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lialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). 
 
Isäryhmä – vertaistukea vauva-arkeen ja varhaiseen isyyteen on tutkimuspoh-
jainen opinnäytetyö, jonka aiheena on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyk-
senä toimivan Helsingin ensikoti ry:n Vallilan toimipisteen isäryhmä. Opinnäyte-
työssä seurattiin syksyllä 2014 kokoontuneen ryhmän työskentelyä. Tarkoituk-
sena oli tutkia yhden kokoontumiskauden etenemistä ja kerätä siitä aineistoa 
havainnoimalla ryhmää ja tekemällä yksilöhaastattelu yhdelle ryhmään osallis-
tuneelle isälle. Opinnäytetyö toteutettiin työelämän yhteistyökumppanin Helsin-
gin ensikoti ry:n toiveiden pohjalta, ja päätoiveena oli tehdä kuvaus ryhmän toi-
minnasta asiakkaan näkökulmasta, sekä tehdä siitä kirjallinen tuotos. Työssä 
keskityttiin asiakkaiden kokemuksiin, odotuksiin ja mielipiteisiin ryhmästä. Sa-
malla haluttiin kerätä mahdollisia kehitysehdotuksia, jotka nousivat asiakkaiden 
mielipiteistä tai havainnoista joita ryhmässä tein. 
 
Opinnäytetyössä avataan myös isyyden ja isätyön historiaa, ja perustellaan 
miksi isien kanssa tehtävään työhön tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo van-
hemmuuden alkuvaiheessa.  Aihe on ajankohtainen, sillä isien oikeudet ovat 
tällä hetkellä paljon esillä mediassa ja isien oikeuksia Suomessa ollaan vahvis-
tamassa tasavertaistamalla lakia. Aiheeseen päädyttiin koska perhetyötä on 
mielestäni mielenkiintoista tutkia. Lisäksi aikaisemmissa harjoitteluissa heräsi 
kysymyksiä isyyden tukemiseen liittyen ja siihen, miten palveluita voitaisiin pa-
remmin suunnitella ja toteuttaa myös isien tarpeita vastaaviksi. 
 
Opinnäytetyötutkimuksen aikana selvisi, että usein isillä oli halu ja tarve saada 
tukea uuteen elämäntilanteeseensa, mutta he kokivat, että sitä ei ole helposti 
tarjolla. Ensikodin isäryhmä tarjosi asiakkailleen heidän kaipaamaansa paikkaa, 
jossa pystyi keskustelemaan avoimesti isyydestä ja miehisyydestä. Vertaistuen 
tarjoamiin voimavaroihin perustuva työskentelymenetelmä koettiin työntekijöi-
den mukaan miesten kesken sopivaksi menetelmäksi, ja asiakkailta saatu pa-
laute puhui myös sen toimivuuden puolesta. Tutkimuksesta selvisi myös, että 
tämänhetkinen työskentelymuoto ei ollut tarpeeksi tehokas toivottujen tulosten 
saavuttamiseksi. Useampi tapaamiskerta ja asiakkaiden kunnollinen sitoutumi-
nen toimintaan olisi helpottanut ryhmän toimintaa niin asiakkaiden kuin työnteki-
jöiden puolesta. 
 
Koska opinnäyteyön keskeinen aihe on vanhemmuus, opinnäytetyössä esiinty-
vät keskeiset käsitteet perustuvat perheeseen, sen voimavaroihin ja niiden 
kanssa työskentelyyn.  
 
Avainsanat: isyys, vanhemmuus, perhetyö, vertaistuki, ja kvalitatiivinen tutki-
mus. 
 



ABSTRACT 
 
Tanjunen, Sonia. Father group – peer support for daily life with the baby and 
fresh fatherhood from the Helsinki Mother and Child Home Association. 50 p., 3 
appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2015. Diaconia University of 
Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of 
Social Services. 
 
Father group – peer support for daily life with the baby and fresh fatherhood 
from the Helsinki Mother and Child Home Association is an examination based 
thesis, which theme is the father group which works in the Helsinki Mother and 
Child Home Association in Vallila. In this thesis I monitored a group which con-
vened in autumn 2014 and collected material by observing the group and ar-
ranging an interview for one father who took part in the group. The thesis was 
accomplished by working life’s wishes, and the main wish was to research how 
the group works and make a written production of it. The thesis will focus on 
customers’ experiences, expectations and opinions about the group. At the 
same time I will also collect development proposals from customers and my 
own observations. 
 
The thesis also discussed the history of fatherhood and working with fathers, 
and explained why it is important to start working with fathers at such an early 
phase. The subject of this thesis is topical, because father’s rights have been 
shown in the media and Finland is also establishing father’s rights by equalizing 
laws. The theme of this thesis was settled based upon by my own interests for 
fathers and parents. In my practical work I was questioning how we can support 
fathers and how we could plan our services so they would better answer fa-
thers’ needs. 
 
By results of this thesis I found out that most of the fathers are willing to have 
support at their new phase of life, but most of them have the experience that it’s 
difficult to find that kind of services. The father group offered a needed place for 
open conversation about fatherhood and manhood. Workers thought that peer 
support would be the best way to work with men, and customers gave feedback 
which spoke the same thing about its functionality. By doing this research I 
found out that this kind of working methods are not good enough. If there would 
be more meetings and the customers would be more engaged to the group the 
results of this service would have been much better. 
 
There should be more services to fathers, and the one we already have should 
been developed so that they could be more of good quality and befit for their 
customer group. 
 
The keywords: fatherhood, parenting, family work, peer support and qualitative 
research. 
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1 JOHDANTO 

 

Isäryhmä – vertaistukea vauva-arkeen ja varhaiseen isyyteen on tutkimuspoh-

jainen opinnäytetyö, jonka aiheena on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyk-

senä toimivan Helsingin ensikoti ry:n Vallilan toimipisteen isäryhmä. Opinnäyte-

työssä seurataan syksyllä 2014 kokoontuvan ryhmän työskentelyä. Tarkoituk-

sena on tutkia yhden kokoontumiskauden etenemistä ja kerätä siitä aineistoa 

havainnoimalla ryhmää ja tekemällä yksilöhaastattelu ryhmään osallistuvalle 

isälle, joka tuo työhön myös kokemusasiantuntijan näkökulman. Opinnäytetyö 

toteutetaan työelämän yhteistyökumppanin Helsingin ensikoti ry:n toiveiden 

pohjalta, ja päätoiveena on tutkia yhden kokoontumiskauden ajan ryhmän toi-

mintaa ja tehdä siitä kuvaus asiakkaan näkökulmasta, sekä tuottaa tutkimuk-

sesta kirjallinen tuotos. Työssä keskitytään asiakkaiden kokemuksiin, odotuksiin 

ja mielipiteisiin ryhmästä. Samalla halutaan kerätä mahdollisia kehitysehdotuk-

sia, jotka nousevat asiakkaiden mielipiteistä tai havainnoistani ryhmästä.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana ensikodilla alkaneet suuret säästötoimenpiteet 

toivat lisähaasteen opinnäytetyön tekemiseen. Kunnat eivät enää lähettäneet 

asiakkaita maksusitoumuksilla ensikodille, joka näkyi myös ensikodin isätyös-

kentelyssä. Erikoistilanne toi uutta tarkastelunäkökulmaa työskentelyyn, ja sen 

vuoksi isätyöskentelyn tärkeys kasvoi entisestään. 

 

Opinnäytetyössä avataan myös isyyden ja isätyön historiaa, ja perustellaan 

miksi isien kanssa tehtävään työhön tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo van-

hemmuuden alkuvaiheessa. Suomessa yhtenä isätutkimuksen pioneerina pide-

tään lastenpsykiatri Jari Sinkkosta. Sinkkosen (2002) mukaan yksi suurimmista 

puutteista lasten psykologiaa ja tunne-elämää tutkivassa kirjallisuudessa ja tut-

kimuksissa kautta aikojen on isän roolin ja isän merkityksen laiminlyöminen, ja 

mahdollisesti myös tästä johtuen isien on ollut vaikea ymmärtää aikaisemmin 

oman roolinsa tärkeyttä lapsen kehitykselle. Lapsen elämässä mukana oleva 

isä on yksi voimavara lisää, ja pitäisi nähdä perhetyössä lisämahdollisuutena 

lisätyömäärän sijaan. Länsimainen kulttuuri jossa isyys nähdään äitiyden jat-

keena ja miehistä kulttuuria leimaa edelleen mielikuva puhumattomuudesta on 
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tehnyt osansa siinä, että isät ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Sinkkosen 

(1998) mukaan epätasa-arvoinen ja sukupuolisidonnainen roolijako vanhem-

muudessa on väistymässä uusien isäroolien tieltä, ja edellisten vuosikymmen-

ten aikana auktoriteetti-isyyden tilalle on pikkuhiljaa tullut pehmo-isyys. 

 

Aihe on ajankohtainen, sillä isien oikeudet ovat tällä hetkellä paljon esillä medi-

assa ja isien oikeuksia Suomessa ollaan vahvistamassa tasavertaistamalla la-

kia. Aiheeseen päädyttiin omasta mielenkiinnostani isyyttä ja perhetyötä koh-

taan, sillä aikaisemmissa harjoitteluissa heräsi kysymyksiä isyyden tukemiseen 

liittyen ja siihen miten palveluita voitaisiin paremmin suunnitella ja toteuttaa 

myös isien tarpeisiin vastaaviksi  
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2 ISÄT PERHETYÖSSÄ 

 

2.1 Vanhemmuus ja isyys 

 

Kun vanhemmaksi tullaan, tapahtuu ihmisen elämässä jotakin peruuttamatonta, 

joka on voimassa koko ihmisen loppuelämän ajan. Vanhemman rooli on jatku-

vasti muuttuva rooli ja tehtävä, ja aina erilainen vanhemmasta riippuen. Suure-

na haasteena vanhemmuudessa on yleensä pariskunnan kasvaminen van-

hemmiksi. Aikaisemmin kahden aikuisen perheen tulee sovittaa itselleen puoli-

son roolien lisäksi vanhempien roolit, ja opetella vuorovaikuttamaan näiden 

kahden roolin välillä. Hyvä vanhemmuus ja hyvä parisuhde toimiviat kumpaan-

kin suuntaan toistensa tukijoina, mutta kumpikin voi toimia onnistuneesti myös 

ilman toista. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012, 124–

125.) 

 

Tutkimuksissa on selvinnyt että miehet jotka ovat tyytyväisiä parisuhteisiinsa, 

ovat myös aktiivisempia ja sitoutuneempia isiä lapsilleen. Tyytyväisyys omaan 

parisuhteeseen lisää tutkimusten mukaan myös isän ja lapsen välistä aktiivista 

vuorovaikutusta sekä isän ja lapsen välistä läheisyyttä ja emotionaalista kiinty-

mystä. (Halme 2009, 37.) Vanhemman tehtävänä on toimia lapselleen rajojen 

asettajana, elämän opettajana, rakkauden antajana ja huoltajana, ja tehtäviä 

vanhempana voidaan johtaa juridisesti, biologisesti tai psykologisesti (Järvinen 

ym. 2012, 124–125.)  

 

Yksi suurimmista puutteista lasten psykologiaa ja tunne-elämää tutkivassa kir-

jallisuudessa ja tutkimuksissa kautta aikojen on isän roolin ja isän merkityksen 

laiminlyöminen. Mahdollisesti myös tästä johtuen isien on ollut vaikea ymmärtää 

aikaisemmin oman roolinsa tärkeyttä lapsen kehitykselle. Vanhanaikaisen ajat-

telutavan mukaan isän tehtävä oli perheen elättäminen ja äidin tehtävä lapsista 

huolehtiminen. Tämän takia äidit ovat aikoinaan saaneet myös syyn niskoilleen, 

jos lapset ovat oireilleet pahaa oloaan, sillä isän osallisuuden merkitystä ei ole 

osattu yhdistää lapsen kehityksen tarpeisiin. Yhdysvalloissa ensimmäisiä isän 

roolin merkitystä korostavia kasvatuksellisia kirjallisia teoksia ilmestyi jo 1800-
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luvulla, mutta siihen aikaan ne eivät saaneet painoarvoa eivätkä opit rantautu-

neet tuohon aikaan muualle maailmaan (Sinkkonen 2002, 21–22).  

 

Kautta aikojen osa maailman syntyvistä lapsista on ollut ja on niin sanottuja va-

hinkoja, ja useimmiten nuoret miehet ovat vähemmän kiinnostuneita isänä toi-

mimisesta kuin itse isyyteen johtavasta toiminnasta (Sinkkonen 2002, 14). En-

simmäisen lapsen saaminen on jokaiselle heittäytyminen tuntemattomaan, jos-

sa kaikki on uutta. Kyse ei ole pelkästään siitä mitä lapsi tarvitsee, vaan myös 

siitä miten vanhemmuus ja isyys edesauttavat löytämään itsestään aivan uusia 

ominaisuuksia ja puolia, joiden olemassaolosta ei ole ollut itsekään tietoinen. 

Yleensä isyys muuttaa ja pehmentää miestä. (Sinkkonen 2002, 24.) Nykyään 

puhutaan paljon hoivaavasta isästä ja uudesta isyydestä, jonka lähtökohtana on 

se, että vanhemmuutta ei nähdä enää biologisesti ohjelmoituna vaan enem-

mänkin kokemuksen opettamana hoitotyönä. Näin ollen myös mies voi oppia 

vastaamaan lapsensa tarpeisiin yhtä hyvin kuin nainen, ja isä osallistua hoivan 

antamiseen lapselle yhtälailla äidin kanssa. (Unkuri 2004, 3.)  

 

Kun vanhemmille tulee ero, jää lapsi useimmiten äidilleen ja tapaa isäänsä joko 

säännöllisesti, silloin tällöin, tai ei ollenkaan. Monet isät katoavat lastensa elä-

mästä eron jälkeen joko taka-alalle tai kokonaan. Osa näistä isistä on miehiä, 

jotka eivät koskaan halunneet tai osanneet sitoutua isänä olemiseen, ja eron 

jälkeen vähäisinkin mielenkiinto isyyteen katoaa. Toinen osa on niitä isiä, joille 

ero lapsesta on niin tuskallista ja vaikeaa, että he pitävät tarkoituksella tai tie-

dostamattaan etäisyyttä lapseensa kieltääkseen ikävän ja suojellakseen toimin-

takykyään. Valtaosa miehistä on kuitenkin niitä, jotka pitävät yhteyttä lapsiinsa 

sopimusten määrittelemin aikavälein. (Sinkkonen 2002, 22–23.) Erojen yleisty-

minen edellyttää myös perinteisestä isyydestä luopumista, mikäli isä haluaa olla 

mukana lapsensa elämässä ja turvata onnistuneen isä-lapsisuhteen eron jäl-

keen. Kun perhe hajoaa eron seurauksena, kärjistyvät vanhan isyyden roolija-

kojen heikkoudet ja epäkohdat. Etävanhempana toimivan isän on hallittava ra-

hallisen puolen ja perheen elättämisen lisäksi myös lapsen- ja kodinhoito. (Un-

kuri 2004, 4.) 
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Sanalla rooli voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa, joko näyttelijän esittämää osaa 

tai henkilön asemaan liittyvää käyttäytymistä. Rooli kertoo, minkälaisia sääntöjä, 

odotuksia ja arvostuksia kohteeseen liittyy. Varsinaisessa tutkimuskäytössä roo-

li-sana otettiin käyttöön 1930-luvulla, joka oli roolitutkimuksen kulta-aikaa sekä 

sosiologiassa että sosiaalipsykologiassa. Ensimmäiset teoriat sukupuolirooleis-

ta muodostettiin Yhdysvalloissa sotien välisenä aikana. Rooli-käsitteeseen on 

kohdistettu myös kritiikkiä, mutta sitä käytetään yhä edelleen paljon etenkin su-

kupuoleen liittyvissä tutkimuksissa. (Aalto 2012, 98.) 

 

Isyys ei ole enää niin yksiselitteinen käsite kuin aiemmin. Voimakkain mielleyh-

tymä sanassa isä on vanhemman ja lapsen biologinen yhteys ja yhteiset geenit. 

Isyyskäsitteistä ainoastaan biologinen on yksiselitteinen, sillä tilanne jossa kaksi 

miehen sukusolua hedelmöittää naisen munasolun on lähes mahdoton. Nykyai-

kaisten hedelmöityshoitojen takia näinkin voi kuitenkin tapahtua. Biologisella 

isyydellä tarkoitetaan miehen ja lapsen välillä vallitsevaa perinnöllistä suhdetta. 

Vaikka biologinen isä ei olisikaan fyysisesti mukana lapsen elämässä, on hän 

geneettisesti läsnä lapsessa aina, joten hänen roolillaankin on merkitystä lap-

selle. Ennen vanhaan biologinen isyys oli myös siten merkittävä, että se määrä-

si myös juridisen isyyden. (Huttunen 2001, 57–64.) 

 

Juridisella, eli laillisella isyydellä tarkoitetaan taas sitä isyyttä, jossa on yhteis-

kunnan antamat oikeudet ja velvollisuudet lapseen. Juridinen isyys voi määräy-

tyä avioliiton kautta, isyyden tunnustamisella tai adoption avulla. Juridiseen 

isyyteen liitetään myös huoltajuus- ja elatusvelvollisuuskysymykset. Kolmas 

käsite, eli sosiaalinen isyys määräytyy sen perusteella, että aikuinen jakaa ar-

kensa ja sosiaalisen elämänsä lapsen kanssa esimerkiksi asumalla tämän 

kanssa tai esiintymällä tämän kanssa julkisesti tilanteissa, joissa ulkopuoliset 

tottuvat pitämään häntä lapsen isänä. Esimerkiksi sijaisperheissä on usein kyse 

sosiaalisesta isyydestä. Viimeinen käsite, psykologinen isyys, on lähellä edellä 

mainittua sosiaalista isyyttä. Sillä tarkoitetaan tunnepohjaista ja kiintymykseen 

perustuvaa suhdetta joka määrittyy ensisijaisesti lapsen kautta. Psykologisessa 

isyyssuhteessa lapsi kiintyy mieheen ja turvautuu häneen, ja mies tuntee voi-

makasta halua suojella ja hoivata lasta. (Huttunen 2001, 57–64.) 
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Isän roolin muuttuminen aiheuttaa yhä edelleen joissakin isissä hämmennystä 

ja neuvottomuutta. Nykypäivänä isällä on mahdollisuus sitoutua perheeseensä 

eriasteisesti, joista osallistuvin muoto on sitoutunut ja hoitava sekä lastensa 

elämään aktiivisesti osallistuva isä. Länsimaisessa ajattelumaailmassa äitiys on 

nähty vaistonvaraisena ja kokonaisvaltaisena toimimisena, kun taas isyys on 

ollut äitiyttä avustavaa ja osittaista vanhemmuutta joka perustuu hankittuihin 

tietoihin ja taitoihin. Nykyään lataus isyyteenkin on positiivisempaa ja kokonais-

valtaisempaa, ”osallistuvaa isyyttä”, joka tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 

molempien vanhempien tasa-arvoisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Isyys on mo-

niulotteinen käsite, jonka eri osiot ja roolit pohjautuvat isän ja lapsen väliselle 

yhdessäololle. (Järvinen ym. 2012, 43–44.) 

 

Isyyteen ja miehisyyteen liittyy vahvasti myös maskuliinisuus-käsite. Maskuliini-

suus nähdään usein miehisyyteen kuuluvana piirteenä, joka pitää sovittaa mu-

kaan isyyteen siinä tapauksessa, että mies valitsee itselleen aktiivisen ja hoi-

vaavan isän roolin. Käsitteenä maskuliinisuus on hämärä, ja tutkijat ovat pohti-

neet liittyykö se identiteettiin, kokemukseen, käytäntöihin tai ulkoasuun, ja sii-

hen liittyykö maskuliinisuus ainoastaan miehiin. Käsitteenä maskuliinisuus on 

nähty aina feminiinisyyden vastakohtana. (Aalto 2012, 26–27.) 

 

2.2 Isyyden muutokset 

 

Suomalaisessa kulttuurissa isä on perinteisesti merkinnyt perheen päätä, kurin-

pitäjää ja perheen elättäjää. Tämän perinteisenä pidetyn määritelmän mukaan 

hyvä isä onkin sellainen joka vastaa lapsistaan ainoastaan elätteinä. Nykyises-

sä yhteiskuntamallissa perinteinen isyys ei ole sitova käsite, muttei täysin ka-

donnutkaan. Yhteinen ymmärrys siitä, mitä on suomalainen hyvä isyys, on ka-

donnut verrattuna selkeästä, muutama vuosikymmen sitten vallinneesta käsi-

tyksestä. (Paajanen 2006, 10–11.) 1800- ja 1900-lukujen taitteessa naisten toi-

mintakenttä laajeni Suomessa kodin ulkopuolelle, mutta naiseus oli edelleen 

vahvasti sidoksissa äitinä, vaimona ja perheen emäntänä toimimiseen (Vuori 

2004, 30–33). Perheeseen ja hoivaan liittyvät kysymykset ovat kiinnittyneet tii-

visti äitiin, joka on aina ollut keskeinen hahmo kunnollisten kansalaisten kasvat-

tajana ja lapsen psykologisen kehityksen takaajana (Aalto 2012, 17). 
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Vasta 1960-luvulla äitiyden ihanne lopullisesti murtui, ja isän rooli perhe-

elämässä ja kasvattajana alkoi saada lisää tilaa. Aikaisempi, isän hallitseva 

auktoriteettirooli alkoi väistyä hoivaavan isän tieltä. 1960-luvulla syntyi Yhdistys 

9 -niminen tasa-arvojärjestö, jonka tehtävänä oli ajaa naisen ja miehen välistä 

tasa-arvoa niin kotona kuin työmaailmassa. Yhdistys 9 esitti esimerkiksi, että 

äitiysloma pitenisi kuuteen kuukauteen, jotta kumpikin vanhemmista saisi kolme 

kuukautta palkallista lomaa lapsenhoitoa varten. Taustalla oli järjestön omaama 

ajatusmaailma siitä, että miehen ja naisen työurien ihanteellisuuden tulisi olla 

samanlaista ja samanarvoista. (Vuori 2004, 30–33.) 

 

1980- ja 1990-luvut sekä uuden vuosituhannen alku olivat Suomessa isyyden 

aikaa, sillä isyys sai lisää näkyvyyttä samaa aikaa useammalla elämän osa-

alueella. Aluksi miesten vanhemmuus nousi esille 1960- ja 1970-lukujen tasa-

arvokeskusteluissa, joissa osallistuvan isän tärkeyttä perusteltiin naisten tasa-

arvoisten työmahdollisuuksien takaajana. 1980-luvulla perheasiantuntijat kään-

sivät katseensa lopulta äidistä isään, ja vuosituhannen vaihteen lähestyessä 

huomio isiin lisääntyi entisestään. (Aalto 2012, 17.) 

 

1972 perustettiin Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, jonka ansioista tasa-

arvoasiat siirtyivät järjestöiltä valtiolle. Ensimmäisiin ehdotuksiin lainsäädännön 

uudistamiselle 1970-luvulla oli lastenhoitoloman myöntäminen myös isille. Tätä 

perusteltiin edelleen kuitenkin naisten aseman ja tasa-arvon kannalta sekä nais-

ten työllistymisen helpottumisen ja työnantajien etujen ajamisen takia. Kuitenkin 

heti lapsen syntymän jälkeen pidettävää lyhyttä isyyslomaa perusteltiin jo isän 

ja lapsen kiintymyssuhteen paranemisen kannalta. (Vuori 2004, 35.)  

 

Vaikka 1960-luku olikin isän roolin kehityksen käännekohta, myös 1980-luku oli 

isyyden kehityksen kultainen vuosikymmen, jolloin lanseerattiin myös Manner-

heimin lastensuojeluliiton Mies 2000 -kampanjan uudeksi teemaksi isyys. 1980-

luvulla alkoi korostua myös myönteinen kehottaminen miesten ja naisten koti-

töiden ja lastenhoidon vastuun tasavertaistamiseen. 1980-luvulla myös lainsää-

däntöä muutettiin sukupuolineutraalimmaksi jotta vanhemmuus ei määrittyisi 

enää niin pitkälti vain äitiyden kautta. Tästä esimerkkinä mainittakoon äitiyspäi-
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väraha, joka muuttui vuonna 1985 vanhempainpäivärahaksi. Tämä mahdollisti 

sen, että myös isillä oli oikeus jäädä hoitamaan lasta vanhempainvapaalle. Tul-

taessa 1990-luvulle isäkeskustelu jatkui intensiivisenä, joka johti siihen että 90-

luvun lopulle saatiin toimimaan sosiaali- ja terveysministeriön asettama isätoi-

mikunta. (Vuori 2004, 47.) 

 

Etenkin viimevuosikymmeninä niin sanotut ”perinteinen isyys” ja ”pehmo-isyys” 

on aseteltu näkyvästi vastakkain yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Perinteisen 

isän rooli on nähty ankarana kurinkasvattajana, ja siihen on kuulunut myös 

emotionaalinen etäisyys sekä vaimosta että lapsista. Myös vastuu kasvatukses-

ta ja kotitöistä on ollut sukupuolten välillä epätasa-arvoinen, perinteisen isän 

rooliin on kuulunut perheen elättäminen ja rahan ansaitseminen sillä välin kun 

äidin tehtäväksi on jäänyt kodista ja lapsista huolehtiminen. Vastakohtana ole-

vassa pehmo-isyydessä sukupuoliroolien tasa-arvo on vallitsevampi, ja isä on 

perinteisesti osallistunut yhtälailla äidin kanssa lapsen hoitoon jo vauva-ajasta 

asti, viettänyt vapaa-aikaansa lasten kanssa ja osallistunut kotitöihin tasa-

arvoisesti. Pehmo-isyys on nähty myös uhkana isyyden miehisyydelle, jolloin 

miehestä on kasvanut osallistuvan isän sijaan niin sanottu ”kakkosäiti”. (Sinkko-

nen 1998, 18.) 

 

Isän rooli on ollut muutoksessa edellisten vuosikymmenten ajan johtuen myös 

väestörakenteen ja sosioekonomisten asemien muutoksesta. 2000-luvulla isän 

rooli ja oikeudet ovat olleet paljon esillä julkisissa medioissa, ja kiinnostus aihet-

ta kohtaan kasvaa koko ajan. Asiantuntijoiden kasvava kiinnostus aiheeseen on 

johtanut siihen, että monet miehet ovat alkaneet luomaan uudenlaista suhdetta 

perheeseensä, lapsiinsa ja arkeensa kotona (Vuori 2004, 29). 2000-luvun alkua 

kuvataan tutkimuksissa perhemyönteiseksi, sillä valtiovalta osoitti silloin kiinnos-

tusta perhepalveluiden uudistamiseen esimerkiksi perhepalveluiden ja neuvo-

loiden puolella (Pietilä-Hella 2010, 52). 

 

Tänä päivänä kahden vanhemman perheet voidaan jaotella myös karkeasti 

kahden hoivamallin mukaan, jolloin puhutaan joko äidin hoivan mallista tai jae-

tun vanhemmuuden mallista. Vanhanaikaisempi äidin hoivan malli perustuu sii-

hen, että äiti hoitaa lapset ja perheen toimivuuden perheen ytimestä, kun isä 
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huolehtii perheen elannosta ja ulkoisista edellytyksistä kuten asumisjärjestelyis-

tä. Perheessä vallitsee täydentävä perherakenne, jossa kummankin vanhem-

man roolit eroavat toisistaan ja täydentävät toisiaan. Jaetun vanhemmuuden 

mallissa isä osallistuu aktiivisesti äidin kanssa lasten hoitoon kodin askareisiin. 

Perheen elättäminen on myös kummankin vanhemman vastuulla. Tällöin perhe-

rakenne on symmetrinen, sillä vanhemmat hoitavat yhtälailla samoja vanhem-

man tehtäviä. (Säävälä, Keinänen & Vainio 2002, 20.) 

 

Jaetulla vanhemmuudella tarkoitetaan tasavertaista sitoutumista ja hoivan ja 

vastuun jakamista sekä kodissa että sen ulkopuolella. Jaetun vanhemmuuden 

on määritelty tarkoittavan kahden ihmisen yhteistä ymmärrystä ja vastuuta lap-

sen hyvinvoinnista, ja määritelmän mukaan lapsen vanhempia voivat olla ketkä 

tahansa siihen sitoutuneet kaksi aikuista. (Mykkänen 2010, 18.) 

 

Ensimmäiset esimerkit ja mallit isyyteen syntyvät jo lapsuudessa, jolloin lapsi 

oppii vanhemmiltaan miten he toimivat suhteessa toisiinsa ja lapsiinsa. Tätä 

mallia ei ole helppo ohittaa, ja aikuinen mies peilaa usein isyyttään oman isänsä 

kautta. (Rankinen i.a., 87.) Kun mies tulee ensimmäistä kertaa isäksi, myös hä-

nen oma isäsuhteensa yleensä muuttuu. Oman lapsen hoivaaminen herättää 

usein sellaisia muistoja ja tunteita omaan isään liittyen, mitä ei ole osannut ai-

emmin ajatella. Tämän isäsukupolven haasteena on se, että monet ovat saa-

neet isältään hyvin kätkettyä rakkautta, sillä varhaisemman sukupolven isiä ja 

isoisiä ovat varjostaneet muun muassa sota, sekä jälleenrakennus ja lama, jot-

ka ovat olleet osallisina rakentamassa miehisyyden hiljaisuuden kulttuuria. Tä-

män takia joillakin nykypäivän isille ei ole syntynyt sukupolvien välistä kuvastin-

ta isyydelle ja isänä toimimiselle. (Hirvonen 2002, 187–188.) 

 

2.3 Isät mukana perhetyössä 

 

Perhetyössä työskennellään perheen parissa, jolloin kyseessä on moniasiak-

kuus. Keskiössä perhetyössä on kuitenkin aina lapsen etu, ja sillä halutaan tur-

vata lapsen oikeudet hoivaan, huolenpitoon ja turvallisuuteen. Työskentely ta-

pahtuu perheen omassa elinympäristössä ohjaamalla, neuvonnalla, tukemisella 

sekä perheen voimavarojoen aktivoimisella. Perhetyössä panostetaan ennalta-
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ehkäisevään työskentelymuotoon sekä varhaiseen tukeen ja varhaiseen puut-

tumiseen. Perhetyötä voidaan käyttää myös lastensuojelun tarpeen ennaltaeh-

käisemisenä. (THL i.a.) 

 

Ensimmäisiä perhetyöskentelyn muotoja suomalaisille perheille ja tuleville van-

hemmille toteutetaan neuvolassa. Jokaisella suomen kansalaisella on oikeus 

maksuttomaan ja vapaaehtoiseen neuvolapalveluun, jonka järjestämisestä kun-

nat vastaavat Suomen lain velvoittamina. Neuvolatyö on osa perusterveyden-

huoltoon kuuluvaa ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. (THL 

2015.) Äitiys- tai lastenneuvolasta voi saada ohjauksen neuvolan perhetyöhön 

yleensä silloin, kun terveydenhoitajalla herää huoli perheen tilanteesta, ja tällöin 

kyseessä on yleensä lyhytkestoinen tukitoimenpide (THL i.a.). 

 

Suomessa julkisen terveydenhuollon ylläpitämät neuvolat tarjoavat vauvaper-

heen vanhemmille perhepalveluita. Terveyspoliittisen näkökulman mukaan neu-

voloiden tehtävänä on turvata lapsen mahdollisimman suotuisa kehitys, terveys 

ja hyvinvointi (Pietilä-Hella 2010, 51). Toiminnan tavoite on edistää sekä lasten 

että perheiden hyvinvointia ja turvata lasten fyysinen ja psyykkinen kehitys. 

Vanhemmuuden tukeminen on noussut esiin neuvolatoiminnassa 30–40 vuotta 

sitten perhevalmennuksen kehittämisen myötä, ja näin myös isien tarpeisiin on 

alettu vastaamaan. Isien tarvetta neuvolatoiminnalle on myös alettu tutkimaan 

1990-luvun loppupuolella, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö linjasi isien ja 

isyyden tukemista. Vuosina 1998–1999 ministeriön johdolla toimi myös isätoi-

mikunta jonka tehtävänä oli tukea isän asemaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2008, 13–16.) 

 

Isätoimikunnan perustaminen oli jatkumoa poliittishallinnollisen huomion sekä 

kannanottojen ja kampanjoiden kohdistumiselle ja yhteiskunnallisen huolen 

nousemiselle liittyen isyyteen (Aalto 2012, 178.) Isätoimikunta totesi, naisten ja 

lasten terveydellä on ollut merkittävä rooli neuvoloissa jo vuosikymmenten ajan, 

mutta isän rooliin liittyvät kysymykset ovat jääneet taka-alalle. Nykyään neuvo-

lapalvelut voidaan jakaa äitiys- ja perheneuvoloihin, mutta jo tästä huomaa isien 

sivuroolin perheessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 13–16.)   
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Perhetyötä voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä, ja sitä toteutta-

vat ammattilaiset voivat olla erilaisten ammattien edustajia. Perhetyötä voidaan 

jaotella toimintaympäristönsä mukaan, esimerkiksi kuntien sosiaalitoimen per-

hetyöksi, kolmannen sektorin järjestöjen palveluiksi ja seurakuntien perhetyöksi. 

Perhetyötä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi päivähoidossa, kouluissa, neu-

voloissa, sairaaloissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelus-

sa. Lähtökohtana toimii perheistä lähtevät tarpeet jotka voivat liittyä aina lapsen 

kehitystä koskevista kysymyksistä vanhempien hyvinvoinnin tukemiseen. Laa-

jimmillaan perhetyöksi voidaan kutsua kaikkea työtä jota tehdään perheen pa-

rissa yhteiskunnan tarjoamien palveluntuottajien puolesta. (Rönkkö & Rytkönen 

2010, 27–28.) 

 

Tällä hetkellä neuvolavastaanotot eivät vastaa tarpeeksi isien kokemaan tiedon-

tarpeeseen, sillä toiminta äitiysneuvoloissa keskittyy varsinkin raskauden alku-

vaiheessa pääosin äitiin ja sikiöön. Alussa tapahtuva isien tarpeiden sivuuttami-

nen voi aiheuttaa myös sen, että isät eivät ole kiinnostuneita myöhemmässä-

kään vaiheessa osallistumisesta perhevalmennukseen. Isät jotka osallistuvat 

perhevalmennukseen kertovat syiksi tiedontarpeen, josta voi päätellä sen että 

halua saada hyötyjä terveyspalveluista on, jos olisi sopivia palveluita. (Pietilä-

Hella 2010, 122.) 

 

1920-luvulla aloittaneen äitiysneuvola liitettiin osaksi julkista terveydenhuoltoa 

vuonna 1944 ja se sijoittui Suomen ensimmäiselle hyvinvointivaltion rakennus-

kaudelle. Toiminnan alussa se keskittyi vain synnyttävän vanhemman huomi-

ointiin esimerkiksi informoimalla oikeanlaisen ravitsemuksen, liikunnan ja hy-

gienian tärkeydestä, ja keskeisenä tehtävänä oli torjua lapsikuolleisuutta. 1950-

luvulla alkoi uusi suuntaus, jossa huomio alkoi siirtyä enemmän ”mentaalihy-

gienian ja onnellisen perheen teemoihin”, jolloin kummankin vanhemman tärke-

yttä alettiin ensimmäisen kerran painottaa neuvolan perhetyössä. (Pietilä-Hella 

2010, 55–56.) 

 

Nykyään äitiysneuvolan on tarkoitus auttaa vanhempia valmistautumaan tuleviin 

muutoksiin, ja huomioida tässä myös isän rooli. Äitiysneuvoloista jaetaan jokai-
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selle perheelle Meille tulee vauva -opas, jossa on vanhemmille tietoa ja käytän-

nönohjeita vauva-arkeen liittyen. Oppaassa huomioidaan myös isä, mutta paljon 

pienemmässä roolissa kuin äiti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 13–16.) 

Neuvolatyöhön liittyvissä uusissa linjauksissa lapsen hyvinvointi nähdään riip-

puvaisena koko perheen hyvinvoinnista, jolloin lapsen kannalta on merkittävää 

miten kykeneviä vanhemmat ovat toteuttamaan vanhemmuutta, johon vaikuttaa 

suuresti myös vanhempien välinen parisuhde. Tähän liittyen neuvolan tulisi en-

tistä enemmän kiinnittää huomiota kummankin vanhemman jaksamisen tukemi-

seen. (Pietilä-Hella 2010, 51.) 

 

Väestöliitto keräsi vuonna 2009 leikki-ikäisten lasten isiltä kirjallisesti heidän 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan liittyen isyyden kiellettyihin tunteisiin. Aineistosta 

nousi esille, että isät ovat tietoisia julkisista tukipalveluista, mutta kokevat niiden 

olevan liian äitikeskeisiä. Julkinen palvelujärjestelmä tunnustaa äitien väsymyk-

sen, mutta Väestöliiton tutkimus herättää kysymyksen siitä, annetaanko isille 

julkisten palveluiden puolesta tarpeeksi huomiota? Negatiivisten tuntemuksien 

käsittely on myös yleisempää naisyhteisöissä kuin miesyhteisöissä, joten omis-

ta tunteista saattaa olla vaikea keskustella vaikka isä kokisikin tarvetta siihen. 

Yksi aineiston isä kertoo, että isänä asioiminen terveys- ja sosiaalipalveluissa 

on yleensä kaavamaista ja asiapitoista, jossa miehille ei välttämättä anneta ai-

kaa ja mahdollisuutta keskustella luontevasti tunteistaan. (Kalliomaa, i.a., 106.)  

 

Eräs isä kirjoittaa Väestöliiton tutkimuksessa, että hänestä tuntuu että hänen 

puolisonsa ja ystävänsä tuntevat ja tukevat häntä isänä paremmin kuin tervey-

denhuollonpalvelut, jossa on keskusteltu lähinnä lapsen fyysisestä kehityksestä 

ja vanhempien fyysisestä jaksamisesta. Hän kertoo myös, ettei tunne luottavan-

sa terveydenhuoltoon riittävästi, jotta voisi puhua siellä henkisestä voinnistaan 

vaikka hänen puolisonsa on siihen pystynyt. Aineiston perusteella tutkimuksen 

tekijät päättelivät, että miehet tarvitsevat miesvetoisia, miesvaltaisia ja mieskie-

lisiä palveluita, esimerkiksi tarjoamalla miehille vaihtoehtoja jossa vaikeista asi-

oita keskustellaan jonkin toiminnan ohella. (Kalliomaa, i.a., 106.) 
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Suomessa on kokeiltu perhevalmennukseen liittyen isäryhmiä 1990-luvulta läh-

tien sekä neuvoloiden että erilaisten järjestöjen toimesta. Isätoiminnan tarkoi-

tukseksi määriteltiin tuolloin miesten auttaminen löytämään oma tapansa toimia 

isänä. Sen edellytykseksi nähtiin isyyttä koskevan tiedon jakaminen isille ryh-

mässä, sekä pohdintaa siitä, minkälaisia muutoksia lapsen syntyminen perhee-

seen tuottaa. Ryhmässä esiintyvällä asiantuntijatiedolla haluttiin myös tunnistaa 

isyyteen liittyviä riskejä. Tieto näistä riskeistä toimi myös yhtenä perusteluna 

sille, miksi isän tulisi olla aktiivinen vanhempi lapsen elämässä jo alusta alkaen. 

Tilastojen mukaan miehet joilla ei ole parisuhdetta tai perhettä esimerkiksi avio-

eron seurauksena ovat suuremmassa riskissä syrjäytyä, joten isätyön tarjoami-

nen on myös ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää perhetyötä. (Eräranta 

2007.) Esimerkiksi Espoon kaupunki on järjestänyt perhevalmennuksen isäasi-

akkaille tarkoitettuja isäryhmiä. Espoon kaupunki lähti kehittämään uudentyyp-

pistä perhevalmennusta tutkimuksissa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta huomi-

oida isiä yhtä paljon kuin äitejä. (Pietilä-Hella 2010, 129.) 
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3 VOIMAANNUTTAVA VERTAISTUKI JA VANHEMMAN VAIKUTUS 

 

3.1 Vertaistuki ja voimavarat 

 

Termillä vertaistuki voidaan viitata monenlaisiin toimintamuotoihin, joista esi-

merkkeinä mainittakoon ryhmätoiminta, yhteisöllisyys ja vapaaehtoinen yhteis-

toiminta. Toimintaa voidaan toteuttaa myös kahdenkeskisillä tapaamisilla, inter-

netin välityksellä, tai lukemalla lehtiartikkeleita tai omaelämänkertaromaaneja. 

Vertaisuus-käsite pohjautuu siihen, että samoja asioita kokeneet ihmiset jakavat 

omaan kokemukseensa perustuvaa asiantuntemusta, jota muilla ei voi olla. 

(Laimio & Karnell 2010, 13.) 

 

Vertaisryhmän toiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, jossa tär-

keimpiä arvoja ovat ryhmän jäsenten välinen tasa-arvoisuus ja muiden kunnioit-

taminen. Perusajatuksena on usko ihmisen omiin voimavaroihin. Vertaistuen 

avulla ihminen voi löytää omat sisäiset voimavaransa ja ottaa niiden avulla vas-

tuuta omasta elämästään ohjaamalla sitä haluamaansa suuntaan. Vertaistuki 

mahdollistaa prosessin alun, joka muuttaa ihmisen passiivisesta vastaanottajas-

ta aktiiviseksi toimijaksi. (Laimio & Karnell 2010, 12–13.) 

 

Vertaistukiryhmä voi toimia joko nimetyn ohjaajan tai ohjaajien toimesta, tai il-

man ohjaajia jolloin vastuu ryhmästä on sen jäsenillä. Vertaistukiryhmät voivat 

erota toisistaan ohjaajien perusteella myös niin, että ryhmän ohjaaja on joko 

palkattu ammattilainen tai vapaaehtoinen, tai ohjaa ryhmää joko kokemusasian-

tuntijuuteen tai opeteltuun tietoon perustuvalla ammatillisuudella. Nykyään yhä 

useammat vertaistukiryhmät ovat julkistaustaisia, jolloin ryhmän ohjaaja on kou-

lutuksen saanut ammattilainen. Ryhmän ohjaajalla on asiantuntemusta, mutta ei 

välttämättä henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa. Ryhmä voi olla 

järjestetty myös kansalaislähtöisesti ihmisten oma-aloitteisuudesta, jolloin ryh-

män ohjaajalla on kokemuksellista tietoa, muttei välttämättä asiantuntijatietoa. 

(Laimio & Karnell 2010, 15–16.) 
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Käsitteenä vertaisuudella kuvataan vertaisen osaamista ja tietoa joka perustuu 

omakohtaiseen kokemukseen. Vastakohtana vertaisuudelle ja kokemustiedolle 

ovat asiantuntemus ja ammatillinen tieto, jotka pohjautuvat koulutukseen tai 

ammatillisessa työssä saatuun osaamiseen. Edellä mainitut voidaan kuitenkin 

liittää yhteen, ja esimerkiksi päihdepuolella on paljon työntekijöitä jotka ovat 

samalla kokemusasiantuntijoita ja koulutettuja ammattilaisia. (Laimio & Karnell 

2010, 15–16.) 

 

Suomessa vertaisuuteen liittyvä toiminta on perinteisesti liittynyt vapaaehtois- ja 

kansalaistoimintaan, ja ihmiset ovat perustaneet itsenäisiä oma-apuryhmiä. Yh-

distävinä tekijöinä ihmisille ovat olleet muun muassa yllättävät elämänmuutok-

set tai tietynlaiset elämäntilanteet tai kriisit. Ensimmäisistä vertaistukiryhmistä 

toiminta on kuitenkin hieman muuttunut tähän päivään, ja ongelmakeskeisyyden 

korostamisen sijaan tilalle on tullut yhdessä viihtyminen ja yhteisen kokemuksen 

jakaminen. (Pietilä-Hella 2010, 62.) 

 

Vertaistukiryhmä voi olla avoin- tai suljettu ryhmä. Suljetulla ryhmällä tarkoite-

taan ryhmää, johon ei ryhmän aloituksen jälkeen oteta mukaan uusia jäseniä. 

Avoimeen ryhmään voi liittyä uusia jäseniä myös varsinaisen aloituksen jälkeen. 

Avoimen ryhmän voi järjestää myös esimerkiksi kahvilassa tai muissa julkisissa 

tiloissa, jonne on helppo tulla ja liikkuminen ja osallistumien on vapaampaa. 

Suljettu ryhmä kokoontuu yleensä varatuissa tiloissa, jolloin ryhmän liikkuvuutta 

ja osallistumista on helpompi säädellä. Internetissä toimivia ryhmiä on helppo 

rajata teknisesti niin, että keskustelu jätetään joko avoimeksi tai suljetaan se 

näkymään vain tietyille henkilöille. Se mitä ryhmän sisällä käsitellään, jätetään 

yleensä vain ryhmän jäsenten väliseksi. Ryhmäläiset sitoutuvat vaitiolovelvolli-

suuteen ja säilyttämään keskustelut vain ryhmäläisten välille. Tämä on kuitenkin 

kiinni ryhmästä ja siinä sovituista pelisäännöistä. (Purot i.a.) 

 

Ihminen on pohjimmiltaan laumaeläin, ja vertaistuen voima perustuu juuri tähän 

ihmisen perustarpeeseen elää yhteisössä ja olla vuorovaikutuksessa muiden 

lajitovereidensa kanssa. Alun perin yhteisössä eläminen mahdollisti ihmisen 

selviytymisen, sillä yhteisön jäsenet huolehtivat toisistaan ja auttoivat muun 

muassa ravinnon hankkimisessa ja jälkeläisistä huolehtimisessa. Myös maa-
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seutuyhteisöissä Suomessa solidaarisuus ja yhteisvastuun periaate on ollut yksi 

kannattavista toimintapohjista. 1990-luvun lama ja määrärahojen pienentyminen 

myös suomalaisissa terveys- ja sosiaalipalveluissa pakotti synnyttämään uusia 

toimintamuotoja ja palveluita, ja erilaiset vertaistuki- ja oma-apuryhmät lisään-

tyivät. (Laimio & Karnell 2010, 10.) 

 

2000-luvun alussa sosiaali- ja terveysalan kehittämisvisioissa alettiin kiinnittää 

huomiota vertaisuuden etuihin, sekä vertaisryhmätoiminnan ja vertaistuen hyviin 

tuloksiin sosiaali- ja terveystyössä. Näitä työskentelymuotoja alettiin suositella 

etenkin perheiden kanssa työskenneltäessä, ja vertaistoiminnan eri muodot ni-

mettiinkin uusiksi keskeisiksi osiksi perhetyöhön. (Pietilä-Hella 2010, 60.) 

 

Teknologian kehityksen myötä myös internetin avulla tehtävä vertaistukityö li-

sääntyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja kasvokkain kohtaamisen tilalle 

on tullut virtuaalimaailmassa tapahtuva kohtaaminen, joka toisaalta mahdollis-

taa anonymiteetin helpommin ja madaltaa näin kynnystä palvelun piiriin hakeu-

tumisessa. Verkon tarjoamalla vertaistuella ei kuitenkaan haluta korvata perin-

teistä vertaistukitoimintaa, mutta sitä halutaan hyödyntää fyysisen työskentely-

tavan ohella olevana, täydentävänä työskentelymuotona. (RAY avustustoimin-

nan julkaisuja 2013, esipuhe.) 

 

Vertaistukitoiminta perustuu ajatukseen, että samankaltaisen elämänkokemuk-

sen omaaminen mahdollistaa myös toisen osanottajan tunteiden ymmärtämi-

sen. Muista ryhmäläisistä saatava empatia on erilaista ymmärrystä kuin lähipii-

riltä tai ammattilaiselta saatu. Monet kokevat että vertaistukiryhmä tai henkilö 

joka on kokenut saman asian, on joskus ainoa joka voi ymmärtää. Usein arka-

luontoisista asioista puhuminen vaatii myös turvallisen ja luotettavan ympäris-

tön, jonka mahdollistaa vastavuoroinen henkilökohtaisten asioiden jakaminen. 

Ryhmän jäsenet ovat samalla toisilleen myös esimerkkejä siitä, että muutos on 

mahdollista ja erilaisista tilanteista selviää, ja samankaltaisia asioita kokeneiden 

ihmisten tapaaminen auttaa sekä ymmärtämään että käsittelemään omia tun-

temuksia. (Laimio & Karnell 2010, 18–19.)  
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On havaittu, että omien tunteiden ja ajatusten ääneen kertominen tai ylös kirjoit-

taminen helpottaa ja selkiyttää asioiden käsittelyä. Kun vaikeasta asiasta kes-

kustelee toisen kanssa, joutuu itse samalla tarkastelemaan mielensä sisältöä 

objektiivisemmin. Tällöin asiat jotka ovat itselleen itsestäänselvyyksiä, joutuu 

perustelemaan ja hahmottelemaan niin, että muidenkin on helppo ymmärtää 

niitä. Tällainen oman mielensisällön kuvailu selkeyttää kokonaiskuvaa paitsi 

muille myös itselle, ja tuo siihen uusia näkökulmia. Ihminen joutuu näin tarkas-

telemaan tilannettaan kauempaa, joka saattaa auttaa asian selkiytymisessä. 

Liian läheltä tarkastelu hämärtää usein kokonaiskuvaa omasta tilanteesta. (Kal-

liomaa i.a., 104.) 

 

Väestöliitto aloitti vuonna 2009 tutkimuksen isien tunteista, johon pyysi leikki-

ikäisten lasten isiä kirjoittamaan tunteistaan, jotka he kokivat olevan jollain ta-

voin kiellettyjä. Sata isää osallistui kirjoituksillaan tutkimuksiin. (Jämsä, Kallio-

maa & Rotkirch i.a., 6.) Moni osallistunut isä kertoi vertaistuen olevan iso apu 

omien tunteiden käsittelyssä. Tärkeimmäksi vertaistuessa nousi omien tuntei-

den normalisoiminen ja sitä kautta omien voimavarojen lisääntyminen. Vertais-

tuen avulla isät kertoivat huomanneensa, etteivät ole elämäntilanteessaan yk-

sin, ja myös muut isät kokevat samoja tuntemuksia. Samassa tilanteessa olevi-

en kanssa jaetut kokemukset saivat monet isät myös jaksamaan omaa tilannet-

taan paremmin.  (Kalliomaa i.a., 104.) 

 

Ihmisen sisäistä voimantunnetta kutsutaan nimellä voimavara. Voimavara ilme-

nee kykynä tehdä tiettyjä toimia, jotka voivat olla haastavia tai vaatia ylimääräi-

siä ponnisteluja. Ihmisen voimavaroilla voidaan tarkoittaa kykyä tehdä jotain 

fyysisesti, mutta samalla niillä voi tarkoittaa myös henkistä jaksamista. Esimerk-

kejä sisäisistä voimavaroista ovat tekemisen taito, hyvät ihmissuhteet, henkinen 

energia toimia vaikeissa tilanteissa, positiivinen elämänasenne, itsemääräämis-

oikeuden taito ja toteutuminen, kyky käsitellä ja näyttää tunteitaan tai pitää kiinni 

rajoista jotka kokee itselleen tärkeäksi. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 192.) 

 

On olemassa myös käsite voimavaraistava työskentely, jonka tavoitteena on 

haittojen ehkäiseminen lisäämällä ihmisen omaa elämänhallintaa. Voimavarai-

sella työmenetelmällä tarkoitetaan menetelmää jossa keskitytään ihmisen oman 
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toiminnan, ajattelun ja arvomaailman myönteisiin ja kantaviin osioihin. Perusole-

tuksena on se, että negatiivisiin asioihin keskittyminen saattaa pahentaa tilan-

netta, ja positiivisten asioiden korostaminen auttaa löytämään ratkaisuja tilan-

teeseen. Vaikuttava ongelma ei ole koskaan ainoa asia ihmisen elämässä, vaan 

sen ohella on myös onnellisuuden ja hyvyyden hetkiä. Nostamalla myönteisiä 

asioita esiin ne saadaan pois ongelman varjosta ja ne pääsevät paremmin vai-

kuttamaan voimavaroina ihmisen elämään ja muutosprosessin alkuun. Voima-

varoihin perustuva työote ei ole ainoastaan positiivisen palautteen antamista ja 

saamista, vaan myös määrätietoista asioiden kyselemistä ja tulkitsemista. 

(Rönkkö & Rytkönen 2010, 188–189.) 

 

3.2 Kiintymyssuhdeteoria 

 

Lasten kehitystä tutkittaessa esiin on noussut voimakkaasti viime vuosikymme-

ninä kiintymyssuhteen vaikutus lapsen kehitykseen. Englantilainen psykiatri 

John Bowlby perusti kiintymyssuhdeteoriansa lapsen tarpeelle kiinnittyä omaan 

täysikasvuiseen hoitajaansa, yleensä omaan vanhempaan, hengissä selviämi-

sen takia. Jokainen vastasyntynyt ihmislapsi tarvitsee lähellensä aikuisen hoi-

vaamaan häntä, jottei menehtyisi. (Sinkkonen 1998, 101–102.) Bowlby korosti 

teoriassaan äidin ja lapsen suhteen tärkeyttä, ja useiden erokokemusten haital-

lisuutta lapsen kehitykselle. Pieni lapsi tarvitsee Bowlbyn mukaan kehityksen 

turvaamiseksi elämäänsä pysyviä ihmissuhteita, ja katkokset niissä voivat olla 

riskitekijöitä lapsen myöhemmän kehityksen kannalta. Erityisesti turvallisen kiin-

tymyssuhteen muodostumisen turvaamiseksi vanhemman tulisi hoivaajana tun-

nustaa lapsen tarpeet ja kunnioittaa niitä. Hän pyrki kuvaamaan kiintymyssuh-

deteoriallaan lapsen varhaisten ihmissuhteiden merkitystä myöhemmässä iässä 

luotaville ihmissuhteille, ja sitä miten ne vaikuttavat ihmisen elämässä aina lap-

suudessa luoduista kaverisuhteista aikuisiässä luotaviin parisuhteisiin. (Sinkko-

nen 2003, 7–8.) 

 

Bowlbyn oppilaana toiminut Mary Ainsworth lähti kehittämään opettajansa teori-

aa pidemmälle omien havaintojensa pohjalta luomalla systeemin, jossa kiinty-

myssuhteita pystyttiin luokittelemaan (Sinkkonen 2003, 7). Kiintymyssuhteet 

voidaan luokitella turvallisiin ja turvattomiin. Erilaisen kiintymyssuhteen varhais-
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lapsuudessaan omannut ihminen kohtaa elämässään erilaisia kehityshaasteita, 

sillä varhaisen kiintymyssuhteen laatu määrittelee sen, millainen maailmankuva 

ihmisellä on myöhemmin. Jos lapsen kiintymyssuhde on ollut turvallinen, on 

hänen maailmankuvansa ja käsityksensä itsestään luultavasti pääosin positiivi-

nen. Myöhemmin hän joutuu kuitenkin opettelemaan sen, että maailmassa on 

myös pahaa ja kaikki ihmiset eivät ole luotettavia. Jos taas lapsen varhainen 

kiintymyssuhde on ollut turvaton, hänen käsityksensä maailmasta ja itsestä on 

yleensä hyvin negatiivinen. Tällöin hän kokee, ettei kukaan ihminen ole luotet-

tava ja maailma on paha paikka. Hänen haasteensa elämässä on oppia, että 

myös hyviä asioita tapahtuu ja osa ihmisistä on luottamuksen arvoisia. (Sinkko-

nen 2003, 9.) 

 

Tutkimukset osoittavat myös, että varhaislapsuuden kiintymyssuhteen laatu 

määrittää sen, miten lapsi kehittyy niin sosiaalisesti, emotionaalisesti kuin kogni-

tiivisesti. Ihmisen ensimmäinen kiintymyssuhde vaikuttaa hänen ystävyyssuh-

teidensa määrään ja laatuun, rakkaussuhteiden läheisyyteen ja pysyvyyteen 

sekä sosiaaliseen rohkeuteen ja ujouteen. Tunnettu psykoanalyytikko Sigmund 

Freud määritteli lapsen varhaisen kiintymyssuhteen myös ”kaikkien tulevien 

rakkaussuhteiden prototyypiksi”. (Sinkkonen 2003, 176.) 

 

Yleensä aina vauvan ensimmäinen kiintymyssuhde rakentuu äidin ja lapsen 

välille, sillä jo kohdussa ollessa vauva esimerkiksi kuulee äidin sydämenlyönnit 

ja äänen ja rakentaa jo tällöin suhdetta äitiin erottamalla hänet muista. Myö-

hemmin vauvan kehittyessä kiintymyssuhteen voi muodostaa useampaan aikui-

seen, jotka ovat usein pienen lapsen elämässä tärkeysjärjestyksessä riippuen 

siitä, kuinka paljon hoivaa lapsi saa kultakin aikuiselta. (Sinkkonen 1998, 101–

102.) Edelleen useimmissa perheissä äiti hoitaa imettämisen lisäksi muut vau-

va-aikaan liittyvät asiat, kuten neuvolakäynnit, koska ne on jäsennetty naisten 

käsitteiden mukaisiksi ja ne asettavat isät heti alussa kakkosvanhemman ase-

maan (Juudin 2007, 6). 

 

Vauva kiintyy myös isäänsä, jos tämä on mukana vauvan elämässä ja hoivaa 

vauvaa. Yleensä isään muodostettava kiintymyssuhde on vauvalle toissijainen, 

sillä useimmissa tapauksissa myös synnytyksen jälkeen vauva on lähempänä 
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äitiä ja saa tältä enemmän hoivaa esimerkiksi imetyksen välityksellä. Tutkimuk-

silla on kuitenkin todistettu, että jos isä luo kolmikuiseen vauvaan suhteen jossa 

asenne on myönteinen ja sensitiivinen, on kiintymyssuhde isän ja lapsen välillä 

turvallinen jo lapsen ollessa vuoden ikäinen. (Sinkkonen 1998, 109.) 

 

Isän ja lapsen välinen suhde on moniulotteinen, ja sen onnistumisen edellytyk-

senä on isän emotionaalinen sitoutuminen ja kiintymys lasta kohtaan. Onnistu-

nutta suhdetta varten isän on vietettävä aikaa lapsen kanssa ja harrastaa yh-

teistä toimintaa lapsen ikätasosta riippuen, sekä vastata lapsen tarpeisiin ja 

tunnetiloihin tämän niin vaatiessa. Kummankin vanhemman ja lapsen yhdessä-

olo on sidoksissa lapsen kehitykseen niin kognitiivisen, fyysisen ja motorisen 

sekä sosioemotionaalisen osa-alueen kanssa. (Halme 2009, 29.) Isän ja lapsen 

väliselle turvalliselle kiintymyssuhteelle on kuitenkin ehtona yhdessäolo, sillä 

suhde ei muodostu vauvan fysiologisten tarpeiden tyydyttämisellä esimerkiksi 

rintaruokinnalla, vaan vastaamalla lapsen turvallisuuden ja läheisyyden tarpei-

siin (Sinkkonen 2001, 50). 

 

Tutkimuksissa on todettu että isän ja lapsen yhdessäolo on erilaista kuin äidin ja 

lapsen. Isälle on tyypillistä konkreettisen leikin kautta tuleva fyysinen yhdessä-

olo lapsen kanssa, joka kannustaa lasta myös kokeilemaan, oppimaan ja leik-

kimään sekä ottamaan riskejä. Vaikka tämänkaltainen toiminta isän ja lapsen 

välillä on lisääntynyt, isät viettävät yhä edelleen vähemmän aikaa lapsen kans-

sa kuin äiti, varsinkin jos on kyse lapsenhoidosta ja sitä kautta tulevasta fyysi-

sestä kontaktista. (Halme 2009, 30.) 

 

Nykyisten tutkimusten mukaan isät ovat useimmiten halukkaita ja kykeneviä 

luomaan vauvaansa turvallisen kiintymyssuhteen. Ross Parken tekemässä tut-

kimuksessa havainnointiin isiä, jotka eivät olleet mukana synnytyksessä tai 

isyysvalmennuksessa, mutta viettivät aikaa vastasyntyneen lapsensa kanssa 

pitelemällä sylissä, suukottelemalla sekä tutkimalla ja matkimalla lapsensa elei-

tä. Tämän jälkeen perhettä tutkittiin niin että molemmat vanhemmat olivat pai-

kalla, ja ainoana erona vanhempien välillä huomattiin se, että isät hymyilevät 

lapselleen vähemmän mutta muuten stimuloivat ja hoivaavat lastaan yhtä paljon 

äidin kanssa. Hymyilyn ero tulkittiin kuitenkin niin, että miehet hymyilevät muu-
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tenkin naisia vähemmän, joten kyseessä ei ollut lapsesta johtuva reaktio. Tulok-

seksi saatiin että isyys ja äitiys eivät välttämättä eroa laadullisesti toisistaan, ja 

ensimmäisen ikävuotensa aikana lapsi muodostaa erillisen kiintymyssuhteen 

äidin lisäksi myös isään itsenäisesti eikä ainoastaan äidin kautta. Näin ollen 

isään luotua suhdetta ei tule pitää toissijaisena äitiin luotuun suhteeseen näh-

den. (Sinkkonen 1998, 66–67.)  
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4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

4.1 Helsingin ensikoti ry 

 

Ensikodin asiakkaista valtaosa on naisia ja äitejä. Alun perin ensikodin palvelut 

perustettiin äideille, nuorille naisille jotka tarvitsivat apua lapsen kanssa olemi-

seen.  Sosiaalidemokraattiset naisparlamentaarikot ehdottivat kunnallisten tur-

vakotien perustamista ensimmäisen kerran jo vuonna 1907, jolloin perusteena 

oli turvakotien perustaminen turvattomia lapsia, aviottomia äitejä ja heidän lap-

siaan varten. Ensikodin perustusaikoina suurin syy avuntarpeeseen olivat avio-

liiton ulkopuolella syntyneet lapset, jolloin perheellä ei ollut elättäjää miehen 

puuttuessa kuviosta. (Heinänen 2002, 12.) 

 

Alussa ensikoti rakennettiin niin, että asiakaspaikkoja oli neljällekymmenelle 

äidille lapsineen, ja henkilökunta koostui kolmestatoista työntekijästä. Työnteki-

jät koostuivat tuolloin lastenhoitajista ja keittiöhenkilökunnasta, joiden työtehtä-

viin kuului opastus lastenhoidossa ja talousaskareissa, ja yksi tärkeimmistä ta-

voitteista oli äitien opastaminen kodinhuoltoon. (Heinänen 2002, 39.) Aikojen 

saatossa työskentely ensikodilla on kuitenkin muuttunut, ja myös perusteet 

päästä asiakkaaksi ensikodille ovat muuttuneet. Vuonna 2006 Ensi- ja turvako-

tien liitto nosti yhteiseksi teemakseen ”vauvana elämä alkaa”, jonka päätehtä-

vänä oli äidin ja lapsen vuorovaikutuksen edistäminen. Se aika, jonka vauva 

viettää elämästään ensikodissa, on hänen näkökulmastaan juuri oikea hetki 

aloittaa ennaltaehkäisevä työ turvallisen kiintymyssuhteen muodostumisen on-

nistumiseksi. (Heinänen 2002, 150.) 

 

Nykyään ensikodin asiakkaina olevista perheistä suurin osa ohjautuu sinne 

vanhemman avuntarpeen takia, yleisimpiä syitä ovat vanhempien heikkolahjai-

suus, alhainen ikä, maahanmuuttajatausta sekä mielenterveys- ja päihdeon-

gelmat. Asiakaskunta on muuttunut myös siinä suhteessa alkuajoista, että asi-

akkaina on nykyisin myös jonkin verran miehiä, ja entistä useampi asiakasperhe 

on kaksivanhempainen, ja nykyään jopa lapsen kanssa yksin olevia miehiä on 

usein asiakaskunnassa. (Heinänen 2002, 150.) 
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4.2 Toiminta ensikodilla 

 

Ensikodin alkuperäisestä toimintakertomuksesta löytyy lause, jossa mainitaan 

että myös yksinhuoltajaisillä on mahdollisuus hakea ensikodin asiakkaiksi, mut-

ta vielä 1980-luvun puoleen väliin mennessä ensikodilla ei ollut ollut ainuttakaan 

isäasiakasta. Vuonna 1985 Helsingin ensikoti lähti kaksivuotiseen perheval-

mennuskokeiluun, jolloin henkilökuntaa alettiin kouluttaa kaksivanhempaisen 

perheen kohtaamiseen asiakastyössä. Ensikodin tiloihin rakennettiin puitteet 

kolmelle kahden huoltajan perheelle. Tämän myötä myös ensikodin terminolo-

giaa alettiin muuttaa äitipainotteisesta perhepainotteiseksi. (Heinänen 2002, 

90–92.) 

 

Asiakasrakenteen muutoksen takia myös työskentelymuotoja tulee muuttaa ja 

päivittää ajan tasolle. Paljon on ollut keskustelua siitä, miten isien kanssa tulee 

työskennellä ympäristössä, joka on niin työntekijöiden kuin asiakkaiden puoles-

ta erittäin naisvaltainen. Isät asiakasryhmässä herättivät keskustelua. Heitä ja 

heidän harrastuksiaan varten ensikodille rakennettiin muun muassa oma vers-

tas, mutta huomattiin että isillä oli mielenkiintoa osallistua vauvanhoitoon alusta 

asti sekä viettää vapaa-aikaa perheensä kanssa. Samoihin aikoihin isiä alettiin 

ottaa mukaan sekä perhevalmennukseen että synnytykseen. (Heinänen 2002, 

90–92.) 

 

Kansalais- ja lastensuojelujärjestö Helsingin ensikoti ry:n ensisijaisena tehtävä-

nä on tukea vauvaperheen vanhempia vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa. 

Se on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminnalla halu-

taan turvata se, että lapsi saa kasvaa riittävän turvallisissa olosuhteissa ja hä-

nen ikä- ja kehitystasonsa turvataan. Yksi tehtävistä on myös ehkäistä epäva-

kaissa perhetilanteissa elävien lapsien altistumista sukupolvien välillä jatkuville 

mielenterveysongelmille ja syrjäytymisvaaralle. Toiminta ensikodilla on ennalta-

ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä johon kuuluu aina myös vanhem-

muuden arviointi. (Helsingin ensikoti ry:n toimintakertomus 2012, 5–6.) 
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Kohderyhmänä ensikodilla ovat vanhemmat, jotka tarvitsevat erityistä tukea 

vanhemmuudessaan ja elämänhallinnassaan, kuten esimerkiksi teinivanhem-

mat, maahanmuuttajaperheet sekä perheet joissa on päihde- tai mielenterveys-

ongelmia tai elämänhallinnallisia ongelmia. Ensikodilla tehtävä perhekuntoutus 

on aina yksilöllistä, ja se sisältää asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn hoito- tai kun-

toutussuunnitelman, jonka laatimiseen osallistuvat ensikodin työntekijöiden li-

säksi asiakasperhe itse sekä kunnan lastensuojelutyöntekijä. Tarvittaessa myös 

muita yhteistyötahoja voidaan ottaa mukaan suunnitelman tekoon, esimerkiksi 

mielenterveystoimistosta, perheneuvolasta tai päihdehuollosta. Työskentely-

muoto on yhteisöllistä perhekuntoutusta, joka yhdistää terapeuttisen työskente-

lyn ja käytännön toiminnan. Asiakkaat käyvät läpi prosessiaan paitsi omaohjaa-

jan kanssa myös ryhmässä muiden asiakkaiden kanssa. (Helsingin ensikoti ry:n 

toimintakertomus 2012, 5–6.) 

 

4.3 Vallilan toimipisteen isäryhmä 

 

Helsingin ensikodin Vallilan yksikössä toteutetaan myös isätyöskentelyä, joka 

palvelumuotona lähti kehittymään asiakasperheiden tarpeista. Tarjoamalla asi-

akkaille tämänkaltaista palvelua, halutaan vahvistaa sekä asiakkaiden kanssa 

saavutettujen tulosten pysyvyyttä että asiakastyön jatkuvuutta. (Helsingin ensi-

koti ry:n toimintakertomus 2012, 8.) 

 

Eri ensikodeilla on erilaista isätyöskentelyä, joissakin enemmän ja joissakin vä-

hemmän. Helsingin Vallilassa sijaitsevassa ensikodissa toimii kolme osastoa 

sekä päiväosastopuoli, joten yhteensä isäasiakkaita on Vallilassa paljon. Läh-

dettiin kehittämään vertaistukiryhmää, johon kaikilla Vallilan isäasiakkailla olisi 

oikeus osallistua. Isäryhmä toteutetaan yhdessä Poikientalon kanssa, ja ryh-

mänohjaajina toimivat syksyllä 2014 yksi Poikientalon ja yksi ensikodin työnteki-

jä. Poikientalon työntekijä on koulutukseltaan sosionomi ja ensikodin työntekijä 

psykiatrinen sairaanhoitaja. Isäryhmä aloittaa kaksi kertaa vuodessa uuden 

ryhmäkokoonpanon kanssa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Alun perin ryh-

män runko koostui kahdestatoista tapaamisesta, joihin jokaiseen oli valittu en-

nalta käsiteltävä aihe tai teema, mutta runko oli suunniteltu joustavaksi jotta sitä 

voitaisiin muokata myös ryhmän tarpeen mukaan. Tutkimusta tehtäessä ensi-
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kodin toiminta joutui suurien säästötoimenpiteiden kohteeksi, joten myös isä-

ryhmä oli kokonaan leikkausuhan alla. Lopulta ryhmä sai jäädä, mutta aikai-

semmista kerroista poiketen se kokoontui tällä kertaa vain viisi kertaa. 

 

Jokaisen kauden ensimmäisellä tapaamisella ryhmään osallistuville asiakkaille 

jaetaan tapaamiskauden runko, jossa kerrotaan tulevien tapaamisten aiheet. 

Työntekijöiden mukaan tällä halutaan viritellä asiakkaita pohtimaan aihetta jo 

mahdollisesti etukäteen. Näin asiakkaiden on helpompi itse tuoda ryhmään 

esimerkiksi heränneitä kysymyksiä ja aiheita, tai varautua eri tavalla niihin ker-

toihin joissa lapset ovat mukana. Sain verrattavaksi syksyn 2014 ja kevään 

2014 tapaamisrungot, joita vertailemalla oli havaittavissa isoja eroja kauden 

pituudessa ja tapaamiskertojen sisällöissä. Suurena erona kevään ja syksyn 

kausissa oli myös toiminnallisen osuuden puuttuminen syksyltä kokonaan. 

 

Edellisellä toteutuskerralla ryhmällä oli ollut jopa kaksitoista tapaamiskertaa. 

Aikaisempia teemoja tapaamisten aikana olivat olleet 1. tutustuminen ja suku-

puu, 2. minkälainen isä olet, odotukset, toiveet, todellisuus, mahdollisuudet, 3. 

isyyden vaikutus miehisyyteen, 4. parisuhde ja vanhemmuus, 5. lapsen kanssa 

liikkeelle, 6. yhdessä tekeminen, 7. lapsen leikki vanhemman kanssa, 8. lapsen 

kanssa liikkeelle, 9. tulevaisuuteni isänä, 10. vahvuuteni isänä, 11. isien rentou-

tuminen ja 12. ryhmän päättäjäiset. Syksyn 2014 leikkausten takia viiteen ta-

paamiskertaan piti yrittää mahduttaa kaikki sama informaatio. Viiden tapaamis-

kerran teemoina olivat 1. tutustuminen, 2. sukupuu, 3. parisuhde ja vanhem-

muus, 4. vahvuuteni isänä ja 5. isän velvollisuudet ja oikeudet. 

 

Isäryhmän tarkoituksena on tarjota isille heidän tarpeisiinsa vastaavaa palvelua, 

joka toimii vertaistuen voimalla. Suljetussa ryhmässä keskustellaan vanhem-

muuteen ja isyyteen liittyvistä asioista, jaetaan kokemuksia ja opetellaan uutta. 

Keskustelun ja harjoitusten avulla isiä pyritään tukemaan uudessa elämänvai-

heessa, jotta he saisivat tarvitsemiaan oikeanlaisia työkaluja vanhempana toi-

mimiseen ja lapsen kasvattamiseen. Isyyden tukemisella halutaan turvata myös 

lapsen oikeus kahteen vanhempaan sekä turvalliseen ja tasapainoiseen vauva-

aikaan ja lapsuuteen omien kasvattajiensa kanssa. Tämän myötä myös turvalli-

sen kiintymyssuhteen kehittymistä ja näin ollen lapsen normaalia kehittymistä 
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pyritään tukemaan isäryhmän työskentelyllä. Isäryhmää pyritään toteuttamaan 

matalan kynnyksen toimintana, jolloin ryhmään tuleminen olisi helppoa ja asiak-

kaille miellyttävää. Ohjaajat johdattelevat keskustelua tapaamiskerran aiheisiin, 

mutta asiakkaille annetaan aina tilaa kysyä tai puhua jos he kokevat halua sii-

hen. Ketään asiakkaista ei pakoteta kertomaan tai osallistumaan keskusteluun, 

vaan tärkeäksi koettiin myös se, että asiakas saapui paikalle edes kuuntele-

maan muita. Muiden kokemusten jakaminen voi antaa asiakkaille voimaannut-

tavan kokemuksen siitä, ettei ole haasteiden kanssa yksin. 
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5 KVALITATIIVISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni Isäryhmä – vertaistukea vauva-arkeen ja varhaiseen isyyteen 

on tutkimuspohjainen, kvalitatiivinen opinnäytetyö, jonka aiheena on Ensi- ja 

turvakotien liiton jäsenyhdistyksenä toimivan Helsingin ensikoti ry:n Vallilan toi-

mipisteen isäryhmä. Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kirjallinen kuvaus 

isäryhmän yhden kauden toiminnasta, ja tuoda kuvauksessa esiin asioita asiak-

kaiden näkökulmasta. Lopullinen työ on kirjallinen tuotos, joka on kuvaus isä-

ryhmän ryhmätoiminnasta syksyltä 2014. Tarkoituksenani on kerätä työhön ai-

neistoa havainnoimalla ja haastattelulla. Osallistun ryhmän kokoontumiskauden 

aikana kaikkiin tapaamisiin ulkopuolisena havainnoijana, ja teen yksilöhaastat-

telun ryhmään osallistuvalle isälle, joka tuo työhön myös kokemusasiantuntijan 

näkökulman. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan työelämän yhteistyökumppanin Helsingin ensikoti ry:n 

toiveiden pohjalta, ja päätoiveena on asiakkaan näkökulmasta kuvaillen tehdä 

kirjallinen kuvaus ryhmän toiminnasta. Työssä keskitytään asiakkaiden koke-

muksiin, odotuksiin ja mielipiteisiin ryhmästä. Samalla halutaan kerätä mahdolli-

sia aineistosta nousevia kehitysehdotuksia asiakkaiden mielipiteistä tai havain-

noistani ryhmässä, jotta palvelua voidaan kehittää entistä paremmaksi. 

 

Lisähaasteen tutkimusprosessiini toi syksyn 2014 aikana ensikodilla alkaneet 

suuret säästötoimenpiteet. Kunnat eivät enää lähettäneet asiakkaita mak-

susitoumuksilla ensikodille, jonka seurauksena työntekijöitä lomautettiin ja yksi 

osasto suljettiin väliaikaisesti. Tämä näkyi myös ensikodin isätyöskentelyssä, 

sillä koko ryhmän jatkuminen syksyn 2014 aikana oli vaakalaudalla. Erikoisti-

lanne toi uutta tarkastelunäkökulmaa työskentelyyn, ja painotti entisestään ky-

symyksiä isätyöskentelyn tärkeydestä. 

 

Lapsen elämässä mukana oleva isä on yksi voimavaroja lisäävä tekijä, ja se 

pitäisi nähdä lisämahdollisuutena lisätyömäärän sijaan. Länsimainen kulttuuri, 
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jossa isyys nähdään äitiyden jatkeena, ja jossa miehistä kulttuuria leimaa edel-

leen ajatus puhumattomuudesta, on tehnyt osansa siinä, että isät ovat jääneet 

vähemmälle huomiolle. Edellisten vuosikymmenten aikana tilanne on muuttu-

nut, ja auktoriteetti-isyyden tilalle on tullut pehmo-isyys. 

 

Aihe on ajankohtainen, sillä isien oikeudet ovat tällä hetkellä paljon esillä medi-

assa ja isien oikeuksia Suomessa ollaan vahvistamassa tasavertaistamalla la-

kia. Päädyin aiheeseen, koska olen kiinnostunut isyyteen ja perhetyöhön liitty-

vistä kysymyksistä. Lisäksi aikaisemmissa suorittamissani harjoitteluissa heräsi 

kysymyksiä isyyden tukemiseen liittyen ja siihen, miten palveluita voitaisiin pa-

remmin suunnitella ja toteuttaa myös isien tarpeita vastaaviksi. 

 

Helsingin ensikodilla on pitkä kokemus perhetyöstä, joten isäryhmää ohjaava 

henkilökunta on ammattitaioista ja hyvin perhetyöhön perehtynyttä. Isäryhmän 

työntekijöiltä saatu materiaali ja isäryhmän tapaamisten ohjelmarunko toimivat 

myös tietolähteinä opinnäytetyössä. Myös muuta perhe- ja isätyön kirjallisuutta 

on käytetty opinnäytetyön lähteinä teoriapohjassa. Tutkimus halutaan suorittaa 

asiakkaan näkökulmasta, jotta samalla voidaan kartoittaa isäryhmän tarjoamia 

työn tuloksia ja sen vaikuttavuutta asiakkaiden elämässä, sekä kerätä asiakkail-

ta heidän kokemuksiaan ja mahdollisia parannusehdotuksia työmuodon kehit-

tämistä varten. Tutkintamenetelmät ovat havainnointi ja haastattelu, jotta tutki-

muksesta ja sen tuloksista saataisiin mahdollisimman monipuoliset. Haastatel-

tavana on ryhmässä käynyt kokemusasiantuntija, joka osaa haastattelullaan 

tukea asiakkaiden näkökulmaa omaan kokemukseen perustuvalla tiedolla.  

 

Helsingin ensikodin tarjoama isäryhmä isäasiakkaille on vain yksi esimerkki isä-

työskentelystä Suomessa. Pitkän historian omaavassa Helsingin ensikodissa on 

ollut isäasiakkaita jo pidempään, mutta varsinainen isäryhmä on kuitenkin vielä 

nuori työskentelymuoto, ja sen takia sitä ei ole vielä juuri tutkittu tai siitä tehty 

kirjallista näyttöä. Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä aihetta, ryhmän työs-

kentelyä ja -tuloksia myös Helsingin ensikodin toiveesta heidän omia käyttötar-

koituksiaan varten. 
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Isätyöskentely ja sen työkalut ovat aiheena myös sikäli ajankohtainen, että 

21.10.2014 ilmestyi myös ensimmäinen valtakunnallinen isätyömateriaali, joka 

on sähköisesti kaikkien tavoitettavissa. Materiaali on tarkoitettu työelämässä 

isäasiakkaita kohtaaville ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. 

Sähköinen isätyömateriaali tarjoaa ammattilaisille työkaluja isien kohtaamiseen 

niin sosiaali- kuin terveyspuolella. Sähköisen isätyömateriaalin suunnittelussa ja 

toteutuksessa on ollut mukana myös Helsingin ensikodin isäryhmän työntekijä, 

ja materiaalissa esiintyvänä kokemusasiantuntijana toimii entinen Vallilan ensi-

kodin asiakas ja isäryhmän jäsen. 

 

5.2 Opinnäytetyön toteutus ja menetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen, sillä siinä tarkastellaan 

kohteeksi valitun palvelun toimivuutta. Tarkoituksena on siis kuvata jo valmiiksi 

olemassa olevan palvelun toimintaa ja tehdä kuvaus siitä. Isäryhmä on Helsin-

gin ensikodin järjestämä ohjattu vertaistukiryhmä isäasiakkaille, jossa käsitel-

lään muun muassa tuoreeseen isyyteen ja uuteen vauva-arkeen liittyviä haas-

teita ja mahdollisuuksia. Aineisto kerättiin isäryhmän asiakkailta ja ohjaajilta ha-

vainnoimalla ja haastattelulla. Havainnointi ja haastattelu arvioitiin parhaiksi tut-

kimusmenetelmiksi haluttujen tietojen ja tulosten saavuttamiseksi, sillä niiden 

avulla saataisiin monipuolinen kuva työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksis-

ta. 

 

Haastattelun ja havainnoinnin avulla oli myös luontevinta tutkia aihetta asiak-

kaan näkökulmasta. Aineisto analysoidaan käymällä läpi havainnot joita ryh-

mästä tein, sekä isäasiakkaalle tekemäni yksilöhaastattelu, ja niistä esiin nou-

sevia asioita verrataan toisiinsa. Havainnointitietoa on mahdollista yhdistää on-

nistuneesti muilla tavoin kerättyyn aineistoon toistensa täydentämiseksi, sillä 

sen avulla voidaan saada kuvailevaa, syvällisempää tietoa esimerkiksi haastat-

telun rinnalle (Grönfors 2001, 129). 
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5.3 Aineiston kerääminen 

 

Kahdesta valitsemastani menetelmästä aineiston kannalta tärkeämpänä pidin 

havainnointia, sillä tämän menetelmän avulla sain kerättyä tietoa useammasta 

asiakkaasta. Havainnointi toteutettiin niin sanottuna kenttätyönä, jossa tutkija 

pääsee enemmän tai vähemmän kosketuksiin tutkittaviensa kanssa. Tässä ta-

pauksessa on tärkeää, että tutkija pyrkii säilyttämään tutkittavan ilmiön tai tilan-

teen mahdollisimman paljon sellaisena kuin se on ilman tilanteen manipuloimis-

ta. Tällöin voidaan puhua myös tutkijan pyrkimyksestä tavoittaa tutkittavan tai 

tutkittavien näkökulma. (Eskola & Suoranta 2008, 16.) 

 

Havainnointi voidaan jakaa tarkkailevaan ja osallistuvaan havainnointiin. Tark-

kailevalla havainnoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa tutkija havainnoi tut-

kimuskohdetta sen ulkopuolelta, eli tutkija ei itse osallistu tutkimuskohteensa 

toimintaan. Osallistuvalla havainnoinnilla taas tarkoitetaan menetelmää, jossa 

tutkija osallistuu tutkimuskohteensa toimintaan sen ehdoilla ja tutkimuskohteen 

kanssa yhdessä sovituilla säännöillä. (Vilkka 2006, 43–44.) Rooli tutkijalla voi 

olla erilainen riippuen tutkimustavasta, joissakin rooleissa tutkija osallistuu toi-

mivana yksilönä aitoihin kenttätilanteisiin, joissakin taas tekee havaintoja yhtei-

sön ulkopuolisena jäsenenä. Useimmiten tutkijan rooli on kuitenkin jotain näiden 

kahden väliltä. Tutkija voi myös kertoa havainnoitaville omasta roolistaan tai 

siitä että heitä havainnoidaan, tai jättää kertomatta. Jälkimmäisessä tapaukses-

sa on erittäin tärkeää pohtia tutkimuksen eettisyyttä, ja selvittää itselleen tutkija-

na havainnoinnin ja vakoilun ero. (Eskola & Suoranta 2008, 98–99.) 

 

Havainnoidessani isäryhmää halusin kiinnittää huomioita siihen miten ryhmä 

toimii ja minkälainen palvelu se oikeastaan on asiakkaan näkökulmasta. Ha-

vainnoinnissa kiinnitin huomioita siihen, mitä ja miten isät toivat asioita esiin. 

Halusin selvittää havainnoinnilla myös ohjaajien roolien tärkeyttä keskustelussa 

sekä sitä, miten he herättelivät keskustelua ja kuinka isät vastasivat siihen. Tut-

kijana minua kiinnostivat erityisesti ne asiat, joihin isät tarttuivat tapaamisten 

aikana ja joihin he itse johdattelivat keskustelua, eli mitkä asiat koettiin tärkeiksi 

tai mielenkiintoisiksi. Osallistuin itse isäryhmän tapaamisiin tarkkailevana ha-

vainnoijana, eli en järjestänyt ryhmässä ohjelmaa, vaan osallistuin siihen saa-
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dakseni asiakkaan näkökulman paremmin esille. Opinnäytetyön tarkoituksena 

on tutkia ryhmästä saatavaa vertaistukea ja voimavaroja, jolloin tutustuminen 

asiakkaan näkökulmasta oli luontevampi. 

 

Itse havainnoin ryhmässä sitä miten ryhmä toimi tapaamiskerroilla, ja miten asi-

akkaat kokivat ryhmässä olemisen. Halusin havainnoida juuri tätä aihetta siksi, 

että tarjolla olevat isäpalvelut ja niiden laatu kiinnostivat aiheena itseäni, ja en-

sikodilta joka oli työelämän yhteistyökumppanini, oli tullut toive sen selvittämi-

seksi. Myös ensikodin työntekijä joka ohjasi ryhmää oli kiinnostunut asiakkaan 

näkökulman painottamisesta, jotta saataisiin ylös kirjattuja tuloksia siitä, miten 

asiakas kokee tällaisen palvelun tarpeellisuuden.  

 

Menetelmänä haastattelu on yleisin tapa kerätä tietoa laadulliseen tutkimukseen 

Suomessa. Sen tavoitteena on selvittää mitä jollakin on mielessään, ja haastat-

telu on eräänlainen keskustelu joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja johdattele-

mana. Haastattelun idea on yksinkertainen, ja se perustuu arkipäiväiselle ilmiöl-

le jossa kysymme saadaksemme vastauksen tai jonkun mielipiteen. Perintei-

simmästä kysy-vastaa –haastattelusta on kuitenkin alettu siirtyä enemmän va-

paata keskustelua muistuttaviin haastatteluihin. Haastattelu on vuorovaikutusti-

lanne, jolle on tyypillistä haastattelijan ennalta suunnittelu, haastattelijan aloit-

teellisuus ja johdattelevuus, sekä haastattelijan vastuu roolinsa tuntemisesta ja 

luotettavuuden säilyttämisestä. (Eskola & Suoranta 2008, 85.) 

 

Haastattelu voi olla esimerkiksi myös teemahaastattelu, jossa haastattelun ai-

hepiirit tai teema-alueet on etukäteen määrätty haastattelijan toimesta. Kysy-

mysten tarkka järjestys ja muoto ovat kuitenkin vapaata, ja haastattelijan tehtä-

vänä on pitää huoli että kaikki etukäteen päätetyt teemat käydään läpi yhdessä 

haastateltavan kanssa. (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27.) 

 

Haastattelukysymykset kirjoitin sen pohjalta, mitä olin aiemmin keskustellut en-

sikodilla työskentelevän isäryhmän ohjaajan kanssa. Ensikodin puolelta oltiin 

kiinnostuneita siitä, miten asiakkaat kokivat ryhmän ja siitä, minkälaisia tarpeita 

asiakkailla on, joihin isäryhmä voisi vastata. Tavoitteena oli kysymysten avulla 

myös selvittää minkälaisia odotuksia ja muutosehdotuksia asiakkailla olisi ryh-
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mälle. Lopullisen muotonsa haastattelukysymykset saivat muutaman tapaamis-

kerran jälkeen, jolloin pystyin myös omien havaintojeni pohjalta päättelemään 

minkälaiset kysymykset olisivat haastattelussa tärkeitä. Olennaista haastattelu-

kysymyksiä ja haastattelun teemoja miettiessä on muistaa tutkimusongelma, 

johon vastausten hakeminen perustuu, sillä juuri tutkimusongelma oikeuttaa 

haastattelukysymysten esittämisten ja nitoo kokonaisuuden yhteen (Eskola & 

Vastamäki 2001, 33). 

 

Suoritin myös yksilöhaastattelun kokemusasiantuntijalle, jossa haastattelin ryh-

mään tutkimuksen aikana osallistunutta isää. Haastattelun tarkoituksena on 

myös tuoda lisää asiakkaan näkökulmaa esille; minkälaisena hän yksittäisenä 

asiakkaana koki isäryhmään osallistumisen. Haastattelukysymyksien avulla py-

ritään kuvaamaan ryhmän toimintaa asiakkaan silmin sekä saamaan kehityseh-

dotuksia ryhmän asiakkailta sen järjestäjille. Haastattelu suoritettiin anonyymisti, 

mutta kuitenkin hieman asiakkaan taustoja valottaen. Haastateltavasta saatet-

tiin kertoa esimerkiksi ikä, perhetausta, ammatti, lapsien määrä tai jokin merki-

tyksellinen elämänvaihe. Tämä on tarpeellista jotta olisi helpompi ymmärtää 

esimerkiksi asiakkaan palvelun tarve ja miksi hän on kokenut jotkin tietyt asiat 

isäryhmästä omalla tavallaan. Haastateltavan ja muidenkin ryhmän jäsenten 

nimet vaihdetaan ja muut tarkemmat tiedot jätetään salaisiksi, jottei asiakkaita 

pysty haastattelun perusteella tunnistamaan tai tavoittamaan.  

 

Koska pelkän ihmismuistin varaan jätetyt muistiinpanot eivät riitä, pidin myös 

syksyn tapaamisten ajan oppimispäiväkirjaa, johon kirjasin ylös havaintojani 

ryhmästä jokaiselta tapaamiselta. Muistin lisäksi paperille tehtävien muistiin-

panojen tekemisessä on tärkeää päättää miten muistiinpanoja tekee sekä mitä 

kirjataan ja missä muodossa, jotta tutkimuksen tarkoituksenmukaisuus pääsisi 

toteutumaan (Grönfors 2001, 134–135). Kaksi tärkeintä osa-aluetta muistiin-

panoja tehtäessä ovat varsinaiseen vuorovaikutukseen keskittyvät ja konteksti-

tietoon liittyvät. Vuorovaikutukseen keskittyvät muistiinpanot tarkoittavat esi-

merkiksi osallistujien tekemisiä ja sanomisia, kun taas kontekstiin liittyvät kerto-

vat ympäristöstä ja taustatekijöistä jotka liittyvät jotenkin varsinaiseen sisältöön. 

(Grönfors 2001, 134.) 
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Kirjoitin oppimispäiväkirjaan tapaamiskertojen aiheet, sekä suoria lainauksia 

isien puheesta. Saatoin kirjoittaa ylös myös omia ajatuksiani kirjoitustyötä var-

ten, ja kirjoittaa ylös havainnoinnista nousevia aiheita joita voisin hyödyntää 

haastattelussa. Oppimispäiväkirjaan lisäilin myös tapaamiskerroilla esiin tulevia 

lähdemateriaaleja joihin perehdyin jälkikäteen. Ohjaajat suosittelivat ryhmäläisil-

le muun muassa joitakin kirjoja ja nettilinkkejä joihin itsekin tutustuin ja hyödyn-

sin opinnäytetyössä. Oppimispäiväkirjan ja muistiinpanojen tekeminen on 

eräänlaista materiaalin esianalysointia, jossa noudatetaan tarkoituksenmukai-

suudenperiaatteella toteutuvaa ylöskirjaamista tutkimuksen problematiikan kan-

nalta, yleensä intuition mukaisesti (Grönfors 2001, 136). 

 

Analysoin haastattelusta ja havainnoinnista saaneeni aineiston ja vertasin niitä 

yhteen. Havainnoinnilla saadun materiaalin olin kirjannut ylös oppimispäiväkir-

jaan, ja lopuksi kävin kaiken materiaalin läpi. Haastattelun olin nauhoittanut ja 

kirjoittanut myös haastateltavan vastaukset ylös paperille. Kävin myös nämä 

molemmat läpi. Lopuksi etsin kummastakin materiaalista tiettyjä teemoja, eli 

esimerkiksi mitä isät olivat kehuneet ja mikä oli saanut kritiikkiä, tai minkälaisia 

kehitysehdotuksia aineistoista nousi. Sekä haastattelussa että havainnoinnissa 

esiin nousi hyvin samantapaisia asioita, liittyen esimerkiksi ryhmässä käsiteltä-

viin aiheisiin ja ryhmän pituuteen. 
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6 TULOKSET 

 

6.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Puhun ensimmäistä kertaa ikinä omasta historiastani. (Isäryhmään 
osallistunut muutaman päivän ikäisen tyttövauvan isä.) 

 

Syksyn isäryhmään osallistui koko kauden aikana kuusi isää, joista ainoastaan 

yksi oli paikalla jokaisessa tapaamisessa ja kolme muuta suurimmassa osassa 

tapaamisista. Kaksi isistä kävi ryhmässä vain kerran, sillä he eivät olleet varsi-

naisesti asiakkaina ensikodilla, mutta halusivat olla jonkin verran mukana lap-

sensa elämässä. Jokaisella isällä oli varsin erilaiset taustat ja omanlaisensa 

lähtökohdat siihen miten olivat tulleet isäksi, ja myöhemmin päätyneet asiak-

kaiksi ensikotiin ja tekemisiin isäryhmän kanssa. Myös suhtautuminen isyyteen 

oli hyvin vaihtelevaa. 

 

 Olin töissä, ajoin roska-autoa, ja sain viestin. Emmä siihen mitään 
vastannut kun en tiennyt miltä tuntui. Olihan se aikamoinen vahin-
ko. 
 

 Käveltiin joulun ja uuden vuoden välissä vaimon kanssa apteekkiin 
ostamaan raskaustesti. Aluksi tuli sellainen hirvee shokki, oltiin jär-
kyttyneitä. Kyllä me harkittiin aborttia, mut päätettiin sit tammikuus-
sa et pidetään. No onhan tää parasta mitä meille on tapahtunut. 
Syntymästä asti on mietityttänyt et onks tää oikeesti totta. 
 

 Raskaus oli edennyt jo seitsemännelle kuulle kun sain tietää siitä. 
Olen pitänyt huolta pojastani siitä asti kun hän oli 1,5 kuukauden 
ikäinen. Olen samaa aikaa äiti ja isä, ja se on iso haaste. Isäksi tulo 
oli ihan okei, koska hän on ensimmäinen lapseni. 
 
Me käytiin yhdessä naistenklinikalla ja selvis että lapsi oli jo niin pit-
källä ettei keskeytystä enää suositella. Sitten sanottiin että onneks 
olkoon, teistä tulee isä ja äiti! 
 
Mä kävin ostamassa raskaustestin, ja seuraavana aamuna heräsin 
siihen et tyttöystävä itki vieressä ja kertoi olevansa raskaana. Olin 
hämilläni, mut lupasin olla tukena jos se haluaa pitää lapsen. 
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Nuorin osallistuneista isistä oli juuri tullut täysi-ikäiseksi ja vanhin oli vähän alle 

neljänkymmenen. Yhdellä isistä oli lapsia jo entuudestaan, mutta muille oli vas-

ta syntynyt esikoinen. Vauva-iässä olevien lapsien ikä vaihteli muutamasta päi-

västä noin vuoden ikään. Osa isistä oli mukana lastensa elämässä vain osittain, 

osa tasavertaisena lapsen äidin kanssa ja osa yksin lapsen kanssa. Jokaisessa 

perheessä oli myös omanlaisensa syyt lastensuojeluasiakkuudelle. Perheissä 

oli haasteena muun muassa vanhemman nuori ikä tai alaikäisyys, maahan-

muuttajatausta ja kielimuuri, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, mielenterve-

ysongelmat, ongelmat fyysisessä terveydessä sekä raha- ja velkaongelmat. 

Ryhmän aikana kävi ilmi, että lähes jokaisessa perheessä oli useampi kuin yksi 

edellä mainituista haasteista. Alussa puhuttiin isien kanssa myös siitä, miten 

isyys on muuttanut heidän elämäänsä tähän mennessä, ja miten he haluaisivat 

sen vielä muuttuvan uuden elämänroolin myötä. 

 

Lapsi pitää kiireisenä, ei jää aikaa miettiä muuta… Ystävät myös 
auttavat lapsen hoidossa. Jokainen päivä on uusi, joka päivä opin 
jotain uutta isyydestä. Täällä (ensikodilla) on ihan hyvä olla. 
 
Me oltiin molemmat niin väsyneitä ja turhautuneita… Kaikesta tuli 
turhaa kinaa. Kai mä vähän masennuin siitä. Se synty niin väärään 
kohtaan. En edes tajunnut mikä kaikki tulee muuttumaan. 

 

Ryhmän alussa keskusteltiin siitä, mitä isät halusivat tai odottivat ryhmältä. Esiin 

nousi eniten oman ajan tarve ja toive paikasta jossa voisi vapaasti puhua mieltä 

askarruttavista aiheista. Myös tietoa ja neuvontaa esimerkiksi juridisiin asioihin, 

kuten lasten huoltajuuteen liittyen, kaivattiin. Eräs isä mainitsi myös sen, että on 

mielenkiintoista kuulla muidenkin tarinoita, ettei tuntuisi siltä että on tilanteessa 

yksin. Myös Väestöliiton (2009) teettämässä tutkimuksessa kirjoituksin vastan-

neet isät kertoivat muiden isien tilanteista kuulemisen helpottavan omaa oloa ja 

kiellettyjen tunteiden käsittelemistä. Vaikka itsellä ei olisi ollut aina mitään sa-

nottavaa, oli helpottavaa ja mielenkiintoista vain kuunnella muiden tarinoita. 

Muiden kokemusten jakaminen oli antanut kyseiselle ensikodin isäryhmän asi-

akkaalle voimaannuttavan kokemuksen siitä, ettei hän ole haasteiden kanssa 

yksin, ja hänen sanojensa mukaan oli myös helpottava kuulla että vaikka oma 

tilanne vaikuttaa usein toivottomalta, joillakin voi olla asiat vielä huonommin.  
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On kiva kuunnella eri elämäntilanteita, miten kaikilla on omat juttun-
sa… Vaikea enää sanoa, mikä on enää tyypillinen perhe. 

 
Jos muut isät pärjäävät hyvin, niin miksen minäkin? 

 

Kaikki isät eivät osanneet sanoa mitään odotuksistaan ryhmää kohtaan. Yksilö-

haastattelussa esiin nousi myös odotus vertaistuesta ja omasta ajasta, jolloin ei 

tarvitsisi olla tukea antava isä tai puoliso. Olisi tärkeää pystyä välillä irrottautu-

maan näistä rooleista ja päästä keskustelemaan omasta epävarmuudesta liitty-

en vanhemmuuteen. Ryhmän tapaamisia pyrittiin toteuttamaan niin, että ohjaa-

jien etukäteen suunnittelemat aiheet tulisi käsiteltyä, mutta samalla jätettäisiin 

tarpeeksi tilaa vapaalle keskustelulle ja isien kysymyksille. Ryhmän dynamiikka 

muuttui tapaamisten aikana niin, että muutaman tapaamiskerran isät vapautui-

vat ja kertoivat avoimemmin omista tilanteistaan vanhempana, ja pystyivät ker-

tomaan enemmän sekä hyvistä että huonoista asioista ilman ryhmän ohjaajien 

johdatusta aiheisiin. Vaikka syksyn 2014 ryhmässä olikin ohjaajien mukaan en-

nätysmäärä yksinhuoltajaisiä, lasten huoltajuusasiat olivat yksi halutuimmista 

keskustelun aiheista. Muutama ryhmän isistä oli juuri ryhmän kokoontumisen 

aikana tilanteessa, jossa oli ajankohtaista päättää lapsen huoltajuudesta ja 

vanhempien tapaamisoikeuksista. 

 

Huoltajuusasiat on vaikeita, ne mietityttää… Äiti on nyt yksinhuolta-
ja, mutta me haemme yhteishuoltajuutta. Tai aiotaan hakea. Lapsen 
asioiden myötä on pitänyt oppia hoitamaan… Puhua asioista, pa-
risuhdeasiat on käytävä läpi. Ja vastuut. Ja vuorottelut lapsesta. 
 
Eron aikana oli vaikeaa ajatella mitään. Oli vaikea selvitellä montaa 
asiaa samaa aikaa… Omat eroasiat ja lapseen liittyvät. Ja samaa 
aikaa piti hoitaa työt, mutta työt autto myös jaksamaan. Keskitty-
mään muuhun. 

 

Kokemusasiantuntijalle tehdyssä yksilöhaastattelussa kysyttiin myös oliko ryh-

mä vastannut haastateltavan odotuksia, ja miten hän oli kokenut ryhmään osal-

listumisen. Haastateltavan mukaan ryhmään oli ollut varsinkin alun jälkeen 

helppo tulla, kun ryhmä ja sen ihmiset ohjaajineen ja asiakkaineen olivat tulleet 

tutuksi. Haastateltava oli kokenut hyväksi sen, että ohjelmarunkoa oli pystytty 

tarpeen tullen muokkaamaan isien tarpeiden mukaiseksi. Haastateltavan mu-

kaan ryhmä oli vastannut hänen odotuksiaan, ja hän oli tyytyväinen siihen että 
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ensikoti tarjosi isille tällaista palvelua, ja hän suosittelisi sitä myös muille isille. 

Sekä haastattelussa että ryhmässä nousi esille ryhmän tapaamisten vähäinen 

määrä, joka kummassakin koettiin negatiivisena asiana. Muutamaksi kokoon-

tumiseksi jäänyt määrä ei vastannut kaikkien isien odotuksia, ja pari isää ottikin 

asian esille. Yksi näistä isistä oli käynyt ensikodin isäryhmässä aiemminkin, jo-

ten hänellä oli vertauskohta kauteen jossa tapaamisia oli ollut useampia. 

 

Osallistuvilla isillä oli ryhmässä myös erilaisia rooleja, johon saattoivat vaikuttaa 

isien henkilökohtaiset luonteenpiirteet. Osa isistä otti selvästi kuuntelijan roolin 

ja jakoi omasta tarinastaan vähemmän, mutta heistä näki että muiden kertoma 

herätti ajatuksia ja saattoi joskus innoittaa isiä kertomaan jotain omasta tilan-

teestaan. Osa isistä taas kertoi enemmän ja myös kyseli enemmän sekä ohjaa-

jilta että muilta isiltä. Yksi isä, joka oli toista kautta mukana ryhmässä, piti kes-

kustelua yllä ja osallisti muitakin isiä esimerkiksi tulkkaamalla kumpaankin suun-

taan isille jotka eivät puhuneet suomea. Koska isä oli jo toista kautta ryhmässä, 

koki hän sen ilmapiirin luultavasti tutummaksi ja turvallisemmaksi kuin ensim-

mäistä kautta olevat, joten hänen oli helppoa ja luonnollista ottaa oma paikkan-

sa ryhmässä nopeammin kuin muiden isien.  

 

Itsellä ei ole ystäväpiirissä muita tuoreita isiä, joten on ollut kiva 
kuulla ja jutella täällä. 
 

Onneksi tänään on isäryhmä! (Yksi isäasiakkaista totesi näin sa-
mana päivänä olleen lastensuojelupalaverin jälkeen, jossa hänelle 
kerrottiin että hänen lapsensa on otettu huostaan.) 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Sukupuolineutraalien vanhemmuus- ja perhepalveluiden lisäksi pelkille isille 

suunnattuja palveluita on vähemmän kuin äideille suunnattuja. Sinkkonen 

(1998) on todennut, että isän ja äidin rooleja verrattaessa isyys on ollut huomat-

tavasti enemmän muutoksessa, ja isän rooli perheen elättäjästä ja auktoriteetis-

ta kotitöihin ja lastenhoitoon osallistuvaksi isäksi on alkanut vakiintua vasta 

muutaman edellisen vuosikymmenen aikana. Tämän takia myös perhepalvelut 

ovat olleet niin sanotusti ajankohtaisia isille vasta uuden, pehmeän ja osallistu-
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van isyyden aikaan, joten luonnollisesti niitä on lähdetty kehittelemään vasta 

myöhemmin. 

 

Väestöliiton (2009) teettämässä tutkimuksessa leikki-ikäisten lasten isien kielle-

tyistä tunteista selvisi, että isillä on usein tarve saada keskusteluapua tai muita 

vanhempainpalveluita, mutta heidän kokemuksensa mukaan niitä ei ole miehille 

tarpeeksi helposti saatavilla. Tällä hetkellä olemassa olevia isille suunnattuja 

palveluita kuten isien vertaistuki- ja keskusteluryhmiä tulisi vakiinnuttaa näky-

vämmäksi osaksi sosiaali- ja terveysalan perhetyötä kouluttamalla lisää siihen 

perehtyneitä ammattilaisia. Palveluista tulisi tehdä yhtä helposti saavutettavia ja 

matalan kynnyksen palveluita kuin mitä äideille on tarjolla. 

 

Edellytyksenä hyvään isyyteen nähdään isän emotionaalinen sitoutuminen ja 

kiintymys lapseen. Hyvää isyyttä kuormittavat usein epävarmuus omasta toi-

minnasta, stressi sekä omien vaikeiden tunteiden käsittely. Tutkimusten mu-

kaan jopa neljännes isistä kokee omat taitonsa vanhempana toimimisessa puut-

teellisiksi. Yksi tärkeimmistä keinoista tukea vanhemmuutta on varhainen puut-

tuminen isän ja lapsen suhteen toimimattomuuteen ja stressiä aiheuttaviin teki-

jöihin. Varta vasten isille suunnattua tietoa heidän vaikutusmahdollisuuksistaan 

lapsen kehitykseen tarvittaisiin enemmän, jotta isät saisivat tukea ja vahvistusta 

lapsensa tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen sekä niihin vastaamiseen. Sekä 

sosiaali- että terveysalalla suurin osa perhetyöntekijöistä on tänä päivänä nai-

sia, joka saattaa johtaa siihen että keskustelu lapsesta ja vanhemmuudesta on 

luontevampaa äidin kuin isän kanssa. Molempia vanhempia huomioivat työkäy-

tännöt ovat kuitenkin edistämässä myös isien huomioimista. (Järvinen ym. 

2012, 43–44.) 

 

Eri ensikodeilla on erilaiset järjestelyt siinä, miten isäasiakkaiden kanssa toimi-

taan. Yksi ryhmään osallistunut isä kertoi, että aikaisemmassa ensikodissa ol-

lessaan hän oli talon ainoa mies, ja hänen kanssaan tehty isätyöskentely oli 

lähinnä sitä, että hänelle annettiin rahaa mennä esimerkiksi yksin elokuviin. Isä 

kertoi, että tästä oli tullut tunne siitä, että henkilökunta yrittää vain palkita häntä 

jotta hän jaksaisi pysyä mukana perheen elämässä, muttei tarjonnut tukea sii-

hen. Kyseinen isä kertoi olevansa tyytyväinen siirrosta Helsinkiin ja vaikutti tyy-
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tyväiseltä myös isäryhmän toimintaan. Olin myös itse työharjoittelussa Espoos-

sa sijaitsevassa ensikoti Helmiinassa syksyllä 2012, jolloin viidestä asiakaspai-

kasta kaksi oli kahden vanhemman perhepaikkoja. Osastolla oli siis kaksi isää, 

joille järjestettiin isätyöskentely niin, että he kävivät kerran viikossa Lyömättö-

män Linjan järjestämässä miesten illassa.  

 

Näistä edellä mainituista esimerkeistä jo näkee hyvin sen, kuinka toisistaan 

poikkeavaa työskentelyä saman asiakasryhmän kanssa voidaan tehdä. Saman 

kattojärjestön alla toimivissa toimipisteissä toimintamenetelmät isien kanssa 

poikkeavat kovasti toisistaan, kuten yksi asiakas totesi. Tämänlainen malli 

eriarvoistaa myös ensikodin asiakkaita, sillä toiminta on yhteneväistä äitien 

kohdalla laitoksesta riippumatta, mutta hyvin erilaista isien kohdalla riippuen 

laitoksesta. Toimivaksi työskentelymenetelmäksi Vallilassa todettu isäryhmä 

pitäisi saada toimimaan myös muissa ensikodeissa jollakin tavalla niiden asia-

kasmääriin suhteutettuna. 

 

Epävakaus näkyy myös siinä, että syksyn 2014 säästökuurien alla isäryhmä oli 

ensimmäisten joukossa leikkauslistalla. Isäryhmän ohjaamisesta vastasi ensi-

kodin puolesta kaksi työntekijää, joista sosionomikoulutuksen omanneen mies-

ohjaajan työsopimusta ei säästösyistä enää jatkettu, ja naispuolisen psykiatri-

sen sairaanhoitajan koulutuksen omanneen ohjaajan työpanos siirrettiin henki-

lökuntaa vähennettäessä sairaanhoidollisempiin tehtäviin. Ennen säästölinjaus-

ten julkistamista oli ollut puhetta siitä, että muitakin ensikodin työntekijöitä kou-

lutettaisiin ja otettaisiin mukaan isäryhmän työskentelyyn, mutta leikkausten 

takia tämä jäi. 

 

Tutkimuksen pohjalta voidaan päätellä, ettei perhetyössä isäasiakkaita todella 

vieläkään pidetä samalla viivalla äitiasiakkaiden kanssa. Isät nähdään yhä edel-

leen usein lisätyömääränä, eikä lisävoimavarana. Isille suunnattuja palveluita on 

vähemmän tarjolla ja ne ovat hankalammin saatavilla. Isäpalveluita pidetään 

omalla tavallaan myös toissijaisina, eikä isien edes oleteta osallistuvan heille 

suunnattuihin palveluihin yhtä ahkerasti kuin äitien. Jos haluamme edistää van-

hempien välistä tasa-arvoa perheissä, ja painottaa perhetyössä uuden isyyden 

ja tasavertaisen vanhemmuuden periaatteita, tulisi molempien sukupuolten 
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edustajia kohdata vanhemmuudessa samanarvoisesti heidän oikeuksiensa ja 

velvollisuuksiensa kautta. Palveluiden tarjoajien tulisi huolehtia siitä, että sekä 

isillä että äideillä olisi yhtäläiset oikeudet palveluiden saamiseksi että yhtäläiset 

velvollisuudet niihin osallistumiseksi. 
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7 POHDINTA 

 

7.1 Kehittämisideoita 

 

Jo aikaisemmin painotin paljon sitä, että isien kanssa työskentely on tärkeää ja 

se pitäisi ottaa vakiintuneemmaksi osaksi niin ensikodissa kuin muuallakin teh-

tävää perhetyötä. Ensikodilla kokoontuvalle isäryhmälle pitäisi vakiinnuttaa run-

ko, jossa käsitellään asiakkaille tärkeät asiat. Isäryhmää ohjaamaan tulisi kou-

luttaa ensikodin puolesta enemmän työntekijöitä, sillä tutkimuksen toteuttami-

sen aikana koko Vallilan ensikodilla on vain yksi asiaan perehtynyt työntekijä. 

Ryhmän jatkumisen turvaamiseksi sekä sen laadun takaamiseksi mukana kehit-

tämässä ja toteuttamassa ryhmää pitäisi olla useampi perehtynyt vakihenkilö. 

 

Isien kanssa käytettäviä menetelmiä tulisi tutkia lisää, jotta niistä voitaisiin kehit-

tää parempia ja asiakasryhmän tarpeisiin sopivia palveluita, jotka tulisi vakiin-

nuttaa isommaksi osaksi esimerkiksi jo neuvolan tarjoamia perhetyön toimintaa. 

Tällä hetkellä muun muassa asuinkunta määrittää paljon sitä, mitä palveluita 

vanhemmille on tarjolla. Isommilla paikkakunnilla on enemmän palveluita myös 

isille, sillä monet tällä hetkellä olemassa olevat isäpalvelut ovat erilaisten yksi-

tyisten järjestöjen ylläpitämiä julkisen sektorin sijaan. 

 

Tämä näkyy myös ensikodin historiassa siten, että isäryhmä on muuhun toimin-

taan verrattuna hyvin nuori työskentelymuoto, eikä se ole saanut vakiintunutta 

paikkaa ensikotien järjestämien palveluiden joukossa. Kuten Heinänen (2002) 

toteaa teoksessaan Ensikodin kasvutarina, isäasiakkaat on mainittu jo aikaises-

sa vaiheessa ensikodin toimintakertomuksessa, mutta heitä on vasta muutama 

vuosikymmen sitten alkanut näkymään ensikodin arjessa. 

 

Laadukkaan isäasiakkaille suunnatun palvelun ja tehokkaan työmenetelmän 

kehittämisen turvaamisen puolesta pitäisi huolehtia siitä, että ensikodilla olisi 

isäryhmän kanssa toimivia päteviä työntekijöitä useampia. Isäryhmä perustettiin 

aikoinaan asiakkaiden tarpeista nousevien ehdotusten takia, ja monet isäasiak-

kaat ovat kokeneet sen hyödylliseksi. Koska yksi ensikodin tärkeimmistä tehtä-
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vistä on tukea vanhempia ja taata näin lapselle tarvittavan turvallinen kasvu, 

tulisi isien kanssa tehtävä työskentely nähdä yhtä tärkeänä osana kokonaisuut-

ta kuin muutkin työskentelymuodot, ja vakiinnuttaa se Vallilan yksikön lisäksi 

myös muihin Suomen ensikoteihin kouluttamalla niihin pätevää henkilökuntaa. 

 

Kun itse osallistuin ryhmään, siinä kävi vaihtelevasti kuusi isää, joista osa kävi 

jokaisessa tapaamisessa ja osa vain yhdessä tai useammassa. Ryhmän tärke-

yttä pitäisi painottaa isille ja markkinoida sitä heille pakollisena osana ensikoti-

jaksoa, jolloin siihen osallistuminen olisi säännöllisempää. Muutamassa osallis-

tumiskerrassa ei pääse työskentelemään kunnolla asiakkaan kanssa, sillä vai-

keista asioista puhuminen vaatii aikaa. Vaihtelevuus paikallaolijoissa vaikutti 

ryhmän henkeen ja turvallisen ilmapiirin muodostumiseen. Jos ryhmän toiminta 

olisi vakiintuneempaa, sitä pitäisi myös mainostaa enemmän ja hyvissä ajoin 

asiakkaille. 

 

Yksi syksyn 2014 haasteista oli myös kielimuuri. Yksi tulosyistä ensikodille on 

maahanmuuttajatausta, sillä maahanmuuttajaperheet kohtaavat erilaisia haas-

teita muuttaessa keskelle uutta kulttuuria. Lähestulkoon aina ensikodilla on 

useampi maahanmuuttajaperhe asiakkaanaan, joka vaikuttaa työskentelyyn 

haasteena kommunikaatiossa. Isäryhmäänkin osallistui kaksi maahanmuuttaja-

taustaista isää, joista toinen oli asunut Suomessa jo kymmenisen vuotta ja ym-

märsi suomea sekä puhui sujuvaa englantia. Toinen isistä oli asunut vasta muu-

taman vuoden Suomessa, eikä puhunut eikä ymmärtänyt juuri ollenkaan suo-

mea eikä englantia. Kielimuuri toi paljon haasteita ryhmän työskentelyyn. Ryh-

mässä käytiin keskustelua sekä suomeksi että englanniksi, ja lähes kaiken jou-

tui toistamaan kummallakin kielellä, sillä kaikkien englanninkieli ei ollut niin vah-

va että ryhmää olisi voinut toteuttaa kokonaan englanniksikaan. Tämä vei paljon 

aikaa jo muutenkin kiireisellä aikataululla toimivan ryhmän työskentelystä. Kie-

limuurin takia työskentely ryhmässä oli hitaampaa ja vaikeampaa, mutta resurs-

seja järjestää ryhmää muuten ei ollut. 

 

Koska suomea puhumattomia oli vain kaksi henkilöä, joista toinen puhui englan-

tia ja toinen ei, ei olisi ollut mielekästä järjestää erikseen englanninkielistä ryh-

mää. Jos englanninkielisiä asiakkaita olisi ollut lähes yhtä paljon kuin suomen-
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kielisiä, olisi ollut järkevää harkita erillisen englanninkielisen ryhmän järjestämis-

tä. Yhtenä isäryhmän tavoitteena on kuitenkin auttaa isiä sopeutumaan uudes-

sa isänroolissaan yhteiskuntaamme. Erillisessä, maahanmuuttajille tarkoitetus-

sa ryhmässä, olisi kuitenkin ollut ongelmana integraation vaikeutuminen tai jopa 

toteutumattomuus. Erillinen ryhmä mahdollistaisi kummankin ryhmän työskente-

lyn tehokkuutta ja mahdollisuutta asiakkaille työskennellä heille sopivalla kielel-

lä, mutta voisi mahdollisesti eriarvoistaa isiä ja hidastaa tai vaikeuttaa maahan-

muuttajavanhempien sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin. 

 

Pakolainen -lehdessä ilmestyi vuonna 2002 artikkeli koskien pakolaisisyyden 

haasteita. Somaliasta kotoisin oleva ja omakohtaista kokemusta pakoilaisisyy-

destä omaava, Maahanmuuttajien tuki ry:ssä työskennellyt Ali Qassim kertoi 

Suomeen muuttavan pakolaismiehen haasteista uudessa kulttuurissa. Somali-

assa miehisyys on vahvasti sidoksissa joko paimentolaiskulttuurin miehisyyteen 

tai modernin ajan miehisyyteen, kummassakin tapauksessa kuitenkin miehen 

rooli on vahvasti patriarkaalinen. Somaliassa eletään yhä perhemallissa, jossa 

isä on perheen pää ja leiväntuoja ja äiti hoitaa kodin ja kasvattaa lapset. Suo-

meen tultaessa mies törmää sopeutumisen ja kompromissien vaikeuteen. Kos-

ka kielitaidottomana tai koulutuksen puutteellisuuden vuoksi töitä on vaikea 

saada, ja lapsilisät ja muut sosiaalietuudet maksetaan usein äidin tilille, isän 

perinteinen paikka perheessä horjuu. Tämä saattaa johtaa myös perheen ha-

joamiseen, jos isä ei kykene sulattamaan uutta roolijakoa ja äiti pärjääkin uu-

dessa kulttuurissa yksinhuoltajana. (Tapanainen 2002.) 

 

Qassimin kokemusasiantuntijuuteen perustuva tieto korostaa myös onnistuneen 

integroitumisen tärkeyttä isän ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Nopeampi 

ja onnistunut sopeutuminen vaatii maahanmuuttajilta kosketusta uuteen kulttuu-

riin mahdollisimman paljon, jota taas yhteinen ryhmä kantaväestöä edustavien 

isien kanssa edesauttaisi, sillä maahanmuuttajaisät pääsisivät näkemään ja 

kokemaan suomalaista isyydenmallia myös kokemusasiantuntijoilta eikä aino-

astaan työntekijöiden avulla. 

 

Usein myös herkistä asioista keskustelu on vaikeaa, ja sitä ei välttämättä pysty 

ilmaisemaan muuten kuin omaa tunnekieltään käyttämällä joka lähes kaikilla 
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jäsenillä oli suomi. Maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla se ei ollut suomi eikä 

englanti, joten heilläkin olisi tullut olla mahdollisuus puhua omalla kielellään jotta 

itsensä ilmaiseminen olisi ollut helpompaa. Tämän olisi mahdollistanut ainoas-

taan henkilökohtainen tulkki. Jos ryhmällä olisi käytettävissä tarvittavat tulkit, 

olisi työskentely helpompaa ja tehokkaampaa niin asiakkaille kuin työntekijöille-

kin. Maahanmuuttajaperheiden kohdalla ensikoti saa tilata paikalle tulkin jos 

kyseessä on asiakkaan neuvottelu, mutta muissa tilanteissa tulkkeja ei rahalli-

sista syistä käytetä. 

 

Keskusteluryhmä vaatii myös useamman tapaamiskerran kuin viisi. Aikaisempi-

en ryhmien 10–12 tapaamista on jo paljon parempi ja tehokkaampi runko. Tun-

netun Tuckmanin teorian mukaan jokainen ryhmä käy läpi viisi eri vaihetta; 

muodostumisen, kuohunnan, vakiintumisen, yhteisöllisyyden ja lopetuksen (Jy-

väskylän Yliopisto, i.a.). Toimiakseen hyvin ryhmä vaatii aikaa, jotta siinä voitai-

siin käydä läpi kaikki tarvittavat vaiheet. Aikaa tarvitaan myös toimivan ilmapiirin 

löytämiseksi joka puolestaan mahdollistaa tuloksen synnyn. Kyseessä olevassa 

vertaistuellisessa keskusteluryhmässä olisi erittäin tärkeää, että ryhmä voisi 

kokoontua sen verran useasti, että turvallinen ja luotettava ilmapiiri puheelle ja 

keskustelulle muodostuisi. 

 

Omat havaintoni ryhmästä olivat samantyyppisiä, mitä isät toivat itse keskuste-

lussaan esille. Ensimmäisten tapaamisten jälkeen isät puhuivat avoimemmin ja 

kertoivat enemmän itsestään ja taustoistaan. Esimerkiksi neljännellä tapaamis-

kerralla eräs isä puhui pitkään oman perheensä laitoshistoriasta ja syistä ensi-

kodilla asumiseen, ilman ohjaajien tarkentavia kysymyksiä. Myös muiden isien 

vastaukset muuttuivat pidemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi kuin ensimmäisillä 

tapaamiskerroilla. Huomasin myös, että mitä useampi asiakas oli paikalla, sitä 

helpommaksi isät kokivat puhumisen ja jakamisen. Voi olla, että miehet kokevat 

helpommaksi isommassa ryhmässä puhumisen, jolloin keskustelua ei ole koh-

distettu kenellekään niin henkilökohtaisesti. Riittävän usea tapaamiskerta voisi 

mahdollistaa myös sen, että jossain vaiheessa ryhmän ohjaajan rooli pienenisi 

ja hän tippuisi ohjaajan roolista pois, jolloin keskustelun herättelyn sijaan ryhmä 

alkaisi toimia kunnolla ainoastaan vertaistuellisin voimin. 
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Jos kuitenkin ryhmä pysyisi vastaisuudessa lyhyempänä, esimerkiksi viiden ta-

paamiskerran pituisena, tulisi tarkkaan harkita tapaamiskertojen sisältöä. Viisi 

tapaamiskertaa on hyvin vähän siihen nähden, että ryhmä ehtisi käydä läpi 

kaikki ryhmän vaiheet ja luomaan keskustelulle turvallisen ilmapiirin jossa jokai-

sen asiakkaan olisi helppo työskennellä. Samalla lyhyen ryhmän tulisi kuitenkin 

olla tehokas ja keskittyä tärkeisiin ja vakaviin asioihin. Omasta mielestäni lyhy-

essä ryhmässä tulisi ensimmäisellä kerralla käsitellä jokin helppo mutta keskus-

telua herättelevä aihe, johon jokaisen olisi helppo osallistua haluamallaan tasol-

la. 

 

Ensimmäinen kerta voisi sisältää myös jotain toiminnallista keskustelun ohessa 

ilmapiirin vapauttamiseksi. Esimerkiksi ”omien odotusten, toiveiden ja mahdolli-

suuksien sekä oman isyyden ja oman isän vaikutuksen omaan isyyteen” läpi-

käyminen voisi olla helppo ja monipuolinen aihe. Muita tärkeitä aiheita lyhyessä 

ryhmässä olisivat ”miehisyys, isyys, vanhemmuus ja parisuhde”, ”lapsen tarpeet 

ja leikki sekä yhdessä tekeminen”, ”isän oikeudet ja velvollisuudet sekä omat 

vahvuuteni isänä” ja lopuksi jokin toiminnallinen lopetus ryhmälle johon isät voi-

sivat osallistua yhdessä lapsensa kanssa. Itse koen edellä mainitut aiheet tär-

keiksi, sillä niiden avulla tulee käsiteltyä isyyden eri osa-alueita monipuolisesti. 

 

Lyhyeen ryhmään tulisi myös sisällyttää toiminnallinen osuus, jossa isät pääsi-

sivät harjoittelemaan lapsen kanssa yhdessä toimimista. Turvallisen kiintymys-

suhteen muodostumisen onnistumiseksi olisi tärkeä tukea isän ja lapsen yhteis-

tä toimintaa myös isäryhmässä. Toiminnallisessa tapaamisessa isät saisivat 

hyvää esimerkkiä siitä, miten lapsen kanssa voi toimia siten että isän ja lapsen 

välinen suhde pääsee kehittymään positiivisesti esimerkiksi leikin tai arjen toi-

minnallisten rutiinien kautta. Toiminnallisessa osuudessa tulisi korostaa lapsen 

kanssa toimimisen tärkeyttä, esimerkiksi läsnäololla, katsekontaktilla ja koske-

tuksella on suuri merkitys kahden ihmisen välisen suhteen kehittymiselle. 
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7.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Sosiaalialan ammatilliseen osaamiseen liittyy olennaisesti ammattietiikka, joka 

viittaa tietynlaisiin sääntöihin ja menettelytapoihin joilla ohjaillaan ammattikun-

nan toimintaa. Näillä ei yleensä kuitenkaan tarkoiteta tarkkoja sääntöjä ja toi-

mintatapoja, vaan yleisempiä periaatteita ja toimintaa suuntaavia säännöksiä, ja 

se tunnetaan nimellä eettinen ohjeisto, code of ethics. (Raunio 2009, 90.) Kes-

keinen kysymys sosiaalityön eettisyydessä koskee toimimista mahdollisimman 

hyvin asiakkaan kannalta (Raunio 2011, 117). 

 

Eettisen ohjeiston ytimen muodostaa ylhäältä ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon 

sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuteen liittyvät periaatteet, joiden toteu-

tumisesta on vastuu sosiaalialan työntekijällä (Raunio 2009, 94). Etiikka on kui-

tenkin normatiivista, eli se kertoo ainoastaan arvoperustaisesti miten tulee toi-

mia, muttei ota kantaa siihen mihin käytäntö perustuu tosiasiallisesti. Toisena 

perustana etiikan rinnalla sosiaalityössä on tieto ottaa kantaa tosiasiallisiin pe-

rustietoihin. (Raunio 2011, 117.) 

 

Opinnäytetyötä tehtäessä käytettiin menetelminä havainnointia ja haastattelua. 

Tärkeämpi työskentelymuoto tutkimusta tehtäessä oli omasta mielestäni ha-

vainnointi. Osallistuin itse jokaiseen ryhmän tapaamiseen ulkopuolisena ha-

vainnoijana ja sain siten aineistoa jokaisesta ryhmään osallistuneesta asiak-

kaasta. Olin mukana sivusta seuraajana, sillä halusin tutkia miten ryhmä raken-

tuu ja miten se toimii, eli en itse osallistunut ohjaamiseen. On erityisen tärkeää, 

että tukija pohtii eettisiä kysymyksiä havainnoidessaan jotakin, sillä tutkija rikkoo 

aina tutkimuskohteen luonnollisuutta, ja tutkijan tulee tiedostaa seuraukset joita 

tutkimuksen kohteelle seuraa (Vilkka 2006, 56–57). 

 

Koin tärkeäksi sen, että minun tuli huomioida oma käytökseni ryhmässä ja an-

taa ryhmän varsinaisille jäsenille heidän oma tilansa jotta ryhmän dynamiikka ei 

muuttuisi ylimääräisen henkilön osallistumisen takia. Alussa esittelin itseni ja 

kerroin miksi olen mukana ryhmässä, ja painotin salassapitovelvollisuuttani se-

kä tarkoitusperiäni ryhmän seuraamista varten jotta ryhmän turvallinen ilmapiiri 

säilyisi. Tutkimusta ja havainnointia tehdessä tutkijan tulee kiinnittää huomiota 
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lainsäädäntöön, jolla pyritään säätelemään miten henkilötietoja kerätään, mihin 

niitä käytetään, säilytetään ja luovutetaan asianmukaisesti (Villa 2006, 58). 

 

Aloitin havainnoinnin ilman sen tarkempia päätöksiä teemoista, tarkoituksenani 

havainnoida ryhmää kokonaisuutena ja kiinnittää huomioita myös kaikkiin yksit-

täisiin asiakkaisiin. Jos kyseessä olisi ollut isompi ryhmä, tämänkaltainen toi-

minta olisi ollut haastavaa yhdelle tutkijalle, jolloin olisi ollut hyvä että olisin 

alussa tarkentanut itselleni teemoja joita havainnoisin ja joihin kiinnittäisin eri-

tyishuomiota. Tämän prosessin myötä opin sen, että tutkimusta tehtäessä etu-

käteen tehtävä työ kuten teemoittelu on tärkeä osa tutkimusprosessia ja helpot-

taa myös työtä tutkijana. Koska tarkoituksenani oli havainnoida isien olemista 

ryhmässä, minun tuli pohtia luotettavuuden kannalta myös sitä, ovatko näke-

mäni reaktiot aitoja ja tiedostamattomia, vai käyttäytyivätkö isät tietoisesti ryh-

mässä eri tavalla kuin muuten. Tämä vaikuttaa havainnoinnin tulosten luotetta-

vuuteen.  

 

Moraalifilosofia liittyy myös olennaisesti sosiaalityöhön, ja siitä voidaan juontaa 

suoraan sosiaalityöhön liittyviä periaatteita liittyen esimerkiksi tasa-arvoon, kun-

nioittamiseen, itsemääräämisoikeuteen, vapauteen, yksilöllisyyteen, oikeuksiin 

ja velvollisuuksiin (Laitinen & Väyrynen 2011, 164). Yksilöhaastattelua tehtäes-

sä tuli huomioida se, miten haastateltava henkilö valittiin ryhmästä. Haastatelta-

van asiakkaan tuli olla itse halukas haastatteluun sekä kykenevä siihen, ja valit-

sin haastateltavan henkilön ryhmästä yhdessä ryhmän työntekijöiden kanssa. 

Haastateltava henkilö valittiin sillä perusteella, että hän oli osallistunut jokaiseen 

ryhmän tapaamiseen ja ottanut joka kerta suhteellisen aktiivisesti myös osaa 

keskusteluun. 

 

Nyt jälkikäteen ajateltuna olisi ollut mielekästä haastatella myös jotain isää, joka 

ei ollut halukas osallistumaan aktiivisesti ryhmän toimintaan jotta haastattelulla 

olisi saatu toisenlainen näkökulma ryhmästä. Useampi haastattelu olisi voinut 

tuoda monipuolisempaa materiaalia analysoitavaksi. Alun perin tarkoitukseni oli 

hankkia useampi haastattelu, mutta lopulta päädyin haastattelemaan ainoas-

taan yhtä isää. Hän oli ainoa ryhmän jäsen joka oli päässyt paikalle jokaiseen 

tapaamiseen ja siten parhaiten sitoutunut ryhmän toimintaan. Useampi haastat-
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telu olisi voinut antaa monipuolisemman kuvan isien ajatuksista ja toiveista 

ryhmään liittyen kuin näin pieni otos, mutta koska kyseessä oli hyvin pieni ryh-

mä jossa oli helppo havainnoida jokaista osallistujaa, saatiin sitä kautta kuiten-

kin hyvin esiin muidenkin asiakkaiden mielipiteitä. Koska nyt haastateltavana oli 

aktiivisesti ryhmään osallistunut isä, joka koki tarjottavan palvelun positiivisena, 

ovat tietenkin suurin osa haastattelusta saaduista materiaaleista positiivisia. Jos 

haastateltavana olisi ollut isä joka koki ryhmän epämiellyttävänä, olisi haastatte-

lusta luultavasti noussut esiin täysin erilaisia asioita. 

 

Sekä havainnointia että haastattelua tehdessä oli hyvin tärkeää huomioida 

anonymiteetin säilyminen. En kirjoittanut asiakkaista muistiinpanoja heidän ni-

millään, vaan käytin muita merkitsemiskeinoja muistiinpanoissa jotta erotin hei-

dät jälkikäteen toisistaan. Myös varsinaista opinnäytetyötä kirjoittaessani en 

käyttänyt asiakkaiden nimiä, ikää, asuinpaikkakuntaa tai muita tarkentavia tieto-

ja joista heidät voisi tunnistaa. Erityisesti silloin kun kyseessä on arkaluontoisia 

asioita, tutkijan on pohdittava tarkkaan onko niiden tuoma tieto esimerkiksi 

haastattelutilanteessa niin arvokasta tutkimukselle, että se oikeuttaa tutkijan 

puuttumisen niihin, ja haastateltaville on aina annettava tarvittava informaatio 

tutkimuksen luonteesta, tavoitteesta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta. (Es-

kola & Suoranta 2008, 58). 

 

Tutkijana tiedostan sen, että tutkimuksen kohde oli lastensuojeluasiakkuuden 

takia arkaluontoinen, ja asiakkaiden anonymiteetin säilyttäminen oli hyvin tärke-

ää. Lisähaasteen tähän toi poikkeuksellisen pieni ryhmä, jota tutkin. Ryhmään 

osallistui vaihteleva määrä asiakkaita joka tapaamiskerralla, ja sitoutuminen 

ryhmään oli hyvin vaihtelevaa isien välillä. Jokaisella asiakkaalla oli myös hyvin 

omakohtaiset kokemukset ja erilaiset taustat joiden takia olivat päätyneet asiak-

kaiksi ensikodille, ja pyrin häivyttämään tunnistettavia yksityiskohtia mahdolli-

simman paljon. 

 

7.3 Oma ammatillinen kasvu 

 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien työtä määrittelemään 

on tehty sosionomin kompetenssit. Niiden avulla määritellään sosionomina toi-
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mivan työntekijän taitoja ja osaamista työelämässä. Sosiaalialan kompetenssit 

voidaan jakaa kuuteen alaluokkaan; sosiaalialan eettiseen osaamiseen, asia-

kastyön osaamiseen, sosiaalialan palelujärjestelmäosaamiseen, kriittiseen ja 

osallistavaan yhteiskuntaosaamiseen, tutkimukselliseen kehittämisosaamiseen 

ja johtamisosaamiseen. Nämä on luotu oman ammatillisuuden tutkimisen hel-

pottamiseksi, sekä arvioinnin helpottamiseksi työ- tai opiskelumaailmassa. (In-

nokylä i.a.) 

 

Omaa kehitystäni pohtiessa peilasin osaamisiani näihin kompetensseihin. Koen 

että neljän vuoden sosionomiopintojeni aikana olen kehittynyt tarkastelemaan 

asioita useammalta näkökannalta kuin ennen, joka on erittäin tärkeä osa sosio-

nomin työskentelyä, sillä harvat asiakastilanteet ovat mustavalkoisia. Yksi syy 

miksi aikoinani olen hakenut alalle, on sen pehmeät ja ihmisläheiset arvot, sekä 

ammattietiikkaan liittyvät eettiset periaatteet, joiden pohtiminen on mielenkiin-

toista. Koen että myös lähes vuoden kestänyt opinnäytetyöprosessi on auttanut 

minua pakostakin perehtymään lisää eettisiin arvoihin, ja kehittämään yhdeksi 

vahvuudekseni halun ja pyrkimyksen nähdä jokainen asiakas yksilönä.  

 

Opinnäytetyön tutkimusprosessin aikana opin myös sulkemaan omia henkilö-

kohtaiseen arvomaailmaani liittyviä ja tunneperäisiä päättelyitä pois. Tutkimuk-

sen aikana oli tärkeää esimerkiksi havainnoida neutraalisti jokaista asiakasta ja 

jokaista näkökulmaa. Prosessin aikana huomasin mielenkiintoiseksi seikaksi 

sen, että olen valinnut opinnäytetyöni aiheeksi isyyden tukemisen ja olen itse 

elänyt oman lapsuuteni yksinhuoltajaäidin kasvattamana. Esimerkiksi ryhmän 

tapaamisissa heräsi usein myös asioita liittyen omaan lapsuuteeni ja isäsuhtee-

seeni, mutta pyrin tulkitsemaan tilannetta aina ainoastaan ammatillisesti ja erot-

tamaan tutkimuksen ja henkilökohtaiset tunteet toisistaan. 

 

Omaksi heikkoudekseni ammatillisessa kehityksessä voin nimetä palvelujärjes-

telmäosaamisen, jossa tuntuu olevan koko ajan lisää opittavaa. Tämä liittyy 

mielestäni olennaisesti myös siihen, että asiakkaat pitää kohdata yksilöinä ja 

pohtia heille sopivimmat palvelut yksilöllisen tarpeen mukaan, joka vaatii laajaa 

tietoa ja osaamista tarjolla olevista palveluista. Koen myös, että tämä on osa-

alue, jossa olen kehittynyt opintojen alusta lähtien, mutta suurin kehitys tapah-
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tuu varmasti vasta työpaikoilla ja työkokemuksen karttuessa. Tiedostan kuiten-

kin tämän kehityshaasteen omalle ammatillisuudelleni, ja pyrin parhaani mu-

kaan kehittymään tälläkin osa-alueella. Opiskeluaikana olen oppinut tarkkaile-

maan myös kriittisesti omaa toimintaani ja näkemään kehityshaasteet enemmän 

voitettavina haasteina kuin puutteina itsessäni työntekijänä. 
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LIITE 1: Haastattelusopimus (haastattelijan kappale) 

 

Yhteistyösopimus haastattelusta opinnäytetyötä varten 

 (haastattelijan kappale) 

 
 
Tällä sopimuksella sitoudun antamaan anonyymin haastattelun Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijalle hänen opinnäytetyötään varten. Opinnäytetyö 
tutkii ja dokumentoi Helsingin ensikodin Isäryhmää. 
 
Valmiissa työssä saa käyttää minun haastattelussa antamiani tietoja, kuten oma 
tai lapsieni ikä, lapsieni kokonaislukumäärä, ammatti, perhetausta tai elämänta-
pahtumat. 
 
Valmiissa työssä ei saa käyttää minun tai perheenjäsenteni/läheisteni nimiä tai 
työpaikkani tai asuinalueeni nimiä tai osoitteita. 
 
Valmiin työn perusteella minua tai perheenjäseniäni/läheisiäni ei voi tunnistaa. 
 
Paikka:_____________________________________________ 
 
Aika:_______________________________________________ 
 
Nimikirjoitus:________________________________________ 
 
Nimenselvennys:_____________________________________ 
 
 
 
Tällä sopimuksella sitoudun täydelliseen salassapitovelvollisuuteen tehdessäni 
opinnäytetyötäni koskien Helsingin ensikodin Isäryhmää. Salassapitovelvolli-
suus koskee koko työskentelyprosessia ja jatkuu myös opinnäytetyön valmistut-
tua. Sitoudun olemaan puhumatta/luovuttamatta mitään tietoja sivullisille. Kaikki 
haastattelumateriaali säilytettään salassa ja tuhotaan kun opinnäytetyö menee 
tarkistuksesta läpi eikä siihen tarvitse enää tehdä muutoksia. 
 
Valmiissa työssäni saan käyttää haastateltavan minulle haastattelussa antamia 
tietoja, kuten hänen tai hänen lapsiensa ikä, lapsien kokonaislukumäärä, am-
matti, perhetausta tai elämäntapahtumat. 
 
Valmiissa työssäni en saa käyttää haastateltavan tai hänen perheenjäsenten-
sä/läheistensä nimiä, tai työpaikkojen- ja asuinalueiden nimi tai osoitteita. 
 
Valmiin työni perusteella haastateltavia tai heidän perheenjäseniään/läheisiään 
ei voi tunnistaa. 
 
Paikka:_____________________________________________ 
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Aika:_______________________________________________ 
 
Nimikirjoitus:________________________________________ 
 
Nimenselvennys:_____________________________________ 
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LIITE 2: Haastattelusopimus (haastateltavan kappale) 

 
 
Yhteistyösopimus haastattelusta opinnäytetyötä varten 
(haastateltavan kappale) 
 
 
Tällä sopimuksella sitoudun antamaan anonyymin haastattelun Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijalle hänen opinnäytetyötään varten. Opinnäytetyö 
tutkii ja dokumentoi Helsingin ensikodin Isäryhmää. 
 
Valmiissa työssä saa käyttää minun haastattelussa antamiani tietoja, kuten oma 
tai lapsieni ikä, lapsieni kokonaislukumäärä, ammatti, perhetausta tai elämänta-
pahtumat. 
 
Valmiissa työssä ei saa käyttää minun tai perheenjäsenteni/läheisteni nimiä tai 
työpaikkani tai asuinalueeni nimiä tai osoitteita. 
 
Valmiin työn perusteella minua tai perheenjäseniäni/läheisiäni ei voi tunnistaa. 
 
Paikka:_____________________________________________ 
 
Aika:_______________________________________________ 
 
Nimikirjoitus:________________________________________ 
 
Nimenselvennys:_____________________________________ 
 
 
 
Tällä sopimuksella sitoudun täydelliseen salassapitovelvollisuuteen tehdessäni 
opinnäytetyötäni koskien Helsingin ensikodin Isäryhmää. Salassapitovelvolli-
suus koskee koko työskentelyprosessia ja jatkuu myös opinnäytetyön valmistut-
tua. Sitoudun olemaan puhumatta/luovuttamatta mitään tietoja sivullisille. Kaikki 
haastattelumateriaali säilytettään salassa ja tuhotaan kun opinnäytetyö menee 
tarkistuksesta läpi eikä siihen tarvitse enää tehdä muutoksia. 
 
Valmiissa työssäni saan käyttää haastateltavan minulle haastattelussa antamia 
tietoja, kuten hänen tai hänen lapsiensa ikä, lapsien kokonaislukumäärä, am-
matti, perhetausta tai elämäntapahtumat. 
 
Valmiissa työssäni en saa käyttää haastateltavan tai hänen perheenjäsenten-
sä/läheistensä nimiä, tai työpaikkojen- ja asuinalueiden nimi tai osoitteita. 
 
Valmiin työni perusteella haastateltavia tai heidän perheenjäseniään/läheisiään 
ei voi tunnistaa. 
 
Paikka:_____________________________________________ 
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Aika:_______________________________________________ 
 
Nimikirjoitus:________________________________________ 
 
Nimenselvennys:_____________________________________ 
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LIITE 3: Haastattelun runko 

 

HAASTATTELU 

 

Isäryhmä – vertaistuke vauva-arkeen ja varhaiseen isyyteen 

 

1. Millä ajanjaksolla olet osallistunut isäryhmään, ja kuinka usein kävit siel-

lä? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Kuinka kauan olet ollut asiakkaana ensikodilla? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Onko sinulla kokemuksia perhe- tai etenkin isätyöstä ennen ensikodin isä-

ryhmää? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Jos on, niin minkälaisia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Oliko sinulla jotain odotuksia isäryhmästä? Minkälaisia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. Oliko ryhmään helppo tulla?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Vastasiko ryhmä odotuksiasi? Oliko jotain mitä et osannut odottaa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Nousiko ryhmässä esiin jotain mikä oli mielestäsi erityisesti kiinnostavaa 

tai tärkeää? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Entä jotain mitä et itse kokenut tärkeäksi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10.  Mitä olisit toivonut ryhmältä lisää? Jos saisit muuttaa jotain ryhmässä, mi-

tä se olisi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11.  Minkälaisena osana viikkoasi koit ryhmän tapaamiset? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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12. Tuntuuko että sait ryhmästä jotain itsellesi? Herättikö se jotain ajatuksia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Mitä mieltä itse olet tämäntyyppisestä työskentelymuodosta? Oliko ryh-

mässä käymisestä jotain positiivisia/negatiivisia vaikutuksia arkeesi? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14.  Suosittelisitko isäryhmän toimintaa muille isille? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15. Säästösyistä tänä syksynä ryhmä kokoontui poikkeuksellisesti vain viisi 

kertaa kymmenen sijaan. Mitä mieltä olet tästä? Oliko viisi kertaa mieles-

täsi riittävästi, vai olisiko tapaamisia hyvä ollut olla lisää? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16.  Onko sinulla jotain kehitysehdotuksia ryhmälle? Miten sen toimintaa tulisi 

muuttaa, vai tulisiko? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


