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ma, sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan kelpoisuus. 
 
Opinnäytetyö oli produktio, ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin NMKY:n 
kanssa. Opinnäytetyö liittyi Helsingin NMKY:n isä-lapsitoiminnan kehittämis-
hankkeeseen, joka toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 
2007–2010. Tavoitteena oli tuottaa tukimateriaali, joka oli suunnattu 4−6-
vuotiaista lapsistaan erossa asuville isille ja heidän kanssaan työskenteleville 
ammattilaisille. Tukimateriaalin tavoitteena oli luoda edellytyksiä tiiviille isä-
lapsisuhteelle, vaikka isä ei asu lapsen kanssa. Osa materiaalista julkaistiin 
HNMKY:n kirjassa ”Isän kanssa – arkena ja sunnuntaina”, ja materiaali koko-
naisuudessaan toimi pohjana yhdistyksen internetsivuilla mahdollisesti julkais-
tavassa tekstissä. 
 
Tukimateriaali koostui viidestä eri osa-alueesta. Kyseiset aiheet muotoutuivat 
teoriatiedon pohjalta yhteistyössä HNMKY:n kanssa. Materiaalin teemoja olivat 
isän merkitys ja rooli lapsen elämässä; isä, avioero ja etä-isyys; isä vuorovaiku-
tuksessa lapsen kanssa; lapsen arki 4–6-vuotiaana ja yhteinen tekeminen. 
Opinnäytetyö käynnistettiin syksyllä 2008, ja produktion materiaali laadittiin syk-
syn 2009 aikana. Sen jälkeen materiaalista kerättiin palautetta HNMKY:n työn-
tekijöiltä ja isiltä.  
 
Työntekijöiltä ja isiltä saadun palautteen mukaan materiaalin vahvuuksia olivat 
laaja kirjallisuuspohja sekä monipuolinen ja perinpohjainen lähestymistapa. Si-
sällöllisenä ansiona nähtiin jokaisen teeman alussa olevat kysymykset, joiden 
koettiin jäsentävän tekstiä. Palautteen antajat näkivät hyvänä myös materiaalis-
sa käsitellyt aiheet lapsen syyllisyyden tunteiden käsittelystä eron jälkeen sekä 
lapsen päiväkotimaailmaan tutustumisesta. Toisaalta he kokivat materiaalin liian 
yksityiskohtaisena ja raskaana ja toivoivat tekstin portaistamista. Keskeisenä 
kehitettävänä asiana nähtiin kirjoitusasun muokkaaminen niin, että siinä huomi-
oitaisiin paremmin isän mahdollinen herkkä tunnetila.  Jatkotutkimusaiheita voi-
sivat olla materiaalin muokkaaminen vähemmän opettavaiseksi ja enemmän 
inhimilliseksi, tekstin laatiminen eri-ikäisten lasten isille sekä tutkimus siitä, 
kuinka materiaali toimii käytännössä. Olemme itse pääosin tyytyväisiä materiaa-
liin ja siihen, että produktio toteutui tavoitteiden mukaisesti.  
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ABSTRACT 

 

Peltola, Janita and Salmiovirta, Johanna 
Material supporting the relationship between father and 4-6-year-old child. 
88 p., 6 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services.  
 
This study was a production. It was done in partnership with Helsinki Young 
Men's Christian Association (HYMCA). The purpose of this study was to make 
material supporting the relationship between a father and a child. The main goal 
of the material was to support divorced fathers to preserve their active father-
hood. The target group was fathers who did not live with their 4-6-year-old chil-
dren and employees working with fathers. Part of the material was published by 
Helsinki YMCA’s as collected stories in the form of a book and the whole pro-
duction material was a manuscript for material which might be published on 
their web site. The material was composed of five selected themes emerging 
from theory related to fatherhood and Helsinki YMCA`s experiences. The 
themes were the father’s role, father and fatherhood after divorce, father inter-
acting with their child, childhood at the age of 4-6, and father spending time with 
their child. Feedback was given by one father and four employees. According to 
them, the strengths of the material were a wide literary review and an exhaus-
tive approach; also the questions before the texts were creditable. In addition, it 
was felt that important viewpoints in the material were addressing a child’s 
sense of guilt and fathers becoming acquainted with day-care centres. On the 
other hand, workers considered the material as too detailed and heavy. They 
wished the material would proceed step by step. The sensitivity of a reader 
should be more taken into account. Further research could be done by rewriting 
the material so it would be more reader-friendly. The material could be diversi-
fied for fathers with younger or older children. In addition, the material could be 
researched in practice. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyömme on produktio, jossa valmistamme tukimateriaalin. Materiaali 

on kohdennettu isille, jotka asuvat eri osoitteessa kuin heidän 4–6-vuotiaat lap-

sensa, sekä isien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Materiaali toimii poh-

jana kirjoitukselle, joka julkaistaan elektronisessa muodossa HNMKY:n isä-

lapsi-toiminnan internetsivuilla. Lisäksi osa materiaalista julkaistaan Helsingin 

NMKY:n kirjassa ”Isän kanssa – arkena ja sunnuntaina”. Materiaalin tarkoituk-

sena on tukea ja lähentää isien ja lasten suhdetta ja antaa isien kanssa työs-

kenteleville ammattilaisille tukea omaan työhönsä. Opinnäytetyö liittyy Helsingin 

NMKY:n isä-lapsitoiminnan kehittämishankkeeseen, joka toteutetaan Raha-

automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2007–2010.  

 

Opinnäytetyön teoriapohjassa tarkastelemme perhettä, vanhemmuutta ja isyyttä 

erilaisista näkökulmista, esimerkiksi yhteiskunnan, lain, tutkimusten, sosiaa-

lialan ohjeiden, erilaisten roolien ja eettisyyden määrittelemänä. Teoriaosassa 

kuvaamme myös avioeroa ja sen vaikutuksia vanhemmuuteen. Perhe, van-

hemmuus ja isyys näyttäytyvät nykyisin entistä monimuotoisempina ja niitä voi-

daan määritellä monella eri tavalla. Ne voivat myös saada erilaiset merkitykset 

yhteiskunnan luokittelun ja ihmisen oman kokemuksen perusteella. Opinnäyte-

työmme keskiössä kulkee lapsen ja isän välisen suhteen tukeminen avioeron 

jälkeen sekä lapsen etu ja hyvinvointi. Teoriaosassa kuvaamme 4–6-vuotiaan 

lapsen kehitystä eri osa-alueilla ja sitä, miten avioero voi vaikuttaa lapseen ja 

miten lasta voidaan tukea vanhempien erottua. Olemme päätyneet lasten ikä-

ryhmän kohdalla tähän rajaukseen siksi, että tavoittelemme lastentarhanopetta-

jan kelpoisuutta. 

 

Meitä kiinnostaa kyseinen aihe, sillä isän rooli vanhempana on ollut julkisuu-

dessa paljon esillä viime aikoina. Isän oikeudet ja velvollisuudet nousevat esille 

etenkin vanhempien erotilanteessa. Vanhempien erottua lapset asuvat Suo-

messa usein pääasiassa äidin luona, jolloin suhde isään saattaa monesti heike-

tä. Isän merkitys lapsen kasvulle on myös kiinnostava aihe, sillä
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 yleensä äidin merkitystä on korostettu lasten kasvatukseen ja kasvuun liittyvis-

sä asioissa. Isyys elää myös jonkinlaista murrosaikaa, kun molempien vanhem-

pien roolia kasvattajana on alettu korostaa. Naisten siirryttyä mukaan täyspäi-

väiseen työelämään on alettu ajatella, että tasa-arvo kuuluu myös lasten kasva-

tukseen ja kodinhoitoon.  

 

Opinnäytetyön tärkeimpänä antina ammatillisen kehityksemme kannalta koem-

me sen, että ymmärrämme isien merkityksen ja roolin lasten elämässä ja per-

heen arjessa. Tulevina ammattilaisina tahdomme työyhteisöissä olla edistä-

mässä isien tasavertaista asemaa ja roolia vanhempana.



8 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA YHTEISTYÖKUMPPANI 

 

 

2.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

 

Isyys ja äitiys voivat näyttäytyä työntekijälle esimerkiksi päiväkodissa eriarvoi-

sesti. Työntekijä voi tahallaan tai tahattomasti suosia hänelle tutumpaa henki-

löä. Riitatilanteessa työntekijä tuntee usein enemmän empatiaa sitä ihmistä 

kohtaan, jonka kanssa on viettänyt enemmän aikaa. On myös helpompi suosia 

henkilöä, joka on tilanteessa läsnä, kuin ihmistä, joka on jossain muualla. Vää-

ristynyt myötätunto voi johtaa siihen, että työntekijä kohtelee osapuolia epärei-

lulla tavalla. Huoltajuuskiistoissa voi olla vaarana, että työntekijä tapaa ja siten 

ymmärtää enemmän äitiä, jolloin isän tarpeet ja oikeudet jäävät hänelle vieraik-

si. Vääristynyttä empatiaa voidaan vähentää, kun pyritään tietoisesti selvittä-

mään myös työntekijälle vieraamman vanhemman näkökulma ja näin ymmär-

tämään myös tätä osapuolta. Toinen keino välttää vääristynyttä empatiaa on 

oikeudenmukaisuus, joka on ammattieettinen hyve ja periaate. Tällä tarkoite-

taan asiakkaiden oikeuksien suojelua, johon kuuluvat esimerkiksi ihmisarvon 

kunnioitus ja puolueettomuus. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 88–89.) 

 

Tutkimuskirjallisuudessa vanhempien eroa on pidetty yleisesti lapsen kehityk-

sen riskitekijänä. Viime vuosina on nostettu esiin lasten erokokemusten moni-

naisuus ja kontekstisidonnaisuus. Menetysnäkökulman rinnalle on noussut sel-

viytymisnäkökulma. Suurin osa lapsista selviytyy vanhempiensa erosta hyvin. 

Yksi selviytymistä tukeva tekijä on se, millaiseksi lapsen ja etävanhemman suh-

de vanhempien eron jälkeen muotoutuu. Vanhempien erosta selviytyvät pa-

remmin ne lapset, jotka kykenevät eron jälkeen ylläpitämään suhdetta molem-

piin vanhempiinsa. Yhteydenpito etävanhempaan on yksi tärkeä lapsen hyvin-

vointia eron jälkeen selittävä tekijä. Isän rooli eron jälkeen on merkityksellinen, 

vaikka suurin osa suomalaisista lapsista jää vanhempien erotessa asumaan 

äidin luokse. (Broberg & Hakovirta 2009, 123–125.) 
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Isät voivat erosta huolimatta tukea lapsen kasvua ja kehitystä ylläpitämällä suh-

detta lapseen ja jakamalla vanhemmuutta lapsen äidin kanssa. Lapsen ja van-

hemman säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset kuvastavat etävanhemman 

sosiaalista sitoutumista. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että isän osallisuus 

lapsen arjessa vähenee eron myötä. Syitä tähän on monia: isät saattavat olla 

haluttomia tapaamaan lasta, äidit saattavat vastustaa ja estää tapaamisia, mut-

ta myös viranomaiset voivat rajoittaa tapaamisia, jos niiden katsotaan olevan 

lapselle haitaksi. Tapaamisten toteutumiseen vaikuttaa myös erosta kulunut 

aika, sillä ajan myötä tapaamiset usein harvenevat. Tähän voi olla syynä esi-

merkiksi isän uusi perhe. Isän uusperhe voi hankaloittaa lapsen ja etävanhem-

man yhteydenpitoa. Tapaamisten määrää suurempi merkitys lapsen hyvinvoin-

nille on kuitenkin etä-isän ja lapsen suhteen laadulla ja sillä, mitä tapaamisten 

aikana tehdään. (Broberg & Hakovirta 2009, 125–126.) 

 

Toimiva parisuhde lisää isän sitoutumista vanhemmuuteen ja isän ja lapsen 

yhdessäolon määrää. Eron seurauksena perherakenne muuttuu. Isän muutto 

pois perheen yhteisestä kodista vaikuttaa isyyden kokemiseen ja elämiseen. 

Myös isän uusperheen perustaminen vaikuttaa isyyteen ja äidin luona asuvan 

lapsen kanssa vietettyyn aikaan. Yksin asuvat etä-isät ovat uusperheellisiä si-

toutuneempia pitämään yllä yhteyttä muualla asuvaan lapseensa. (Halme 2009, 

37–39, 42.) 

 

Halme (2009) esittää väitöskirjansa tutkimustulosten pohjalta kahtatoista kehit-

tämisehdotusta ja jatkotutkimusaihetta. Opinnäytetyömme kannalta merkittäviä 

ovat seuraavat. Halmeen mukaan isille pitäisi antaa enemmän tietoa lapsen 

kehityksestä ja vanhemmuudesta. Lisäksi isät tarvitsevat tukea ja apua lapsen 

tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen. Tiedon tarjoamiseen tarvitaan myös 

työntekijöiden apua. Isien depressiivisten oireiden tunnistamiseen neuvolassa 

pitäisi kiinnittää huomiota, mihin tarvitaan myös moniammatillista yhteistyötä. 

Lisäksi neuvolassa tulisi kiinnittää huomiota isien alkoholin käyttöön ja sen itse-

tarkkailun edistämiseen. Neuvoloissa pitäisi myös tunnistaa isät, jotka tarvitse-

vat apua ja tukea yhdessäoloon lapsensa kanssa. Lapsiperheiden kanssa työs-

kentelevien olisi hyvä tuntea isän ja lapsen yhdessäoloon liittyvää teoriatietoa. 
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Isän ja lapsen yhdessäoloon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota erotilanteissa. 

(Halme 2009, 117.) 

 

 

2.2 Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 

 

NMKY-liike (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) sai alkunsa vuonna 1844 

Lontoossa. Liikkeen perustaja, George Williams, oli huolestunut aikansa nuor-

ten kasvusta ja vapaa-ajan harrastus- ja toimintamahdollisuuksista. Suomeen 

NMKY-liike tuli vuonna 1886 ja kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1888, perus-

tettiin Helsingin NMKY. NMKY on kansainvälinen yhdistys ja nykyään maailman 

suurin ei-poliittinen nuorisoliike. (Helsingin NMKY i.a.) 

 

Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) tarjoaa monipuolisia 

harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille. Yhdistyksen toiminnasta 

löytyy monipuolisia liikunta- ja musiikkiharrastuksia, seikkailua, partiota, illan-

viettoja, raamattupiirejä, keskustelupiirejä ja erilaisia kursseja ja leirejä. Avioliit-

totyö on tärkeä osa HNMKY:n toimintaa. Yhdistys pyrkii edistämään perheiden 

ja parisuhteiden hyvinvointia esimerkiksi leirien ja kurssien kautta. Helsingin 

NMKY tekee myös päihdekasvatustyötä yhteistyössä koulujen, urheiluseurojen, 

seurakuntien ja järjestön kanssa. Vuosina 2007–2010 on kehitetty yhdistyksen 

isä-lapsitoimintaa, johon liittyen olemme toteuttaneet opinnäytetyömme. Yhdis-

tyksen isä-lapsitoimintaa avaamme myöhemmin lisää. NMKY:n toiminta perus-

tuu ajatukseen, että fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä 

tärkeitä ihmisen tasapainoiselle kehitykselle. (Helsingin NMKY i.a.) 

 

 

2.2.1 Isä-lapsitoiminta 

 

Helsingin NMKY:n isä-lapsitoiminnan perustehtävänä on mahdollistaa lasten ja 

isien kohtaaminen. Keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten hyvinvointia. Yhdis-

tys järjestää isille ja lapsille yhteistä kerhotoimintaa. Urheilukerhot ovat suosittu-

ja. Retki- ja leiritoiminta mahdollistavat erillään asuvien isien ja lasten intensiivi-
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sen yhdessäolon. Yhdistys järjestää vuosittain useita isien ja lasten yhteisiä ret-

kiä ja leirejä. Ohjelmat ja teemat vaihtelevat leireittäin ja retkittäin, mutta pyrki-

myksenä on, että ohjelma on rentoa ja isien ja lasten yhteistä olemista ja teke-

mistä tukevaa. Isä-lapsitoimintaa järjestetään Helsingin lisäksi myös usealla 

muulla paikkakunnalla NMKY:n toimesta. (Helsingin NMKY i.a.) 

 

 

2.2.2 Isä-lapsitoiminnan kehittämishanke 

 

NMKY-järjestöt kehittävät isä-lapsitoimintaa vuosina 2007–2010 erityisesti Ra-

ha-automaattiyhdistyksen rahoittaman Isä-lapsihankkeen kautta. Hankkeessa 

on mukana kolme paikkakuntaa ja yli 20 yhteisöä. Kehittämispaikkakunnat ovat 

Helsinki, Turku ja Tampere. Hankkeessa kehitetään mukana olevien järjestöjen 

ja heidän yhteistyökumppaneidensa isä-lapsitoimintaa, niin että se vahvistaa 

isien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta. Kehittämisen perustana ovat paikal-

liset kehittämistarpeet. Hankkeessa tuotetaan myös pääasiassa leiritoimintaan 

rakentuva toimintamalli, jolla voidaan tukea päihteettömyyttä ja vähentää isien 

alkoholinkäytön lapsille aiheuttamia sosiaalisia haittoja. Yrityksille tarjotaan per-

hekeskeistä työpaikkojen työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa yhdessä NMKY-

järjestöjen kanssa. Isä-lapsihankkeen projektipäällikkönä toimi Helsingin 

NMKY:n kehitysjohtaja Ari Inkinen, joka ohjasi myös opinnäytetyötämme. 

(NMKY 2010.) 
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3 TYÖN KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

3.1 Perhe 

 

Perhekäsitteen muotoutuminen viittaamaan sellaista sukulaisuuden ja kotitalou-

den yhteensulautumaa, jota ajattelemme perheestä puhuttaessa, on tapahtunut 

vasta viimeisen 200 vuoden aikana. Aikaisemmin perheeseen käsitettiin kuulu-

vaksi kaikki samassa taloudessa ja saman isännän alaisuudessa asuvat ihmi-

set. Nykyään ymmärrämme perheeseen kuuluvaksi yleisimmin isän, äidin ja 

lapset. (Castrén 2009, 34.) Kurkelan ja Saulin (1998) mukaan perheeksi määri-

tellään ihmiset, jotka asuvat samassa asunnossa ja joilla on virallinen tai toden-

näköinen perhesuhde keskenään. Perhe kiinnitetään siis yhä vanhan ajatteluta-

van mukaisesti yhteisen asunnon jakamiseen. Tämän vuoksi biologisia suku-

laissuhteita esimerkiksi etävanhemman ja lapsen välillä ei pystytä tarkasti kar-

toittamaan. Myös yhteiskunnallisen säätelyn ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta 

pyritään mahdollisimman yksinkertaiseen ja selkeään perhekäsitteen muodos-

tamiseen. Useisiin kotitalouksiin jakautuneet perhesuhteet ovat monimutkaisia 

hyvinvointivaltion tarjoamia tukia määriteltäessä. (Castrén 2009, 39–40.) 

 

Perheen oletetaan muodostuvan kaikkein läheisimmistä ihmissuhteista. Eron 

jälkeisissä perhekokoonpanoissa, esimerkiksi etä- ja uusperheissä, tämä ei ole 

kuitenkaan täysin yksioikoista. Perheen rajojen määrittäminen on yleensä melko 

yksinkertaista kaikille osapuolille niin kauan, kun tärkeimmät perhesuhteet sijoit-

tuvat ydinperheen sisälle. Eron jälkeen perheen rajat muuttuvat vaikeammin 

hahmotettaviksi, kun ydinperhe hajoaa. Käytännössä ihmiset saattavat eron 

jälkeen kokea osaksi perhettä myös erillään asuvat entiset ydinperheen jäsenet, 

uuden puolison ja tämän mahdolliset lapset. Viimeaikaisessa perhetutkimuk-

sessa onkin korostunut tulkinta, jonka mukaan perhesuhteita eivät määrittele 

laki, velvollisuus tai sukulaisuusasemat, vaan perhesuhteet ovat ennen kaikkea 

neuvoteltuja. (Castrén 2009, 57–61, 72, 106, 114.) 
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Perheen on ajateltu perustuvan parisuhteen varaan. Anthony Giddensin (1992) 

mukaan parisuhde on muuttunut yksilöityvässä jälkimodernissa yhteiskunnassa 

vapaaehtoiseen valintaan perustuvaksi suhteeksi. Parisuhde on jatkuvan arvi-

oinnin kohteena ja kestää vain sen aikaa, kun se tyydyttää parisuhteen molem-

pien osapuolten tarpeita. Sitä eivät säätele enää yhteiskunnalliset traditiot ja 

juridinen velvollisuus samalla tavalla kuin aiemmin. Parisuhdetta ja perhettä ei 

yhdistetä enää automaattisesti perheen ja parisuhteen nykytutkimuksessa. Ne 

kietoutuvat kuitenkin edelleen toisiinsa. Eropäätöksen tekoa voi vaikeuttaa se, 

että toimimattomasta parisuhteesta ja puolisosta ollaan valmiita luopumaan, 

mutta perheestä tahdottaisiin pitää kiinni, kuten Mia Sillman (1999) on eroko-

kemuksia käsittelevässä tutkimuksessaan havainnut. (Kuronen 2003, 104–105.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2009 lapsiperheitä yhteensä 

584 172. Perheistä suurimman osan eli 61,4 prosenttia muodostivat aviopari ja 

lapset, ja 18,4 prosenttia perheistä muodostui avoparista ja lapsista. Opinnäyte-

työmme kannalta kiinnostavaa on se, että äidin ja lasten perheitä oli 17, 5 pro-

senttia lapsiperheistä, mutta isän ja lasten perheitä vain 2,7 prosenttia. (Tilasto-

keskus 2010a.) On siis merkittävästi yleisempää, että lapset päätyvät äidin kuin 

isän luokse asumaan.  

 

 

3.2 Vanhemmuus 

 

Tarkastelemme vanhemmuutta lain, vanhemmuuden eri roolien ja eettisyyden 

näkökulmasta. Lisäksi kerromme tässä luvussa eron jälkeisestä vanhemmuu-

desta ja jaetusta vanhemmuudesta.  
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3.2.1 Vanhemmuus lain näkökulmasta 

 

Suomen laki määrittää vanhemmuutta ja vanhemmalle kuuluvia velvollisuuksia. 

Lapsen vanhemmat ovat alle 18-vuotiaan lapsen huoltajia, jollei huoltajuutta ole 

myönnetty jollekin muulle henkilölle (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudes-

ta 8.4.1983/361, 3 §).  Huoltaja saa päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, 

asuinpaikasta ja henkilökohtaisista asioista. Päätöksiä tehdessään huoltajan 

täytyy kuitenkin keskustella lapsen kanssa ja ottaa huomioon tämän mielipiteet. 

Keskustelussa huoltajan tulee huomioida lapsen ikä- ja kehitystaso. (Laki lap-

sen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 4 §.) 

 

Laki lasten huollosta määrittelee vanhemman vastuuta lastaan kohtaan. Huollon 

täytyy turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi yksilöllisten tarpeiden 

ja toivomusten mukaan. Lisäksi huoltajan täytyy mahdollistaa myönteiset ja lä-

heiset ihmissuhteet etenkin lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen huol-

toon kuuluu myös hyvä hoito, kasvatus, tarpeellinen valvonta ja huolenpito. 

Huollon pyrkimyksenä on turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö ja lapsen 

taipumuksia ja toiveita vastaava koulutus. Lain mukaan lapsen pitää saada hel-

lyyttä, turvaa ja ymmärtämystä, eikä lasta saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti tai 

kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Huoltajan tehtävänä on myös tukea lasta 

itsenäistymään sekä kasvamaan vastuullisuuteen ja aikuisuuteen. (Laki lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 1 §.) 

 

Pääasiassa lapsen huoltajat eli käytännössä yleensä vanhemmat vastaavat 

yhdessä lastaan koskevista päätöksistä, jollei toisin ole säädetty (Laki lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 5 §). Jos vanhemmat ovat lap-

sen syntyessä avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat huoltajia. Jos vanhem-

mat eivät ole naimisissa ennen lapsen syntymää, vain äiti on lapsen huoltaja. 

(Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 6 §.) Vanhemmat 

voivat sopia lapsen huollosta. Lapsen huolto voi olla molemmilla vanhemmilla 

tai vain toisella vanhemmalla. Vanhemmat voivat myös sopia, että lapsi asuu 

toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Tällöin van-

hemmat voivat sopia lapsen oikeudesta tavata vanhempaansa, jonka luona hän 
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ei asu. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 7 §.) Sosi-

aalilautakunta vahvistaa sopimuksen. Myös tuomioistuin voi tehdä päätöksen 

lapsen huollosta ja vanhempien tapaamisesta. (Laki lapsen huollosta ja tapaa-

misoikeudesta 8.4.1983/361, 8 §, 9 §.) 

 

 

3.2.2 Vanhemmuuden osa-alueita 

 

Vanhemmuutta voidaan tarkastella myös vanhemmuuden roolikartan avulla. 

Roolikarttaa käytetään työvälineenä esimerkiksi neuvolassa, päivähoidossa ja 

koulussa. Tässä mallissa vanhemmuuden nähdään koostuvan viidestä eri osa-

alueesta. Näitä vanhemman eri rooleja ovat elämän opettaja, rakkauden antaja, 

huoltaja, ihmissuhdeosaaja ja rajojen asettaja. Tällöin vanhemmuuteen näh-

dään kuuluvan muun muassa esimerkkinä toimiminen ja arvojen opettaminen. 

Vanhempi myös osoittaa lapselleen empatiaa ja hellyyttä. Lisäksi lapsen perus-

tarpeista huolehtiminen on osa vanhemmuutta. Perustarpeista huolehtimiseen 

kuuluvat esimerkiksi ruoasta, vaatetuksesta, hygieniasta, ulkoilusta ja levosta 

huolehtiminen. Ihmissuhdeosaajana vanhemmalta odotetaan esimerkiksi kes-

kustelu- ja kuuntelutaitoja, tunteiden hyväksyntää, sekä kykyä antaa anteeksi ja 

pyytää anteeksi. Vanhempi luo lapselle turvallisuuden tunteen ja vuorokausi-

rytmin. Hän myös valvoo sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa kieltää lasta 

tekemästä jotain. Eri roolien painotus ja merkitys muuttuvat lapsen tarpeiden ja 

kehitysvaiheiden mukaan, esimerkiksi pieni lapsi tarvitsee vanhemmaltaan 

enemmän apua perustarpeiden täyttämisessä kuin varttuneempi lapsi. (Kekko-

nen 2004, 34–35.)  

 

Värrin mukaan vanhemmuus ja lapsuus muokkautuvat historian mukana. Siitä 

huolimatta vanhemmuuteen voidaan kuitenkin nähdä kuuluvan tiettyjä pysyviä 

vastuita ja velvollisuuksia. Värri tiivistää vanhempien vastuulle kuuluvan lapsen 

elämän ehtojen turvaamisen, maailmaan orientoitumisen ja olemisen mysteeriin 

vastaamisen. Elämän ehtojen turvaaminen on huolenpitoa lapsesta, ja sen 

merkitys on sitä suurempi mitä pienempi lapsi on. (Värri 2002, 107, 108.) Lap-

sen maailmaan orientoimisella pyritään siihen, että lapsi pystyy tulevaisuudessa 
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itsenäistymään perheestään ja elämään menestyksekästä elämää perheen ul-

kopuolella (Värri 2002, 112). Olemisen mysteeriä selvittävät kysymykset liittyvät 

usein uskontoon, maailmankatsomukseen tai filosofiaan. Ne vastaavat esimer-

kiksi kysymyksiin syntymästä, kuolemasta, alkuperästä ja katoavaisuudesta. 

Kysymykset voivat olla henkilökohtaisia, ja lapsi yrittää niiden avulla ymmärtää 

oman elämänsä tarkoitusta. (Värri 2002, 137, 138.) 

 

 

3.2.3 Vanhemmuuden eettinen näkökulma 

 

Värri pitää kasvatusta eettisenä silloin, kun sen dialogisuus toteutuu kaikilla sen 

ulottuvuuksilla eli kasvatussuhteessa yleensä, kasvatusteoissa sekä tulevaisuu-

teen liittyvissä valinnoissa ja päätöksissä. Käyttääkseen valtaansa viisaasti, 

kasvattajien pitäisi välillä etääntyä kasvatustilanteista ja tarkastella omia kasva-

tuskäsityksiään kriittisesti. Tällöin vanhemmat pystyisivät käyttämään itsetutkis-

kelua ja lapselta saamaansa palautetta apuna muokatessaan omia kasvatuskä-

sityksiään lasta kunnioittavaksi ja nykyhetkeen sopiviksi. (Värri 2002, 118, 119.) 

Vauvan ja pienen lapsen kanssa korostuu sanaton dialogisuus. Tällöin kohtaa-

misen ehtona on, että lapsi ymmärretään mysteerinä ja inhimillisenä olentona, 

jota ei voi valmiiksi tuntea. Silloin voidaan pysyä vastaanottavaisina ja avoimina 

lapsen ilmauksille. Kasvuilmapiirin kannalta tärkeintä on lapsen ja vanhemman 

välinen luottamus. (Värri 2002, 110.) Dialogisuuden ei tarvitse olla kielellistä, 

vaan se voi toteutua oikeana asennoitumisena lapseen, myötätuntona ja huole-

na sekä fyysisenä yhteydentunteena (Värri 2002, 111).  

 

Vanhempien dialogisuuteen vaikuttaa heidän kykynsä tulkintaan. Tulkinnassa ja 

kohtaamisessa, on kasvattajan omalla ihmiskäsityksellä suuri vaikutus. Dialogi-

suuden edellytyksenä on myös riittävä emotionaalinen ilmapiiri. Luottamukselli-

nen, turvallinen ja kannustava suhde tukee lapsen itseytymistä. Sen sijaan au-

toritaarisuus estää itseytymistä ja vastuullisuuden kehittymistä. Hyväksyvä ja 

rohkaiseva ilmapiiri kannustaa käyttämään mielikuvitusta, improvisoimaan ja 

tekemään valintoja virheidenkin uhalla. Myötätuntoisessa ja luottamuksellisessa 

suhteessa ihminen myös uskaltaa suuntautua toista ihmistä ja maailmaa kohti, 
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jolloin kohtaaminen mahdollistuu. Sen sijaan autoritaarisessa suhteessa ihmi-

nen vetäytyy ja kasvattajan mahdollisuus oppia kasvatettavalta pienenee. (Värri 

2002, 119–121.)  

 

Dialogisuuden toteutumiseksi kasvattajalta vaaditaan jatkuvaa itsereflektiota 

kasvatuskäsitystensä tarkastelemiseksi ja lapsen esineellistämisen välttämisek-

si. Lapsen kohtaamisessa pitää pyrkiä avoimuuteen ja joustavuuteen, jolloin 

kasvatuksen suunta ja tarkoitus voivat jatkuvasti elää ja muokkautua lapsen 

mukaan. Tällöin lapsi nähdään ainutlaatuisena ihmisenä, toisena, jolla on mah-

dollisuus tulla esille ennalta määrittelemättömänä omana itsenään. Lapsen tule-

vaisuus nähdäänkin hänen omana tulevaisuutenaan, jota ei pyritä muokkaa-

maan kasvattajien toiveiden ja käsitysten perusteella. (Värri 2002, 122, 123.) 

 

 

3.2.4 Vanhemmuus eron jälkeen 

 

Mavis Maclean ja John Ekelaar (1997) esittävät, että juridisten ja sosiaalisten 

perhevelvollisuuksien keskeiseksi lähteeksi on noussut vanhemmuus. Erojen 

lisääntymisen myötä vanhemmuuden tunnekokemus ja perhe eivät kuitenkaan 

vaikuttaisi olevan uhattuina. Parisuhde ja vanhemmuus eivät välttämättä nivou-

du yhteen, vaan mahdollisesti erkanevat toisistaan ja ehkä myös perheestä. 

Vanhemmuussuhteen nousu tärkeimmäksi eron jälkeiseksi perhesuhteeksi 

edellyttää kuitenkin myös entisten puolisoiden suhteen säilymistä. Romanttinen 

parisuhde vain muuttuu lapsivälitteiseksi suhteeksi eron jälkeen. (Kuronen 

2003, 106–107.) Puolisoiden riitaisat välit uhkaavat erityisesti pois muuttavan 

vanhemman ja lapsen välisen suhteen säilymistä. Useimmiten poismuuttava 

puoliso on lapsen isä. Merkittävä tekijä eron jälkeisessä vanhemmuudessa on 

se, että eron seurauksena toisen vanhemman osallisuus lapsen elämässä vä-

henee. (Linnavuori 2007, 15.) 

 

Vanhemmuus näyttäisi olevan tärkein eronneen perheen perheyttä jatkava teki-

jä nyky-yhteiskunnassa. Eron jälkeinen vanhemmuus on vahvasti sukupuolittu-

nutta ja epätasaisesti jakautunutta. (Kuronen 2003, 107–108.) Kartovaaran ja 
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Saulin (2000) tutkimuksen mukaan neljä viidesosaa vanhempien eron kokeneis-

ta lapsista asuu äitinsä kanssa.  Alle kolmivuotiaista peräti 90 prosenttia asuu 

äidin luona. (Kuronen 2003, 107–108.) 

 

Nykyisin halutaan taata ennen kaikkea biologisten perhesiteiden jatkuvuus eron 

yhteydessä. Jaettuun erovanhemmuuteen pyrkiminen ei ole kuitenkaan ongel-

matonta. Riitaisissa eroissa yhteishuoltajuus tarjoaa myös tilaisuuksia vahin-

gontekoihin, kiusaamiseen ja vallankäyttöön. Jatkuvuus edellyttää eronneilta 

vanhemmilta kykyä sopimiseen ja yhteistoimintaan. Riitaisuus ja kyvyttömyys 

yhteistoimintaa johtavat usein oikeusistuimiin. Lapsen huoltoa ja tapaamisoike-

utta koskevien oikeustapausten määrä on lisääntynyt myös Suomessa. 

(Castrén 2009, 145–146.) 

 

Vanhemmuudessa on eri puolia ja osa-alueita, jotka tulevat erossa näkyviksi. 

Niitä ovat muun muassa tunnesuhde, huolenpitotyö, kasvattaminen ja taloudel-

linen vastuu. Osa-alueisiin kohdistuu eri tavoin juridista säätelyä, ja osa-alueet 

voivat liittyä tai olla liittymättä toisiinsa. Vanhempien ja lasten asuessa yhdessä 

eri osa-alueiden oletetaan liittyvän saumattomasti toisiinsa ja jakautuvan so-

puisasti vanhempien kesken. Erovanhemmuudessa vanhemmuuden eri puolet 

tulevat selkeämmin näkyviin. (Kuronen 2003, 113–114.)  

 

Tanskalainen tutkija Hjordis Kaul (1991) on puolestaan jakanut vanhemmuuden 

juridiseen, taloudelliseen ja käytännölliseen vanhemmuuteen. Juridisella van-

hemmuudella viitataan lainsäädännöllä luotuihin mahdollisuuksiin olla vanhem-

pi. Taloudellinen vanhemmuus luonnollisesti tarkoittaa taloudellista vastuuta 

lapsista. Käytännöllinen vanhemmuus puolestaan viittaa arkipäiväiseen huolen-

pitotyöhön. Jaotteluun voi lisätä vielä tunnevanhemmuuden eli huolenpidon lap-

sesta välittämisen ja rakastamisen tasolla. Lapsestaan erillään asuvan van-

hemman vanhemmuudessa korostuu erityisesti juridinen ja taloudellinen puoli 

muun muassa elatusapumaksujen kautta. Käytännön huolenpito on pitkälti si-

vuutettu teema, kun keskustellaan eron jälkeisestä vanhemmuudesta. Käytän-

nössä aikaisemminkin lapsista ensisijaisen hoitovastuun kantaneet äidit säilyt-

tävät tämän vastuun myös eron jälkeen, eikä isien oikeuksien korostamista ole 
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huomioitu juurikaan esimerkiksi lasten asumisen järjestelyissä. (Kuronen 2003, 

114–117.) 

 

 

3.2.5 Jaettu vanhemmuus 

 

Jouko Huttunen näkee jaetun vanhemmuuden pohjana hoiva-isyydelle. Tällöin 

vastuu lapsesta, lapsen hoidosta ja ansiotyöstä jakaantuu molemmille van-

hemmille sukupuolesta riippumatta. Jaetussa vanhemmuudessa molemmilla 

vanhemmilla on mahdollisuus olla lähellä lastaan. Tällöin kummallakin van-

hemmalla on oikeus päästä sisälle lapsen maailmaan ja kokea lapsen kanssa 

ilot ja surut. Lisäksi molemmilla tulisi olla mahdollisuus osallistua elämään myös 

perheen ulkopuolella. (Huttunen 2001, 174–176.)  

 

Huttunen kuvailee jaettua vanhemmuutta seuraavilla periaatteilla. Molemmat 

sitoutuvat vanhemmuuteen, joten he esimerkiksi ovat valmiita luopumaan har-

rastuksistaan ja hyvistä yöunistaan. Vanhemmat tekevät kodin ja lasten hoitoon 

liittyviä askareita sukupuolesta riippumatta. Molemmilla on mahdollisuus osallis-

tua työelämään ja käyttää perhevapaita. Lapsi saa rajoja ja rakkautta molemmil-

ta vanhemmilta, siten että äiti ja isä yhtälailla hoitavat lasta ja ovat auktoriteette-

ja. Jaetussa vanhemmuudessa myös pystytään keskustelemaan eri tilanteista 

ja asioista. Tällöin vanhemmat eivät harrasta mykkäkoulua tai tee omavaltaisia 

ratkaisuja. Lisäksi isä ja äiti jakavat lastaan koskevat asiat toisen vanhemman 

kanssa ja tekevät lapsiaan koskevat päätökset yhdessä. Toisen näkemystä ja 

tietoa pyritään tällöin kunnioittamaan ja erilaiset mielipiteet nähdään rikkautena 

sekä mahdollisuutena oppia uutta. Jaetussa vanhemmuudessa erimielisyydet 

pyritään ratkaisemaan rakentavasti ja tarvittaessa kyetään myös kompromissei-

hin ja joustavuuteen.  (Huttunen 2001, 174–176.) 
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3.3 Isyys 

 

Tässä luvussa kuvaamme isyyden erilaisia määrittelytapoja. Kerromme myös, 

mitä tutkimustulokset kertovat isän ja lapsen yhdessäolosta sekä tarkastelem-

me isyyttä eron jälkeen.  

 

 

3.3.1 Isyyden eri ulottuvuuksia 

 

Nykyään ei ole itsestään selvää, ketä voidaan kutsua lapsen isäksi. Jouko Hut-

tunen tarkastelee isyyttä neljästä näkökulmasta, joita ovat biologinen, juridinen, 

sosiaalinen ja psykologinen isyys.  

 

Biologinen isyys määrittyy sen mukaan, kuka on siittänyt lapsen eli keneltä lapsi 

on saanut puolet geeneistään. Isä saattaa kuitenkin muulla tavoin olla merkityk-

setön lapsen elämässä.  Isän perimä joka tapauksessa vaikuttaa lapsen koko 

loppuelämään, ja on siten merkittävä. Joillekin isille jo pelkkä tieto biologisesta 

isyydestään on tärkeä identiteetin rakentaja ja elämän päämääriä määrittävä 

tekijä, vaikkei kiinteää suhdetta lapseen olisikaan. Perinteisesti isyys on määri-

telty nimenomaan biologisin perustein, eikä muita miehiä ole voitu pitää lapsen 

”oikeina” isinä. Biologisen isyyden perusteella määritellään yleensä myös juridi-

nen isyys, johon sisältyy esimerkiksi lapsen perintöoikeus. Biologisen isyyden 

korostamista on kuitenkin viime aikoina kyseenalaistettu esimerkiksi keinoal-

kuisten hedelmöitysten takia. Jouko Huttunen pohtii kirjassaan, että jos isyys 

määrittyy pelkän biologisuuden perusteella, voitaisiin yhtä hyvin käyttää sanaa 

siittäjä. Isä-sanaan oletetaan kuitenkin yleensä liittyvän myös jonkinlainen suh-

de lapsen ja isän välillä, jopa kiintymystä.  (Huttunen 2001, 58−60.)  

 

Juridisella isyydellä määritellään se, kenellä on yhteiskunnallisia oikeuksia ja 

velvollisuuksia lapseen nähden. Juridiseksi isäksi voi tulla avioliiton, isyyden 

tunnustamisen tai vahvistamisen sekä adoption kautta. Juridinen isyys on täysi-

valtaista, kun siihen kuuluu huoltajuus. Avioliitossa mies saa lapsen huoltajuu-
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den automaattisesti. Lapsen huoltajalla on määräysvalta ja vastuu lapsen asi-

oista. (Huttunen 2001, 60−61.) 

 

Sosiaalinen isyys määritellään lapsen kanssa asumiseksi. Mies elää arkea lap-

sen kanssa ja antaa hoivaa ja huolenpitoa sekä liikkuu lapsen kanssa sosiaali-

sissa tilanteissa. Sosiaalinen isä voi joskus olla myös muu kuin biologinen tai 

juridinen isä. Se voi olla esimerkiksi äidin uusi mies, jonka kanssa lapsi elää. 

(Huttunen 2001, 62−63.) 

 

Psykologinen isyys on tunnepohjainen kiintymyssuhde. Se määrittyy etenkin 

sen mukaan, keneen lapsi on kiintynyt ja ketä lapsi pitää isänään ja turvanaan. 

Isän puolelta se ilmenee lasta kohtaan haluna hoivata, pitää huolta, suojella, 

auttaa, olla lähellä ja viettää aikaa yhdessä. Psykologiselle isyydelle ominaista 

on molempien osapuolten kokema ilo ja tyydytys. Psykologista isyyttä voidaan 

kuvailla termillä isän rakkaus. Isä on kiinnostunut lapsen ajatusmaailmasta ja on 

samalla viisas kasvattaja. Biologista, juridista ja sosiaalista isyyttä ei automaat-

tisesti seuraa psykologinen isyys, sillä tällainen kiintymyssuhde ei synny itses-

tään. Joidenkin teorioiden mukaan isä ei pysty muodostamaan lapseen saman-

laista psykologista yhteyttä kuin äiti, mutta toiset teoriat puoltavat sitä, että lapsi 

pystyy muodostamaan kaksi tärkeää kiintymyssuhdetta. (Huttunen 2001, 

64−65.)  

 

 

3.3.2 Isän ja lapsen yhdessäolo 

 

Nina Halme on julkaissut vuonna 2009 tutkimuksen isän ja leikki-ikäisen lapsen 

yhdessäolosta. Halmeen tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli laatia rakenneyh-

tälömalli yhdessäolosta, isänä toimimiseen liittyvästä stressistä ja isän tyytyväi-

syydestä parisuhteessa. (Halme 2009, 51.)  

 

Tutkimuksen mukaan isät viettivät aktiivisesti aikaa lastensa kanssa arkisin noin 

tunnin ja viikonloppuisin pidempään. Melkein puolet isistä olisi kuitenkin halun-

nut viettää lapsensa kanssa enemmän aikaa, kuin tällä hetkellä pystyi. Isän ja 
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lapsen yhteinen toiminta oli usein fyysistä, esimerkiksi leikkiä, ruokailua, luke-

mista, ulkoilua ja keskustelua. Avioeron jälkeen isän ja lapsen yhteistä aikaa 

voidaan joutua tiivistämään, ja silloin vähät tapaamiset halutaan käyttää mah-

dollisimman tehokkaasti. Halmeen tutkimuksen mukaan isä vietti lapsensa 

kanssa vähemmän aikaa ja oli vähemmän lapsensa saatavilla, jos isä ei arvos-

tanut hyvin paljon yhteistä aikaa lapsen kanssa eikä kokenut sitä hyvin mielui-

sana. Kielteisesti yhdessäoloon suhtautuvat isät kokivat lapsensa kanssa vä-

hemmän molemminpuolisia hellyyden osoituksia. Tutkimuksen mukaan avolii-

tossa elävät isät suhtautuivat isyyteensä myönteisemmin kuin avioliitossa elävät 

isät. (Halme 2009, 113–114.) 

 

Päivittäisiä ristiriitatilanteita lasten kanssa esiintyi enemmän parisuhteessa elä-

villä isillä.  Isät myös kokivat jonkin verran stressiä isyydestään. Neljäsosa isistä 

oli sitä mieltä, että heillä on puutteelliset vanhemmuuden taidot. Halmeen mu-

kaan se oli yhteydessä siihen, että isät kaipaisivat lisää tietoa lasten kehitykses-

tä. Saman verran eli neljännes isistä oli myös sitä mieltä, että heidän oli vaikea 

tulkita lapsensa tunteita ja tarpeita asianmukaisesti tai kokea emotionaalista 

läheisyyttä lapseen. Tutkimuksen mukaan isillä oli myös masennusta, sillä kah-

deksalla prosentilla isistä oli merkittäviä depressiivisiä oireita. (Halme 2009, 

114.) 

 

Isän lisääntynyt alkoholin käyttö vaikutti monella tavalla haitallisesti yhdessä-

oloon lapsen kanssa. Alkoholin käyttö muun muassa lisäsi stressiä vanhem-

muudesta. Halme pitää huolestuttavana sitä, että tutkimuksiin osallistuneista 

isistä lähes kolmasosa voitiin luokitella alkoholin riskikuluttajiksi. Tutkimuksen 

mukaan isän ja lapsen yhdessäolo parani, kun isä oli tyytyväinen parisuhtee-

seensa. Tällöin yhteinen toiminta lisääntyi, se oli mielekkäämpää ja lapsen ot-

taminen mukaan arjen askareisiin oli helpompaa. Lisäksi päivittäisiä ristiriitoja 

lapsen kanssa oli vähemmän. Isänä toimimiseen liittyvälle stressille altistivat 

alkoholi, lapsen vaativuus, mieliala ja hyväksyttävyys. (Halme 2009, 115, 116.) 

Lapsen hyväksyttävyydellä tarkoitetaan Abidin (1995) mukaan lapsen eri omi-

naisuuksien vastaamista vanhempien odotuksiin (Halme 2009, 34). Nämä ai-

emmin mainitut tekijät yhdessä johtivat esimerkiksi yhdessäolon vähentymi-
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seen, pakonomaisuuteen ja ristiriitatilanteisiin. Tulosten perusteella Halme nä-

kee tärkeänä, että vanhempien parisuhdetta ja tukea tarvitsevia isiä tuetaan 

varhaisessa vaiheessa, jotta lapsen ja isän yhdessäolo olisi myönteistä. (Halme 

2009, 116.) 

 

Pienperheyhdistyksen Isän kädestä -projektissa 2001−2005 järjestettiin isille ja 

lapsille yhteisiä retkiä säännöllisten tapaamisten mahdollistamiseksi. Retkillä 

tehtiin aina jotain toiminnallista, mutta sen ohella isät myös huolehtivat lapsis-

taan ja heidän rutiineistaan, esimerkiksi tekemällä ruokaa ja laittamalla lapset 

nukkumaan. Isillä oli retkillä myös mahdollisuus keskustella muiden isien kans-

sa, minkä isät itse kokivat tärkeänä. Retkillä oli käynyt ilmi, että jotkut isät eivät 

uskaltaneet ottaa lapsiaan luokseen pitkäksi aikaa, koska he tunsivat olonsa 

epävarmoiksi lasten hoidossa. Monet isät tarvitsivat tukea omaan isyyteensä ja 

yhdessäoloon lapsen kanssa. Onnistuneet retket rohkaisivat myös äitejä tuke-

maan lasten ja isien tapaamisia, ja siten myös äiti sai itselleen omaa aikaa. 

Lapset kokivat tärkeänä kahdenkeskiset hetket isän kanssa ja toiminnan, jota 

äidin kanssa ei tulisi tehtyä. (Turtiainen 2006, 42, 43.) 

 

 

3.3.3 Etä-isät ja eron vaikutus isyyteen 

 

Jouko Huttunen (2001) puhuu kirjassaan etä-isistä, millä hän tarkoittaa etävan-

hemmuutta. Etä-isää voitaisiin kutsua myös tapaajavanhemmaksi tai kansankie-

lellä viikonloppuisäksi. Etä-isä asuu pysyvästi erillään lapsestaan, joka asuu 

virallisesti äitinsä kanssa ja lapsella on isänsä luona tapaamisia tai vierailuja. 

Yleinen tapa on, että lapsi tapaa isäänsä joka toinen viikonloppu perjantaista 

sunnuntaihin ja suunnilleen puolet loma-ajastaan. Sovitut ajat saattavat kuiten-

kin muuttua, minkä seurauksena voi olla isän tapaamisten väheneminen. Etä-

isyydessä korostuu biologinen ja juridinen puoli. Isät ovat joko elatusvelvollisia, 

tai heillä on yhteishuoltajuus lapseen, jolloin isä hoitaa elatusapusuorituksen 

vähäisempien lapsen tapaamispäiviensä vuoksi. (Huttunen 2001, 99, 100.) 
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Yleensä etä-isiä tulee avo- tai avioerojen seurauksena, jolloin vanhemmat 

muuttavat erilleen. Sen lisäksi voi olla etä-isiä, jotka eivät koskaan ole asuneet-

kaan lapsen ja äidin kanssa. Tällaisia isiä on voinut tulla syrjähyppyjen seura-

uksena, tai sitten lapsen äidin kanssa ei vain ole koskaan muutettu yhteen. Täl-

laisissa tapauksissa isille ei välttämättä ole muodostunut lapseen läheistä suh-

detta kuten lapsen kanssa samassa kodissa asuneille isille, joille on mahdolli-

sesti muodostunut sosiaalinen tai psykologinen isyys. Huttunen pohtii etä-isä-

käsitteen saamaa monella tavalla negatiivista kuvaa, vaikka etä-isyys voi toimia 

hyvinkin eikä sinällään automaattisesti johda huonoon lopputulokseen. (Huttu-

nen 2001, 100−102.) 

 

Castrénin (2009, 70) tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että isyys olosuhteista 

riippumatta ei yksistään tee alaikäisistä lapsista kaikkein läheisimpiä ihmisiä 

isille. Parisuhteen päätyttyä ja perheen hajottua läheisyys ei ole enää itsestään-

selvyys. Ero synnyttää mahdollisesti etäisyyttä ja väljyyttä myös isän ja lasten 

välisiin suhteisiin. (Castrén 2009, 70.) Monet Castrénin (2009, 133–134) tutki-

muksessa haastatellut isät kertoivat kokeneensa vastustusta entisen puolison, 

sosiaaliviranomaisten ja ympäristön taholta heidän tavoitellessaan eron jälkeen 

jotain muuta kuin niukkaa ja lasten arkielämästä irrallista tapaajavanhemmuutta. 

 

Ideologinen ja juridinen muutos eron jälkeisessä vanhemmuudessa on koskenut 

erityisesti isien oikeuksia ja isyydelle annettuja merkityksiä. Eron yhteydessä on 

alettu keskustella siitä, mitä miesten isyydelle erossa tapahtuu ja miten turva-

taan lapsen suhde muualla asuvaan isään. Tämä keskustelu ja lisääntynyt isä-

tutkimus ovat painottaneet myös muunlaista isyyttä kuin elättäjä-isää. Keskiöön 

on noussut isä-lapsisuhteen tunnemerkitys ja isän runsaampi läsnäolo lapsen 

elämässä. (Kuronen 2003, 109.)  
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3.4 Avioero 

 

Vielä 1900-luvun alussa avioerot olivat harvinaisia ja koskettivat lähinnä korke-

ampiin sosiaaliluokkiin kuuluvia ihmisiä. Avioerosta tuli viime vuosisadan aikana 

massailmiö. Suomessa avioitumisen historiallisia muutoksia tutkineen Kari Pit-

käsen mukaan yhä pienempi osa avioliitoista päättyy nykyään puolison kuole-

maan ja yhä suurempi osa eroon. Eroriski kohdentuu nykypäivänä kaikkiin sosi-

aaliluokkiin. Avioerojen määrä on vakiintunut eurooppalaisittain melko korkealle 

tasolle. Mikäli eronneisuuden kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, tulevaisuudes-

sa liki puolet kaikista solmituista avioliitoista tulee päättymään eroon. Avoliitois-

sa ja toisissa ja kolmansissa avioliitoissa eroriski on ensimmäistä avioliittoa suu-

rempi. (Castrén 2009, 23–24.)  

 

Avioero päättää perheen perustana olleen liiton puolisoiden välillä, mutta nyky-

käsityksen mukaan se ei päätä vanhemmuuden sidosta isän, äidin ja lapsen 

välillä. (Castrén 2009, 25.) Ero on aina puolisoille myös menetys riippumatta 

siitä, onko se samalla myös helpotus vai ei. Ero merkitsee paitsi taloudellista 

menetystä omaisuuden puolittamisen kautta, myös puolison menetystä ja vähe-

nevää lasten kanssa vietettyä aikaa vanhemmalle, joka muuttaa pois perheen 

yhteisestä kodista. Erossa menetetään lisäksi unelmia, yhteisiä tavoitteita sekä 

turvallisuuden, luottamuksen ja kontrollin tunnetta. (Hokkanen 2005, 52.) 

 

Perhelainsäädäntöä tutkineen Kirsti Kurki-Suonion (2000) mukaan suhtautumi-

nen avioeroon ja lapsen asemaan vanhempien erossa alkoivat muuttua 1970-

luvulla avioerojen yleistyessä. Tätä ennen oli korostettu erityisesti äidin hoivaa 

ja sen merkitystä lapselle. Perhettä, vanhemmuutta ja lapsen kehitystä koskeva 

psykologinen tietous vakiinnutti 1970-luvulla asemansa yhteiskunnallisen ja oi-

keudellisen päätöksenteon perustana. Lapsesta tuli erossa merkittävä osapuoli 

ja lapsen edun toteutuminen erotilanteissa tuli tärkeäksi. Myös äidin ensisijai-

suus huoltajana pelkän sukupuolen perusteella kyseenalaistettiin. Nykyään ide-

aaliksi huoltajuusjärjestelyksi on nostettu yhteishuoltajuus. (Castrén 2009, 139–

140, 157.) Se tuli huoltajuusjärjestelyn lähtökohdaksi vuoden 1983 lapsen huol-

toa koskevan lain lakiuudistuksessa. Molempien vanhempien elatus- ja huolto-
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vastuun katsottiin tällöin jatkuvan myös eron jälkeen. Vanhempien yhteishuolta-

juuden katsottiin toteuttavan lapsen edun parhaiten erotilanteessa. (Kurki-

Suonio 1999, 440–446.) 

 

Vuonna 2009 Suomessa solmittiin 29 836 avioliittoa ja 13 527 avioliittoa päättyi 

avioeroon (Tilastokeskus 2010b). Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 

30000 lasta. Erojen yleistymiseen liittyy olennaisesti perhemuotojen moninais-

tuminen. Erosta on tullut tämän ajan ilmiö, joka koskettaa lähes jokaisen suo-

malaisen elämää välillisesti tai välittömästi. (Kääriäinen, Hämäläinen & Pölkki 

2009, 11.) 

 

 

3.5 Lapsuus 4–6-vuotiaana 

 

Lapselle ajankohtaiset kehityshaasteet vaihtelevat ikäkausittain. Tässä luvussa 

kuvaamme lyhyesti 4–6-vuotiaan lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kog-

nitiivista kehitystä. 

 

 

3.5.1 Fyysinen ja motorinen kehitys 

 

Leikki-ikäisen lapsen kasvu on tasaantunut ensimmäisten elinvuosien jälkeen. 

Lapsi kasvaa 4–6 vuoden iässä tasaista vauhtia. Motorinen kehitys on liikkeiden 

kehittymistä. Lapsi on jo luonnostaan innostunut liikkumisesta. Liikkumisen pe-

rustaitojen harjoitteluvaihe on vahvimmillaan leikki-iässä. Uusien taitojen oppi-

minen, esimerkiksi pyörällä ajaminen, tuottavat lapselle suurta iloa. Lapselle 

läheisten ihmisten kannustus on tärkeää. (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, 

Neuvonen & Kurvinen 2006, 134–136, 144.) Nelivuotias lapsi hallitsee liikkeen-

sä hyvin ja osaa hyppiä muutamia hyppyjä yhdellä jalalla ja kävellä viivaa pitkin. 

Viisivuotias on jo taitava liikkuja, joka useimmiten osaa kiipeillä, ajaa pyörällä ja 

hypätä narua. Kuusivuotias puolestaan saattaa tuntea itsensä kömpelöksi, kun 

lapsi kasvaa nopeasti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 150, 153, 156.) 
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Lapsen hienomotoriikka kehittyy tässä iässä paljon (Janouch 2005, 569). Hie-

nomotoriikalla tarkoitetaan pienten lihasten hallintaa (Vilén ym. 2006, 141). Piir-

täminen, leikkaaminen, liimaaminen, rakentaminen, muovaileminen ja askarte-

leminen tuottavat lapselle iloa (Janouch 2005, 569). Nelivuotias osaa piirtää 

ihmishahmon, jossa näkyvät vartalon perusruumiinosat, kun 5-vuotiaan piirrok-

sessa on jo paljon yksityiskohtia. Lapsi osaa useimmiten käyttää saksia, napit-

taa paitansa ja kirjoittaa oman nimensä ainakin mallista. Kuusivuotias osaa jo 

pukea ja riisua itsenäisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 150, 156.)  

 

 

3.5.2 Psyykkinen kehitys 

 

Nelivuotias lapsi opettelee leikin avulla toden ja mielikuvituksen eroa. Hän tutus-

tuu samalla omaan itseensä ja ympäröivään maailmaan. Mielikuvitusleikit, jois-

sa lapsi asettuu muiden ihmisten rooleihin, ovat tärkeitä. (Keltikangas-Järvinen 

1998, 105–106.) Lapsella voi olla myös mielikuvitusystäviä (Janouch 2005, 

566). Leikin avulla lapsi kokeilee, mikä on hänelle tuttua ja mikä vierasta, opet-

telee tunnistamaan hyvän ja huonon eroa ja sitä, mikä tuntuu iloiselta ja mikä 

surulliselta (Keltikangas-Järvinen 1998, 105–106). Leikki on tärkeä kehitysvai-

he, sillä lapsi opettelee elämää leikin avulla. Lapsi harjoittelee leikissään myö-

hemmässä elämässä välttämättömiä taitoja ja kehittää persoonallisuuttaan, 

tunne-elämäänsä ja sosiaalisia taitojaan. Lapsi pitää leikin ja mielikuvien avulla 

yllä psyykkistä tasapainoa. (Keltikangas-Järvinen 1998, 105–106.) 

 

Oman itsensä löytäminen ja persoonallisuuden kehittäminen on tärkeä ajankoh-

tainen kehitystapahtuma (Keltikangas-Järvinen 1998, 105–106). Lapsi samais-

tuu yleensä samaa sukupuolta olevaan vanhempaansa. Yksinhuoltajaperheissä 

vanhemman kanssa eri sukupuolta oleva lapsi voi samaistua johonkin lapselle 

läheiseen samaa sukupuolta olevaan aikuiseen. (Vilkko-Riihelä 1999, 224.) 

Lapsen sukupuoli-identiteetti muodostuu tässä iässä (Keltikangas-Järvinen 

2010, 149).  
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Ympäristön antaman palautteen kautta lapsi kokee itsensä rakastetuksi ja ar-

vostetuksi, mikä on myös lapsen minäkäsityksen pohja. Minuuden rakentumi-

sesta ja minän synnystä on useita erilaisia näkemyksiä. Daniel N. Sternin mu-

kaan ihmisen minän perusrakenne muodostuu varhaislapsuudessa. (Vilkko-

Riihelä 1999, 226.) Leikki-ikäinen lapsi ei vielä juurikaan ymmärrä, että muiden 

ihmisten tunteet voivat olla erillisiä ja riippumattomia lapsesta itsestään (Kelti-

kangas-Järvinen 1998, 109). Erik H. Eriksonin psykososiaalisten kriisien teorian 

mukaan leikki-ikäinen lapsi oppii hillitsemään mielihalujaan vanhempien rajoi-

tusten kautta. Lapsi oppii myös kestämään pettymyksiä ja kehittää itsehillin-

täänsä. (Vilkko-Riihelä 1999, 254–255.) 

 

Psykoanalyyttisen teorian mukaan alle kouluikäinen lapsi käy psyykkisessä ke-

hityksessään läpi oidipaalivaiheen, joka kestää kolmesta kuuteen vuoteen. Täl-

löin lapsi saavuttaa lopullisen psyykkisen yksilöllisyyden tunteen. (Keltikangas-

Järvinen 2010, 149.) Vanhempien rajojen asettaminen johtaa lapsen yliminän 

eli superegon syntymiseen. Yliminä ohjaa lasta toteuttamaan itseään sosiaali-

sesti hyväksyttävällä tavalla. Toisen ihmisen huomioonottava sosiaalinen kans-

sakäyminen ei ole mahdollista ilman yliminää. (Keltikangas-Järvinen 2010, 

150.) 

 

 

3.5.3 Sosiaalinen kehitys 

 

Tässä iässä lapsi kehittää sosiaalisia taitojaan. Viisi-kuusivuotias tuntee jo kuu-

luvansa ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön. Vähitellen lapsi oppii tarkastele-

maan asioita myös muiden ihmisten näkökulmasta. Lapsi alkaa myös ymmär-

tää, että häneltä odotetaan erilaista käyttäytymistä eri tilanteissa ja kykenee 

sopeutumaan ja asettumaan erilaisiin rooleihin. (Keltikangas-Järvinen 1998, 

107–108.) Lapsi alkaa kiinnostua aikuisten asioista ja haluaa mielellään olla 

vanhempi kuin oikeasti on. Lapselle voi antaa yksinkertaisia pikkutehtäviä, jotka 

lapsi suorittaa mielellään ja iloitsee siitä, että saa olla avuksi ja tuntea osallisuut-

ta. (Janouch 2005, 566.) 
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Yli kolmivuotiaat lapset innostuvat rakenteluleikeistä; esimerkiksi majan raken-

taminen on tämänikäisille lapsille mielekästä. Nelivuotiasta alkaa kiinnostaa roo-

lileikit ja viisivuotiasta erilaiset sääntöleikit, kuten muisti- ja lautapelit. (Nurmi, 

Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 58–59.) Nelivuotias 

leikkii pienessä ryhmässä sujuvasti, mutta yhteistä päämäärää leikeissä ei vielä 

ole. Nelivuotiaan mielenkiinto kohdistuu enemmän kavereihin kuin itse toimin-

taan. Viisivuotias pystyy jo sopimaan leikin kulusta kavereiden kanssa. Hän 

osaa myös arvioida omaa käytöstään ja selvittelemään ristiriitoja ilman äärim-

mäisiä tunteenpurkauksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 150, 153.) Lei-

kissä lapset voivat harjoitella motorisia taitoja, tarkkaavaisuutta ja pitkäjänteistä 

keskittymistä. Leikkikavereiden kanssa lapsi harjoittaa sosiaalisia taitojaan neu-

votellessaan leikin säännöistä, kulusta ja erimielisyyksistä. Lapsi oppii ottamaan 

huomioon muiden mielipiteet ja myös oma kielellinen ilmaisu kehittyy. (Nurmi 

ym. 2006, 58–59.) Kuusivuotias harjoittelee ahkerasti leikeissä sosiaalisia taito-

ja, kuten yhdessä neuvottelemista, toisen huomioon ottamista ja oman vuoron 

odottelua (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 156). 

 

 

3.5.4 Kognitiivinen kehitys 

 

Piaget’n näkemyksen mukaan leikki-ikäisen lapsen ajattelu on egosentristä eli 

sitoutunut lapsen omaan näkökulmaan. Lapsi ei vielä ymmärrä, että toisessa 

huoneessa oleva ihminen ei näe samoja asioita kuin lapsi itse tai että muut ih-

miset eivät ajattele tai tunne samoin kuin lapsi. Kouluikää lähestyttäessä 

egosentrisyys vähenee. Sadut ovat tärkeitä lapsen ajattelun muokkaajia. Lapsi 

samaistuu helposti satujen inhimillisiin eläinhahmoihin ja oppii satujen avulla 

moraalin alkeita ja tunteiden käsittelyä. (Vilkko-Riihelä 1999, 213.) Lapsen mie-

likuvitus on rikasta ja tarinat voivat olla liioiteltuja ja kerskailevia (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004, 150). 

 

Lapsen kielellinen ilmaisu kehittyy ja sanavarasto laajenee nopeasti 4–6-

vuotiailla lapsilla. Lauseiden tuottaminen kehittyy ja lapsi pystyy muodostamaan 

yhä monimutkaisempia lauserakenteita. Viisivuotias hallitsee jo äidinkielensä 
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perussäännöt ja pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti niin, että aikuiset ymmär-

tävät, mitä hän haluaa. Alle kouluikäinen lapsi ei kuitenkaan ymmärrä vielä 

abstrakteja ilmaisuja. Aikajatkumon ymmärtäminen kehittyy ja tarkentuu. (Lyyti-

nen 2001, 111–115.) Leikki-ikäinen lapsi ymmärtää lyhyitä ohjeita ja osaa vas-

tata kysymyksiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 150). Lapsi kyselee myös 

itse paljon ja on kiinnostunut asioiden syistä ja seurauksista ja niiden välisistä 

suhteista. Tätä vaihetta on kutsuttu toiseksi kyselykaudeksi. (Vilkko-Riihelä 

1999, 220.)  

 

Vilkkaan nelivuotiaan voi olla vaikea pysyä paikoillaan, mutta mielekkään toi-

minnan parissa lapsi malttaa pysähtyä ja keskittyä yleensä jo puolisen tuntia 

yhtäjaksoisesti. Viisivuotias keskittyy jo huomattavasti pidemmän aikaa tehtä-

viin. Keskittymiskyky kehittyy nopeasti. Kuusivuotias harjoittelee koulun aloitus-

ta varten keskittymistä, kuuntelemista ja itsensä ilmaisemista sanoin. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2004, 150, 153, 156.) 

 

Tässä iässä lasta alkaa kiinnostaa numerot ja kirjaimet uudella tavalla. Jo neli-

vuotias lapsi voi oppia lukemaan. Lapsen kanssa voi opetella oman nimen ja 

esimerkiksi puhelinnumeron kirjoittamista. (Janouch 2005, 568.) Lapsen kanssa 

leikkimällä, pelejä pelaamalla, kirjoja lukemalla ja juttelemalla aikuinen voi tukea 

lapsen kehitystä laajasti (Lyytinen & Lyytinen 2002, 116). 

 

 

3.6 Eron vaikutus lapseen 

 

Avioero on iso muutos koko perheen elämässä ja se vaikuttaa väistämättä 

myös lapseen. Eroon voi liittyä useita samanaikaisia elämänmuutoksia: toinen 

vanhempi muuttaa pois perheen yhteisestä kodista, edessä saattaa olla muutto, 

jolloin kaverisuhteet ja harrastukset katkeavat, ja mahdollisuudet entisen elä-

mäntyylin jatkamiseen heikkenevät muuttuneen taloudellisen tilanteen myötä. 

Merkityksellistä lapsen kannalta on kuitenkin se, että vaikka avioliitto päättyy, 

vanhemmuus jatkuu. (Sinkkonen 1998, 217.)  
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3.6.1 Hyvinvointi ja oireilu eron jälkeen 

 

Lapsen hyvinvointia ja oireilua eron jälkeen määrittelee vahvasti se, kuinka 

vanhempien välinen yhteistyö eron jälkeen toimii (Hokkanen 2005, 117). Edel-

leen eron jälkeen jatkuvat riidat ja huoltoerimielisyydet ovat haitallisia lapsille. 

Lapsi ei saisi joutua viestinviejäksi vanhempiensa välille ja kantamaan huolta 

tapaamisjärjestelyistä. Näin voi kuitenkin tapahtua, jos vanhemmat eivät keske-

nään kykene sopimaan lasta koskevista asioista. (Kääriäinen 2008, 60, 65.) 

Tärkeää on, että lapsi saa edelleen ajatella hyvää kummastakin vanhemmas-

taan eikä hänen tarvitse ottaa kummankaan vanhemman puolta erossa, sillä se 

vaikuttaa lapsen minuuden kokemukseen ja kehitykseen. (Sinkkonen 1998, 

207–208.) 

 

Viha on tyypillisesti hieman varttuneempien lasten ensireaktio eroon, kun pienet 

lapset vastaavasti tulevat erosta surullisiksi (Poijula 2007, 236). Useimmat lap-

set ovat kiukkuisia vanhempien eron jälkeen (Sinkkonen 1998, 216). Lapsi saat-

taa syyttää erosta toista vanhempaansa ja olla vihainen tälle. Tavallisesti syy-

töksen kohteeksi joutuu perheen yhteisestä kodista pois muuttava vanhempi, 

useimmiten isä. (Poijula 2007, 236–240; Sinkkonen 1998, 216.) Lapsella saat-

taa olla eron jälkeen kausia, jolloin hän suosii toisen vanhemman seuraa ja vält-

telee toista vanhempaansa (Hokkanen 2005, 107). Lapsen erosta selviytymisen 

kannalta on tärkeää, että aikuiset kohtaavat ja vastaanottavat tunteet, joita van-

hempien ero lapsessa herättää. Lasta voi tukea tunteidensa ilmaisuun kertomal-

la, että ero herättää lapsessa monenlaisia tunteita, mikä on sallittua. (Poijula 

2007, 236–240.) 

 

Eron jälkeisessä elämäntilanteessa lapsilla on kaksi-kolme kertaa enemmän 

tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia kuin ehjien perheiden lapsilla (Sink-

konen 1998, 207). Lapsi voi väliaikaisesti taantua kehityksessään ja käytökses-

sään (Taskinen 2005, 139). Vanhempien epäsopu ja konfliktit näkyvät lapsessa 

epäsosiaalisena käytöksenä, ahdistuksena, ulkoisina käyttäytymisongelmina, 

muutoksina tunne-elämässä ja kognitiivisessa suoriutumisessa, ongelmallisina 

kaverisuhteina ja fysiologisina reaktioina (Salo 2009, 104, 109). Vaikka useim-
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mat lapset oireilevatkin vanhempiensa eron jälkeen, on hyvä muistaa, että oirei-

lu on usein ohimenevää ja lapsi kykenee sopeutumaan myös uuteen elämänti-

lanteeseen, kunhan hän saa tukea siihen (Broberg & Hakovirta 2009, 123–125). 

 

Poikien oireilu yleensä näkyy ulospäin tyttöjen oireilua herkemmin. Pojat ovat 

levottomia, impulsiivia ja mahdollisesti aggressiivisiakin. Tytöt taas ahdistuvat ja 

masentuvat ja pitävät pahan olon sisällään poikia useammin. Pojat menettävät 

monesti erossa isän poismuuttaessa isän tarjoaman tuen omalle maskuliiniselle 

kehitykselle, mikä voi johtaa rajuun ja pitkäkestoiseen oireiluun. Isäsuhteen 

puuttuminen voi tytöille puolestaan johtaa isähahmon etsimiseen huomattavasti 

itseään vanhemmista miehistä. (Sinkkonen 1998, 207, 214–216.) Jo päivittäisen 

kontaktin menetys toiseen vanhempaan on iso muutos lapsen elämässä. Ero 

vaikuttaa lapseen erityisen rankasti silloin, jos lapsi ei saa säilyttää suhdettaan 

kumpaankin vanhempaansa. (Linnavuori 2007, 21.)  

 

Erityisen haavoittumisalttiita alueita vanhempien eron yhteydessä ovat lapsen 

kyky käsitellä vihamielisiä tunteita, sukupuoli-identiteetin muodostaminen ja 

vanhemmista irtautuminen. On normaalia, että avioeron jälkeen lapset ovat 

kiukkuisia ja saattavat kohdistaa vihansa siihen vanhempaan, jonka kokevat 

syylliseksi eroon. Alle kouluikäinen lapsi voi pelätä vanhempien hylkäävän myös 

hänet. (Sinkkonen 1998, 216–217.)  

 

 

3.6.2 Erokriisissä tukeminen 

 

Lapsen selviytymistä erokriisistä edesauttaa se, että erosta puhutaan avoimesti 

ja sen vaikutuksista lapsen elämään keskustellaan lapsen ikätasoa vastaavalla 

tavalla. Lapsi voi tuntea tarvetta palata erokeskusteluun vielä pitkänkin ajan ku-

luttua. Tärkeää on, että lapselle syntyy tunne, että kaikesta eroon liittyvästä saa 

kysyä ja puhua. (Sinkkonen 2003, 180; Poijula 2007, 237, 240.) Erokeskustelun 

tulee edetä lapsen ehdoilla niin, ettei se kuormita liiaksi lasta (Hokkanen 2005, 

118).  
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Koska lapsen ajattelu on hyvin minäkeskeistä, voi lapsi kuvitella aiheuttaneensa 

omalla käytöksellään vanhempiensa eron. Erosta keskusteltaessa on tärkeää, 

että lapselle kerrotaan, että ero johtuu vanhemmista eikä lapsi olisi voinut vai-

kuttaa eroon. (Poijula 2007, 238–240.) Vanhempien kyky nähdä ja pohtia asioi-

ta lapsen näkökulmasta, tukee lapsen selviytymistä erokriisistä ja sen muka-

naan tuomista elämänmuutoksista (Kääriäinen 2008, 73). 
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4 PRODUKTION TAVOITTEET 

 

 

Produktion päätavoitteena on tuottaa tukimateriaali, joka on suunnattu 4–6-

vuotiaista lapsistaan erossa asuville isille ja heidän kanssaan työskenteleville 

ammattilaisille. Tukimateriaalin tavoitteena on luoda edellytyksiä tiiviille isä-

lapsisuhteelle, vaikka lapsi ei asukaan isänsä kanssa. Materiaalin tarkoituksena 

on lisätä isän tietoisuutta isän merkityksestä, lapsen kehityksestä, arjesta, avio-

eron vaikutuksesta isän ja lapsen elämään sekä isän ja lapsen välisestä vuoro-

vaikutuksesta. Tukimateriaalista voi hyötyä myös isien parissa työskentelevä 

ammattilainen. 

 

Tukimateriaali koostuu viidestä eri osa-alueesta. Kyseiset aiheet muotoutuivat 

yhteistyössä HNMKY:n kanssa, ja niiden muotoutumista kuvataan luvussa 

”Produktion kulku”. Tukimateriaalin aiheet ovat: 

 

• Isän merkitys ja rooli lapsen elämässä 

• Isä, avioero ja etä-isyys 

• Isä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa 

• Lapsen arki 4−6-vuotiaana 

• Yhteinen tekeminen 

 

Tukimateriaalin valmiit tekstit ovat opinnäytetyön liitteenä niin, että kutakin ai-

hetta vastaa yksi liite (LIITTEET 1−5).  

 

Tukimateriaali toimii pohjana internetissä HNMKY:n isä-lapsitoiminnan sivuilla 

julkaistavalle kirjoitukselle. Internetmateriaali tavoittaa myös ne, jotka eivät vält-

tämättä ole aktiivisesti mukana HNMKY:n isä-lapsitoiminnassa, mutta ovat kiin-

nostuneita aiheesta. Lisäksi materiaalista voidaan tarvittaessa myöhemmin teh-

dä vihko, jota voidaan jakaa HNMKY:n toiminnassa. Internet mahdollistaa laa-

jemman tuotoksen julkaisemisen kuin mitä vihkoon on mielekästä laittaa. Yh-

destä teemasta kirjoitettu artikkeli julkaistiin vuonna 2010 HNMKY:n kirjassa 

”Isän kanssa – arkena ja sunnuntaina”. 
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Kirjassa julkaistu artikkeli tavoittaa etenkin isät, kun sen sijaan internet-julkaisu 

mahdollistaa laajemman lukijakunnan tavoittamisen. Silloin tieto tavoittaa esi-

merkiksi sosiaalialan ammattilaiset, isät ja ylipäänsä kaikki, jotka etsivät interne-

tistä tietoa kyseisestä aiheesta. Lisäksi HNMKY voi käyttää materiaalia omissa 

koulutustapahtumissaan ja toiminnassaan isien parissa, esimerkiksi retkillä ja 

leireillä. Materiaali palvelee myös esimerkiksi sosiaalialan työntekijöitä, jotka 

työssään kohtaavat perheitä, joissa vanhemmat ovat eronneet.  
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5 PRODUKTION TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Taustatyö 

 

Produktion tarkoituksena on valmistaa tuotos, joka tarjoaa työvälineitä käytän-

nön toimintaan. Produktio voi olla esimerkiksi video, näytelmä, informaatiopa-

ketti tai kirjallinen tuotos. (Kuokkanen, Kiviranta, Määttänen & Ockenström 

2007, 32–33.) Opinnäytetyön produktiona me kokoamme tukimateriaalin sisäl-

lön, joka voidaan julkaista HNMKY:N isä-lapsitoiminnan internetsivustolla. Li-

säksi osa materiaalista on julkaistu Helsingin NMKY:n kirjassa. Helsingin NMKY 

vastaa internetsivuston visuaalisesta ilmeestä ja ylläpidosta ja me vastaamme 

materiaalin sisällöstä.  

 

Opinnäytetyömme käynnistyi syksyllä 2008. Olimme molemmat tahoillamme 

ottaneet yhteyttä Helsingin NMKY:n Ari Inkiseen ja ilmaisseet kiinnostuksemme 

heidän tarjoamiaan opinnäytetöitä kohtaan. Toisessa opinnäytetyön ohjaustilai-

suudessa selvisi, että meitä kiinnosti samanlainen aihe, joten päätimme tehdä 

opinnäytetyön yhdessä. Marraskuun alussa vuonna 2008 tapasimme ensim-

mäisen kerran HNMKY:n ehkäisevän työn toiminnanjohtajan Ari Inkisen. Hän 

esitteli meille HNMKY:n toimintaa ja tavoitteita. Lisäksi keskustelimme yhdessä 

siitä, millaisia opinnäytetyön aiheita Helsingin NMKY:llä oli tarjota ja mitä he 

työltä odottivat. Ari Inkinen antoi meille vapauden valita annetuista vaihtoeh-

doista aiheen ja muokata siitä mieleisemme. Meitä molempia kiinnosti materiaa-

lin tekeminen isille, jotka eivät asu yhdessä lastensa kanssa. 

 

Produktion alkuvaiheen tarkoituksena on selvittää, ketkä ensisijaisesti hyötyvät 

tuotoksesta ja millaisia he ovat tuotteen käyttäjinä. Tämän perusteella täsmen-

netään ryhmä, jolle tuote on kohdistettu. (Jämsä & Manninen 2000, 44, 47.) 

Keskustelussa Inkisen kanssa kävi ilmi, että jonkinlainen opasvihko voisi olla 

tarpeellinen. Tapaamisessa ilmeni, että joillekin eronneille isille, jotka eivät asu 

lapsensa kanssa, lapsen tavallinen arki on hyvinkin vierasta ja isänä oleminen 

on siten hieman hukassa. Marraskuun lopussa rajasimme kohderyhmän 4–6-
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vuotiaiden lasten isiin, jotka eivät asu yhdessä lapsensa kanssa. Tällainen koh-

deryhmän rajaus teki materiaalin laadinnasta selkeämpää, koska eri-ikäisten 

lasten kehitys on eri vaiheessa ja lapsen elämässä ajankohtaiset aiheet vaihte-

levat. Kyseinen lasten ikäryhmä valikoitui siksi, että tavoittelemme lastentar-

hanopettajan kelpoisuutta. Puhetta oli myös siitä, että tuotettavan materiaalin 

sisältö voisi olla sellainen, että se palvelee isien lisäksi myös isien parissa työs-

kenteleviä ammattilaisia. 

 

Tässä vaiheessa, syksyllä 2008, materiaalin oli tarkoitus tulla vihkoon, joka jaet-

taisiin isä-lapsi-toiminnan leireillä ja retkillä. Vihkon tarkoituksena oli parantaa 

lapsen ja isän välistä suhdetta. Opinnäytetyö liittyi alusta alkaen Helsingin 

NMKY:n isä-lapsitoiminnan kehittämishankkeeseen, joka toteutetaan Raha-

automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2007−2010. Puhetta oli myös tukimateri-

aalia esittelevistä pelikorteista, joiden tarkoituksena olisi herättää isien huomio 

ja ohjata heidät etsimään lisää tietoa HNMKY:n internet-sivuilta.  

 

Tuotteen luonnosteluvaiheen tarkoituksena on rajata ja selvittää myös tuotteen 

asiasisältö. Asiasisällön selvittäminen edellyttää tutustumista aiheen aikaisem-

paan tutkimustietoon. (Jämsä & Manninen 2000, 44, 47.) Joulukuussa 2008 

hahmottelimme materiaalin alustavat aihepiirit. Ne muotoutuivat Ari Inkisen 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta sekä teoriasta nousseiden teemojen ja 

oman pohdintamme tuloksena. Ari Inkisellä oli kokemukseen perustuvaa näke-

mystä siitä, millaisista asioista isät voisivat kaivata tietoa, sillä HNMKY:ssä jär-

jestetään paljon tapahtumia isille ja lapsille. Suuntaa antaviksi teemoiksi nousi-

vat ero ja vanhemmuus eron jälkeen, isän rooli lapsen elämässä, vuorovaiku-

tus, lapsen arki ja toiminnallisuus. Tällöin meillä oli suunnitelmissa myös kartoit-

taa tarpeellisiksi koettuja teemoja eronneilta isiltä itseltään, mutta idea kariutui 

myöhemmin isien tavoittamisen vaikeuteen. Aloitimme teoriatiedon kartoituksen 

vuoden 2008 lopussa. 

 

Alkuvuodesta 2009 tapasimme uudelleen yhteistyötahomme edustajan Ari Inki-

sen, jonka kanssa keskustelimme uudelleen tukimateriaaliin valittavista aihepii-

reistä. Tapaamisen jälkeen materiaaliin valitut teemat tarkentuivat. Materiaalin 
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aihepiireiksi nousivat ero ja vanhemmuus eron jälkeen, isän rooli ja merkitys 

lapsen elämässä, isän ja lapsen välinen vuorovaikutus, lapsen arki ja isän ja 

lapsen yhteinen toiminta. Helsingin NMKY:n työntekijät olivat huomanneet näi-

den teemojen nousseen esiin isä-lapsitoiminnassa. Ari Inkinen ehdotti, että ot-

taisimme myös yhteyttä suomalaisiin tutkijoihin, joilla on tietoa isyydestä ja eron 

isyydelle tuomista haasteista. Yhteydenottojen tarkoituksena oli kartoittaa työn-

tekijöiden näkemyksiä eronneille isille tärkeistä teemoista, sillä tutkimusten pe-

rusteella isät itse kertovat heikosti omasta avun ja tuen tarpeestaan. Vilkan ja 

Airaksisen mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä aineistoa voidaan kerätä 

asiantuntijoilta konsultaationa ja sitä käytetään opinnäytetyössä lähteen tapaan. 

Konsultaatioiden avulla työhön voidaan tuoda teoreettista syvyyttä sekä perus-

tella ja arvioida opinnäytetyössä esitettyjä näkemyksiä. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 57–58.)  

 

Lähetimme sähköpostia kasvatustieteiden tohtori Jouko Huttuselle, Tampereen 

yliopiston tutkijalle Nina Halmeelle, Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtajalle 

Juha Turtiaiselle sekä Ala-Satakunnan isähankkeen vetäjälle Hannu Pihkalalle. 

Esittelimme viestissämme opinnäytetyömme tarkoituksen sekä valitsemamme 

teemat ja pyysimme heiltä tuoreita näkemyksiä eronneiden isien tuen tarpeesta 

ja isyyden tukemisesta. Saimme vastaukset Hannu Pihkalalta ja Juha Turtiaisel-

ta. Juha Turtiainen toimitti meille Pienperheyhdistyksen vuosina 2001−2005 

toteutetun Isän kädestä -projektin loppuraportin. Hannu Pihkala kertoi meille 

eronneiden isien kokemuksista sekä lähetti meille eronneita isiä käsittelevän 

PowerPoint-esityksen. Hannu Pihkala toi esille sen, että isille vaikeinta ovat 

usein tapaamisoikeudet ja huoltajuuskiistat, joissa vanhempien on usein vaike-

aa nähdä lapsen etu. Lapset jäävät usein äidille ja lapsista luopuminen voi vai-

kuttaa isän hyvinvointiin merkittävästi. Emme siis suoranaisesti saaneet tutkijoil-

ta kommentteja siihen, olivatko valitsemamme aihepiirit heidän mielestään tär-

keät. Saimme kuitenkin vahvistusta sille, että eronneet isät ovat usein heikoilla 

eron jälkeen ja tarvitsevat tukea ja apua säilyttääkseen vanhemmuutensa.  

 

Helmikuussa 2009 aloitimme työssämme keskeisten käsitteiden määrittelyn ja 

laadimme tutkimussuunnitelman. Tässä vaiheessa suunnitelmissa oli vihkon 
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lisäksi mahdollisesti julkaista materiaalia myös internet-sivuilla. Internetissä jul-

kaistava materiaali kohdennetaan isille ja isien parissa työskenteleville ammatti-

laisille. Tarkoituksena oli, että valmiista materiaalista kerätään palautetta 

HNMKY:n työntekijöiltä ja kohderyhmään kuuluvilta isiltä. Helmikuussa 2009 

ajatuksena oli, että materiaali julkaistaisiin internetissä ja retkillä jaettaisiin vain 

aiheeseen liittyvät pelikortit, jotka herättäisivät isien kiinnostuksen hakea asiasta 

lisää tietoa HNMKY:n internet-sivuilta. Sittemmin ajatus pelikorteista osana pro-

duktiota jäi taka-alalle. 

 

 

5.2 Produktion työstäminen 

 

Kun tuotteen keskeinen ominaisuus on sen välittämä informaatio, tuotteen ke-

hittely alkaa sen asiasisällöstä laaditulla selkeällä jäsentelyllä (Jämsä & Manni-

nen 2000, 54–55). Kevään 2009 aikana kävimme koulun opinnäytetyönohjauk-

sissa ja etsimme kirjallisuudesta perusteluja valitsemillemme materiaalin aiheil-

le. Kesäkuussa 2009 tapasimme Ari Inkisen, ja hänen kanssaan käymämme 

keskustelun pohjalta teimme muutoksen alkuperäiseen aikatauluumme. Alun 

perin tarkoituksenamme oli tehdä kirjallinen materiaali HNMKY:lle vasta huhti-

kuun 2010 loppuun mennessä ja sitä ennen kirjoittaa opinnäytetyön teoriaosuut-

ta. Inkisen toivomuksesta teimme kuitenkin toisin päin, eli lupasimme tehdä ma-

teriaalin HNMKY:lle jo vuoden 2009 loppuun mennessä ja kirjoittaa teoriaa 

opinnäytetyön raporttiin vasta sen jälkeen. Sovimme, että lähetämme Ari Inki-

selle jokaisen kuukauden lopussa yhtä teemaa käsittelevän tekstin. Tarvittaessa 

voisimme vielä myöhemmin muokata ja päivittää näitä tekstejä. Jaoimme tee-

mat keskenämme niin, että molemmat kirjoittivat kahdesta teemasta ja viiden-

nestä teemasta kirjoitimme yhdessä. Kesäkuun tapaamisessa sovimme myös, 

että materiaali julkaistaan ainakin internetissä ja mahdollisesti myös jonkinlaise-

na kirjallisena julkaisuna, kuten vihkona.  

 

Informaatiota välittävän tuotteen keskeisin sisältö muodostuu tosiasioista. Ne 

pyritään kertomaan mahdollisimman täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Vastaan-

ottajan tiedontarve huomioidaan tuotteen sisältöä tuotettaessa. Useimmiten so-
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siaalialan painotuotteiden tavoitteena on informoida ja opastaa tiedon vastaan-

ottajaa ja tekstityyliksi valitaan asiatyyli. Tietotuotetta kehitettäessä on pyrittävä 

eläytymään tiedon vastaanottajan asemaan. Tiedon välittämiseen kehiteltyjen 

tuotteiden haasteita ovat asiasisällön valinta ja määrä sekä tiedon muuttumisen 

ja vanhentumisen mahdollisuus. Hyvin heterogeeninen kohderyhmä vaikeuttaa 

kaikille sopivan asiasisällön valintaa. (Jämsä & Manninen 2000, 54–56.) Koska 

meillä ei ole omakohtaista kokemusta isyydestä tai avioerosta, päätimme kirjoit-

taa tuottamamme materiaalin asiatyylillä. Pyrimme kuitenkin pitämään tekstin 

kevyenä ja sitomaan teoreettista tekstiä käytäntöön esimerkkien ja sanavalinto-

jen avulla. Oman haasteensa kirjoittamiseen toi se, että materiaali oli suunnattu 

isille ja heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille. 

 

Kesäkuussa 2009 teimme tutkimuslupahakemuksen, joka lähetettiin opinnäyte-

työtä ohjaavalle opettajallemme ja HNMKY:n Ari Inkiselle. Elokuun lopussa lä-

hetimme HNMKY:lle materiaalin ensimmäisen tekstiosan, joka oli ”isän rooli ja 

merkitys”. Osio oli tehty melko hätäisesti, eikä teksti ollut kovin laadukasta. 

Saimme siitä aiheellista palautetta koulun opinnäytetyön ohjauksessa. Meitä 

kehotettiin ottamaan tekstissä huomioon etenkin kohderyhmä ja sille sopiva kie-

liasu. Lokakuun alussa lähetimme HNMKY:lle toista teemaa käsittelevän teks-

tin, jonka aiheena oli ”isä, avioero ja etä-isyys”. Yhdistyksessä pidettiin kirjoituk-

sesta, ja Ari Inkinen pyysi luvan julkaista kirjoituksen ”Isän kanssa – arkena ja 

sunnuntaina” -kirjassa.  

 

Marraskuun lopussa lähetimme HNMKY:lle materiaalin kolmannen tekstin, jon-

ka aiheena oli ”lapsen arki” sekä lisäksi päivitetyn version ensimmäisestä ai-

heesta. Joulukuun alussa lähetimme neljännen tekstin, joka oli ”isä vuorovaiku-

tuksessa lapsen kanssa”. Teimme yhdessä viidennen osan, jonka nimi oli ”yh-

teinen tekeminen”. Se lähetettiin HNMKY:lle joulukuun alussa. Samalla pyy-

simme, että saisimme palautetta kirjoittamistamme teksteistä, jotta voisimme 

tarvittaessa muokata niitä. Vuoden alussa 2010 ilmestyi kirja ”Isän kanssa – 

arkena ja sunnuntaina”, jossa on Janitan kirjoittama artikkeli.  
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5.3 Palautteen keruu 

 

Vierailimme Helsingin NMKY:ssä elokuun alussa vuonna 2010 ja pyysimme 

toistamiseen palautetta materiaalistamme, sillä emme olleet saaneet sitä vielä 

ollenkaan. Ari Inkinen antoi meille muutaman kehitysidean teksteihin. Inkinen 

toivoi, että jokaisessa aihealueessa olisi lyhyt johdantoteksti sekä ajatuksia he-

rättäviä kysymyksiä. Teksteihin hän toivoi myös runsaasti väliotsikoita, jotka 

keventäisivät tekstiä ja parantaisivat sen silmäiltävyyttä. Jämsän ja Mannisen 

mukaan tekstin ydinajatuksen on oltava selkeä. Tekstin hyvä jäsentely ja otsi-

koiden muotoilu selkeyttävät tekstin ulkoasua ja luettavuutta. Informaatiotuot-

teen sisällön on auettava lukijalle ensilukemalta. (Jämsä & Manninen 2000, 56.) 

 

Sovimme elokuun 2010 tapaamisessa Ari Inkisen kanssa, että laadimme mate-

riaalin lopullisesti valmiiksi elokuun 2010 loppuun mennessä. Lisäksi lupasimme 

lähettää palautelomakkeen samaan aikaan HNMKY:lle, jotta saisimme heiltä 

tuotoksestamme palautetta. Ari Inkinen lupasi välittää palautekyselyn muuta-

malle isien kanssa työskentelevälle henkilölle muihin organisaatioihin. Lisäksi 

hän lupasi, että voisimme tulla syyskuun aikana keräämään suullisesti palautet-

ta HNMKY:n työntekijöiltä.  Lähetimme muokatut, lopulliset tekstimme ja palau-

telomakkeemme sovitusti elokuun lopussa Ari Inkiselle. Palautelomake on opin-

näytetyön liitteenä (LIITE 6). Kun emme kuulleet yhdistyksestä syyskuun aikana 

mitään, muistutimme Inkistä vielä lokakuussa palautteen keräämisestä.  Loka-

kuun puolessa välissä pääsimme tapaamaan neljää HNMKY:n työntekijää. Ke-

räsimme heiltä palautteen ryhmähaastattelun muodossa, sillä ajattelimme saa-

vamme näin monipuolisempaa palautetta. Palautteen avaamme tarkemmin seu-

raavassa luvussa. Ryhmähaastattelussa keskustelimme neljästä teemasta, jot-

ka muotoilimme palautelomakkeen kysymysten pohjalta. Ryhmähaastattelun 

teemat olivat seuraavat: 

 

• yleinen palaute materiaalin ulkoasusta ja sisällöstä 

• mitä hyvää materiaalissa on 

• mitä kehitettävää materiaalissa on 

• kuinka materiaalia voi hyödyntää ja soveltaa työelämässä.  
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6 TUKIMATERIAALIN ARVIOINTI 

 

 

6.1 Palaute työntekijöiltä ja isiltä 

 

Kirjoittamaamme materiaalia ovat arvioineet neljä NMKY:n työntekijää ja yksi 

eronnut isä, joiden antaman palautteen raportoimme ensin. Sen jälkeen ar-

vioimme itse omaa työtämme ja saamaamme palautetta. Keräsimme palautetta 

isä-lapsisuhteen tukimateriaalista Helsingin NMKY:n työntekijöiltä ryhmähaas-

tatteluna. Haastattelussa olivat mukana Ari Inkinen, Jyrki Eräkorpi, Tuomas Kai-

la ja Kari Heiskanen. Palautekeskustelu nauhoitettiin haastateltujen luvalla. Pa-

lautetta antaneet työskentelevät isien kanssa ja ovat myös itse isiä. Lisäksi 

saimme kirjallista palautetta yhdeltä eronneelta isältä, jonka mielipiteet on sisäl-

lytetty muun palautteen joukkoon.  

 

 

6.1.1 Materiaalin vahvuudet 

 

Materiaalin vahvuutena nähtiin sen laaja kirjallisuuspohja. Luettelon kirjoja pi-

dettiin asiallisina ja sellaisina, joita työntekijät voisivat hyödyntää. Monipuolisen 

ja perinpohjaisen lähestymistavan nähtiin mahdollistavan tarvittaessa myös tar-

kan tiedon saamisen lukijan henkilökohtaisista tarpeista riippuen. Tekstin sel-

keydestä oli erilaisia näkemyksiä. Jonkun mielestä se oli selkeää ja toisen mie-

lestä sitä voisi vielä parantaa. Yleisesti ottaen oltiin sitä mieltä, että materiaalis-

sa on jonkin verran itsestäänselvyyksiä. Niiden tarpeellisuuden arviointi koettiin 

kuitenkin hieman hankalaksi, sillä materiaalin kohderyhmä on niin laaja. Isien ja 

työntekijöiden joukosta löytyy todennäköisesti myös niitä, joille tieto on tarpeel-

lista. Toisaalta joku voi kokea yksityiskohtaisen tiedon loukkauksena, ja se voi 

isästä tuntua jopa epäilyltä omaa vanhemmuuttaan kohtaan. Materiaalin itses-

täänselvyydet nähtiin kuitenkin myös mahdollisuutena tukea isien itsetuntoa, 

sillä ne saavat aikaan onnistumisen tunteita. Isä voi oivaltaa, että tämän asian 

hän jo tietää ja osaa. Lisäksi keskustelussa tuotiin esille se, että perusasioiden-

kin sanoittaminen voi joskus olla tarpeellista. 
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Hyvänä asiana nähtiin jokaisen teeman tekstin alussa olevat kysymykset, joiden 

koettiin jäsentävän tekstiä. Tärkeänä nähtiin se, että materiaalissa kerrottiin lap-

sen syyllisyyden tunteiden käsittelystä eron jälkeen sekä lapsen päiväkotimaa-

ilmaan tutustumisesta. Osalla palautteenantajista materiaali oli myös herättänyt 

ajatuksia tai oivalluksia, vaikka asiat saattoivatkin olla lukijalle jo ennestään tut-

tuja. Osalla vastaajista materiaali ei herättänyt ajatuksia tai tuonut mitään uutta 

tietoa. Tähän saattoi olla syynä esimerkiksi monien vuosien työkokemus ja ar-

jen eläminen lasten kanssa.  

 

 

6.1.2 Kehitettäviä asioita materiaalissa 

 

Materiaalia pidettiin paikoin liiankin yksityiskohtaisena ja raskaana. Materiaalin 

tietoa olisi haastateltavien mukaan syytä portaistaa ja linkittää niin, ettei kaikki 

tieto avautuisi kerralla, vaan sitä löytyisi tarpeen mukaan. Toisaalta koettiin, että 

portaistettuna tietoa voi olla paljonkin saatavana, kun taas toiset kokivat, että 

materiaalia voisi tiivistää. Linkkien avulla tekstin ulkoasun saisi kevyemmäksi ja 

kenties houkuttelevammaksi lukea. Materiaalissa todettiin olevan myös toistoa. 

Toisaalta esimerkiksi eräs haastateltu kaipasi lisää tietoa lapsen syyllisyyden 

tunteista eron jälkeen, kun taas toisessa palautteessa huomautettiin siitä, että 

kyseistä teemaa toistettiin liikaa. Lisäksi naisen ja miehen rooleja oli yleistetty 

tekstissä tarpeettomasti. 

 

Materiaalin sisällöstä keskustelua herätti se, onko lapsen arki ja kehitys saanut 

liian ison painoarvon suhteessa koko materiaalin laajuuteen. Lapsen arkeen 

koettiin myös liittyvän aika paljon itsestään selviä asioita. Yksi palautteenantaja 

oli myös sitä mieltä, että arkivinkit voisi sijoittaa erikseen oman linkkinsä taakse, 

eikä tekstin sekaan. Yksinkertaisista arjen vinkeistä isä voi saada sen kuvan, 

että hän ei osaa mitään, vaikka hän on voinut elää useiden vuosien ajan arkea 

yhdessä lapsensa kanssa. Palautteessa tuli esille myös erilaisia aiheita, joita 

materiaalista puuttui tai joita olisi voinut painottaa enemmän. Näitä olivat isien 

vertaistukiosio, palveluohjaus, eron jälkeiset uudet ihmissuhteet (esim. uudet 
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puolisot), lapsen kavereiden vierailut isän luona, erilaiset tavat, miten eroja syn-

tyy, ja erilaisiin isätyyppeihin liittyvää ajatusten herättelyä. 

 

Materiaalin kirjoitustapa särähti palautteenantajien korvaan. Sen koettiin olevan 

liian opettavaista ja etäistä. Sisältö nähtiin sinänsä asiallisena, mutta sen lähes-

tymistapaa haluttiin muuttaa. Palautteen antajat kokivat tarpeellisena, että joku 

kohderyhmään kuuluva henkilö kirjoittaisi saman tekstin uudelleen. Tällöin teks-

tistä saataisiin henkilökohtaisempi, ja lukijaa kohdeltaisiin tasavertaisena ihmi-

senä. Keskustelussa nousi esille se, että aihe on niin herkkä, että julkaisijalla on 

suuri vastuu julkaisemastaan tekstistä.  

 

Kirjoittamassamme materiaalissa ei ollut huomioitu riittävästi lukijan mahdollista 

herkkää mielentilaa. Tällöin sanavalinnoilla on suuri merkitys sille, mitä tunteita 

teksti lukijassaan herättää, vaikka viesti sinällään olisikin sama. Esimerkiksi sa-

naa etä-isä ei pitäisi palautteen mukaan käyttää säännöllisesti, koska isä on 

eronkin jälkeen edelleen isä. Lisäksi kirjoitustapa olisi voinut olla enemmän 

kohdennettua puhetta juuri isälle. Tällöin sanavalinnoissa ei etäännyttäisi ulko-

puoliseksi tarkkailijaksi vaan puhuttaisiin esimerkiksi niin, että ”sinä voit lastesi 

kanssa”. Tällöin sanavalinnoissa näkyisi myös se, että asioita tarkastellaan juuri 

isän näkökulmasta. Kirjoitustyyliin kaivattiin enemmän inhimillisyyttä, ihmisen 

puhetta toiselle ihmiselle, kun se nyt jäi hieman etäiseksi. Toisaalta palaut-

teenantajat totesivat, että meidän on aika vaikeaa eläytyä eronneen isän ase-

maan ja tunnetilaan ja siten kirjoittaa heille sopivaa tekstiä. 

 

 

6.1.3 Materiaalin hyödyntäminen 

 

Palautteen mukaan isät voisivat hyötyä materiaalista. Se voi auttaa sanoitta-

maan vaikeita tunteita ja ymmärtämään, että myös muille ihmisille käy samoja 

asioita. Tekstin lähestymiskulman todettiin palvelevan esimerkiksi sosiaalityön-

tekijää, joka ryhtyy työskentelemään eronneiden isien kanssa. Ylipäänsä mate-

riaalin koettiin hyödyntävän sellaisia työntekijöitä, joille kyseiset asiat ovat uusia. 

Materiaali nähtiin käsikirjoituksena, jota voidaan muokata tarpeen mukaan. Jot-
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ta se voitaisiin julkaista internetissä, se pitäisi kuitenkin kirjoittaa uudesta näkö-

kulmasta. Eri julkaisutavoista internet nähtiin järkevimpänä sen edullisuuden, 

toteutuksen helppouden ja linkittämismahdollisuuksiensa vuoksi.   

 

 

6.2 Materiaalin itsearviointi 

 

Produktion päätavoite eli materiaalin tuottaminen toteutui mielestämme hyvin. 

Teimme materiaalin sovitussa ajassa, vaikka alkuperäistä aikataulua aikaistet-

tiin. Materiaalissamme myös käsitellään kaikkia ennalta sovittuja aiheita tavoit-

teiden mukaisesti.  

 

Palautekeskustelusta jäi hieman sellainen vaikutelma, että tarkastelimme mate-

riaalia ehkä eri näkökulmasta kuin osa työntekijöistä. Voi olla, että osa työnteki-

jöistä piti sitä eromateriaalina isälle, kun produktiomme tavoitteena oli kuitenkin 

tukea isän ja lapsen suhteen jatkumista. Meidän ensisijainen tavoitteemme ei 

siis ollut auttaa isää selviämään erosta, vaan isä-lapsisuhteen tukeminen eron 

jälkeen. Tätä tietysti edesauttaa se, että isä selviää erosta mahdollisimman hy-

vin. Palautekeskustelun kulku jo sinänsä oli meille oppimiskokemus. Tilaisuu-

den jälkeen jäimme pohtimaan, että olisimme voineet ryhmäkeskustelun alussa 

alustaa paremmin keskustelua ja kertoa tarkemmin tuottamamme materiaalin 

tarkoituksesta. Tällöin meidän ja palautteenantajien näkökulmat materiaalin tar-

kasteluun olisivat voineet olla yhtenäisemmät. Toisaalta palautetilaisuuteen 

mennessämme meille selvisi, että meillä onkin käytettävissä vain puolet siitä 

ajasta, joka meille etukäteen oli ilmoitettu ja jouduimme viemään tilaisuuden läpi 

suunniteltua tiukemmalla aikataululla. Keskustelun alussa kävimme läpi lähinnä, 

keitä paikallaolijat olivat ja miten palautekeskustelu etenisi. Oletimme kaiketi 

myös, että yhdistyksen muutkin työntekijät yhdyshenkilömme lisäksi olisivat jol-

lakin tasolla tietoisia opinnäytetyöstämme ja sen tarkoituksesta. Sähköpostivies-

tissä, jonka liitteinä lähetimme palautekyselyn ja työstämämme materiaalin, 

olimme kertoneet, mihin tarkoitukseen materiaali on valmistettu ja näin ollen 

oletimme heidän olleen tietoisia siitä. 
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Työntekijöiden antama palaute oli rehellistä ja siinä oli hyviä näkökulmia, joita 

emme itse olleet tulleet ajatelleeksi. Esimerkiksi tekstin sanavalintoihin meidän 

olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Emme olleet ymmärtäneet, että jotkut 

meidän mielestämme neutraalit sanat todella voivat satuttaa eronnutta isää. 

Emme olleet osanneet riittävästi huomioida lukijan mahdollisesti hyvin herkkää 

tunnetilaa. Toisaalta hyväksymme myös sen tosiasian, että emme ole eronneita 

isiä emmekä ole työskennelleet erityisesti isien kanssa. Pelkän teoreettisen tie-

topohjan perusteella olisi melko keinotekoista ja tekopyhää yrittää eläytyä eron-

neen isän asemaan ja kuvitella kirjoittavansa kuin kaverille. Saimme myös pa-

lautetta tekstin opettavaisesta sävystä. Neutraali lähestymistapa tuntuu turvalli-

selta silloin, kun itsellä ei ole henkilökohtaista suhdetta asiaan. Tekstin tietoise-

na pyrkimyksenä oli olla neutraalia, mutta on ikävää, jos se kuulostikin hieman 

opettavaiselta. Kun tekstistä toivottiin jotain muuta kuin neutraalia, olisi siitä 

mielestämme pitänyt sopia hyvissä ajoin ennen materiaalin tekoa, jotta mekin 

olisimme olleet tietoisia asiasta tekstiä kirjoittaessamme.  

 

Kohderyhmän laajuus lisäsi materiaalin lähestymistavan haastavuutta, sillä 

työntekijöille ja isille pitäisi kirjoittaa erityyppistä tekstiä. Materiaalista oli kuiten-

kin päätetty tehdä yksi yhteinen teksti, eikä HNMKY:n kanssa ollut varsinaisesti 

sovittu, että teksti suunnattaisiin nimenomaan isille. Emme siis ymmärtäneet 

materiaalin työstövaiheessa sitä, että meidän pitäisi puhutella tekstillämme hen-

kilökohtaisesti isiä.  

 

Lapsen arjen käsittely koettiin NMKY:n palautteessa liian laajaksi. Kuitenkin 

tutkimukset, esimerkiksi Halmeen (2009) väitöskirja, paljastavat sen, että isät 

kokevat vanhemmuudessaan puutteita ja tarvitsevat lisää tietoa lapsen kehityk-

sestä. Lisäksi HNMKY:n toiveena oli alun perin, että kertoisimme lapsen hoidos-

ta perusasioista alkaen, sillä kaikille isille asiat eivät ole tuttuja. On mahdollista, 

että isien kokemukset ja tiedot lapsista ovat hyvin eri tasolla, jolloin sama tieto 

on osalle isistä, kuten palautteen antajille, todella turhauttavaa, vaikka se toisille 

voi olla hyvinkin tarpeellista. Kun lähestymistapamme materiaaliin on isä-

lapsisuhde, on mielestämme perusteltua, että siinä käsitellään myös lapsen 

maailmaa. Jos materiaalia sen sijaan tarkastellaan isän ero-oppaana, lapsen 
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arki voi vaikuttaa turhalta. Opinnäytetyömme lähtökohdista käsin on kuitenkin 

perusteltua, että lapsen arki on osa materiaalin sisältöä.  

 

Materiaalia pidettiin myös laajana. Kieltämättä sitä olisi mahdollista tiivistää. 

Toisaalta se myös näyttää paperiversiona erilaiselta kuin silloin, jos se laitetaan 

internetiin osiin linkitettynä. Nimenomaan linkityksistä olimmekin puhuneet Ari 

Inkisen kanssa aikaisemmassa tapaamisessa, jossa puheeksi oli tullut materi-

aalin pituus. Me koimme ulkoasun ja asettelun kuuluvan kuitenkin HNMKY:lle ja 

keskityimme vain laatimaan itse materiaalia. Satunnaiset melko pienet toistot 

ovat mahdollisia esimerkiksi siksi, että samoja aiheita voi sisältyä eri teemoihin. 

Lukija ei välttämättä lue koko materiaalia, vaan ainoastaan häntä kiinnostavat 

teemat. Tällöin lukija ei välttämättä edes havaitse toistoa, mutta saa kuitenkin 

kattavan tiedon hakemastaan asiasta. 

  

Työntekijät näkivät tärkeänä sen, että joku kohderyhmään kuuluva kirjoittaisi 

saman asian vielä uudelleen. Tarkoituksena on varmaan saada tekstistä puhut-

televampi ja ihmisläheisempi. Toisaalta jokainen ihminen kohtaa elämän kriisit 

omalla tavallaan, jolloin myös tunteet ja tarpeet vaihtelevat. Toinen voi pitää 

henkilökohtaisesta ja toinen neutraalista lähestymistavasta. Jos henkilökohtai-

suus viedään liian pitkälle, niin se voidaan nähdä myös poissulkevana tekijänä. 

Tällöin lukija voi ihmetellä, miksi hän ei tunne samalla tavalla ja onko hänen 

tapansa kokea asia jotenkin vääränlainen. Herkässä tunnetilassa luettu neut-

raali teksti voi myös etäännyttää lähellä olevasta vaikeasta, ehkä murskaavak-

sikin koetusta aiheesta. Tämä voi joskus olla myös tarkoituksenmukaista, em-

mekä tarkoita sillä sitä, että väheksyisimme millään tasolla tunteiden elämistä ja 

läpikäymistä. Suuressa ahdistuksessa luettu neutraali teksti saattaa kuitenkin 

auttaa ottamaan etäisyyttä aiheeseen, kun henkilökohtainen teksti voi tulla niin 

lähelle, että se moninkertaistaa ahdistuksen määrän. 

 

Prosessin aikana saimme pyynnöistä huolimatta materiaalista melko vähän pa-

lautetta, joten se on laadittu pitkälti omien tuntemustemme mukaan. Työstövai-

heessa saamamme palaute koski lähinnä tekstin ulkoasua eikä sen sisältöä tai 

kirjoitustapaa. Meille ei välipalautteessa mainittu, että tekstin pitäisi puhutella 



48 

 

enemmän isiä. Laajin palaute annettiin meidän lopullisesta materiaalistamme, 

jolloin meillä ei aikataulun vuoksi ollut enää mahdollisuutta muokata materiaalis-

ta toivotunlaista. Olemme kuitenkin itse melko tyytyväisiä tekemäämme materi-

aaliin. Koemme myös onnistuneemme materiaalin tuottamisessa, sillä yhtä 

teemaa käsittelevä teksti julkaistiin HNMKY:n toimittamassa kirjassa. Näemme 

sen suorana positiivisena palautteena, jonka mukaan teksti toimii. Kuten 

HNMKY:ssäkin todettiin, meidän ei vielä tarvitse olla valmiita kirjoittajia. Koem-

me kuitenkin itse oppineemme aiheesta ja virallisen materiaalin kirjoituksesta. 

Lisäksi se sai pohtimaan sitä, kuinka tärkeää on pystyä asettumaan toisen ihmi-

sen, kuten asiakkaan asemaan voidakseen kohdata hänet aidosti.  

 

 

6.3 Jatkotutkimusaiheet ja opinnäytetyön eettisyys 

 

Jatkotutkimusaiheena voisi laatia materiaalia myös eri-ikäisten lasten isille. Lä-

hinnä se vaatisi uuden tekstin laatimista lapsen arki ja yhteinen tekeminen osis-

sa. Jos se haluttaisiin kohdentaa myös nuorten vanhemmille, materiaali vaatisi 

laajempaa muutosta. Vanhempien ero ja elämä sen jälkeen on kuitenkin aihe, 

joka koskettaa vanhempaakin lasta. Vanhempien ero voi vaikuttaa merkittävästi 

nuoreen, joka samanaikaisesti käy lävitse omia nuoruusiän kehityskriisejä. Pa-

lautteesta nouseva jatkotutkimusaihe voisi olla tekstin muokkaaminen eronnei-

den isien maailmaan ja tunnetilaan sopivaksi. Lisäksi voisi olla mielenkiintoista 

tutkia sitä, miten materiaali toimii käytännössä, etenkin eronneiden isien mieles-

tä.  

 

Opinnäytetyön eettisyys toteutui mielestämme hyvin. Teimme yhteistyötä aikuis-

ten ihmisten emmekä lasten kanssa, joten erillisiä lupia ei tarvittu. Lisäksi opin-

näytetyömme luonteen takia ketään ei asetettu arkaluontoiseen asemaan, kun 

emme tutkineet mitään ihmisryhmää. Produktiomme palautteen keräsimme 

ryhmähaastatteluna. Haastatteluun osallistuneet antoivat luvan keskustelun 

nauhoittamiseen ja nimiensä julkaisuun opinnäytetyössä. Palaute käsiteltiin kui-

tenkin nimettömänä, eikä vastauksia yksilöity vaan käsiteltiin massana. Nouda-

timme opinnäytetyössä lähdekritiikkiä ja käytimme mahdollisimman monipuolis-
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ta ja ajantasaista tietoa. Saamamme palaute HNMKY:ltä oli rehellistä, ja olem-

me kirjanneet sen mahdollisimman avoimesti. Se lisää produktion monipuolista 

arviointia ja mahdollistaa erilaisten mielipiteiden ja eri osapuolten näkemysten 

esiintuomisen. 
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7 POHDINTA 

 

 

Materiaalin työstäminen oli pitkä prosessi ja HNMKY:n odotukset sen julkaisu-

tavasta ehtivät muuttua useaan kertaan. Yhteistyötahon toiveet työn sisällöstä 

kuitenkin pysyivät onneksi pääpiirteissään samana koko ajan, vaikka ideat sen 

julkaisutavasta vaihtelivatkin. Emme antaneet sen kuitenkaan häiritä työskente-

lyämme, koska julkaisumuoto ei merkittävästi vaikuttanut sisällön tuottamiseen. 

Helsingin NMKY:n antama palaute materiaalistamme ei ollut kovin mairittele-

vaa, mutta se ei kuitenkaan heikennä opinnäytetyöprosessin tarjoamia mahdol-

lisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen vaan pikemminkin lisää niitä. Yhteistyö 

HNMKY:n kanssa ei ollut täysin kitkatonta, sillä esimerkiksi suunnitelmat vaih-

tuivat, tapaamisten sopiminen oli verkkaista ja välipalautteen saaminen oli 

haasteellista. 

 

Materiaalin teko ja palaute saivat meidät pohtimaan sitä, miten kirjoittaa kohde-

ryhmälle sopivaa tekstiä, ja myös sitä, kuka määrittelee sen, mikä on oikea ta-

pa.  Elämän kriiseissä ihminen voi tulkita sanoja paljon tunteellisemmin ja ne 

voivat satuttaa paljonkin. Etenkin itselle vieraalla aihealueella on syytä liikkua 

hienotunteisesti. Toisaalta liika varovaisuus ei saisi koskaan olla esteenä toisen 

ihmisen kohtaamiselle. Keskustelu ja kohtaaminen kuitenkin helpottavat toisen 

ihmisen oloa, hänen ymmärtämistään sekä mahdollistavat asian eri puolien nä-

kemisen.  

 

Opinnäytetyö avarsi eroon liittyviä asioita monelta kannalta. Kun erot ovat viime 

aikoina yleistyneet, ne ovat alkaneet tuntua jo normaalilta arkipäivään kuuluvilta 

taitekohdilta. Kuitenkin ero hajottaa aina perheen, minkä seurauksena se myös 

yleensä satuttaa kaikkia perheen jäseniä. Eron jälkeen tärkeää on pyrkiä tuke-

maan lasten ja vanhempien suhdetta, sillä toimivat ihmissuhteet auttavat kaikkia 

osapuolia jatkamaan elämäänsä eteenpäin. Isät kokevat usein jäävänsä lähinnä 

elättäjän rooliin, vaikka merkityksellistä olisi juuri tunneyhteyden säilyttäminen 

lapseen. Myös ammattilaisilla ja perheiden kanssa työskentelevillä on mahdolli-

suus auttaa isän ja lapsen suhteen ylläpitämistä. Työntekijä voi mahdollisesti 
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auttaa myös äitiä näkemään asian isän ja lapsen kannalta, jos äiti suhtautuu 

vastahakoisesti isän ja lapsen tapaamisiin.  

 

Palautekeskustelussa meille tuli tunne siitä, että palautteenantajien mielestä me 

olimme nuorina naisina kyvyttömiä asettumaan eronneen isän asemaan. Jos 

HNMKY koki sukupuolen ratkaisevana tekijänä materiaalin laatimisessa, siihen 

olisi voitu kenties suoraan valikoida miespuoliset opiskelijat. Sen sijaan me itse 

koimme opinnäytetyön mahdollisuutena tarkastella asioita itselle vieraammasta 

näkökulmasta ja siten laajentaa ymmärrystämme asioissa, jotka voivat olla osa-

puolille vaikeita ja kipeitä.  

 

Prosessin aikana meille on syntynyt kuva, että erot synnyttävät vahvaa suku-

puolten välistä vastakkainasettelua, jopa työntekijöiden keskuudessa. Molem-

mat osapuolet kenties kuvittelevat, että toinen ei pysty asettumaan vastakkai-

sen sukupuolen asemaan. Tällaisessa ilmapiirissä voi olla vaikeaa muistaa, että 

keskiössä pitäisi olla lapsen etu. Keskustelu tuntuu olevan helposti leimahtavaa, 

ja se sidotaan vahvasti nimenomaan sukupuolirooleihin ja siihen, kuka osaa 

mitäkin. Tällainen keskustelu saattaa rakentaa muurin siten, että tärkeimpiin 

asioihin ei edes päästä käsiksi. Olisi tärkeää, että osapuolet voisivat tulla toisi-

aan vastaan ja pyrkiä aitoon yhteistyöhön. Myös lasten kannalta vanhempien 

riitaisuus on erittäin haitallista. Tässäkin asiassa työntekijöillä voi olla merkittävä 

rooli keskusteluyhteyden saavuttamiseksi. Tällaisessa sukupuolittuneessa ilma-

piirissä voi olla merkityksellistä, että naistyöntekijä osoittaa ymmärtävänsä myös 

isän kannan ja toisaalta miestyöntekijä äidin kannan asettumatta kuitenkaan 

kummankaan puolelle. Työntekijä voi tarjota perheelle puolueetonta tukea ja 

ymmärrystä sekä nimenomaan lapsen edun esille tuomista.  

 

Mielestämme opinnäytetyö kehitti myös valmiuksiamme työskennellä perheiden 

parissa. Materiaalin valmistus laajensi tietouttamme muun muassa isyydestä, 

avioerosta ja lapsen kehityksestä. Opinnäytetyössä saimme tarkastella myös 

perhettä ja vanhemmuutta erilaisista näkökulmista. Tällaiset teemat tukevat 

mielestämme hyvin lastentarhanopettajan pätevyyttäkin. Työ avarsi näkemyksiä 

erilaisista perheistä ja rooleista perheessä. Nykypäivänä on monenlaisia perhei-
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tä ja monenlaista vanhemmuutta. Yhteiskunnassa tällaiset käsitteet halutaan 

usein määritellä tarkasti. Mielestämme oleellista on kuitenkin ihmisen oma ko-

kemus siitä, minkä hän itse kokee perheekseen tai kenet hän mieltää vanhem-

makseen tai lapsekseen, ja näitä ihmissuhteita pitäisi tukea. Opinnäytetyön 

kautta vahvistuivat myös näkemys isän merkityksestä lapselleen sekä tunneyh-

teyden säilyttämisen haasteellisuus ja tärkeys eron jälkeen. Erot ovat nykypäi-

vänä yleisiä, ja eron kokeneita perheitä kohdataan varmasti monissa eri asia-

kasryhmissä, vaikka kohderyhmänä eivät olisikaan varsinaisesti eroperheet, 

esimerkiksi päiväkodissa ja lastenkodissa. Opinnäytetyön teema antaa hyviä 

työkaluja eroperheiden tilanteiden ymmärtämiseksi ja tukemiseksi. 

 

Olisimme voineet kehittää materiaalin paremmin työelämäyhteistyötahon toivei-

den mukaiseksi, jos olisimme saaneet monipuolisempaa palautetta aikaisem-

min. Tässä asiassa olisimme voineet itsekin olla aktiivisempia etenkin vuoden 

2009 jälkeen, kun olimme lähettäneet kaiken materiaalin HNMKY:lle. Olisi myös 

ollut loogisempaa tehdä ensin opinnäytetyön teoriapohja ja vasta sitten produk-

tiomateriaali. HNMKY:n toiveesta teimme kuitenkin toisinpäin. Olemme itsekin 

sitä mieltä, että käyttämämme kirjallisuus materiaalissa oli monipuolista, asiallis-

ta ja usein myös tuoretta. Aiheesta oli paljon uutta tietoa saatavilla, ja sitä tuli 

jatkuvasti lisää, sillä isyys on ajankohtainen teema. Parityöskentely mahdollisti 

hyvin kummankin vahvuuksien hyödyntämisen opinnäytetyön työstämisessä. 

Jaoimme vastuun opinnäytetyön ja materiaalin kirjoittamisesta puoliksi, mikä 

teki työmäärästä kohtuullisen. Jako molempien kiinnostusten kohteiden mukaan 

myös lisäsi motivaatiota työn tekemiseen. Koko prosessin ajan keskinäinen yh-

teistyömme sujui mutkattomasti, mitä helpotti esimerkiksi se, että opiskelumme 

etenivät samaan tahtiin. Parityöskentelystä oli hyötyä myös palautekeskustelun 

herättämien tunteiden läpikäymisessä ja palautteen analysoimisessa. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi tarjosi monipuolisia kokemuksia sosiaa-

lialalta. Opinnäytetyön tekeminen opetti tieteellistä kirjoittamista oman alan 

ammattilaisille, kun taas produktiossa meidän piti laatia samankaltaisesta teo-

riatiedosta houkuttelevaa luettavaa asiakasryhmälle. Mielenkiintoista oli myös, 

että opinnäytetyötä tehdessämme saimme kirjallisuudesta tuoretta teoriatietoa 
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ja toisaalta kentältä ajankohtaisia näkemyksiä työntekijöiden ja isien parista. 

Vanhemmuus ja sen toteuttaminen eron jälkeen tuntuu herättävän vahvoja tun-

teita. Eron jälkeinen vanhemmuus kenties vielä hakee paikkaansa ehkä kärjis-

tyksienkin kautta. Aiheen arkaluontoisuus ja yleisyys puoltavat sitä, että tämän-

kaltainen opinnäytetyö tukee hyvin meidän ammatillista kehitystämme.     
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LIITE 1:  

 

Isän merkitys ja rooli lapsen elämässä 

 

 

Lapsen vanhemmat, äiti ja isä, ovat erilaisia ja heillä on omat tapansa olla lapsen kans-

sa. Se on lapselle rikkaus. Lapsen kehityksen kannalta ihanteellista on, että lapsi pystyy 

muodostamaan läheisen suhteen molempiin vanhempiinsa, sillä kummallakin on hänel-

le paljon annettavaa. Nämä varhaiset ihmissuhteet vaikuttavat elämään vielä aikuise-

nakin. Tässä osiossa kerrotaan etenkin isän merkityksestä lapsen elämässä.  

 

 

Osaako isä hoitaa lastaan? 

Onko äiti tärkeämpi kuin isä? 

Onko isän kanssa aina hauskaa? 

Kasvaako pojasta hellä vai miehekäs isän seurassa? 

Mikä tekee isästä ainutlaatuisen lapselleen? 

Onko erilaisuus rikkautta myös vanhemmuudessa? 

  

 

Isän tärkeä merkitys 

 

Perinteisesti lasten hoidossa on korostettu äidin ensisijaisuutta ja isän toissijaisuutta. 

Isän auktoriteetti on vuosien kuluessa vähentynyt ja on alettu nähdä myös isän merki-

tys lapsen kiintymyksen kohteena. Lapset viestivät hoidon tarvetta sekä äidille että 

isälle ja lapsi pystyy muodostamaan luottavaisen kiintymyssuhteen molempiin vanhem-

piinsa. Kiintymyssuhteen äitiin uskotaan vaikuttavan lapsen persoonallisuuden jousta-

vuuteen ja hänen keskittymiskykyynsä. Sen sijaan kiintymyssuhde isään vaikuttaa 

osaamiseen, sosiaalisuuteen ja vertaissuhteisiin. Toimivan isä-suhteen ajatellaan myös 

tukevan lapsen itsemääräämisen ja sukupuoli-identiteetin kehitystä. Lapsen kannalta 

”hyvä äiti” on sellainen, joka ymmärtää, ettei voi olla sitä ilman isää. Vanhempien yh-

teistyö vaikuttaa myönteisesti lapsen kiintymyssuhteen kehitykseen, ja siihen voi pyrkiä 
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vielä parisuhteen päättymisen jälkeenkin. Lisäksi perheen saama ulkoinen tuki, kuten 

sukulaiset, ystävät ja päivähoito, voivat kehittää lapsen ja vanhemman suhdetta.   

 

Avioero ei tarkoita isyyden loppumista, vaan se jatkuu hieman eritavoin kuin aiemmin. 

Isä on lapselle eron jälkeen yhtä merkittävä ihminen kuin ennen avioeroakin. Isän läs-

näolo pojan elämässä voi vaikuttaa pojan tunne-elämään myönteisesti, esimerkiksi 

vähentäen aggressiivisuutta. Etenkin pienille pojille isä on erityisen tärkeä henkilö. Poi-

ka tarvitsee isältään vahvistuksen siitä, että on oikeanlainen ja pääse irtautumaan äi-

distään. Isä on pienelle lapselle usein neutraali alue, kun äiti saa kokea pahimmat kiu-

kuttelut. Isä myös auttaa poikaa kasvamaan miehekkääksi ja helläksi. Pieni poika ihai-

lee isäänsä ja matkii häntä ja muita miehiä. Lapsi tarvitseekin rakastavan isän, jonka 

kanssa voi yhdessä tehdä asioita. 

 

Isä auttaa tytärtään eriytymään äidistään ja näin tyttö voi löytää oman tapansa olla 

nainen. Tytär saa isältään niin kutsuttuja miehisiä ominaisuuksia osaksi persoonaansa, 

kuten minuuden vahvuutta, oman arvon tunnetta, päämäärätietoisuutta, aggressiivi-

suutta ja miehistä luovuutta. Näitä ominaisuuksia voi toki saada myös äidiltä. Isän ja 

tyttären äidin välinen suhde voi heijastua myös isän ja tyttären suhteeseen joko kieltei-

sesti tai myönteisesti. Tällöin miehen voi olla syytä käsitellä suhdettaan tytön äitiin, 

jotta se ei häiritsisi isän ja lapsen välejä. Tytär kaipaa isältään arvostusta, rakkautta ja 

kunnioitusta sellaisena tyttönä kuin hän on. Tytön itsetunnolle ja minäkuvalle on tär-

keätä, että tyttö näkee isän silmissä ihailua, joka näin vahvistaa tytön naiseutta. Isän ei 

kannata pelätä näyttää helliä tunteitaan, sillä ne mahdollistavat läheisen suhteen lap-

seen. 

  

 

Kumpi on tärkeämpi: äiti vai isä? 

 

Oleellista ei ole se kumpi on tärkeämpi lapselle, isä vai äiti, vaan se, että he ovat erilai-

sia jo pelkästään olemukseltaan ja vanhemmilla on oma tyylinsä ja tapansa käsitellä 

lastaan. Äiti on usein hellä, sen sijaan isä on usein vauhdikas ja vitsikäs lapsen kanssa 

leikkiessään. Isän koko ja voima lisäävät auktoriteettia lapseen ja isän tehtävänä on 

pitää yllä rajoja, ja tarjota turvaa lapsen vahvojen tunteitten keskellä, ottaen ne vas-

taan niin ettei suutu liiaksi. Isä myös auttaa lasta hahmottamaan omaa paikkaansa 

perheessä. Viisivuotias lapsi voi kertoa menevänsä isona naimisiin vastakkaista suku-
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puolta olevan vanhempansa kanssa. Kuitenkin hetken päästä lapsen mielikuva isästään 

muuttuu ja isästä tulee pojalle esikuva ja tyttärelle keskustelu- ja harrastuskumppani. 

Lapset myös samaistuvat vanhempiinsa ja oppivat heiltä, millainen naisen tai miehen 

tulee olla. Lisäksi vanhemmat opettavat omalla käytöksellään suhtautumista sekä omaa 

että vastakkaista sukupuolta kohtaan. 

 

Lapsen tunne-elämän rakentumista parantaa kaksi erilaista rakkautta kahteen eri ihmi-

seen, mikä myös edistää lapsen kehitystä. Isä auttaa lasta tarkastelemaan rakkauttaan 

myös äitiin. Rakkaus isään tasapainottaa, on vastapainona ja lisää lapsen rakkautta 

äitiin. Hyvä isäsamastuminen vaikuttaa lapsen moraaliarvoihin, sääntöihin tottumiseen 

sekä kykyyn tuntea syyllisyyttä. Tällöin lapsi myös kestää kritiikkiä ja ottaa vastuuta 

teoistaan. Isän kiinnostus lastaan kohtaan, myönteinen huomio ja ohjaus ovat tärkeitä 

asioita lapselle.  

 

Isän kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka hän on erityisen tärkeä omille lapsilleen, 

hänen täytyy kuitenkin ensin pitää huolta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan, voidak-

seen huolehtia lapsistaan. Ero muuttaa yleensä isän elämää merkittävästi ja sen herät-

tämistä ajatuksista on hyvä keskustella jonkun kanssa.  

 

 

Tukea ja apua voi hakea esimerkiksi alla olevista paikoista: 

 

http://www.miessakit.fi/    

http://www.mielenterveysseura.fi/  

http://jkk.mll.fi/   

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/miestenkeskus/  

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset 

http://www.elatusvelvolliset.fi 

 

 

Isyyden eri ulottuvuuksia 

 

Sanaan isä voi sisältyä monenlaisia eri merkityksiä eri ihmisille. Usein isäksi kutsutaan 

henkilöä, joka on lapsen biologinen isä, mutta isäksi voidaan kutsua myös muita mie-
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hiä, jotka ovat tulleet osaksi lapsen elämää, esimerkiksi adoption kautta. Jokaisella 

isällä on myös oma roolinsa lapsen ja perheen elämässä 

 

Jouko Huttunen tarkastelee isyyttä neljältä eri kantilta, joiden avulla isyyttä voidaan 

tarkemmin määritellä. Näitä ovat biologinen, juridinen, sosiaalinen ja psykologinen 

isyys. Biologinen isyys määrittyy sen mukaan ketä on siittänyt lapsen eli keneltä lapsi 

on saanut puolet geeneistään. Perinteisesti isyys on määritelty nimenomaan biologisin 

perustein, eikä muita miehiä ole voitu pitää lapsen ”oikeina” isinä. Yleensä biologisen 

isyyden perusteella määritellään myös juridinen isyys, johon sisältyy esimerkiksi lapsen 

perintöoikeus. Viimeaikoina, esimerkiksi keinohedelmöityksistä johtuen, biologisen 

isyyden korostamista on kuitenkin alettu kyseenalaistaa. Juridisella isyydellä määritel-

lään se, kenellä on yhteiskunnallisia oikeuksia ja velvollisuuksia lapseen nähden. Juridi-

seksi isäksi voi tulla avioliiton, isyyden tunnustamisen tai vahvistamisen sekä adoption 

kautta. Sosiaalinen isyys on arjen jakamista lapsen kanssa. Silloin mies asuu lapsen 

kanssa ja antaa hoivaa ja huolenpitoa sekä liikkuu lapsen seurassa sosiaalisissa tilan-

teissa. Sosiaalinen isä voi joskus olla myös muu kuin biologinen tai juridinen isä.  

 

Psykologinen isyys tarkoittaa suhdetta, johon kuuluu tunnepohjainen kiintymys. Se 

määrittyy etenkin sen mukaan, keneen lapsi on kiintynyt ja ketä lapsi pitää isänään ja 

turvanaan. Isän puolelta se ilmenee lastaan kohtaan haluna hoivata, pitää huolta, suo-

jella, auttaa, olla lähellä ja viettää aikaa yhdessä. Tällöin yhdessäololle ominaista on 

molempien osapuolten kokema ilo ja tyydytys. Tällainen isyys voidaan tiivistää ehkä 

kliseiseenkin termiin ”isänrakkaus”. Isä on viisas kasvattaja, joka on kiinnostunut lap-

sensa ajatusmaailmasta. Tällöin hän arvostaa lastaan ja on valmis keskustelemaan ja 

vastaamaan lapsensa kysymyksiin kärsivällisesti. Lapsi kokee suhteessa turvallisuutta ja 

luottamusta ja isä puolestaan lapsen tarvitsevuutta. Biologista, juridista ja sosiaalista 

isyyttä ei automaattisesti seuraa psykologinen isyys, sillä tällainen kiintymyssuhde ei 

synny itsestään.  

 

 

Kirjoja, jotka kertovat isyydestä: 

 

Isän kirja; Säävälä, Hannu 

Ensimmäinen sana on isä; Seppänen, Juhani (2008) 

Yhdessä isän kanssa; Sinkkonen, Jari (1998) 
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LIITE 2 

 

Isä, avioero ja etä-isyys 

 

 

Avioero on kriisi koko perheelle ja se mullistaa perheen arjen. Toinen vanhempi, 

useimmiten isä, muuttaa pois perheen yhteisestä kodista. Lastensa kanssa eri osoit-

teessa asuva isä joutuu pohtimaan uudelleen omaa isyyttään. Isä voi kokea avutto-

muutta ja syyllisyyttä kohdatessaan lastensa kiukun ja surun tunteita. Ikävä ja lasten 

tapaamisten odottelu voivat uuvuttaa isää, mutta siitä huolimatta olisi tärkeää, että 

säännöllinen yhteydenpito lapsiin säilyisi. 

 

 

Onko isyyden säilyminen eron jälkeen yhdentekevää? 

Vaikuttaako ero isyyteen? 

Miten kohtaan lapsen tunteet? 

Onko lapsen luota pois muuttava isä edelleen tärkeä? 

Onko lapsen kannalta parempi tavata isää harvoin, jos vanhempien 

välit ovat riitaisat? 

 

 

Nykypäivänä, kun melkein puolet avioliitoista päättyvät avioeroon, tilastojen valossa 

myös riski oman parisuhteen ja liiton päättymisestä eroon on suurempi kuin ennen. 

Avio- tai avoliiton päättyminen eroon on aina kriisi koko perheelle. Eromyllerrykseen 

liittyy paljon voimakkaita tunnekokemuksia, ristiriitoja, yllätyksiä ja menneen elämän 

hyvästelyä. Yhtä lailla kuin parisuhteen solmiminen myös sen purkaminen ja eroaminen 

vaativat työtä. Parisuhteen päättyminen eroon sysää koko perheen muutoksen tilaan ja 

uudenlaiseen arkeen, jossa lasten kuljettaminen päiväkotiin, kodin siisteydestä huoleh-

timinen ja kauppareissut, on järjesteltävä uudelleen. Joidenkin hyvinkin konkreettisten 

ja arkisten asioiden, esimerkiksi oikean vaippamerkin oston tai pyykinpesun, opettelu 

voi äkkiä olla ajankohtaista. Suhteet sukulaisiin ja ystäviin saattavat muuttua eron seu-

rauksena. Myös tunne-elämä on yhtä vuoristorataa. Silti jo eron alkuvaiheessa tunne-
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mylläkän keskellä täytyy tehdä isoja päätöksiä lasten huoltajuudesta, asumisesta ja 

elatuksesta sekä etävanhemman ja lasten tapaamisjärjestelyistä. Vaikka avioliitto ja 

parisuhde päättyvät, vanhemmuus jatkuu. Useimpien isien kohdalla parisuhteen päät-

tyminen ja etä-isyyden alkaminen ajoittuvat samaan ajankohtaan. Isä kun äitiä use-

ammin on perheen yhteisestä kodista ja lasten luota pois muuttava osapuoli. 

 

 

Ero kiukuttaa ja huolettaa lasta 

 

Myös lasten elämä mullistuu vanhempien eron seurauksena, vaikka ero olisikin sopuisa. 

Useat samanaikaiset elämänmuutokset, ehkä suurimpana niistä toisen vanhemman, 

useimmiten isän, muutto pois perheen yhteisestä kodista vaikuttavat lapsiin. Useimmat 

lapset ovat kiukkuisia ja kohdistavat vihansa vanhempaan, jonka kokevat olevan aloit-

teellinen erossa. Perheen yhteisestä kodista pois muuttanut isä joutuu herkästi lasten 

kiukun kohteeksi. Ristiriitaisten tunteiden, ikävän ja surun keskellä lasten vihanpurka-

ukset voivat tuntua kohtuuttomilta huolimatta siitä, oliko itse erossa jättävä tai jätetty 

osapuoli. Lapsen kyky käsitellä vihamielisiä tunteita on erityisen haavoittumisaltis alue 

vanhempien erotessa. Lapsi saattaa pelätä tulevansa hylätyksi vihantunteidensa vuoksi 

ja jättää siksi ilmaisematta kiukkunsa ja vihastuksensa vanhemmalle. Jotta lapsen kyky 

käsitellä omia negatiivisia tunteitaan ei haavoittuisi, tulee lasta tukea ilmaisemaan eron 

aiheuttamaa kiukkua ja suuttumusta ja sietää näitä lapselle eron yhteydessä täysin 

luonnollisia ja ajallaan yleensä ohimeneviä tuntemuksia. 

 

Pienet lapset pelkäävät kouluikäisiä enemmän hylätyksi tulemista ja vanhemman me-

nettämistä. Vanhempien avioero on siksi merkittävä kriisi lasten elämässä. Pienten las-

ten ajattelu on hyvin heihin itseensä keskittynyttä ja lapsi saattaa herkästi kokea ole-

vansa syyllinen vanhempiensa eroon, koska on ollut joskus tuhma ja tottelematon. 

Jotta lapselle ei syntyisi vääriä käsityksiä erosta ja sen syistä, on vanhempien tärkeää 

puhua lapsen kanssa erosta lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavalla tavalla. Erokeskus-

teluun palaaminen on usein tarpeen. Käsitys siitä, että lapsi on liian pieni ymmärtä-

mään tai muistamaan, on virheellinen. 
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Ero ohjaa pohtimaan omaa isyyttä 

 

Isyyden tunteen säilyminen läpi elämän ei ole enää yhtä itsestään selvä asia kuin aikai-

semmin avioerojen ollessa harvinaisia. Erotilanne on usein yllätyksellinen ja hätäännys-

tä aiheuttava. Yhteisestä kodista pois muuttavan isän kokemus isyydestä onkin äkkiä 

vaakalaudalla. Etävanhemmuus herättää pelkoa oman vanhemmuuden menettämises-

tä, etenkin jos entinen puoliso ei tue omalta osaltaan lapsen ja etävanhemman välisen 

suhteen säilymistä. Etä-isien kohdalla korostuvat biologinen ja juridinen isyys eron jäl-

keenkin mm. elatusmaksujen muodossa, mutta isä-lapsisuhteen säilyttäminen vaatii 

etä-isältä uudenlaista aktiivisuutta ja ponnistelua. Erotilanne pakottaa pohtimaan omaa 

isyyttä ja isyyden merkitystä itselle uudemman kerran.  

 

 

Isän ja lapsen tapaamiset ovat tärkeitä 

 

Huoltoratkaisuissa ja asumisjärjestelyissä tulisi huomioida ensisijaisesti lapsen etu. Lap-

sen kannalta paras tilanne on silloin, kun isä ja äiti pystyvät parisuhteen päättymisestä 

huolimatta säilyttämään keskusteluyhteyden ja päättämään sovussa lasta koskevista 

asioista. Tärkeää on, että erosta huolimatta lapsi saa säilyttää suhteen kumpaankin 

vanhempaansa ja ajatella hyvää sekä äidistä että isästä. Vanhempien vaurioitunut tai 

katkennut vuorovaikutus voi johtaa tilanteeseen, jossa lapsi joutuu viestinviejäksi van-

hempiensa välille ja esimerkiksi kantamaan vastuun tapaamisjärjestelyjen toteutumi-

sesta. Ilmapiiri, jossa lapsi kokee, ettei toisesta vanhemmasta saa ajatella hyvää, myr-

kyttää lapsen mieltä tätä vanhempaa kohtaan. Se vaikuttaa myös lapsen itsetunnon 

kokemukseen. Eron jälkeinen riitely vanhempien välillä on lapselle vahingollista. Riitelyä 

välttääkseen monet etä-isät tyytyvät vähäisiin tapaamisoikeuksiin tai vähentävät yhtey-

denpitoa ajatuksena säästää lasta kuormittumasta vanhempien riitelyltä ja lojaliteet-

tiongelmalta. Sekä lasten että isyyden kannalta valitettava eroprosessi on sellainen, 

jossa isä ja lapset käyvät vähitellen toisilleen vieraaksi ja isä kaikkoaa lasten elämästä 

ilman, että lapset itse voivat siihen vaikuttaa. 

 

Isyyden vaaliminen ja säilyttäminen uudessa haastavassa elämäntilanteessa ei ole kui-

tenkaan helppoa. Tapaamisjärjestelmät, joissa lapsi viettää vain joka toisen viikonlopun 

etä-isän luona, eivät turvaa mahdollisuuksia läheisen ihmissuhteen säilyttämiseen. Pel-

kät viikonlopputapaamiset myös vieraannuttavat nopeasti lapsen arjesta. Oman isyy-
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den kokemus voi värittyä epävarmaksi ja osaamattomaksi. Hankaloitunut yhteistyö 

vanhempien välillä luo lisähaasteita oman vanhemmuuden elämiselle.  

 

 

Tunteiden vuoristoradassa isän on tärkeää huolehtia myös itsestään 

 

Lasten odotuksesta, jälleennäkemisen ilosta, eroamisen haikeudesta ja erossa olon 

kaipauksesta ja ikävästä koostuva etävanhemmalle tyypillinen elämänrytmi on psyykki-

sesti raskas ja kuormittava. Ilon ja surun jatkuva vuorottelu ja tapaamisiin liittyvät 

voimakkaat tunnelataukset väsyttävät ja riski tapaamisten harvenemiseen tämän vuok-

si on olemassa, vaikka tapaamiset itsessään olisivatkin onnistuneita. Oman ikävän rin-

nalla lapsen ikävän vastaanottaminen on raskasta. Monet etä-isät asuvat ainakin al-

kuun yksin pienessä ja ahtaassa asunnossa, jota voi tuntua hankalalta järjestää lapsen 

tarpeita vastaavaksi. Liian pieneksi koettu asunto lisää isän kynnystä ottaa lapsi luok-

seen uuteen kotiin. Lasten kannalta olisi hyvä, jos pienestäkin asunnosta löytyisi esi-

merkiksi oma lelulaatikko, oma vaatehylly ja hammasharja ja muut pesuvälineet val-

miiksi. Se luo lapselle kokemuksen siitä, että hän on tervetullut myös etävanhemman 

kotiin ja erosta huolimatta tärkeä.  

 

Liian monen eronneen etä-isän kohtaloksi muodostuu vähitellen rapistuva sosiaalinen 

ja terveydellinen status, jota värittävät yksinäisyys, päihteiden käyttö sekä mielenter-

veyden ja työelämän ongelmat. Yksin asuvalla etävanhemmalla on enemmän aikaa 

ajatella ja ikävöidä toisaalla asuvia lapsia sekä surra eroon päättynyttä parisuhdetta, 

särkynyttä toivetta loppuelämän liitosta. Lapsen elämän seuraaminen etäältä, arjen 

ulkopuolelta, on työlästä. Myös syyllisyyden tunteet mm. eron vaikutuksista lapsiin, 

perheen hajoamisesta, omasta etävanhemmuudesta ja omasta jaksamattomuudesta ja 

riittämättömyydestä kuormittavat. Onkin tärkeää, että eromyllerryksen keskellä ja jäl-

kimainingeissa etä-isä osaa huolehtia omasta jaksamisestaan ja tarvittaessa myös ha-

kea apua kuormittuneeseen elämäntilanteeseen. Lapsen kannalta paras etä-isä on isä, 

joka huolehtii itsestään ja jaksaa siten jakaa lapsen kanssa iloiset ja surullisemmatkin 

hetket. 

 

 

 

 



67 

 

Kirjallisuutta: 

Hokkanen, Tiina 2005. Äitinä ja isänä eron jälkeen. Yhteishuoltajavanhemmuus arjen 

kokemuksena. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Huttunen, Jouko 2001. Isänä olemisen uudet suunnat: hoiva-isiä, etä-isiä ja ero-isiä. 

Jyväskylä: PS-kustannus. 

Kääriäinen, Aino 2008. Ero haastaa vanhemmuuden. Helsinki: Lastensuojelun keskus-

liitto/Neuvo-projekti. 

Sinkkonen, Jari 1998. Yhdessä isän kanssa.Helsinki: WSOY. 

Sund, Ralf 2005. Ero! Selviytymisopas miehelle. Helsinki: Kirjastudio. 

 



68 

 

LIITE 3 

Isä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa 

 

 

Säännöllinen yhteydenpito turvaa isä-lapsisuhteen säilymistä ja isän ja lapsen välistä 

vuorovaikutusta. Ennalta sovittujen, säännöllisten tapaamisten toteutuminen ja kuulu-

misten vaihtaminen puhelimessa ovat tärkeitä. Yhteisen ajanvieton ei tarvitse olla vält-

tämättä mitään erikoista, yhdessä puuhastelu ja läsnäolo riittävät. Ero saattaa pohdi-

tuttaa ja puhututtaa lasta. Herkistyminen lapsen tunteisiin ja ajatuksiin on tärkeää. 

Tässä osiossa on vihjeitä siitä, mikä lasta erossa saattaa mietityttää ja mistä asioista 

eroavien vanhempien olisi hyvä lapsensa kanssa jutella. 

 

 

Onko vuorovaikutus pelkkää puhumista? 

Miten etä-isä voi pitää yllä vuorovaikutusta lapseen? 

Kuinka puhun lapsen kanssa erosta vai tarvitseeko siitä edes puhua? 

Mitä jos isän koti tuntuu lapsesta vieraalta? 

Missä vaiheessa kertoisi erosta lapselle? 

Mitä lapselle olisi hyvä kertoa erokeskustelussa? 

 

 

Isän tapa olla vuorovaikutuksessa on erilainen kuin äidin tapa 

 

Isän ja lapsen välinen suora vuorovaikutus rakentuu usein toiminnan ympärille. Äidin 

tapa olla vuorovaikutuksessa on verbaalisempi kuin isän tapa. Äidit juttelevat, hyräile-

vät ja laulavat lapsilleen isiä useammin. Lapsen yhdessäolo isän kanssa on usein leikkiä 

ja vuorovaikutus syntyy yhteisen tekemisen kautta. Äidin ja isän tavat olla vuorovaiku-

tuksessa eroavat, mutta ovat kummatkin tärkeitä lapsen kehitykselle. Jo isän olemas-

saolo on lapselle ja hänen itsetunnolleen merkityksellistä. Isällä on lapsen syntymästä 

saakka oma henkilökohtainen suhde lapseen eikä se välity äidin kautta, vaikka lapsi 

viettäisikin aikaa enemmän äidin kuin isän kanssa.  

 



69 

 

Isän ja lapsen välinen vuorovaikutus sisältää ehkä äidin ja lapsen välistä vuorovaikutus-

ta vähemmän puhetta, mutta aina ei tarvitsekaan puhua ollakseen vuorovaikutuksessa. 

Tosin usein pienet lapset haastavat vanhempiaan keskusteluun kysymyksillään. Ver-

baalisen vuorovaikutuksen lisäksi ilmeillä, eleillä ja äänenpainoilla on tärkeä merkitys. 

Isät leikittävät, hypittävät, hassuttelevat, pelleilevät, riehuvat ja pitävät hauskaa yleen-

sä luontevasti lapsen kanssa. Toiminnallisuus kuten erilainen käsillä tekeminen ja met-

sässä retkeily ovat yhtä lailla vuorovaikutuksessa olemista. Yhteenkuuluvuuden tunne 

isän kanssa syntyy lapselle usein yhteisen tekemisen kautta. Isän kyky positiiviseen, 

leikkisään ja toiminnan kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen tukee lapsen sosiaalis-

ten taitojen ja pettymysten sietokyvyn kehitystä. 

 

 

Riehumista, leikkiä ja helliä sanoja sopivassa suhteessa 

 

Yhteisen leikin ja toiminnan lisäksi pienille lapsille on kuitenkin tärkeää myös paikallaan 

ja lähekkäin olo. Pienet lapset tarvitsevat myös sanallisia rakkauden ja välittämisen 

osoituksia. Läheisyys, sylissä oleminen, halailu ja suukottelu ovat lapselle tärkeitä. Hy-

vä vuorovaikutus on vanhemman mukautumista lapsen kehitysvaiheen ominaisiin tar-

peisiin ja niihin vastaamista. Pieni lapsi ei jaksa remuta koko päivää, vaan tarvitsee 

myös rauhoittumista ja syliä. Herkkyys lapsen viesteille on tärkeää. Vanhemman olisi 

tärkeää tavoittaa tunnetila, joka lapsen näkyvän käytöksen, esimerkiksi kiukuttelun, 

takana on. Lapsi ilmaisee kiukullaan monia tunnetiloja ja tarpeita, jolloin vanhemman 

on helpompi vastata lapsen tarpeisiin, kun syy kiukutteluun on selvillä. Oma isyyden 

kokemus ja isän identiteetti voi vahvistua vain vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, min-

kä vuoksi etä-isän ja lapsen säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä. 

 

 

Säännöllinen yhteydenpito turvaa vuorovaikutusta 

 

Vanhemmuuden kokemusta määrittelee vahvasti isän ja lapsen yhdessä viettämän ajan 

pituus. Se vaikuttaa myös vuorovaikutuksen sisältöön. Kun yhteistä aikaa on enem-

män, on myös vuorovaikutus rikkaampaa. Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan 

eikä etä-isän tapaaminen saisi olla kiinni taloudellisista seikoista tai muista ulkoisista 

tekijöistä. On myös hyvä muistaa, että odottavalle ja ikävöivälle lapselle jokainen pe-

ruuntunut tapaaminen on iso pettymys. Viikottainen tunnerumba, jossa ikävä, jälleen-
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näkemisen ilo ja eroamisen suru vuorottelevat, on monelle etä-isälle raskas ja siksi se 

on myös riski tapaamisten harvenemiselle, minkä seurauksena isä vähitellen vieraantuu 

lapsen arjesta. Lapsen arjen vieraus voi vaikuttaa myös vuorovaikutukseen. Aikaisem-

min niin tuttu suhde alkaakin tuntua vieraalta ja vuorovaikutus lapsen kanssa haasta-

valta. Vieraantumisen välttämiseksi olisikin tärkeää pitää alusta asti kiinni sovitusta 

tapaamisrytmistä. Siten lapsi ja hänen elämänsä arki pysyvät tutumpana ja myös vuo-

rovaikutuksessa oleminen lapsen kanssa on luontevaa.  

 

Päivittäisen kontaktin menetys toisen vanhemman kanssa on lapsen elämässä suuri 

muutos. Ihanteellisinta olisi, jos lapsi voisi myös keskellä viikkoa vierailla isän luona. 

Jos tapaamiset viikon keskellä eivät kuitenkaan onnistu, myös puhelinsoitot viestittävät 

lapselle hänen olevan tärkeä ja auttavat pientä lasta ylläpitämään mielikuvaa isästä. 

Tiivis yhteydenpito lapseen vahvistaa isän ja lapsen välistä suhdetta ja vuorovaikutusta 

 

 

Isän koti voi tuntua lapsesta vieraalta 

 

Joskus lapsi saattaa kieltäytyä viikonloppuvierailusta isän luona. Isojen elämänmuutos-

ten keskellä isän koti voi tuntua vieraalta ja lapsi jäisi mieluummin turvalliseen ja tut-

tuun kotiin. Isän kodin vierautta voi lievittää hankkimalla sinne lapsen vierailujen kan-

nalta tärkeitä tavaroita: hammasharjan ja muut pesuvälineet, leluja ja kirjoja, oman 

vaatelaatikon ja sängyn. Kun isä ja lapsi tapaavat säännöllisesti, voi uusiin asioihin ku-

ten isän uuteen kotiin totutella vähitellen yhdessä. Tiiviit tapaamiset vähentävät isän 

kodin vierauden tuntua, joka lapsella saattaa olla. 

 

 

Ero puhuttaa ja pohdituttaa lasta 

 

Käsitys siitä, että alle kouluikäinen lapsi on liian pieni puhumaan erosta tai muistamaan 

sitä, on virheellinen. Vanhempien ero on kriisi aina myös lapselle. Lapsen selviytymistä 

eron aiheuttamasta kriisistä helpottaa se, että lapselle ollaan avoimia erosta ja aiheesta 

voidaan keskustella lapsen ikätasoa vastaavalla tavalla. Lapsen kysymyksiä ei saisi ohit-

taa, vaan niihin tulisi vastata konkreettisesti ja totuuden mukaisesti. On tärkeää, että 

lapsella on tunne, että kaikesta voi puhua ja kysyä. Erokeskusteluun palaaminen on 

yleistä, vaikka erosta olisikin jo aikaa. Monet lapset esimerkiksi elättelevät pitkään toi-
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vetta vanhempien palaamisesta yhteen. Tärkeää on, että erokeskustelu etenee lapsen 

ehdoilla, niin ettei se kuormita liiaksi lasta. 

 

Lapsi saattaa tuntea syyllisyyttä vanhempiensa erosta ja luulee aiheuttaneensa van-

hempiensa eron esimerkiksi omalla tuhmuudellaan. Lapselle tulee kertoa, että ero joh-

tuu aikuisista eikä lapsesta ja ettei lapsi olisi omalla toiminnallaan voinut estää van-

hempiensa eroa. Lapsi voi syyttää erosta itsensä lisäksi myös sitä vanhempaa, jonka 

kokee syylliseksi eroon. Perheestä pois muuttanut isä joutuu herkästi syntipukiksi lap-

sen silmissä. Siksi eron syistä tulisi keskustella avoimesti lapsen, isän ja äidin kesken. 

 

 

Missä vaiheessa kerromme erosta lapselle? 

 

Pieniä lapsia ei kannata stressata kertomalla erosta kovin paljon etukäteen, sillä alle 

kouluikäiset lapset ajattelevat normaalisti vain viikon tai kahden päähän. Erosta tulee 

kuitenkin kertoa ennen kuin toinen vanhempi muuttaa pois perheen yhteisestä kodista, 

jotta lapsi pystyy ennakoimaan tilanteen. Erosta on tärkeää kertoa vasta siinä vaihees-

sa, kun vanhemmat ovat tehneet keskenään päätökset omaisuudesta, raha-asioista ja 

lapsen huollosta ja tulevaisuuden jatkumisesta. On tärkeää, että erosta kerrottaessa 

vanhemmat voivat tarjota lapselle selkeän suunnitelman, kuinka tulevaisuus jatkuu. 

Pientä lasta huolestuttaa hänen oma selviytymisensä ja se, huolehtivatko vanhemmat 

lapsesta edelleen ja rakastavatko he vielä lasta.  

 

 

Erokeskustelussa on tärkeää kertoa lapselle: 

 

• Vaikka vanhemmat eivät enää rakasta toisiaan, he edelleen rakastavat lasta  
• Lapsella on lupa rakastaa ja ikävöidä isää ja äitiä 
• Ero ei johdu lapsesta eikä lapsi olisi voinut estää vanhempien eroa 
• Lapsella on edelleen äiti ja isä ja lapsi saa tavata kumpaakin heistä 
• Lapsesta pidetään huolta 
• Lapsella on edelleen koti, omat tavarat ja kavereita 
• Missä lapsi asuu tulevaisuudessa? 
• Kuinka lapsi tapaa jatkossa etävanhempaansa? 
• Säilyvätkö suhteet sisaruksiin ja läheisiin sukulaisiin? 
• Kuinka päivähoito järjestyy jatkossa? 
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Herkistyminen lapsen elämään ja tunteisiin on tärkeää 

 

Vanhempien ero herättää lapsessa monenlaisia tunteita, joista päällimmäisiä pienelle 

lapselle ovat surullisuus, pelko, viha, syyllisyys ja häpeä. Lapsen kehityksen ja kriisistä 

selviytymisen kannalta on tärkeää, että lapsi voi ilmaista myös negatiivisia tunteitaan ja 

tulla kohdatuksi niiden kanssa. Lasta voi tukea tunteiden ilmaisuun ja tunnistamiseen 

kertomalla, että ero herättää varmasti lapsessa monenlaisia voimakkaitakin tunteita, 

jotka ovat kuitenkin luonnollisia, ja niitä on turvallista ja lupa ilmaista vanhempien seu-

rassa. Lapsen tunteiden sanoittaminen on tärkeää. Se tukee lapsen tunne-elämän kehi-

tystä. Vanhemman kyky ottaa vastaan myös lapsen negatiiviset tunneilmaisut kehittää 

lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Lapselle syntyy tunne, että hän voi tuo-

da tulevaisuudessakin vuorovaikutukseen myös vaikeita tunteita. Herkistyminen lapsen 

elämään eron jälkeen on tärkeää. Vanhemman kyky asettua lapsen asemaan ja kuun-

nella lapsen toiveita ja ajatuksia tukee lapsen selviytymistä erosta. On tärkeää, etteivät 

vanhemmat puhu toisistaan negatiiviseen sävyyn lapselle, jotta lapsella säilyy tunne, 

että hän saa ikävöidä, rakastaa ja ajatella hyvää sekä äidistä että isästä. 
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LIITE 4 

Lapsen arki 4-6 -vuotiaana 

 

Lapsen arjen tunteminen auttaa isää pysymään aktiivisesti lapsensa elämässä. Se voi 

myös madaltaa isän kynnystä ottaa lapsi luokseen pidemmäksikin aikaa. Tässä osiossa 

kerrotaan 4-6 – vuotiaan lapsen kehityksestä ja lapsen arkeen kuuluvista asioista. Lap-

sen elämä kulkee yleensä tietyn päivärytmin mukaisesti. Tärkeässä osassa lapsen päi-

vää ovat esimerkiksi ruokailut, lepo ja leikki. Tässä osiossa kerrotaan myös arkisista 

asioista, joiden avulla lapsi voi käsitellä vanhempiensa eroa. Avioeron jälkeen tavallinen 

arki ja tutut kuviot voivat tarjota sekä lapselle että aikuiselle turvallisuuden tunteen.  

 

  

Voiko viisivuotiaan kanssa keskustella? 

Olenko ankara vanhempi, jos kiellän lastani? 

Miksi ruoka-ajat ovat tärkeitä? 

Pitääkö lautanen syödä tyhjäksi? 

Voiko leikki auttaa lasta selviytymään elämästään? 

Missä pieni lapsi usein viettää suuren osan päivästään? 

 

 

Lapsi ymmärtää 

 

Tämän ikäisille lapsille kaverit alkavat olla tärkeitä. Neljävuotias kyselee paljon, puhuu 

lauseilla ja opettelee laskemaan. Ryhmässä leikkiminen on mieluista, mutta lapsi voi 

kuitenkin välillä tarvita aikuisen apua esimerkiksi riidan selvittämiseen kavereiden kans-

sa. Saksilla leikkaaminen onnistuu nelivuotiaalta ja piirtäessään lapsi tekee ihmiselle eri 

ruumiinosia. Viisivuotiaana lapsi puhuu selkeästi ja kertoo tarinoitakin. Yksinkertaiset 

laskutoimitukset sujuvat ja niitä voidaan yhdessä miettiä arjessa, esimerkiksi pöytää 

kattaessa, kun lasketaan astioiden määriä. Lapsi selviää isoissa ryhmissä aikuisen ohja-

uksessa ja harjoittelee leikeissä sukupuolirooleja ja erilaisia vanhemmilta matkittuja 

taitoja. Suunnilleen viisivuotiaana lapsi oppii myös liikkumaan monipuolisesti, esimer-

kiksi ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan. Samoin oman nimen kirjoit-

taminen sujuu ainakin mallista katsomalla. Noin viiden vuoden iässä lapselta irtoavat 
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ensimmäiset maitohampaat, joiden tilalle tulevat pysyvät rautahampaat. Kuusivuotiaal-

la on laaja sanavarasto ja häntä kiinnostavat kirjaimet ja lukeminen. Aikuisen kannat-

taa tarttua lapsen kiinnostuneisuuteen ja auttaa lasta esimerkiksi kirjoittamisessa, sil-

loin kun lapsen mielenkiinto herää.  

 

Noin neljävuotias lapsi alkaa ymmärtää, että hänen ajatuksensa ja tunteensa ovat eril-

lisiä muiden ihmisten ajatuksista, eivätkä kaikki ajattele samoin kuin hän. Lapsi on 

myös tietoinen siitä, että hänen sukupuolensa ei vaihdu. Hän ymmärtää asioiden riip-

puvuuksia ja lapselle voi selittää ja perustella asioita. Tosin alle kouluikäiset lapset hel-

posti luulevat asioiden olevan aina riippuvaisia toisistaan, jos ne tapahtuvat peräkkäin, 

vaikkei niillä olisi mitään yhteyttä toisiinsa. Sitä varten lapsille syntyy helposti väärinkä-

sityksiä, joista kannattaa yhdessä keskustella. Lapsi voi esimerkiksi luulla, että jokin, 

mitä hän on sanonut tai tehnyt, on aiheuttanut vanhempien eron. Tämän ikäiset lapset 

myös yleistävät ja siitä johtuen lapsi saattaa esimerkiksi joka kerta pelätä asioita, jotka 

ovat joskus aiheuttaneet hänelle haittaa, esimerkiksi koiraa tai lääkäriä. Lapset hakevat 

muilta hyväksyntää huomioimalla muita ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Neljä-

viisivuotiaalla lapsella on myös vilkas mielikuvitus. Hänellä on jo runsaasti kokemuksia 

ja elämyksiä erilaisten hurjienkin tarinoiden kertomiseksi. Lapsi ei itse aina erota, mikä 

on totta ja mikä ei, ja se voi joskus aiheuttaa lapselle pelkoja. Mielikuvituksesta on lap-

selle kuitenkin paljon hyötyä ja se esimerkiksi rikastuttaa leikkejä. Lapsi myös nauttii, 

kun aikuinen jaksaa kuunnella hänen keksimiään tarinoita ja arvostaa niitä. 

 

Esikouluikäinen ilmaisee mielipiteitään ja pohtii, mikä hänestä tulee isona. Arvoja ja 

asenteita on tähän ikään mennessä sisäistetty jo paljon. Lapset oppivat vanhemmiltaan 

arvojen ja asenteiden lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, työnteon mallin sekä sen, 

mitä on hyvä ja huono käytös. Myös empatiaa opitaan vuorovaikutuksessa kasvattajien 

kanssa. Kun lapsi kokee itse tulleensa ymmärretyksi, myös hän oppii huomioimaan 

toisten tarpeita. Erilaisista tunteista, sekä lapsen että aikuisen tunteista, voi ja kannat-

taakin keskustella lapsen kanssa. Noin viisivuotiasta lasta alkaa mietityttää esimerkiksi 

syntymä, kuolema ja sairaus. Lapsi uskoo, että aikuisilla on vastaus kaikkiin kysymyk-

siin. Joskus voi kuitenkin joutua myöntämään, ettei itse tiedä vastausta tai sellaista ei 

kirjoista löydy.  Noin kuusivuotiaana lapsi voi osoittaa itsenäisyyden halujaan arvoste-

lemalla vanhempiaan ankarastikin. Uhmakkuudellaan hän kokeilee omia voimiaan. Lap-

sen tunteet voivat tällöin vaihdella vihasta rakkauteen nopeastikin. Lapsi tajuaa myös 
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toisten tunteita ja osaa ottaa ne huomioon osoittamalla esimerkiksi myötätuntoa. Lapsi 

tarvitsee aikuisen apua saadakseen vastauksia ongelmiinsa ja kysymyksiinsä.   

 

 

Lapsi osaa pukea 

 

Neljävuotias lapsi osaa yleensä pukea vaatteet ja kengät. Kuitenkin esimerkiksi veto-

ketjun aloittamiseen tai kengännauhojen sitomiseen lapsi voi tarvita apua. Suurien 

nappien napitus sujuu usein neljävuotiaalta ja kengännauhat menevät rusetille noin 5-6 

– vuotiaana. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja tässä mainitut kehitysvaiheet 

ovat vain suuntaa antavia. Lapsen kasvua ja kehitystä seurataan lastenneuvolassa 

säännöllisin tarkastuksin. Neuvolan ja päivähoidon työntekijät tekevät vanhempien lu-

valla yhteistyötä, jotta lapsen kasvusta ja kehityksestä saadaan mahdollisimman laaja 

ja todenmukainen käsitys. Yksivuotistarkastuksen jälkeen lapsi käy perheensä kanssa 

noin kerran vuodessa terveydenhoitajan tarkastuksessa, lisäksi lääkäri tutkii lapsen 

ainakin kerran leikki-iässä, esimerkiksi viisivuotistarkastuksessa. Rokotukset annetaan 

lapselle neuvolassa ja lapsen mahdolliset tuen tarpeet pyritään löytämään varhaisessa 

vaiheessa. Koko perheen hyvinvointi on tärkeätä ja tarvittaessa myös vanhemmat saa-

vat tukea ja ohjausta työntekijöiltä.  

 

 

Rajat suojaavat lasta 

 

Lapsi tarvitsee rakkautta ja rakenteita. Siihen kuuluu esimerkiksi rutiineja, säännönmu-

kaisuutta, rauhallista arkea, aikaa lapselle, halauksia, silityksiä sekä rakastavia sanoja 

ja katseita. Rajat tuovat lapselle turvallisuutta, sillä silloin asioita voi ennakoida ja niitä 

on helpompi ymmärtää. Rajojen tarkoitus on suojella lasta haitallisilta tai vaarallisilta 

asioilta ja on hyvä, että lapsi itsekin ymmärtää rajojen takana olevan rakkautta. Ne 

auttavat lasta hahmottamaan oikean ja väärän. Tällöin lapsi myös ymmärtää elämän 

tärkeyden, kun hän kokee aikuisen pyrkivän suojaamaan hänen elämäänsä. Lapsi oppii 

rajojen avulla arvostamaan omaa ja toisten ihmisten elämää, eikä sorru väkivaltaan. 

Rajat kuvastavat myös sukupolvien välistä rajaa. Uhmakas lapsi voi vastustaa vanhem-

pien rajoja ja olla raivokaskin, mutta siitä huolimatta hän toivoo, että vanhemmat huo-

lehtivat hänestä ja ottavat vastuun valinnoista, silloin kun lapsi ei itse siihen pysty.  
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Lapselle voi ja pitääkin kertoa, mikä on oikein ja mikä väärin. Moraalitaju ei kehity, jos 

sitä ei lapselle opeteta. Tämän ikäinen lapsi ei täysin hahmota rajoja ja voi luulla esi-

merkiksi, että on oikein rikkoa sääntöjä, jos äiti tai isä ei ole paikalla näkemässä. Eräs 

tärkeä raja on esimerkiksi se, että lapsi ei saa lyödä ketään. Kiukkua ja vihaa saa osoit-

taa, mutta se pitää tehdä jollain muulla tavalla kuin väkivallalla. Arvot siirtyvät lapselle 

kiintymyssuhteen kautta ja siten vanhempien oma esimerkki on avainasemassa. Koulun 

alkaessa lapset ovat sääntöuskollisia. Säännöt ovat lapselle tärkeitä ja hän itse valvoo 

niiden toteutumista esimerkiksi leikeissä. Vanhempien kannattaa keskustella yhdessä 

lapsen rajoista, jotta ne olisivat yhdenmukaiset ja selkeä. 

 

 

Rutiinit tuovat selkeyttä ja turvallisuutta elämään 

 

Tietyn päivärytmin luominen ja noudattaminen helpottaa arjen elämistä lasten kanssa. 

Se tuo selkeyttä ja turvallisuutta lasten elämään. Kun lasten ja vanhempien elämä 

muuttuu avioeron myötä, voi rutiinien säilyttäminen auttaa arjesta selviytymisessä. Jos 

lapset elävät kahdessa eri kodissa, kannattaa vanhempien yhdessä keskustella ja sopia 

lasten päivärytmistä.  

 

Samojen tapahtumien toistamista samaan aikaan samalla lailla kutsutaan rutiineiksi. 

Päivän rutiineita voivat olla esimerkiksi herätys, aamupala, ulkoilu, lounas, leikki, väli-

pala, ulkoilu, päivällinen, iltapesu, iltapala, iltasatu ja nukkumaanmeno. Ne auttavat 

lasta hahmottamaan maailmaa sekä ajan kulkua ja sitä kautta hallitsemaan omaa elä-

määnsä. Rutiinit tuovat lapselle turvallisuuden tunteen. Joidenkin tapahtumien avulla 

lapsi voi itse ennakoida tulevaa, kuten iltapesulla nukkumaan menoa. Rutiinit ovat 

myös tärkeitä rajoja ja niiden avulla lapsi oppii arkipäivän käytännöt, esimerkiksi joka-

päiväisen hygienian, ruokailun ja riittävän unen. Rutiinit ovat erityisen tärkeitä muutos-

tilanteissa, kun kaikki muu muuttuu, rutiinit säilyvät samoina. Ihminen voi selvitä krii-

sistä niiden avulla eteenpäin. Rutiinien avulla hahmottuvat myös arki ja juhla, kun juh-

lapäivinä voidaan joskus joustaa arjen rutiineista. Rutiineita voidaan muutenkin joskus 

tarvittaessa muuttaa, mutta esimerkiksi matkoilla ne tuovat lapselle turvallisuuden tun-

teen. Mitä pienempi lapsi on, sitä tärkeämpiä rutiinit ovat. Sen sijaan vanhemman lap-

sen kanssa rutiineista voidaan jo keskustella yhdessä.  
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Syödään yhdessä! 

 

Perheen kannattaa syödä yhdessä aina kun se on mahdollista. Mukava ilmapiiri kan-

nustaa lasta syömään. Ilmapiiriin vaikuttavat esimerkiksi kiireettömyys, rento keskuste-

lu sekä ruokailutilanteen rauhoittaminen muulta hälinältä. Leikkivälle lapselle kannattaa 

kertoa jo etukäteen, että kohta on ruoka-aika, jotta lapsi voi valmistautua leikin lopet-

teluun. Yhteisessä pöydässä kanssaruokailijat ovat esimerkkinä lapselle. Aikuisen teh-

tävänä on tarjota terveellistä ruokaa, josta lapsi voi itse valita, mitä syö ja kuinka pal-

jon. Lasta ei kannata pakottaa syömään, jos hän ei halua, riittää, että maistaa herneen 

verran. Syömisestä tehdään lapselle mukava kokemus, kannustetaan ja kehutaan kun 

on aihetta, mutta ei moitita, jos lapsi jättää ruokaa. Rangaistukset syömättömyydestä 

vain vähentävät lapsen syömisintoa ja herkkujen käyttäminen palkkiona lisää lapsen 

kiinnostusta herkkuihin. Lapsi tarvitsee ruokailuun selkeät rajat ja esimerkiksi herkkuja 

tarjotaan vain sovittuina hetkinä ja janojuomana juodaan vettä. Lapsi voi tutustua ruo-

kaan, kun hänet otetaan mukaan ruoanvalmistukseen, kaupassa käyntiin ja pöydän 

kattamiseen.  

 

Lapselle säännölliset ruoka-ajat tuovat turvallisuutta ja lapsi pysyy paremmalla tuulella 

ja vireämpänä, kun hän ei ole nälkäinen. Lapsiperheissä noudatetaan usein seuraavan-

laisia ruokailuja: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Tarvittaessa lapselle 

voi antaa ylimääräisen välipalan aamu- tai iltapäivällä. Lapselle sopii sama lautasmalli 

kuin aikuiselle, lapsen annokset vain ovat pienempiä. On normaalia, että lapsen ruo-

kamäärät vaihtelevat ja esimerkiksi lempiruokaansa lapsi voi syödä paljonkin. Uusiin 

makuihin tottuminen vie aikaa; maistelusta, haistelusta ja kokeilusta on hyvä aloittaa. 

Hyvä pääateria sisältää kasviksia, perunaa/riisiä/makaronia, lihaa/kalaa, rasvatonta 

maitoa/piimää ja leipää margariinilla. Jälkiruoaksi tai välipalaksi voi tarjota hedelmiä tai 

marjoja. Valmisruoista ja puuroista saa myös terveellisiä aterioita, kun niiden kanssa 

tarjotaan maitoa ja leipää sekä kasviksia tai hedelmiä. Neljävuotias lapsi osaa syödä 

omatoimisesti. Hän osaa voidella leivän ja pilkkoa ruoan pääasiassa itse. Lapsi viihtyy 

yhteisessä ruokapöydässä, välillä niinkin hyvin, että aikuinen joutuu tarvittaessa muis-

tuttamaan lasta syömään. Viisi – kuusivuotias lapsi osaa syödä siististi käyttäen haa-

rukkaa ja veistä. Lapselta onnistuu myös perunoiden ja hedelmien kuoriminen sekä 

ruoan ottaminen itse. Tämän ikäiselle lapselle kavereiden esimerkillä on ruokailussa 

suuri vaikutus.  
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Leikkiessään lapsi oppii elämään muiden ihmisten kanssa 

 

Leikillä on suuri merkitys lapsen kehityksessä. Leikki kehittää lapsen havaintokykyä ja 

ajattelua. Leikin avulla lapsi erittelee kokemuksiaan ja niiden välisiä yhteyksiä. Lapsi voi 

leikkiessään käsitellä esimerkiksi vanhempiensa eroa ja sen aiheuttamia tunteita. Lap-

set saavat muilta lapsilta tietoa erilaisista toimintatavoista ja näin laajentavat koke-

musmaailmaansa. Leikki kehittää myös suunnitelmallisuutta. Lisäksi leikkiessä persoo-

nallisuus kehittyy ja minäkuva muodostuu. Lapsi oppii monia asioita, hän saa onnistu-

misen ja epäonnistumisen kokemuksia sekä tietoa omista taidoistaan ja heikkouksis-

taan. Leikki myös vahvistaa itseluottamusta. Lapsella on mahdollisuus käsitellä erilaisia 

tunteitaan sekä tunteiden ja toiminnan vaikutusta toisiin ihmisiin. Lisäksi leikillä on vai-

kutusta lapsen sosiaaliseen kehitykseen. Lapsi havainnoi toisten tekemistä ja ottaa niis-

tä aineksia omaan toimintaansa. Leikkiessä saa kokemuksia yhteistoiminnasta, ristiriito-

jen ratkaisusta ja toisten huomioon ottamisesta. Leikeissä lapset voivat käyttäytyä 

normaalia käytöstään sosiaalisemmin, esimerkiksi noudattaen sääntöjä ja sopien riitoja. 

Sadut ja leikki ovat yksi tapa kehittää lapsen empatiakykyä vanhempien osoittaman 

läheisyyden ja huolenpidon lisäksi. Roolileikeissä on mahdollisuus eläytyä toisen tilan-

teeseen ja tunteisiin. Empaattisella ihmisellä onkin usein vilkas mielikuvitus. 

 

Neljävuotiasta lasta kiinnostavat uudenlaiset leikit, etenkin roolileikit. Roolileikeissä 

esitetään jotain toista ihmistä, esimerkiksi lääkäriä, äitiä, isää tai kampaajaa. Aikuinen 

voi tarvittaessa auttaa lapsia juonen ideoinnissa sekä tarjota rekvisiittaa ja sopivan 

leikkipaikan. Viisivuotias lapsi kykenee pitkäjänteiseen leikkiin ja voi leikkiä saman ai-

heen parissa monta päivää. Myös satuleikit ovat tämänikäisillä lapsilla suosittuja. Ta-

rinaleikit voivat pohjautua itse keksittyihin ja kuultuihin satuihin, sekä lapsen omiin 

kokemuksiin ja toiveisiin. Viisi- ja kuusivuotiaat lapset ymmärtävät sääntöjä ja nauttivat 

sääntöleikeistä, kuten hipasta.  Kuusivuotiaatkin lapset kaipaavat aikaa omaan vapaa-

seen leikkiin ohjatun toiminnan rinnalla. Lapsi jaksaa ja uskaltaa leikkiä paljonkin, kun 

hän kokee, että aikuiset arvostavat ja kunnioittavat hänen leikkiään. 
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Iloa, onnea, surua, pelkoa, jännitystä – saduissa kaikki on mahdollista 

 

Lapselle voi lukea satuja melkein milloin vain. Tavallista on, että lapselle luetaan satu 

iltaisin ennen nukkumaan menoa, mutta satuja voi yhtä hyvin lukea myös päivisin. Kun 

kertoja eläytyy sadun maailmaan, myös lapset heittäytyvät mukaan sadun iloihin, su-

ruihin ja pelkoihin. Sadut ovat myös yksi tapa käsitellä eroa ja sen herättämiä tunteita 

lapsessa. Saduissa päähenkilöt ovat usein ihmisten sijaan eläimiä ja siten lapsi saa ha-

lutessaan hieman etäisyyttä ikäviinkin tapahtumiin. Lapsi voi silloin itse valita haluaako 

samaistua sadun henkilöihin.  

 

Satujen lukemisella ja kertomisella on monta merkitystä lapselle. Ne viihdyttävät, roh-

kaisevat, lohduttavat ja opettavat. Lapsi oppii kuuntelemaan ja sanavarasto laajenee 

aikuisen selittäessä vieraita sanoja. Sadut ovat myös keino opettaa uusia asioita. Tär-

keintä on ymmärtää sadun ajatus, ei itse tekstiä. Seikkailut, ihmeet ja jännitys viehät-

tävät lasta, sillä saduissa voi tapahtua kaikkea, mikä on oikeassa elämässä mahdoton-

ta. Silloin mielikuvitus kehittyy ja henkinen hyvinvointi paranee. Lapsella on mahdolli-

suus samaistua sadun henkilöön, joka selviää vaikeuksista tai oppii luottamaan itseen-

sä. Todellisessa elämässä olevia ongelmia voidaan kohdata ja käsitellä sadun kautta. 

Sadun maailma auttaa jäsentämään todellisuutta ja antaa lapselle vaihtoehtoja arjen 

rakentamiseen. Sadun aikana koetaan monenlaisia tunteita turvallisesti ja lapsi saa 

valmiuksia kohdata erilaisia haasteita elämässä.  

 

Satujen parantava vaikutus 

  

Terapeuttisten satujen toivotaan herättävän lapsessa tunteita. Terapeuttiset sadut ovat 

mielenkiintoisia ja kuvitteellisia. Lisäksi niistä selviää oikea ja väärä, ja ne ovat oikeu-

denmukaisia. Tällaisten satujen avulla lapsi voi käsitellä kohtaamiaan vaikeuksia tai 

menetyksiä ja mielikuvituksen avulla löytää yhtäläisyyksiä omasta elämästään sadun 

tapahtumiin ja vaikeuksiin sekä lopun onnistumisiin. Saduilla halutaan luoda lapselle 

toivoa, että suru hellittää jossain vaiheessa ja vaikea tilanne voi helpottua. Satujen 

avulla lapselle voidaan opettaa myös empatiaa, jos lapsi vaikuttaa piittaamattomalta 

muiden ihmisten tunteisiin. Sadunomaisuus on tärkeätä, sillä joskus liian todentuntui-

nen kertomus voi ahdistaa lasta, jos se on liian lähellä lapsen omaa elämää. Satujen ja 

rohkeiden päähenkilöiden avulla lapsi oppii, että omaan elämäänsä voi jokainen itse 

vaikuttaa. Terapeuttiselle sadulle ominaista on lopun lohdullisuus, kuten vaikeuksien 
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jälkeen onnistuminen tai surun helpottaminen ajan myötä. Sadut voivat saada lapsen 

näkemään maailmaa uudella ja eheyttävällä tavalla. Lastenkirjoja voi lainata esimerkik-

si kaupungin kirjastoista. 

 

 

Lastenkirjoja, jotka kertovat erosta ja kahdessa kodissa asumisesta: 

 

Pikku mäyrän kaksi kotia; Delval, Marie-Hélenè 

Pikkusuden kaksi kotia; Eyen, Cécile 

Juholla on kaksi kotia: puhutaan avioerosta lapsen kanssa, toimittaja: Tarpila, Johanna  

Älkää huutako!; Saarenvirta, Sinimarja; Ponsimaa, Petteri 

Nähdään taas, isä!; Weninger, Brigitte 

Koti kahdessa sydämessä: kun isä ja äiti eroavat; Kaskinen, Anna-Mari 

 

 

Tavallisia suosittuja lastenkirjoja ovat esimerkiksi: 

 

Mauri Kunnaksen kirjat 

Astrid Lindgrenin kirjat 

Paulette Bourgeois, Franklin-kirjat 

H.C. Andersenin sadut 

Elina Karjalaisen Uppo-nalle –kirjat 

Muumi-kirjat 

 

 

Päiväkodissa tuetaan lapsen kasvua yhdessä vanhempien kanssa 

 

Monet lapset viettävät suuren osan valveillaoloajastaan päiväkodissa, joten vanhem-

man on tärkeätä tietää, mitä siellä tapahtuu ja kenen kanssa lapsi aikaansa viettää. 

Päiväkodissa toteutetaan kasvatuskumppanuutta, mikä tarkoittaa sitä, että vanhemmil-

la ja työntekijöillä on yhteinen päämäärä lapsen kasvatuksessa ja oppimisessa. Van-

hemmilla on lapsestaan ensisijainen vastuu ja tietämys. Työntekijöillä on sen sijaan 

ammattitaitoa sekä vastuu vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kasvatus-

kumppanuuden tavoitteena on myös kehittää vanhempien välistä yhteistyötä sekä tun-

nistaa ajoissa lapsen mahdollinen tuen tarve. Lapselle tehdään yhdessä vanhempien 
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kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa käsitellään esimerkiksi lap-

sen tarpeita, vahvuuksia, tuen tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja kokemuksia. Suunni-

telma päivitetään yleensä kerran vuodessa. Hoito- ja kasvatuskeskusteluun ovat mo-

lemmat vanhemmat tervetulleita. 

 

 

Tunteeko päiväkodintäti jo sinut? 

 

Jos isä asuu eri osoitteessa kuin hänen lapsensa, saattaa päiväkoti jäädä isälle vieraak-

si paikaksi. Isän kannattaa kuitenkin tutustua lapsensa päiväkotiin ja työntekijöihin, 

sekä ilmaista halunsa osallistua lastaan koskeviin asioihin, keskusteluihin ja vanhem-

painiltoihin. Isän on hyvä muistuttaa henkilökuntaa siitä, että myös hänelle toimitetaan 

lastaan koskevat tiedotteet. Työntekijät huomioivat herkemmin isän, jos he ovat joskus 

tavanneet hänet. Tällöin työntekijän on myös luontevampaa keskustella lapsen kanssa 

isästä ja siten tukea lapsen suhdetta isäänsä. Isän on helpompi ymmärtää lapsen arkea 

ja maailmaa, jos hänellä on joskus mahdollisuus viedä ja hakea lastaan päiväkodista. 

Myös lapselle on todennäköisesti merkityksellistä, että hän voi kertoa päiväkodin lapsil-

le ja aikuisille, että isä tulee hakemaan häntä tänään. Samalla lapsi voi näyttää isälle 

paikan, jossa hän viettää arkipäivät ja kertoa hänelle tärkeistä asioista päiväkodissa.  

 

Päiväkodissa noudatetaan tavallisesti tiettyä päiväjärjestystä, joka voi olla esimerkiksi 

seuraavanlainen: aamupala, ohjattu toiminta/aamupiiri, vapaata leikkiä sisällä, ulkoilu, 

lounas, päiväunet, välipala, ohjattu toiminta, leikkiä, ulkoilu. Toisaalta on myös hyvä 

muistaa, että lapsen kehitys ei vaadi päiväkodissa olemista, vaan lapselle arvokkainta 

on saada viettää aikaa omien vanhempiensa kanssa. Suurin osa suomalaisista lapsista 

kuitenkin osallistuu kuusivuotiaana esiopetukseen, joka on hyvä pohja koulun aloitta-

miselle seuraavana vuonna.  

 

Lapsuudesta, vanhemmuudesta ja kasvatuksesta kertovat esimerkiksi seuraavat kirjat: 

 

Lapsen aika; Aaltonen, Marjo; Ojanen, Tuija; Siven, Tuula; Vihunen, Riitta & Vilen, 

Marika (2002)   

Lapsen hoito ja kehitys; Einon, Dorothy (2002)  

Lasten kasvatuksen aarrearkku; Kemppinen, Pertti, Rouvinen-Kemppinen, Katriina 

(2004) 
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Internetissä tietoa on esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla: 

http://vanhemmat.mll.fi/ 

 

Kirjallisuutta: 

Aaltonen, Marjo; Ojanen, Tuija; Siven, Tuula; Vihunen, Riitta & Vilen, Marika 2002. 

Lapsen aika. Helsinki: Werner Södeström Osakeyhtiö. 

Einon, Dorothy 2002. Lapsen hoito ja kehitys. Helsinki: Otava.  

Hasunen, Kaija; Kalavainen, Marja; Keinonen, Hilkka; Lagström, Hanna; Lyytikäinen, 

Arja; Nurttila, Annika; Peltola, Terttu & Talvia, Sanna 2004. Lapsi, perhe 

ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien 

ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11. 

Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Verkkojulkaisuna:  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1057581#fi. Koko julkaisu.  

Jarasto, Pirkko & Sinervo, Nina 1997. Alle kouluikäisen lapsen maailma: elämää varten. 

Helsinki: Jyväskylä: Gummerus.  

Kinnunen, Saara 2003. Anna mun olla lapsi. Helsinki: Kirjapaja. 

Matilainen, Tuulia 2008. Lapsi elää rutiineista Helppo ja hyvä arki. Helsinki: Gummerus. 

Mäki-Opas, Anneli 1999. Murtuneet siivet - auttamisen ja muuttumisen mahdollisuudet. 

Helsinki: Kirjayhtymä. 

Sinkkonen, Jari 1998. Yhdessä isän kanssa. Porvoo: Werner Södeström Osakeyhtiö. 

Sinkkonen, Jari 1995. Lapsen kanssa: hyvinä ja pahoina päivinä. Porvoo: Werner Söde-

ström Osakeyhtiö. 

Sinkkonen, Jari 2003. Leikkiä vakavilla asioilla. Helsinki: Werner Södeström Osakeyhtiö. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-

hittämiskeskus. Oppaita 56.  Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy. Viitattu 

30.9.2009. http://varttua.stakes.fi/FI/Sisallot/Vasu/vasu_asiakirja.htm. 

Vasu: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, toinen tarkistettu painos 

2005. 

Vilèn, Marika; Vihunen, Riitta; Vartiainen, Jari; Sivèn, Tuula; Neuvonen, Sohvi & Kurvi-

nen, Auli 2006, Lapsuus erityinen elämänvaihe. Helsinki: WSOY Oppima-

teriaalit.  

Ylönen, Hilkka 2000, Loihditut linnut. Satujen merkitys lapselle. Helsinki: Tammi. 
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LIITE 5 

Yhteinen tekeminen 

 

 

Lapselle on tärkeätä saada viettää aikaa vanhempiensa kanssa. Se, mitä tehdään, on 

toissijaista. Tärkeintä on, että molemmat osapuolet kokevat puuhan mielekkäänä. Yh-

dessäolo voi olla vaikka sohvalla lötköttelyä tai retkeilyä. Tärkeä rajaava tekijä on kui-

tenkin se, että alkoholi ei kuulu lapsen kanssa vietettävään aikaan. Tässä osiossa on 

myös vinkkejä siihen, mitä lapsen kanssa voi touhuta yhdessä. 

 

 

Onko yhteisen ajan määrä korvattavissa huvituksilla ja lahjoilla? 

Tarvitseeko yhteisen tekemisen olla jotain erikoista? 

Haittaako, jos otan pari kaljaa lapsen seurassa? 

Voiko vanhempi hassutella ja pelleillä lapsensa kanssa? 

Mitä voi tehdä sadepäivänä? 

 

 

Tärkeintä on lapselle annettu aika 

 

Lapselle tärkeintä on yhdessäolo vanhemman kanssa sen sijaan se, mitä tehdään, on 

toissijaista. Yhdessä tekeminen voi olla arkisia askareita, kuten kaupassa käymistä, 

kassien purkamista, mukanaoloa ruoan laitossa tai pyykkien pesussa. Tai sitten yhdes-

säolo voi olla esimerkiksi lautapelien pelaamista koko perheen parissa. Lapsesta voi 

myös olla mielenkiintoista kuulla, mitä vanhemmat ovat leikkineet ja pelanneet lapse-

na. 

 

 

Yhdessäoloa omalla tavallaan 

 

Lapselle on tärketä, että hän saa olla isän kanssa ja tuntea isän rakkautta. Yhdessäolo 

voi olla paikallaan oloa, hiljaisuutta, läheisyyttä, keskustelua tai yhteistä tekemistä. 

Tärkeintä on se, että isällä on aikaa lapselle. Usein lapsi muodostaa yhteenkuuluvuu-
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den tunteen isään tekemisen kautta. Yhteiset muistot isän kanssa voivat kulkea muka-

na koko elämän ajan. Isän kanssa tehdään yleensä erilaisia asioita kuin äidin kanssa ja 

se tuo vaihtelua lapsen arkeen. Miehelle ominaista ovat esimerkiksi toiminnallisuus, 

kädentaidot, yhteishengen luominen, pettymysten sietäminen, suurpiirteisyys, jousta-

vuus, hassuttelu ja riehuminen. Isällä on erilainen tapa olla lapsen kanssa kuin äidillä. 

Isä näyttää, tuntuu ja kuulostaa erilaiselta ja hänellä on myös erilaiset otteet. Yleensä 

isät ovat hyviä leikkijöitä. Äiti on usein hellävarainen ja isä raisumpi. Jos isä on päävas-

tuussa lapsen hoidosta, hänen otteensa muuttuvat kuitenkin hellemmiksi. Isä on leikki-

sä ja huumorintajuinen yleensä kaikissa lapsuuden kehitysvaiheissa. Vitsailu saattaa 

laukaista kiperiä tilanteita, mutta joskus lapsi saattaa pettyä, jos isä ei ota hänen asioi-

taan ja huoliaan vakavasti. Jokaisella isällä on kuitenkin oma tapansa olla lapsen kans-

sa. Yhteinen tekeminen on mielekkäintä silloin, kun se tuntuu luontevalta sekä lapsesta 

että isästä. 

 

 

Lapsi ja pullo? 

 

Tutkimuksen mukaan isät kokevat alkoholin käytön vaikuttavan kielteisesti lapsen 

kanssa yhdessä olemiseen sekä yhdessä olon määrään. Lisäksi isät kokivat alkoholin 

käytön lisäävän stressiä isänä toimimisessa. On hyvä muistaa, että alkoholin käyttö ei 

missään muodossa kuulu lapsen kanssa vietettävään yhteiseen aikaan.  

 

 

Ideoita siihen, mitä lapsen kanssa voi tehdä.  

 

 

Sisätouhut 

 

• Lautapelit, muistipelit yms. 
• Pöydän kattaminen ja lapsen ottaminen mukaan ruoan valmistukseen 
• Pyykkien pesu ja ripustaminen, lapsi voi olla mukana ja autella. 
• Lukeminen 
• Isän omat lapsuusmuistelut ja valokuvien katselu 
• Rakentelua yhdessä, esimerkiksi linnunpönttö, jousipyssy, leija tai purkkipuhe-

limet 
• Isän omiin touhuihin mukaan ottaminen, esim. auton renkaiden vaihto, auton 

pesu, haravointi, hyllyn kasaaminen jne. 
• Askartelu esim. pahvilaatikoista tai vessapaperirullista 
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• Maalaaminen, piirtäminen 
• Kaikenlainen musiikki, kuuntelu ja laulaminen 

 

 

Ulkotouhut 

 

• Ulkoilu esim. leikkipuistossa tai metsässä, sade ei haittaa lasta, vaan se luo uu-
denlaisen leikkiympäristön 

• Luontoretki tai piknik, mukaan voi ottaa grillimakkarat tai pientä evästä. Luon-
nossa voi esimerkiksi tarkkailla eläimiä ja kasveja, heitellä ”leipää” (kiviä) ve-
teen, sytyttää nuotio ja paistaa sillä makkaraa tai vaahtokarkkeja. Erityisen jän-
nittävää lapsesta on telttaretki, kun lapsi saa halutessaan nukkua yön teltassa. 
Tämän voi tehdä omassa pihassakin. 

• Talvella hiihto, luistelu ja pulkkamäki, myös lumiukkojen, lumilyhtyjen ja luolien 
rakentelu yhdessä on mukavaa. 

• Uintireissu uimahalliin tai luonnonjärveen 
• Ulkopelit, jalkapallo, sähly ym. 
• Kalastus ja marjastus kesäisin 
• Majan tekeminen metsään 
• Pyöräilyn opettelu 
 

 

Retket ja vierailut (osa näistä on maksullisia) 

 

• Retkipäivä, esimerkiksi Korkeasaari, Seurasaari, Suomenlinna, Eläinmuseo, Lin-
nanmäki, lasten liikennekaupunki 

• Kotieläintilalla käynti, esimerkiksi Fallkulla ja Haltiala Helsingissä 
• Retket ja leirit, monet järjestöt ja seurakunnat järjestävät lapsille ja vanhemmil-

le yhteisiä tapahtumia 
• Kerhot, näitäkin on sellaisia, joihin voi osallistua yhdessä lapsen kanssa 
• Kaupassa käynti; lapsi voi punnita hedelmiä, työntää kärryjä ja nostella tavaroi-

ta 
 

Kirjallisuutta: 

Caplin, Steve & Rose, Simon, suomeksi toimittanut Juha Virkki 2009. Isän käsikirja. 

Jyväskylä: Atena. 

Halme, Nina 2009. Isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessäolo: yhdessäoloa, isänä toimi-

miseen liittyvää stressiä ja isän tyytyväisyyttä parisuhteessa kuvaavan ra-

kenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi. Helsinki: Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos. 

Mäkijärvi, Leena 2008. Aikuisen vastuu-Miten kasvatan tämän ajan lasta. Asikkala: Kir-

jatalo. 

Turtiainen, Juha 2006. Isän kädestä –projekti 2001-2005. Pienperheyhdistys 
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LIITE 6 

Palautekysely   Janita Peltola ja Johanna Salmiovirta 

 

Materiaalin aiheet:   

Isä, avioero ja etä-isyys    

Isän merkitys ja rooli lapsen elämässä 

Isä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa 

Lapsen arki 

Yhteinen tekeminen 

 

Taustatieto:  

Oletko isä (  ), isien kanssa työskentelevä (  ) va i näitä molempia (  )?  

 

Kysymykset: 

 

1. Mitkä teemat/asiat koit tärkeiksi? 

2. Mitkä teemat/asiat koit epäoleellisiksi/turhiksi? 

3. Puuttuiko materiaalista mielestäsi jotain tärkeää? 

4. Mikä oli yleisesti hyvää materiaalissa? 

5. Mikä kaipaisi kehittämistä materiaalissa? 

6. Oliko materiaalissa uutta tietoa sinulle, mitä? 

7. Oliko materiaalissa itsestään selviä/liian tuttuja asioita, mitä? 

8. Herättikö materiaali sinussa ajatuksia tai oivalluksia? 

9. Voivatko eronneet isät mielestäsi hyötyä materiaalista? 

10. Vastaako materiaali eronneiden isien tarpeisiin? Miksi/ Miksi ei? 

11. Voivatko eronneiden isien kanssa työskentelevät hyötyä materiaalista? 

12. Houkutteliko teksti lukemaan? 

 


