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1 JOHDANTO 

 
Tämän päivän vanhemmuus on monella tavalla haastavaa. Perheiden arki on tasa-

painoilua usean eri elämänalueen, kuten työn, lastenhoidon, parisuhteen ja oman 

ajan välillä. Pikkulapsiperheiden vanhemmat tietävät, mitä hyvä vanhemmuus on ja 

satsaavat siihen paljon. Lapsen hyvinvoinnista ei helposti tingitä. (Rönkä, Malinen, 

Sevón, Kinnunen, Poikonen & Lämsä 2009, 274-275.) Lapsiperheet jäävät kuitenkin 

helposti yksin. Perheiden liikkuvuus ja yksilöllistä pärjäämistä korostava elämäntapa 

ovat vieneet perheet kauemmaksi sukulaisten ja naapureiden tuen ulottuvilta. Jak-

saminen vanhempana voi olla haasteellista ilman hyvää tukiverkostoa. 

 

Vanhemmuuden tukemiseen on kiinnitetty viimeisen vuosikymmenen aikana yhä 

enenevässä määrin huomiota. Vanhemmuuden tukeminen perhepalveluissa on 

huomioitu laajasti ja se on kirjattu tavoitteeksi muun muassa perhepalveluiden to-

teuttamista ohjaavaan lainsäädäntöön, kuten Terveydenhuoltolakiin 

(30.12.2010/1326), Lakiin lasten päivähoidosta (19.1.1973/36) ja Valtioneuvoston 

asetukseen neuvolatoiminnasta (A 6.4.2011/338), sekä perhepalvelujen toimintaa 

ohjaaviin ohjelmiin ja oppaisiin.  

 
Vanhemmuuden tukemisesta löytyy runsaasti tutkimustietoa erityisryhmien, kuten 

sairaan lapsen vanhempien ja yksinhuoltajien näkökulmasta. Viimeisen vuosikymme-

nen aikana perheiden arkeen ja vanhemmuuteen liittyvää tutkimusta on tehty 

enemmän myös yleisellä tasolla. Perhepalveluja käyttävät kaikenlaiset lapsiperheet. 

Tässä opinnäytetyössä kuvataan perheiden arkea ja vanhemmuuden tukemista aikai-

semman tutkimuksen ja teorian valossa yleisesti keskittymättä minkään erityisryh-

män näkökulmaan. Tutkimusosuudessa analysoidaan Äänekoskella maaliskuussa 

2011 järjestettyjen tarinaviikkojen palautteet näkökulmina vanhempien perhepalve-

luista saama tuki ja heidän toiveensa perhepalveluille. Opinnäytetyö on toteutettu 

yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa, jonka 

toiminnot ovat vuoden vaihteessa 2011-2012 tapahtuneen organisaatiomuutoksen 

myötä siirtyneet MLL:n Järvisuomen piirille. Opinnäytetyön tarkoituksena on saada 
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perheiden ääni kuuluville tuomalla perheiden tarinoiden avulla saatu tieto perhepal-

velujen käyttöön ja kuvaamalla vanhempien kokemuksia perhepalveluista. Työn ta-

voitteena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia heille 

suunnatuissa palveluissa. 

 

 

2 PERHE JA PERHEPALVELUT 

 
Tilastokeskuksen määritelmän mukaan perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- 

tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa. 

Myös jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot tai parisuhteensa 

rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia muodostavat perheen. (Tilastokeskus 

2011.) Viime vuosikymmenten aikana Suomalaisessa perherakenteessa on tapahtu-

nut suuria muutoksia. Avoliitot ovat yleistyneet ja avioerojen määrä lisääntynyt. Per-

hemuodot ovat moninaistuneet. Eroista johtuen syntyy uusperheitä, joiden määrä on 

hiljalleen kasvanut vuodesta 1990 lähtien. Vuoden 2005 lopussa Suomessa oli kaiken 

kaikkiaan 591 528 lapsiperhettä. Lapsiperheiden osuus kaikista perhemuodoista oli 

41,5%. Perhemuotojen moninaistumisesta huolimatta aviopari ja lapsia on edelleen 

Suomessa yleisin perhetyyppi. (Paajanen 2007, 10.)  

 

Perhepalveluilla tarkoitetaan yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja 

lapsiperheille. Niiden tavoitteena on tukea perheitä kasvatustyössä ja auttaa erilais-

ten vaikeuksien kohdatessa. (Lindroos 2005, 31.) Perhepalveluja tuottavat useat eri 

organisaatiot, kuten kuntien sosiaali- ja terveystoimi, vapaaehtoisjärjestöt, seurakun-

ta sekä yksityiset yritykset (Anttila 2005, 44). Alle kouluikäisille lapsille suunnatuista 

perhepalveluista käytetään nimeä varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatus on pien-

ten lasten elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Se on suun-

nitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää lapsen tasa-

painoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Keskeisimpiä varhaiskasvatuspalveluja ovat 

päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta. Varhaiskasvatus-
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palveluja tuottavat niin ikään kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja seura-

kunnat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) Tässä työssä tarkastelen 

nykypäivän vanhemmuutta ja perhe-elämää sekä vanhemmuuden tukemista alle 

kouluikäisten lasten perheiden näkökulmasta. Käytän heille suunnatuista palveluista 

käsitettä perhepalvelut. 

 

 

3 NÄKÖKULMIA VANHEMMUUTEEN 

 
Vanhemmuuden käsitettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Leinonen 

(2004, 177) kuvaa vanhemmuutta isänä ja äitinä olemisen tavaksi, jolla vanhemmat 

auttavat lapsiaan kasvamaan hyvinvoiviksi aikuisiksi ja aikanaan vanhemmiksi. Leino-

sen mukaan vanhemmuus on tullut kielenkäytössä kasvatuksen rinnalle, mikä viittaa 

siihen, että lapsi ei ole kasvatuksen passiivinen kohde, vaan vanhemmuus on lapsen 

ja vanhemman välinen vastavuoroinen suhde, jossa vanhemmalla on päävastuu.  

 

Vanhemmuuden monia ulottuvuuksia esittelevät Helminen & Isoheiniemi Vanhem-

muuden roolikartassa, jossa vanhemmuus on jaoteltu viiteen keskeiseen osa-

alueeseen. Niitä ovat elämän opettaja, ihmissuhde osaaja, rajojen asettaja, huoltaja 

ja rakkauden antaja. Jokaisella vanhemmalla on käytössään useita rooleja ja niitä voi 

kehittää ja omaksua läpi elämän. Huoltajan rooli on säännöllisen perhe-elämän ja 

rutiinien muodostamisen kannalta erityisen tärkeä. Huoltajan rooliin kuuluu muun 

muassa lapsen ravitsemuksesta, levosta, puhtaudesta ja virikkeistä huolehtiminen 

sekä turvallisuuden takaaminen. Huoltajan rooli on elintärkeä pienen lapsen kannal-

ta. Rakkauden antajana vanhempi luo lapselleen itsetunnon ja itseluottamuksen poh-

jan. Lapsen kehitykselle on välttämätöntä kokea kannustusta ja arvostetuksi tulemis-

ta. Elämän opettajan rooliin kuuluu sosiaalisten taitojen ja tapojen opettamista. Ih-

missuhdeosaajan rooliin sisältyy esimerkiksi keskustelijana ja kuuntelijana oleminen, 

ristiriidoissa auttaminen, kannustaminen, tunteiden hyväksyminen ja anteeksi anta-

minen sekä  pyytäminen sekä perheen ja lapsen ihmissuhteiden vaaliminen. Rajojen 
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asettaminen on tärkeä osa lapsen turvallisuuden takaamista. Vanhemmuuden kes-

keisimmät roolit kypsyvät vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa ja vuorovaiku-

tuksessa. Mitä enemmän rooleja vanhemmalla on käytössään, sitä joustavampi hän 

vanhempana on. (Helminen & Isoheiniemi 1999, 13-14, 24-30.) 

 

Kärkkäisen (2010, 42) Pro gradu- tutkielmassa vanhemmat itse ovat kuvailleet omaa 

vanhemmuuttaan. Vanhempien kuvauksissa lämpimyys ja kontrolloivuus olivat kes-

keisimpiä vanhemmuuden piirteitä. Lämpimyyden kerrottiin ilmenevän rakkautena, 

hellyytenä, sitoutumisena, läsnäolona, kannustamisena ja keskustelevuutena sekä 

myönteisen ilmapiirin luomisena. Kontrolloivuus ilmeni vaativuutena ja tiukkuutena 

sekä rajojen ja sääntöjen asettamisena. Nämä vanhempien kuvaukset tukevat Kyrön-

lampi-Kylmäsen toteamusta jonka mukaan Suomen kasvatusilmapiirissä on siirrytty 

yhä enemmän tottelevaisuuskulttuurista kohti puhe- ja neuvottelukulttuuria ja lapsi-

lähtöistä kasvatusta. Lasten kanssa keskustellaan jolloin myös heidän mielipiteet ja 

ajatukset tulevat kuulluiksi. Äidin ja isän tapaan olla vanhempi vaikuttaa enemmän 

tai vähemmän tiedostetusti oma kokemushistoria, kuten lapsuus, kulttuurinen tausta 

ja suvun perinteet. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 113.) 

 

Sevón ja Rönkä (2010, 14-17) tarkastelevat artikkelissaan nykypäivän äitiyden, isyy-

den ja vanhemmuuden ajankuvaa kahden eri tutkimusprojektin valossa. Heidän mu-

kaansa siitä huolimatta että julkisissa keskusteluissa ja ammatti-ihmisten keskuudes-

sa elää väite vanhemmuuden hukassa olemisesta, tutkimustieto osoittaa, että van-

hemmat tietävät millaista hyvä vanhemmuus on ja myös pyrkivät toimimaan sen mu-

kaisesti. Pikkulapsiperheiden vanhemmat ovat sitoutuneita vanhemmuuteensa ja 

lastensa hyvinvointiin. Valveutuneisuus kasvatusasioissa ei kuitenkaan anna suoraan 

välineitä pulmatilanteisiin eikä hyvien kasvatusperiaatteiden toteuttaminen aina on-

nistu. Rönkä ja Sevón tuovat artikkelissaan esille kolme erilaista nykypäivän van-

hemmuutta haavoittavaa tekijää. Yhtenä tällaisena tekijänä nähdään lapsen kohte-

leminen perheen kuninkaana, jolloin lapsi alkaa hallita tarpeillaan ja toiveillaan per-

heen elämää vanhempien ollessa kyvyttömiä rajoittamaan niitä. Toisena tekijänä 

Rönkä ja Sevón mainitsevat lapsen kasvatuksen projektina, missä kasvatukselle ase-
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tetaan tavoitteita, joiden toteutumiseksi pyritään toimimaan oikein ja täydellisesti. 

Kasvatusprojektissa lapsi valjastetaan toteuttamaan vanhempien haaveita ja unel-

mia. Kolmas merkittävä nykypäivän vanhemmuutta haavoittava tekijä liittyy perhei-

den polarisoitumiseen ja vanhempien oman elämänhallinnan puutteisiin. Vanhempi-

en ongelmien kasautuminen ja yksin jääminen ongelmien kanssa ilmenee perheiden 

ja lasten pahoinvointina.  

 
 

4 VANHEMMUUS ARJESSA 

 
Lapsiperheiden arjelle on ominaista rutiinien päivittäinen toistuvuus. Arkea rytmittä-

vät vanhempien työajat, lasten hoitoajat sekä ruokailuun ja nukkumiseen liittyvät 

rutiinit. Haasteita vanhemmuuteen ja lapsiperheiden arkeen tuovat muun muassa 

työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, kiireisyys ja henkinen vaativuus. Lapsiper-

heiden arkeen on liitetty kielikuvia, kuten rumba, hulabaloo ja hässäkät. Toisaalta 

perheen yhdessä oloon liittyy paljon odotuksia ja mielikuvat ovat usein nostalgisesti 

värittyneitä. (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 12; Kuivakangas 2002, 43.) 

 

 

4.1 Rankka ja antoisa vanhemmuus 

 

Vanhemmuus on elämää rikastuttava, mutta myös ajoittain haastava asia. Vanhem-

muuden ilot ja murheet kuuluvat jokapäiväiseen perhe-elämään. Lapsen ja vanhem-

man välinen vuorovaikutussuhde rakentuu arjen vaihtelevissa tilanteissa. (Lammi-

Taskula & Bardy 2009, 60.) Nyström ja Öhrling (2004, 320, 324-327) ovat tutkineet 

kirjallisuuskatsauksen avulla vanhemmuuden kokemuksia lapsen ensimmäisen vuo-

den aikana. Kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin tutkimuksia vuosilta 1992-2002. Tu-

losten mukaan vanhempana oleminen ensimmäisen vuoden aikana koettiin uutena ja 

mullistavana tilanteena monin tavoin. Äitien kokemuksista nousivat esille tyytyväi-

syys ja varmuus äitinä olemiseen, mutta myös kuormittuminen, väsymys ja uupumus. 
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Isien kokemukset jakautuivat varmuuteen isänä ja kumppanina ja perheen suojelija-

na ja elättäjänä toimimiseen. Toisaalta isät kokivat uuden elämäntilanteen aiheutta-

mat vaatimukset kuormittavina. Osa isistä tunsi tulleensa suljetuksi äidin ja lapsen 

yhteisen ”kuplan” ulkopuolelle ja kokivat sen loukkaavana. Tyytyväisyys ja varmuus 

vanhemmuuteen näyttivät olevan yhteydessä tunteeseen huolten ja lastenhoidon 

jakamisesta, kumppaneiden keskinäisestä tuesta, sekä muilta saadusta tuesta ja oh-

jauksesta. Vanhemmat, jotka ilmaisivat tyytyväisyyttä ja luottavaisuutta, vaikuttivat 

olevan tyytyväisiä myös parisuhteeseensa. 

 

Lasten saamisen myötä arki koetaan yleensä vaativammaksi ja puolisoiden yhteinen 

aika vähenee. Lapsiperheessä vanhempien välinen toimiva parisuhde on keskeinen 

asia koko perheen hyvinvoinnin kannalta, sillä vanhempien keskinäinen suhde heijas-

tuu vanhemmuuteen ja sitä kautta myös lasten elämään. Lasten näkökulmasta on siis 

merkitystä, kuinka tyytyväisiä vanhemmat ovat parisuhteeseensa. Parisuhteen kan-

nalta olisi tärkeää pyrkiä kohti tasapuolista työnjakoa jokapäiväisen palkattoman 

työn jakamisessa lapsiperheissä. Vanhempien onkin opeteltava jakamaan aika ja 

voimat siten, että arkirutiinit sujuvat, mutta tilaa jää myös tunne-elämän tarpeisiin. 

(Lammi-Taskula & Salmi 2009b, 50, 56.)  

 

Jyväskylän yliopistossa toteutetussa Paletti-tutkimuksessa on selvitetty, miten per-

heet toimivat eri elämänalueilla. Vanhemmuuteen liittyvää stressiä tarkasteltaessa 

havaittiin, että tutkittavilla oli melko vähän vanhemmuuteen liittyviä stressikoke-

muksia. Vanhemmat eivät pitäneet lasten kasvatusta erityisen vaikeana tai haasteel-

lisena tehtävänä. Pienten lasten vanhemmat kokivat kuitenkin ajoittain stressiä arjen 

kasvatustehtävistä, kuten lasten sotkujen siivoamisesta ja lapsen haastavasta käytök-

sestä. Lisäksi stressikokemuksilla oli taipumus kasaantua siten, että mitä enemmän 

vanhemmalla oli yhden tyyppistä stressiä, sitä enemmän hänellä oli myös toisen-

tyyppisiä stressikokemuksia. (Kivijärvi, Rönkä & Hyväluoma 2009, 59.) Kärkkäinen 

(2010, 43) on tutkimuksessaan niin ikään havainnut, että pikkulapsiperheiden arkeen 

liittyy tyypillisesti ajoittaista stressin tunnetta, haastavia hetkiä ja hässäköitä. Hyvistä 

pyrkimyksistä huolimatta vanhemmat kertoivat kokeneensa välillä epäonnistumisia: 
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Väsyneenä, lapsen ollessa tottelematon, kiireen ja stressin alla vanhemman pinna 

palaa herkästi ja lapselle saatetaan tiuskia ja huutaa. Vanhemmat toivat esille myös 

riittämättömyyden tunteita ajan puutteen, henkisen poissaolevuuden ja väsymyksen 

vuoksi. 

 

Paletti- tutkimuksessa Kivijärvi ym. (2009, 64) tuovat myös esille, että vanhemmuus 

ei ole pelkästään vaativa taakka, vaan iloa ja elämänsisältöä tuottava elämänalue. 

Tutkimuksen vanhemmat pitävät vanhemmuuden antoisimpina puolina kahdenkeski-

siä yhdessä olemisen ja tekemisen hetkiä lapsen kanssa. Iloa tuottavat myös lapsen 

oppimisen ja kasvun seuraaminen, lapsen osoittama läheisyys ja hellyys sekä lapsen 

ilmaiseman ilon ja mielikuvituksen seuraaminen. Vastaavasti Kyrönlampi-Kylmänen 

(2007, 165) toteaa väitöskirjassaan, että myös lapset tarvitsevat ja kaipaavat  inten-

siivistä ja rauhallista yhdessäoloa vanhempiensa kanssa. He nauttivat läheisestä kon-

taktista vanhemman kanssa ja iloitsevat yhdessä tekemisestä ja yhdessä olosta. 

 

Märijärvi (2006 30-33, 37) on tutkinut pieniä lapsia kotona hoitavien äitien jaksamis-

ta ja arjessa selviytymistä. Tutkimuksen äidit kuvailivat arkeaan tunteiden myllerryk-

senä, jossa kaikenlaiset tunteet onnesta kiukustumiseen, alakuloon ja uupumiseen 

ovat läsnä. Vanhemmat kertoivat arjen parhaiden hetkien liittyvän lasten kanssa yh-

dessä vietettyyn aikaan ja äidin onnistumisen tunteisiin lasta hoitaessaan. Arjen 

myönteisinä tekijöinä äidit toivat esille pieniä hetkiä ja asioita, eivät niinkään arjen 

kohokohtia. Arjen pulmina lapsia kotona hoitaneet äidit nostivat vahvasti esille kaksi 

pääteemaa: väsymisen ja arjen asioiden organisoimisen. Väsyminen liitettiin selvästi 

vauva-ajan yöheräilyihin. Monilapsisissa perheissä univaikeuksien aiheuttamat on-

gelmat korostuivat sillä vanhempien lasten hoitovastuun vuoksi äideillä ei ollut mah-

dollisuutta lepoon päivisinkään. Univajeen vaikutukset ilmenivät äitien fyysisen ja 

henkisen jaksamisen ongelmina. Väsymisen kuvaukset vaihtelivat ajoittaisista väsy-

myspäivistä täydelliseen uupumiseen. Asioiden organisointi ja käytännön asioista 

selviäminen arjen pulmana tuotiin esille erityisesti monilapsisten äitien puheissa. 

Ajan riittäminen ja organisoiminen kaikelle tarvittavalle koettiin ongelmalliseksi. Asi-

oiden keskeneräisyyden hyväksyminen vaati opettelua.  
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4.2 Työ, toimeentulo ja perhe 

 
Enemmistö lapsiperheiden vanhemmista käy ansiotyössä ja työttömyys lapsiperheis-

sä on harvinaisempaa kuin väestössä keskimäärin. Sekä työ, että perhe ovat tärkeitä 

hyvinvoinnin osatekijöitä ihmisen elämässä, mutta niistä kumpikin vaatii osakseen 

aikaa sekä fyysisiä että henkisiä voimavaroja. Työn ja perheen yhteensovittamisen 

ongelma voi olla riski hyvinvoinnin kannalta. Toisaalta tasapainon tunne näiden osa-

tekijöiden välillä tuottaa hyvinvointia. (Lammi- Taskula & Salmi 2009a, 38.)  

 

Paletti-tutkimuksessa on selvitetty vanhempien kokemuksia työn ja perheen yhteen-

sovittamisesta. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haastavuutta lisäävät vuo-

rotyön ja epäsäännöllisten työaikojen lisääntyminen. Työn muuttuminen yhä enem-

män ajasta ja paikasta riippumattomaksi tietotyöksi on johtanut siihen, että työn ja 

perheen välinen raja on tullut häilyvämmäksi. Toisaalta myös perhesuhteisiin kohdis-

tetaan aiempaa enemmän odotuksia miellyttävästä ilmapiiristä ja tyydyttävyydestä ja 

niiden toteutumattomuus aiheuttaa pettymyksiä. Vaikka työn ja perhe-elämän yh-

teensovittamisessa on haasteensa, lähes puolet Paletti-tutkimuksen äideistä ja isistä 

koki onnistuvansa siinä vähintään hyvin. Työn ja perheen yhteensovittamisessa koki 

epäonnistuneensa ainoastaan noin 5% vastanneista. Epäonnistumisen kokemuksiin 

vaikuttivat työssä koettu väsymys, työaikojen ja lapsen hoitoaikojen yhteensopimat-

tomuus sekä kotona työn vuoksi tehtyjen uhrausten runsaus. Miesten kokemat epä-

onnistumiset olivat yhteydessä edellä mainittujen lisäksi aikapaineisiin töissä ja työs-

sä perheen vuoksi tehtyihin uhrauksiin. Paletti-tutkimuksen vanhempien vastauksissa 

työ ja perhe näyttäytyivät toisiaan vahvistavina elämänalueina. Tutkimuksen van-

hemmat kokivat työssä koettujen positiivisten asioiden siirtyvän kotiin ja vaikuttavan 

näin myönteisesti koko perheeseen. Vastaavasti asioiden ollessa hyvin kotona, kat-

sottiin myös työmotivaation paranevan. Haastavat tilanteet työn ja perheen yhteen-

sovittamisessa liittyivät työhön ja perheeseen liittyviin velvollisuuksiin sekä ajankäy-

tön ongelmiin. Ajan puutteesta huolimatta lasten ei katsottu joutuvan kärsimään 
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vanhempiensa työn vuoksi. Vanhemmat tinkivät mieluummin kaikesta muusta, paitsi 

lasten tarpeista. Merkittävimmiksi keinoiksi työn ja perheen yhteensovittamisessa  

Palettitutkimuksen perusteella osoittautuivat työaika - sen sopiva kesto ja ajoittumi-

nen - ja kodin vastuiden tasapuolinen jakautuminen vanhempien kesken. (Kinnunen, 

Malinen & Laitinen 2009, 126-131,137,147.) 

 

Lainialan (2010) mukaan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana suomalaiset 

lapsiperheet ovat jakautuneet yhä selvemmin kahteen luokkaan. Hyvätuloisilla per-

heillä, joissa molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä, menee taloudellisesti hyvin. 

Toisaalta kohonneet elinkustannukset ovat huonontaneet työttömyydestä kärsivien 

vanhempien, opiskelevien lapsiperheiden, yksinhuoltajien tai lastaan kotona hoitavi-

en asemaa. (Lainiala 2010, 54.) Vaikka lapsiperheiden vanhemmat käyvät töissä kes-

kivertoväestöä yleisemmin, muodostavat tulonsiirrot olennaisen osan perheen toi-

meentulosta. Näin on erityisesti pikkulapsiperheissä, joissa äidit ovat yleisesti perhe-

vapailla. Yhä suurempi osa lapsista kuuluu pienituloisiin perheisiin. Tätä selittää osal-

taan se, että lapsiperheet ovat monijäsenisiä talouksia, joissa tulonhankintaan osallis-

tuu vain osa perheestä, mutta tulojen käyttöön osallistuvat kaikki. Erityisesti pienten 

lasten perheet ovat pitkälle riippuvaisia sosiaaliturvasta. (Salmi, Sauli & Lammi-

Taskula 2009, 78, 82-83.) 

 

 

5 VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 

 
Lapsen syntymä muuttaa perheen elämää monella tavalla. Se vaikuttaa vanhempien 

ajankäyttöön, ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen ja parisuhteeseen. Muu-

tokset voivat olla perheen kannalta myönteisiä ja osa puolestaan kuormittavia. Van-

hempien voimavarat heijastuvat koko perheen hyvinvointiin. Vanhemman hyvä itse-

tunto ja myönteinen käsitys itsestä kasvattajana edistävät turvallisen lapsen ja van-

hemman välisen suhteen kehittymistä. Myös vanhempien toimivalla parisuhteella on 

lapsen turvallisen kasvualustan kannalta keskeinen merkitys.  Vanhempien tukemi-
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nen on tärkeää, koska lapsen hyvinvointi on riippuvainen koko perheen hyvinvoinnis-

ta, eikä lapsen paras voi toteutua yleensä ilman vanhempia. (Lastenneuvola lapsiper-

heiden tukena 2004, 22, 80.) Vanhemmuuteen kasvamisen ei tulisi olla yksin van-

hempien varassa, vaan yhteiskunnan olisi tärkeää tukea vanhempia tehtävässään. 

Haasteena on kehittää vanhemmuuden tukemisen muotoja, jotka vastaavat tämän 

ajan vaatimuksiin ja tarpeisiin (Kivijärvi ym. 2009, 68). 

 

Viljamaa (2003, 25) esittelee neuvolatutkimuksissaan käyttämänsä Thoitsin ja Hou-

sen näkökulmiin perustuvan sosiaalisen tuen luokittelun, joka sisältää sekä tunne-

vuorovaikutuksen, että instrumentaalisen tuen. Määrittelyn mukaan sosiaaliseen 

tukeen kuuluu ensimmäisenä emotionaalinen tuki, joka sisältää pitämisen, empatian 

ja rakkauden tunteet. Toisena sosiaaliseen tukeen kuuluu käytännön apu. Kolmante-

na tuen muotona mainitaan informatiivinen eli tiedollinen tuki, joka tarkoittaa neu-

voja, tietoa ja apua ongelmien ratkaisemisessa. Neljättä tuen muotoa kutsutaan ver-

tailutueksi, joka on itsearvioinnin ja arvostuksen kannalta tarpeellista tietotukea. 

Viljamaa (2003, 26) viittaa Crockenbergiin (1988), joka on löytänyt neljä eri sosiaali-

sen tuen vaikutusprosessia. Tuki vähentää perheen stressitilanteiden määrää ja lie-

vittää sen arkipäivän taakkaa. Toiseksi tuki suojaa stressaavissa tilanteissa ja auttaa 

säilyttämään tyydyttävät hoito- ja kasvatuskäytännöt vaikeissakin tilanteissa. Kol-

manneksi sosiaalinen tuki auttaa vanhempia aktiivisten selviytymiskeinojen rakenta-

misessa esimerkiksi vahvistamalla vanhempien itsetuntoa. Neljänneksi emotionaali-

sen tuen on useissa tutkimuksissa todettu ennustavan hyvää vanhemmuutta: myötä-

elävää tukea saavan vanhemman on helpompi antaa hoivaa ja tukea lapselleenkin. 

 

 

5.1 Neuvola vanhemmuuden tukijana  

 

Lastenneuvolan tavoitteena on lasten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisen 

lisäksi perheiden hyvinvoinnin parantaminen. Lastenneuvolan tehtävänä perheen 

tasolla on muun muassa vahvistaa perheen toimivuutta mahdollistamalla riittävä tuki 
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vanhemmuuteen ja parisuhteeseen, tunnistaa ajoissa epäsuotuisan kehityksen mer-

kit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua niihin ja tarpeen vaatiessa 

ohjata lapsi ja perhe muille asiantuntijoille avun saamiseksi. Vanhempien osallistu-

minen neuvolapalvelujen kehittämiseen on mainittu yhtenä lastenneuvolan tavoit-

teena. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 20-21.) 

 

Vanhemmuuden tukeminen neuvolassa on huomioitu uudessa 1.5.2011 voimaan 

tulleessa terveydenhuoltolaissa (L 30.12.2010/1326) yhtenä neuvolapalvelujen sisäl-

töalueena. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta velvoittaa neuvolaa tuke-

maan muun muassa vanhempien hyvinvointia, jaksamista ja keskinäistä vuorovaiku-

tusta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.  Asetuksessa terveysneu-

vonta ja tarkastukset määrätään järjestettäväksi siten, että alle kouluikäisen lapsen ja 

perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 

tarvittava tuki järjestetään viiveettä. Varhaiseen tuen tarpeen tunnistamiseen pyri-

tään esimerkiksi laajoilla terveystarkastuksilla, joissa huomio kiinnittyy koko perheen 

hyvinvointiin. Kunnat ovat olleet velvollisia järjestämään laajoja terveystarkastuksia 

1.1.2011 lähtien. Laajat terveystarkastukset tulee järjestää lapsen ollessa 4 kuukau-

den, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikäinen. (A 6.4.2011/338.) 

 

Vuonna 2000 käynnistyneen Vanhemmuuden aika- hankkeen yhteydessä selvitettiin 

kyselyn avulla vanhemmuuden tukemisen toimintakäytäntöjä äitiys- ja lastenneuvo-

loissa sekä päiväkodeissa. Keskeisimpänä työalueena pidettiin lapsen terveyden ja 

kehityksen seurantaa. Vanhemmuuden tukemiseen liittyviä tavoitteita oli määritelty 

ja kirjattu vain noin joka toisessa neuvolassa. Monissa neuvoloissa vanhemmuuden 

tukemisen tavoitteista oli kuitenkin keskusteltu. Yleisimmin mainittu tavoite oli per-

heen sisäisen vuorovaikutuksen edistäminen ja erityisesti varhaisen vuorovaikutuk-

sen merkityksen korostaminen. Seuraavina vanhemmuuden tukemisen tavoitteina 

mainittiin vanhemmuuteen kasvamisen tukeminen, moniammatillisen yhteistyön 

tehostaminen vanhemmuuden tukemisessa ja perhevalmennuksen kehittäminen. 

Tärkeinä tavoitteina nähtiin myös perhekeskeisyys, syrjäytymisen ennaltaehkäisemi-

nen ja perushoidon ja kasvatuksen ohjaus. Kokonaishoito ja jatkuvuus, parisuhteen 
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tukeminen ja vanhempainryhmät nähtiin niin ikään oleellisina vanhemmuuden tu-

kemisen tavoitteina. Kyselyyn vastanneista neuvolan työntekijöistä yli 70% piti var-

haisen vuorovaikutuksen tukemista ja vanhempien konkreettista opastamista lapsen 

hoidossa erittäin keskeisinä työalueina. Sen sijaan vanhemmuuden mukanaan tuo-

mien identiteettimuutosten käsittelyä piti erittäin tärkeänä vain 40% kyselyyn vas-

tanneista työntekijöistä. Myöskään perhe-elämän ongelmien käsittelyä ei neuvolan 

vastausten perusteella pidetty kovin tärkeänä työalueena. Vanhempien opastaminen 

lapsen kasvatuksellisissa asioissa koettiin identiteettikysymyksiä tai perheen ongel-

mia keskeisempänä työalueena. Kuitenkin yli puolet kyselyyn vastanneista työnteki-

jöistä arvioi keskustelut arkielämän sujuvuudesta vanhempien kanssa erittäin oleelli-

seksi osaksi työtään. Yli 90%:ssa neuvoloista oltiin sitä mieltä, että neuvolapalvelut 

tukevat suurta osaa lapsiperheistä. Monissa neuvoloissa ongelmat, kuten työttö-

myys, avioerot, masennus, päihteet tai väkivalta olivat alkaneet näyttäytyä yhä 

enemmän ja näiden ongelmien kohtaamiseen oli pyritty varaamaan yhä enemmän 

aikaa. Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että neuvolan tuki kohdistuu lähinnä 

äideille, mutta toisaalta viisi kuudesta vastaajasta arvioi neuvolan tukevan myös isiä. 

(Lammi-Taskula & Varsa 2001, 6-10, 12) 

 

Vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteensa monesta eri lähteestä, muun muassa 

puolisolta, ystäviltä, suvulta, päivähoidosta ja neuvolasta. Viljamaa (2003) on tutkinut 

Jyväskylän kaupungin neuvoloiden asiakkaiden tyytyväisyyttä ja odotuksia vanhem-

muuden tukemisen, perhekeskeisyyden ja vertaistuen näkökulmasta. Tutkimuksessa 

selvitettiin kyselyn avulla muun muassa vanhempien saaman sosiaalisen tuen lähtei-

tä. Sosiaalinen tuki sisälsi tietotuen, tunnetuen, vertaistuen ja käytännön avun. (Vil-

jamaa 2003, 66, 73.) Viljamaan tutkimuksessa vanhemmat kokivat neuvolan omakoh-

taisen merkityksen ja neuvolan antaman henkilökohtaisen tuen keskinkertaiseksi. 

Lapsen terveyden ja kehityksen tukeminen oli tutkimuksessa vanhempien tärkein 

palveluodotus neuvolalta ja sen toteutumiseen oltiin melko tyytyväisiä. Vanhem-

muuden tukemista tarkasteltiin tutkimuksessa sosiaalisen tuen ja vanhemmuuden 

pohtimisen viitekehyksessä. Vastaajat pitivät vanhemmuuden tukemista neuvolassa 

riittämättömänä. Tutkimuksen vanhemmat toivoivat saavansa neuvolalta kaikkia 
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sosiaalisen tuen muotoja. Eniten odotettiin tiedollista tukea ja seuraavina toivottiin 

tunnetukea, käytännön apua ja vertaistukea. Sekä isät että äidit kokivat tärkeimmäksi 

vanhemmuuden pohtimisen osa-alueeksi vanhempi-lapsi-suhteen. Lisäksi vanhem-

mat halusivat pohtia omaa itseä ja muuttuvaa elämäntilannetta. Vanhemmat siis 

kokivat identiteettimuutosten käsittelyn tärkeäksi alueeksi, toisin kuin Lammi-

Taskulan & Varsan (2001) tutkimukseen vastanneet neuvolan työntekijät. Vanhem-

mat halusivat pohtia neuvolassa myös parisuhdetta ja muuttuvaa suhdetta omiin 

vanhempiin. Erityisesti äidit, joilla oli jo useampia lapsia tai yli yksivuotias lapsi, kai-

pasivat enemmän tunnetukea, kuin tietotukea. Tässä vaiheessa isät puolestaan toi-

voivat eniten tiedollista tukea. Kaiken kaikkiaan äidit olivat merkitsevästi enemmän 

tyytyväisiä neuvolapalveluihin, kuin isät. (Viljamaa 2003, 110-111.)  

 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta (6.4.2011/338) velvoittaa vanhemmuu-

den tukemiseen neuvolassa. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena –oppaassa kuvail-

laan yksityiskohtaisemmin  vanhemmuuden tukemisen tapoja. Opas suosittelee neu-

volaa tukemaan parisuhdetta, isän ja äidin vanhemmaksi kasvamista ja kertomaan 

jaetun vanhemmuuden eduista, tukemaan vauvan ja vanhemman varhaista vuoro-

vaikutusta, sekä antamaan vanhemmille tietoa lapsen kehitystä edistävistä kasvatus-

tavoista. Perheiden tukemisen keskeinen lähtökohta on lapsen ja hänen vanhempi-

ensa aito kohtaaminen ja hyvä yhteistyösuhde. Vanhempien ja työntekijän välisen 

yhteistyösuhteen lähtökohtana tulisi olla vanhempien tarpeet, voimavarat ja huolet 

sekä päällimmäiset odotukset kullakin tapaamiskerralla. (Lastenneuvola lapsiperhei-

den tukena 2004, 82, 84, 86, 90,94,97.)  Neuvolan yhtenä tehtävänä on edistää lapsi-

perheiden yhteenkuuluvuutta sekä perheiden keskinäistä yhteistyötä ja toistensa 

tukemista (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004,24). Valtioneuvoston asetus-

neuvolatoiminnasta (6.4.2011/338) velvoittaakin neuvolaa järjestämään ensimmäistä 

lasta odottaville perheille moniammatilisesti toteutettua perhevalmennusta, johon 

sisältyy vanhempainryhmätoimintaa. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman 

(2007, 10) mukaan neuvolatoimintaa tulisi kehittää perhekeskusten suuntaan, jolloin 

mahdollistuu suunnitelmallisen moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen sekä 

vertaisryhmätoiminnan ja isätoiminnan kehittäminen. 
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5.2 Päivähoito vanhemmuuden tukijana  

 
Lasten päivähoidosta annetun lakiin (36/1973) vuonna 1985 säädetyn muutoksen 

myötä vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus saada alle kou-

luikäiselle lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka joko päiväkodista tai per-

hepäivähoidosta. Päivähoito tavoittaa suuren osan alle kouluikäisistä lapsista. Vuon-

na 2009 päivähoitopalveluja käytti 61,6% 1-6 vuotiaista lapsista (Lapset päivähoidos-

sa 2000-luvulla 2010). Laki lasten päivähoidosta määrittelee päivähoidon yhdeksi 

tehtäväksi tukea päivähoidossa olevien lasten koteja niiden kasvatustehtävässä ja 

yhteistyössä kotien kanssa edistää lapsen tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet - oppaassa (2005, 31) on käytetty termiä kasvatuskump-

panuus kuvaamaan vanhempien ja henkilöstön tietoista yhdessä toimimista lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Kasvatuskumppanuuden keskeinen 

ajatus on, että vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa kasvatuksesta, mut-

ta varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on käytössään ammatillinen tieto ja osaaminen ja 

he ovat vastuussa kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten 

luomisesta. Kasvatuskumppanuus on hyvän varhaiskasvatuksen olennainen osa. Par-

haimmillaan siinä yhdistyvät vanhempien ja henkilökunnan erilainen osaaminen ja 

asiantuntemus. Vanhemmilla on oikeus saada osallistua lapsensa kodin ulkopuolisen 

varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. (Valtioneuvoston periaatepäätös 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002, 17-18.) Jokaiselle päivähoi-

dossa olevalle lapselle laaditaan hoitosuhteen alussa henkilökohtainen varhaiskasva-

tussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Sen tavoitteena on lapsen yksilölli-

syyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä.  

Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 32.) 

 

Vanhemmuuden tukemisen tavoitteita on määritelty myös kunta tai aluetasolla. Ta-

voitteita on kirjattu esimerkiksi kunnan toimintastrategiaan, perusturvan toiminta-

suunnitelmaan, sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteisiin tai ehkäisevän sosiaalipoli-
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tiikan ohjelmaan. Monissa päiväkodeissa vanhemmuuden tukeminen on kirjattu päi-

väkodin toiminta-ajatukseen tai opetussuunnitelmaan. (Lammi-Taskula & Varsa 

2001, 34-35) 

 

Päivähoidon henkilökunta tapaa vanhempia päivittäin, kun lapset tuodaan ja haetaan 

päivähoidosta. Päiväkodeissa järjestetään lisäksi työntekijöiden ja vanhempien sovit-

tuja tapaamisia. Useimmissa päiväkodeissa säännöllisenä käytäntönä on päiväkodin 

lasten vanhemmille tarkoitetut vanhempainillat. Muita päiväkotien työmuotoja van-

hempien kanssa ovat työntekijän tai ulkopuolisen asiantuntujan vetämät vanhem-

painryhmät ja vanhempien vertaisryhmät, mutta näitä työmuotoja käytetään harvoin 

säännöllisesti. Suurin osa päiväkodeista tekee vanhemmuuden tukemiseksi yhteis-

työtä neuvolan, koulun ja kunnan muiden päiväkotien kanssa. Muita päiväkotien yh-

teistyötahoja ovat sosiaalityö, seurakunta ja järjestöt. (Lammi-Taskula & Varsa 2001, 

39-40, 48.) 

 

Stakesin vuonna 2000 käynnistyneen Vanhemmuuden aika – hankkeen yhteydessä 

tehdyn kyselyn tulosten mukaan päiväkodeissa yleisin vanhemmuuden tukemisen 

tavoite oli avoin ja luottamukseen perustuva yhteistyö vanhempien kanssa kasvatus-

kysymyksissä. Yhteistyön keskeisiä elementtejä olivat päiväkotien työntekijöiden 

mielestä vanhempien omien näkemysten kunnioittaminen ja heidän itseluottamuk-

sensa vahvistaminen. Yleisin jokapäiväisessä työssä esille tuleva vanhemmuuden tu-

kemisen muoto oli päiväkotien työntekijöiden vastausten mukaan kasvatuksellisissa 

kysymyksissä opastaminen. Myös arkielämän sujuvuudesta keskusteltiin usein van-

hempien kanssa. Lisäksi vanhempia tuettiin joskus vanhemman ja lapsen välisessä 

vuorovaikutuksessa ja lapsen perushoitoon liittyvissä asioissa. Perhe-elämän ongel-

mista, kuten avioeroista, keskusteltiin vanhempien kanssa melko harvoin. (Lammi-

Taskula & Varsa 2001,38, 70.) 

 

Vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuspalvelujen laadusta on tutkittu Vaikuta 

vanhempi-selvityksen pohjalta vuonna 2007. Internetissä toteutetun kyselyn avulla 

kartoitettiin vanhempien tyytyväisyyttä päiväkotia, esiopetusta, perhepäivähoitoa, 
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ryhmäperhepäivähoitoa ja muita varhaiskasvatuspalveluja, kuten avoimia palveluita 

tai yksityisiä päiväkoteja kohtaan. Selvityksen mukaan vanhemmat olivat pääsääntöi-

sesti  tyytyväisiä hoitoaikojen joustoihin, mikä on merkittävä tekijä arjen sujuvuuden 

kannalta. 90% vastanneista oli tyytyväisiä varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatti-

taitoon, mutta vanhemmat kokivat henkilöstön määrän riittämättömäksi. Vanhem-

mat pitivät tärkeimpinä varhaiskasvatuspalvelujen piirteinä lapsen sosiaalisen kehi-

tyksen tukea, lapsen mahdollisuutta leikkiin ja toimimiseen muiden vertaistensa 

kanssa ja sitä että palvelut mahdollistavat vanhempien työssä käynnin. Vanhemmat 

pitivät merkittävänä myös sitä, että lapsi sai tukea omaan kasvuunsa, hoitoon ja op-

pimiseen. Yhteistyö ammattikasvattajien kanssa sekä heidän tarjoama vanhemmuu-

den tuki koettiin niin ikään merkityksellisenä. Noin 95% Vaikuta vanhempi -kyselyyn 

vastanneista piti perheen ja päivähoidon henkilökunnan yhteistyötä erittäin tärkeä-

nä. Yksi merkittävä yhteistyömuoto vanhempien mielestä on varhaiskasvatussuunni-

telmien tekeminen yhdessä päivähoidon henkilökunnan kanssa. Vanhemmat toivat 

esille myös yhteistyön kehittämistarpeita. He toivoivat esimerkiksi keskusteluille 

enemmän aikaa ja rauhaa sekä tiedottamisen kehittämistä. (Kronqvist & Jokimies 

2008, 22-26, 32-33.) 

 

 

5.3 Vertaistuki vanhemmuuden voimavarana 

 
Ihmisillä on tarve jakaa kokemuksiaan ja saada tietoa samankaltaisessa elämäntilan-

teessa olevilta. Tällaista samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden ko-

kemusten keskinäistä jakamista kutsutaan vertaistueksi. Vertaistuki voi olla kahden 

henkilön välistä, ryhmissä tai verkostoissa tapahtuvaa. Vertaistukeen perustuvan 

auttamisen ydin on ihmisten välinen arkinen kohtaaminen. (Nylund 2005, 195, 203; 

Hyväri 2005, 214.) Kansalaisjärjestöt ovat tärkeässä roolissa vertaistuen antajina, 

yhteisöllisyyden vahvistajina ja uusien toimintamuotojen kehittäjinä. Järjestöjen 

merkitys julkisen palvelujärjestelmän kumppanina on kasvanut. (Terveydenedistämi-

sen politiikkaohjelma 2007, 15.) 
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Vanhemmuuden tueksi tarkoitettua vertaisryhmätoimintaa voidaan järjestää esimer-

kiksi vanhempainryhmätoiminnan, avoimen päiväkotitoiminnan tai perhekerhon 

muodossa. Avoimina ryhminä toimivat vertaisryhmät voivat toimia sekä ehkäisevänä 

työnä, että avohuollon tukitoimena. (Lastensuojelun käsikirja 2011.) Vertaisryhmät 

voivat olla erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanon-

sa suhteen. Kokoontumisen taustalla ei tarvitse olla ongelmia vanhemmuudessa vaan 

ryhmään voi tulla jakamaan kokemuksia ja olemaan muiden aikuisten kanssa aktiivi-

sessa vuorovaikutuksessa. Vertaisryhmien päätarkoitus on yhdessä oleminen ja te-

keminen. (Halonen, Sourander & Viinikka 2010, 6.) 

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton valtakunnallisen vertaisryhmätoiminnan kyselyn 

mukaan tärkein syy vertaisryhmään osallistumiseen on keskustelumahdollisuus mui-

den samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Osallistujat odottavat saavansa kes-

kustelun ja kokemusten jakamisen kautta tukea omaan vanhemmuuteensa. Ryhmän 

hyvä ilmapiiri, vertaisuuden ja voimaantumisen kokeminen tukevat arjessa jaksamis-

ta. Vertaisryhmään osallistuminen vähentää yksinäisyyden tunnetta ja tuo vaihtelua 

arkeen. Joillekin se merkitsee myös mukavaa yhdessä oloa lasten kanssa. Vertais-

ryhmän tärkeimpinä vaikutuksina koetaan uusien ystävien saaminen ja sosiaalisen 

verkoston kasvaminen. Kyselyyn vastanneet  kokivat vanhemmuutensa ja varmuu-

tensa lasten hoidossa vahvistuneen ryhmän myötä. Sen huomaaminen, että muutkin 

kohtaavat arjessaan samoja haasteita on ollut tärkeää. Sosiaalisella tuella ja verkos-

tolla on positiivinen yhteys vanhempien selviytymiseen vanhemmuuden tehtävistä. 

Vertaisryhmä voi olla erityisen merkityksellinen niille, jotka ovat muuttaneet uudelle 

paikkakunnalle ja joilla ei ole luonnollista sosiaalista turvaverkkoa lähellä. (Halonen 

ym. 2010, 11-12.)  

 

Vertaisryhmät ovat tärkeitä myös niille vanhemmille, jotka hoitavat pieniä lapsiaan 

kotona. Märijärvi (2006, 40, 43-45) on tutkinut pieniä lapsia kotonaan hoitavien äi-

tien jaksamista ja arjessa selviytymistä sosiaalisen tuen viitekehyksessä. Kaikki tutki-

muksen 11 äitiä kävivät säännöllisesti jonkinlaisessa äiti-lapsi- tai perhekerhossa. 

Kerhossa käynti koettiin mukavaksi ja tärkeäksi. Sen kerrottiin rytmittävän viikkoa ja 
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tuovan vaihtelua päiviin. Myös Märijärven tutkimuksen äidit kokivat samassa elä-

mäntilanteessa olevien tapaamisen ja kokemuksien jakamisen tärkeänä. Muilta äi-

deiltä saatiin neuvoja, tukea ja vinkkejä. Kotiäitien vastauksissa korostui kerhota-

paamisiin liittyvä sosiaalisen virkistyksen merkitys. Kotoa lähteminen muiden aikuis-

ten ihmisten pariin nähtiin tärkeänä ”henkireikänä” arjen keskellä. Äidit pitivät ker-

hoa myös lasten kannalta merkittävänä sosiaalisena tilanteena, jossa lapsilla on kave-

reita ja vaihtelua kotiympäristöön. Vaikka kerhopuheessa esiintyi paljon sosiaaliseen 

tukeen liittyviä positiivisia ilmauksia, äitien pohdinnoista kävi ilmi, että kerhon merki-

tys jäi tietylle tasolle. Kerhot koettiin julkisena tilana, joissa keskustelukin pidettiin 

yleisemmällä tasolla. Tärkeämmät sosiaalisen tuen antajat ja syvällisemmät ihmis-

suhteet löytyivät muualta, kuten omasta lähiyhteisöstä. Kerhoissa solmittujen sosiaa-

listen suhteiden merkitys saattoi kuitenkin syvetä mikäli äidit olivat tavanneet jo pi-

demmän aikaa. 

 

Paajanen tarkastelee vuoden 2006 perhebarometrissa alle 3-vuotiaiden esikoislasten 

isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä. Tutkimukseen osallistuneet isät kokivat 

saavansa vaimoiltaan hyvin tukea isyydelleen, mutta moni isä piti myös toisia samas-

sa elämäntilanteessa olevia miehiä tärkeinä tuen lähteinä. Näiden ystävien kanssa 

jaettiin tuntemuksia ja saatiin muiden miesten näkökulmaa isyyteen. Tällaisten ystä-

vien puuttuessa olisi hyvä löytää jokin miesryhmä, jossa isyydestä voisi puhua ja siten 

edistää isyyteen kasvamista. (Paajanen 2006, 64-65) 

 

Jalkanen (2008) on tutkinut vertaisryhmätoimintaa isien näkökulmasta. Jalkasen tut-

kimuksessa selvitettiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Keski-Suomen piirin Perhe-

talo-hankkeen Isä-Pappa-Dad (IPD) –toiminnan merkitystä toimintaan osallistuneille 

isille ja heidän perheilleen. IPD-toiminnnan puitteissa järjestettiin iskäniltoja eli isille 

ja heidän lapsilleen kohdennettuja perhekahvilailtoja kerran viikossa. Yleisin IPD-

toimintaan osallistumisen syy oli yhteisen harrastuksen saaminen isälle ja lapselle tai 

lapsille sekä toisiin isiin tutustuminen. Muita syitä toimintaan osallistumiselle oli se, 

että puolisolle haluttiin antaa omaa aikaa ja lapsen toivottiin tutustuvan muihin lap-

siin. Isät kokivat toiminnan myötä saaneensa uusia ystäviä ja yhteistä mukavaa puu-
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haa lasten kanssa. He kokivat kerhon toimivan myös kasvunpaikkana lapsille. Toimin-

nan arvioitiin vahvistaneen isä-lapsisuhdetta ja mahdollistaneen isän ja lapsen yhtei-

sen ajan. Isät pitivät tärkeänä myös sitä, että puoliso sai omaa aikaa iskänillan aikana. 

Monissa perheissä iskäniltaa odottivat niin isä, äiti kuin lapsetkin. iskänilloista oli tul-

lut mukava ja luonteva osa viikkorutiinia. Isät kokivat, että IPD-toiminnan myötä isän 

ja lapsen välinen yhteinen puuhailu myös iskäniltojen ulkopuolella lisääntyi. Iskänilto-

jen kerrottiin vahvistavan tunnetta, että isiä ja isyyttä arvostetaan nykyään enem-

män. Vaikka kyselyn isät eivät kertoneet tarvitsevansa varsinaisesti tukea, kokivat he 

tärkeäksi päästä spontaanisti keskustelemaan eri asioista samassa elämäntilanteessa 

olevien kanssa. (Jalkanen 2007, 37-38, 49-53, 55-56) 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

6.1 Tarinaviikot Äänekoskella 

 
Äänekosken perhepalveluissa järjestettiin maaliskuussa viikoilla 10-13 yhteistyössä 

Äänekosken kaupungin, Äänekosken seurakunnan, Mannerheimin lastensuojeluliiton 

Äänekosken, Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten paikallisyhdistysten sekä Kos-

kelan Setlementin kanssa ”Meidän perhe Äänekoskella 2011”-tarinaviikot. Tarinavii-

koilla kerättiin vanhempien kokemuksia, toivomuksia ja kehittämisehdotuksia koski-

en seudun perhepalveluja. Äänekosken kaupungin tarjoamia avoimia perhepalveluja 

ovat Neuvolapalvelut, päivähoito, esiopetus, päiväkerhotoiminta sekä perheneuvola. 

Muita perhepalveluja Äänekoskella ovat seurakunnan perhekerhot sekä päivä- ja 

erityiskerhot, MLL:n perhekahvilat ja kerhot sekä Koskelan Setlementin harrasteker-

hot. Palaute pyydettiin kirjoittamaan vapaamuotoisesti tarinan muodossa. Palaute oli 

mahdollista antaa sähköisesti MLL:n Äänekosken paikallisyhdistyksen nettisivuilla 

osoitteessa http://aanekoski.mll.fi/tarinaviikot. Tarinat sai myös kirjoittaa  käsin ja 

palauttaa Tarinaviikko-palautuskuoressa lastenneuvolaan, Äänekosken kirjastoon, 



 

 

21

omaan päiväkotiin, perhe- tai päiväkerhoon. Palautelomakkeella ja netin Tarinaviik-

kojen palautesivulla oli tarinoinnin alkuun auttavia avoimia kysymyksiä (Liite 1).  

Tarinaviikkojen tarkoituksena oli koota perheiden tarinat ja hyödyntää niitä perheille 

suunnattujen palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. (Tarinaviikot - Meidän 

perhe Äänekoskella 2011.) 

 

 

6.2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä pikkulapsiperheiden hyvinvointia sekä 

vaikutusmahdollisuuksia heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Opinnäyte-

työni tarkoituksena on saada perheiden ääni kuuluville tuomalla perheiden tarinoi-

den avulla saatu tieto perhepalvelujen käyttöön ja kuvaamalla vanhempien koke-

muksia perhepalveluista. Opinnäytetyön  tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaista tukea vanhemmat ovat saaneet perhepalveluista?  

2. Millaisia toiveita vanhemmilla on perhepalveluja koskien? 

 

Opinnäytetyön tuloksia tullaan käsittelemään Äänekosken Perheiden tuki - työryh-

mässä, johon kuuluvat Äänekosken kaupungin perhepalvelujohtaja, päivähoito, äiti-

ys- ja lastenneuvola, Äänekosken seurakunta, Koskelan setlementti, ja MLL:n Keski-

Suomen piiri sekä Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan paikallisyh-

distykset. 

 

 

6.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tarinoita palautettiin yhteensä 11 kappaletta. Yhdeksän niistä palautettiin sähköises-

ti ja kaksi käsin kirjoitettuna. Vastauksista tuli litteroituna yhteensä 12 liuskaa tekstiä. 

Yksittäisten palautteiden pituus vaihteli muutamasta rivistä lähes kolmeen sivuun. 
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullista lähestymistapaa. Laadullisessa tutkimuk-

sessa pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja anta-

maan teoreettinen tulkinta jollekin ilmiölle, sen sijaan, että pyrittäisiin tilastollisiin 

yleistyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineisto-

lähtöistä sisällön analyysia. Menetelmässä analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen tar-

koituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti, eivätkä ne ole etukäteen sovittuja tai har-

kittuja. Tässä menetelmässä analyysiprosessi muodostuu kolmesta vaiheesta, joita 

ovat aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85, 108.) Opinnäytetyön tekijä sai sähköisesti palautetut 

tarinat käyttöönsä valmiiksi litteroituna. Anonymisointi oli myös tässä vaiheessa teh-

ty, eli palautteista oli poistettu kaikki niissä esiintyvät henkilötiedot. Käsin kirjoitetut 

palautteet saatiin alkuperäisenä ja ne litteroitiin. Analyysiprosessi aloitettiin etsimällä 

tekstistä tutkimuskysymyksiin liittyvät ilmaukset ja alleviivaamalla ne. Tämän jälkeen 

Ilmauksista muodostettiin pelkistetyt ilmaukset. Pelkistetyt ilmaukset listattiin ja niis-

tä etsittiin samankaltaisuuksia. Samankaltaisista ilmauksista muodostettiin ryhmiä ja 

ryhmät nimettiin niitä kuvaavalla käsitteellä. Näin saatiin luotua pelkistetyistä ilma-

uksista alaluokat. Alaluokkien ryhmittelyä jatkettiin yläluokkiin miettimällä alaluokille 

yhdistävää käsitettä (ks. Liite 2. Esimerkki analyysiprosessista).   

 

 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

7.1 Perhepalveluista saatu tuki 

 

Tarinaviikkojen palautteen perusteella vanhemmat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä 

Äänekosken perhepalveluihin. Perhepalveluja pidettiin toimivina sekä perheiden tar-

peiden mukaan joustavina ja palvelua asiallisena, asiantuntevana ja ystävällisenä. 

Palvelujen tarjontaa pidettiin pääosin riittävänä ja monipuolisena. Palautteiden van-

hemmat käyttivät monipuolisesti perheille suunnattuja palveluja: neuvolapalveluja, 

esiopetusta, päivähoitoa, kerhotoimintaa sekä Koskelan Setlementin järjestämiä har-
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rastusmahdollisuuksia. Palvelujen koettiin tukevan perheiden arkea monella eri ta-

valla. Tuen muotoja tarkasteltaessa tarinoista nousi esille viisi eri kategoriaa: tiedolli-

nen tuki, käytännön apu, emotionaalinen tuki, vertaistuki sekä lapsen kasvun ja kehi-

tyksen tukeminen.  

 

 

7.1.1 Tiedollinen tuki 

 
Vanhemmat kokivat saavansa perhepalvelujen työntekijöiltä tiedollista tukea. Tiedol-

linen tuki näyttäytyi tarinoissa neuvojen, tiedon ja avun saamisena sekä ongelmien 

ratkaisemisena. Vanhemmat pitivät neuvolaa tärkeänä tiedollisen tuen lähteenä. 

Suurin osa tarinoiden tiedollista tukea koskevista ilmaisuista liittyi neuvolapalvelui-

hin. Tarinoista välittyi kiitollisuus neuvolan työntekijöitä ja heiltä saatua tukea koh-

taan. Heidän toiminnassaan arvostettiin vastuullisuutta ja aitoa pyrkimystä auttaa 

perheitä. 

 

” X (neuvolan työntekijä/nimi poistettu) on ihana kun hän joustaa per-

heen tarpeiden mukaan ja antaa vinkkejä kuinka ongelmatilanteissa 

kannattaa toimia. Hän ei sysää vastuuta seuraavalle vaan yrittää itse 

ratkoa asiaa mahdollisimman pitkälle. Tämä lisää luottamusta, että 

asiat on hyvissä käsissä.” 

 

”Äitiysneuvolan puolelle on tullut - - ihana täti. Toivottavasti hän saa 

jatkaa pestiä. Ottaa asioista selvää ja haluaa oikeasti auttaa äitejä ja 

perheitä.” 

 

”Neuvolapalveluista saamme tärkeää tietoa oman lapsemme kasvusta 

ja kehityksestä ja jos huolta huomataan, asioihin tartutaan - ja mahdol-

lisimman varhaisessa vaiheessa, mikä on olennaisinta niin yksilön kuin 

yhteiskunnankin kannalta.” 
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7.1.2 Käytännön apu 

 
Käytännön apua pidettiin merkittävänä arjen sujuvuuden kannalta. Työssäkäyvien 

vanhempien perheille päivähoito oli tärkeä käytännön avun lähde. 

 

”Päivähoidon palvelut merkitsevät laadukasta hoitoa, joka mahdollistaa 

meidän (vanhempien) työssäkäynnin.” 

 

”Päiväkoti on isossa roolissa perheemme arjessa. --. Yhteistyötä on teh-
ty tarpeen mukaan ja se on toiminut.” 

 
 

Päivähoidon työntekijöiden panosta lasten ja perheiden hyvinvoinnin eteen arvostet-

tiin.  

”He tekevät enemmän kuin olen edes ymmärtänyt pyytää ja venyvät ai-

na tarvittaessa ilman pitkää naamaa. Ja ovat aina meille vanhemmille 

ystävällisiä.” 

 

Vaikka tarinoista ei käynyt ilmi, että perheet olisivat turvautuneet kodinhoitajapalve-

luun, pidettiin tämän palvelun olemassa oloa tärkeänä tekijänä lapsiperheiden tuke-

misessa. Erityisesti tukiverkostojen puuttuessa kodinhoitajatoiminta nähtiin korvaa-

mattomana. Jo pelkkä tieto mahdollisuudesta saada tarvittaessa käytännön apua 

kotiin koettiin helpottavana.   

 

”Koen aivan ykkösasiana kodinhoitajan saamisen perheille. Vielä ei ole 

tähän apuun turvauduttu, mutta aivan varmasti tulee tilanteita jossa 

apu on tarpeen.” 

 

7.1.2 Emotionaalinen tuki  

 

Kaikkein eniten perhepalvelujen mainittiin antavan vanhemmuuteen emotionaalista 

tukea. Emotionaalista tukea annettiin vaihtamalla kuulumisia, keskustelemalla ja 
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olemalla aidosti kiinnostuneita lapsen asioista. Perhepalvelujen koettiin tukevan 

vanhempana jaksamista. 

 

” Vanhemmuuteen päiväkodista saa selkeää tukea: päivittäiset kuulu-

miset vaihdetaan ja usein keskustelemme myös muista asioista, kasva-

tukseen, lapseemme, tai elämään ylipäätään liittyen.” 

 

Neuvolan kerrottiin olevan vanhemmuudessa mukana eläjänä sekä tukena ja turva-

na. Sieltä saatiin rohkaisua ja kannustusta vanhempana olemiseen.  

 

”Aikoinaan x.x (neuvolan työntekijä, nimi poistettu) valasi uskoa, että te 

tunnette lapsenne parhaiten ja lujitti näin epävarmoja vanhemmuuden 

ensitaipaleita.”  

 

Emotionaalinen tuki tuli esille vanhempien tarinoissa myös perhepalvelujen työnteki-

jöiden ammattitaitoisuutena ja ystävällisyytenä.  Näitä piirteitä korostettiin useassa 

palautteessa.  

 

”Lastenneuvolassa on meitä palveltu aina asiantuntevasti ja ystävälli-

sesti vaikka asiaa onkin ollut enemmän kuin perustarkastukset. --. x.x. 

(neuvolan työntekijä /nimi poistettu) on ihanan sydämellinen ihminen ja 

aina hyvällä tuulella. Hänelle on helppo puhua ja hän on ammattitaitoi-

nen. Neuvolaan on kiva mennä.” 

 

Myös päivähoidon työntekijät saivat monessa tarinassa myönteistä palautetta. 

 

”Arvostankin suuresti näiden hoitajien ammattitaitoa, ystävällisyyttä, 

jokaisen lapsen asioihin paneutumista ja sitä, että heitä oikeasti kiin-

nostaa, mitä lapselle kuuluu.” 
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7.1.2 Vertaistuki 

 
Vanhemmat pitivät muiden samassa elämäntilanteessa olevien tapaamista ja van-

hempien toinen toisilleen antamaa tukea tärkeänä. Muiden tapaaminen koettiin tar-

peelliseksi oman jaksamisen kannalta. Erityisesti kotona lapsiaan hoitavat vanhem-

mat toivat esille kerhotoiminnan ja perhekahviloiden merkityksen vanhempana jak-

samiselle. Vanhemmat saivat vertaistukea perhekerhoista ja –kahviloista.  

 

”Olemme tyytyväisiä, että kerhoja on tarjolla näinkin paljon. Ne ovat 

tärkeä "tukimuoto" meille, jotka olemme lapsinemme arkisin kotona. 

Lapset saavat mahdollisuuden toimia toisten lasten kanssa ja vanhem-

milla on mahdollisuus saada mm. vertaistukea muilta samassa elämän-

tilanteessa olevilta vanhemmilta.” 

 

”Ruusujen arvoista toimintaa vanhempien jaksamisen kannalta, van-

hemmat toisiaan tukien. Jos lasta/lapsia hoitaa kotona, tuollainen mui-

den tapaaminen on tarpeen jo oman jaksamisen kannalta.” 

 

 

7.1.3 Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen 

 

Useat vanhemmat kirjoittivat tarinoissaan perhepalvelujen merkityksestä lapsensa 

kasvun ja kehityksen tukijana. Palautteista heijastui lasten hyvinvoinnin suuri merki-

tys vanhemmille ja sitä kautta vanhemmuuteen. Vanhemmat toivat tarinoissaan esil-

le kiitollisuuttaan lastensa saamasta hyvästä ja laadukkaasta hoidosta. 

 

”Tämän kahden vuoden päivähoidon aikana lapsemme kehitystä on ol-

lut ilo seurata: päiväkodin arki rutiineineen ja tavoitteellisine toimintoi-

neen (tietoisine kasvatustilanteineen) on opettanut häntä niin paljon ja 

monipuolisesti, että tämän kaiken kertomiseen tarvittaisiin päivä.” 
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”Koiviston ryhmiksen hoitajat ovat kaikki äärimmäisen ihania ja tekevät 

kaikkensa lasten hyvinvoinnin eteen.” 

 

”Häränvirran päiväkodissa on hyvä henki ja lasten on siellä hyvä olla. 

Yhteistyötä on tehty tarpeen mukaan ja se on toiminut.”  

 

Palautteista nousi esille vertaisryhmässä toimiminen lapsen kehityksen edistäjänä. 

Perhepalvelujen piirissä lapsilla on mahdollisuus ryhmämuotoiseen toimintaan, min-

kä vanhemmat kokivat tukevan lastensa sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

 

”Päivähoito tarjoaa tyttärellemme vertaisryhmän hänen ikäisistään lap-

sista, mikä on kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää, sillä hänellä ei ole 

sisaruksia.” 

 

”Päiväkerhossa lapsi voisi harjoitella itsenäistymistä, niin ettei oma 

vanhempi olisi koko ajan läsnä. Myös tärkeät ryhmässä toimimisen tai-

dot kehittyvät parhaiten kerhotoiminnassa.” 

 

 

7.2 Vanhempien toiveet perhepalveluille 

 
Tarinoissa vanhemmat toivat runsaasti esille myös toiveita ja kehittämisehdotuksia 

perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Toiveet voitiin jakaa kolmeen kategoriaan: per-

heiden auttamiseen, lastenhoitoon ja lapsiperheiden toimintamahdollisuuksiin liitty-

viin tarpeisiin. 
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7.2.1 Perheiden auttaminen 

 
Vanhemmat kokivat, että perheiden tukemiseen ja auttamiseen tulisi panostaa vielä-

kin enemmän. Odotuksia kohdistettiin etenkin neuvolatoimintaan, koska neuvola 

tavoittaa suurimman osan lapsiperheistä.  

 

”Neuvola voi joillekin äideille olla ainut kontakti perhepalveluihin jos 

jaksamista tai kiinnostusta ei ole osallistua kerho tai harrastustoimin-

toihin. siksi neuvolan työntekijöillä tulisi olla rohkeus kysyä suoraan äi-

diltä miltä tuntuu ja miten jaksat.”  

 

Vanhempien mielestä syrjäytymisuhan alla oleviin perheisiin tulisi kiinnittää enem-

män huomiota. Perheitä tulisi rohkaista avun pyyntiin ja luoda avun hakemista tuke-

va ilmapiiri.  

 

”Tärkeää olisi mahdollisimman matala kynnys hakea apua tarvittaessa 

sekä riittävästi resursseja jotta kaikki apua tarvitsevat sitä saisivat.” 

 

Neuvola-aikoja toivottiin helpommin saataviksi. Henkilökunnan suuri vaihtuvuus 

neuvolassa koettiin ikäväksi asiaksi ja siihen toivottiin parannusta. Eräs vanhempi 

ehdotti jaksamisen tueksi pienryhmässä tapahtuvaa vertaisryhmätoimintaa.  

 

”Vertaistuki on mielestäni sitä parasta tukea. Samassa tilanteessa ole-

vat voivat parhaiten ymmärtää toisiaan. Ehkä viritystä johonkin pien-

ryhmätoimintaan vois olla tarpeen. Saatettaisiin samaa kokeneet yh-

teen.” 

 

Perhepalveluilta toivottiin myös panostamista eri tahojen väliseen yhteistyöhön. Lap-

siperheiden kodinhoitajapalvelua pidettiin erittäin tarpeellisena työmuotona. Van-

hemmat toivoivat, että kodinhoitajapalvelua markkinoitaisiin paremmin ja tietoa 
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kodinhoitajista olisi saatavilla paperiversiona. Yhteistyön kehittämistä neuvolan ja 

kodinhoitajan välillä pidettiin tärkeänä. 

 

”En tiedä kuinka työllistetty kodinhoitaja on tällä hetkellä mutta toivoi-

sin voivani häntä käyttää joskus ilman äärimmäistä hätääkin. tämän 

tapainen ennaltaehkäisevä toiminta on todella tärkeää ja merkityksel-

listä panostusta lapsiperheiden hyväksi!!!” 

 

”Panostus kodinhoitaja toimintaan- todellista perheiden tukemista on 

antaa käsipari käyttöön. Kun perheessä on riittävän hankala tilanne 

syystä tai toisesta ei jaksamista/kiinnostusta eikä aina mahdollistakaan 

ole lähteä kursseilta "virikkeitä" hakemaan.” 

 

 

7.2.2 Lastenhoito 

 
Lastenhoitoa koskevat toiveet jakautuivat kahteen teemaan. Päivähoidon kehittämi-

seen ja tilapäishoidon järjestämiseen.  Yksi vanhempi otti esille päivähoidon henkilö-

kunnan riittävyyden.  

 

”Kontioden ryhmä on iso ja kolmea hoitajaa (x, x ja x /nimet poistettu) 

lukuun ottamatta ryhmän muut aikuiset ovat vaihdelleet tämän kahden 

vuoden aikana. Tuntumani on, että Kontioiden ryhmässä olisi yhden va-

kituisen hoitajan paikka. Mielestäni ole oikein paikata työntekijävajetta 

vaihtuvilla opiskelijoilla…” 

 

Yksi vanhempi toivoi lisää joustoa päivähoitoaikoihin: ”Mielestäni olisi hyvä, jos jo-

kainen maksaisi käyttämänsä hoitotunnit.” Muuten päivähoitoa pidettiin joustavana. 

 

Eräällä vanhemmalla oli ideoita lihavuuden ennaltaehkäisyyn päiväkodeissa. Keinona 

hän ehdotti Jyväskylän mallia, jossa päivähoidon yksiköt saavat koulutusta, jolla sekä 
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lapset, että hoitajat pyritään saamaan liikkumaan entistä enemmän ja monipuoli-

semmin. ”Kouluikää edeltävät vuodet ovat tutkimusten mukaan merkittäviä lapsen 

liikunta-aktiivisuuden kehittymiselle.”  Toisena keinona hän ehdotti arkiliikunnan 

lisäämistä päiväkodeissa esimerkiksi seuraavin menetelmin:  

 

”…liikuntavälineet kaikkien saataville sisällä, turhat kiellot pois, liikunta-

välipalat eli jonossa seisomisen sijaan eri liikkeitä, tilat liikuntaan sopi-

viksi, liikuntaa myös muuhun oppimiseen, kuten numeroihin ja aakko-

siin, aikuiset mukaan pihaleikkeihin.” 

 

 

Suurimpana yksittäisenä toiveena perhepalveluille oli tilapäisen hoidon järjestämi-

nen. Vanhemmat kaipasivat paikkaa, johon kotihoidossa olevat lapset voisi jättää 

hetkeksi hoitoon. Tilapäisen lastenhoidon ajateltiin tukevan lasten kotihoitoa. Las-

tenkotihoidon kannustimeksi ehdotettiin yhden vanhemman toimesta kotihoidon 

kuntalisää. Eräs vanhempi piti MLL:n lastenhoitajapalvelua liian kalliina. Seurakunnan 

lapsiparkkia pidettiin hyvänä palveluna, mutta sen ajankohtaa käytettävyyden kan-

nalta huonona.  

 

”Toivomukseni olisi, että lapsiparkkitoiminta jatkuisi ja parempi aika sil-

le olisi aamupäivä.” 

 

”Toivottavaa olisi että tilapäinen hoito järjestettäisiin aamupäivisin eikä 

iltapäivällä pienten lasten päiväuni aikaan. käyttäjiä ei tällöin liiemmälti 

varmaankaan ole.” 

 

Useassa palautteessa nousi esiin ajatus puistotoiminnasta vastauksena tilapäisen 

hoidon tarpeeseen. Puistotoimintaa pohdittiin myös ratkaisuna pienten koululaisten 

hoidon tarpeeseen. 
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”Vanhanajan puistotoiminnalle olisi tilausta olipa se sitten minkä ta-

hansa tahon järjestämää. erityisesti kesäaikaan eka- ja tokaluokkalaiset 

lapset jäävät vaille hoitoa. tähän tulisi satsata!” 

 

”Tilapäishoito tulisi jollain tavalla järjestää kotihoidossa oleville lapsille. 

myös puistotoimintaa tulisi järjestää erityisesti ekaluokan päättäneille 

koululaisille kesän ajaksi.” 

 

 

 

7.2.3 Lapsiperheiden toimintamahdollisuudet 

 
Perhepalvelujen tarjontaa pidettiin pääosin riittävänä ja monipuolisena. Erään van-

hemman toiveena oli monipuolisten ja edullisten harrastusmahdollisuuksien ylläpi-

täminen. Vanhempien tarinoista löytyi myös monenlaisia toiveita lapsiperheiden 

toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi. Päiväkerhopaikkojen riittävyyden huomiointi 

otettiin esille monessa tarinassa. Päiväkerhoja pidettiin tärkeänä hengähdystaukona 

vanhemmille, jotka hoitivat lapsiaan kotona. Ne nähtiin myös lapsen sosiaalisen kehi-

tyksen kannalta tärkeinä yhdessä tekemisen paikkoina. Kuitenkaan kaikki halukkaat 

eivät päässeet päiväkerhojen toimintaan mukaan ja se koettiin ikävänä asiana. 

 

”Mielestäni kerho- ja harrastetoimintaa on ihan mukavasti järjestetty 

eri tahojen osalta. tosin kaikki halukkaat eivät kerhoihin mahdu joten 

tämä asia olisi hyvä huomioida. on kurjaa jäädä jonoon odottamaan 

kerhopaikkaa kun se voi olla lapselle ainut paikka sosiaaliseen toimin-

taan.” 

 

Aamupäiväpainotteisen toiminnan rinnalle vanhemmat esittivät toiveita iltaisin jär-

jestettävästä toiminnasta. Iltaisin järjestettävä toiminta tukisi erityisesti niitä van-

hempia, joiden puolisot tekevät vuorotöitä ja ovat iltaisin poissa kotoa. 
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”Vuorotyötä tekevän miehen vaimona olen monesti toivonut perheker-

hoa, joka olisi illalla. Pitkät päivät yksin lasten kanssa helpottuisivat, jos 

olisi paikka, jossa viihtyisi koko porukka!” 

 

Toisaalta molempien vanhempien ollessa illalla kotona, toisen on helpompi lähteä 

lapsen kanssa harrastamaan. Iltoihin toivottiin esimerkiksi pienten lasten liikuntaker-

hoa sekä vauvajumppaa. 

 

”Mieluisin ajankohta kyseisille ryhmille voisi olla alkuilta, tällöin useim-

missa perheissä on jo molemmat vanhemmat kotona ja lapsen viemi-

nen/lapsen kanssa kerhoon osallistuminen voisi onnistua parhaiten.” 

  

 
Kahdessa palautteessa oli kehittämisehdotuksia kohdistettuna tietylle alueelle. Koi-

viston alueen palveluja käyttävän perheen vanhempi oli huolissaan Koiviston koulun 

kunnosta. Hän toivoi, että Koiviston koulu ja ryhmäperhepäiväkoti peruskorjattaisiin. 

Hän toivoi Koivistolle myös esikoulua ja kerhoa pienille koululaisille.  Sumiaisiin toi-

vottiin monenlaista lapsiperheille suunnattua toimintaa. Ehdotuksina oli lasten ja 

vanhempien yhteinen askartelu- tai kädentaitokerho, muskari perhekerhon yhtey-

teen ja satujumppaa. Kerhojen suunnittelun avuksi ehdotettiin etukäteiskyselyä. 

 
 

8 POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelua 

 
Jotta vanhemmuutta voidaan tukea perhepalveluissa, on tärkeää tunnistaa perhei-

den tuen tarpeet. Tukiverkostoa ei välttämättä ole lähellä. Siksi kaikkien perheiden 

saatavilla olevat, tämän päivän tarpeita vastaavat tukitoimet ovat äärimmäisen mer-

kityksellisiä. Tarinaviikkojen palautteiden perusteella vanhemmat olivat pääasiassa 

tyytyväisiä käyttämiinsä perhepalveluihin ja niiden tarjontaan. Siitä huolimatta heillä 

oli paljon myös kehittämisehdotuksia perhepalveluja koskien. 
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Palautetta kirjoittaneet vanhemmat kertoivat tarinoissaan saaneensa perhepalveluis-

ta tiedollista tukea, käytännön apua, emotionaalista tukea sekä vertaistukea. He ko-

kivat perhepalvelujen tukevan myös lapsensa kasvua ja kehitystä ja sitä kautta hei-

dän vanhemmuuttaan.  

 

Tiedollinen tuki tarinoissa ilmeni neuvojen, tiedon ja avun saamisena sekä ongelmien 

ratkaisemisena. Tiedollisen tuen maininnat koskivat lähes yksinomaan neuvolapalve-

luja. Viljamaan (2003, 110) neuvolatutkimuksessa vanhemmat toivoivat saavansa 

neuvolalta kaikkia sosiaalisen tuen muotoja, mutta eniten odotettiin nimenomaan 

tiedollista tukea. Tarinaviikkojen palautteen mukaan neuvolapalveluista saatiin tär-

keää tietoa ja tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen, mikä on ollut vanhempien tärkein 

palveluodotus neuvolalta myös Viljamaan (2003, 108) neuvolatutkimuksessa. 

  

Perhepalveluista saatu käytännön apu jakautui kahteen eri teemaan. Käytännön 

apua saatiin päivähoidosta, jonka kirjoitettiin olevan isossa roolissa arjessa ja mah-

dollistavan vanhempien työssäkäynnin. Parhaimmillaan työ ja perhe ovat vanhempi-

en elämässä toisiaan vahvistavia elämänalueita. Työaikojen ja lasten hoitoaikojen 

yhteensovittamisella on suuri merkitys tasapainon tunteeseen työn ja perhe-elämän 

välillä (Kinnunen ym. 2009, 129-130.) Toisena merkittävänä käytännön tuen lähteenä 

tuotiin esille lapsiperheiden kodinhoitajapalvelu. Tarinoissaan vanhemmat eivät ker-

toneet käyttäneensä kyseistä palvelua, mutta korostivat sen tärkeyttä lapsiperheiden 

tukemisessa. Esimerkiksi Märijärven (2006, 31) tutkimuksessa pieniä lapsia kotona 

hoitavat äidit kertoivat arjen pulmistaan, joista merkittävimmiksi koettiin yöheräily-

jen aiheuttama väsyminen ja arjen asioiden organisoiminen. Univaikeuksien aiheut-

tamat ongelmat korostuivat erityisesti monilapsisissa perheissä, joissa äideillä ei ollut 

mahdollisuutta lepoon päivisinkään. Vastaavanlaisissa tilanteissa kodinhoitajan avun 

saaminen perheeseen olisi erittäin tärkeää, ennen kuin tilanne kärjistyy täydelliseksi 

uupumiseksi. 
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Tuen muodoista eniten mainintoja Tarinaviikkojen palautteissa sai emotionaalinen 

tuki. Emotionaalisen tuen saaminen on merkittävää, sillä vanhemman hyvä itsetunto 

ja myönteinen käsitys itsestä kasvattajana edistävät turvallisen lapsen ja vanhemman 

välisen suhteen kehittymistä (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 80). Myö-

täelävää tukea saavan vanhemman on helpompi antaa hoivaa ja tukea lapselleenkin 

(Viljamaa 2003, 26). Emotionaalinen tuki ilmeni tarinoissa muun muassa kuulumisten 

vaihtamisena, keskusteluina, aitona kiinnostuksena lapsen asioista, mukana elämise-

nä, tukena ja turvana olemisena sekä rohkaisuna. Emotionaalista tukea saatiin päivä-

hoidon ja neuvolan työntekijöiltä. Viljamaan (2003, 111) mukaan erityisesti äidit, joil-

la on jo useampia lapsia tai yli yksivuotias lapsi, kaipaavat enemmän tunnetukea, 

kuin tietotukea. Tämä johtunee siitä, että lastenhoidosta on karttunut jo tietoa ja 

kokemusta. Huomattavaa on, että Viljamaan tutkimuksessa isät puolestaan tässä 

vaiheessa toivoivat eniten tiedollista tukea. Emotionaalinen tuki tarinoissa näyttäytyi 

myös työntekijöiden ammattitaitoisuutena ja ystävällisyytenä. Perheiden tukemisen 

keskeinen lähtökohta onkin lapsen ja hänen vanhempiensa aito kohtaaminen ja hyvä 

yhteistyösuhde (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 2004, 94.) 

 

Vertaistukea vanhemmat saivat tavatessaan toisia vanhempia perhekerhoissa ja -

kahviloissa. Muiden aikuisten tapaamista pidettiin tärkeänä oman jaksamisen kannal-

ta. Erityisen tärkeänä vertaisryhmätoimintaa pidettiin niiden kannalta, jotka ovat 

lapsineen arkisin kotona.  Myös Märijärven (2003, 44-45) tutkimuksessa äidit kokivat 

samassa elämäntilanteessa olevien tapaamisen ja kokemuksien jakamisen tärkeänä. 

Kotiäidit korostivat sosiaalisen virkistyksen merkitystä kerhotapaamisissa. Sama ko-

kemus välittyi Tarinaviikkojen palautteista.  

 

Perhepalvelujen merkitys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa tuotiin esille mo-

nen perheen tarinassa. Lasten hyvinvointi koettiin tärkeäksi asiaksi ja vanhemmat 

olivat kiitollisia lasten hyvästä ja laadukkaasta hoidosta. Päivähoidon koettiin tukevan 

lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja hoitoa pidettiin laadukkaana. Päivähoidossa ja 

kerhotoiminnassa lapsilla on mahdollisuus toimia ryhmässä toisten lasten kanssa. 

Vanhemmat pitivät ryhmässä toimimista tärkeänä lapsen sosiaalisen kehityksen kan-
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nalta. Lapsen sosiaalisen kehityksen tukemista, mahdollisuutta leikkiin toisten ver-

taisten kanssa sekä lapsen kasvun tukemista pidettiin varhaiskasvatuspalvelujen tär-

keimpinä piirteinä myös Kronqvistin ja Jokimiehen (2008, 26) Vaikuta vanhempi-

selvityksessä. 

 

Vanhempien toiveet perhepalveluille voitiin jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat 

perheiden auttaminen, lastenhoito ja lapsiperheiden toimintamahdollisuudet. Per-

heiden auttamisen tiimoilta odotuksia kohdistettiin etenkin neuvolan puoleen. Neu-

volan työntekijöiltä toivottiin rohkeutta kysyä mahdollisista ongelmista suoraan. 

Neuvola-aikojen saatavuuteen ja henkilökunnan vaihtuvuuteen odotettiin parannus-

ta. Avun hakemista tulisi helpottaa rohkaisemalla perheitä avun pyytämiseen ja luo-

malla mahdollisimman matala kynnys avun hakemiseen. Vaikka tarinoissa vanhem-

mat eivät kertoneet käyttäneensä lapsiperheiden kodinhoitajapalvelua, oli heillä siitä 

huolimatta runsaasti kehittämisehdotuksia juuri tätä auttamismenetelmää koskien. 

Vanhemmat toivoivat muun muassa, että kodinhoitajatoimintaan panostetaan riittä-

västi ja että sitä markkinoitaisiin paremmin. Kahdessa palautteessa nostettiin esille 

myös eri tahojen yhteistyöhön panostamisen tärkeys. Varhaisen tuen tarpeen tunnis-

taminen ja tuen järjestäminen sekä eri tahojen yhteistyön kehittäminen on huomioi-

tu kansallisesti erityisesti neuvolatoiminnan kehittämisessä (ks. A 6.11.2011/338 ja 

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma 2007, 10). 

 

Lastenhoidon kehittämistä koskevat toiveet ja ehdotukset  jakautuivat päivähoidon 

kehittämiseen ja tilapäisen hoidon järjestämiseen. Eräällä vanhemmalla oli kattavasti 

ideoita lihavuuden ennaltaehkäisyyn päiväkodeissa arkiliikuntaa lisäämällä. Kronqvis-

tin ja Jokimiehen (2008, 24) tekemän selvityksen mukaan vanhemmat ovat tyytyväi-

siä varhaiskasvatuksen henkilöstön ammattitaitoon, kuten Tarinaviikkojen palauttei-

den kirjoittajatkin. Kuitenkin henkilöstön määrä koettiin Kronqvistin ja Jokimiehen 

selvityksessä riittämättömäksi.  Huoli päivähoidon vakituisen henkilöstön riittävästä 

määrästä tuotiin esille myös yhdessä Tarinaviikkojen palautteessa. 
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Tilapäisen hoidon järjestäminen oli suurin yksittäinen tarinoissa esitetty toive. Tila-

päinen lastenhoito helpottaisi lapsiaan kotona hoitavien vanhempien arkea, kun 

vanhempi voisi käydä lapsen hoidossa ollessa asioilla tai saisi hengähdystauon. Myös 

Märijärven (2006,33) tutkimuksessa erityisesti monilapsiset äidit toivat esille asioiden 

organisoimisen ja käytännön asioista selviämisen haasteen arjessa. Useissa palaut-

teissa vanhan ajan puistotoiminnan uudelleen käynnistäminen nähtiin ratkaisuna 

tilapäisen hoidon tarpeelle. Puistotoiminta vastaisi myös pienten koululaisten hoidon 

tarpeeseen koulujen loma-aikoina. Olemassa olevista tilapäishoitopalveluista seura-

kunnan lapsiparkki koettiin ajankohtansa puolesta huonoksi ja eräs vanhempi piti 

MLL:n lastenhoitopalvelua liian kalliina. Seurakunnan lapsiparkin käytettävyys pa-

ranisi, jos se järjestettäisiin muulloin, kuin pienten lasten päiväuniaikaan.  

 

Vanhempien tarinoissa esitettiin monenlaisia toiveita lapsiperheiden toimintamah-

dollisuuksien lisäämiseksi. Yksi toive oli monipuolisten ja edullisten harrastusmahdol-

lisuuksien ylläpitäminen. Vaikka lapsiperheiden vanhemmat käyvät töissä keskiverto-

väestöä yleisemmin, muodostavat tulonsiirrot olennaisen osan perheen toimeentu-

losta. Näin on erityisesti pikkulapsiperheissä, joissa äidit ovat yleisesti perhevapailla. 

Yhä suurempi osa lapsista kuuluu pienituloisiin perheisiin. (Salmi, Sauli & Lammi-

Taskula 2009, 82-83.) Tästä syystä edullisten tai ilmaisten perhepalvelujen tarjoami-

nen on syrjäytymisen ehkäisyn ja vanhempien jaksamisen tukemiseksi erityisen tär-

keää. Päiväkerhot nähtiin hengähdystaukona vanhemmille, mutta kaikki halukkaat 

eivät mahtuneet päiväkerhoryhmiin. Tähän toivottiin parannusta. Epäsäännöllisten 

työaikojen lisääntyminen näkyi myös perheiden tarinoissa. Aamupäiväpainotteisen 

toiminnan rinnalle toivottiin iltapäivään ajoittuvaa toimintaa, joka helpottaisi kotona 

olevan vanhemman pitkiä päiviä lasten kanssa. Toisaalta eräs vanhempi koki, että 

harrastukseen lähteminen voisi olla helpompaa illalla, kun molemmat vanhemmat 

ovat kotona.  

 

Vaikka perhepalveluja pidettiin monipuolisina ja pääosin riittävinä, näkyivät alueelli-

set erot palautteissa. Pienissä taajamissa palvelutarjonta erityisesti harrastustoimin-
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nan osalta koettiin niukaksi. Tarinoissa esitettiin parannusehdotuksia Koiviston ja 

Sumiaisten alueen palveluihin.  

 

8.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Koko opinnäytetyön prosessin ajan taustalla vaikuttivat Tutkimuseettisen neuvotte-

lukunnan ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön 

kuuluu, että muiden tutkijoiden työ ja saavutukset otetaan asianmukaisella tavalla 

huomioon (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002). Tässä 

opinnäytetyössä näin on tehty pyrkimällä lähdeviitteiden tarkkaan kirjaamiseen. 

Opinnäytetyössä on pyritty käyttämään pääasiassa alkuperäisiä lähteitä, mutta käy-

tössä on ollut myös joitakin toissijaisia lähteitä, joiden käyttö on lähdeviittauksissa 

huomioitu. Opinnäytetyössä on käytetty vain yhtä kansainvälistä lähdettä. Tämä joh-

tuu siitä, että Suomen palvelujärjestelmä on ainutlaatuinen ja sitä vastaavia kansain-

välisiä tutkimuksia oli hankala löytää.  

 

Tiedon hankinta on toteutettu eettisesti kestävällä tavalla. Palautteet sai kirjoittaa 

nimettömänä. Vanhemmat saivat kertoa tarinoissa itsestään, perheestään ja elämäs-

tään juuri sen verran kuin halusivat.  Palautelomakkeella kerrottiin, että tarinat tul-

laan kokoamaan ja käsittelemään luottamuksellisesti. Mahdolliset tarinoissa esiinty-

vät nimet oli poistettu jo ennen kuin opinnäytetyön tekijä sai sähköisesti palautetut 

tarinat käyttöönsä.  Käsin kirjoitetut palautteet saatiin alkuperäisinä, mutta niissä ei 

nimiä esiintynyt. Asianmukainen sopimus opinnäyteyhteistyöstä tehtiin Mannerhei-

min lastensuojeluliiton Keski-Suomen piirin (vuodenvaihteen 2011-2012 jälkeen Jär-

visuomen piiri) edustajan kanssa opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa.  

 

Olennainen osa hyvää tieteellistä käytäntöä on yleinen huolellisuus ja tarkkuus tut-

kimustyössä sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä (Hyvä tieteellinen käytän-

tö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002). Näihin seikkoihin on kiinnitetty erityistä 

huomiota sisällön analyysiä tehtäessä ja tuloksia kirjatessa, jotta alkuperäinen sano-
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ma ei vääristyisi missään analyysin vaiheessa. Metodina aineistolähtöinen sisällön-

analyysi sopi hyvin tutkimusaineiston käsittelyyn. Palautteen kirjoittaminen tarinan 

muodossa ei rajoita palautteen sisältöä ja tarinoiden pituus vaihtelikin muutamasta 

rivistä lähes kolmeen sivuun. Kyseisellä metodilla tarinamuotoisista palautteista saa-

tiin esille tutkimuskysymysten mukaiset teemat.  

 

Tarinaviikot järjestettiin maaliskuussa 2011 Äänekoskella ensimmäistä kertaa. Van-

hemmat saivat antaa palautetta kaikista käyttämistään perhepalveluista samalla ker-

taa. Palaute myös käsitellään tämän opinnäytetyön kautta perheiden tuki työryhmäs-

sä, jossa eri perhepalvelut ovat laajasti edustettuina. Palautteen kerääminen ja pur-

kaminen tähän tapaan on askel kohti eri tahojen saumattomampaa yhteistyötä per-

heiden hyväksi. Tulosten yleistettävyyttä saattaa huonontaa palautteiden vähäinen 

määrä (11kpl). Toisaalta useissa tarinoissa toistuivat samat teemat, mikä puolestaan 

parantaa tulosten yleistettävyyttä. Vaikka tarinoissa ei esiintynyt tunnistetietoja, niis-

tä oli tulkittavissa, että ainakin suurimmassa osassa kirjoittajana oli perheen äiti. Isien 

näkökulma tarinoissa jäi puuttumaan. Isien rooli perheiden arjessa lasten hoivaajana 

ja kasvattajana on kuitenkin vahvistunut. Jatkotutkimusaiheena voisikin selvittää mi-

ten perhepalvelut tukevat isyyttä.  
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