. 
Lapsen tai lapsien hoidon tueksi saattaa silloin olla tarkoituksenmukaista 
järjestää lasten päivittäinen tai osa-aikainen varhaiskasvatus. Tämä saat-
taa tukea vanhemmuutta merkittävästi ja olla ratkaiseva tekijä lapsen kas-
vun ja kehityksen tukemisessa.  
 
On myös tilanteita, joissa sosiaalityöntekijä joutuu määrittämään per-
heelle varhaiskasvatuksen tuen, jos katsoo perheen jaksamisen muuten 
olevan sellaisella tasolla, että vaihtoehtona olisi lapsen sijoittaminen asu-
maan kodin ulkopuolelle. Tämä lastensuojelun tukitoimi toimii silloin en-
naltaehkäisevänä vanhemmuuden tukena. Tältä osin peilasin vanhempien 
vastauksia omaan työhöni ja tunnistin paljon yhteisiä tunnistettavia piir-
teitä.  
 
Koen varhaiskasvatuspalveluiden tarjoamisen lastensuojelun tukitoimena 
ja maksuttomasti olevan erittäin tarpeellista, koska lapsen tukeminen ei 
saa olla kiinni perheen varallisuudesta tai sen puuttumisesta. Vanhemmilla 
on mahdollisuus saada tukea myös perheneuvolasta sekä varhaisen tuen 
perhetyöstä, jotka molemmat tukimuodot tulivat vanhempien vastauk-
sissa myös esille. Nämä tukimuodot ovat niin sanottuja helposti tarjolla 
olevia palveluita, vaikka niihinkin saattaa joutua jonottamaan. Niihin ei kui-
tenkaan tarvita lastensuojeluasiakkuutta. Tämä on mielestäni hyvä asia, 
koska lastensuojeluasiakkuus saatetaan mieltää pelottavana ajatuksena.  
 
Haastatellut vanhemmat toivoivat palveluja, joissa asiakkuutta ei kirjattaisi 
mihinkään lapsen tiedostoihin. Kirjaamista kuitenkin tehdään sekä perhe-
neuvolassa että varhaisentuen perhetyössä ja lastensuojelussa. Kirjaami-
sen merkityksen koen tarkoituksenmukaisena, koska joskus lapsen ollessa 
aikuinen on hänellä mahdollisuus saada lukea omaan lapsuuteensa liitty-
vää kehityskaarta, joka saattaa osaltaan tuoda hänelle ymmärtämystä 
omasta lapsuudestaan ja omasta itsestään.  
 
Lapsen aloittaessa koulunkäynnin muuttaa vanhemmuuden tuki muoto-
aan aika suurestikin, koska vanhemmat eivät enää päivittäin tapaa lap-
sensa kanssa olevia ammattilaisia, tässä tapauksessa opettajaa tai muuta 
koulun henkilökuntaa. Tämä on suuri ero siihen, että varhaiskasvatuksen 
puolella vanhemmat päivittäin näkevät päiväkodin henkilökunnan ja pää-
sevät vaihtamaan lapsensa päivittäiset kuulumiset. Ajattelisin, että tämä 
saattaa monelle vanhemmalle olla melko suuri nivelvaihe perheen tukemi-
sen saralla. 
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Koulussa perheen tukena on opettajan lisäksi moniammatillista osaamista 
monen ammattilaisen taholta. Koulun puolella vahvempaa tukea on paljon 
saatavilla ja sen aloitteellisuus saattaa lähteä vanhemman taholta, mutta 
välillä vahvemman tuen käynnistäjänä toimii opettaja. Koulussa asiat 
useimmiten käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltotiimissä, jossa 
vanhempi on paikalla ja lapsen ikä huomioiden mahdollisesti myös hän 
osallistuu tapaamiseen. Tiimi yhdessä vanhemman kanssa pohtii lasta ja 
perhettä tukevien toimien käynnistämisen ja tuen toteutumisen seuran-
nan. Seuranta on tärkeää, jotta tukea on tarvittaessa mahdollisuus muo-
kata tarkoituksenmukaisemmaksi.  

 
Nykymuotoisen yhteisöllisen oppilashuollon koen olevan tarkoituksenmu-
kaisen tukimuodon lapselle ja perheelle, koska silloin heillä on ensiteen pe-
rusmuotoiseen oppilashuoltoon nähden enemmän mahdollisuutta vaikut-
taa osallistuvien henkilöiden kokoonpanoon. Tämä ajattelen tuovan per-
heille oman osallisuuden tunteen lisääntymistä heidän omia asioita käsi-
teltäessä. 
 
Alakoulusta yläkouluun siirtyessä lapsilla tulee seuraava niin sanottu nivel-
vaihe opinnoissaan, joka näkyy varmasti myös perheen arjessa. Tässä vai-
heessa perheellä saattaa tulla enemmän tuen tarvetta. Ajatukseni perus-
tan siihen, että lapsilla alkaa murrosikä olla käsillä ja siihen liittyvät muu-
tokset. Osa vanhemmista toikin haastattelussa esille, että toivoisivat tähän 
vaiheeseen enemmän tukea myös koulun puolelta. 
 
Vanhemmat toivoivat matalan kynnyksen palveluiden lisäämistä. Koen 
myös itsen niiden olevan tärkeitä, koska moniin palvelumuotoihin on usein 
jopa kuukausien jonot ja siinä ajassa perheiden tuen tarve voi moninaistua.  
 
Pidän myös tärkeänä, että varhaisen tuen palveluita olisi muutenkin tar-
jolla, kuin kotona oleville vanhemmille eli myös ilta-aikaan, jolloin niihin 
olisi vanhemmilla mahdollisuus osallistua esimerkiksi yhdessä lapsen tai 
lasten kanssa. Perhekahviloihin osallistuu varmaan suuremmaksi osaksi äi-
dit lapsineen, mutta mielestäni myös perheen isät hyötyisivät vertaistu-
esta, joka muilta samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä on mahdol-
lista saada.  
 
On tärkeää, että työnantaja mahdollistaa ammattilaisen ammattitaidon yl-
läpitämisen ja säännöllisen päivittämisen. Ammatillisuuden merkitys näkyi 
myös tässä opinnäytetyössä vanhempien vastauksissa. Tärkeänä vuorovai-
kutustyössä pidän myös sydämellä toimimista, jota ei koskaan tule unoh-
taa. 
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Liite 1 
 
LAPE-KÄRKIHANKKEEN HAASTATTELUKYSYMYKSET VANHEMMILLE 
 

1. Vastaajan numero * 
 Tämä kysymys on pakollinen. 
 Kirjaa tähän vastaajanumero, tämä tarvitaan, jotta vastaus saadaan 

poistettua, jos vastaaja niin haluaa 
  

2. Asuinpaikka * 
  
 Tämä kysymys on pakollinen 

o Forssa 
o Humppila 
o Jokioinen 
o Tammela 
o Ypäjä 
o Riihimäki 
o Loppi 
o Hausjärvi 
o Hämeenlinna 
o Janakkala 
o Hattula 

 
3. Vastaajan sukupuoli * 

 Kysymys on pakollinen 
o Nainen 
o Mies 
o Ei halua vastata/Ei halua määritellä 

 
4. Perheeseemme kuuluu 

 Jos kyseessä on yksihuoltajan perhe, niin lomake hyppää automaatti-
sesti kysymykseen 6 yli 

o Yksi huoltaja/vanhempi 
o Kaksi huoltajaa/vanhempaa 

 
5. Minä olen * 

 Pakollinen kysymys. Voit valita useamman vaihtoehdon 
o Työssä työantajan palveluksessa 
o Itsenäinen yrittäjä 
o Kotona lasten kanssa 
o Opiskelija 
o Työtön 
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6. Kumppanini, joka perheessämme asuu on 
 Kysymys koskee samassa taloudessa asuvaa avo- tai aviopuolisoa. 

Voit valita useamman vaihtoehdon 
o Työssä työnantajan palveluksessa 
o Itsenäinen yrittäjä 
o Kotona lasten kanssa 
o Opiskelija 
o Työtön 

 
7. Lapsien määrä perheessä * 

 Pakollinen kysymys. 
 Kysymys koskee samassa taloudessa asuvien lasten määrää. 

o Yksi lapsi 
o Kaksi lasta 
o Kolme lasta 
o Neljä lasta 
o Yli neljä lasta 

 
8. Mitkä asiat koet haasteelliseksi vanhemmuudessasi? * 

 Tämä on pakollinen kysymys. Voit valita useamman vaihtoehdon. 
o Taloudellinen tilanne 
o Työttömyys 
o Yksinhuoltajuus 
o Lähiverkoston puuttuminen 
o Joku muu, mikä? 
o En koe mitään em. asiaa haasteelliseksi vanhemmuudessani 

 
9. Kerro tarkemmin millä tavoin, edellisessä kysymyksessä mainitut asiat vaikut-

tavat vanhemmuuteesi 
 Tämä kysymys on tarkentava kysymys edelliseen kysymykseen (8). 

Jos vastasit, ettei kysymyksessä mainitut asiat vaikuta vanhemmuu-
teesi, ei tähän tarvitse vastata. 
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10. Mistä saat tukea vanhemmuuteesi? * 
 Tämä kysymys on pakollinen. Voit valita useamman vaihtoehdon. 

o Sukulaisilta (omilta vanhemmilta, isovanhemmilta, sisaruksiltani, muilta 
sukulaisilta jne.) 

o Neuvolasta 
o Päiväkodista tai avoimesta päiväkodista 
o kouluterveydenhuollosta 
o Koulusta (opettaja tai muilta koulun henkilökuntaan kuuluvilta) 
o Toisilta vanhemmilta (ei koske siis sukulaisia vaan esim. ystäviä, naapu-

reita tms.) 
o Kirjallisuudesta (lehdet, kirjat) 
o Jostain muualta, mistä? 

 
11. Minkälaisissa asioissa TOIVOT TUKEA VANHEMMUUTEESI? * 

 Tämä kysymys on pakollinen. Voit valita useamman vaihtoehdon 
o Parisuhteeseen 
o Lasten kasvatukseen 
o Arjen pyörittämiseen (ruoanlaitto, puhtaus, talous yms.) 
o Työn ja perheen yhdistämiseen 
o Ajanhallintaan 
o Johonkin muuhun, mihin? 
o Mielestäni en tarvitse em. asioihin tukea 

 
12. Haetko netistä tietoa vanhemmuuteen ja sen tukemiseen? * 

 Kysymys on pakollinen. Jos vastaat kysymykseen EI hyppää lomake 
automaattisesti kysymyksen 13 yli. 

o Kyllä 
o En 

 
13. Kerro tarkemmin mistä haet tietoa netistä?  

 Voit valita useamman vaihtoehdon.  
o Hakusanoilla googlesta 
o Sosiaalisesta mediasta (esim. facebook sivut, facebook ryhmät) 
o Ero palveluntarjoajien nettisivuilta (esim. Väestöliitto, Mannerheimin 

lastensuojeluliitto tms.) 
o Keskustelupalstoilta (vanhempien keskinäiset vertaisryhmät 
o Kotikuntani tai kaupunkini nettisivuilta 
o Jostain muualta, mistä? 
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14. Minkä palveluiden kautta OLET SAANUT TUKEA vanhemmuuteesi 
KOTIKUNNASSASI? * 

 Kysymys on pakollinen. Voit valita useamman vaihtoehdon. 
o Neuvolasta 
o Päiväkodista tai avoimesta päiväkodista 
o Kouluterveydenhuollosta 
o Seurakunnan kerhosta tai vanhempainryhmästä 
o Kotipalvelusta 
o Perhetyön kautta 
o Sosiaalityön kautta 
o Järjestöstä, mistä? 
o Harrastustoiminnan kautta, järjestäjä? 
o Jostain muualta, mistä? 

 
15. Onko saamasi tuki ollut riittävää? * 

 Tämä kysymys on pakollinen. Tämä kysymys on tarkentava kysymys 
kysymykseen 14 liittyen. 

o Kyllä. Perustele vastauksesi 
o Ei. Perustele vastauksesi 

 
16. Millaisia SÄHKÖISIÄ PALVELUITA KÄYTTÄISIT vanhemmuuden tukena? * 

 Kysymys on pakollinen. Voit valita useamman vaihtoehdon. 
o Sähköinen ajanvaraus (esim. terveys- ja sosiaalipalvelut) 
o Keskustelupalstat ammattilaisen viemänä 
o Nettivastaanotto, jossa ammattilainen vastaa kysymyksiin 
o Netissä oleva ammattilaisen viemä ryhmätoiminta 
o Nettineuvola (= verkossa toimiva ympäristö, joka on osa neuvolapalve-

luita) 
o Virtuaalihoitaja (= verkossa oleva hoitajan vastaanotto, jossa voi saada 

ohjausta ja neuvontaa) 
o Jotain muuta, mitä? 
o En halua käyttää sähköisiä palveluita 
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17. Minkälaisia SÄHKÖISIÄ NEUVOLAPALVELUITA käyttäisit? * 

 Kysymys on pakollinen. Voit valita useamman vaihtoehdon. 
o Perhevalmennus (= usein neuvolan järjestämää toimintaa, joka on suun-

nattu lasta odottavalle perheelle. Perhevalmennuksen tavoitteena on 
valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen ja lapsen hoitoon. 

o Vanhempainryhmätoiminta (= vanhemmille suunnattua ryhmätoimin-
taa) 

o Vertaisryhmät (= eri asiakasryhmille suunnattua vertaistukea samassa 
tilanteessa oleville) 

o Neuvonta ja ohjaus 
o Kysymyspalsta, jossa ammattilainen vastaa kysymyksiin 
o Ajanvaraus neuvolaan 
o Jotain muuta, mitä? 
o En halua käyttää sähköisiä neuvolapalveluita 

 
18. TIEDÄTKÖ MITÄ PALVELUITA OMASSA KOTIKUNNASSASI on tarjolla vanhem-

muuden tukemiseen? * 
 Kysymys on pakollinen. Jos vastaat EI tai EN OSAA SANOA hyppää lo-

make kysymyksen 19 yli. 
o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

 
19. Onko vanhemmuuden tukemiseen palveluita tarjolla riittävästi omassa kun-

nassasi? 
o Kyllä, kerro mitä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

 
20. Minkälaista tukea vanhemmuuteesi haluaisit? 

 
21. Anna kehittämisehdotuksia lasten, nuorten ja perheiden sekä vanhemmuu-

den tukemisen palveluihin 
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Liite 2 

 
LAPE –hanke / HAMK 
Vanhemmuuden tukeminen  
Haastattelututkimus vanhemmille 
 
 
 
Olen ymmärtänyt LAPE -hankkeeseen liittyvän tutkimustarpeen ja tiedon keruun.  
 
Suostun siihen, että antamiani tietoja käytetään suostumuslomakkeessa kuva-
tulla tavalla. 
                       
 x           nykyisessä hankkeessa 

            
 x           nykyisessä hankkeessa ja mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa 
                             
 

Paikka ______________________________  
Ajankohta ________________________ 
 

Allekirjoitus 
_______________________________________________________________ 
 
 
Nimenselvennys 
___________________________________________________________ 
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Liite 3 

 

 

HYVÄ LAPSIPERHEEN VANHEMPI 

Valtakunnallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on ny-
kyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat ja paremmin yhteen sovitetut pal-
velut. Oma Hämeen (valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja 

maakuntahallinnon uudistusta) LAPE -hankkeen tarkoituksena on edistää maakunnassa 
tehtävää muutostyötä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.  Hämeen ammattikor-
keakoulu (HAMK) osallistuu LAPE -hankeen suunnittelu- toteuttamis- ja arviointivaihei-
siin hankkeen osatoteuttajana. HAMKn painopisteenä hankkeessa on perhekeskustoi-
mintojen ja toimintakulttuurin kehittäminen.  

Perhekeskusmallin rakentamiseen liittyy kiinteästi Vanhemmuuden tukeminen. 
HAMKn tavoitteena on tehdä näkyväksi vanhemmuuden tukemiseen liittyvä palveluko-
konaisuus, monialainen yhteistyö ja työnjako Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on myös 
selvittää, miten lapsi- ja perhepalveluissa vahvistetaan perheiden osallisuutta ja oma-
toimisuutta. Lisäksi halutaan tietää, minkälaisia virtuaalisia palveluita voidaan käyttää 
vanhemmuuden tukemisessa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi teemme 
haastattelututkimusta lapsiperheiden vanhemmille heidän kokemastaan vanhemmuu-
den tuesta ja siihen liittyvien palveluiden kehittämisestä. 

Pyydämme Sinua osallistumaan vanhemmuuden tukemista koskevaan haastatte-
luun. Haastattelun toteuttavat HAMKn sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat.    

Kaikki antamasi tiedot käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä Sinua tai 
perhettäsi voida niiden perusteella tunnistaa.  Antamiasi tietoja käytetään LAPE-
hankkeen toteuttamisessa, mutta tietojen käyttö halutaan mahdollistaa myös tulevissa 
tutkimuksissa. Jatkossa tietoja saatetaan yhdistää muissa tutkimuksissa kerättyihin tie-
toihin. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit perua suostumuksesi mil-
loin tahansa ilman syytä. Tutkimustulokset julkaistaan LAPE –hankeraportissa.  

Annamme mielellämme lisätietoa LAPE -hankkeesta ja tästä tutkimuksesta. 

Kiitokset yhteistyöstä. 

 

Hämeenlinnassa 4.10.2017 
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