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Nykyään avio- ja avoerot ovat yleisiä ja usein perheeseen kuuluu lapsi, jota vanhempien ero koskettaa. 
Saimme toimeksiannon Kainuun Soten Mukava -hankkeelta. Neuvoloissa oli tullut ilmi tarve apuvälineille 
eroperheiden kohtaamiseen, ohjaamiseen ja neuvontaan. Kainuun neuvoloilla ei ole aiemmin ollut yhteen 
koottua tietopakettia, jossa käsitellään sekä eroa, että sen vaikutuksia perheeseen ja lapseen. Palveluita 
tarjoavien tahojen yhteystiedot ovat olleet aiemmin hajallaan, ja neuvoloiden työntekijät olivat kokeneet 
tarpeelliseksi, että palveluntarjoajat löytyisivät samasta paikasta. Opinnäytetyömme on toiminnallinen 
opinnäytetyö, jossa käydään läpi tuotteistamisprosessi. Tuotoksena syntyi ero-opas neuvoloihin ammatti-
laisten tueksi.  

Aineistoja tutkiessamme havaitsimme paljon tiettyjä toistuvia aiheita, joita on hyvä käsitellä opinnäytetyön 
raportissa ja sisällyttää myös oppaaseen. Eroon liittyy paljon huomioitavia asioita, jotka vaikuttavat laajasti 
ihmisen psykososiaaliseen kokonaisuuteen. Lapsen hyvinvointi jää usein toissijaiseksi vanhempien erossa. 
Ammattilaisen paikka on ohjata vanhempia toimimaan lapsen edun mukaisesti, koska usein lapsi voi päätyä 
vanhempien välikädeksi. Lapsi voi oireilla vanhempien eron vuoksi monin tavoin. Erosta puhuminen on tär-
keää, jotta eron haitallisia vaikutuksia lapseen voidaan vähentää.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen ero-opas tukee neuvolatyöntekijää lapsiperheiden oh-
jauksessa. Tavoitteena oli tuottaa kainuulaisille neuvolatyöntekijöille ohjaamisen tueksi tietoa eroon liit-
tyen verkosta saatavan ero-oppaan avulla. Opinnäytetyömme tuloksia tarkasteltaessa havaitsimme, että 
tuotteemme oli pääosin onnistunut sisällöllisesti ja sitä oli helppo käyttää. Epäilystä herätti esimerkiksi op-
paassa esiintyvien yhteystietojen paikkansa pitävyys ja päivittäminen. Oppaan käyttöoikeudet siirtyvät Kai-
nuun Sotelle, ja heidän vastuulleen jää tietojen päivittäminen. 
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Title of the Publication: What Kind of Guidebook Helps Professionals to Guide Parents during a Divorce? 
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Divorce is currently a very common phenomenon among couples and families. Usually, divorce also af-
fects children. This thesis was commissioned by Kainuu Social Welfare and Health Care Joint Authority 
(Kainuun Sote). The commissioner wanted a guide for the personnel of child health centers all over the 
Kainuu. The guide is about divorce and issues that it could cause for the family, especially children: for ex-
ample, how parental divorce affects children and how parents should consider their divorce from chil-
dren’s point of view. Professionals also wished for a list of available facilities and services, which are use-
ful for divorced families, and their contact information. This is a practice-based thesis, and the method 
was product development. The outcome was a product, a guidebook about divorce.   
Several similar topics recurred during the information retrieval, and these were also topics which were 
included in the guidebook. There are many things that should be considered when professionals meet 
families with amidst a divorce. Divorce affects a person’s psychosocial entity.  Children’s well-being is of-
ten secondary when parents are going through a divorce. This is the time when professionals should 
guide and advise parents – remind them to think about what is best for children. Children may react in 
many ways to their parents’ divorce. It is important to discuss divorce with them and let them ask ques-
tions.    
The purpose of this thesis was to explore what kind of guidebook on divorce would support professionals 
in child health centers to guide parents. The goal was to produce an online guidebook on divorce for pro-
fessionals which would contain material about divorce and its effects especially on children. The final 
product, the guidebook, was successful and useful according to feedback from professionals. There were 
only a few issues such as updating the guidebook which concerned them. Kainuun Sote has the right to 
use the guidebook, and in the future it is their responsibility to update the material. 
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1 Johdanto 

Vanhempien ero on koko perheen elämän suurin ja yleisin stressitekijä. Vanhempien ero voi vai-

kuttaa lapsen kehitykseen. Kuitenkin suuri osa lapsista, jotka ovat kokeneet vanhempiensa eron, 

sopeutuvat hyvin tilanteeseen. Eron neljä yleisintä ja mahdollista negatiivista vaikutusta lapsen 

kannalta ovat Väestöliiton mukaan toisen vanhemman puuttuminen arjesta, vaikeutunut lapsi - 

vanhempi -suhde, taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja vanhempien riitaisuus. Etenkin van-

hempien riitaisuus voi olla haittana lapsen kehitykselle. (Lapset ja ero 2019.) Vanhemmallekin ero 

on iso muutos, joten vanhemman tulee pitää huolta omasta jaksamisestaan ja hakea tarvittaessa 

ammattiapua. (Vanhemmuus ja ero 2018). Perheessä vanhempien ero koskettaa jokaista per-

heenjäsentä. Vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuussuhteen jatkumiseen, mutta myös 

omien tunteidensa käsittelyyn. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on merkittävää, että vanhemmat 

ovat keskenään sovinnollisia ja kykenevät toimimaan yhteistyössä eron jälkeen. (Ero lapsiper-

heessä (A) n.d.) 

Mannerheimin lastensuojeluliitto (Vanhemmuus jatkuu eron jälkeenkin 2018) kannustaa van-

hempia puhumaan lasten kanssa erosta. Vanhempien tulisi painottaa lapselle, että vanhempien 

ero ei ole lapsen syy. Asiasta puhuminen avoimesti lapselle ehkäisee hänen syyllisyydentuntei-

taan. Mielenterveystalon (Lapsi ja ero n.d.) mukaan erouutinen voi herättää lapsessa kysymyksiä 

ja erilaisia tunteita. Kaikki lapset ovat erilaisia ja reagoivat tilanteisiin eri tavoin. Taaperoilla ja 

vauvoilla tyypillisiä stressireaktioita voivat olla esimerkiksi univaikeudet ja syömiskäyttäytymis-

muutokset, sekä itkuisuus ja kiukkuisuus.  

Kriisitilanteena ero voi olla monialainen. Ero järkyttää jokaista perheenjäsentä. Parisuhteen päät-

tyminen koetaan usein pelottavana, sillä sen myötä tulevaisuuden näkymät muuttuvat tyystin: se 

ei tule olemaan sitä, mitä on itselleen ehkä aiemmin kuvitellut. (Kiianmaa 2008, 43.) Perheongel-

mien ja kriisitilanteiden käsittelemiseksi tulisi olla käytettävissä kriisi- ja sosiaalipäivystyspalve-

luja, sekä turvakotipaikkoja. (Lastensuojelun käsikirja 2017).  

Ammattihenkilön on tunnistettava, missä kriisin vaiheessa asiakas on. Kriisisprosessin akuutissa 

vaiheessa on tyypillistä, että tiedon vastaanottaminen ja sen käsitteleminen on vaikeaa. Lisäksi 

ongelmanratkaisukyky on heikentynyt. Tässä vaiheessa asiakkaan kanssa ei tulisi tehdä pitkälle 

tähtääviä suunnitelmia, vaan työntekijä huolehtii arkipäivän turvaamisesta. (Lastensuojelun käsi-

kirja 2017.) Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan neuvoloissa on tuotava esiin ero-
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tilanteessa lapsen näkökulmaa ja tarvittaessa perheelle on järjestettävä lisätukea. Jo perheval-

mennuksessa vanhempia kehotetaan pohtimaan, miten vanhemmuus säilyisi mahdollisimman 

hyvänä myös eron ollessa ajankohtainen ja sen jälkeenkin. (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena 

2004, 246-247.) 

Opinnäytetyömme tuloksena pyrimmekin tuottamaan apuvälineitä työntekijöille eroon liittyvien 

asioiden esille tuomiseen. Eron puheeksi ottaminen ei ole aina helppoa ammattilaiselle. Perheen 

kriisin huomaaminen voikin olla vaikeaa etenkin, jos perhe ei itse ota asiaa puheeksi. Perheen 

hajoaminen tuottaa negatiivisia tuntemuksia, kuten häpeää, epäonnistumista ja syyllisyyttä. Ero 

voi tulla ammattilaisen tapaamisessa esiin erilaisina oireiluna, jotka vaikuttavat psyykkiseen ja 

fyysiseen hyvinvointiin. Käyttäytymiseen voi liittyä negatiivista käyttäytymistä toista vanhempaa 

kohtaan, tai hänen selkänsä takana. Tämä voi ilmetä mustamaalaamisena, toisen vanhemman 

vähättelynä ja katkeruutena. (Ero lapsiperheessä (A) n.d.) 

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on Kainuun Soten Mukava -hanke. Toimeksiantajan toiveena 

oli Kainuun neuvoloiden henkilökunnalle tehty apuväline erotilanteessa olevien perheiden oh-

jauksen tueksi. Terveydenhuollon ammattilaiset toivoivat tietoa perheen ohjauksesta kriisitilan-

teessa. Aiheesta puhuminen lasten kanssa mietitytti puolestaan vanhempia. Oppaaseen pyrittiin 

keräämään huomioitavia asioita lähtökohtana lapsen huomioiminen tilanteessa. Kiteytettynä aja-

tuksena oli siis koota opas ammattilaisen näkökulmasta, jotta työssä olisi konkreettinen apuväline 

sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on ero joko harkinnassa tai vireillä. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli selvittää, millainen ero-opas tukee neuvolatyöntekijää lapsiperheiden ohjauksessa. Ta-

voitteena oli antaa kainuulaisille neuvolatyöntekijöille ohjaamisen tueksi tietoa eroon liittyen ver-

kosta saatavan ero-oppaan avulla.  
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2 Perheen hajoaminen ja sen merkitykset 

Parisuhteen päättyminen on vanhempien välinen ristiriitatilanne, eikä lasten tehtävä ole toimia 

aseena vanhempien välillä. Vanhemmuuden jakaminen toisen vanhemman kanssa ja riitojen vält-

täminen on tärkeää. Aikuisen ei missään nimessä tule vetää lasta “omalle puolelleen” tai musta-

maalata toista vanhempaa lapselle. Tällainen käytös vahingoittaa lasta. Jotta vanhempi voi tukea 

lastaan, on vanhemman haettava tukea ja apua itselleen. Toisinaan myös lapset voivat tarvita 

tukea perheen ulkopuolelta itselleen, sillä aina vanhemmat eivät pysty akuuttitilanteessa turvaa-

maan lapsen todellisia tarpeita. Tällaista tukea voivat tarjota sukulaiset, kuten isovanhemmat, 

sillä ehdolla että he eivät osallistu eroavan pariskunnan riitoihin. Lähipiiristä saadulla tuella on 

suuri merkitys lapsen selviytymiselle. (Kiianmaa 2008, 94–95.) 

2.1 Perhe, parisuhde ja vanhemmuus 

Tilastokeskuksen (Käsitteet, perhe n.d: Käsitteet, lapsi n.d) määritelmän mukaan perheen muo-

dostavat yhteisessä taloudessa asuvat avo-, avioliitossa, tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät 

henkilöt. Perheeseen kuuluu myös mahdolliset toisen vanhemman lapset, tai parin yhteiset lap-

set. Jos vähintään yksi lapsista on alle 18-vuotias, puhutaan lapsiperheestä. Lapseksi katsotaan 

perhetilastoissa vanhempien kanssa asuvat biologiset lapset sekä ottolapset. Lapsiksi ei kuiten-

kaan luokitella kasvattilapsia. Opinnäytetyössämme keskitytään neuvolan asiakkaisiin, alle kuusi 

vuotiaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä.  

Suomen mielenterveysseura (Parisuhde n.d) määrittelee parisuhteen kahden aikuisen ihmisen 

väliseksi suhteeksi, ja yhdeksi merkittävimmistä ihmissuhteista. Parisuhteen laatu vaikuttaa koko 

perheen hyvinvointiin, koska suhde on perheen ydin. Parisuhde voidaan jakaa kolmeen eri vai-

heeseen: rakastumis-, itsenäistymis- ja rakkausvaihe. Perustana parisuhteelle on luottamus ja ys-

tävyys. Jokaiseen parisuhteeseen kuuluvat erilaiset riitatilanteet, konfliktit ja ongelmat. Hyvä pa-

risuhde heijastuu ja lisää henkistä hyvinvointia myös lähiympäristöön. (Parisuhteen lähtökohtia 

2018.)  

Vanhemmuuden tärkein tehtävä on lapsen elämänehtojen turvaaminen. Vanhempi huolehtii lap-

sen tarpeista, rakastaa lasta, kasvattaa häntä ja opettaa lapselle yhteiskunnan sääntöjä ja kult-

tuuria. Tärkeää on, että vanhempi on lapselle turvallinen aikuinen. (Lasten mielenterveystalo 
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2018.) Vanhemmuuteen voidaan sisäistää erilaisia rooleja; huoltaja, rakkauden antaja, elämän 

opettaja, ihmissuhdeosaaja ja rajojen asettaja. (Rautiainen 2001, 17 – 23). 

Kun parisuhde päättyy, joutuvat vanhemmat uudelleenarvioimaan omat voimavaransa, ajatuk-

sensa ja taitonsa vanhempana. Parhaimmillaan vanhemmuus kehittyy eron jälkeen entistä pa-

remmaksi. Toisille taas vanhemmuus voi tuntua hävittynä taisteluna toista vanhempaa vastaan ja 

tällöin vanhemmuus kehittyy huonoon suuntaan, tai loppuu jopa kokonaan. (Kääriäinen 2008, 

104.)  

Lasten on usein vaikea hyväksyä vanhempiensa eroa. Tavallisesti lapset saattavatkin haaveilla 

vanhempiensa yhteen palaamisesta, tai jopa pyrkiä teoillaan siihen. Jossakin vaiheessa vanhem-

mat voivat löytää uuden kumppanin ja lapsi saattaa suhtautua heihin huonosti. Lapselle tulisi ker-

toa, että aikuisten suhteet ovat heidän oma asiansa. Vaikka perheen hajoaminen on lapsen itse-

tunnolla kova kolhu, saa hän usein siitä hyviä rakennuspalikoita elämänsä. Lapsen itsetuntoa voi 

vahvistaa kuuntelemalla häntä ja tunnistamalla hänen tarpeensa. (Kiianmaa 2008, 97.) 

Lapselle kannattaa kertoa, kuinka asumisjärjestelyt jatkossa hoidetaan ja kuinka tapaamiset on 

sovittu toisen vanhemman kanssa. Lasta helpottaa normaalit rutiinit ja aikataulut, niistä on hyvä 

pitää kiinni, jotta lapsi kokee, että erosta huolimatta toiset asiat pysyvät muuttumattomana. 

Erosta selviytymisen jälkeen lapsi voi saada kokemuksen, että vaikeistakin asioista voi selviytyä ja 

päästä yli. (Elämää vanhempien eron jälkeen 2018.)   

Vanhempien on hyvä tukea lasta eron jälkeen. Vanhempien on esimerkiksi kerrottava lapselle, 

että hänellä on lupa rakastaa molempia vanhempiaan kuten ennenkin. Lapselle on hyvä toistu-

vasti vakuutella, että ero ei ole hänen syytänsä. Vanhempien on osoitettava rakkauttaan teoin ja 

sanoin, sekä luotava lapselle tunne turvallisuudesta joka tilanteessa. Toiselle vanhemmalle on 

hyvä kertoa lapsen asioista, sillä tämä vahvistaa lapsen ja toisen vanhemman välistä suhdetta. 

Lasta on kuunneltava tuomitsematta ja hänelle on tarjottava apua tunteiden käsittelyyn. (Kiian-

maa 2008, 98.) Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto (Vanhemmuus jatkuu eron jälkeenkin 

2018) painottaa vanhempien tarjoamaa tukea ja turvaa lapselle kriisitilanteessa ja lasta on autet-

tava tunteidenkäsittelyssä. Rakkaudenosoitus vanhemmalta on lapselle kaiken kuohunnan kes-

kellä tärkeää. Katsekontaktin ottaminen lapseen kertoo hänelle, että hänet nähdään ja hän on 

rakas vanhemmalleen. Vanhempien on hyvä huolehtia omasta jaksamisestaan, sillä se on suoraan 

yhteydessä heidän edellytyksiinsä tukea myös lasta. Vanhempien tarjoama turva niin fyysisesti, 

kuin psyykkisesti on lapselle erittäin tärkeää. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 163; Kiianmaa 2008, 98.) 
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Vanhemmat voivat omalla toiminnallaan tukea lapsen kasvua ja kehitystä erokriisin keskellä ja 

sen jälkeen. Sovullinen vanhemmuus edistää lapsen selviytymistä. Sovun edellytyksenä on riito-

jen välttäminen ja kyky jakaa vanhemmuus toisen vanhemman kanssa. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 

162-163.) Lapsen suhtautuminen vanhempiensa eroon vaikuttaa se, kuinka vanhemmat kertovat 

erostaan lapselle ja kuinka lasta valmistellaan eroon liittyen. Molempien vanhempien olisi hyvä 

keskustella lapsen kanssa erosta. (Lapsi ja ero n.d.) Kuten aiempana Kiianmaa (2008), myös Pruuki 

& Sinkkonen (2017, 162-163) kannustavat vanhempia tukemaan lapsen suhdetta toiseen van-

hempaansa. Vanhempien on hyvä puhua lapselle toisesta vanhemmasta ja hänen sukulaisistaan 

myönteisesti lapselle ja hänen kuullensa. 

Lapsen välejä on autettava ylläpitämään myös toisen suvun kanssa. Myönteinen ilmapiiri toisen 

suvun suhteen vaikuttaa lapsen itsetuntoon, mutta myös hänen käsitykseensä omasta vanhem-

mastaan. Lapsen tunteet on kestettävä ja on hyvä huomioida lapsen toiveet ja edut käytännön 

asioiden järjestelyissä, jotta arki olisi sujuvampaa myös hänelle. Sisarussuhteet ovat merkittäviä 

lapselle ja niitä on kannustettava ylläpitämään. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 162-163.) 

Eron jälkeen vanhemmuuteen voi liittyä lapsen kannalta riskejä. Vahingollisiksi asioiksi lapselle 

Kiianmaa (2008, 99) listaa eron yksityiskohtien selvityksen lapselle. Hän ei saa kokea, että van-

hempi syyttää erosta esimerkiksi toista vanhempaa. Toisen vanhemman haukkumisen, väheksy-

misen ja mustamaalaamisen ei pidä tapahtua lapsen kuullen. Lasta ei saa vetää puolelleen - lap-

sen on annettava olla puolueeton. Lasta ei saa velvoittaa tekemään päätöksiä aikuisten puolesta, 

tai kuormittaa aikuisten tunteilla. Lasta saa ja pitää kuunnella, mutta hän ei saa luulla voivansa tai 

joutuvansa päättämään eroon liittyvistä asioista. Aikuisten asioita ovat lasten huollosta ja tapaa-

misesta päättäminen. Lisäksi elatusmaksut ja omaisuudenjakaminen ovat myös vanhempien asi-

oita. Lapsesta voi herkästi tulla vanhempien erokriisissä tulla vakooja tai sanansaattaja, näin ei 

pitäisi tietenkään olla. (Kiianmaa 2008, 96 - 99; Pruuki & Sinkkonen 2017, 90). Kääriäisen (2008, 

65) tutkimustuloksissa lapsista tulee viestinviejiä tai tapaamisten järjestelijöitä nimenomaan van-

hempien välisten kommunikaatio-ongelmien vuoksi.  

Vanhempien välisten ongelmien ei pitäisi antaa vaikuttaa millään tavalla vanhemman ja lapsen 

väliseen suhteeseen. Toinen vanhempi voi vaikkapa kieltää ”kostoksi” toiselta vanhemmalta ta-

paamisoikeuden, esimerkiksi maksamatta jääneen elatusmaksun vuoksi. Lasta ei pidä myöskään 

lahjoa tai ostaa itselleen tavaroilla, ainaisella kivalla tai lemmikkielämillä. Eniten lapsi kaipaa rak-

kautta molemmilta vanhemmiltaan. Vanhemmat saattavat omantunnontuskiensa vuoksi alkaa 

lepsumaan rutiinien noudattamista ja rajojen asettamista. Niiden ylläpitäminen on välttämätöntä 

myös eron jälkeen, vaikka vanhemmat saattaisivat kokea syyllisyyttä lapsen pahasta mielestä. 
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Huomiota vanhempien kannattaa kiinnittää siihen, että säännöt ja kasvatusmenetelmät ovat mo-

lemmissa kodeissa kutakuinkin yhteneväiset. (Pruuki ja Sinkkonen 2017, 89-91.) 

Toisen vanhemman manipuloiminen esimerkiksi tapaamisten kieltämisellä on haitaksi vanhem-

malle, lapselle ja heidän keskinäiselle suhteelleen. Vanhemman suhde lapseensa voi esimerkiksi 

katketa, tai muuttua liian etäiseksi. (Kiianmaa 2008, 99; Pruuki & Sinkkonen 2017, 90). Lapsen ja 

vanhemman suhteesta voi Pruukin & Sinkkosen mukaan toisaalta myös tulla haitallisen symbioot-

tinen. Käytännössä tässä tapauksessa lapsesta tulee huonolla tavalla vanhemman elämän keski-

piste. Lasta ei saa ottaa korvikkeeksi, kuten äiti ottaa pojan “miehen korvikkeeksi”, jolle määräy-

tyvät ns. miesten työt. Pruuki & Sinkkonen nostavat esille myös vanhemman katkeruuden ja vihan 

haitallisuuden lapsen näkökulmasta. Negatiiviset tunteet puolisoa kohtaan voi koskea koko hänen 

sukuaan, jolloin vaarana on, että isovanhemmat joutuvat koston kohteeksi. Tämä on haitallista 

lapsen sosiaalisen tukiverkoston muodostumiselle. Ongelmallista lapsen kannalta on myös van-

hempien kyvyttömyys irrottautua suhteestaan, mutta myös niin sanotut laastarisuhteet tai uusi 

suhde uuden puolison kanssa voi syrjäyttää lapsen taustalle ja hän voi kokea tulleensa hylätyksi. 

Toisesta vanhemmasta tulee usein “tapaajavanhempi”, hän menettää suhteen lapsiinsa sellaise-

naan kuin se oli aiemmin. Sama käy myös toisin päin - lapset joutuvat luopumaan entisenlaisesta 

suhteestaan vanhempaansa. He joutuvat kehittämään uuden suhteen tapaamisten mahdollista-

missa puitteissa. Lapsen suru vie vuosia ja hän tarvitsee siihen apua. Lapsen on annettava kokea, 

että eron jälkeenkin hänellä on kaksi vanhempaa, ja paikka heidän molempien luonaan. Lapsi voi 

ajatella, että toisen vanhemman luona on hänen “oikea koti” ja vanhemman on suotava lapsen 

ajatella niin loukkaantumatta. Aikuisen auktoriteetti ja rajojen vetäminen, sekä johdonmukaisuus 

on lapselle tärkeää. (Kiianmaa 2008, 96-97.) 

Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto (Vanhemmuus jatkuu eron jälkeenkin 2018) kehottaa 

vanhempia sopimaan yhteisistä säännöistä, sillä lapsilla on tapana käyttää niin sanotusti hyväk-

seen tilannetta ja koetella vanhempiaan. Tavallisinta on, että lapset jäävät asumaan äidilleen ja 

käyvät joko vuoroviikoin tai viikonlopun isällään. Lapsen kannalta tärkeää olisi, että suhde mo-

lempiin vanhempiin säilyisi ja lapsi voisi viettää molempien vanhempien luona aikaa. Ihanteellista 

olisi, että vanhempien kodit olisivat sen verran lähellä toisiaan, että lapsi voisi käydä samassa 

päiväkodissa tai koulussa myös eron jälkeen. Vuoden erilaiset juhlat, kuten syntymäpäivät ovat 

lapselle tärkeitä asioita. Lapsen kannalta hienoa olisi, jos vanhemmat voisivat järjestää syntymä-

päivät yhdessä. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 20-35.) Myös Kiianmaa (2008, 103) puoltaa sitä, että 

molempien vanhempien tulisi varata paljon aikaa lapsen kanssa olemiseen, jotta suhteet heidän 

välillään kehittyisivät.   
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Pruuki ja Sinkkonen (2017, 118) ottavat kantaa vuoroasumisjärjestelyyn. Usein järjestely toimii, 

mikäli vanhemmat tulevat keskenään toimeen. Jos he ovat riitaisia ja eivät kykene yhteistyöhön, 

ei vuoroasuminen välttämättä palvele lapsen etua. Hyvä vanhemman ja lapsen suhde eron jäl-

keen ei ole liitännäinen vuoroasumiseen, vaan siihen, että toinen vanhempi tapaa lasta usein. 

Vuoroasumista ei suositella alle 3-vuotiaalle lapselle, toistuvat erokokemukset ovat haitaksi hä-

nelle. 

2.2 Kriisi, ero ja avioero 

Kriisi tarkoittaa elämässä vastaantulevaa tilannetta, jonka kohdatessaan ihminen ei tiedä kuinka 

siitä tulisi selvitä. Kriisin aiheuttaja on usein äkillinen, yllättävä tapahtuma, johon asianomainen 

ei ole osannut varautua, kuten esimerkiksi ero. Joskus kriisin aiheuttaja voi olla odotettu, mutta 

silti siitä aiheutuu kriisi. Kriisiä kokeva ihminen voi kokea erilaisia oireita ja tunteita, kuten ahdis-

tusta unettomuutta ja ärtyneisyyttä. Kriisistä voi selviytyä puhumalla asiasta läheisen tai ammat-

tiauttajan kanssa, sekä tekemällä asioita, joiden avulla voi ilmaista tunteitaan, kuten kuuntele-

malla musiikkia, kirjoittamalla tai piirtämällä. Tärkeää on pitää myös perusasiat kunnossa, eli nuk-

kua ja syödä riittävästi. Päihteiden käyttöä tulisi välttää. (Kriisistä selviytymiseen n.d.)  

Ero on päätös päättää parisuhde kumppanin kanssa. Eroaminen voi olla joko yhteinen, tai vain 

toisen osapuolen päättämä ratkaisu. Perheen hajoaminen on raskas prosessi ja se vie aikaa. Siihen 

kuuluu paljon käytännön asioiden järjestelyjä, kuten omaisuuden jakaminen ja mahdollisten las-

ten huoltajuudesta ja tapaamisista sopiminen. Ero rasittaa myös henkisesti, sillä se vaatii energiaa 

myös suremiseen. (Erokriisissä tarvitaan aikaa 2018.)  

Ero aiheuttaa tilapäisesti ihmisen itsetunnon laskua sekä aiheuttaa ahdistusta. Eron aikana ja eron 

jälkeen ihminen voi tuntea paljon erilaisia tunteita, joita ovat esimerkiksi viha, suru, aggressio, 

syyllisyys sekä pettymys. Parisuhteeseen liittyy usein tiettyjä odotuksia ja toiveita, ja kun ero tulee 

pettymys voi olla kova. Eroa voi joku myös hävetä, mikäli ihminen kokee sen epäonnistumisena. 

Tämä voi korostua etenkin, jos perheeltä ja suvulta on ilmennyt parisuhteeseen tiettyjä odotuk-

sia. (Alkio 2018.) Kiianmaa (2008, 20) on samoilla linjoilla Alkion kanssa eron syistä. Ihmiset usein 

olettavat, että rakastumisen jälkeen rakkauden tuoma onni on pysyvää, vaikka todellisuudessa 

rakkaus kehittyy yhdessä elämisen myötä ja sen eteen on jonkin verran tehtävä myös työtä ja 

uhrauksia. 
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Avioliiton ollessa voimassa toinen puolisoista tai molemmat yhdessä voivat hakea avioeroa. Sitä 

haetaan jommankumman puolison kotipaikkakunnan käräjäoikeudesta. Avioerohakemuksen jät-

tämisestä alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan jälkeen on kuusi kuukautta aikaa 

uudistaa hakemus, muutoin asia raukeaa. Poikkeuksena tilanne, jossa puolisot ovat asuneet eril-

lään jo vähintään kaksi vuotta, voi käräjäoikeus tuomita avioeroon ilman harkinta-aikaa.  (Avioero 

ja yhteiselämän lopettaminen 2018.) 

Avioerohakemuksen yhteydessä, tai erillisenä hakemuksena ilman avioerohakemusta, voidaan 

hakea yhteiselämän lopettamista kotipaikkakunnan käräjäoikeudesta. Tällainen tilanne voi olla 

esimerkiksi perheväkivaltatilanteessa, kun yhteiselämä on saatava loppumaan mahdollisimman 

pian. Tuomioistuin päättää, kumpi puolisoista jää asumaan yhteiseen kotiin. Tämä velvoittaa toi-

sen puolison muuttamaan pois. Ratkaisuun vaikuttaa se, kummalla on suurempi tarve asuntoon. 

Yhteiselämän lopettamispäätös voidaan pistää täytäntöön heti ja se on toistaiseksi voimassa 

oleva. Jos olosuhteet muuttuvat, voidaan päätöstä muuttaa vielä myöhemmin. Päätös raukeaa, 

kun omaisuuden jako on lainvoimainen. Päätös raukeaa kahden vuoden kuluttua, mikäli omai-

suuden jakoa ei tehdä. (Avioero ja yhteiselämän lopettaminen 2018.) 

Avio- ja avoeron yhteydessä on ratkaistava myös lapseen liittyviä asioita. Näitä ovat lapsen huol-

tajuus, asumisen järjestäminen, elatusapu, sekä lapsen luonapito- ja tapaamisoikeudet. Pääsään-

töisesti yhteishuolto jatkuu eron jälkeen. Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen yhteis-

huollon jatkumisesta, tai kun yhteishuolto vaikuttaisi haitallisesti lapsen tulevaisuuteen, tulee ky-

symykseen erillishuolto.  (Lapsen asema avio- tai avoerossa 2018.)   

Tavallisesti lapsi jää vakituisesti asumaan toisen vanhemman luo. Lapsella on kuitenkin oikeus 

tavata toista vanhempaa, kenen luona hän ei vakituisesti asu. Vanhemmat voivat tehdä sopimuk-

sen lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta sekä mahdollisesti elatuksesta. Paikkakun-

nan sosiaaliviranomaiset vahvistavat sopimuksen. Riitatilanteissa tuomioistuin tekee näistä asi-

oista ratkaisun. (Lapsen asema avio- tai avoerossa 2018.) 

2.3 Ero vaikuttaa lapseen 

Erosta kertominen lapselle olisi hyvä tehdä niin, että molemmat vanhemmat olisivat yhtä aikaa 

paikalla. Tilanteen on syytä olla rauhallinen siten, että lapsella ei ole sovittuna menoja harrastuk-

siin tai kavereiden tapaamisia. (Pruuki, Sinkkonen 2017, 20 - 35; Lapsi ja ero n.d.)  
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Mielenterveystalon (Lapsi ja ero n.d) mukaan alle 7-vuotiaalle erosta kerrotaan vasta kahta viik-

koa ennen varsinaista erohetkeä ja asumisjärjestelyiden olisi hyvä olla tiedossa kertomishetkellä. 

Mahdollisten muiden sisarten läsnäolo tuo lapsille tietynlaista tukea ja tunnetta, että ketään ei 

ole jätetty ulkopuoliseksi. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 20 - 35).  

Lapsen ikä vaikuttaa hänen käsittelykykyynsä. Pienen lapsen ajatuksissa hän itse on maailman 

napa ja kokee usein asioiden johtuvan hänestä. Tämän vuoksi vanhempien ero on lapsen mielestä 

hänestä johtuvaa. Olisikin tärkeää, että vanhemmat kertoisivat eroon johtaneet syyt pääpiirteit-

täin myös lapselle. Lapsen kanssa on hyvä keskustella erosta, sillä se herättää hänessä paljon ky-

symyksiä, epävarmuutta ja erilaisia tunteita. Kun vanhemmat puhuvat erostaan lapsen kanssa, on 

heidän huomioitava lapsen iän lisäksi hänen kehitystasonsa, sanavarastonsa ja temperament-

tinsa. Vanhemmat tietävät yleensä lapsensa ajattelutavan, jonka mukaan he voivat lähestyä lasta 

asian tiimoilta. (Kiianmaa 2008, 103; Pruuki & Sinkkonen 2017, 97.) Nuoremmat lapset sopeutu-

vat yleensä paremmin vanhempien eroon, kuin vanhemmat lapset (Van der Wal, Finkenauer & 

Visser 2018). Opinnäytetyössämme keskitymme alle kuusi vuotiaisiin lapsiin, sillä opinnäytetyö 

kohdentuu neuvolamaailmaan. 

Aivan pieni lapsi ei vielä ymmärrä eroa käsitteenä, eikä hänelle siitä voi kertoa. Jo varhaislapsuu-

dessa vanhempien tunteet välittyvät lapselle, joten on selvää, että ero vaikuttaa jo imeväisikäisen 

elämään. Kireä ja raskas ilmapiiri aiheuttaa lapselle oireilua. Vanhempien energia keskittyy hei-

dän vaikeuksiinsa. He eivät välttämättä kykene tarjoamaan tyytyväistä ja iloista ilmapiiriä lap-

selle. Jo pienet lapset reagoivan vanhempiensa stressiin ja tunteisiin esimerkiksi syömättömyy-

dellä, univaikeuksilla ja suoliston toiminta voi häiriintyä. Lapsi voi olla kärttyisä ja itkuinen. Kiian-

maan mukaan eron jälkeen toinen vanhemmista, yleensä isä, ei voi olla lapsen elämässä läsnä 

tarpeeksi, jotta suhde kehittyisi läheisenä ja tuvallisena. Jo viikon tauko on liian pitkä, eli tapaa-

misia on hyvä olla usein, vaikka ne olisivatkin lyhyitä. (Kiianmaa 2008, 101-104; Pruuki & Sinkko-

nen 2017, JoAnn Pedro Carollin mukaan 2010, 99-102; Lapsi ja ero n.d.) 

Taaperoikäisen kanssa voi puhua jo erosta, hän alkaa olla kiinnostunut niin ympäristöstään kuin 

sen tapahtumista. Rutiininomaisen ja vakaan arjen säilyminen on eduksi 1,5 - 3 –vuotiaalle, hän 

tarvitsee elämäänsä ennakoitavuutta. Pieni lapsi tarvitsee vakaan ja ennakoitavan elämänrytmin. 

Vanhempien ero horjuttaakin tätä vakautta, tämän vuoksi heidän olisi tarjottava lapselle lähei-

syyttä ja huolenpitoa. Tarvittaessa vanhempien on etsittävä tukiverkostosta henkilö, joka kyke-

nee tarjoamaan lapselle tämän kriisin ajaksi. Vanhemmat voivat kertoa erosta hänelle piirtämisen 

tai tarinoiden keinoin. Lapsi voi reagoida eroon univaikeuksilla, huomionhakuisuudella, lisäänty-
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neellä itkeskelyllä ja takertumisella. Opitut taidot voivat taantua. Tässä iässä olevan lapsen van-

hempien on syytä harkita eropäätöstä huolellisesti, sillä lapsen valmiudet käsitellä kokemuksiaan 

vanhempiensa erosta ovat vähäiset. (Kiianmaa 2008, 102-103; Pruuki & Sinkkonen 2017, 100-

102.) 

Leikki-ikäiselle, eli 3 – 6 –vuotiaalle ero on vaikeaa, sillä he kokevat olevansa maailman keskus ja 

hallitsevansa asioita. Tämän vuoksi he kokevat olevansa vastuussa perheen hajoamisesta kokien 

syyllisyyttä. Tässä iässä lapselle voi ja on syytäkin kertoa eroon johtaneista asioista - ymmärrettä-

västi ja yksinkertaisesti tarinoita apuna käyttäen. Lapsen keskittymiskyky usein kielii, milloin tieto 

on liian haastavaa tai sitä on tullut liikaa. Tärkein tieto mitä lapsen on syytä kuulla, on se, että 

vanhemmat muuttavat asumaan omiin koteihinsa. Lisäksi hänelle on selvitettävä missä hän tulee 

asumaan ja kerrottava että vanhemmat muuttavat omien keskinäisten ongelmiensa, eivätkä mis-

sään nimessä lapsen vuoksi. (Kiianmaa 2008, 102–104; Pruuki & Sinkkonen 2017, 100-102.) 

Leikki-ikäinen reagoi eroon usein näyttämättä todellisia tunteitaan ja hän voi olla kiltti. Häntä kui-

tenkin huolestuttaa selviytyminen ja tulevaisuus lisäksi hän voi nähdä painajaisia. Lapsi voi käyt-

täytyä ikätasoaan vastaamattomalla tavalla, kuten vessassa käyminen voi ottaa takapakkia tai hän 

saattaa alkaa imemään peukaloaan. Leikki-ikäinen tarvitsee rajoja ja vanhempien auktoriteettia, 

sekä toistuvia arjen rutiineja. Eron jälkeiset ensimmäiset vuodet ovat myös lapselle vaikeimpia ja 

alle kouluikäiset lapset kärsivät vanhempiensa erosta muita enemmän. Kaikista haitallisinta lap-

selle on vanhempien välinen riitely. (Kiianmaa 2008, 102–104; Pruuki & Sinkkonen 2017, 100-

102.) Myös Kääriäisen (2008, 56-60) tutkimuksessa, teoksessa “Ero haastaa vanhemmuuden”, 

jossa hän on haastatellut eroperheiden vanhempia, käy ilmi vanhempien välille syntyvät riidat ja 

lisäksi puutteellisen vuorovaikutuksen tuottamat ongelmat erokriisissä. Vanhemmat tuntuivat 

kuitenkin ymmärtävän riitelyn vahingollisuuden lapsiinsa nähden. 

2.4 Asiakasohjaus ja psykososiaalinen tuki 

Tässä opinnäytetyössä käytetään käsitettä asiakasohjaus. Tietoperustaa on kuitenkin etsitty ”po-

tilasohjaus” -käsiteellä. Potilasohjaus lähtee aina asiakkaan tarpeista ja on sidonnainen hoitohen-

kilöstön ja etenkin asiakkaan taustatekijöihin. Näitä voivat olla ikä, hoitomyönteisyys ja motivaa-

tio, sekä henkilön omat arvot. Onnistuneen potilasohjauksen edellytyksenä ovat taustatekijät, ja 

ne voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin sekä muihin ympäristötekijöihin. Hoitohenkilös-

töllä tulee olla ammatillista vastuuta ylläpitää ja kehittää ohjausvalmiuksiaan, sekä varmistaa että 
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asiakas saa riittävästi ohjausta. He edistävät asiakkaan terveyteen liittyviä valintoja, sekä tukevat 

asiakasta ja hänen itselleen asettamia tavoitteita, jotta hän motivoituisi hoitoonsa ja ottaisi siitä 

vastuuta. (Lipponen, K. 2014, 17-18.)  

Psykososiaaliset tuet ja palvelut Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee seuraavasti: ne sisältä-

vät toiminnan, jolla rajoitetaan onnettomuuksien tai muiden erityistilanteiden ihmisiin kohdistu-

via seurauksia, sekä lievittää ja torjua niiden aiheuttamaa psyykkistä stressiä. (STM: n monisteita 

1998:1.) Palveluihin kuuluu ihmistä auttavat psyykkiset-, sosiaaliset- ja hengelliset palvelut (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2006). 

Nykyään ihmiset hakeutuvat avoimemmin ammattiauttajien, eli psykologien ja psykoterapeuttien 

vastaanotolle (Kiianmaa 2008, 42). Tärkeää olisi tunnistaa asiakkaan tarpeet jo neuvolassa, sillä 

lastenneuvolan tehtävänä on lapsen fyysisen kasvun lisäksi seurattava koko perheen psyykkistä 

hyvinvointia ja tukea myös parisuhteen hoitamista (Lastenneuvola, 2018).  

Kun neuvolassa tulee vanhempien tai vanhemman kanssa puhe parisuhteen päättämisestä, on 

ammattilaisen oltava neutraali ja puolueeton tilanteessa. Eroa harkitsevilta vanhemmilta ammat-

tilainen voi kysyä seuraavanlaisia kysymyksiä: Tekeekö ero sinusta onnellisemman, onko ero vas-

taus ongelmaasi? Miten elämä jatkuu eron myötä ja millainen tukiverkosto sinulla on? Onko asi-

alle muita ratkaisuja kuin ero puolisosta? Miten ero vaikuttaa omaan suhteeseesi lapsiisi? (Kiian-

maa 2008, 45.) Eron jälkeen ammattilaisen on hyväksyttävä asiakkaan surun ja vihankin tunteet, 

mutta myös kannustettava jossain määrin osapuolia katsomaan tulevaisuuteen ja keskittymään 

uuden elämän rakentamiseen. (Kiianmaa 2008, 60.)  

Lain mukaan erossa on etusijalla aina lapsen etu, toisinaan vanhempien on kuitenkin eron het-

kellä vaikea nähdä lapsensa etu silloin, kun päätöksiä eron suhteen tehdään. Ammattilaisen teh-

tävä on ajaa lapsen etua ohjaamalla vanhempia oikeaan suuntaan päätöksissä. (Kiianmaa 2008, 

69.) Terveydenhoitotyön ammattilaisen on tarjottava tukea ja keskusteluapua vanhemmille, sillä 

se on suoraan vaikutuksessa lapsen selviytymiseen ja turvallisuudentunteeseen (2008, 102).  

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa Lastenneuvola lapsiperheiden tukena – oppaassa 

(2004:14, 246-247) opastetaan myöskin ammattilaista ottamaan tilanteeseen lapsen näkökulma. 

Ammattilaisen on kehotettava myös vanhempia huomioimaan lapsen näkökanta erotilanteessa 

ja kannustettava vanhempia lievittämään eron tuottamia vaikutuksia lasta kohtaan. Kuten on jo 

tullut esille, vanhempien keskinäinen kommunikaatiokyky vaikuttaa suoraan lapseen. Riitelyn hai-

tallisuus on todettu monessa lähteessä. Ammattilaisen on syytä kehottaa vanhempia opettele-

maan hillitsemään itseään kommunikaatiotilanteissa ja muistamaan aina lapsi ja hänen etunsa. 
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Vanhemman on hyvä kysyä itseltään, missä tilanteessa provosoituu ja mikä voisi auttaa rauhoit-

tamaan tilanteen. Ennakkoon kannattaa miettiä keinoja, joilla saa itsensä rauhoitettua. Tarvitta-

essa on hyvä ottaa tauko tilanteeseen. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 140-141.) 

Terveydenhuollon ammattilainen voi ottaa mahdollisen eron puheeksi esimerkiksi kysymällä, 

onko perheentilanteessa tapahtunut viime aikoina muutoksia. Mikäli ero on jo vireillä, on hyvä 

kysyä ovatko vanhemmat saaneet tukea itselleen, sekä onko lapselle puhuttu asiasta. Ammatti-

lainen voi kertoa saatavilla olevista eri tuista ja palveluista. Hänen täytyy myös ottaa puheeksi 

huolenaiheet eroon liittyen, jotka hän katsoo koskevan kyseessä olevaa perhettä. Ammattilaisen 

on hyvä pitää oma kanta puolueettomana vanhempien välillä, molempien vanhempien tulisi 

saada samat tiedot lapsen elämään vaikuttavista asioista. (Ero lapsiperheessä (A) n.d.)  

2.5 Kunnalliset ja valtakunnalliset palvelut 

 

Palveluita erossa auttamiseen järjestävät Suomessa kunnat, järjestöt, yritykset, sekä seurakunnat 

ja oikeuslaitokset. Palveluiden tavoitteena on turvata lapselle tärkeät ihmissuhteet ja niiden tur-

vallisuus erosta huolimatta, sekä tukea eroavia vanhempia vaikeassa kriisissä. Palvelut muuttuvat 

ja kehittyvät jatkuvasti, mutta tällä hetkellä palveluita on koottu hyvin www.apuaeroon.fi sivus-

tolle. Sivustolta voi hakea myös paikkakuntakohtaisesti saatavilla olevia palveluita. (Pruuki & Sink-

konen 2017, 168.)   

Mikäli vanhemmilla on erimielisyyksiä lapseen ja hänen asioihinsa liittyen, voivat he hakeutua 

perheasioiden sovitteluun, joka on kuntien tarjoama lakisääteinen tehtävä. Tätä kautta vanhem-

mat voivat saada apua keskusteluun ja ehkäistä välilleen syntyviä kiistoja, mikä on lapsen etu. 

Sovittelusta on apua, mikäli vanhemmilla on erimielisyyksiä esimerkiksi lapsen huoltajuuden, asu-

misen tai elatuksen suhteen. Apua saa, mikäli vanhempien on hankalaa päättää lapsen arjen su-

jumisesta, kuten vaihtotilanteet, harrastukset, terveydenhuolto. Sovitteluun voi hakeutua myös 

silloin, jos jo tehdyn sopimuksen noudattaminen tuo jatkuvasti ongelmia. (Pruuki & Sinkkonen 

2017, 182-183.)  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tarjoaa kainuulaisille perheasioiden sovitte-

lua. Sovittelussa keskitytään vanhemmuuden jatkamiseen myös eron jälkeen ja sovittelu keskittyy 

käytännönasioihin, sekä tulevaisuuteen. Palvelun piiriin voi hakeutua eroa miettivät, erokriisissä 
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olevat ja eronneet, mutta myös puolisot, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä. Palvelun avulla van-

hempia autetaan huomioimaan lapsen etu ja sovitteluun voi hakeutua, mikäli lasten tapaamiset 

eivät onnistu. (Perheasioiden sovittelu n.d.)  

Saimme opinnäytetyötämme varten käyttöömme toimeksiantajan tekemän listauksen eroon liit-

tyvistä palveluista, joita hyödynnämme oppaaseen. Kainuun alueen palveluista listaamme oppaa-

seen seuraavia. Kainuun kriisikeskus tarjoaa maksutonta apua monenlaisiin kriisitilanteisiin, pal-

velua saa myös nimettömänä (Kainuun kriisikeskus n.d).  

Perheasioiden sovittelun tapaista palvelua tarjoaa myös Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus, 

joka on Kajaanin seurakunnan järjestämää (Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus n.d). Kainuun 

yksin- ja yhteishuoltajat ry on Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n jäsenyhdistys, jonka ta-

voitteena parantaa yhden vanhemman perheen asemaa ja järjestää tapahtumia (Kainuun yksin- 

ja yhteishuoltajat ry n.d).  

Mannerheimin lastensuojeluliitto tarjoaa lastenhoitoapua Kainuun alueella (Lastenhoitotoiminta 

2019). Lastenvalvojien tehtävä on vahvistaa lapseen liittyvät sopimukset, kuten elatukseen liitty-

vät asiat, tai tapaamisoikeudet (Ero lapsiperheessä (B) n.d). Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoi-

tettu tilapäiseksi avuksi niille lapsiperheille, jotka arjen pyörittämisen tueksi tarvitsevat lasten-

/kodinhoidon apua. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti (Lapsiperheiden kotipalvelu 

n.d).  

Perhetyö auttaa ja tukee lapsiperheitä tarjoamalla mm. Keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa. 

Perhetyöllä on monia tavoitteita, joista yhtenä mm. vanhemmuuden tukeminen (Perhetyö n.d). 

Perheneuvola toimii neljässä toimipaikassa Kainuun alueella; Kajaani, Sotkamo, Kuhmo ja Suo-

mussalmi. Perheneuvolan tehtävänä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa (Perhe-

neuvola n.d).  

Eroinfopäivystys tarjoaa valtakunnallista apua, jos haluaa tietoa mm. Lapsen elatusavun lasken-

nasta ja lapsen asumisesta eron jälkeen. Eroinfoon voi olla yhteydessä puhelimitse (Eroinfopäivys-

tys n.d). Erosta elossa on valtakunnallinen miehille suunnattu palvelu, josta he saavat opastusta 

ja tukea ero-ongelmien käsittelyyn ja siitä selviytymiseen (Erosta elossa n.d). 

VERTU eli vertaistukipuhelin tarjoaa apua kaikille niille, joiden välit lapseen/lapsiin on jollain ta-

valla hankaloituneet eron jälkeen. Palveluun soittamalla saa luottamuksellista keskusteluapua va-
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paaehtoisilta kokemusasiantuntijoilta. Tähän palveluun voi soittaa halutessaan myös nimettö-

mänä (Vertaistukipuhelin 2019). Kela eli Kansaneläkelaitos on valtakunnallinen palvelu, josta voi 

hakea rahallista tukea, esimerkiksi elatustukea (Ero perheessä 2019). 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen ero-opas sisällöllisesti ja ulkomuodoltaan tu-

kee neuvolan työntekijöitä lapsiperheiden ohjauksessa. Tavoitteena antaa kainuulaisille neuvola-

työntekijöille ohjaamisen tueksi tietoa eroon liittyen verkosta saatavan ero-oppaan avulla.  

 

 Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaista tietoa neuvolatyöntekijä tarvitsee ohjatessaan perheitä erotilanteessa? 

2. Millainen opas tukee neuvolatyöntekijöitä lapsiperheiden ohjaustilanteissa? 
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4 Tuotteistamisprosessi 

Opinnäytetyömme oli toiminnallinen opinnäytetyö. Se on yksi ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työn muodoista. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu olennaisesti oppaan, tapahtuman, tai 

tilaisuuden suunnittelu, sekä ohje tai ohjeistus. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on kaksi osaa: 

produkti, eli toiminnallinen osuus, sekä prosessin dokumentointi ja arviointi. (Airaksinen, T. 

2009.) Tuotekehitysprosessin vaiheisiin kuuluu Jämsä & Mannisen (2000, 83-86) mukaan viisi vai-

hetta: Ongelmien tai kehittämistarpeiden tunnistaminen, ideointivaihe, tuotteen luonnostelu- ja 

kehittelyvaiheet, sekä viimeistelyvaihe. Prosessin eri vaiheet voivat sisältää mahdollisia osapro-

jekteja.  

4.1 Tarpeen tunnistaminen 

Tuotekehitysprosessin ensimmäisessä vaiheessa eli tarpeen tunnistamisenvaiheessa kartoitetaan 

ja arvioidaan tuotteen tarvetta. Tuote voi olla joko uusi innovaatio, tai vanhan tuotteen parante-

leva kehitysprojekti. (Jämsä & Manninen 2000, 29, 85.)  

Valitsimme opinnäytetyömme aiheen helmikuussa 2018. Aihetta valitessamme käytimme 

ideapankkia, Kainuun sosiaali- ja Terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämää opinnäytetyön ai-

hepankkia. Idean ehdottajana ja toimeksiantajana toimii Mukava Kainuu -hanke, jonka edustajien 

kanssa pidimme tapaamisia aivoriihi –toiminnan tyyliin. Toimeksiantajamme yhteyshenkilö muut-

tui kesken prosessin, mutta vaihto sujui kaikin puolin ongelmitta. Toimeksiantajalta kartoitettiin 

tapaamisessa toiveita tuotteen sisällöstä, aineiston hankitaan liittyvistä toiveista tuotteen sisällön 

luomista varten, sekä tuotteen jakelutavasta. Toimeksiantajan vaihtuessa hyviä ideoita tuli edel-

leen lisää. Aiheiden rajaaminen oli välttämätöntä ja meidän oli pohdittava, mikä on olennaista 

sisällyttää oppaaseen ja mikä ei. Lopulta saimme koottua tuotteeseen sisällytettävät asiat ja 

teimme sisällöstä ehdotuksen toimeksiantajalle. Ehdotuksemme sai toimeksiantajan hyväksyn-

nän. 
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4.2 Ideointi- ja luonnosteluvaihe 

Ideointivaiheessa käytetään hyväksi ongelmanratkaisua, joista etenkin luovia menetelmiä. Luova 

ongelmanratkaisu sallii avoimen ilmapiirin työssä. Ratkaisun löytämiseksi voidaan järjestää esi-

merkiksi ideakilpailuja.  Ideointivaiheen työskentelytapoja voivat olla ideakilpailun lisäksi aivoriihi, 

tuumatalkoot, tuplatiimi, ideapankkimenetelmä tai Benchmarking, eli tuotteita tai toimintatapoja 

verrataan toisten vastaaviin tuotoksiin ja menetelmiin. (Jämsä & Manninen, 2000, 35 - 37, 85.)  

Tuotteen luonnosteluvaiheessa tiedetään tuotteesta jo kaikki tarvittava tieto, jota tarvitaan tuot-

teen tai palvelun suunniteluun. Tuotteelle luodaan tässä vaiheessa tuotekuvaus, niin kutsuttu kä-

sikirjoitus. Luonnosteluvaiheessa tuotetta tai palvelua todennetaan analysoimalla, simuloimalla, 

sekä esimerkiksi kokein laboratorioissa. Ne voivat olla osaprojekteja, joissa voidaan suunnitella ja 

kehittää osaratkaisuja tuotekehitykseen. (Jämsä & Manninen, 2000, 43, 85.)  

Ideointivaihe kohdallamme perustui toimeksiantajan kanssa käytyihin keskusteluihin heidän toi-

veistaan koskien ero-oppaan sisältöä. Oppaan sisältöä rajattiin ohjaavan opettajan neuvoja nou-

dattaen, unohtamatta toimeksiantajan toiveita. Sopivan viitekehyksen muotoutuessa ja aiheen 

rajauksen myötä saimme käsityksen, millaista opasta lähdetään työstämään. Rajasimme aiheen, 

niin, että opas tulee työssä tapahtuvan asiakasohjauksen tueksi neuvolan työntekijöille Kainuun 

alueelle. Opas toteutettiin nimenomaan ammattilaisen näkökulmasta. Päätimme lisäksi, että teo-

riapohjaa rajataan myös lapsen iän kannalta – opas suunniteltiin neuvoloiden käyttöön, joten kat-

soimme aiheelliseksi keskittyä vain alle kouluikäisiin lapsiin.  

Oppaaseen oli tarkoitus koota valtakunnallisia ja paikallisia, Kainuun alueen, palveluita, joiden 

puoleen henkilökunta voi asiakkaita ohjata riippuen tilanteesta. Saimme toimeksiantajan suostu-

muksen hyödyntää oppaassa Mukava Kainuu -hankkeen myötä koottua palvelulistaa, sillä kat-

soimme, että meidän ei ole järkevää tehdä uutta, samoja palveluita sisältävää listausta. Li-

säsimme työhön kuitenkin omia löytämiämme tahoja.  

Tuotteen luonnosteluvaiheessa kokoonnuimme yhteen ja suunnittelimme konkreettisesti ero-

oppaan sisällön, ulkoasun ja sen toteutuksen. Luonnostelimme oppaan niin, että se on mieles-

tämme selkeä ja että sieltä löytyy helposti tieto mitä tarvitaan. Luovuuttamme rajoitti hieman 

tietoteknillinen osaamattomuutemme. Sisällön suunnittelussa huomasimme olevan tärkeää tar-

peellisen tiedon tunnistaminen ja epäolennaisen karsiminen. Oppaan oli tarkoitus olla helppo 

työväline, eikä ollut tarpeenmukaista kirjoittaa turhan pitkää materiaalia.  
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Tutustuimme kirjallisen ohjausmateriaalin hyviin kriteereihin, joihin kuuluvat sen selkeys ja ennen 

kaikkea ymmärrettävyys. Ohjeen fonttikoon on oltava riittävän suuri, pientä tekstiä ei ole miellyt-

tävä lukea. Otsikoiden on erotuttava muusta tekstistä. Selkeyttä lisää asiayhteyksien jaottelu ja 

asettelu. Lisäksi havainnollistavat kuvat, taulukot ja kaaviot lisäävät ymmärrettävyyttä. Tarvitta-

essa tärkeitä asioita voidaan painottaa alleviivauksin tai muuten korostamalla. Kielen on oltava 

helppoa ja lauseiden lyhyitä, jotta tekstistä saa käsityksen jo pelkästään silmäilemällä. Hyvän oh-

jeen luomisessa suositellaan käytettävän aktiivimuotoa passiivimuodon sijaan. (Kyngäs, Kääriäi-

nen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 126-127).  

Hoitohenkilöstölle koottiin "infopaketti" perheiden avo- ja avioero -tilanteesta. Ero-oppaan ai-

heet painottuivat lapsen tukemiseen vanhempien osalta ja etenkin vanhempien avoimuuteen 

lapsia kohtaan erotilanteessa. Otimme esille oppaassa vanhempien yhteistyön tärkeyden ja am-

mattilaisen tehtävän tukea ja kannustaa sopuisiin väleihin. Lisäksi otimme esille ammattilaisen 

tarjoaman tuen tärkeyden ja asiakkaan kohtaamisen.  

Listasimme oppaaseen eron vaikutuksista lapseen, eli kuinka eri-ikäiset lapset reagoivat vanhem-

piensa eroon, ja miten lapselle voisi kertoa erosta. Jaottelimme osioita ikäkausittain. Loppuun 

kokosimme vielä yhteystiedot kriisitilanteeseen tarjoavista palveluista ja tuista, jotta ne olisivat 

helposti terveydenhuollon ammattilaisen saatavilla. Kelan tukia emme erikseen listanneet, mutta 

oppaassa on mainittu Kelan nettisivut. Oppaaseen olemme koonneet teorian pohjalta ilmenneitä 

tarpeellisia kysymyksiä ammattilaisen tueksi, joita hän voi hyödyntää asiakkaan kohtaamistilan-

teessa.  

Oppaan tietopohjan kokoamiseen etsimme tietoa eri lähteistä. Käytimme erilaisia verkkojulkai-

suja hyödyntäen aineistohakupalveluiden kuten Finnan, ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjas-

ton, KAMK Finnan, tarjoamia aineistoja. Etsimme tietoa myös kirjoista. Etsimme lisäksi vastaavan-

laisia tuotteita, joista saimme hieman mallia ulkoiseen suunnitteluun. Halusimme oppaaseen vaa-

leita värejä, jotta sen lukeminen olisi mielekästä.  

Oppaan kansilehteen päätimme otsikon lisäksi laittaa kuvitusta. Kuvan suunnitteli ja teki osaava 

henkilö lähipiiristä, joten lupa kuvan käyttämiselle oli. Sivujen muut kuvitukset ovat Microsoftin 

omia, vapaasti käytettäviä kuvia. Seuraavalle sivulle päätettiin laittaa sisällysluettelo, josta ilme-

nee oppaan sisältö. Sisällysluettelo toimii samalla hyperlinkkinä suoraan aiheisiin. Katsoimme sen 

olevan tärkeä ominaisuus, jolla ammattilainen pääsisi helposti haluamaansa aiheeseen.  

Kirjoitimme oppaasta esittelyä otsikolla ”Mikä ero-opas?” - kerroimme oppaan tarkoituksesta ja 

sen käytöstä. Teorian pääotsikoiksi muotoutuivat ”Eron merkitys”, jossa kerrotaan sekä lapsen, 
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että vanhempien näkökulmasta erosta. ”Ero ja vanhemmuus” kertoo vanhempien velvollisuuk-

sista vanhempina. ”Erosta puhuminen” käsittelee aiheesta keskustelemisesta terveydenhuollon 

ammattilaisena asiakkaiden kanssa, sisältäen myös joitakin esimerkkikysymyksiä. Otsikon alaisuu-

teen kuuluu myös se, miten vanhemmat voivat puhua erosta eri-ikäisen lapsen kanssa. Viimeisenä 

oppaaseen on listattu valtakunnalliset ja paikalliset eroperheiden ja -vanhempien palvelut otsi-

kolla ”Tuet ja palvelut”. 

4.3 Kehittelyvaihe 

Tuotteen kehittelyvaiheessa osaprojekteissa tuotetaan tuotteen tai palvelun prototyyppejä, ke-

hitellään tuotantoprosesseja, sekä tehdään testauksia ja laadunvarmistuksia. Vaihe etenee luon-

nosteluvaiheen ratkaisujen perusteella. Tässä vaiheessa tuotteelle tehdään esitestauksia ja han-

kitaan arviointia sekä kehitysehdotuksia. Lopputuloksena saadaan tuotteen mallikappale. (Jämsä 

& Manninen, 2000, 54, 85.) 

Tuotteen kehittelyvaiheessa lähetimme tammikuussa 2019 ero-oppaan mallikappaleen arvioita-

vaksi Kainuun neuvoloihin. Yhteyshenkilönä neuvoloihin meillä toimi suurena apuna Suvi-Maria 

Tolonen. Tolosen mukaan kyselyn avulla meillä olisi mahdollisuus saada vastaus noin 20:ltä am-

mattilaiselta. Neuvolan henkilökunta koekäytti opasta kolme viikkoa, jonka jälkeen keräsimme 

palautetta oppaan sisällöstä ja sen toimivuudesta. Pyrimme saamaan arviointeja neuvolan työn-

tekijöiltä viimeistelyvaihetta varten, jossa tarkastimme vielä oppaan sisältämien yhteystietojen 

paikkansapitävyyden, kielellisen muodon ja ulkoasun toimivuuden.  

Teimme kyselyn Kainuun neuvoloiden työntekijöille oppaan toimivuudesta Google Forms- ohjel-

malla. Valitsimme menetelmän, koska ajattelimme sen olevan nopein ja kynnyksettömin ratkaisu 

suorittaa niin palautteen antaminen, kuin sen kerääminen. Neuvolan henkilökunnan on nopeaa 

ja helppoa vastata kyselyyn ohjelman kautta. Arviointilomakkeeseen tehtiin pääasiassa asteikko-

kysymyksiä, koska niiden avulla saisimme selkeää palautetta tuotteesta, kuin esimerkiksi avoi-

milla kysymyksillä. Arviointilomakkeella kysyttiin oppaan sisällön onnistumista ja sen tarpeelli-

suutta, oppaan ulkonäköä, PDF-muodon toimivuutta, sekä kehitysehdotuksia avoimin kysymyk-

sin. Vastaukset tallentuivat nimettöminä Google Drive -palveluun.  
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4.4 Viimeistelyvaihe 

Viimeisessä vaiheessa tuote viimeistellään. Tuotetta voidaan korjata tai muuttaa ja sille laaditaan 

ohjeet käytön tai toteutuksen suhteen. Osaprojekteihin tässä vaiheessa kuuluu yleensä markki-

nointi- ja käyttöönottoprojektit. Tuotekehitysprojektista laaditaan loppuraportti. Tämän vaiheen 

jälkeen tulee tuloksena olla käyttövalmis tuote. (Jämsä & Manninen, 2000, 80, 85.) 

Tuotteemme oli Tammikuun ja Helmikuun 2019 aikana kolme viikkoa neuvoloissa koekäytössä. 

Koekäytön aikana lähetimme yhteyshenkilömme kautta neuvoloihin myös linkin Google Forms -

ohjelmalla tekemäämme palautekyselyyn (Liite 1). Vastauksia emme määrällisesti saaneet ero-

oppaasta niin paljon kuin olisimme toivoneet. Saimme kuitenkin yhden kokoavan palautteen, jo-

hon oli kysytty palautetta usealta ammattilaiselta.  

Saamamme palaute tuotteestamme oli positiivista ja hyvää. Suurempia muokkauksia emme pa-

lautteen perusteella enää tehneet, mutta viimeistelimme vielä jonkin verran tuotteen ulkoasua. 

Päivitimme myös muuttuneita yhteystietoja. Ajatuksia palautteissa herätti se, miten päivitys su-

juu sen jälkeen, kun luovutamme oppaan Kainuun sotelle. Toimeksiantajan kanssa oli jo heti al-

kuun ajatuksena se, että opasta päivittää nimetty henkilö Kainuun soten puolelta, jotta yhteystie-

dot eivät jää vanhaksi.  
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5 Tulokset ja johtopäätökset 

Tuloksissa perustelemme, miten ja miksi olemme tehneet oppaan tällä tavalla ja kerromme ero-

oppaan saamasta palautteesta koekäytön jälkeen. Kerromme myös mitä johtopäätöksiä ero-op-

paasta voimme tehdä kyselyn pohjalta niin sisällöllisesti kuin ulkoasultaankin. Johtopäätöksissä 

mietimme myös tuotteen jatkokäyttöä tulevaisuutta ajatellen. 

5.1 Tulokset 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa neuvoloihin terveydenhuollon ammattilaisten tueksi 

ero-opas kohtaamaan perheitä, joissa erosta johtuva kriisi on ajankohtainen. Tuote valmistui, tes-

tattiin ja arvioitiin suunnitellussa ajassa. Aikaa jäi vielä oppaan viimeistelylle.  

Tuotteen ideoimisvaiheessa onnistuimme mielestämme jo melko hyvin tunnistamaan asiat, mitkä 

halusimme sisällyttää oppaaseen. Toimeksiantajan toiveet olivat tässä tietysti etusijalla. Sisällöl-

lisesti opas sai myös hyvää palautetta, kysyimme arviointilomakkeella (Liite 1) oppaan sisällöllistä 

onnistumista ja asteikolla 1-5, viiden ollessa paras, opas arvioitiin 4-5 arvoiseksi. (Liite 1, kysymys 

1). Toinen kysymys palautelomakkeella koski oppaan sisällön hyödynnettävyyttä työssä. As-

teikolla 1-5, opas sai arvion 4. (Liite 1, kysymys 2). Tulokset viittaavat siihen, että ero-oppaaseen 

oli löydetty tarpeellista ja oikeanlaista tietoa. Käyttämämme lähteet, kuten Kiianmaa (2008), sekä 

Pruuki & Sinkkonen (2017) käsittelivät hyvin paljon asiaa samoista teemoista. Tämä myös viittaa 

siihen, että asia on olennaista puhuttaessa parisuhteen päättymisestä ja erosta. Kyselyn perus-

teella halusimme myös tietää, mitkä asiakokonaisuudet oppaassa oli terveydenhuollon ammatti-

laisten mielestä tärkeitä. Vastauksissa etenkin eron vaikutukset lapseen, ja erosta puhuminen ko-

rostuivat muihin nähden. (Liite 1, kysymys 3). Vastaukset vahvistavat käsityksemme siitä, että ero 

on vaikea aihe myös ammattilaiselle käsitellä asiakkaiden kanssa. Vastausten perusteella ammat-

tilaisten keskuudessa huolta herättää vanhempien eron vaikutukset lapsiin. Pystyimme oppaa-

seen sisällyttämään tarvittavaa tietoutta asiasta, koska vastauksia tästä ei tullut kysymykseen, 

jossa tiedusteltiin, olisiko jostakin aiheesta voinut olla enemmän tietoa. (Liite 1, kysymys 4). 

Ero-opas julkaistiin PDF-muodossa sähköisenä versiona. Halusimme tietysti tietää, millaisena am-

mattilaiset kokivat tämän käytön. Kysymys numero viisi ”Mitä mieltä olette ero-oppaan julkaisu-
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muodosta (PDF)?”, sai yksimielisesti ”Helppo käyttää” -vastaukset, kun toinen vaihtoehto olisi ol-

lut ”Hankala käyttää”. (Liite 1, kysymys 5). Oppaan kirjallista ulkoasua ja värimaailmaa suunnitte-

limme ja toteutimme Kynkään ym. (2007) ohjeiden pohjalta, josta olemme kertoneet aiemmin.  

PDF-muoto osoittautui palautteen perusteella hyväksi tavaksi julkaista tuote. Tuote on helppo 

käyttää, helposti saatavilla ja se on mahdollista myös tulostaa tarvittaessa. Paperisen oppaan 

käyttäminen olisi ollut haastavampaa. Oppaaseen tuli paljon tietoa ja asiaa, jolloin ongelmaksi 

olisi koitunut se, että oikeaa asiaa ei olisi löytynyt oppaasta niin nopeasti, kuin PDF-versiosta. Ai-

kaa olisi kulunut sivujen kääntelyyn, mutta nyt asia löytyy sisällysluettelon hyperlinkkiä napsaut-

tamalla. Paperisen oppaan päivittäminenkin olisi ollut huomattavasti vaikeampaa, kuin PDF-muo-

toon tehdyn oppaan. Paperin käyttöä pyritään nykyään myös välttämään, joten myös sen vuoksi 

verkkoversio on järkevämpi vaihtoehto. 

Ulkoasua toteuttaessa huomasimme, että siihen tarvitaan melko paljon osaamista. Onnistuimme 

tehtävässä kuitenkin aika hyvin, sillä ero-opas sai ulkoasun selkeydestä hyviä arvioita, kyselyn vas-

tauksien mukaan opas on ”Selkeä” ja ”Aihealueet on helppo hahmottaa ja löytää tarvittaessa”. 

(Liite 1, kysymys 6). Viimeinen kysymyksemme palautelomakkeella koski ero-opasta kokonaisuu-

tena. Asteikolla 1-5, kaikki vastaukset sijoittuivat arvioon neljä, jonka perusteella oletamme tuot-

teemme olleen onnistunut.  (Liite 1, kysymys 7).  

Oppaan ulkoasusta tuli kohtalaisen selkeä ja helppolukuinen. Apuna käytimme aiemmin mainit-

tua Kynkään ym. (2007) ”Ohjaaminen hoitotyössä” -teosta. Siitä löysimme kriteerit ja vinkit hy-

välle kirjalliselle oppaalle. Oppaan värimaailmaksi valittiin vaalea, punainen sävy. Punainen on 

lämmin väri ja ajattelimme sen olevan miellyttävä silmille. Oppaan reunoja kehystävät mustat 

ohuet kehykset, mikä antoi mielestämme oppaan ilmeelle ryhtiä. Tekstin väriksi valittiin musta. 

Otsikot erottuvat tummansinisenä, jotka on myös kirjoitettu hieman isommalla fontilla kuin var-

sinainen teksti.  

Erottelimme asiakokonaisuuksia laatikoiden avulla, joka oli Kynkään ym. (2007) mukaan järkevää 

tehdä. Laatikoiden väriksi valittiin vaaleansininen, sillä se sointuu hyvin punaiseen, eikä värimaa-

ilma tällöin ole ristiriidassa. Lähteeseen perustuen tuotteeseemme olisi ollut mielekästä sisällyt-

tää enemmän kuvia, graafisia kuvaajia ja taulukoita. Emme kuitenkaan löytäneet enempää tilai-

suuksia näiden käytölle, kuin oppaaseen lopulta niitä tuli. Oppaan kuvitukseen on käytetty Mic-

rosoftin omia, vapaasti käytettävissä olevia symboleja. Niiden väriksi valittiin musta. Oppaan kan-

nessa on käytetty lähipiiristä löytyvän harrastelijapiirtäjän taitoa hänen luvallaan. 
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5.2 Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä tutkimuksellemme on se, että neuvolatyöntekijä tarvitsee asiakasohjaukseen 

monipuolista tietoa aiheesta. Lapsen näkökulma korostuu, kun työskennellään perheiden kanssa 

neuvoloissa. Terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää miten ero koskettaa etenkin per-

heen lapsia. Opinnäytetyössämme perehdyimme lähteiden kautta siihen, miten lapselle voi 

ikäänsä nähden kertoa erosta, sekä siihen, kuinka lapset voivat oireilla ja reagoida vanhempiensa 

eron takia. Nämä asiat nousivat esiin useissa lähteissä, kuten aiempana mainittu. Tietoa erosta 

oli paljon, hankaluuksia tuotti osin se, että lähteissä oli todella paljon yhteneväistä tietoa ja uutta 

oli osin hankala löytää. Olisimme ehkä halunneet kirjoittaa ero-oppaaseen enemmän tietoa siitä, 

kuinka terveydenhuollon ammattilainen voi konkreettisesti tukea perheitä kriisitilanteessa. Tie-

toa oli niukasti saatavilla ja se mitä, löytyi, oli melko pintapuolista. 

Kohtaamisissa on paljon mentävä myös oman persoonansa ja tyylinsä mukaan, eikä niitä voi opis-

kella kirjoista. Terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää kuitenkin tietää, minne he voivat oh-

jata perheitä ongelmatilanteissa. Heidän on tärkeää osata tunnistaa apua tarvitsevat perheet. 

(Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, lastenneuvola 2018).  

Onnistuimme sisällön rajaamisessa opasta kirjoittaessa. Lasten iän rajaaminen alle kuusi -vuotiai-

siin oli järkevää. Toisaalta, neuvoloissa ajatellaan koko perheen hyvinvointia (Lastenneuvola 

2018). Tämän vuoksi olisi tärkeää, että tietoa opin-näytetyössämme käsittelemistä asioista olisi 

myös vanhempien lasten osalta, aina täysi-ikäisyyteen asti. Etenkin teini-ikä on usein muutenkin 

vaikeaa aikaa ihmisen elämässä. Jatko-tutkimuksia ajatellen aiheesta voisi ajatella samaa ideaa, 

mutta ikähaarukka kohdennettuna kouluikäisiin ja nuoriin.  

Opinnäytetyön tekeminen oli haastava, mutta toisaalta antoisa kokemus. Lomakkeiden lähettä-

minen ja täyttäminen oli välillä hankalaa, sillä välillä oli epäselvää, mitä meidän tuli lähettää ja 

kenelle. Onneksi saimme ohjausta ohjaavalta opettajaltamme, Kainuun Soten puolelta sekä eh-

dottomasti toimeksiantajilta. Opinnäytetyön aiheenvalinta oli helppo, mutta sen jälkeen ideoimi-

nen ja suunnitelman tekeminen toi meille päänvaivaa. Suunnitelmien selkiytyessä opinnäytetyötä 

oli helpompi jatkaa tiedonhaulla ja itse ero-oppaan tekemisellä. Ero-opas itsessään oli mukava 

tehdä, vaikka tietotekninen osaamattomuus toi haastetta siihenkin. Palautteen odottaminen ja 

kerääminen tehdystä työstä oli jännittävää - olimmeko saavuttaneet lähellekään toimeksiantajien 

toiveita, ja mitä ammattilaiset olivat mieltä tuotteesta. Palautetta oppaasta olisimme toivoneet 

enemmän. Opas sai hyvää palautetta ja tunnemme, että olemme onnistuneet työssä. Toivotta-

vasti oppaan päivittämistä jatketaan myös sen jälkeen, kun luovutamme oikeudet siihen Kainuun 
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sotelle. On tärkeää, että tehtävään määritetään joku tietty henkilö, että yhteystiedot oppaassa 

olisivat paikkaansa pitäviä. 
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6 Pohdinta 

Pohdinnassa käsittelemme opinnäytetyömme luotettavuutta, eettisyyttä sekä ammatillista kehit-

tymistämme työskentelyn eri vaiheissa. Käymme näitä asioita läpi niin yleisellä kuin opinnäyte-

työmme tasolla.  

6.1 Luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittaaminen on jokseenkin vaikeaa. Hirsijärven ym. 

(2007, 226-227) mukaan tutkimusten luotettavuutta tulisi kuitenkin arvioida jollakin tavalla. Olen-

naisinta luotettavuuden varmistamisessa tässä tapauksessa on kertoa tarkasti tutkimuksen ku-

lusta; mitä on tehty ja miten päädytty tiettyihin tuloksiin. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella tuotettujen tulosten uskottavuuden, 

siirrettävyyden, riippuvuuden, sekä vahvistettavuuden avulla. Uskottavuuden takaamiseksi on 

kiinnitettävä huomiota tutkimuksen analyysiprosessiin ja tulosten oikeellisuuteen. Lukijoiden tu-

lisi saada selkeä käsitys siitä, kuinka tutkimusprosessi on edennyt ja mitä kuuluu tutkimuksen vah-

vuuksiin ja heikkouksiin. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten siirrettävyyden mahdollisuutta 

toiseen tutkimusympäristöön. Siirrettävyyden avulla toinen tutkija voi halutessaan seurata tehtyä 

tutkimusprosessia. Siirrettävyyden edellytyksenä on tarkka selvitys tutkimusprosessista, mahdol-

listen osallistujien taustojen selvittäminen, sekä aineiston keruun ja analyysin kuvaus. (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) Tutkimusraportissa tulisi ilmetä, miten ja mistä tutkimuk-

sen aineisto on kerätty. Aineistoa analysoitaessa kirjataan luokitteluperusteet, lainauksin alkupe-

räishavainnot, sekä litteroidaan, eli auki kirjoitetaan aineisto. Lisäksi on kirjoitettava omasta 

esiymmärryksestä. Raportoinnin tulisi olla lukijalle helposti ymmärrettävää; lukija kykenisi seu-

raamaan tutkijan päättelyä. (Hirsijärvi ym. 2007, 227.)  

Riippuvuuteen liittyy tutkimusta tehdessä vallinneet olosuhteet ja ulkoiset vaihtelut. Vahvistetta-

vuutta taas tukevat toiset aiheesta tehdyt tutkimukset. Tutkimustulosten riippuvuus tarkoittaa 

sitä, että tieteellisen tutkimuksen tekemisen yleiset periaatteet toimivat ohjenuorana tutkimuk-

sen toteuttamisessa. Vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkija on selvittänyt niin tarkasti 

tutkimusprosessin ja tulosten analyysin, että lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan tutkijan pää-

telmiä. (Tuomi, Sarajärvi 2013, 198 - 139, Parkkila, Välimäki, & Routasalo 2000 mukaan.)  
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Tuomen ja Sarajärven (2013, 138-139) mukaan Niiranen (1990) määritteli laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden kriteerit seuraavasti: vastaavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja vakiintuneisuus. 

Hänen mukaansa tulosten siirrettävyys riippuu siitä, kuinka samanlainen tutkittu ympäristö ja so-

vellusympäristö ovat. Luotettavuudessa tutkimusprosessin toteutumista tarkastaa joku ulkopuo-

linen henkilö. Vakiintuneisuudessa ulkopuolinen henkilö arvioi tuotokset, joita voivat olla tulkin-

nat, löydökset, suositukset sekä aineisto. 

Meidän tutkimuksemme näkökulmasta sen luotettavuuden arviointi perustuu toimintamme ra-

portoinnin ja käyttämiemme lähteiden laatuun. Etenkin teorialähteiden luotettavuus on tärkeää, 

jotta voimme varmistaa sen, että tuotteen sisältö on paikkaansa pitävää, mikä puolestaan on yh-

teydessä heti tutkimuskysymyksiimme. Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessämme tutus-

tuimme myös aiemmin tehtyihin, vastaavanlaisiin opinnäytetöihin. Arvioimme niiden avulla, mitä 

on hyvä, tai mitä ei kannattanut sisällyttää tämänkaltaiseen oppaan muotoiseen työhön.  

Uskottavuus ja siirrettävyys työssämme nojautui tutkimusprosessin selkeään kuvaukseen, ja sii-

hen, kuinka arvioimme työmme laatua ja sen puutteita. Tutkimusprosessiimme kuului vahvana 

osana tuotteistamisprosessi, jossa olemme kuvanneet eri vaiheet oman työmme kannalta. Riip-

puvuuteen opinnäytetyössämme vaikuttavat ulkoiset tekijät, joita ovat esimerkiksi palauteky-

selyn vastaajien vähäinen määrä. Vahvistettavuuteen liittyy muut tutkimukset aiheesta. Vakiintu-

neisuus näkyy meidän tutkimuksessamme siten, että ulkopuolinen henkilö arvioi meidän opin-

näytetyömme kokonaisuudessaan. Saamme arvioinnin ja palautetta opettajilta sekä toimeksian-

tajiltamme.  

Luotettavuus näkyy opinnäytetyöprosessissamme siten, että opettajat, vertaisarvioijat ja toimek-

siantajat tarkistavat meidän tutkimusprosessin toteutumisen ja etenemisen. Kun opinnäytetyö 

on valmis, niin jokainen meistä tekee kypsyysnäytteen, jossa varmistetaan, että opiskelija on ym-

märtänyt esimerkiksi tutkimusprosessin kulun ja, että jokainen opiskelija on ollut opinnäytetyötä 

tekemässä.  

Tutkimustulosten luotettavuus nojautui työssämme myös paljon ero-oppaasta saamaamme pa-

lautteeseen. Ero-oppaan onnistumista on osin hankala arvioida, sillä vähäinen palautteen määrä 

ei välttämättä anna kokonaiskuvaa sen oikeasta tarpeellisuudesta ja onnistumisesta, Yhteyden-

pito neuvoloihin oli yhteyshenkilömme vastuulla. Jälkeenpäin ajateltuna, olisi ollut järkevää mo-

tivoida neuvolan henkilökunta ennen varsinaista koekäyttöä ja kyselyä. Tämä olisi voinut tapah-

tua esimerkiksi vierailemalla neuvoloissa ja kertomalla opinnäytetyöstämme tarkemmin. Toinen 
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mahdollisuus olisi voinut olla lähettää jonkinlainen esittely neuvoloihin opinnäytetyöstä.  Kuiten-

kin kerätty palaute oli positiivista, eikä niissä ilmennyt kehitysehdotuksia. Toimeksiantajalta saa-

mamme palaute oli myös hyvää. Tästä päättelemme, että ero-opas on onnistunut. 

 

 

 

6.2 Eettisyys 

Tutkimusta tehdessä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattamalla voidaan ohjata tutkimuksen eet-

tistä linjaa. (Hirsijärvi, ym. 2007, 23). Suomessa käytäntönä on, että tieteenalat valvovat itse tut-

kimusten hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, sekä puuttuvat väärinkäytöksiin. Lääke- ja 

terveystieteellisiä, sekä terveydenhuoltoon kohdistuvia tutkimuksia valvoo terveydenhuollon 

eettinen neuvottelukunta, ETENE, sekä sen tutkimusjaosto. (Kuula 2006, 32).  

Tieteellinen tutkimus on suoritettava hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla, jotta 

tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävä. Tutkimusetiikan näkökulmasta on huomioitava tietyt 

lähtökohdat, tällöin varmistetaan hyvän tieteellisen tutkimuksen käytänteet. Tutkimuksessa on 

noudatettava rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta tutkimusten ja tulosten arvioinnissa. 

Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät tulee olla eettisesti kestäviä. Muut tutkijat on 

otettava huomioon asianmukaisella tavalla ja heidän työtään on kunnioitettava. Tutkimuksessa 

syntyneet tietoaineistot tallennetaan asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tutkimus-

luvan hankkiminen sekä mahdolliset käyttöoikeudet, jotka tutkimuksesta syntyy, on tehtävä en-

nen tutkimuksen aloittamista. Sopimuksia voidaan tarkentaa tutkimuksen edetessä. (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2012 6-7.) 

Aineiston hankinnan juridiikkaan kuuluu olennaisesti tekijänoikeuden kunnioittaminen. Tekijän-

oikeuteen kuuluu isyysoikeus, jolla on suuri merkitys. Kun käytetään, jonkun toisen kirjoittamaa 

tekstiä tutkimuksessa, viittaaminen käytettyihin lähteisiin osoittaa tutkijan perehtyneisyyttä tut-

kittavaan asiaan. Viittaaminen on myös kunnianosoitus tutkijoille, jotka ovat aiemmin asiaa tut-

kineet. (Kuula 2006, 69.) 
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Eettisyys näkyy opinnäytetyössämme siten, että pyrimme käyttämään luotettavia lähteitä ja mer-

kitsimme lähdeviitteet oikeaoppisesti. Käytimme kirjallisuutta hyväksemme ja tutustuimme muu-

tamiin saatavilla oleviin teoksiin. Lähteinämme käytimme Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 

julkaisuja ja oppaita, sekä erilaisten asiaan perehtyneiden järjestöjen tuottamia sivustoja. Eetti-

syyteen liittyen emme myöskään plagioineet toisten kirjoittamia tekstejä. Plagiointi tarkoittaa 

sitä, että toisen kirjoittamia tekstejä, ideoita, tutkimustuloksia ja sanamuotoja esitetään kuin 

omana. Tämä ilmenee useimmiten lähdeviitteen puuttumisena tai epämääräisenä viittaamisena. 

(Hirsijärvi, ym. 2009, 122.) Tutkimuskohteenamme ei ollut ketään yksityistä henkilöä, joten tun-

nistettavuus, tutkijoiden riippuvuus tutkittavista tai motiiveista tutkimuksessamme eivät olleet 

oleellista seikkoja, tai edes mahdollisia. Tutkimusetiikkaan kuuluu myös tutkimuslupa (Liite 2), 

jonka anoimme Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä heti, kun opinnäytetyö-

suunnitelmamme sai hyväksynnän. Tutkimusluvan lisäksi täytimme lomakkeen, jossa lupasimme 

luovuttaa oppaan käyttöoikeudet Kainuun sotelle (Liite 3). Teimme opinnäytetyön suunnitelma-

vaiheessa aineistohallintasuunnitelman (Liite 4), jossa pohdimme esimerkiksi sitä, että teemme 

kyselyn Google Forms- ohjelmalla sen vuoksi, jotta vastaajien henkilöllisyys pysyisi salassa. 

 

6.3 Ammatillinen kehittyminen 

Opinnäytetyömme myötä ammatillista kehittymistämme tukevat sairaanhoitajan kompetenssit. 

Olennaisimmat niistä kohdallamme ovat asiakaslähtöisyys, ohjaus- ja opetusosaaminen, sekä ter-

veyden- ja toimintakyvyn edistäminen.  

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja että asiakas osal-

listuu omaan hoitoonsa aktiivisesti. Tärkeää on osata arvioida asiakkaan voimavaroja sekä tukea 

näitä hoidon suunnittelussa. Ohjaus- ja opetusosaaminen tarkoittaa sitä, että tärkeää on osata 

käyttää tarvittavia ohjauksen- ja opetuksen työmenetelmiä sekä että osaa suunnitella, toteuttaa 

ja arvioida ohjausta sekä opetusta ryhmä- ja asiakaslähtöisesti. Terveyden- ja toimintakyvyn edis-

täminen tarkoittaa sitä, että osaa tunnistaa ja arvioida asiakkaiden terveydentilaa ja hyvinvointia 

sekä että osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyden edistämistä. (Eriksson, Korhonen, Me-

rasto ja Moisio 2015, 36-37). 

Erot lapsiperheissä ovat nykyisin yleisiä, joten aiheesta on hyvä olla tietopohjaa. Opinnäytetyön 

myötä saimme ammatillista näkökulmaa aiheeseen liittyen. Asiakaslähtöisyys korostuu hoitajan 
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näkökulmasta opinnäytetyössämme tutkittuamme, millaista tukea ja tietoa hoitaja tarvitsee per-

heiden ohjaamiseen heitä koskettavassa kriisitilanteessa, jotta ohjaus palvelee asiakkaan tar-

peita. Ohjaus- ja opetusosaaminen on siis suuressa roolissa opinnäytetyössämme. Osaamme 

myös edistää tästä opinnäytetyön näkökulmasta lapsen terveyttä ja toimintakykyä. Opimme tu-

kemaan koko perhettä psykososiaalisesti ja huomioimaan seikat, jotka liittyvät perheen hajoami-

seen ja eroon.  Tiedämme saatavilla olevista eri palveluista ja tuista, ja osaamme ohjata eronneita 

ihmisiä niiden piiriin.  Terveyden- sekä toimintakyvyn edistäminen näkyy opinnäytetyössämme 

ennaltaehkäisynä. Ammattilainen huomioi aikaisessa ohjauksessaan mahdolliset riskit mitä voisi 

tapahtua, jos esimerkiksi perhettä ei ohjata oikeiden palveluiden äärelle ja ei keskusteltaisi erosta 

johtuvan kriisin vaikutuksista lapsiin ja koko perheeseen.  
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Ero-opas: palautekysely (Kysely tehty Google Forms -ohjelmalla) 

Toivomme palautetta opinnäytetyönä tekemästämme ero-oppaasta, joka on ollut 
käytettävissänne työssänne. Arvostaisimme suuresti, mikäli pystyisitte antamaan pikaisen 
arvion oppaasta ja sen käytöstä. Kysely vie vain muutaman minuutin. Kiitos! 

Vastaukset annetaan nimettömänä, eikä niitä voida yhdistää vastaajiin. Annetut vastaukset 
kootaan opinnäytetyön tulosten tarkastelua varten ja hävitetään sen jälkeen. 

1. Arvioikaa oppaan sisällöllinen onnistuminen (Asteikko 1-5) 
(1= Sisältö vajavaista eikä lainkaan olennaista, 5= Sisältöä tarpeeksi ja se on 
onnistunutta) 

2. Millainen oli oppaan sisällön hyödynnettävyys työssänne? (Asteikko 1-5) 
(1= Hyödytön, 5= Todella hyödyllinen) 

3. Mitkä asiakokonaisuudet koitte onnistuneiksi? (Valintaruudut) 
- Eron merkitys, sen vaikutukset lapsiin ja vanhempiin 
- Ero ja vanhemmuus (vanhempien velvollisuudet) 
- Erosta puhuminen (terveydenhuollon ammattilaisena, erosta puhuminen lapselle) 
- Tuet ja palvelut 
- En osaa sanoa 

4. Mitä asioita oppaaseen voisi lisätä, tai mistä aiheesta olisi voinut olla enemmän tietoa? 
(Avoin vastaus) 

5. Mitä mieltä olette ero-oppaan julkaisumuodosta (PDF)? (Valintaruudut) 
- Helppo käyttää 
- Hankala käyttää 

6. Mitä mieltä olette oppaan ulkoasun selkeydestä? (Valitkaa kuvaavat vaihtoehdot) 
- Selkeä 
- Epäselvä / sekava 
- Aihealueet on helppo hahmottaa ja löytää tarvittaessa 
- Aihealueet ja aiheen vaihtuminen on vaikea hahmottaa 
- En osaa sanoa 

7. Arvio ero-oppaasta kokonaisuutena (Asteikko 1-5) 
(1= Tyydyttävä, 5= Erinomainen) 

8. Vapaa sana, risut ja ruusut 
(Avoin vastaus) 
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Opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelma    

1.      Aineistojen yleinen kuvaus  

Pääasiassa opinnäytetyömme aineisto on etsittyä tietoa eri tietolähteistä, kuten kirjoista ja verkkoläh-

teistä. Lisäksi teemme sähköisen kyselylomakkeen arviointivaiheeseen Google Forms -sovelluksella.   

  

2.      Aineiston dokumentaatio ja laatu  

Teoria-aineisto on yleisesti saatavilla olevaa. Arviointilomakkeen vastaukset tallentuvat 

Google Forms: iin ja ovat vain meidän käytössämme. Vastaajat ovat anonyymeja.  

  

3.      Säilytys ja varmuuskopiointi  

Aineisto tallennetaan Microsoft Onlinen One Drive -palveluun. Tiedoston tarkasteluoikeus jaetaan 

heille, jotka ovat prosessissa mukana. Muokkausoikeus tiedostoon on ainoastaan opinnäytetyön teki-

jöillä.   

  

4.      Säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset  

Emme säilytä kenenkään henkilötietoja tai muuta arkaluonteista tietoa.   

  

5.      Aineiston avaaminen ja pitkäaikaissäilytys  

Ero-opasta on mahdollista käyttää ja muokata myöhemmin, oikeudet siirtyvät Kainuun Sotelle.   
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