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perhepalveluiden sosiaalityöntekijän sekä psykologin kanssa uusperheiden vanhemmille. 
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kirjallisuuteen sekä tutkittiin aiempia opinnäytetöitä. Opinnäytetyö aloitettiin talvella 2017 
suunnittelemalla vertaistukiryhmää syksylle 2017. Toteutus ei kuitenkaan onnistunut, sillä 
ilmoittautumisia ei saapunut lainkaan. Päätin kuitenkin hyödyntää jo olemassa olevaa 
suunnitelmaa ja kehittää siitä mallin vertaistukiryhmästä, joka olisi toteuttavissa myöhemmin. 
Opinnäytetyöprosessin aikana STEA myönsi rahoitusta Suomen Uusperheiden Liitolle 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni oli tarkoitus olla toiminnallinen, jossa minun tehtävänä oli ohjata 

uusperheellisille tarkoitettu vertaistukiryhmä yhteistyössä Raision perhepalveluiden 

sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa. Opinnäytetyön kehittämistehtävä kuitenkin 

muuttui, kun ryhmään ei saatu yhtään osallistujaa. Opinnäytetyön kehittämistehtäväksi 

tulikin luoda toimintamalli, jonka avulla vertaistukiryhmään osallistuvat uusperheen 

aikuiset vievät ryhmässä saamaansa ja oppimaansa uusperhetietoa takaisin omiin 

verkostoihinsa ja saisivat aikaan siellä muutosta.  Opinnäytetyössäni käytän 

vertaistukiryhmä-käsitettä, koska haluan tuoda uusperheiden ryhmään vertaisuuden 

lisäksi myös tuen näkökulmaa uusperheneuvojan avulla.  

Ajatus vertaistukiryhmästä heräsi sosiaalityöntekijälle asiakastyön harjoitteluni lopussa 

joulukuussa 2016. Työparini on Suomen Uusperheliiton kouluttama uusperheneuvoja, 

joka halusi toteuttaa vertaistukiryhmän yhdessä henkilön kanssa, jolla on omaa 

kosketuspintaa aiheeseen. Niinpä minä päädyin toiseksi ryhmänohjaajaksi. Aihe 

kiinnostaa minua itseäni uusperheellisenä ja mielestäni meidän työntekijöiden on hyvä 

oppia, kuinka erilaista on työskennellä uusperheiden parissa.  

Sosionomin työtehtäviin kuuluu myös mahdollisesti eri ryhmien ohjaus, jonka vuoksi 

minua kiinnosti vielä harjoittaa tätä taitoa. Vaikka ryhmänohjaus ei tämän opinnäytetyön 

myötä toteutunutkaan, koen, että sain silti toimintamallinkehittämisen myötä paremmin 

valmiuksia ohjata ryhmiä tulevaisuudessa. Oma ryhmänohjauskokemukseni on aiemmin 

painottunut vain lasten ja nuorten ryhmien ohjaukseen.  

Opinnäytetyöraportin toisessa pääluvussa esittelen kehittämistehtävän eli lähtökohdat 

opinnäytetyölle. Kerron samassa luvussa kehittämistyön 

toimintaympäristöstä/toimeksiantajasta, joka oli keskeisessä osassa ryhmän 

suunnittelussa. Kolmannessa pääluvussa pureudun vertaistukeen, millainen on 

vertaistukiryhmä? Mitä vertaistukiryhmän ohjaajalta vaaditaan ja kuinka ryhmä 

muodostuu? Neljännessä pääluvussa kerron, millainen on uusperhe ja mitä haasteita 

siihen liittyy? Pyrin myös kuvailemaan, kuinka suuri merkitys vertaistuella on varsinkin, 

kun kyseessä on uusperheellinen. Viidennessä pääluvussa käsitellään 

vertaistukiryhmässä suunniteltuja teemoja. Kuudennessa pääluvussa käydään läpi 

vertaistukiryhmän suunnitelmaa. Viimeisessä pääluvussa pohdin opinnäytetyön 

toteutumista ja mitkä tekijät vaikuttivat lopputulokseen. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämistehtävä 

Kehittämistyön pitää nojautua aina siihen lähtökohtaan, että jotain pitää kehittää juuri 

tällä hetkellä (Toikko & Rantanen 2009, 57). Alkuperäinen tehtäväni oli suunnitella ja 

myös toteuttaa uusperheellisten vanhempien vertaistukiryhmä yhdessä 

sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa, mutta kehittämistehtävä muuttuikin ryhmän 

suunnittelutyöksi sen vuoksi, ettei ryhmään saatu osallistujia. Halusimme suunnitella 

sellaisen vertaistukiryhmän, jossa uusperheelliset kohtaisivat toinen toisiaan, 

keskustelisivat ja saisivat uusia toimintamalleja arkeen. Ryhmä antaisi myös 

mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja luoda uusia kontakteja. Ryhmän tavoite on 

kannustaa pariskuntia verkostoitumaan ja pitämään yhteyttä jatkossakin toisiinsa. 

Vaikka ryhmästä ei saisikaan ystäviä, saavat osallistujat kuitenkin 

vertaisuudenkokemuksia, etteivät ole yksin. 

Kehittämistyön tuloksena syntyi uusi ryhmämalli. Uusperheellisten ryhmälle on tarvetta, 

sillä Raisiossa tai edes Turun seudulla ei vielä ole ryhmää tälle kohderyhmälle. Lähimmät 

uusperhekahvilat ovat Salossa ja Porissa. Siispä Suomen Uusperheiden liiton edustaja 

oli innoissaan, kun Raision perhepalvelut halusi kehittää vertaistukiryhmän myös 

Raisioon.  

Raision perhepalveluilla on useita ryhmiä, jotka pyörivät vuosittain tai jopa kaksi kertaa 

vuodessa. Salossa ja Porissa uusperhekahvilaa pyörittävät uusperheelliset itse noin 

kerran kuukaudessa, joten ehkä tämän vertaistukiryhmän myötä joku voisi innostua 

pyörittämään samanlaista ryhmää myös Turun seudulla. Suomen Uusperheiden liitto ei 

ollut mukana opinnäytetyön vertaistukiryhmää järjestäessä, mutta lupautui auttamaan 

meitä suunnittelussa ja tarvittaessa markkinoinnissa. Koska perheneuvola palvelee 

Naantalin, Raision, Ruskon, Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten asukkaita - on 

vertaistukiryhmä tarkoitettu heille.  

Ryhmä on suljettu ryhmä, joka on ammattilaisvetoinen vertaistukiryhmä. Tässä on juuri 

se suuri ero Suomen Uusperheiden liiton järjestämiin kursseihin, koska ryhmän ohjaajilla 

on sosiaalialan koulutus. Ryhmän päävetovastuussa on sosiaalityöntekijä, jolla oli 

kirkkaasti mielessä ryhmän perustehtävä ja työskentelyn tavoite. Alkuperäisessä 
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kehittämistehtävässä minun vastuullani oli toiminnallisen osuuden suunnittelu ja toteutus 

jokaisella ryhmätapaamisella sekä palautteiden analysointi opinnäytetyötä varten. 

Opinnäytetyöni on kehittämishanke. Ideana on kokeilla, olisiko ammattilaisvetoisella 

vertaistukiryhmällä tarvetta Raisiossa. Suomen Uusperheiden liiton edustajan mukaan 

uusperheiden erityiset tilanteet eivät tule riittävästi kohdatuksi nykyisessä 

auttamisjärjestelmässä. Uusperheille ei ole tarjolla tukea ja tietoa, joita he useasti etenkin 

uusperheen perustamisen alkuvaiheessa tai etenkin vanhemmuudessa tarvitsevat. 

Ryhmä toimisi myös ikään kuin ponnahduslautana hankkeelle, jolle haettiin rahoitusta 

keväällä 2017. Opinnäytetyöni aikana Raision Perhepalvelut teki hankesopimuksen 

Suomen Uusperheiden liiton kanssa. Suomen Uusperheiden liiton uudessa STEPPING-

hankkeessa tarkoituksena on kehittää mobiiliavusteinen ammatillisesti ohjattu 

vertaistukiryhmä uusperheellisille, jotka hakeututuvat kunnallisen perheneuvolatyön tai 

muiden vastaavien toimijoiden keskuuteen. STEA myönsi hankkeelle avustusta, joten 

tämä opinnäytetyössä kuvattu ryhmämalli varmasti toteutuu Raisiossa hankkeen aikana. 

Kolmivuotisessa kehittämishankkeessa toiminta kohdistetaan uusperheen aikuisille, 

jotka hakevat apua haastaviin perhetilanteisiin esimerkiksi perheneuvolasta.  

Opinnäytetyön ajankohtaisuutta tukee myös käynnissä oleva lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma, jonka tavoitteena on muuan muassa kehittää palveluita ottamaan 

huomioon perheiden monimuotoisuuden. Tämä tarkoittaa tiedottamista, ammattilaisten 

osaamista, parempaa ymmärrystä ja tietoa perheiden tarpeista, uusia käytäntöjä ja 

verkostoitumista kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa.  (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017.) Yhteistyö Suomen Uusperheiden liiton kanssa tuki myös tätä 

ajatusta. Opinnäytetyöni aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Tarjolla ei ole tietoa ja taitoa 

tarpeeksi uusperheille, joita he useasti tarvitsivat esimerkiksi uusperheiden 

perustamisessa, mahdollisen yhteisen lapsen kanssa sekä erityisesti vanhemmuuden 

käsittelyssä. Sosiaalialan työkentällä uusperheitä tavataan monessa eri ympäristössä. 

On tärkeää ymmärtää ammattilaisena, että uusperheiden kanssa työskentely on 

useimmiten erilaista kuin ydinperheen kanssa työskentely. Suomen Uusperheliiton 

edustaja kertoi, että sekä uusperheelliset että uusperheitä työssään kohtaavat 

ammattilaiset viestittävät aktiivisesti heille, että he toivovat perhepalveluiden sisälle lisää 

ymmärrystä, tietoa ja välineitä ratkaista uusperhevanhemmuuden kohtaamia 

erityishaasteita.  
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Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen, jonka toteutin toiminnallisena opinnäytetyönä. 

Työelämälähtöinen opinnäytetyö lisää opiskelijan omaa vastuuantoa sekä opettaa 

projektinhallintaa, johon kuuluvat aikataulutus, hyvät yhteistyötaidot, suunnitelman 

tekeminen sekä tavoitteet. Tämän lisäksi opiskelija pääsee peilaamaan omia taitoja ja 

tietoja työelämän tämän hetkisiin tarpeisiin.  (Vilkka & Airaksinen 2004, 17.) 

Toiminnallinen opinnäytetyö perustuu useimmiten toimeksiantoon ja työelämän 

kehittämistehtävään. Tuloksena voi olla esimerkiksi uusi tuote, toimintatapa, menetelmä, 

palvelu tai työkäytäntö. Uuden kehittäminen perustetaan erilaisista lähdeaineistoista 

tavoitettavaan tietoperustaan eli aiempaan tietämykseen asiasta. (Turun 

Ammattikorkeakoulu 2017.)  

2.2 Raision perhepalvelut 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Raision perhepalvelut, jotka kuuluvat sosiaali- ja 

terveyskeskuksen alaisuuteen, jota johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Raision 

perhepalveluihin kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu, lastenvalvoja, 

Perhekeskus Satelliitti ja perheneuvola. Perheneuvolassa lapsiperheitä autetaan 

löytämään ratkaisuja ja keinoja kasvatuksen ja perhe-elämän pulmiin. Perheiden kanssa 

suunnitellaan yhdessä erilaisia työmuotoja käyttäen, joita ovat muuan muassa lapsen 

tutkimukset, ryhmät, perheasioiden sovittelu, puhelinneuvonta, yksilö-, pari- ja 

perhetapaamiset, vauvaperhetyö ja työparina toiminen sekä yhteistyökumppaneiden 

konsultaatiot. (Raisio 2017.) Kerran kuukaudessa perheneuvolassa on mahdollisuus 

konsultoida lastenpsykiatria. Perheneuvolan työntekijät tekevät myös sosiaalityöntekijän 

pyynnöstä vanhemmuuden arviointia. Perheneuvolassa työskentelee 

sosiaalityöntekijöitä, psykologeja sekä kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, joista toinen on 

Vaisaaren koululla. Palvelut perheneuvolassa ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja 

maksuttomia. Päästäkseen perheneuvolaan ei tarvita lähetettä. Perheneuvolan palvelut 

ovat tarkoitettu Ruskon, Raision, Naantalin, Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten 

asukkaille. (Raisio 2017.) 

Ryhmätoimintaa on muuan muassa Vanhemman neuvo, lasten eroryhmät, Ihmeelliset 

vuodet sekä Vertti. Lasten eroryhmä on tarkoitettu lapsille, joiden vanhemmat ovat 

eronneet. Ryhmää järjestetään säännöllisesti ja siellä osallistujat jakavat kokemuksia 

erosta muuan muassa leikkimällä, askartelemalla, pelaamalla ja juttelemalla. 

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eronnoille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille 
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on nimeltään vanhemman neuvo. Siellä keskustellaan muuan maussa eron tuomista 

muutoksista vanhempien ja lapsen arkeen. Tavoitteena tukea eron jälkeistä 

vanhemmuutta ja yhteistoimintaa sekä auttaa vanhempia huomioimaan erotilanteessa 

lapsen tarpeet. Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä tarjoaa tukea omaan 

jaksamiseen ja käytännöllisiä taitoja vanhemmuuteen. Ryhmä on tehokas keino 

vähentää lasten käyttäytymispulmia ja uhmakkuutta sekä lisätä lasten pärjäämistä 

päiväkodissa, koulussa, kotona ja kaverisuhteissa. Ihmeelliset vuodet -ohjelma on 

todettu edistävän merkittävästi vanhempien ja lasten hyvinvointia sekä se perustuu 

tieteelliseen tutkimukseen. Jos vanhemmalla on mielenterveysongelma, on Vertti oikea 

ryhmä perheelle. Vertti-jakson aikana lapset ja aikuiset kokoontuvat kaikkiaan 10 kertaa 

omissa vertaisryhmissä. Ryhmä on ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa, jossa 

pyritään erityisesti tukemaan perheiden lapsia. Vertti on ammatillisesti ohjattua 

vertaisryhmätoimintaa, jonka avulla halutaan tukea erityisesti perheiden lapsia. (Raisio 

2017.)  
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3 VERTAISTUKI AUTTAMISEN MUOTONA 

3.1 Vertaistuen merkitys uusperheelle 

Uusperheissä mielestäni korostuu hyvin se, että vain samassa elämäntilanteessa pystyy 

ymmärtämään esimerkiksi, kuinka suuri vaikutus entisillä puolisoilla on 

perhedynamiikkaan. Moni liittyy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa oleviin ryhmiin, joita 

kutsutaan myös vertaistukiryhmiksi. Vertaistuella tarkoitetaan ihmisten keskinäistä 

vuorovaikutusta samankaltaisessa elämäntilanteessa, joka antaa hyötyä, tukea ja apua 

siihen osallistuville. Samankaltaiset kokemukset yhdistävät vertaistukiryhmässä kaikkia 

osallistujia, mikä helpottaa tunteiden ja kokemusten purkamista sekä auttaa toisten 

ongelmien ymmärtämisessä. Siitä saa myös toisilta selviytymiskeinoja ja tietoa. 

(Ihalainen & Kettunen 2013, 47–48.)  

Vertaistuki on ennen kaikkea yhteisten kokemusten jakamista. Se on myös olennainen 

osa ihmisten kanssakäymistä ja jokapäiväistä elämää. Keskeisiä vertaistuen lähikenttiä 

ovat esimerkiksi naapurustot ja perheet. Menneisyydestä hyvä esimerkki on naisten 

ompeluseurat, jossa naiset käsitöiden lomassa kertoivat kokemuksistaan ja 

kommelluksistaan. Arjen arvostus korostuu vertaistoiminnassa. Vertaistoiminnalla on 

suuri merkitys erityisesti silloin, kun elämäntilanne poikkeaa merkittävästi lähiympäristön 

elämäntilanteesta tai elämän muutostilanteissa, esimerkiksi vaikean sairauden 

kohdatessa. Vertaisryhmästä rakentuu ihmisen lähelle yhteisö, jonka kanssa voi vaihtaa 

elämänkokemuksia ja se antaa myös mahdollisuuden kasvuun sekä arjen kannalta 

uuden ja hyödyllisen oppimiseen. Arvopohjana vertaistoiminnassa on tasa-arvoisuus, 

avoimuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Vertaistukiryhmässä jäsenet ovat valmiita 

antamaan omasta kokemuksestaan ja ottamaan vastaan sekä yhteistyöhön muiden 

ryhmäläisten kanssa. Yhdenvertainen kokemusten jakaminen keskinäisessä 

kanssakäymisessä on ideana vertaisryhmissä. Toiminta on vapaaehtoista, 

vastavuoroista ja aina siihen osallistuvien näköistä. Ryhmät ovatkin hyvin erilaisia 

toimintansa, tavoitteiden, tapojensa, kokoonpanojen ja toiminnan keston suhteen. 

(Kuuskoski 2003, 30–31.) 

Vertaistuen vahvuuksia ovat myötäeläminen, ymmärtäminen, tilanneherkkyys ja tasa-

arvoisuus. Siinä ei asetuta tiukkoihin ammattirooleihin, vaan jokainen on tasavertainen 

oman elämänsä ja arkensa asiantuntija. Jokaisella on mahdollisuus auttaa itseään ja 
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toista, riippumatta ammatillisesta tai koulutuksellisesta osaamisesta. Vuorovaikutuksen 

kautta ihminen voi peilata omia valintojaan, suuria ja pieniä. Vertaistuki lisää ihmisten 

kykyä tehdä harkittuja ja tietoisia valintoja elämässään. (Kuuskoski 2003, 34–35.) 

3.2 Sosiaalinen tuki ryhmässä 

Voimaannuttaminen muodostuu ryhmädynamiikasta, joka saadaan aikaan hoitavien 

elementtien kautta, joita ryhmässä pitää olla päästäkseen tavoitteisiin. Kokemus 

voimaantumisesta tulee ryhmässä, johon ihmisellä tulee tarve kuulua luonnollisten 

sosiaalisten suhteiden puuttuessa. Ryhmässä ihminen voi kokea, että hänestä 

huolehditaan ja välitetään. Samankaltaisuuden kokeminen ja tiedon jakaminen 

synnyttävät normaaliuden tunteen muiden ryhmäläisten kanssa. Ihminen voi vapautua 

ilmaisemaan henkilökohtaisiakin asioita pienryhmä-tilanteesta, joista ei uskaltaisi 

muuten puhua. Ihminen kokee, että häntä ymmärretään eikä tuntemuksia vähätellä. 

Tämä voi vapauttaa kertojan häpeästä ja syyllisyydestä muiden ryhmän jäsenten 

ymmärryksen ja hyväksymisen kautta. Sosiaalinen tuki ryhmässä kannustaa 

selviytymään arjessa sekä tieto seuraavan tapaamisen ajankohdasta voi edesauttaa 

omaa jaksamista. (Vilen ym. 2008, 276–278.) 

Avautuminen puhumaan usein arkaluontoisista ja henkilökohtaisista ja asioista 

edellyttää luotettavaa ja turvallista paikkaa, jota vastavuoroinen jakaminen edistää. 

Vastavuoroinen ja keskinäinen apu lisää itsetuntoa ja tunnetta omasta pätevyydestä. 

Sanotaankin, että ihminen, joka auttaa, tulee autetuksi itsekin. Vertaisryhmässä 

osanottaja ei ole ”potilas”, ”asiakas” tai ”sosiaaliavun vastaanottaja”, vaan 

vastavuoroinen ja keskinäinen auttaminen luo tasa-arvoisuutta jäsenten kesken. Toinen 

toisilleen ovat osanottajat esimerkkejä selviytymisestä ja muutoksen mahdollisuudesta 

(samaistuminen). Mahdollisuus muutokseen on vertaisryhmässä - passiivisesta 

vastaanottajasta aktiiviseksi osallistujaksi. (Versova 2017.) 

3.3 Vertaistukiryhmä muutoksen mahdollistajana 

Vertaistukiryhmistä käytetään monia nimityksiä, joita ovat esimerkiksi oma-apuryhmä, 

kerho, piiri, itseapuryhmä, tukiryhmä tai vertaisryhmä (Asumispalvelusäätiö 2010, 5). 

Vertaisryhmätoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, jossa korostuu 

arjen arvostus ja ryhmäläisten omat elämänkokemukset. Käytännön vinkki, ryhmässä 
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saatu oivallus tai vahva tunnekokemus voivat olla hyvin tärkeitä ihmisen jokapäiväisessä 

elämässä. Vertaistukiryhmä voi olla ainoa ja ensimmäinen, jossa osanottaja kokee 

tulleensa kuulluksi omine kysymyksineen, ajatuksineen ja ongelmineen. (Hirvonen & 

Korhonen 2009, 6.) Kun puhutaan ryhmämuotoisesta vertaistuesta, sillä tarkoitetaan 

ryhmää, jossa jokaisella osallistujalla on sama ongelma. Yhdistävänä tekijänä ryhmässä 

voi olla jokin vamma, sairaus tai elämäntilanne, jossa voi olla myös itse ryhmän vetäjä 

osallinen. Tulevaisuus, menneisyys tai nykyisyys voidaan asettaa painopisteeksi ryhmän 

sisällä toimivassa keskustelussa. Käsiteltäessä nykyisyyttä pyritään keskustelemaan 

tietoon kuuluvista asioista ja pysymään tässä hetkessä. Tilanteisiin johtaneita syitä 

pidetään taustatietoina, eikä menneisyydestä lähdetä korostamaan. Tavoitteena 

keskusteluissa on löytää arkipäivää edistäviä ja helpottavia tekijöitä. Ryhmän 

tarkoituksena on tarvittavassa muutoksessa tukea jäseniä ja kenties yhdessä harjoittaa 

jotain uutta taitoa tai jakaa kokemuksia. Jokainen on hieman eri vaiheessa kriisiään, 

mutta tärkeää ryhmäläisille on samankaltaisuuden kokemus. (Vilen ym. 2008, 272–273.) 

On ihmisen oma valinta tulla vertaistukiryhmään, jolloin taustalla yleensä on tarve päästä 

yhteyteen samoja kokeneiden ihmisten kanssa sekä toive voida liittyä ryhmän 

muodostamaan yhteisöön. Jokaisella ryhmäläisellä on pienryhmässä mahdollisuus olla 

henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmäläisten kanssa. Vertaistuki 

mahdollistuu vuorovaikutuksena toisten ryhmäläisten kanssa sekä ryhmän toiminnan 

vertaistukiryhmänä. (Jyrkämä 2010, 25–26.) Vertaistukiryhmään haetaan usein, koska 

koetaan, ettei keinoja löydy omasta takaa ja halutaan selviytyä vaikeasta 

elämäntilanteesta. Ryhmäläiset peilaavat omia tuntemuksiaan, mutta ei kuitenkaan 

keskitytä liikaa kenenkään ryhmäläisen omaan henkilöhistoriaan. (Vilén ym. 2008, 273.) 

3.4 Ryhmän muotoutuminen ja ohjaus 

Hyvässä ryhmässä vuorovaikutus on toimiva; ryhmä on vastaanottava, osallistuva ja 

keskusteleva. Kaikkien mielipiteille saadaan tilaa ja aikaa, kun ryhmäkoko on riittävän 

pieni. 4-6 paria on yleisesti hyvä ryhmäkoko. Ilmapiirin ryhmässä tulee olla motivoiva, 

iloinen, rento ja kannustava. Hyvän ryhmän kriteereinä on, että jokainen jäsen saa 

ryhmältä jotain ja pystyy myös antamaan oman panoksensa ryhmän käyttöön. Erityisen 

tärkeää on myös vaitiolovelvollisuus. (Hirvonen & Korhonen 2009, 6.) 

Ennen ryhmän alkamista ryhmän ohjaajan tehtävinä on sisällön suunnittelu, tarvittavien 

sopimusten laadinta, käytännön järjestelyjen tekeminen ja ryhmän jäsenten valinta. 
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Suunniteltaessa ryhmän rakennetta on mietittävä, onko ryhmä avoin vai suljettu sekä 

minkä kokoinen ryhmä tulisi olemaan. Ryhmään osallistuvilla on usein saman tyyppinen 

elämäntilanne, joten ohjaajan on myös pohdittava, mikä olisi parhain ajankohta ryhmälle 

osallistujien elämäntilannetta peilaten. Käytännön asioiden järjestäminen, kuten 

kokoontumistilan varaaminen sekä tarvittavien työvälineiden hankkiminen, kuuluu 

ryhmän ohjaajan tehtäviin. (Tanskanen 2015,111-112.) 

Vertaistukiryhmän ohjaajana on hyvä muistaa myös ryhmän kehitysvaiheet. Jokainen 

ryhmä käy läpi tietynlaisia vaiheita riippumatta siitä, miten niitä ohjataan. Ryhmän 

muotoutumisvaiheessa ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa ja jäsenet hakevat paikkaansa 

ryhmässä eikä luottamusta ole vielä syntynyt. Ryhmän kuohuntavaiheessa kuunnellaan 

vähän, mutta puhutaan paljon sekä alaryhmiä muotoutuu. Kypsän toiminnan vaiheessa 

pystymään jo ratkomaan ristiriitoja ja saavutetut tulokset synnyttävät tyytyväisyyttä. 

Ryhmän hajoamisvaiheessa osa ryhmäläisistä tuntee helpotusta, kun taas osalle ero 

saattaa aiheuttaa ahdistusta. (Hirvonen & Korhonen 2009, 7.) Tavallisesti ryhmä 

lopetetaan suunnitelman mukaisesti tiettynä hetkenä. Kaikissa ryhmissä ei välttämättä 

ole lukkoon lyötyä lopetusta, jolloin lopetus voi tulla ajankohtaiseksi, kun jäsenet 

ilmoittavat olevansa siihen valmiit. Tällöin ohjaaja joutuu erityisesti pohtimaan 

lopetushetkeä. Kaikissa ryhmissä, jopa lyhytkestoisissakin ryhmissä, tarvitaan 

lopetusjakso ja tietty lopetushetki. Silloin kun ryhmän jäsenet tietävät päätöshetken, 

alkaa ryhmälle erityisluontoinen kehitysvaihe. (Niemistö 2012, 186.) 

Ryhmän aloituksessa ohjaajan on huomioitava oma virittäytymisensä, ryhmän 

orientoiminen ympäristöön ja perustehtäviin sekä sopia rajoista ja liittää jäsenet 

ryhmään. Tärkeää on päästä ryhmän tehtävän edellyttämään valppauden ja 

spontaanisuuden tilaan. Usein tämä voi tarkoittaa jonkinlaista mielen tyhjentämistä tai 

muiden ajankohtaisten asioiden siirtämistä taka-alalle, etteivät ne häiritsisi ryhmästä 

nousevien asioiden kohtaamista. Tämä ei tarkoita omien tunteiden kieltämistä tai 

eristämistä, vaan suuremman tilan antamista kyseiselle tehtävälle. (Niemistö 2012, 69–

79.) 

Moni vertaistukiryhmä on ammattilaisten vetämä. Ammattilaisella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sekä järjestössä, että julkisen sektorin toimivaa ammattilaista. Usein 

ammattilaiset käynnistävät ja kokoavat ryhmän vastaavaan johonkin ennalta 

määriteltyyn kriisiin, kriittiseen tilanteeseen tai elämänkohtaan. Usein ryhmällä on 

määritelty teema, suunniteltu kesto sekä ohjaajana toimii ammattilainen. 

(Asumispalvelusäätiö 2010, 31.) 
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3.5 Ryhmän toimintaan vaikuttavat tekijät 

Ryhmän toimintaa säätelevät tietyt ulkoiset ja sisäiset ehdot. Ulkoisia tehtäviä ovat 

ympäristötekijät sekä perustehtävä. Sisäiset ehdot liittyvät ryhmän jäseniin. Tarkoitus on 

laajempi käsite, kuin esimerkiksi tavoite taikka perustehtävä, sillä se kertoo, miksi ryhmä 

on olemassa. Yleensä ryhmien toiminta heikkenee tai loppuu, jos niiden säännöt, tavat, 

kokoonpano tai toiminta ei ole tarkoituksen mukaista. (Niemistö 2012, 34.) 

Ryhmän ulkoiset rakenteet ovat koko ryhmän toimintaedellytyksiä. Ulkoisia rakenteita 

voivat olla fyysinen ympäristö, aika, kokoontumistiheys, ryhmän koko ja jäsenten 

ryhmään liittymisen tapa. Fyysisen ympäristön tekijöitä ovat lämpötila, valaistus, tila ja 

melu. Tavoitteellinen ryhmätoiminta ei onnistu, jos on esimerkiksi liian kylmä tai kuuma, 

liian hämärää tai meluisaa. Ryhmän perustehtävästä riippuu, mitä ehtoja paikan tulee 

täyttää. (Niemistö 2012, 51–52.)  

Vuorovaikutuksen näkökulmasta ohjauksessa on kyse kohtaamisesta. 

Ohjaustilanteessa ohjaaja asettuu toisen palvelukseen ja tarjoaa hänelle aikaa ja 

huomiota. Ohjauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi käynnistää ihmisessä 

oppimisprosessi, jota ohjaaja voi eri tavoin tukea. Ryhmäohjauksessa vuorovaikutus ja 

oppiminen tapahtuvat yleensä tiettyä tarkoitusta varten kootussa ryhmässä. (Häkkinen 

ym. 2016, 6.)  

Valmistaudu siihen, että erilaisia tunteita voi nousta pintaan eri vaiheissa. Jotta ohjaaja 

voi ymmärtää toisia ihmisiä, hänen on ymmärrettävä itseään. Eri vuorovaikutustilanteet 

vaikuttavat meissä yksilöllisesti ja saattavat herättää meissä erilaisia tuntemuksia. 

Tämän sisäisen prosessin havainnointi itsessä ja reflektointi mahdollistavat ohjaajan 

oman ammatillisen kasvun. (Häkkinen ym. 2016, 8-9.) 
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4 UUSPERHEEN KULMAKIVET 

4.1 Mikä on uusperhe? 

Uusperhe määritellään perheeksi, johon kuuluu kaksi aikuista ja vähintään yksi vain 

toisen aikuisen lapsi sekä mahdollisesti myös yhteisiä lapsia. Tilastokeskuksen virallisen 

määritelmän mukaan uusperheessä on alle 18-vuotias vain toisen puolison lapsi. Kaikki 

perheen lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä. Kuitenkin arkikielessä käytetään käsitettä 

väljemminkin liittyen perheisiin, joissa aikuisilla on ollut aikaisempia parisuhteita tai 

liittoja, joihin on syntynyt lapsi tai lapsia. Tilastokeskuksen vuoden 2015 

Perhebarometrin mukaan uusperheitä on ollut 52 000 kappaletta, mikä on noin 9 

prosenttia kaikista lapsiperheistä. Luku ei kerro kuitenkaan koko todellisuutta, koska 

tilastoissa lapsi määritellään ja lasketaan kuuluvaksi vain yhteen kotitalouteen, vaikka 

hän asuisikin tosiasiallisesti kahdessa taloudessa. Vuoroasuminen on hyvin yleistä 

uusperheiden lapsilla. Uusperheitä on alettu tilastoida 1990-luvulta lähtien, josta määrä 

on kasvanut hitaasti. Viime vuosina uusperheiden osuus lapsiperheistä sekä 

uusperheiden määrä on pysynyt suhteellisen samana. (Suomen Uusperheiden liitto 

2017a) Suomen Uusperheiden liitolta saadun tiedon mukaan kuitenkin uusperheiden 

osuus esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasperheistä on kasvanut koko 

2000-luvun ajan. Uusperhe näyttäytyy usein erityisjärjestelyjä vaativana perhemuotona 

perhetyötä tekevien ammattilaisten keskuudessa (Ritala-Koskinen 2009, 134-135.)  

Yhteiskunnassamme on lisääntynyt perhesuhteiden monimuotoistuminen. Suomessa on 

ollut uusperheitä jo 1970-luvulla, mutta niiden määrä on lisääntynyt runsaasti viime 

vuosikymmeninä. Puhuttaessa uusperheistä voidaan sanoa, että heillä on ikään kuin 

kaksi ydintä. Kaksiytiminen perherakenne luo erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita kuin 

ydinperheissä. Uusperheet eroavat herkemmin kuin taas ydinperheet, mutta hakeutuvat 

ammattilaisen tuen piiriin tavallisesti neljä vuotta siitä, kun perhe on perustettu. (Furrow 

& Palmer, 2010.) Uusperhettä perustaessa ja etenkin ensimmäisten vuosien aikana 

tarvitsee uusperhe usein tukea toimiakseen. Kaikkiin perheenjäseniin vaikuttaa 

muuttunut perhetilanne.  
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45,7 prosenttia uusperheistä on sellaisia, joissa on vain äidin biologisia lapsia. Toiseksi 

yleisin uusperhetyyppi on äidin lasten ja uusperheen vanhempien yhteisten lasten 

muodostama perhe, joita on 38,6 prosenttia. Noin kymmenessä prosentissa 

uusperheistä on isän biologisia lapsia. Näistä uusperheistä 6,0 prosentissa oli vain isän 

lapsia sekä 4,3 prosentissa sekä isän lapsia, että yhteisiä lapsia. Hieman alle neljä 

prosenttia uusperheistä on perheitä, joissa on sekä äidin että isän lapsia. Sen sijaan 

äidin, isän ja yhteisten lasten yhdistelmä on melko harvinainen. Vaikka uusperheissä 

yleisimmin asuukin vakituisesti äidin lapsia, voi uusperheen arkeen myös kuulua isän 

vakituisesti toisaalla asuvia lapsia. (Väestöliitto, 2018.) 

 

KAAVIO 1. Uusperheet perhekoostumuksen (lapsia) mukaan vuonna 2014 (%). 

Väestöliitto. 

4.2 Uusperheen kulmakivet 

Perustaessaan uusperhettä sitä ei osaa edes kuvitella, kuinka paljon tulee kohtaamaan 

haasteita. Tilanteita, joissa ei tiedä miten toimia. Tutkiessani kirjallisuutta opinnäytetyötä 

varten huomasin, että uusperheellisten tueksi on kirjoitettu paljon oppaita.  Uusperheen 

perustaminen on kuin liikkuvaan junaan hyppääminen. Elämään haasteita tuovat ystävät 

tuttavat, sukulaiset, ex-puolisot sekä viranomaiset. (Malinen & Larkela 2011, 77.) 

Uusperhe eroaa hyvin paljon ydinperheestä, sillä siinä on perustana keskinäinen 

parisuhde ja sen jäseniä on kummankin vanhemman lapset. Ydinperheessä yhdistävä 
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tekijä on biologinen suhde, kun taas uusperheessä erottava tekijä. Uuden perheen 

kulttuuria rakentaessa törmäyksiä voi myös tulla aikuisten kesken. Ulkopuoliset asiat 

tulevat heti parisuhteeseen lasten myötä. Samaan aikaan, kun rakennetaan omaa 

läheistä parisuhdetta ja luottamusta tulee kuitenkin olla myös yhteydessä ihmisiin, jotka 

mahdollisesti haluavat käyttää valtaa tai jopa tuhota tämän parisuhteen: entisiin 

puolisoihin ja mahdollisesti myös sukuun, joka ei aina hyväksy tehtyjä ratkaisuja. 

(Murtorinne-Lahtinen 2011,167.) Perhedynamiikkaan vaikuttavat lasten ja vanhempien 

lisäksi etävanhemmat sekä heidän kanssaan asuvat uudet puolisot ja sisaruspuolet.   

Muodostaessa uusperhettä kaikki suhteet, niin lapsisuhteet kuin parisuhdekin rakentuvat 

samaan aikaan. Tietoinen identiteettityö käynnistyy samalla, kun uusperheen 

vanhempien uuden suhteen tuomat elämänmuutokset. Uusi parisuhde ja mahdollisesti 

sen kautta tulevat konkreettiset muutokset, kuten uusi paikkakunta, työ tai koti sekä 

erityisesti uudet sukulais-, perhe- ja ystävyyssuhteet pakottavat ihmisen ottamaan oman 

elämän pohdinnan kohteeksi sekä sitomaan oman elämän ja yhteiselämän vaiheet 

yhteen. (Murtorinne-Lahtinen 2011, 77.) Identiteettityö on hyvin raskas vaihe, sillä sitä 

tasapainoilee uuden ja vanhan elämäntilanteen keskellä sekä saattaa kokea hyvin 

ristiriitaisia tilanteita. Ristiriitaiset tilanteet usein aiheuttavat riitoja pariskuntien välille. 

Juuri näistä sosiaalisen median ryhmissä ihmiset kirjoittavat ristiriitaisista tilanteista ja 

hakevat tukea sekä ymmärrystä tilanteeseen. Identiteetin rakentumiseen uusperheen 

vanhempana liittyy monia eri tavalla vaikuttavia asioita, muun muassa puolison 

elämänhistoria, oma elämänhistoria, näkemykset miehen ja naisen rooleista sekä eriävät 

ja yhteiset mielipiteet suhteessa perheeseen, ja tämän lisäksi joukko muita tärkeitä 

elementtejä, kuten, onko uusvanhemmalla omia biologisia lapsia, puolison lasten iät, 

sukupuoli ja persoona sekä heidän suhteensa biologisiin vanhempiin, ovatko lapset etä- 

vai lähilapsia ja millaiset suhteet ovat entisiin puolisoihin. (Murtorinne-Lahtinen 2011, 

25.) 

Pulmatilanteista uusperheet voivat selviytyä hyvällä vuorovaikutuksella sekä ongelmista 

puhumalla. Näiden avulla voi myös päästä entistä parempiin väleihin perheenjäsenten 

kesken. Uusperheen perheytymisen ja sisäisten voimavarojen vahvistamisen kannalta 

onkin suotavaa luoda perheelle omat toimintatavat, rutiinit ja pelisäännöt, jolloin myös 

uusi parisuhde voi paremmin. (Malinen & Larkela 2011,19.) Perhepalaverit voi olla yksi 

keino laatia perheelle omia toimintatapoja ja sääntöjä. Säännöt helpottavat arkea ja 

lisäävät lasten turvallisuudentunnetta. Perhepalaveri voi olla viikoittainen tapahtuma, 

jossa käydään läpi nukkuma-, kotiintulo- ja ruoka-aikoja. Silloin voidaan myös sopia 
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viikkorahasta sekä pelivuoroista ja ruutuajasta sekä läksyjentekokäytännöistä. 

Kotitöiden jakaminen sujuu kätevästi myös perhepalavereissa, kun jokaiselle perheen 

jäsenelle sisällytetään lapsen kehitystason mukaisesti joitakin kotitöitä. (Rantala 2009.) 

Perheen perhepalavereissa voida käydä lisäksi lasten toiveita läpi tulevalle viikolle, 

esimerkiksi ruokatoiveita tai perheen yhteisen ajankäytöstä, kuten uintireissulta. 

Mielestäni on tärkeää, että lapset saavat esittää toiveita, sillä he eivät kuitenkaan ole 

saanut päättää vuoroasumisesta. Toiveiden toteuttaminen ei aina onnistu tietenkään, 

mutta niitä voi laittaa korvan taakse tulevaisuuden varrelle. 

4.3 Uusperheen kehitysvaiheet 

Uusperheet käyvät läpi eri vaiheita sisältävän kehityksen, kuten kaikki parisuhteet ja 

perheet. Tutkimusten mukaan uusperheen perheidentiteetin vakiintumiseen voi mennä 

4-15 vuotta. Vuonna 1984 Papernow’n kehittämän uusperhesyklin mukaan 

kehitysvaiheita on seitsemän. Perhe saattaa vaikeuksia kohdatessa taantua 

aikaisempiin vaiheisiin, mutta niissä vaikeuksissa etenee kuitenkin nopeammin kuin 

aikaisemmin. (Hirvonen & Korhonen 2009, 69.) 

Ensimmäistä vaihetta kutsutaan mielikuvavaiheeksi, jossa eletään vielä vaaleanpunaiset 

lasit päässään ja haaveiden varassa. Usko onnelliseen tulevaisuuteen on vahva ja 

otetaan avosylin vastaan toisen puolison lapset. Lapset elävät myös omassa 

haavemaailmassaan toivoen, että omat vanhemmat palaisivat takaisin yhteen ja äiti- tai 

isäpuoli häviäisi. (THL 2017a.) Aikuiset haluavat hyvittää lapsilleen avo- tai avioeron 

aiheuttaman surun ja korvata rikkoutuneen perheensä (Hirvonen & Korhonen 2009, 69.) 

Seuraavaa kehitysvaihetta kutsutaan haavekuvien tunnistamisvaiheeksi, jossa pelko 

uudesta epäonnistumisesta alkaa vaivata. Uusperheen aikuiset alkavat hiljalleen 

tunnistaa haavekuvia ja luoda joukkuehenkeä, kun ajatus siitä, ettei kaikki olekaan ehkä 

hyvin vahvistuu. Tässä vaiheessa on myös yleistä, että uusperhe saattaa myös 

jakaantua biologisten linjojen mukaisesti eli vanhempi saattaa liittoutua biologisen lapsen 

tai lapsien kanssa. (THL 2017a.) Lapsipuolet torjuvat äiti- tai isäpuolen toistuvasti, joka 

taas aikuisessa nostaa esiin vaikeita tunteita. Puoliso saattaa nämä tunteet tulkita niin, 

ettei isä- tai äitipuoli haluakaan oikeasti liittyä perheeseen. (Hirvonen & Korhonen 2009, 

69.) 



19 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | JENNI MALMBERG 

Tosiasioiden tunnistamisen vaiheessa eli kolmannessa vaiheessa nousee 

uusperheessä kielteisiä tunteita ja alun unelmat kumoutuvat. Tässä vaiheessa vaarana 

on vieraantuminen, joten avoin keskustelu puolisoiden välillä on tärkeää sekä lisäksi 

saatetaan tarvita ammattilaisten apua ja tietoa. (THL 2017a.) Isä tai äitipuoli saattaa 

pettyä unelmien kariutumisesta ja alkaa voida huonosti. Isä tai äiti joutuu ikävään 

tilanteeseen, koska hän on puolison ja lasten tarpeiden välissä ristitulessa. Usein myös 

lapset huomaavat tämän ja käyttävät hyväkseen mieluusti aikuisten välisiä 

erimielisyyksiä. (Hirvonen & Korhonen 2009, 69.) 

Selvittelyvaiheessa aletaan käydä läpi ristiriitoja ja vaikeita tunteita. Puhuttaessa 

tunteista avoimin ilmaisuin johtaa se usein riitelyyn. Tässä kohtaan viimeistään on hyvä 

vetää selkeät rajat oman perheen ympärille, jos niitä ei ole tehty aiemmin. (THL 2017a.) 

Konkreettisilla sopimuksilla voidaan rauhoittaa sekaista tilannetta, esimerkiksi milloin 

raivataan lasten menojen täyttämiin kalentereihin aikaa parisuhteen hoitamiselle tai 

milloin vastaan ex-puolison puheluihin (Hirvonen & Korhonen 2009, 70). 

Viidennessä vaiheessa eli toimintavaiheessa vanhemmat alkavat työstämään ratkaisuja, 

vaikka lapset voivat edelleen vastustaa perheen luomia rajoja. Perhe jättää aiemmat 

kokemukset taakseen ja alkaa luoda omia rituaaleja ja tapoja. Perheellä alkaa olla 

takanaan jo yhteistä historiaa, jonka vuoksi neuvottelut ja keskustelut alkavat sujua 

paremmin. (THL 2017a.) Tässä vaiheessa keskinäinen välittäminen lisääntyy, joka 

johtaa siihen, että uusi aikuinen ja lapsi voivat selvitellä välejään ilman toisen aikuisen 

apua (Hirvonen & Korhonen 2009, 70). 

Yhteyden luomisen vaiheessa eli kuudennessa kehityssyklissä alkaa perhe vahvistua. 

Perheen eri roolit ovat tarkentuneet ja luotu perustaa parisuhteelle. Tässä vaiheessa 

pystytään jo käsittelemään vaikeuksia ja alkaa niin sanottu ”meidän lauman” aika. (THL 

2017a.)  

Viimeisessä vaiheessa eli ratkaisuvaiheessa uusperheen identiteetti on varmistunut ja 

vakiintunut eikä koko ajan perheen tarvitse kysellä oikeutusta olemassaololleen. 

Perheenjäsenten yhteenkuuluvuuden tunne ja läheisyys kasvavat sekä perheenjäsenien 

väliset suhteet muuttuvat avoimemmiksi. (THL 2017a.) 
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4.4 Uusperheen parisuhde 

Ennen kuin antaa mahdollisuuden uudelle suhteelle, on kyettävä jättämään aiempi liitto 

taakse. Ero tarkoittaa entisen perherakenteen hajoamista ja perhesuhteiden uudelleen 

rakentumista. Tämä muutosprosessi vie aikaa ja vaatii sopeutumista. Ero on aina 

yksilöllinen kokemus, jonka läpikäyminen ja käsittely ovat tärkeää. Uusperheen 

perustaminen on erityisen vaikeaa, jos entisten puolisoiden erosuhde ei ole ehtinyt vielä 

rakentua ja vakiintua toimivaksi vanhemmuussuhteeksi (Mykkänen-Hänninen 2009, 12, 

91.) 

Usein vastarakastunut pariskunta unohtaa kaikki muut ihmiset ja ovat tässä maailmassa 

kahden. Uusperheellinen pariskunta ei voi ajatella kuitenkaan näin, koska olemassa on 

lapset ja heidän perheensä. Lapset tulevat uuspareilla rakastumisen kylkiäisenä eikä 

heitä pysty valitsemaan. Niin ikään lapset eivät myöskään pääse valitsemaan uutta 

sosiaalista vanhempaa. Usein onkin niin, että lasten ja uuden kumppanin suhde on 

kaikkein haasteellisin uusperheessä. (Väestöliitto 2017.) Avio- tai avoliiton hajoamisesta 

löytyy jo kokemusta uusperheissä. Vanhempi on voinut jo muodostaa uuden 

parisuhteen, kun lapsella voi olla vielä tähän menetykseen tai eroon liittyvä surutyö 

kesken. Olisikin tärkeää muistaa, että jokainen tekee surutyötä oman aikataulun 

mukaisesti ja tämä tulisi ottaa huomioon. (Suomen Uusperheiden liitto 2017b.) Lapsi 

usein yrittää tehdä kaikkensa, että vanhemmat palaisivat takaisin yhteen (Malinen & 

Larkela 2011, 12). 

Uusparisuhteen tavallisimmat ja ratkaistavissa olevat ristiriidat usein liittyvät perheen 

ulkopuolisiin tekijöihin. Uusparisuhteessa tulee näkyväksi usein sellaisia asioita, joita ei 

välttämättä ole halunnut/tarvinnut käsitellä ensisuhteessa. Esimerkiksi oman roolin 

löytäminen uusperheessä usein voi viedä aikaa ja heijastua tätä kautta parisuhteen 

hyvinvointiin. Parisuhde on uusperheen koossa pitävävoima, jonka vuoksi uusperheen 

aikuisten tehtävänä on ottaa vastuu perheessä sekä muodostaa yhteisrintama, kaikista 

ulkopuolisista mielipiteistä huolimatta. Aikuisten hyvä olo näkyy lasten hyvinvointina, 

jolloin voidaan sanoa toteutuneen lasten etu. Uusperheen parisuhdetta ja sen 

hyvinvointia tukevat yhteiset pelisäännöt, joista on puolisoilla yhteinen käsitys. (Larkela 

& Malinen, 2011, 35, 77) 

Uusperheen kulmakivi on parisuhde, joka pitää sen koossa. Aikuisten läheinen suhde 

tukee ajatusta meidän perheestä sekä vahvistaa perheen yhtenäisyyden tunnetta. 
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Lapset ovat onnellisessa uusperheessä meidän perheen lapsia, eivät vain sinun tai 

minun. Uusperheessä aikuisten parisuhteen keskeisiä elementtejä onnistuneessa 

uusperheessä ovat menneisyyden ja aikaisemman parisuhteen selvittäminen, 

parisuhteen säännöllinen hoitaminen ja uusien toimintamallien ja -tapojen oppiminen. 

Perheenjäsenillä on parhaimmillaan yhteinen ymmärrys uusperheestä meidän 

perheenä, jolloin heillä on yhteinen käsitys perhekulttuurista, yhteisistä pelisäännöistä ja 

ennen kaikkea uusperheestä tunneperheenä. (Suomen Uusperheiden liitto 2017d.) 

Uusperheissä on usein kuitenkin vahva halu sitoutua (Malinen & Larkela 2011,11.) 

Uusperheen arki saattaa olla hyvin haastavaa ja monien haasteiden eteen joutuu myös 

uusperheen parisuhde. Ulkopuoliset ihmiset saattavat olla hyvin ilkeitäkin ja esittävät 

omia tuomioitaan ja arvioitaan uudesta perheestä. Tässä onkin tärkeää sulkea pois 

ulkomaailma ja vedettävä selkeät rajat uusperheen ja muun maailman välille. Varsinkin 

koskien ex-puolisoiden rajoja. Heidän kanssaan on sovittavat selkeät toimintasäännöt, 

jotta he eivät pääse käyttämään valtaa uusperheeseen. (Hirvonen & Korhonen 2009, 

40.) 

Perheet, joissa molemmat aikuiset toimivat kasvattajina, onnistuvat yleensä paremmin 

kuin ne, joissa toinen jää sivusta seuraajaksi tai hänen kasvatusnäkemyksiä ei 

hyväksytä. On tärkeää, että molemmat aikuiset saavat omat vastuualueensa perheessä 

ja kodin asioissa sekä molemmilla tulee olla oikeus osallistua lasten kasvattamiseen 

tasavertaisesti. Näin voidaan välttää erilleen ajautuminen, joka on usein uhka ongelmien 

kasautuessa. (Kiianmaa 2008, 150–151.) Lojaliteettiristiriitojen sietokyky, joustavuus, 

kärsivällisyys ja ulkopuolisuuden sietokyky ovat parhaita ominaisuuksia uuspareille. 

Lapset tottuvat toisen aikuisen pysyvyyteen äidin tai isän elämässä ajan kulumisen 

myötä. Ajan myötä lapset saavat myös varmuuden siitä, että rakkautta riittää kaikille. 

(Larkela & Malinen, 2011, 37.) 

4.5 Uusperheen vanhemmuus – lapset ja nuoret 

Perustaessaan uusperhettä vanhempi saattaa olla huolissaan, miten uusi suhde voi 

vaikuttaa lapseen/lapsiin. Uusi puoliso ei välttämättä ymmärrä läheistä suhdetta, joka 

vanhemmalla voi olla lapseen. Kun puoliso ja lapsi riitelevät, voi vanhempi tuntea 

olevansa puun ja kuoren välissä. Puoliso voi tuntea epävarmuutta omasta roolistaan 

uusperheessä tai jäädä jopa ulkopuoliseksi. (Raising children 2018.) 
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Uusperheessä puhutaan neljänlaisesta vanhemmuudesta, joita ovat biologinen 

vanhemmuus, juridinen vanhemmuus, sosiaalinen vanhemmuus sekä psykologinen 

vanhemmuus.  Biologinen vanhemmuus määräytyy sen mukaan, kuka lapsen on 

siittänyt, synnyttänyt tai kantanut. Lapsen kanssa yhteisen arjen jakavasta henkilöstä 

puhutaan sosiaalinen vanhempi. Juridinen vanhemmuus määräytyy joko isyyden 

tunnustamisen ja vahvistamisen tai adoption sekä avioliiton kautta. Uusperheen 

vanhemman elatusvelvollisuus suhteessa kumppaninsa lapsiin onkin keskeinen 

kysymys uusperheen juridiseen vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Sekä 

psykologisessa että sosiaalisessa vanhemmuudessa onkin kyse vanhempien ja lasten 

keskinäisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta arkielämässä. Siinä missä juridinen ja 

biologinen vanhemmuus määritellään hyvin pitkälle aikuisen näkökulmasta, 

psykologinen vanhemmuus lähtee ennen kaikkea siitä, kenet lapsi tunnetasolla kokee 

vanhemmakseen. (Hirvonen & Korhonen 2009, 97.) 

Vaikein osa-alue uusperheissä on vanhemmuus. Uusperhettä perustaessa lapsen 

saattaa olla helpompi sopeutua tilanteeseen, mitä nuorempi hän on. Tutkimusten 

mukaan nuorilla (10-14 vuotiaat) saattaa olla eniten vaikeuksia hyväksyä uusperhe, 

koska samaan aikaan he rakentavat omaa identiteettiään. Yli 15-vuotiaat eivät taas 

tarvitse niin paljon holhousta ja viettävät vähemmän aikaa uusperheen arkea, kun taas 

nuoremmat lapset (alle 10-vuotiaat) on yleensä hyväksyvämpiä uutta aikuista kohtaan, 

erityisesti kun aikuisella on positiivinen vaikutus. (American Psychological Association 

2018.) 

Uusperheen vanhemmuus tarvitsee syntyäkseen tunnetta, tilaa, aikaa ja tahtoa. 

Erityisesti tilaa tarvitsee uuspari lapsen biologisilta vanhemmilta. Uusparien on hyvä 

myös käydä keskenään keskustelua siitä, millaisen roolin he ovat valmiita ottamaan isä- 

tai äitipuolena. Sosiaalinen tai psykologinen vanhemmuus syntyy tunteesta. Se ei vaadi 

välttämättä voimakkaita rakkaudentunteita, vaan myös riittävän hyvä toimeen tuleminen 

riittää. Uusperheessä suurimmat epäselvyydet, syyllisyyden tunteet sekä suurimmat 

haasteet aiheuttavat juuri nämä isä- tai äitipuolen roolit sekä uuden puolison paikan.  

Tästä syystä yksi suurimmista uusparin kysymyksistä on se, kuinka vanhemmuus 

hoidetaan yhdessä. (Malinen & Larkela 2011, 16–18.) 

Uusperhekuviossa suurena haasteena on vanhemmuuden jakaminen. Se, että 

vanhempien välinen yhteistyö toimii, on tärkeää lapselle. Uusperheen alkuvaiheessa 

korostuu erityisesti tiedonkulun tärkeys uusperheen, ex-perheen ja biologisten linjojen 

välillä. Perustana lasten hyvinvoinnille ja turvalliselle kehitykselle on toimiva 
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keskusteluyhteys. Uusperheiden aikuiset näyttävät, että he toimivat rintamana ja 

muodostavat yhteisen vastuun. Sukulaisten huoli perheen hyvinvoinnista saattaa 

korostua eron jälkeen. On tärkeää luoda rajat, mutta kuitenkin on varottava lasten 

joutumista ristipaineeseen. (Malinen & Larkela 2011, 31.) 

Lapsen mieleen uusperheessä rakentuu helposti kahden tason perheet: arki- ja 

tunneperhe. Arkiperheellä kuvataan perhe-elämän arkista tapahtumapaikkaa, joka 

sisältää muun muassa biologisen perustan, perheen ja asumisen rajat sekä lapsuuden 

ja aikuisuuden rajat. Tämän rinnalla lapselle rakentuu tunneperhe, jossa oleellista ovat 

läheiset ja lämpimät tunnesuhteet lapsen ja hänen perheeseensä lukemien ihmisten 

kesken. Aikuisilta vaaditaan lapsen tunne-perheeseen liittyen ymmärrystä, joustavuutta 

ja lasten tunteiden huomioonottamista, mutta myös kykyä tehdä selväksi arki-perheen 

realiteetit. (THL 2017b.) 

Uusperheen lapsi voi syntyä vanhempiensa edellisistä liitoista olevien lasten 

sisarukseksi joko perheeseen, jossa on jo sekä yhteisiä että kummankin tai toisen 

vanhemman aiemmasta liitosta olevia lapsia tai lapsi voi olla uusparin ensimmäinen 

yhteinen. Se, millainen suhde sisarusten välille syntyy, vaikuttaa varmasti siihen, kuinka 

vauvan sisarukset asuvat perheessä: koko ajan vai ajoittain. Lapsen odotus ja syntymä 

uusperheessä lisää aikuisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Usein tämä on merkkinä 

perheessä jo oleville lapsille siitä, että vanhemmat eivät enää palaa yhteen ja oma 

vanhempi on hyvin sitoutunut uuteen puolisoon. (THL 2017c.) 

Uusperheen kehitysvaiheella voi olla merkitystä sisarussuhteiden muodostamiselle.  

Uusperheen perustamisen alkuvaiheessa syntynyt yhteinen lapsi saattaa aiheuttaa 

ristiriitoja, koska tällöin perheenjäsenillä ei ole ollut vielä mahdollisuutta sopeutua 

perhemuutokseen. Tässä tilanteessa yhteinen lapsi etäännyttää muita lapsia. 

Uusperheen kehityksen keskivaiheessa syntynyt yhteinen lapsi voi vahvistaa yhteisen 

perhekulttuurin muodostumista ihannetapauksessa.  Vaarana on kuitenkin, että isä- tai 

äitipuoli voi keskittyä vain yhteiseen lapseen, jolloin perheen sisälle syntyy ydinperhe, 

josta muut kuin yhteiset lapset jäävät ulkopuolelle. Viimeisessä kehitysvaiheessa oleva 

uusperhe vasta pystyy ottamaan vastaan yhteisen lapsen samalla tavalla kuin 

tilanteessa, jossa syntyy uusi sisarus ydinperheeseen. (THL 2017a.) 
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5 MEIDÄN PERHE – UUSPERHE RYHMÄN 

KEHITTÄMINEN 

Konstruktiivinen malli on yksi tapa kuvata kehittämisprosessia, jota käytän tässä 

opinnäytetyössä. Mallissa on eri vaiheita: aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, esivaihe, 

työstövaihe, tarkistusvaihe, viimeistely ja valmis tuotos. Vaiheet saattavat mennä myös 

päällekkäin tai pitää palata takaisin esimerkiksi esivaiheesta uudestaan 

suunnitteluvaiheeseen. (Salonen 2013, 16–20.) 

 

KAAVIO 2. Opinnäytetyön aikajana. 

Aloitusvaihe

joulukuu 2016 Sosiaalityöntekijä ehdottaa opinnäytetyölle aihetta

tammikuu 2017 Aiheen hyväksyttäminen koululla

helmikuu 2017 Opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen allekirjoitus

Opinnäytetyön suunnitelman kirjoitusta

Opinnäytetyöpäiväkirja, keskustelut

Suunnitteluvaihe

maaliskuu 2017 Konsulointi sosiaalityöntekijän kanssa Suomen uusperheiden liittoa

Opinnäytetyön suunnitelman palautus

huhtikuu 2017 Palaveri Raisiossa Suomen Uusperheiden liiton edustajien kanssa

Opinnäytetyön tietoperustan kirjoitusta

Opinnäytetyöpäiväkirja, keskustelut, konsultointi ja tiedonkeruu

Työstövaihe

toukokuu 2017 Opinnäytetyön suunnitelman hyväksyntä

kesäkuu 2017 Palaveri markkinoinnissa ja suunnittelua / psykologi ja sosiaalityöntekijä

heinäkuu 2017 Mainosten jakelu

elokuu 2017 Ilmoittautuminen päättyy vertaistukiryhmään

syyskuu 2017 Jatkosuunnitelma palaveri / psykologi ja sosiaalityöntekijä

tammikuu 2018 Opinnäytetyön kirjoitusta

helmikuu 2018 Opinnäytetyön esittäminen
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5.1 Opinnäytetyöprosessin kulku 

Kehittämistyön aloitusvaiheessa konstruktiivisen mallin mukaan linjataan tulevan 

hankkeen suunta. Mikä on kehittämistehtävä, ketkä ovat toimijoita sekä miten he 

sitoutuvat projektiin? Missä ympäristössä kehittäminen tapahtuu? (Salonen 2013, 17.) 

Ensimmäinen tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa oli helmikuussa 2017, jossa 

kävimme läpi ideoita puolin ja toisin. Pohdimme muun muassa markkinointia ja hän 

kertoi, mitä tietoa oli saanut Suomen Uusperheiden liitolta ensimmäisessä 

tapaamisessa. Pohdimme muun muassa, että miten saisimme riittävästi tietoja 

hakijoista? Ehdotin, että voisin laatia lomakkeen, jossa selvitetään uusperheen 

tilannetta, syytä hakeutumiseen vertaistukiryhmään sekä teemoja, joita toivotaan 

käsiteltävän. Tarvittaessa myös voisimme haastatella ryhmään hakijoita. Ryhmän sisältö 

suunnitellaan vastaamaan esitietolomakkeissa esiin tuleviin asioihin, Suomen 

Uusperheiden Liitolta saadun materiaalin mukaan nouseviin uusperheiden haasteisin 

sekä ohjaajien mielestä tärkeisiin teemoihin.  

Maaliskuussa 2017 tapasimme yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa Suomen 

Uusperheiden liiton edustajan, jonka kanssa kävimme läpi heidän alustavaa 

hankesuunnitelmaa, vertaistukiryhmän sisältöä sekä mieleen juolahtaneita kysymyksiä. 

Lähtökohtana olisi, että vertaistukiryhmään tultaisiin pariskuntina perhepalvelujen kautta, 

esimerkiksi ohjataan asiakkaita perheneuvolasta, lastensuojelusta tai perhetyöstä. 

Lähdimme ajatuksesta, että vertaistukiryhmätapaamisia olisi neljä.  Ryhmä kokoontuisi 

kahden viikon välein syys-lokakuussa.  Maaliskuussa suunnittelimme käsittelevämme 

ensimmäisellä kerralla uusperheiden dynamiikkaa, toisella kerralla vanhemmuutta, 

kolmannella kerralla juhla-aihetta (syntymäpäivät, rippijuhlat yms.) sekä viimeisellä 

kerralla käsittelemme parisuhdeteemaa. Nämä teemat tarkentuisivat lähempänä kurssin 

alkua, kun pyydämme ilmoittautuneiden esittävän toiveita käsiteltävistä aiheista. 

Teemoja olemme pohtineet tapaamisessa yhdessä Suomen Uusperheiden liiton 

edustajan kanssa, jonka mielestä olisi hyvä päättää vertaisryhmä positiiviseen asiaan: 

parisuhteeseen. Tapaamisissa on keskustelua, ryhmätehtäviä sekä toiminnallisia 

menetelmiä käyttäen tutustumista. Lisäksi meillä olisi jokaisen ryhmätapaamisen alkuun 

etukäteen valmisteltu kirjallisuuteen perustuva tietoisku, joka pohjustaa päivän teemaa. 

Tapaamisen jälkeen konstruktiivisen mallin mukaan edessä oli suunnitteluvaihe eli 

tehdään hankkeesta kirjallinen suunnitelma (Salonen 2013, 17). 
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Tapasimme huhtikuussa 2017 Raisiossa sosiaalityöntekijän kanssa Suomen 

Uusperheiden liiton edustajat sekä Raision perhepalvelujen vt. johtajan, joiden kanssa 

kävimme lähinnä läpi tulevaa hanketta. Sosiaalityöntekijä oli tiedustellut, että 

perhepalvelujen psykologi voisi osallistua myös ryhmän ohjaamiseen. Näin saimme 

ohjaustiimiimme myös psykologista näkökulmaa sekä hän on myös itse uusperheen isä.  

Suunnitteluvaiheessa keräsin tietoa uusperheistä, uusperheiden kehitysvaiheista, 

ryhmän ohjauksesta ja vertaistuesta. Keväällä aloin jo kirjoittaa tietoperusta osaa, joka 

on iso osa opinnäytetyötä. Jokaisen tapaamisen jälkeen minulle muovautui selkeä kuva 

siitä, mitä tietoperusta pitää sisällään. Tietoperusta on kehittämistyön kannalta 

keskeinen käsitejärjestelmä, joka jäsentää aihepiiriä kehittämistyössä ja kokoaa yhteen 

kehittämistyön kannalta olennaisen tiedon (Ojasalo ym. 2009, 34–35). Myös tietoperusta 

muokkautui vielä kehittämisprosessin myötä, mutta keväällä aloitettu tietoperusta antoi 

kuitenkin raameja opinnäytetyölle ja oli merkittävä osa opinnäytetyöprosessia. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen kehittämishankkeessa siirrytään kentälle eli edessä oli 

esivaihe (Salonen 2013, 18.) Opinnäytetyösuunnitelma oli hyväksytty ja 

perhepalveluiden vt. johtaja oli näyttänyt vihreää valoa ryhmälle, joten oli aika ryhtyä 

toimeen. Kesäkuun tapaamisessa kokoonnuimme kaikki kolme ohjaajaa ja 

sosiaalityöntekijä kertoi, että he saavat psykologin kanssa työnohjausta. Työnohjauksen 

lisäksi hän on uusperheneuvojien kouluttaja sekä perhe- ja psykoterapeutti. Häneltä 

saisimme varmasti myös neuvoja ryhmän toteutukseen. Itse saisin myös osallistua 

heidän työnohjauksiin. Päätimme, että ensimmäisen kerran aiheena olisi uusperhe – 

perheytyminen, dynamiikka sekä kehitysvaiheet. Sosiaalityöntekijän vastuulla olisi 

alustus teemaan ja minä puolestani suunnittelisin toiminnallisen osuuden eli tässä 

tapauksessa tutustumiseen liittyvän leikin. Toisella kerralla psykologi hoitaisi alustuksen 

teemasta vanhemmuus. Kolmannen kerran teemana olisi parisuhde, jonka alustuksen 

hoitaisi sosiaalityöntekijä. Viimeinen kerta olisi lomakkeista sekä tapaamiskertojen 

perusteella psykologin alustama ”toivekerta”. Sosiaalityöntekijä oli tehnyt alustavan 

mainosesitteen, jonka yhdessä kaikki hyväksyimme. Ryhmän osallistujien ajateltiin 

saapuvan palvelujen kautta, jonka vuoksi mainos (liite 1) jaettiin perheneuvolan, 

lastensuojelutoimiston, neuvoloiden sekä Perhekeskus Satelliitin ilmoitustauluille. 

Lisäksi mainos tulisi myös Raision kaupungin internetsivuille. Mainonnan jälkeen 

pohdimme ohjelmarunkoa, joka olisi kaikkina kertoina samanlainen. 

 Alustus päivän teemaan  

 Tehtäviä pienryhmissä kahvin kera 
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 Tehtävien purku 

 Toiminnallinen osuus 

 Keskustelua 

 Palaute sekä mahdollisen kotitehtävän antaminen 

 Päättyisi aina runoon/mietelmään 

Kotitehtävän tarkoitus, että ajatukset teemoista pysyisi mielessä, vaikka tapaamisia ei 

ole joka viikko. Pohdimme, että kotitehtävä voisi olla myös konkreettinen asia, 

esimerkiksi järjestää kotona perhepalaveri. Sosiaalityöntekijä tai psykologi sitten soittaisi 

pariskunnalle viikon kuluttua edellisestä kerrasta ja näin neuvoisi/tukisi pariskuntaa 

samalla.  

Minä laatisin palautekaavakkeen, joka täytettäisiin 2-3 viikkoa ryhmän päättymisestä. 

Lisäksi jokaisen kerran päätteeksi keräisimme palautetta. Palaverin jälkeen kirjoitin 

opinnäytetyön tietoperustaa tarkentuneen kehittämistehtävän pohjalta.  

Elokuussa oli tarkoitus pitää palaveri vielä ennen ryhmän aloitusta. 

Opinnäytetyöprosessissa tätä vaihetta kutsuttaisiin työstövaiheeksi, jota voidaan kutsua 

käytännön toteutukseksi kehittämistyössä. Se on suunnitteluvaiheen jälkeen toiseksi 

tärkein vaihe kehittämisprosessissa. Siinä toimijat työskentelevät tavoitteellisesti ja 

säännöllisesti kohti yhteistä päämäärää.  Työstövaihe on kehittämisprosessin pisin vaihe 

ja siinä realisoituvat kaikki kehittämistyön osatekijät. (Salonen 2013, 18.) 

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan elokuussa sain sähköpostiin viestin sosiaalityöntekijältä, 

että ryhmäämme ei ole valitettavasti tullut tarpeeksi ilmoittautumisia. Jatkosuunnitelmia 

ja mahdollisia syitä pohdimme syyskuun lopussa yhdessä, joihin palaan pohdinta 

kappaleessa. Aikataulujen ja ohjaajien henkilökohtaisten elämäntilanteiden vuoksi 

emme pystyneet järjestämään ryhmää enää uudestaan esimerkiksi keväällä. Toivonkin 

kyllä, että ryhmä järjestetään myöhemmin, sillä sille varmasti on tarvetta uusperheiden 

parissa. Tammikuussa 2018 tapasin opinnäytetyön ohjaajani, jonka kanssa sovimme, 

että kuvaan tässä työssä opinnäytetyön suunnitelman. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata käytännössä suunnittelemamme toimintamalli. 

Se, että ilmoittautumisia ei tullut, tuntui, että suunnittelumme ja työmme oli mennyt 

hukkaan. Koska uskon, että suunnitelma on hyvä ja ajankohtainen, päätin kuvata 

opinnäytetyössä suunnittelemamme ryhmämallin. 
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5.2 Kehittämistyön menetelmät 

Kehittämismenetelmiä on useita eikä ole yhtä ainoaa toisia menetelmiä parempaa 

menetelmää tai välinettä. Menetelmien avulla saavutetaan kehittämistyön tavoite. 

Menetelmiä voi olla esimerkiksi konsultointi, keskustelut ja arviointi, kirjalliset 

menetelmät eli kynän ja paperin käyttö sekä kokeileva toiminta. Kyselyt, haastattelut eri 

lajeineen, havainnointi, henkilökohtaisen kehittämispäiväkirjan kirjoittaminen sekä 

dokumentointi. (Salonen 2013, 22–23.) Opinnäytetyössäni käytin näitä edellä mainittuja 

tiedonhankinta -ja kehittämismenetelmiä.  

Kaikissa tapaamisissa kirjotiin ylös muistiinpanoja sekä ajatuksia, mitä heräsi matkan 

varrella muistinpanokirjaani. Tätä voisi kutsua henkilökohtaiseksi 

opinnäytetyöpäiväkirjaksi. Opinnäytetyöpäiväkirja on kuvallisessa tai sanallisessa 

muodossa oleva dokumentti opinnäytetyönprosessista. Opinnäytetyöprosessi on iso ja 

pitkän ajanjakson mittainen prosessi, eikä tekijä millään enää pysty loppuvaiheessa 

muistamaan prosessin alkuvaiheen ratkaisuja. Toiminnallinen tuotos ja sen 

valmistuminen nojautuvat enimmäkseen päiväkirjan muistiinpanoihin. (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 19.) 

On hyvä käyttää konsultointi apua, mikäli sellaista on saatavilla. Suomen Uusperheiden 

liitolla on kattava kokemus vertaistukiryhmän järjestämisestä ja uusperheellisyydestä. 

Saimmekin runsaasti projektin aikana vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon itse 

ryhmässä sekä ryhmän teemojen suunnittelussa. Työnohjaaja on myös toiminut 

uusperheiden parissa, jonka työnohjaus vei meitä myös oikeille urille. 

Merkittävin osa opinnäytetyössä oli myös tilanteet, joissa muistiinpanot syntyivät. 

Opinnäytetyön aikana kokoonnuimme useasti eri kokoonpanoissa. Välillä 

sosiaalityöntekijän kanssa kahdestaan tai tapaamisissa oli mukana esimerkiksi 

Uusperheiden liiton edustaja. Jokainen tapaaminen ennen ryhmän alkua vei prosessia 

eteenpäin ja ajatus siitä, mitä vertaistukiryhmä pitää sisällänsä kirkastui. Keskustelut 

ovat tärkein kehittämismenetelmä. Niiden avulla sekä oma ajatus uusperheellisestä sekä 

koko opinnäytetyöprosessista tarkentui. Keskustelut ovat myös avainasemassa 

vertaistukiryhmässä. Pyrimmekin luomaan turvallisen ympäristön, jossa jokainen 

uskaltaa keskustella ja tätä kautta saa lisää voimaa arkeen. 
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Luin myös paljon opinnäytetöitä koskien uusperheitä sekä vertaistukiryhmiä. Aloitin 

lukemisen jo ennen varsinaista opinnäytetyösuunnitelman kirjoittamista, sillä niistä sain 

lukuvinkkejä, mistä kannattaisi etsiä tietoa opinnäytetyön tietoperustaan 

Prosessin onnistumisen kertoo kuitenkin eniten palautteet, joita kerätään jokaisen 

ohjauskerran jälkeen sekä 2-3 viikkoa ryhmän päättymisen jälkeen. Nämä nitovat koko 

projektin onnistumisen, sillä keskiössä ovat kuitenkin uusperheelliset. Pääajatuksena on 

tukea heitä uusperheellisyyden haasteissa. Näiden palautteiden perusteella varmasti 

syntyy ajatus siitä, tulisiko tästä pysyvä ryhmämuoto Raision perhepalveluille. 

Toimintaympäristönä kehittämishankkeessa on Raision perhepalvelut, jossa ryhmä 

kokoontuu. Kehittämishankkeen tuotoksena on tämä ryhmämalli, jossa kuvaan projektia 

siitä hetkestä, kun sosiaalityöntekijä ehdotti vertaistukiryhmän ohjausta siihen hetkeen, 

kun vertaistukiryhmä on ohi ja palautteet analysoitu. 
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6 VERTAISTUKIRYHMÄN SUUNNITELMA 

Aluksi pyörittelimme eri ajatuksia ryhmän tapaamiskertojen lukumäärästä, mutta 

päädyimme siihen, että neljä kertaa olisi varmasti sopiva luku. Konsultoimme Suomen 

Uusperheiden liittoa, joka piti määrää myös hyvänä. Uusperheissä yksi suurimmista 

haasteista on arjen pyöritys, jonka vuoksi ajattelimme ryhmää suunniteltaessa, että 

tapaamisten lukumäärä sekä kesto tulisi olla riittävän lyhyt. Ryhmän oli tarkoitus 

kokoontua joka toinen viikko, jossa oli myös ajateltu asiaa uusperheellisten 

näkökulmasta. Monessa uusperheessä lapset asuvat vuoroviikoin, joten parhaimmassa 

tapauksessa ryhmän ajankohta voisi osua viikolle, jolloin lapset asuvat toisissa kodeissa. 

Päiväksi valikoitui torstai, joka johtui lähinnä siitä, että perhepalvelujen ryhmätila oli 

varattuna todella monena muuna päivinä. Perhepalveluilla oli aiemmin kaksi ryhmätilaa, 

mutta toinen on tällä hetkellä vuokrattu lapsi- ja perhepalvelujen muutosryhmän 

työryhmälle. Ryhmätapaamisen ajankohta olisi klo 17-19. Alkamiskohta olisi sellainen, 

että todennäköisesti ihmiset olisivat ehtineet käydä kotona töiden jälkeen ja 

lopetusajankohta olisi sellainen, että ehtisi vielä laittamaan lapset nukkumaan ajoissa. 

Kesto olisi kaksi tuntia, jonka vuoksi kahvitus tapahtuisi keskustelun lomassa eikä siihen 

menisi niin sanotusti ylimääräistä aikaa. 

Olimme sopinut vertaistukiryhmän suunnittelun alussa, että psykologi ja 

sosiaalityöntekijä hoitaisivat teemojen alustuksen ja minä suunnittelisin toiminnallisen 

osuuden. Tämän vuoksi en pysty kertomaan alustusten suunnitelmista, sillä ne eivät 

kuuluneet vastuualueeseeni, eikä minulla ole niistä tietoa. Yhdessä suunnittelimme 

kotitehtävien aiheet ja toteutukset. Kotitehtäviin päädyimme, jotta teema säilyisi 

osallistujien mielessä eikä prosessi katkeaisi. Kotitehtävän tulisi olla kuitenkin selkeä ja 

yksinkertainen, jotta uusperheen arjessa se olisi helppo toteuttaa. Seuraavaksi kuvaan 

lyhyesti neljän tapaamiskerran suunnitelman. Tapaamiskertojen suunnitelmat löytyvät 

myös liitteistä. On tärkeää luoda suunnitelma etukäteen, mutta myös jättää tilaa pelkälle 

olemiselle ja toisten kanssa rupattelulle. Näin ryhmäläiset saavat parhaan mahdollisen 

hyödyn ryhmästä. Minun tehtävänä olisi myös jokaisella kerralla huolehtia 

kahvitarjoilusta. 

Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa aiheena olisi uusperhe – perheytyminen, 

dynamiikka sekä kehitysvaiheet (liite 2). Kun uusperheellinen tuntee uusperheen 

kehitysvaiheet, hän osaa toimia oikein ja suhde etenee seuraavaan kehitysvaiheeseen. 
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Uusperheen dynamiikka on erilainen kuin ydinperheessä, sillä siihen vaikuttavat myös 

etävanhemmat sekä heidän kanssaan asuvat uudet puolisot ja sisaruspuolet. Käymällä 

näitä aiheita läpi saa uusperheellinen tietoa ja ymmärrystä siitä, että esimerkiksi miltä 

saattaa omasta puolisosta tuntua? Perheytymistä tukee erityisesti luomalla perheille 

omat säännöt. Sosiaalityöntekijän tehtävänä oli hoitaa teeman alustus. Minä olin ajatellut 

ensimmäiselle kerralle toiminnalliseen osuuteen, että jokainen tutustuisi vieruskaverin 

kanssa ja tämän jälkeen esittelisi vierustoverinsa muulle ryhmälle.  Näin tekisimme myös 

me ohjaajat ja samalla kertoisin opinnäytetyöstäni, jossa korostaisin, että ajatuksena on 

vaan kertoa ryhmän kulusta sekä analysoida palautteet. Tärkeää olisi myös kertoa 

ryhmän tavoitteista, joka on tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin sekä 

oman parisuhteen ja perheen tilanteen pohtiminen ja voimavarojen löytyminen. 

Kävisimme läpi myös seuraavien kertojen teemat. Näin ryhmään osallistujat osaisivat 

valmistautua etukäteen, mitä tulevana kertana tulisimme käsittelemään.  Ajatuksena oli 

myös, että jokaisen kerran lopussa antaisimme pariskunnille kotitehtävän.  

Ensimmäisen kerran kotitehtävänä olisimme jakaneet perhepalaverin ohjeet ja 

tehtävänä olisi pitää kotona oma perhepalaveri. Perhepalaverit voi olla yksi keino laatia 

perheelle omia toimintatapoja ja sääntöjä. Säännöt helpottavat arkea ja lisäävät lasten 

turvallisuudentunnetta. Perhepalaveri voi olla viikoittainen tapahtuma, jossa käydään läpi 

tulevan nukkuma-, kotiintulo- ja ruoka-aikoja. Silloin voidaan myös sopia viikkorahasta 

sekä pelivuoroista ja ruutuajasta sekä läksyjentekokäytännöistä. Kotitöiden jakaminen 

sujuu kätevästi myös perhepalavereissa, kun jokaiselle perheen jäsenelle sisällytetään 

lapsen kehitystason mukaisesti joitakin kotitöitä. (Rantala 2009.) Pääsääntöisesti 

kotitehtävien purku tapahtuisi puhelimitse tapaamiskertojen välisellä viikolla, jotta 

tapaamiskerralla jäisi aikaa tarpeeksi teeman käsittelyyn.  

Ensimmäisen kerran päätteeksi heittäisimme palloa ryhmälaiselta toiselle kuvaten 

yhdellä adjektiivilla ryhmäläisten tunteita ensimmäisestä kerrasta. Minä kirjaisin samalla 

ryhmäläisten adjektiivit ylös. Haluan, että ensimmäisen palautteen keruu olisi 

mahdollisimman yksinkertainen, jotta jokainen osallistuja uskaltaisi jakaa oman 

adjektiivin. Ensimmäinen kerta saattaisi olla muutenkin jännittävä sekä osallistujille että 

meille ohjaajille.  

Toisen kerran aiheena olisi vanhemmuus – lapset ja nuoret (liite 3). Aiheena tämä on 

todella laaja, mutta tämä aihe on se, joka varmasti eniten herättää kysymyksiä 

uusperheissä. Vanhemmuus on valittu aiheeksi, koska on tärkeää löytää oma paikkansa 

perheessä. Malisen (2011) mukaan uusperhekuviossa vanhemmuuden jakaminen on 
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yksi suurimpia haasteista. Tulee myös muistaa, että lapsi ei itse valinnut, että hän kuuluu 

uusperheeseen. Tilanne vaatii ymmärrystä, että lapsi saattaa kapinoida. Sosiaalinen 

vanhemmuus saattaa herättää suuria tunteita, jonka vuoksi on hyvä käydä teemaa läpi 

yhdessä muiden sosiaalisten vanhempien kanssa. Keskusteluiden avulla ehkä saamme 

biologisia vanhempia ymmärtämään omaa puolisoa, jonka rooli sosiaalisena 

vanhempana saattaa olla välillä hyvin haastava. Hyvänä apuvälineenä olisi tärkeää 

esitellä vanhemmuuden roolikartta (liite 3), jossa vanhemmuus esitetään visuaalisena 

kokonaisuutena. Kartta sisältää vanhemmuuden viisi perusroolia: rajojen asettaja, 

ihmissuhdeosaaja, huoltaja, rakkauden antaja sekä elämän opettaja. (THL 2018.) 

Psykologin tehtävä olisi hoitaa teeman alustus. Toiminnallisessa osuudessa olin 

ajatellut, että ryhmä jaettaisiin niin, että samassa ryhmässä olisi bonusäitejä ja toisessa 

ryhmässä bonusisiä. Ryhmissä jokainen kertoisi oman tähtihetkensä 

bonusvanhempana. Ryhmä valitsi yhden tähtihetken ja esittäisi sen muulle ryhmälle. 

Kotitehtävänä olisi pohtia ja kirjoittaa ylös, mitkä vanhemmuuden roolikartan osa-alueet 

toteutuvat bonusvanhempana. Ryhmän lopuksi kävisimme läpi ajatuksia tästä 

tapaamisesta kortein. Olisin levittänyt pöydälle erilaisia tunnekortteja, joista jokainen 

valitsisi tähän hetkeen parhaiten kuvaavan kortin ja kertoisi tästä muutamalla sanalla. 

Parisuhde olisi kolmannen ryhmätapaamisen aihe (liite 4), jonka teeman alustuksen 

sosiaalityöntekijä hoitaisi. Uusperheen parisuhde on aiheena tärkein, sillä sen tulee olla 

vahva rintama, jotta se kestää kaikki ulkopuoliset paineet. Uusperheen parisuhde 

saattaa olla usein koetuksella. Kun lapset voivat luottaa aikuisten hyvinvointiin, myös 

lapsilla on rauhallinen mieli. Kävisimme myös läpi edelliskerran kotitehtävän 

vanhemmuuden roolikartasta. Lisäksi olisi mielenkiintoista kuulla, oliko jossain 

perheessä perhepalaveri jäänyt käyttöön eikä vain yhden kerran kokeiluksi.  

Toiminnallisen osuuden tehtävänä olisi kirjoitustehtävä. Ohjaaja jakaisi jokaiselle 

osallistujalle alla olevat lauseenalut jatkettavaksi. Kun lauseet ovat valmiita, parit 

ohjataan lukemaan rauhallisessa paikassa toisilleen lauseet. Ajatukseni oli, että jokainen 

lukisi yhden lauseista (liite 3) ääneen myös muulle ryhmälle.  

Kotitehtävänä olisi kirjoittaa kolme ominaisuutta itsestään, josta ei pidä. Seuraavalla 

kerralla laittaisimme jokaisen paperille kirjoittamat ominaisuudet väärinpäin lattialle. 

Tämän jälkeen jokainen nostaisi vuorotellen paperin ja kirjoittaisi siihen, mitä hyötyä 

tästä ominaisuudesta olisi. Näin jokainen saisi lopulta oman paperin takaisin, jossa olisi 
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monta ajatusta siitä, miten tätä ominaisuutta voisi ajatella positiiviseksi. Lopuksi jokainen 

ryhmälainen nostaisi tunnekortin, joka kuvastaisi omaa parisuhdetta. 

Neljäs eli viimeinen ryhmätapaaminen (liite 5) käsittelisi niitä teemoja, joita on tullut esiin 

ryhmäkertojen aikana sekä ryhmän alussa kerättyihin kyselylomakkeisiin. Tämän kerran 

teemat olisivat koko ryhmän tärkeimmät, sillä ne olisivat juuri niitä aiheita, joita ryhmän 

osallistujien mieltä askarruttaisi. Tärkeintä ryhmässä on se, että ryhmäläiset saavat jakaa 

kokemuksia ja ottaa puheeksi asioita, joihin kaipaavat tukea. Meidän ohjaajien tehtävänä 

olisi vastata näihin asioihin ja samalla syntyisi varmasti hyviä keskusteluita. Ehkä joku 

ryhmäläisistä ottaisi puheeksi aiheen, jota joku muukin miettii, mutta ei uskalla ääneen 

sanoa. Psykologi olisi tällä kerralla tehnyt alustuksen teemoihin.  

Viimeisellä kerralla jakaisimme myös kirjallisuusluettelon, jossa on käsiteltyihin 

teemoihin liittyvää kirjallisuutta. Opinnäytetyöprosessin aikana olen löytänyt todella hyviä 

kirjoja, joista saattaisi olla hyötyä myös muille uusperheellisille. Toiminnallisessa 

osuudessa jakaisin jokaiselle pariskunnalle kartongin, johon he kirjaisivat jokaisesta 

teemasta tästä ryhmästä saaneen neuvon/opin/oivalluksen, jonka aikovat viedä 

perheisiinsä. Lopuksi jakaisimme lyhyen palautekaavakkeen (liite 5). Varsinainen 

palautekaavake lähettäisiin sähköpostitse 2-3 viikkoa siitä, kun ryhmän viimeinen kerta 

on päättynyt. Palaute kerätään anonyymisti niin, että sähköpostiin lähetetään linkki. 

Palautteesta saisimme tietää, miten me ohjaajat olemme onnistuneet tai epäonnistuneet 

ryhmän ohjauksesta, ajankohdassa sekä teemoissa. Palautteen avulla pystyisimme 

kehittämään omaa sekä ryhmän toimintaa tulevaisuutta varten. 

Suunnitelman oli tarkoitus tarkentua vielä ennen ryhmän aloitusta sen mukaan, 

minkälaisia pariskuntia oli ryhmään ilmoittautunut. Kirjallisuusluetteloa ja varsinaista 

palautelomaketta ei laadittu opinnäytetyön aikana, sillä ne olisi hyvä laatia, kun ryhmään 

osallistujien esitiedot olisivat selvillä. Mikäli esimerkiksi ryhmään ilmoittautuisi vain 

pariskuntia, joilla ei ole yhteisiä lapsia, ei kirjallisuusluetteloon tarvittaisi aineistoa 

aiheesta. Palautelomake olisi hyvä myös laatia ryhmän päättymisen jälkeen, jolloin 

kysymykset voisi kohdistaa vastaamaan ryhmässä olleisiin tilanteisiin.  
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7  POHDINTA 

7.1 Ideasta johtopäätöksiin 

Tarve ohjatulle uusperheiden vanhempien vertaistukiryhmälle nousi joulukuussa 2016 

Raision perhepalveluiden sosiaalityöntekijälle. Ryhmän tavoitteina oli antaa ryhmäläisille 

voimavaroja sekä työkaluja uusperheen arkeen. Lähdin innokkaana ideoimaan uuden 

ryhmän toimintaa ja odotin pääseväni soveltamaan toiminnallisia menetelmiä 

käytännössä. Prosessin aikana kohtasin kuitenkin useita haasteita sekä opinnäytetyössä 

että henkilökohtaiseen elämään liittyen, joka pidensi opinnäytetyöprosessia. Kun pitää 

muutaman kuukauden taukoja projektista, on vaikea tarttua tuumasta toimeen. 

Lopullinen takaisku oli, kun ryhmään ei tullutkaan ilmoittautumisia. Ensimmäinen ajatus 

oli, että kaikki opinnäytetyötä varten tehty työ oli mennyt hukkaan. 

Suomen Uusperheiden Liitto järjestää maksullisia vertaisryhmiä ympäri Suomea tiettyinä 

viikonloppuina vaihtelevin teemoin. Näitä ohjaavat Suomen Uusperheiden Liiton 

kouluttama vertaisohjaajapariskunta, jotka ovat itse uusperheellisiä. Vertaistoiminnan 

lisäksi Suomen Uusperheiden liitolla on tarjolla verkkokursseja, tietopaketteja, 

parisuhdekursseja kuin tuettuja uusperhelomiakin perheiden tukemiseksi. (Suomen 

Uusperheiden Liitto 2017c.)  Vaikka ryhmä ei toteutunutkaan, on onneksi tarjolla 

vertaistukea uusperheellisille. Nämä vertaistukiryhmät ovat maksullisia, mikä saattaa 

olla kynnys osallistua joillekin perheelle. Paikallisessa vertaistukiryhmässä on hyötyä 

myös siitä, että ryhmässä olleen henkilön kanssa on mahdollista jatkossa pitää yhteyttä 

helposti. 

Pettymysten ja haasteiden jälkeen loin mallin, jonka pohjalta ryhmä voidaan jatkossa 

toteuttaa Raisiossa tai myös muissa kaupungeissa.  Tietoperustan perusteella pystyy 

kirjoittamaan ryhmätapaamisten alustukset. Kokonaisuudessa opinnäytetyöprosessi 

kesti 1,5 vuotta, joten aikaa tähän käytettiin reilusti. Opinnäytetyön kirjoituksen olisi 

voinut aloittaa aiemmin ja sitä olisi voinut tehdä tasaisemmin. Prosessi oli alusta loppuun 

mielenkiintoinen, vaikka matkan varrella kohtasimmekin haasteita ja opinnäytetyö sai 

täysin erilaisen lopputuloksen, mitä oli tarkoitus. 

On olemassa erilaisia vaihtoehtoja sille, että kehittämistyö onnistuu. Ideaalitilanne on, 

että kaikki kehittämistyölle laaditut tavoitteet on saavutettu ja on saatu myös aikaan 

myönteisiä sivuvaikutuksia. Kaikki osallistujat ovat saaneet onnistumisen tunteen. On 
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myös mahdollista, että kehittämistyön tavoitteet ovat voineet olla liian epärealistia ja 

tämän takia eivät ole toteutuneet, mutta kuitenkin prosessin myötä on saatu myönteisiä 

vaikutuksia. Tällöin kehittämistyö on onnistunut, vaikka työn tavoitteet eivät ole olleet 

realistia. Pahin lopputulos kehittämistyössä olisi, ettei prosessin toteuttamisen jälkeen 

jää mitään positiivista sekä asetettuja tavoitteita ei saavuteta. (Sulavuori 2007, 61.) 

Tässä kehittämistyössä ei asetetut tavoitteet onnistunut, mutta positiivisia asioita syntyi 

kuitenkin. Esimerkiksi Raision perhepalveluilla on nyt käytettävissä valmis malli, jota voi 

käyttää myöhemmin sekä STEAn rahoittama hanke sai alkunsa sosiaalityöntekijän sekä 

Suomen Uusperheiden liiton työntekijän ajatuksesta. 

7.2 Kehittämistehtävän vaihtumiseen vaikuttavat syyt ja kehitysideat 

Miksi ryhmään ei tullut sitten osallistujia? Arjen kiireellisyys ja elämäntilanteet olivat 

varmasti osasyitä siihen, että emme saaneet ryhmään osallistujia. Vertaistukiryhmien 

tärkeys korostuu kuitenkin tänä päivänä ja varsinkin uusperheissä, joissa arkeen 

vaikuttavat niin paljon ulkopuoliset henkilöt. Vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi 

vaikuttavat suoraan koko perheen jaksamiseen ja hyvinvointiin.  

Ryhmän mainoksia jaettiin Raision neuvoloihin heinäkuussa 2017. Ajankohtana tämä oli 

huono, sillä kesällä ihmiset ovat lomalla eikä varmastikaan käy neuvoloissa niin paljon. 

Mikäli ryhmä toteutuu myöhemmin, olisi mainoksia järkevämpi jakaa neuvoloiden lisäksi 

Perhekeskus Satelliittiin ja avoimeen päiväkotiin Väentuvalle (Naantali). Näissä 

paikoissa käy lapsiperheitä viikoittain, joten varmasti tavoittaisi kohderyhmän. 

Mainoksien olisi myös hyvä olla esillä pidemmän aikaa. Nyt mainokset olivat 

ilmoitustaululla vähän reilun kuukauden. Mainokset kannattaisi jakaa laajemmalle 

alueelle sekä pidemmäksi aikaa. Se, että ryhmään ei tullut osallistujia, vaikutti varmasti 

myös se, että mainoksia oli jaettu vaan neuvoloihin eikä esimerkiksi kauppoihin. Ryhmän 

järjestäjänä toimi Raision perhepalvelut ja sosiaalityöntekijän ajatuksen mukaisesti 

ryhmään osallistujat tulisivat jo palveluiden piiristä. Esimerkiksi perhetyön tai 

perheneuvolan entisiä ja nykyisiä asiakkaita. 

Se, missä teimme myös virheen, oli markkinointi kollegoille. Ryhmää olisi pitänyt 

markkinoida enemmän juuri lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille sekä 

perheneuvolan työntekijöille, jotta ryhmään olisi saatu osallistujia. Suomen 

Uusperheiden liitto olisi voinut markkinoida ryhmää esimerkiksi Facebook sivuillaan. 

Olimme ehkä liian toiveikkaita ryhmän osallistujien suhteen, jonka vuoksi markkinointi oli 
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hyvin pientä. Olimme sopineet, että ryhmään otettaisiin 4 pariskuntaa, joten ajattelimme, 

että liian voimakkailla markkinoilla saisimme niin sanotusti liikaa hakijoita ryhmään. 

Kehitysideaksi voisi miettiä yhteiskurssia jonkun toisen toimijan kanssa, esimerkiksi 

Mannerheimin lastensuojeluliitto tai jo opinnäytetyön konsultoinnissa mukana ollut 

Suomen Uusperheiden liittoa. Mikäli on vaikeaa saada pariskuntia tulemaan pelkästään 

perhepalveluiden entisistä tai nykyisistä asiakkaista, voisi pohtia, että vain osa 

ryhmäläisistä tulisi toimeksiantajalta. Yhteistyökumppanin avulla varmasti saisi myös 

laajempaa näkyvyyttä vertaistukiryhmälle. 

Yksi syy, miksi ryhmä ei saanut osallistujia, saattaakin johtua siitä, että näitä teemoja on 

helppo kirjoittaa esimerkiksi Facebookissa kuin puhua näistä face-to-face. Raisio on 

myös niin pieni paikka, että ihmiset voi karttaa vertaistukiryhmää. Pahin skenaario olisi, 

että ryhmässä oli esimerkiksi oma ex-puoliso uuden puolison kanssa. Uusperheissä 

tilanteet ovat myös hyvin erilaisia. Ryhmään tullessa perheellä olisi hyvä olla neutraali 

elämäntilanne, jotta pystyy jakamaan asioita muiden ihmisten kanssa.  

Itse perheellisenä tiedän, että lastenhoidon järjestäminen on välillä hyvin vaikeaa, 

varsinkin arki-illalle. Vertaistukiryhmään olisi varmasti helpompi tulla, jos saamaan 

aikaan olisi järjestetty Raision perhepalveluiden puolesta lastenhoito. Tässä 

perhepalvelut voisivat hyödyntää esimerkiksi lähihoitaja- tai sosionomiopiskelijoita. 

Myöhemmin voisi pohtia myös kokonaan omaa ryhmää uusperheiden lapsille, 

lapsettomille sosiaalisille vanhemmille sekä muita eri variaatiota uusperheiden sisällä. 

Näitä kohdennettuja ryhmiä on alkanut ilmestymään Facebookiin sekä erilaisia chat-

keskusteluita Suomen Uusperheiden järjestämänä. Kohdennetuissa ryhmissä on kaikilla 

sama lähtötilanne, vaikka perhetilanne saattaakin olla hyvin erilainen sillä hetkellä.  

7.3 Vertaistukiryhmän suunnitelman arviointi 

Ryhmän sisältö oli suunniteltu yhdessä Suomen Uusperheiden liiton kanssa. Teemat 

eivät päässeet testaukseen. Itse myös uusperheellisenä allekirjoitan, että teemat olivat 

hyviä. Mikäli ryhmä myöhemmin toteutuu, arvioin ettei teemoihin tule muutoksia. Itse 

kuulun moneen uusperheisiin liittyviin ryhmiin Facebookissa ja näitä teemoja siellä 

ihmiset käsittelevät päivittäin. Näitä samoja teemoja käsitellään Suomen Uusperheiden 

liiton järjestämissä vertaistukiryhmissä.   
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7.4 Opinnäytetyön luotettavuus ja hyödynnettävyys Raision Perhepalveluille 

Olen suunnitellut, toteuttanut ja kirjoittanut raportin yksin. Kaikessa lähdemateriaalin 

hankinnassa olin kriittinen ja käytin luotettavia sekä monipuolisia lähteitä. Valittu 

tietoperusta oli suoraan ryhmän teemoihin pohjautuvia. Pyysin vinkkejä 

tietoperustakirjallisuuteen sosiaalityöntekijältä sekä Suomen Uusperheiden liiton 

edustajalta. Heiltä sainkin teoriaa lainaksi tietoperustaa varten. Opinnäytetyö antaa 

tietoa siitä, että minkälainen vertaistukiryhmän ohjaamisprosessi on ja mitä ryhmän tulee 

ottaa huomioon. Työ antaa myös viitteitä siitä, että mitä hyötyä vertaistuesta on 

uusperheelliselle. Kaikki opinnäytetyössä käytetyt lähteet ovat 2000-luvulla kirjoitettuja. 

Luin paljon uusperheisiin sekä vertaistukeen liittyviä opinnäytetöitä, joissa huomasin, 

että oli käytetty samoja lähteitä. Lähteet ovat luotettavia ja niistä poimittu tieto on 

luotettavaa vielä vuonna 2018. Englanninkielisiä lähteitä löytyikin yllättävän paljon, mutta 

osa niistä oli kirjoitettu yli 20 vuotta sitten. Olisi ollut hyvä tutustua enemmän 

englanninkielisiin lähteisiin, sillä esimerkiksi suomen kielisissä opinnäytetöissä oli 

käytetty hyvin paljon samoja lähteitä kuin omassa opinnäytetyössä. Ulkomailla on tutkittu 

enemmän uusperheiden maailmaa. 

Suomen Uusperheiden liiton Stepping-hankkeessa on Raisio mukana, jossa tullaan 

kehittämään auttamismuotoja uusperheille. Toimeksiantajan mukaan opinnäytetyötäni 

voidaan käyttää hankkeen ryhmätyöskentelyä käynnistäessä. Tarkemmin toimeksiantaja 

ei osaa asiasta sanoa, koska hanke on vasta alussa. Opinnäytetyössäni on kattavasti 

käyty läpi uusperheteoriaa, jota voisi toimeksiantajan mukana käyttää tukena 

perhepalvelujen työntekijöille sekä opiskelijoille. Työntekijöiden on hyvä ymmärtää 

uusperheiden dynamiikkaa ymmärtääkseen perheenjäsenten erilaiset roolit. 

Toimeksiantajan mukaan vertaistuki on nykypäivän trendi ja se on tulokselliseksi todettu 

auttamismuoto. Sitä tullaan jatkossa kehittämään perhepalveluissa. Lisäksi työssäni on 

hänen mukaan tärkeää asiaa, jonka vuoksi se on varmasti kiinnostavaa luettavaa 

perhepalveluiden työntekijöille. Hänestä oli myös kiinnostavaa lukea minun kokemustani 

ryhmän suunnittelusta ja kehittämistehtävän prosessissa. Opinnäytetyöni antaa 

toimeksiantajalle työntekijänä paitsi näkökulmia siihen, miten olen opiskelijana kokenut 

työskentelyprosessin kulkevan ja myöskin näkymän toimeksiantajan omaan työhön. 

Oman työskentelyotteen tarkastelusta on varmasti hyötyä ja näin myös opinnäytetyötäni 

tulee hyödynnettynä. 
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Uusperheet ovat iso asiakaskunta perhepalveluissa. Vertaisryhmätoimintaa tulisi lisätä 

enemmän kuntien palveluihin, ihmisten tarpeiden mukaisesti. Uskonkin, että 

tulevaisuudessa varsinkin uusperheille suunnatut palvelut ovat paremmin saatavilla 

kunnissa. Tutkiessani englanninkielisiä materiaaleja löysin muuan muassa, että 

Yhdysvalloissa on oma keskus uusperheille, jossa tarjotaan neuvontaa puhelimitse sekä 

terapiaa pariskunnille tai koko uusperheelle.  

7.5 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyöprosessin aikana asiat etenivät aluksi nopeasti, jonka jälkeen ne olivat 

pysähdyksissä pitkän aikaa. Opin sen, että näin isoa projektia olisi ollut hyvä lähteä 

tekemään yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Usein huomasin prosessin aikana, että 

kaipasin tukea ja mielipidettä joltain toiselta. Konsultoin muutaman kerran opinnäytetyön 

aikana jo valmistunutta sosionomia, koska huomasin olevani umpikujassa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana olin sairaslomalla useamman kuukauden aikana, jonka 

jälkeen oli todella vaikea päästä takaisin opinnäytetyön maailmaan.  

Olin asettanut itselleni tavoitteeksi kehittää itseäni ryhmänohjauksessa. Vaikka tämä ei 

toteutunutkaan sanan varsinaisessa merkityksessä, työskentelin itseni kanssa koko 

opinnäytetyöprosessin ajan. Uusperheiden tilanteet herättävät monenlaisia tunteita, 

jonka vuoksi minun tuli valmistella itseäni siihen, että ryhmän aikana minulle saattaisi 

herätä tunteita omien muistojen ja kokemusten pohjalta. Hyötyä siitä, että itse on 

uusperheellinen varmasti auttaisi samaistumaan perhetilanteisiin, mutta toisaalta taas 

saattaisi haitata suhtautumista ammattimaisesti.  

Koko opinnäytetyöprosessin ajan on tapahtunut ammatillista kehittymistä. En 

luovuttanut, vaikka alkuperäinen suunnitelma ei onnistunut. Sosiaalialan työtehtävissä 

tilanteet muuttuvat nopeasti ja pitää muuttaa suunnitelmia, joten tämä valmisti minua 

siihen. Opinnäytetyöprosessin aikana tilanteiden muuttuessa opin sopeutumaan 

nopeasti tilanteisiin ja toimimaan joustavasti. Kehittämistyötehtävän muutos opetti minua 

keksimään ratkaisuja uusiin ongelmiin ja kestämään haasteita sekä vastoinkäymisiä. 

Sosionomi tarvitsee työssään tilanteiden sietokykyä ja siinä olenkin kehittynyt prosessin 

aikana. Tärkeää on myös sosionomina tutustua ja toimia erilaisten yhteistyötahojen 

kanssa moniammatillisessa työympäristössä. Mielenkiintoista oli myös sivusta seurata 

hanketyöskentelyä ja oppia muuan muassa, mitä kaikkea hankerahoitushakemukseen 

kuuluu kirjoittaa. 
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Meidän perhe – Uusperhe, vertaistukiryhmä, Raision perhepalvelut  

 

1. TAPAAMISKERTA  

UUSPERHE – PERHEYTYMINEN, DYNAMIIKKA, KEHITYSVAIHEET  

 

Ohjelma:  

1. Alustus: Miten toimia, kun suhde etenee seuraavaan vaiheeseen? Millainen 

on uusperheen dynamiikka? Miten etävanhemmat sekä heidän kanssaan 

asuvat uudet puolisot ja sisaruspuolet vaikuttamat meidän perheen 

elämään?  

2. Tutustu vieruskaveriin – keskustele parisi kanssa ja tämän jälkeen esittele 

vierustoverisi muulle ryhmälle. Myös ohjaajat ovat mukana 

tutustumisleikissä.  

3. Ryhmänohjaajan (opinnäytetyöntekijän) esittäytyminen: Opinnäytetyön 

tekijä kertoo ryhmään osallistuville opinnäytetyöstään, palautteiden annosta 

ja palautteiden analysoimisesta.  

4. Puhutaan ryhmän tavoitteista:  

 Tutustuminen samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin 

 Pohditaan omaa parisuhdetta ja perheen tilannetta 

 Etsitään omia voimavaroja 

5. Käydään läpi tulevien tapaamiskertojen teemat  

6. Lopuksi annetaan kotitehtävä: 

1. kotitehtävä: Perhepalaveri kotona. Laaditaan säännöt, jotka helpottavat 

arkea ja lisäävät lasten turvallisuudentunnetta. Voitte miettiä 

perhepalaverissa esim. seuraavia asioita: nukkuma-, kotiintulo- ja ruoka-

ajat, viikkorahat, pelivuorot, ruutuajat, läksyjenteko, kotitöiden 

jakaminen   
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7. Loppuleikki: Heitetään palloa ryhmälaiselta toiselle kuvaten yhdellä 

adjektiivilla ryhmäläisten tunteita ensimmäisestä kerrasta.  
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Meidän perhe – Uusperhe, vertaistukiryhmä, Raision perhepalvelut  

2. TAPAAMISKERTA  

VANHEMMUUS – LAPSET JA NUORET  

1. Alustus: Vanhemmuuden jakaminen, oman paikan löytäminen perheessä  

2. Vanhemmuuden roolikartan esitteleminen:  

 

(Vanhemmuuden roolikartta: http://www.vslk.fi/index.php?id=19) 

3. Toiminnallinen osuus: Ryhmä jaetaan niin, että samassa ryhmässä olisi 

bonusäitejä ja toisessa ryhmässä bonusisiä. Ryhmissä jokainen kertoo oman 

tähtihetkensä bonusvanhempana. Ryhmä valitsi yhden tähtihetken ja 

esittääkseen muulle ryhmälle. 

4. Kotitehtävä: Pohdi ja kirjoita ylös, mitkä vanhemmuuden roolikartan osa-alueet 

toteutuvat bonusvanhempana.  

5. Loppuleikki: Käydään läpi ajatuksia tästä tapaamisesta korttien avulla. Pöydälle 

levitetään erilaisia tunnekortteja, joista jokainen valitsee tähän hetkeen 

parhaiten kuvaavan kortin ja kertoo tästä muutamalla sanalla. 
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Meidän perhe – Uusperhe, vertaistukiryhmä, Raision perhepalvelut  

 

3. TAPAAMISKERTA  

PARISUHDE 

 

Ohjelma:  

1. Alustus: Miten vahvistaa parisuhdetta? Miten ratkaista ristiriidat? Miten 

tuette toinen toisianne? 

2. Toiminnallinen osuus: Kirjoitustehtävä. Ohjaa jakaa jokaiselle 

osallistujalle alla olevat lauseenalut jatkettavaksi. Kun lauseet ovat 

valmiita, parit ohjataan lukemaan rauhallisessa paikassa toisilleen 

lauseet. Ajatukseni oli, että jokainen lukisi yhden lauseista ääneen myös 

muulle ryhmälle.  

Ruuanlaittajana olet siinä mielessä hyvä, että 

_____________________________________________________________________ 

Arvostan sinussa sitä, että 

_____________________________________________________________________ 

Olet minulle hyvä ystävä, sillä 

_____________________________________________________________________ 

Olet rikastuttanut elämääni sillä, että 

_____________________________________________________________________ 

Jos kehuisin sinua omille vanhemmilleni, sanoisin 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Kotitehtävä: Kirjoita kolme ominaisuutta itsestään, josta et pidä. 

Seuraavalla kerralla laittaisimme jokaisen paperille kirjoittamat 

ominaisuudet väärinpäin lattialle. Tämän jälkeen jokainen nostaisi 

vuorotellen paperin ja kirjoittaisi siihen, mitä hyötyä tästä ominaisuudesta 

olisi. Näin jokainen saisi lopulta oman paperin takaisin, jossa olisi monta 

ajatusta siitä, miten tätä ominaisuutta voisi ajatella positiiviseksi. 

4. Lopetus: Jokainen valitsisi kaksi tunnekorttia, josta ensimmäinen oli 

parisuhteen tämänhetkinen tunnetila ja toinen kortti olisi toive, millainen 

parisuhde on tulevaisuudessa.
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4. TAPAAMISKERTA  

 

RYHMÄLÄISTEN VALITSEMAT TEEMAT 

 

Ohjelma:  

 

1. Alustus: Esitietolomakkeiden mukaiset ja ryhmäkertojen aikana 

heränneet teemat 

2. Kirjallisuusluettelon jakaminen sekä mahdollinen kirjojen esittely 

3. Toiminnallinen osuus: Pariskunnille jaetaan kartonki, johon he kirjaisivat 

jokaisesta teemasta tästä ryhmästä saadun opin/neuvon/oivalluksen, 

jonka aikovat viedä perheen arkeen. 

4. Palautteen kerääminen 
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PALAUTELOMAKE 

Mikä tapaamiskerta oli hyödyllisin? Ympyröi. 

 

  1 2 3 4 

 

Ryhmä vastasi odotuksiani? Ympyröi. 

  

Kyllä Ei Osittain 

 

Ryhmään osallistuminen on parantanut uusperheen arkea? Ympyröi. 

 

  Kyllä Ei Osittain 

 

Suosittelisin ryhmää myös muille uusperheen vanhemmille? 

 

  Kyllä  Ei 

 

KIITOS PALAUTTEESTASI 😊 
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