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for foster parents in order to find out their subjective experience of well-being in
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1 JOHDANTO

Sanonta ”Vanhempien hyvä parisuhde on lapsen turvallisin koti”, kuvaa hyvin parisuhteen hyvinvoinnin merkityksellisyyttä, sillä riitaisassa perheessä lapsetkin ahdistuvat. Lapset, joita lastensuojelun toimesta sijoitetaan perhehoitoon saattavat tulla
kodeista, joissa on ollut epävakaat olosuhteet ja ehkä vanhempien ristiriitojakin. On
tärkeää, että sijoitettu lapsi saa sijaisperheessään kokea rakkautta, turvaa ja tavallista arkea (Valkonen 2015, 74). Niinpä perheeseen sijoitetun lapsen ”paras koti”
voisi myös olla sijaisvanhempien hyvä ja toimiva parisuhde.
Vanhemmuudessa on aina omat haasteensa, mutta sijaisvanhempien tehtävän erityisyys on, että haasteet tulevat aina julkisiksi. Sijaisvanhempana olemiseen liittyy
valvonta ja kontrolli ja sijaisvanhemmat kokevat sen vuoksi usein olevansa tilivelvollisia tekemisistään useille taholle (Valkonen 2015, 110). Haasteet ja vastuukysymykset eivät ole yksityisiä ja tämä tekee sijaisvanhempana toimimisen erityiseksi.
Sijaisvanhempien hyvinvointiin onkin kiinnitetty huomiota erilaisissa tutkimuksissa
ja käytännön työssä kehittäen sijaisvanhemmuuden tueksi toimintoja, jotka mahdollistaisivat tämän yhteiskunnallisesti merkittävän lastensuojelun ensisijaisen sijoitusmuodon toimivuuden ja jatkumisen jokaisen perheen kohdalla.
LAPE-muutoshankkeessa keskeisenä teemana oli parisuhteen ja vanhemmuuden
tuen vahvistaminen ja se olikin yksi edellisen hallituskauden (2015–2019) kärkihankkeita, johon kunnissa on pyritty vastaamaan. Parisuhteiden hyvinvoinnin tukemiseen on reagoitu hyvin ja uusia toimintamalleja kehitetään. Vielä ei olla kuitenkaan merkittävällä tavalla ryhdytty toimeen sijaisvanhempien parisuhteen hyvinvoinnin tukemiseksi, vaikka sen tärkeyden ja tarpeellisuuden on voinut useissa eri keskusteluissa havaita. Sijaisvanhempien tulehtunut parisuhde tulee mitä todennäköisimmin läpinäkyväksi perheen ympärillä toimiville verkostoille. Perheelle tarjottujen
tukitoiminen joukkoon tulisi tuoda myös tuki tähän vanhempien yksityiseenkin osaalueeseen, koska vanhempien parisuhde voi merkittävällä tavalla vaikuttaa sekä sijaisvanhempien tehtävässä jaksamiseen, että sijoitettujen lasten hyvinvointiin.
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Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä on selvittää sijaisvanhempien parisuhdehyvinvoinnin ja -tuen kokemusta sekä heidän parisuhteeseensa liittyvän tuen tarve.
Tuloksien perusteella voidaan selvittää, onko tulevaisuudessa tarpeellista kehittää
lastensuojelun perhehoidolle uusia palvelumuotoja tai laajentaa olemassa olevia
palveluita sisällöllisesti niin, että parisuhdeteema tulee vahvemmin osaksi koko palvelujärjestelmää. Olennaista on myös tietää, minkälaiset parisuhteen tukimuodot
voivat olla palvelemassa sekä sisällöllisesti, että toiminnallisesti niin, että sijaisperheiden erityishaasteet on huomioitu. Tuloksista voi näin ollen olla apua sijoituksista
vastaaville ammattilaisille, sijaisvanhemmuutta tukeville järjestöille ja yhdistyksille
sekä sijaisvanhemmille. Yhteiskunnallisesti hyödyttävää on, jos sijaisvanhemmat
kokisivat parisuhteensa hyväksi ja toimivaksi. Näin vältyttäisiin mahdollisten parisuhde-erojen aiheuttamilta sijoitusten purkautumisilta, sillä toimivia sijaisperheitä
tarvitaan yhä enemmän.
Parisuhteen hoitaminen vaatii aina keskinäistä aikaa ja voimavaroja. Lastensuojelun perhehoitajien vaativassa tehtävässä molempia on usein liian vähän. Käytännössä aikaa ja matalan kynnyksen palveluita tulisi kuitenkin järjestää sijaisvanhemmille kohdennettuna niin, että vanhemmat saisivat parisuhteeseensa helposti apua
jo ennen kuin tilanne sijaisperheessä kriisiytyy.
Olen toiminut kiireellisesti sijoitettavien lasten perhehoitajana ja sen myötä olen tietoinen perhehoitajan tehtävänkuvasta, työn vaativuudesta ja sen vaikutuksesta
perhe-elämän rakenteisiin, ihmissuhteisiin ja tunneilmapiiriin. Olen lisäksi Kataja
ry:n kouluttamana Parineuvoja ja sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvoinnin
haasteet ovat näin ollen itselleni luonnostaan mielenkiintoinen aihe. Lastensuojelun
perhehoitajien hyvinvoinnista sekä parisuhteiden ongelmista löytyy yleistä tietoa ja
tutkimuksia, mutta suoranaista sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvointiin keskitettyä tutkimustyötä ei ole tehty.
Opinnäytetyön tutkimusote on kvantitatiivinen ja aineiston kerääminen toteutettiin
sähköisellä kyselyllä. Kyselyn tulosten lisäksi opinnäytetyö pohjautuu lastensuojelun perhehoitajien parisuhteisiin liittyvään jo olemassa olevaan tietoon. Yhteistyötahoina tässä opinnäytetyössä ovat Pesäpuu ry. ja Perhehoito Luotsi. Kyselyn jakelussa ja tukena edellä mainittujen lisäksi on Perhehoitoliitto ry.
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2 SIJAISVANHEMMUUS

2.1 Lastensuojelun perhehoito
Lastensuojelun sijaishuollossa lapselle valitaan hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka eli lapsi voidaan sijoittaa joko perhehoitoon, ammatilliseen
perhekotiin, lastensuojelulaitokseen tai muuhun lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon
(Lastensuojelun käsikirja 2020). Kodeissa toteutettava perhehoidolla tarkoitetaan
hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Lastensuojelun perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoidossa voi olla huostaanotettuja tai kiireellisesti sijoitettuja
lapsia. Lapsi voi olla sijoitettuna perheeseen myös avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona (Perhehoitolaki 263/2015, 1§, 3§, 28§).
Perhehoito on lastensuojelussa yleisin sijaishuoltopaikka. Kuviosta 1 voidaan
nähdä, kuinka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Lastensuojelun tilastoraportin mukaan yli puolet (55 %) vuoden 2018 lopussa huostassa olleista 9
533:sta lapsesta oli sijoitettu perheisiin (THL 2019a). Lastensuojelun perhehoidosta
puhuttaessa kyse on siis mittavavasta määrästä suomalaisperheitä. Perhehoitoa
antavaa henkilöä kutsutaan perhehoitajaksi. (Mitä perhehoito on? n.d.) Nimike perhehoitaja otettiin käyttöön vuonna 1992 ja samana vuonna syntyi myös perhehoitajalaki (Ketola 2008, 18). Perhehoitoa tarjotaan lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisille kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja ikäihmisille. Lapsia ja nuoria
hoitavista perhehoitajista käytetään usein myös nimitystä sijaisvanhempi. (Mitä perhehoito on? n.d.) Tämä vakiintunut ja yleisesti hyvin tunnettu termi on ollut käytössä
jo ennen perhehoitajalakia (Ketola 2008, 18). Käytän tässä opinnäytetyössäni lastensuojelun perhehoitajista myös nimitystä sijaisvanhemmat. Sijaisvanhempi käsite
ilmaisee mielestäni toiminnan ja aseman yhtenä sanana.
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KUVIO 1. Vuoden 2018 lopussa huostaanotettujen lasten lukumäärä (THL 2019a,
Tilastoraportti 23/2019)

Perhehoitoa säätelevä perhehoitolaki velvoittaa kuntaa tai kuntayhtymää tekemään
toimeksiantosopimuksen perhehoitajaksi aikovan kanssa. Toimeksiantosopimuksessa eri osapuolten tulee sopia lain määrittämistä kohdista erikseen. Laki asettaa
ehtoja perhekodin olosuhteille, perhehoitajan kelpoisuudelle sekä hoidettavien määrälle. (Perhehoitolaki 263/2015, 1§, 3§.)
Perhehoitolaki säätää myös perhehoidon hoitopalkkiot, kustannusten korvaamisen
ja käynnistämiskorvauksen. Perhehoitajalla on oikeus saada hoitopalkkiota, jonka
vähimmäismäärä tarkistetaan kalenterivuosittain. Palkkiosta sovitaan erikseen toimeksiantosopimuksessa. (Perhehoitolaki 263/2015, 16§.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa kuntainfossa perhehoitajan hoitopalkkion vähimmäismäärä
perhehoidossa olevaa henkilöä kohden vuonna 2020 on 816,21 € kalenterikuukaudessa. Kunnat voivat halutessaan maksaa myös vähimmäismäärää suurempiakin
hoitopalkkioita. Kulukorvauksen vähimmäismäärä vuonna 2020 on 423,31 € kuukaudessa ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä 3.006,24 € perhehoidossa
olevaa henkilöä kohti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.)
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2.2 Sijaisvanhempana toimiminen
Sijaisperheenä toimimiseen ei vaadita erityistä ammatillista osaamista vaan riittää,
että on tavallinen, turvallinen perhe, jonka kaikki jäsenet ovat valmiita ottamaan sijoitetun lapsen tasavertaiseksi perheenjäsenekseen (Sijaisperheeksi n.d.). Valkonen ja Janhunen (2016) esittelevät tutkimukseen perustuvia tapoja tunnistaa potentiaalisia sijaisvanhempia ja jotka olisivat hyviä tehtävässä. Tärkeimmiksi tekijöiksi
osoittautuivat ystävien sosiaalinen tuki, persoonaan liittyvä toivon näkökulma eli
myönteisyys, usko elämän päämäärien saavuttamiseen sekä ongelmanratkaisukyky ja empatia, johon liittyy kyky nähdä asioita toisen perspektiivistä. (Valkonen &
Janhunen 2016.) Perhehoitolaissa perhehoitajan kelpoisuudesta sanotaan, että
perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.
Hoidettavien määrästä säädetään, että kodissa voidaan hoitaa enintään neljää henkilöä mukaan lukien hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset
lapset. (Perhehoitolaki 263/2015, 6§, 7§.)
Perhehoitolaki edellyttää sijaisvanhemmiksi aikovilta ennakkovalmennusta tehtävään (Perhehoitolaki 263/2015, 15 §). Perheet käyvät adoptio- ja sijaisperheille
suunnatun valmennuksen. Suomessa laajimmin ja eniten käytetty on PRIDE-valmennus. PRIDE-valmennus on alun perin kehitetty USA:ssa ja lyhenne PRIDE tulee
sanoista Parents´ Resources for Information Development Education. (Foster
PRIDE 1996). PRIDE-valmennus voi olla yksilö-, perhe-, tai ryhmäkohtainen prosessi, jota järjestetään joko kunnan, alueellisten sijaishuoltoyksiköiden, lastensuojelujärjestöjen tai yksityisten palvelutuottajien toimesta. PRIDE-valmennus tarjoaa
sijaisvanhemmuutta miettiville mahdollisuuden arvioida valmiuksiaan toimia sijaisvanhempana sekä antaa tietoja ja taitoja sijaisvanhempana toimimisesta (Valkonen
2015, 16).
PRIDE-valmennuksessa saa myös tietoa sijaisvanhemmuuden haasteista. Valmennus rohkaisee sijaisvanhempia kohtaamaan erilaisuutta ja näkemään sijoitettavan
lapsen tarpeet sekä hakemaan myös tarvittaessa apua ja tukea sijaisvanhemmuuteen. PRIDE-valmennuksessa sijaisvanhemmuudessa tarvittavat tiedot ja taidot
ovat valmiuksia, joiden mukaan lasta tulee suojella ja hoivata sekä tukea lapsen
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yksilöllistä kehitystä. Lisäksi tulee tukea lapsen suhteita vanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin ihmisiin sekä turvata läheisten ihmissuhteiden jatkuminen. Tarvitaan
myös valmiutta sitoutua lapseen sekä edistää ennakoitavuutta ja jatkuvuutta hänen
elämässään ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. (Piiroinen ym. 2020, 8,9.)
Näihin PRIDE-valmennuksen viiteen valmiuteen perustuvan yhteenvedon ja päätöksen perheet saavat kirjallisena. Arviointi on vanhempien ja valmentajien yhteinen, mutta päätösvastuu hyväksymisestä sijais- tai adoptioperheeksi on valmentajilla siinä tapauksessa, jos osallistujalla ei ole valmiuksia valmentajien mielestä riittävästi. Ilman osallistujan omaa arviointia omista valmiuksistaan ei myöskään voida
tehdä yhteistä päätöstä. (Piiroinen, Pynnönen & Yli-Rekola 2020, 16, 18, 21.)
PRIDE-valmennuksen tarkoituksena on taata jokaiselle sijaisperhettä tarvitsevalle
lapselle mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja saada lasten henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa hoitoa ja huolenpitoa perheessä. Valmennuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ehkäistä sijoitusten purkautumista riittämättömän tiedon ja ennakkovalmentautumisen takia. (Piiroinen ym. 2020, 8.)
Sijoitettujen lasten tulo perheeseen tuo muutoksia perhesuhteisiin. Uuden lapsen
tulo vaikuttaa puolisoiden keskinäisiin suhteisiin ja myös lasten ja vanhempien välisiin suhteisiin. Uuden lapsen tullessa vanhemmilla on myös entistä vähemmän aikaa yhdessäololle. Vanhemmat voivat olla erimieltä esim. kasvatusasioissa, mikä
voi rasittaa suhdetta. (PRIDE-kirja 2013, 7.) Oma puoliso koetaan yhdeksi merkittävimmäksi sijaisvanhempien hyvinvointia edistävistä asioista, mutta hyvin moni sijaisvanhempi kokee, ettei heillä ole tarpeeksi kahdenkeskeistä aikaa puolison
kanssa (Rauhala 2019). Parisuhteessa olevat lastensuojelun perhehoitajat ovat
kuin ”työpari”. Perheeltä odotetaan sujuvaa arkea ja sitä, että oma parisuhde ja elämänhallinta ovat tasapainossa (Sijaisperheeksi n.d.).
Lastensuojelun perhehoidossa on huomioitava myös se, ettei perheeseen tule ainoastaan sijoitettu lapsi vaan hänen mukanaan tulee myös iso joukko uusia verkostoja. Sijaisvanhemmuus merkitsee yhteistyötä sosiaalityöntekijän ja sijoituksesta
vastaavan organisaation kanssa. Lapsen syntymävanhemmat, sukulaiset, kaverit ja
harrastusverkostot tulevat osaksi perhettä. Lisäksi lapsen päivähoidon työntekijät,
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opettajat, terveydenhoito, terapeutit ja mahdolliset muut asiantuntijat kuuluvat verkostoon. Samoin sijaisvanhemman omat vertaisryhmät, työohjaus, mentorointi ja
tukimuodot kasvattavat verkostoa. (PRIDE-kirja 2013, 8.)

2.3 Sijaisvanhempien hyvinvoinnin haasteet
Rauhala (2019) kuvaa opinnäytteessään lastensuojelun perhehoitajien hyvinvointiin
negatiivisesti vaikuttavia asioita. Kiireinen aikataulu, oman ajan ja parisuhdeajan
vähyys, haastavat henkilökohtaista hyvinvointia. Samoin kuormittavuutta aiheutti sijoitetun lapsen oireilu ja toimimaton yhteistyö sosiaalitoimen tai biologisten vanhempien kanssa. (Rauhala 2019, 74.) Edellä mainitut tekijät voivat kuormittaa myös parisuhteen hyvinvointia, sillä usein oma hyvinvointi heijastuu myös parisuhteeseen.
Rauhalan edellä esittämiin koetun hyvinvoinnin haasteisiin on hyvä tuoda joitakin
tarkentavia näkökulmia. Ajankäyttö ja perhehoitajan tehtävän toteuttaminen ovat
keskeisiä tekijöitä, joita ei voi rajata pois perheen sisäisestä toimintakentästä. Sijoitetun lapsen oireilu sekä yhteistyö sosiaalitoimen ja biologisten vanhempien kanssa
liittyvät perhehoitajan tehtävän toteuttamiseen.

2.3.1 Ajankäytölliset haasteet
Oman ajan puute on haaste monissa lapsiperheissä. Lastensuojelun perhehoitajan
työssä oma vapaa-aika on vaikeasti määriteltävissä, joten työssä jaksamiseen täytyy tietoisesti panostaa. Työstä palautumiseen täytyy itse osata huolehtia. Jatkuva
kotona oleminen opettaa ja ylläpitää lasten tottumista siihen, että vanhemmat ovat
jatkuvasti saatavilla. Tämä luonnollisesti on toisaalta hyvä, mutta kun sijaisvanhemmat lähtevät lomalle, erossa olo voi olla sijoitetuille lapsille vaikeaa. Lomalta palattua
kotona saattaa lasten huomion tarve on entistä suurempi, mikä taas voi vaikuttaa
kuormittavasti sijaisvanhempiin.
PRIDE-valmennuksessa kerrotaan sijaisvanhemmiksi aikoville siitä, kuinka perheen
verkosto muuttuu sijoitetun lapsen tullessa perheeseen. Muutos ei koske ainoastaan sitä, että verkostoja tulee lisää vaan myös sitä, että ajankäytöllisistä haasteista
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johtuen sijaisvanhempien omista harrastuksista osa voi jäädä pois. (PRIDE -kirja
2013, 8.)
Vanhempien parisuhde on perheen ydin ja sen vahvistaminen on lapsen ja koko
perheen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Rauhala toteaa (2019) parisuhdeajan vähyyden olevan yksi lastensuojelun perhehoitajien hyvinvointia haastavia tekijöitä.
Siitä huolimatta hänen tutkimuksessaan kysyttäessä vastaajien tyytyväisyyttä parisuhteeseensa 37% kertoi olevansa siihen erittäin tyytyväinen ja lähes puolet melko
tyytyväisiä. Vain 5 % vastasi olevansa tyytymätön suhteessaan. Viidesosa vastaajista vietti kahdenkeskeistä aikaa puolisonsa tai seurustelukumppaninsa kanssa päivittäin tai lähes päivittäin. Parisuhteen hyvinvoinnin kannalta erityisen piirteen tuo
tutkimustulos, jonka mukaan 36% vastaajista vietti kahdenkeskeistä aikaa kumppaninsa kanssa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. (Rauhala 2019, 47.)
Vaikka sijaisvanhemmuudessa parisuhdetta koeteltaisiinkin, se voi myös lujittua,
kun perheen asioista keskustellaan enemmän. Juhkov ja Piikki (Juhkov & Piikki,
2016) ovat osana Pro gradu -työtään selvittäneet myös sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvointia. Tutkimuksen aineisto koostui pitkäaikaisille sijaisvanhemmille
lähetetyn kyselyn vastauksista (n=118) ja neljän sijaisvanhempipariskunnan haastatteluista. Tutkimuksessa isät kokivat sijaislapsen perheeseen tulemisen vaikuttavan parisuhteeseen sekä yhdistävänä että parisuhdetta lujittavana ja syventävänä
tekijänä. Näin sen vuoksi, että vanhemmat olivat joutuneet keskustelemaan ja yhdessä ratkaisemaan vaikeitakin asioita, joita ei välttämättä tule esille niin sanotussa
tavallisessa perheessä. Keskusteluyhteyden kautta ymmärrys puolin ja toisin oli lisääntynyt. Osa isistä koki ristiriitojen ja haasteiden lisääntyneen parisuhteessa.
Sekä äidit että isät kokivat kuitenkin parisuhteessa intiimin kanssakäymisen vähentyneen. Tutkimuksen kyselylomakeaineistossa sijaisvanhemmuuden negatiiviset
vaikutukset parisuhteeseen tulivat voimakkaammin esille kuin haastatteluissa. (Juhkov & Piikki 2016, 58, 89.)
Molemmissa edellä kuvatuissa tutkimustulokissa on seikkoja, jotka herättävät mielenkiinnon tutkia sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvointia. Rauhalan (2019) tutkimustuloksessa mielenkiinnon herätti se, että parisuhdeajan vähyys todettiin yhdeksi parisuhteen hyvinvointia haastavaksi tekijäksi vastaajista 36 prosentin viettäessä kahdenkeskeistä aikaa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Siitä huolimatta
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kysyttäessä vastaajien tyytyväisyyttä parisuhteeseensa 37% kertoi olevansa siihen
erittäin tyytyväinen ja 43% oli melko tyytyväisiä. (Rauhala 2019, 47.) Juhkovin ja
Piikin tutkimuksessa (2016) mielenkiinnon herätti puolestaan se, että kyselylomakeaineistossa sijaisvanhemmuuden haastavat vaikutukset parisuhteeseen tulivat voimakkaammin esille kuin haastatteluissa (Juhkov & Piikki 2016, 89).

2.3.2 Perhehoitajan tehtävän toteuttamiseen liittyvät haasteet
Sijaisvanhemmat voivat joutua tekemään haastavaa työtä Nepsy- ja kiintymyssuhdehäiriöisten sekä traumatisoituneiden lasten parissa. Sijoitetuilla lapsilla on usein
hylkäämisen kokemuksia ja turvattomuutta, jolloin he tarvitsevat ja vaativat paljon
rakkautta ja huomiota. Sijaisperheessä tätä kaikkea täytyy ehkä jakaa myös perheen muiden lasten kanssa ja se voi kuormittaa sekä lapsia että sijaisvanhempia.
Poijulan (1999) mukaan traumatisoituneiden lasten kasvatus vaatii kasvattajilta
edellytyksiä tunnistaa itsestään traumaattisen stressin vaikutuksia. Näitä tunnistaakseen, kasvattajalla täytyisi olla koulutusta traumaperäisistä stressioireista niin
yksilö- kuin yhteisötasolla. Sijaistraumatisoitumisesta voi aiheutua esimerkiksi kielteisiä stressivaikutuksia ihmisen persoonallisuuteen. Sijaistraumatisoitumisen
purku ja hoito keskittyvät realistisiin työmääriin, taustayhteisön tukeen sekä työnohjaukseen. Työnohjauksessa sijaistraumatisoitumista voidaan purkaa ja oppia hallitsemaan sekä löytää uusia selviytymiskeinoja työhön. (Poijula 1999, 200–201.)
Sijaisvanhemmuudessa asenteella sekä tunteilla on suuri merkitys. Hughesin
(2011) esittämä PACE-asenne on koettu erittäin toimivaksi sijaisvanhempien käytössä. PACE-asenne koostuu leikkisyydestä, hyväksynnästä, uteliaisuudesta ja empatiasta. PACE-asenne lasta kohtaan näyttäytyy äänensävyinä sekä ydintunteena
ja siihen vaikuttavat sijaisvanhemman elämä ja asenne. Perhehoitaja pystyy omalla
asenteellaan osoittamaan lapselle ilon, ehdottoman rakkauden häntä kohtaan sekä
avoimen ja lämpimän suhtautumisensa. Erityisesti pyrittäessä luomaan turvallista
kiintymyssuhdetta, mikä monilta sijoitetuilta lapsilta puuttuu, tällainen asenne on
välttämätön. PACE-asenteen käyttövaikutuksina on nähty kaikessa kasvatuksessa
esimerkiksi sääntöjen ja ongelmanratkaisujen väheneminen sekä tarpeettomuus
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pakottaa lasta tottelemaan. Sijaisvanhemman ja sijoitetun lapsen väliseen suhteeseen kurinpidosta voi tulla PACE-asenteen käytön myötä luonnollinen osa ja sitä ei
enää koeta suhteen vahingoittajaksi. (Hughes 2011, 87–89.)
Sijaisvanhemmuudessa lapseen saatetaan sitoutua vuosikausiksi ja sen myötä lapsen mukana tulee myös hänen elämänsä verkostot eli biologinen perhe, suku ja
sijoituksen myötä myös sosiaalitoimen työntekijät ja viranomaiset. Heistä kaikesta
tulee myös osa sijaisvanhempien elämää. Tästä voi aiheutua kuormitusta sijaisvanhempien hyvinvoinnille ja siksi omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää.
Jakamalla tunteitaan voi keventää tunnetaakkaansa sekä kohentaa omaa hyvinvointiaan. Tunteiden näyttäminen on tärkeää, mutta ihmisen täytyy osata myös hallita tunteitaan. Onnistuneeseen vuorovaikutukseen päästäkseen tunteiden ilmaisu
rakentavasti helpottaa myös työssä koettuja paineita. (Manka 2011, 101–102.) Lastensuojelun perhehoitajan työssä onkin ensiarvoisen tärkeää, että kyetään puhumaan koetuista hankalista tilanteista tai mieltä vaivaamista asioista kaikilta elämän
osa-alueilta sijoittavan tahon suuntaan.

2.4 Sijaisvanhempien hyvinvoinnin tuki
Sijaisvanhempien hyvinvoinnin tukeminen on myös yhteiskunnallisesti huomionarvoinen asia. Perheen ja kodin, jossa sijoitettu lapsi elää, tulisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea lapsen hyvinvointia. On kaikin puolin toivottavaa, että sijaisperheessä voitaisiin hyvin ja etteivät sijoitukset turhaan purkaantuisi. Sijaisvanhempien
hyvinvointia turvaa laki, jonka mukaan perhehoitajalle on järjestettävä riittävä mahdollisuus saada tukea ja vastuutyöntekijän tapaamisia. Perhehoitajien työnohjaus
on niin ikään lain velvoittamaa. Siinä todetaan, että kunta tai kuntayhtymä vastaa
tarvittavasta työnohjauksesta toimeksiantosopimukseen kirjattavalla tavalla (Perhehoitolaki 15§).
Työnohjaus on työnohjaajakoulutuksen käyneen, vaitiolovelvollisen henkilön antamaa ammatillista tukea. Lastensuojelun perhehoitajien työnohjaajina toimivat
useimmiten perheterapeutit tai psykologit, jotka ovat poikkeuksetta lapsen sijoittaneen tahon ulkopuolelta. Työnohjauksessa käytetään erilaisia metodeja ja toimintaa
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ohjaavat orientaatiot ovat työnohjaajan mukaisia. Työnohjaus voi olla yksilö-, paritai ryhmätyönohjausta ja aina ehdottoman luottamuksellista niin, ettei työnohjaaja
arvioi millään tavalla perhehoitajan kelpoisuutta tehtävässään (Janhunen, Pitko &
Säles n.d.,13). Työnohjausryhmissä toimitaan osallistujien välillä vaitiolovelvollisina.
Toisten jakamat arjen kokemukset toimivat arvokkaina ja voimauttavina vertaisuuden tuomina neuvoina. Yhteinen ymmärrys toteutettavasta tehtävästä vahvistaa
omaa ammatillista identiteettiä. Osana jaettuja kokemuksia ovat myös parisuhteeseen liittyvät teemat, joihin mentorointi tuo osaltaan saman kokemuksen jakamisen.
Mentorointi on kokeneemman perhehoitajan antamaa tukea toiminnan aloittavalle
tai haasteellisessa tilanteessa olevalle perhehoitajalle. Mentorointi perustuu vertaistukeen ja on tavoitteellista toimintaa. Sen tehtävänä ei ole korvata perhehoitajan
vastuutyöntekijän tukea, työnohjausta tai täydennyskoulutusta vaan kyseessä on
niitä täydentävä tukimuoto. Mentorointi on suhteellisen uusi tukimuoto perhehoidossa, mutta sen käyttö on lisääntynyt viime vuosina hyvän palautteen perusteella.
(Heino & Säles 2017, 72.)
Vertaistuen merkitys perhehoitajien hyvinvoinnin tukena onkin erittäin merkittävä tekijä, sillä jatkuvan vaitiolovelvollisuutensa vuoksi perhehoitajat eivät voi saada samalla tavalla lähiverkostoltaan tukea vanhemmuuteen, kuin muut perheet. Heinon
ja Säleksen mukaan (2017) vertaistukiryhmässä perhehoitajat oppivat toistensa kokemuksista, lisäävät ammattitaitoaan ja vahvistavat voimavarojaan. Vertaistukiryhmät voivat olla osittain teemoitettuja, jolloin toiminta pysyy tavoitteellisena, mutta
toimiakseen vertaistuen on sallittava osallistujille myös juuri tapaamishetkellä ajankohtaisten asioiden käsittelyn. (Heino & Säles 2017, 75.)
Perhehoidossa tarvitaan myös täydennyskoulutusta. Sijoitetun lapsen tulo perheeseen muuttaa perhesysteemiä ja tuo mukanaan myös asioita, joihin ei ole ollut mahdollista varautua ennakolta. Täydennyskoulutuksen tuoman tuen on tarkoitus
omalta osaltaan auttaa siinä, että perhesysteemi voi tulla huomioiduksi kokonaisuutena ja sen myötä myös lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet huomioidaan. (Heino
& Säles 2017, 73.) Täydennyskoulutusta tarjoavat mm. sijoituksesta vastaavat toimijat, Perhehoitoliitto ry, joka on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö
ja Pesäpuu ry, joka on valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus.
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Hyvinvointia luonnollisesti tukevat myös muutkin tekijät kuin vain perhehoitajille ensisijaisesti kohdennettu tuki. Ihminen on psyko- fyysis- sosiaalinen kokonaisuus ja
näin olleen hyvinvointiin vaikuttavat useat eri tekijät. Rauhalan (2019) opinnäytetyön mukaan sijaisvanhemmat itse näkevät hyvinvointiaan merkittävimmin edistäviksi seikoiksi perheen, läheiset ja vapaa-ajan. Tutkimuksen mukaan perhehoitajat
ylläpitävät hyvinvointiaan muun muassa pitämällä huolta fyysisestä terveydestään,
harrastamalla ja viettämällä aikaa läheistensä kanssa. Suurin osa kyselyyn vastanneista koki olevansa kyvykkäitä sijaisvanhempana toimimiseen. (Rauhala 2019,
58.) Koska lastensuojelun perhehoitajat eivät toimi työsopimussuhteessa, eivätkä
näin ollen ole työterveyshuoltoon oikeutettuja, ovat useimmat tässä mainitut hyvinvointia ylläpitävät tekijät perhehoitajan omatoimisesti järjesteltäviä.
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3 PARISUHTEIDEN HYVINVOINTI

3.1 Parisuhde
Parisuhde on kahden aikuisen välinen suhde, joka pohjautuu yleensä rakastumiselle. Parisuhteessa sitoudutaan elämään lähellä toista elämän eri alueilla. (Järvinen ym. 2012, 119.) Puolisoiden välistä suhdetta voidaan pitää erityisen läheisyyden muovaama ihmissuhteena, jossa puolisot sitoutuvat elämään yhdessä elämän
eri taitekohdissa. Turvallinen kiintyminen puolisoon tukee yksilön hyvinvointia ja
stressistä toipumista sekä antaa mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen, mikäli
lapsuudessa on jäänyt vaille turvallista kiintymyssuhdetta. (Vilen ym. 2010, 115.)
Väestöliiton mukaan parisuhde onkin yksi elämämme merkittävimmistä ihmissuhteista. Jos parisuhde voi hyvin, lisääntyy henkinen hyvinvointimme ja se heijastuu
myös lähiympäristöömme. Jotta parisuhde toimisi hyvin ja toisi iloa ja tyydytystä molemmille kumppaneille, kannattaa tietoisesti pyrkiä hoitamaan suhdetta. (Väestöliitto
2020a) Parisuhteen vakiintuminen edellyttää kasvua ja kehitystä niin yksilönä kuin
puolisoina. Parisuhteeseen hakeutumiseen syyt löytyvät ihmisen tarpeesta saada
kokea turvaa ja hyväksyvää läheisyyttä sekä kunnioituksen, arvostuksen että seksuaalisen kanssakäymisenkin muodossa. (Kontula 2009, 10–12.)
Merkittävyytensä vuoksi parisuhteesta on muodostettu erilaisia teorioita. Suomalaisessa parisuhdetutkimuksessa yleisimmin käytössä olevat teoriat ovat Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria ja Gottmanin parisuhdeteoria. Ne antavat kattavan selityksen
sille, mihin parisuhde perustuu, miten se toimii ja miksi siitä ilmenee tiettyjä ominaisuuksia. Parisuhdeterapeutit perustavat yksilö- ja parityöskentelynsä usein näihin
hyväksi havaittuihin teorioihin.

3.1.1 Kiintymyssuhdeteoria parisuhteessa
Kiintymyssuhdeteoria on kehityspsykologi John Bowlbyn luoma näkemys vuorovaikutussuhteista, joka voidaan jakaa neljään kiintymyssuhdetyyppiin: turvallinen, vält-
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televä, ristiriitainen ja jäsentymätön. Parisuhde on myös kiintymyssuhde, jossa monien ongelmien yhteinen nimittäjä on hylätyksi tulemisen pelko. Turvallisesti kiintynyt ei pelkää jätetyksi tulemista, vaan luottaa ja uskaltaa heittäytyä suhteeseen. Turvallisesti kiintyneet ovat olleet lapsuudessaan rakastettuja ja ymmärrettyjä, heitä on
kuunneltu ja lohdutettu. (Sinkkonen 2018, 103.)
Välittelevästi kiintyneet välttelevät parisuhteessaan intiimiyttä ja kokevat läheisyyden epämukavaksi. Ominaisista on epävarmuus siitä, voiko toiseen luottaa ja siksi
täytyy pyrkiä selviytymään itse. Välttelevästi kiintyneet pitävät parisuhteessakin
enemmän järki- kuin tunneperäisistä keskusteluista ja pitävät mielellään etäisyyttä
suojatakseen itsensä hylätyksi tulemiselta. Välttelevä kiintymyssuhde on tyypillisempi miehillä. Ristiriitaisesti kiintyneet ovat parisuhteessa tarrautuvia, koska pelkäävät tulevansa jätetyiksi. (Sinkkonen 2018, 103.)
Kiintymyssuhteet vaikuttavat myös parinvalintaan. Tutkimusten mukaan turvallisesti
kiintyneet valitsevat todennäköisimmin turvallisesti kiintyneen puolison. Kiintymyssuhde malleilla on yhteys parisuhteiden selviytymiskeinoihin siten, että turvallisesti
kiintyneet tekevät suhteessaan enemmän yksimielisiä päätöksiä, puhuvat paljon toisilleen ja antavat puolisolleen enemmän aikaa tilanteen korjaamiseksi kuin turvattomasti kiintyneet. On myös tutkimushavaintoja siitä, että puolison kyetessä suhteutumaan ristiriitoihin ja suuriin tunnereaktioihin ilman vihamielisyyttä, turvattomasti
kiintyneen puolison käyttäytyminen alkoi muuttua. (Ranssi-Matikainen 2010, 96,
98.) Kiintymyssuhdeteorian mukaan toimivan suhteen olennaisin tekijä on suhteen
turvallisuus, eikä esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot. Hyvän parisuhteen perusta
on hyvä tunnetason sitoutuminen kumppaniin. (Markova 2020a). Tunnesitoutuminen luo ja säätelee läheisyyttä kiintymyksen kohteeseen ja sisäisiin työskentelymalleihin, jotka puolestaan heijastelevat sisäistyneitä käsityksiä oman itsen rakastettavuudesta ja arvosta sekä siitä, missä määrin toiset ovat käytettävissä riippuvuuden
kohteina. Parisuhteen ollessa kriisissä eivät kiintymystarpeet sinänsä ole ongelma
vaan ennemminkin se, miten kumppanit prosessoivat ja ilmentävät kiintymystarpeitaan turvattomaksi ja uhkaavaksi koetussa tilanteessa. (Markova 2020b.)
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3.1.2 Gottmanin parisuhdeteoria
Washingtonin yliopiston professori, psykologi John Gottman on yksi tämän hetken
tunnetuimmista parisuhteen tutkijoista maailmassa. Hän on yhdessä puolisonsa Julien ja useiden muiden psykologien kanssa kehittänyt parisuhdeteoriansa Yhdysvalloissa Washingtonin yliopiston Perhetutkimuslaboratoriossa (Relationship Research Institute) sekä Seattlessa sijaitsevassa Ihmissuhdeinstituutissa (Relationship Research Institute). (Gottman 2006, 12–13.)
Gottmanin ns. rakkauslaboratoriossa parisuhdekysymyksiä on tutkittu poikkeuksellisen monipuolisin menetelmin ja pitkittäistutkimuksellisesti. Kyseessä on asunto, johon pari tulee asumaan esimerkiksi viikonlopuksi ja jossa heidän vuorovaikutustaan
seurataan ja videoidaan. Lisäksi paria haastatellaan monipuolisesti ja samalla seurataan heidän sydämensykettä, verenpainetta, stressihormonipitoisuutta ym. Seuraamista jatketaan vuosien ajan. Tutkimustensa perusteella Gottman on laatinut
teorian toimivasta parisuhteesta, johon hänen ennaltaehkäisevä ja terapeuttinen
työskentelymalli perustuvat. Onnistunut konfliktien ratkaisu ei riitä parisuhteen onnistumiseen vaan suhteelle on tärkeää positiivisen tunneilmaston ylläpito. Myönteisyydellä ja kielteisyydellä on suuri vaikutus suhteen pitkäaikaisuuteen. Gottmanin
mukaan emotionaalista älykkyyttä voidaan opettaa pareille. (Gottman 2007,1–3.)
Gottmanin parisuhdeteorian (2008) mukaan onnellisen ja kestävän parisuhteen
mahdollistaa seitsemän olennaista periaatetta (taulukko 1). Lähtökohtaisena periaatteena on ”Rakkauskarttojen” käyttäminen. Tarkoituksena on, että kumpikin ”päivittää” tietonsa siitä, mitä toisen elämässä tapahtuu. Parisuhteen osapuolet ovat tietoisia siitä, mikä toista tällä hetkellä huolestuttaa. Hyvässä parisuhteessa toista
myös kohdellaan kunnioittavasti. ”Toisen puoleen kääntymisellä” Gottman tarkoittaa, että parisuhteen osapuolet ovat kiinnostuneita toisistaan. Jos toinen on esim.
väsynyt ja surullinen tai iloinen ja innostunut, toinen kuuntelee häntä ja on kiinnostunut hänen kokemuksistaan. Lisäksi Gottmanin teoriassa tehtyjen havaintojen perusteella positiivinen tunnetilan luominen ja ratkaistavissa olevien ongelmien ratkaiseminen vahvistavat parisuhdetta. Ja lopuksi, kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä,
mutta jaetaan merkitsevät asiatoisin sanoen kumpikin pitää tärkeänä sitä, mikä on
toiselle tärkeää, merkityksellistä ja arvokasta. (Gottman 2008,140.)
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TAULUKKO 1. Onnellisen ja kestävän parisuhteen seitsemän periaatetta
1. Periaate

Rakkauden kartat

2. Periaate

Kohdellaan toista kunnioittavasti

3. Periaate

Toisen puoleen kääntyminen

4. Periaate

Positiivisen tunnetilan luominen

5. Periaate

Taito ratkaista ongelmat, joita voidaan ratkaista

6. Periaate

Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä

7. Periaate

Jaetaan merkittävät asiat

Gottmanin teoriasta voidaan löytää kaksi yksinkertaista ilmiötä, joihin hyvä parisuhde perustuu. Ensinnäkin onnelliset parit käyttäytyvät kuin hyvät ystävät ja
toiseksi he käsittelevät ristiriitojaan lempeään ja myönteiseen sävyyn.
Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria ja Gottmanin parisuhdeteoria osoittavat, että turvallinen kiintymys ja tunnesitoutuminen ovat tärkeitä elementtejä hyvän parisuhteen
ylläpitäjinä. Kumpaakin teoriaa yhdistää se, että ongelmien ja ristiriitojen ratkaisutaidot eivät ole keskiössä vaan ensisijaista on, että suhde on turvallinen ja tunneilmastoltaan positiivinen. Kiintymys ja tunnesitoutuminen ovat myös sijaisvanhemman tehtävässä merkittävässä osassa. Sijoitetuilla lapsilla on haasteita, mutta niihin
keskittynen ei ole olennaista, vaan olennaista on hyvä suhde ja tunnevuorovaikutus.

3.2 Hyvinvoinnin käsite

3.2.1 Hyvinvoinnin määrittelyä
Hyvinvointi on laaja-alainen käsite, joka tarkoittaa fyysisen, henkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin tilaa (Saari 2015, 76). Hyvinvointia määriteltäessä puhutaan sekä yhteisön ja yksilöiden hyvinvoinnista. Yhteisön hyvinvointiin vaikuttavat mm. asuinolot
ja ympäristö, työllisyys ja työolot sekä toimeentulo (THL 2019b). Yksilöllisiä hyvinvoinnin osatekijöitä voidaan kuvata terveyden, sosiaalisten suhteiden, itsensä toteuttamisen ja onnellisuuden kautta, mitkä usein tukevat toinen toisiaan (Karvonen,
Moisio & Simpura 2008, 14.) Vastaavasti vakava sairaus voi olla heikentämässä
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onnellisuutta tai kykyä toteuttaa itseä, joten hyvinvoinnin kokonaiskuvaan voi vaikuttaa eri tekijöiden riippuvuudet.
Suomen Mielenterveysseura määrittelee hyvinvoinnin hyvänä elämänä. Määritelmä
on jaettu kuuteen osa-alueeseen, jotka muodostavat laajan katsauksen ihmisen hyvinvointiin eli yhteiskunnalliset arvot, turvattu toimeentulo, turvalliset ja toimivat ympäristöt, itsemääräämisoikeus sekä osallisuus, elämän tarkoituksen toteutuminen ja
tukevat ihmissuhteet. (Ruohonen 2015, 4–5.) Veenhovenin mukaan (2000) hyvinvointiin liittyen voidaan puhua myös ”elämän neljästä laadusta”, jotka ovat elinolojen
laatu, sisäisten voimavarojen laatu, hyödyksi olemisen tunne ja elämän merkityksellisyys (Veenhoven 2000,1–39). Hyvinvointi-käsite voidaan jakaa myös pääpiirteittäin kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi (Vaarama, Moisio & Karvonen 2010, 11). Hyvinvoinnin määritteleminen on moniulotteista, eri tavoin kuvattavissa ja mitattavissa olevaa sekä eri tasoilla tapahtuvaa.
Hyvinvointia voidaan myös tutkia jaottelemalla se objektiiviseen ja subjektiiviseen
hyvinvointiin. Objektiiviseen hyvinvointi tarkoittaa sellaista hyvinvointia, mikä on mittavissa olevaa. Sen vastaparina on subjektiivinen hyvinvointi, mikä on ihmisen omiin
arvoihin perustuvaa hyvinvointia (Raijas 2008, 2). Suomalainen akatemian tutkimusprofessori Erik Allardt toi esiin koetun hyvinvointikäsityksen kansainvälisesti
käytetyssä hyvinvointitutkimuksessaan (Allardt 1972). Aikaisemmin oli tapana pyrkiä objektiivisuuteen selvittämällä pelkästään toimeentuloa, terveyttä, asumista tai
työtilannetta. Allardtin tutkimukseen pohjautuva having-, loving-, being-ajattelukaavio tuo esiin subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulman. Having (edustaa aineellisia
oloja), Loving (viittaa tarpeeseen olla suhteessa toisiin ihmisiin ja muodostaa sosiaalisia identiteettejä) ja Being (kuvaa tarvetta kiinnittyä yhteiskuntaan ja elää sopusoinnussa luonnon kanssa). Siinä missä having kuvaa vielä mitattavissa olevaa materiaalista puolta, ovat loving ja being selkeästi subjektiivisia. Loving pitää sisällään
ihmissuhteisiin liittyvän hyvinvoinnin ja being puolestaan itsearvostuksen. (Allardt
1976, 198.) Sosiaalisiin suhteisiin ja persoonalliseen kasvuun liittyvä itsensä toteuttaminen kuvaavat ihmisen sisäisitä hyvinvointia, jota ei voi sivuuttaa hyvinvointikokemuksena.
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Subjektiivisen hyvinvoinnin tutkiminen on merkittävä tekijä hyvinvoinnin tutkimisessa, vaikka se ei kutenkaan ole koko totuus hyvinvoinnista. Subjektiivisen hyvinvoinnin kokemiselle on olemassa monia eri muuttujia, mutta yhtä ainoaa selkeää
teoriaa ei kutenkaan ole olemassa (Diener & Lucas 2000, 330). Subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen taustalla on pitkä filosofinen traditio, jonka mukaan yksilöt ovat
oman hyvinvointinsa parhaita kuvaajia (Stiglitz ym. 2009, 154). Kun hyvinvointia käsitteenä kuvataan koetulla hyvinvoinnilla, siitä voidaan käyttää ilmaisua elämälaatu.
Elämänlaatua muovaavat edellä mainittujen terveyden ja materiaalisen hyvinvoinnin
lisäksi odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto ja mielekäs tekeminen. (THL 2019b.) Arkipuheessa hyvinvoinnilla kuvataan erilaisia hyvää oloa
aikaansaavia kokemuksia ja elämyksiä (Karvonen, Moisio & Simpura 2009, 20).

3.2.2 Näkökulmia hyvinvointiin
Hyvinvointia voidaan tarkastella eri näkökulmasta sen mukaan, mikä kulloinkin koetaan oleelliseksi (Diener ym. 2003, 404). Näkökulmia hyvinvointiin on hyvin monenlaisia riippuen tutkittavasta tieteenalasta. Tässä opinnäytetyössä hyvinvoinnilla tarkoitetaan ensisijaisesti koettua hyvinvointia yksilötasolla sijaisvanhempien parisuhteessa. Edellä kuvatuista hyvinvoinnin määritelmistä voidaan ottaa näkökulmaksi
sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma.
Sosiaaliset suhteet
Ihmisellä on luontainen tarve liittyä muihin ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen edellyttävät sosiaalisia taitoja. Nämä taidot alkavat rakentua jo lapsuudessa ja lopputulos riippuu temperamentista, kasvuympäristöstä sekä sosiaalisissa suhteissa saaduista kokemuksista. Hyvät sosiaaliset taidot koostuvat usein hyvistä vuorovaikutustavoista. (YTHS, n.d.) Niitä voi harjoitella myös aikuisuudessa ja ne hyödyntävät hyvinvointia sekä sijaisvanhemmuudessa että parisuhteessa.
Itsensä toteuttaminen
Itsensä toteuttaminen kuuluu Maslowin tarvehierarkian korkeimmaksi tavoitteeksi
(Maslow 1943). Suomalaisen Erik Allardtin (1976) mukaan itsensä toteutuminen
hyvinvoinnin käsitteenä määräytyy siinä, mitä ihminen on suhteessa yhteiskuntaan.
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Itsensä toteuttaminen muodostuu arvonannosta, korvaamattomuudesta, poliittisista
resursseista ja vapaa-ajan toiminnasta. (Allardt 1976, 50.) Itsensä toteuttamisen
tarve tämän määritelmän mukaan voi toteutua sijaisvanhempana, sillä parhaimmallaan se on omien kykyjen käyttämistä vanhemmuudessa sekä yksilö- ja paritasolla
toteuttaessa julkista hallintotehtävää yksityisellä sektorilla.
Onnellisuus
Onnellisuuden on usein tavoiteltava ja myönteinen tunnetila ja onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä on useimmiten lukuisia. Onnellisuutta voisi kuvata hyvin eletyllä
elämällä, mutta onnellisuus ei ole määritelmänä ristiriidaton. Tunnetilateorian esittäjä Georg Henrik von Wright (1916-2003) erottaakin hyvinvoinnin ja onnellisuuden
toisistaan. Hyvinvointi viittaa laajemmin siihen, mikä on hyvää ihmiselle, kun taas
onnellisuus on ensi sijassa yksilön sisäinen tila. Onnellisuus tarkoittaa yksilön melko
vakaata tuntumaa siitä, miltä hänen elämänsä tuntuu. (Tieteen termipankki 2016.)
Sosiaalinen pääoma
Sosiaalinen pääoma koostuu useasta eri alakäsitteestä ja yleensä se tarkoittaa ihmissuhteista saatavia resursseja, jotka koostuvat sosiaalisista verkostoista sekä
niissä jaetuista arvoista, uskomuksista, käsityksistä ja asenteista, kuten luottamus
ja vastavuoroisuus. Yksilötason sosiaalista pääomaa mitataan yksilön sosiaalisina
verkostoina ja niiden sisältönä, mm. luottamuksena. Sosiaalisen pääoman mittaamiseen tai tilastointiin ei ole myöskään vakiintunut käyttöön yhteisesti hyväksyttyjä
menetelmiä. (Lehto, Nieminen, Ojanen & Turpeenniemi-Hujanen 2017.)
Edellä kuvattuja hyvinvoinnin osatekijöitä sivutaan myös sijaisvanhempien työn ja
perheen yhteensovittamisessa. Lammi-Taskula ja Salmi (2014) tuovat näitä tekijöitä
esille kolmesta näkökulmasta, jotka perustuvat jo aiemminkin esille tulleisiin Erik
Allardtin määrittelemiin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin having, loving ja being. LammiTaskulan ja Salmin käsitteistössä having-käsitettä edustaa lapsiperheiden toimeentulo ja vanhempien ansiotyö sen keskeisenä lähteenä sekä koettu aikapula perheen
kanssa. Loving-käsitteen kautta kiteytyy lasten vanhempien tyytyväisyys parisuhteensa eri puoliin, parisuhteen jännitteisiin ja riidanaiheisiin sekä jaksamiseen äitinä
ja isänä. Being-käsitettä he tarkastelevat vanhempien työnjaon kautta erityisesti palkattoman, perheen arkea ylläpitävän hoiva- ja kotityön osalta, kiinnittäen erityistä
huomiota isyyteen ja isien osuuteen hoivatyössä. (Lammi-Taskula & Salmi 2014,
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40) Sijaisvanhempien parisuhteen näkökulmasta loving-käsitteen kautta voisi tarkastella sijaisvanhempien parisuhteen lisäksi suhdetta perheisisin sijoitettuihin lapsiin. Being-käsitteen tarkastelu toisi näkyviin sijaisvanhemmuuden tehtävän arvostuksen ja vaikutusmahdollisuudet koettuun hyvinvointiin oman tehtävän kautta.
Martela ja Jarenko tuovat (2014) edellä mainittuja hyvinvointitekijöitä esille myös
itseohjautuvuusteorian kautta. Ihmisen kolme psykologista perustarvetta, omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja kyvykkyys pohjautuvat itseohjautuvuusteoriaan ja ne ovat
hyvinvoinnin lisäksi välttämättömiä psykologiselle kasvulle ja motivaatiolle. Näiden
perustarpeiden täyttymys perustuu niin ikään paljolti henkilön omaan, subjektiiviseen kokemukseen niistä. (Martela & Jarenko 2014, 28.) Sijaisvanhemmuuden
osalta omaehtoisuus voi usein olla sidottu lastensuojelujärjestelmän ja -lain määrittelemiin rajoihin. Tämä luonnollisesti on aina lapsen edun mukaista ja suojelee lasta,
mutta voi olla osittain rajoittamassa sijaisvanhemman omaehtoista, vaikkakin ehkä
hyvää, tapaa toimia. Sijoitettujen lasten tarvitsevuus voi myös usein olla niin vaativaa, ettei sijaisvanhempi ehkä ole riittävän kyvykäs toteuttamaan tehtäväänsä.

3.3 Hyvinvoinnin kokemus parisuhteessa
Hyvinvointi tuo mukanaan omat erityispiirteensä, kun siirrytään parisuhteen tasolle.
Yksilöllisiin hyvinvointikokemuksiin vaikuttaa läheinen sosiaalinen suhde. Parisuhteen mukana tulee usein sitoutumista aikaansaavat tekijät, kuten yhteiset lapset.
Mikäli hyvinvointia määrittelevät henkilön omakohtaisiin sisäisiin kokemuksiin liittyvät tekijät, kuten onnellisuus ja sosiaalinen pääoma, tulee parisuhteessa omaa sisäistä kokemusta jakaa toiselle. Näin parisuhteessa tapahtuva vuorovaikutus on
merkittävä tekijä hyvinvoinnin kannalta. Aiemmin mainitut teoriat, kiintymyssuhdeteoria ja Gottmanin parisuhdeteoria, viittaavat siihen, että parisuhteessa turvallinen
ja tunneilmastoltaan positiivinen ilmapiiri toteutuu kahdenkeskisessä läheisyydessä.
Kontulan (2013, 31) mukaan parisuhteen onnistuminen edellyttää hyvää puolisoon
tutustumista, jolloin otetaan selvää hänen parisuhdeodotuksistaan ja -toiveistaan.
Parisuhdeongelmat vaikuttavat perheen hyvinvointiin usein kokonaisvaltaisesti ja
onkin tärkeää tiedostaa, että vanhempien parisuhteen hyvinvointi on voimavara,
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joka auttaa perhettä ongelmanratkaisuissa. Kun perheen hyvinvoinnin eteen tehdään vanhempien taholta yhdessä töitä, yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin tunne
vahvistuu. (Järvinen ym. 2012, 89.)
Suomalaiset pitävät parisuhteessa tärkeänä luottamusta, arvostusta, ristiriitojenratkaisutaitoja sekä yhteisiä arvoja (Pessi & Grönlund 2010, 24). Kontula (2009) lisää,
että suomalaiset kertovat olevansa varsin onnellisia parisuhteessaan. Vähintään
melko onnelliseksi parisuhteensa ilmoittaa yli 80 prosenttia sekä miehistä että naisista. Onnellisen parisuhteen lähtökohtina ovat tunne suhteen oikeudenmukaisuudesta, hyvä kommunikaatio sekä tyydyttäväksi koettu seksielämä. (Kontula 2009.)
Väestöliiton mukaan parisuhteen voi pitää elävänä ja hyvinvoivana, kun säilyttää
kosketuksen kumppaniin ja hänen elämäänsä sekä ylläpitää ihailua ja rakkautta.
Hyvinvointia edistää, kun luo positiivisen näkökulman siirtymällä jumiutuneesta taistelusta vuoropuheluun ja ratkaisee ongelmat rakentavasti. Kun vielä kunnioittaa
kumppanin elämän unelmia ja luo yhteisiä tavoitteita, voi välttää parisuhteen karikot
ja nähdä erilaisuuden kasvun mahdollistajana. (Väestöliitto 2020b.)
Väestöliiton vuoden 2013 perhebarometrissa selvitettiin suomalaisten avio- ja avoliittojen vahvuuksia ja ristiriitoja sekä syitä avio- ja avoeroihin. Tutkimuksessa oli
mukana Väestörekisterikeskuksesta vuonna 2005 avio- tai avoliiton solmineita. Vastaajille annettiin kyselyssä 16 mahdollista riidan aihetta, joita he olivat kokeneet nykyisessä tai päättyneessä parisuhteessaan. Tutkimustulos paljasti, että vuoteen
2013 jatkuneissa avio- ja avoliitoissa ristiriitoja oli aiheutunut eniten kotitöiden jakamisesta ja lasten kasvattamisesta. Seuraavaksi eniten riideltiin kommunikaation toimivuudesta ja parisuhteen pelisäännöistä, esimerkiksi kuinka käyttää yhteistä vapaa-aikaa ja rahoja sekä kuinka hoitaa lapsia. Näiden ohella yhtä yleisiä olivat riidat
läheisyyden ja seksuaalisuuden ilmaisuista. (Kontula 2013,9,112.) Edellä mainittujen perusteella peilaan parisuhteen hyvinvointia erityisesti suhteessa lapsiin, vuorovaikutustaitoihin ja kahdenkeskiseen läheisyyteen.

3.3.1 Lapset ja parisuhde
Kontulan (2013) tutkimuksen mukaan monet solmivat nykyäänkin parisuhteen toiveenaan saada lapsia. Ongelmaksi usein koituu kuitenkin se, ettei toive lapsesta
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ole aina molemminpuolinen. Mikäli kumppani ei halua parisuhteelta samoja asioita
kuin toinen puolisoista ja jos lapsi kuitenkin päätetään hankkia, saattaa siitä aiheutua, että lapsen syntymä voi konkreettisesti tulla puolisoiden väliin ja suhde saattaa
päätyä eroon. (Kontula 2013, 158.) Toisaalta Kontula toteaa, että jos parisuhdetta
halutaan hoitaa ja lapsen yrittäminen on puolisoiden yhteinen toivomus, lapsen syntymä tuskin koituu parisuhteen hyvinvoinnin uhaksi (Kontula 2013, 31).
Lapset voivat tuoda suhteeseen sisältöä ja pitää sitä kasassa. Lapsi voi olla suhdetta vahvistava yhteinen tekijä ja lisätä näin parisuhteen onnellisuutta. Vaikka
miesten ja naisten roolitusten erot ovat tasaantuneet viime vuosina, vaikuttaa siltä,
että naisilla on edelleen päävastuu perheestä ja kodista ja miehet käyttävät enemmän aikaa palkkatyöhön. Pienten lasten isät tekevät työssäkäyvistä pisintä työpäivää. Ajankäytössä ei ehditä panostaa parisuhteeseen ja vapaa-aikaan. (Kinnunen,
Malinen, & Laitinen 2009, 125–147.) Tutkijat eivät näe avioliittojen muuttuneen onnettomammiksi kuin ennen, vaan odotukset sitä kohtaan ovat muuttuneet – joskus
jopa ylisuuriksi. Usein parisuhteen onnea kaihertaa jokin kolmas asia, joka voi olla
lapsi, mutta myös työ tai harrastukset, joita ei osata sovittaa mukaan hyvään parisuhteeseen. (Pessi & Pöyhönen 2010, 21−24.)
Parkkinen, Sutinen, Vahvaselkä (2013) haastattelivat tutkimuksessaan perhekotivanhempia, jotka totesivat, että ellei heidän oma parisuhde ei ole kunnossa, sijoitettujen lasten auttaminenkin voi olla vaikeampaa. Lapset elävät heidän kanssaan samaa arkea vuorokauden ympäri ja hoitamattomat parisuhdeongelmat heijastuvat
perhe-elämään (Parkkinen ym. 2013, 34.) Sijaisvanhemmilta edellytetään näin ollen
hyvää parisuhdetta, jotta sijoitettujen lasten arki voisi olla eheyttävää.

3.3.2 Vuorovaikutus parisuhteessa
Useissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään puolisoiden välisen vuorovaikutuksen
ja parisuhteen keston välistä suhdetta. Selvityksissä on keskitytty vuorovaikutuksen
määrään, kommunikaatioon, ristiriitoihin sekä niiden selvittämiseen. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että vuorovaikutuksen määrä on yhteydessä parisuhteen
jatkuvuuteen ja vuorovaikutustaitojen moninaisuus selittää parisuhteen tasapainoa.
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Vuorovaikutus vaikuttaa myös siihen, kuinka läheisiksi puolisot toisensa tuntevat ja
selittää parisuhteen kestävyyttä. (Ranssi-Matikainen 2010, 369.)
Parisuhteessa ja keskusteluyhteyden ylläpitämisessä merkityksellistä on kuuntelemisen taito. On tärkeää, että molemmat tuntevat, että häntä kuunnellaan, ei siis vain
kuulla. Arjessa on paljon häiriöitä, jotka voivat häiritä keskittymistä. Tarvitaan aikaa
siihen, että kuuntelee ja keskittyy täysin kumppaniin. Negatiiviset asiat voi jättää
taustalle ja pyrkiä niiden huomioimisen sijaan kehumaan toista tämän tekemistä asioista. (Oulasmaa & Vaaranen 2010.) Koska toimivassa parisuhteessa on kyse ennen kaikkea toimivasta vuorovaikutuksesta, on hyvä huomioida, että vuorovaikutustaidot siirtyvät myös vanhemmilta lapsille. Vuorovaikutusta voidaan tukea erilaisten
harjoitusten avulla. (Vilen ym. 2010, 124−125.)

3.3.3 Kahdenkeskinen läheisyys parisuhteessa
Parisuhteen yksi tärkeimmistä osa-alueista on kahdenkeskeinen läheisyys ja seksuaalisuus. Läheisyys voi jäädä kiireisen arjen keskellä vähälle huomiolle. Parisuhteen hyvinvoinnin kannalta fyysiselle läheisyydelle olisikin tärkeää järjestää aikaa ja
vaalia sen ylläpitoa suhteen hyväksi. Ilman sanoja ja kosketusta suhde voi muuttua
kylmäksi ja etäiseksi. Tämän seurauksena pariskunta voi tuntea tyytymättömyyttä
suhteeseen. (Vainikainen 2015, 66.) Seksuaalisuudesta tulisi pystyä myös puhumaan avoimesti parisuhteessa. Kontulan (2009) tutkimuksen mukaan avoimesti
seksuaalisuudesta keskustelevat pariskunnat, olivat onnellisempia kuin pariskunnat, joille puhuminen ei ollut luontevaa. Tutkimus myös osoitti, että fyysinen läheisyys on yhtä tärkeää sekä miehelle että naiselle. Onnettomampia parisuhteessa olivat he, jotka kokivat fyysisen läheisyyden olevan vähäistä. (Kontula 2009, 89–90.)
Parisuhteessa lapsen syntymän myötä moni asia muuttuu. Sen lisäksi, että kotityöt
ja vastuut lisääntyvät, myös puolisoiden vapaa-aika ja mahdollisuudet intiimiin vuorovaikutukseen vähenevät (Malinen & Sevón 2009, 149–176). Lapsen syntymä on
etenkin monelle miehelle kriisi ja joskus jopa eron laukaiseva tekijä, kun yhteinen
intiimiaika vähenee (Kontula 2009, 81). Parisuhde voi kriisiytyä myös silloin, kun
perheeseen on tullut sijoitettuja lapsia.
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Lammi-Taskula & Salmin (2009, 2014) mukaan lasten kasvaessa kasvaa myös vanhempien tyytyväisyys yhteisen ajan määrään sekä yhdessä tekemiseen. Tutkimuksen mukaan isät ovat äitejä useammin tyytyväisiä työnjakoon niin lastenhoidossa
kuin kotitöissäkin, äidit puolestaan ovat isiä yleisemmin tyytyväisiä seksuaaliseen
kanssakäymiseen. Kouluikäisten lasten perheissä, toisin kuin pienten lasten perheissä, äitien ja isien välinen ero tyytyväisyydessä yhtäältä sukupuolielämään ja toisaalta kotitöiden jakamiseen on jonkin verran tasoittunut. (Lammi-Taskula ym.
2009, 38–47; Lammi-Taskula & Salmi 2014, 72–81.)
Tässä opinnäytetyössä halutaan tutkia hyvinvointia koetun hyvinvoinnin näkökulmasta. Parisuhteen hyvinvointia tarkastellaan aiemmin esitellyn Allardtin (1976) tutkimukseen pohjautuvan loving-käsitteen ja omassa parisuhteessa koetun onnellisuuden kautta. Työn hyvinvointitutkimuksessa on indikaattoreiden määrittelemiseen
ja jaotteluun käytetty aiemmin tehtyjä teorioita ja tutkimuksia.

3.4 Parisuhteen hyvinvoinnin tukeminen
Parisuhteen laadulla on suuri merkitys koko perheen kannalta. Parisuhteen ongelmat vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin, kun taas toimiessaan se on suuri voimavara koko perheelle. Parisuhdetta tulee hoitaa ja vaalia. (Järvinen ym. 2012,
119.) Suomessa parisuhdetyötä tekevät useat eri organisaatiot. Parisuhteiden hyväksi tehtävässä työssä on kaksi osa-aluetta: korjaava ja ehkäisevä eli vahvistava
parisuhdetyö. Tarvetta työlle on molemmilla sektoreilla. (Pukkala 2006, 67−69.) Ehkäisevän parisuhdetyön piirissä on myös paljon ns. matalamman kynnyksen parisuhdetoimijoita, jotka käyttävät työssään menetelmiä, jotka auttavat asiakkaita
myös korjaamaan suuntaa parisuhteessaan.

3.4.1 Korjaava parisuhdetyö
Kunnallisen kasvatus- ja perheneuvonnan työtehtävät olivat työn alkaessa 1950luvulla psykiatrinen, psykologinen ja sosiaalinen tutkimus sekä niihin perustuvat ohjeet ja hoito. Vuonna 1953 asetetun ohjesäännön mukaan kasvatusneuvolatyötä to-
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teuttivat lääkärit, psykologit ja sosiaalityöntekijät (Malinen 2009, 4.) Samat ammattiryhmät toetuttavat perheneuvontaa tänä päivänäkin: kasvatus- ja perheneuvontaa
toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen
mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).
Pariterapian suuntauksissa on eroavaisuuksia eri palveluntarjoajien välillä. Väestöliiton mukaan tällä hetkellä Suomessa yleisessä käytössä olevia pariterapian muotoja (taulukko 2) ovat Tunnekeskeinen pariterapia (Väestöliitto 2020c), Oivallukseen
suuntautunut pariterapia (Väestöliitto 2020d), Imagoterapia (Väestöliitto 2020e), Behavioraalisen pariterapian kehittelyn myötä syntynyt itsesääntely (Väestöliitto 2020f)
ja Gottmanin tutkimukseen perustuva pariterapia (Väestöliitto 2020g).
TAULUKKO 2. Yleisimmät pariterapian muodot
Terapiamuoto

Kuvaus terapiasta

Toteutus

Tunnekeskeinen pariterapia
Oivallukseen suuntautunut pariterapia

Puolisoita autetaan prosessoimaan
emotionaalisia reagointitapoja
Lähteenä parisuhdevaikeuksissa ovat
aiemmat suhdevauriot ja niistä johtuvat
defensiiviset strategiat
Lähteenä parisuhdevaikeuksissa ovat
aiemmat suhdevauriot ja niistä johtuvat
defensiiviset strategiat
Puolisoille opetetaan keinoja muunnella omaa toimintatapaansa parisuhdevuorovaikutuksessa
Vuorovaikutustavoista pyritään saamaan tarkka ja kattava kuva suhteutettuna toimivan parisuhteen periaatteisiin

Toteutuu 8–20 istunnossa
strukturoidusti.
Toteutuu 25 viikoittaisessa
50 minuutin pari-istunnossa

Imagoterapia
Behavioraalisen pariterapian kehittelyn myötä
syntynyt itsesääntely
Gottmanin pariterapia

-

Kirkon perheneuvonnan toiminta voidaan nähdä parisuhdetta korjaavaksi palveluksi. Sen perustehtävänä on tarjota ammatillista, psykoterapeuttista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksiin sekä elämän kriisitilanteisiin. Puolisoiden
suhdetta hoitamalla tuetaan samalla myös vanhemmuutta ja perheen lasten hyvinvointia. (Perheneuvonta n.d.).
Tällä hetkellä etenkin suurissa kaupungeissa perheneuvonnan tarjoamaan pariterapiaan on pitkät jonot, eivätkä kaikki halukkaat saa oikein mitoitettua ja riittävän
ammattitaitoista keskusteluapua ajoissa. Kirkon perheneuvonnassa iloitaan mahdollisista uusista toimijoista parisuhteen tuen alueella ja vahvistetaan mielellään yhteistyötä vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa (Pettinen & Anttonen 2019.)
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3.4.2 Ehkäisevä eli vahvistava parisuhdetyö
Parisuhdetyötä voidaan tehdä myös matalammalla tasolla kuin psykoterapeuttisella
tasolla. Sekä parisuhteen korjaamiseen että vahvistamisen eteen voidaan tehdä
työtä. Käytännössä työ on erilaisten parisuhdetapahtumien, kuten leirien, kurssien
ja luentojen järjestämistä, joissa suurimmaksi osaksi tapahtumien vetäjinä toimivat
vapaaehtoiset (Pukkala 2006, 69−70).
Suomessa toimii useita järjestöjä, jotka tekevät parisuhdetyötä. Seurakuntien lisäksi
nämä kolmannen sektorin järjestöt järjestävät parisuhdeleirejä-, tapahtumia ja kursseja. Näiden toimijoiden kattojärjestöksi voisi nimittää Kataja-parisuhdekeskus ry:tä,
joka kokoaa yhteen maassamme toimivaa parisuhdetyön tarjontaa ja kouluttaa parisuhdetyössä työskenteleviä. Lisäksi Kataja ry järjestää omia parisuhdekursseja- ja
luentoja. Kataja ry kehittää Suomessa tehtävän parisuhdetyön menetelmiä. (Kataja
ry. 2017.) Toiminnassa on toteutettu erilaisia hankkeita sen mukaan, mitä työn
kautta toimijoiden parissa on tärkeäksi havaittu.
Vanhempien parisuhdetaitoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä vanhempana
jaksaminen on sidoksissa parisuhteen hyvinvointiin. Lapsen kehitykseen vaikuttaa
vanhempien parisuhteen laatu, sillä se on lapselle keskeinen ihmissuhde- ja vuorovaikutusmalli. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan, että ne tavoittavat kattavasti
kaikenikäiset vanhemmat tunnistaen vanhemmuuden tuen tarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. (Valtioneuvoston verkkojulkaisut n.d., 3.) Perhekeskusten on suunniteltu olevan varhaisen tuen palvelukokonaisuuksia, jotka koostuvat äitiys- ja lastenneuvolan, avoimen varhaiskasvatuksen ja vähintään ennaltaehkäisevän sosiaalitoimen palveluista. (Halme, Kekkonen & Perälä 2012, 23.) Perhekeskusten tavoitteena on vahvistaa lasten ja vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta, osallisuutta
ja vertaissuhteita. Ne voivat tarjota moniammatillista perhevalmennusta, toimia palvelujen toimitilana ja perheiden ja lasten kohtaamispaikkana, jossa voi toimia myös
esimerkiksi avoin päiväkoti tai perhekahvila. (THL 2020.)
Edellisessä hallitusohjelmassa oli mainittu parisuhteen tukeminen vanhemmuuden
tuen rinnalla (Hallituksen vuosikertomuksen liite 2018, 84). Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasuunnitelmassa todetaan, että viime vuosina on eten-
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kin seurakuntien ja järjestöjen toimesta kehitetty vanhemmuutta ja parisuhdetta vahvistavia toimintamalleja, työvälineitä ja strukturoituja ohjelmia. Julkisissa sote-palveluissa näiden hyödyntäminen on kuitenkin vielä melko vähäistä ja tarjonta epätasaista valtakunnallisella tasolla. Tarvitaan ennaltaehkäiseviä ja voimavaroja vahvistavia palveluita sekä ammattihenkilöstölle suunnattua koulutusta ja perheille kohdennettua tietoa. (Valtioneuvoston verkkojulkaisut n.d., 2–3.) Tampereella lapsiperheiden sosiaalityön Perheiden talossa tarjotaan hallitusohjelman mukaisesti ennalta
ehkäisevää tukea ”Parisuhteen huoltokeskusteluina”. Parit voivat varata ajan ja
käydä muutaman keskustelun parineuvojan kanssa. (Koponen 2019.)
Kuvaan seuraavassa muutamia käytössä olevia välineitä ja toimintamenetelmiä,
joita hyödynnetään kohdatessa pareja ja perheitä. Näitä ennaltaehkäisevän parisuhdetyön toimintamuotoja voi osittain käyttää myös omatoimijaisesti.
•

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty strukturoitu toimintamalli parisuhteen kriisien selvittämiseksi. Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin.
(Solmuja parisuhteessa, 2017.)

•

Pariviestinnän kehittämisohjelma pitää sisällään vuorovaikutustaitojen
käyttämiseen kehitetyn tavan puhua ja kuunnella silloin, kun halutaan toimia
rakentavalla tavalla. Kuudella puhumisen perustaidolla, jotka perustuvat ”Tietoisuuden kehään” (kuvio 2), ilmaistaan itseä selkeästi ja suoraan. Haastavissa tilanteissa kuuntelussa käytetään ”Kuuntelukierroksen” (kuvio 3) viittä
kuuntelemisen taitoa (Miller, Miller, Nunnally & Wackman 2003, 7,37, 68.)

KUVIO 2. Tietoisuuden kehä

KUVIO 3. Kuuntelukierros
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•

Luova ristiriitojen ratkaisumalli perustuu edellä kuvattuihin viestintätaitoihin. Kyseessä on tapa ratkaista asiat niin, että kumpikaan ei ole ”häviäjä” vaan
molemmat voivat saada jotain lisää (Ristiriidan ratkaiseminen 2017)

•

Parisuhteen roolikartta on väline parityöskentelyyn silloin, kun halutaan jäsentää parisuhteen rooliodotuksia. Sen taustalla on Jacob Levy Morenon vuorovaikutussuhteista luoma rooliteoria. (Vilen ym. 2010, 120−121.)

•

”Parisuhteen palikat” (kuva1) on työväline, jolla voidaan havainnollistaa parisuhteen eri osa-alueita. Parisuhteen palikat antavat nimiä parisuhteen tärkeimmille alueille kuten rakkaus, sitoutuminen, sanat, riidat, tunteet, seksuaalisuus, luottamus ja anteeksianto. (Parisuhteen palikat 2020.)

KUVA 1. Parisuhteen palikat (Parisuhteen palikat, n.d.)

•

Gottmanin seitsemän periaatetta, joihin parien tulisi arjessaan pyrkiä.
Gottmanin ohjeet onnelliseen ja kestävään parisuhteeseen ovat terapiamuodon lisäksi käytettävissä olevia ohjeita, myös muussa parisuhdetoiminnassa
(Gottman 2007, 47,61,79, 99, 157, 217, 243.)

3.4.3 Sijaisvanhemmille kohdennettu parisuhdeapu
Perhehoidon aikana sijaisvanhemmille tulee tarjota mahdollisuutta osallistua parisuhdetta tukevaan apuun. Sijoittajakunnan tulee myös vastata siitä, että tarvitessaan sijaisvanhempi saa yksilö- ja/tai pariterapiaa, jotta sijaisperheen ilmapiiri säilyy
hyvää kiintymyssuhdetta tukevana myös haasteellisissa tilanteissa. Perhehoitajan
vastuutyöntekijän tehtävänä on lain mukaan auttaa tarvittavan tuen järjestämisessä.
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On hyvä huomioida, että tarve voi syntyä yllättävästi, ja silloin kriisiterapian järjestelyapu saattaa erityisesti olla tarpeen. (Heino ym. 2017, 62.)
Palvelusuhteessa toimiville perhehoitajille toimitetussa Perhehoidon ABC-käsikirjassa (Perhehoidon ABC n.d.,14) todetaan seuraavaa:
Vanhempien toimiva parisuhde antaa voimaa arjen pyörittämiseen. Jos
tuntuu siltä, että parisuhde on ajautumassa umpikujaan kannattaa hakea apua. Esimerkiksi seurakuntien perheneuvolakeskuksen työntekijät ovat erikoistuneet parisuhteen ongelmien hoitoon. – – Apua parisuhdeongelmiin voi tiedustella myös perheneuvoloista.
Parisuhteesta on julkaistu myös monia hyviä oppaita. Niitä löydät kirjastosta. Väestöliiton nettisivuilla www.vaestoliitto.fi on paljon asiaa parisuhteesta ja sen vaiheista. – – Tietoja löytyy myös perhehoitoliitosta
ja Kataja ry:n nettisivuilta www.kataja.ry.info
Sijaisperheiden jaksamisen tukena voivat olla myös monet muut tahot:
tarvittaessa sijaisperhe voi saada joko ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta, lastenhoitoapua, perhehoidon ohjaajan tukikäyntejä, sosiaalityöntekijän tiivistettyä tukityötä, mentorointia jne.
Parisuhteen hyvinvoinnilla voidaan nähdä olevan merkitystä perhehoitajien työssä
jaksamisessa ja sitä halutaan tukea. Sijaisvanhempia varten on siis olemassa kaikki
edellä mainittu korjaava ja ehkäisevä eli vahvistava parisuhdeapu.
Perhehoitoliitto järjestää maksullisia vertaisviikonloppuja perhehoitajille. Osallistuja
voi olla sijoitetun lapsen perhehoitaja tai sijaisvanhempi, ikäihmisen, vammaisen tai
mielenterveyskuntoutujan perhehoitaja. Parisuhdeviikonloppu tarjoaa välineitä tarkastella oman parisuhteen kulmakiviä ja vahvistamisen paikkoja. Perhehoitojalähtöiseen parisuhdeteemaan syvennytään yhdessä ryhmän ja oman puolison kanssa.
(Perhehoitoliitto n.d.)

3.5 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista
Sijaisvanhempana toimiminen edellyttää valmiuksia ja asettaa haasteita. Tehtävän
toteutumista tuetaan sijoittavan kunnan ja sijoituksesta vastaavan toimija taholta.
Sijaisvanhempien parisuhteen hyvinvointiin voivat vaikuttaa sekä sijaisvanhemmuuden haasteet, että keskeiset lapsiperheiden parisuhdetta haastavat tekijät. Parisuhdetta voidaan tukea ennaltaehkäisevästi tai korjaavasti. Myös sijaisvanhemmille
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kohdennettua parisuhdeapua on tarjolla. Yhteenveto opinnäytetyön teoreettisista
lähtökohdista näkyy kuviossa 4.

SIJAISVANHEMPIEN
PARISUHDE

SIJAISVANHEMMUUS

SIJAISVANHEMMAN ERITYISYYS

Tehtävä

-sijoitettu lapsi, yhteistyöverkostot
-oma aika, parisuhdeaika
KOKEMUS PARISUHTEESTA

Parisuhdeteoriat ja
-menetelmät

koettu hyvinvointi ja sen haasteet
- kiintymyksessä
- läheisyydessä

PARISUHDE

- vuorovaikutuksessa
Lapsiperheiden

- ajankäytössä

parisuhdehaasteet

PARISUHTEEN
TUKI

ENNALTAEHKÄISEVÄ
KORJAAVA

SIJAISVANHEMMILLE
KOHDENNETTU

KUVIO 4. Yhteenveto opinnäytetyön teoreettisista lähtökohdista
Tässä opinnäytetyössä sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvointia tarkastellaan
koetun hyvinvoinnin näkökulmasta, jolloin painotetaan sijaisvanhempien subjektiivista kokoemusta hyvinvoinnista objektiivisen tiedon sijaan. Tämän lisäksi selvitetään, minkälaisia toiveita parisuhdeapua tarvitsevilla sijaisvanhemmilla on parisuhteittensa tukemiseen.
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tutkimuskysymykset ja tavoite
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvoinnin kokemusta ja minkälaista tukea he tarvitsevat parisuhteittensa hyvinvointiin. Perhehoitotyötä tehdään koko perheen voimin ja hyvin onnistuessaan se edellyttää vanhemmilta hyvää keskinäistä suhdetta - luottamusta ja vuorovaikutusta. Kodin ilmapiirillä on aina suuri vaikutus kaikkien lasten hyvinvointiin ja ennen kaikkea
sijoitettujen lasten hyvinvointiin, sillä he tulevat usein olosuhteista, jossa perheen
levoton tai epäjohdonmukainen ilmapiiri ei ole tukenut lapsen kehitystä.
Työn tutkimuskysymys on: Minkälainen on sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvointi ja parisuhdetuen tarve?
Työn tarkentavat tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaiseksi sijaisvanhemmat kokevat oman parisuhteensa?
2. Minkälaisia haasteita sijaisvanhemmuus tuo parisuhteelle ja mistä haasteet
johtuvat?
3. Minkälainen on sijaisvanhempien parisuhdetuen tarve?
Saatujen tietojen perusteella pyritään selvittämään, onko tulevaisuudessa tarpeellista kehittää lastensuojelun perhehoidolle uusia palvelumuotoja tai laajentaa olemassa olevia palveluita sisällöllisesti niin, että parisuhdeteema tulee vahvemmin
osaksi koko palvelujärjestelmää. Tuloksista ja johtopäätöksistä voisi näin ollen hyötyä lastensuojelun perhehoitoon liittyvät ammattilaiset monella eri sektorilla. Lastensuojelun kehittämistä, sijaisvanhemmuutta ja sijoitusten toteutumista tukevat järjestöt ja yhdistykset voivat hyödyntää tuloksia tuottamalla mahdollisesti uusia tai
laadullisesti monipuolisempia palveluita tai kehittämällä sekä sijaisvanhempien, että
ammattilaisten parisuhdeosaamista ja tuoda näin esille parisuhdeasiat huomioivan
toimintakulttuurin.
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4.2 Tutkimusote ja kysely
Määrällisellä tutkimusmenetelmällä selvitetään muuttujien välisiä suhteita ja eroja.
Määrällisellä tutkimusotteella tuodaan esille yleiskäsityksiä, kun taas laadullisilla
menetelmillä keskitytään yksityiskohtiin. Tutkimusote itsessään ei kuitenkaan ole
ratkaiseva kaikilta osin, sillä tilastollisilla menetelmillä voidaan myös käsitellä yksityiskohtia. (Vilkka 2007, 13; Vehkalahti 2014, 13.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa
aineisto on pääsääntöisesti kvalitatiivista suurempi ja ilmiötä kuvataan numeerisesti
(Holopainen & Pulkkinen 2012, 21). Tämän opinnäytetyön tutkimusote on määrällinen eli kvantitatiivinen, koska määrällisellä tutkimusotteella voidaan saada mahdollisimman laaja-alaisesti tietoa sijaisvanhempien parisuhteiden tilanteesta sekä lisätietoa sille, minkälaista parisuhdetukea sijaisvanhemmat ovat saaneet ja toivovat.
Kyselytutkimuksessa mielipiteiden, arvojen ja asenteiden mittaaminen on usein
haastavaa kohteiden moniulotteisuuden vuoksi. Kysely tuleekin laatia huolella, sillä
tehtyjä virheitä ei voi enää analyysivaiheessa korjata. Tutkimuksen onnistuminen
riippuu siis kyselylomakkeen onnistumisesta. Täytyy osata kysyä sisällöllisesti kysymykset tavalla, jolla on tilastollisesti mielekkyyttä. (Vehkalahti 2014,17, 20.) Strukturoidut osiot selkeyttävät kyselyn mittaamista ja helpottavat tietojen käsittelyvaihetta. Avoimia vastauksia on sen sijaan haastavampi käsitellä, mutta niiden avulla
saadaan usein arvokasta tietoa, joka ei ehkä muuten tulisi esille. Avoimet kysymykset ovat välttämättömiä silloin, kun vaihtoehtoja olisi muuten liikaa tai etukäteen rajaaminen ei ole mahdollista. (Vehkalahti 2014, 25.) Avoimissa kysymyksissä vastaamista pyritään rajamaan niin vähän kuin mahdollista, jotta vastaajilta saadaan ne
mielipiteet, jotka ovat todennäköisimmin heille luontevimpia ja aitoja (Vilkka 2007,
68). Kyselyyn vastaaminen kannattaa tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi, sillä
hankalien ja pitkien lomakkeiden täyttämiseen ei yleensä haluta käyttää aikaa (Vehkalahti 2014, 48). Tämän opinnäytetyön kyselyssä oli pääsääntöisesti monivalintakysymyksiä, jotta vastaaminen kyselyyn osallistuneelle olisi helppoa ja nopeaa.
Aineistoa tähän opinnäytetyöhön kerättiin lähettämällä kyselyt lastensuojelun perhehoitajille Tampereen kaupungin lastensuojelun sijaishuoltopalveluiden asiakasohjaus Luotsin kautta sekä valtakunnallisesti Perhehoitoliitto ry:n kautta lastensuojelun perhehoitajille. Kysely toteutettiin sähköisenä (liite 2). Kyselyssä kysymys-
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ten muoto on vakioitu. Kaikki kyselyyn vastaavat saavat samat kysymykset, samassa järjestyksessä ja samalla tavalla. Tutkimustulokset ovat puolueettomia eli
tutkijasta riippumattomia, eikä näin ollen vaikuta tutkimustuloksiin (Vilkka 2007,
13,17, 28). Saatekirjeen merkitys on suuri, sillä sen perusteella vastaaja joko vastaa
kyselyyn tai jättää vastaamatta siihen (Vehkalahti 2014, 48). Tässä opinnäytetyössä
kohdejoukolle lähetettiin kyselylinkin mukana saatekirje, jossa kerrottiin kyselystä ja
mihin kyselyn tuloksia tullaan käyttämään (liite 1). Vastaajat saivat sen perusteella
päättää haluavatko kyselyyn osallistua. Luotsin kautta kysely lähti uutiskirjeen mukana ja samalla viikolla Perhehoitoliitto laittoi pyynnön alueellisille jäsenjärjestöilleen
kyselyn eteenpäin viemisestä. Sekä Luotsi, Perhehoitoliitto ja myös Pesäpuu mainostivat kyselyä sosiaalisen median kanavissaan. Kyselyn vastausaikaa oli huhtikuun aikana kolme viikkoa sähköpostin lähettämisestä.
Eri mitta-asteikoilla eritellään muuttujien ilmaisemia asioita. Mitta-asteikolla on vaikutusta siihen, kuinka havaintoaineistoa kuvataan graafisesti ja mitä tunnuslukuja
havaintoaineistosta voidaan laskea. Luokitteluasteikolla vastaukset eli tilastoyksiköt
jaetaan ennalta määrättyihin luokkiin, jolloin kukin tilastoyksikkö kuuluu vain yhteen
luokkaan. Tällöin luokkien järjestyksellä ei ole merkitystä. (Holopainen & Pulkkinen
2012, 15). Tutkimuskysymykset tässä opinnäytetyössä tehtiin pääsääntöisesti luokitteluasteikoilla ja Likert-järjestysasteikolla yhdestä viiteen. Esimerkkejä luokitteluasteikoista ovat siviilisääty ja parisuhde sekä kysymys kodin ulkopuolella työskentelystä.
Käytetty Likert-asteikko sopii hyvin mielipiteiden ja asenteiden mittaamisessa (Valli
2015, 98). Asteikossa esimerkiksi ”Täysin samaa mieltä” ja Täysin erimieltä” ovat
tavanomaiset ääripäät, jolloin asteikon keskimmäiseksi vaihtoehdoksi muodostuu
hyvin neutraali vaihtoehto (Vehkalahti 2014, 35). Likertin asteikon heikkous on siinä,
että jos ei haluta ottaa kantaa, käytetään paljon keskimäistä vaihtoehtoa (Valli
2015,100).
Avoimien kysymysten sanalliset vastaukset strukturoidaan jälkikäteen eli luokitellaan, ryhmitellään ja järjestellään vastaukset niin, että niistä voi luoda yksiselitteisiä
ja toisensa poissulkevia luokkia. Luokista muodostetaan muuttujia, joille analysoimisen helpottamiksesi annetaan numeerinen arvo. (Vilkka 2007, 32.)
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Tehty kysely koostui suurimmaksi osaksi strukturoiduista kysymyksistä, jotta aineisto olisi helppo työstää pylväs- ja viivadiagrammeiksi. Lisäksi mukana oli hyvin
valikoivasti muutamia avoimia kysymyksiä. Kyselyn alussa pyysin kymmenen kysymyksen kautta taustatietoja vastaajista, jonka jälkeen tuli varsinaiset kysymykset,
jota oli 32. Kyselylomakkeen aihealueet ovat: 1) taustatiedot 2) parisuhteen hyvinvoinnin kokemus 3) parisuhteen hyvinvointia haastavat seikat 4) mistä ja miten tukea parisuhteeseen ja lopuksi 5) mitä toivotaan parisuhteen hyvinvointiin.
Ideointivaiheessa ja tutkimussuunnitelmaa kirjattaessa on varmistettava, että tutkittava asia on mitattavissa ja testattavissa. Tutkittava asia voi olla mikä tahansa teoreettinen asia, joka on operationalisoitavissa eli muutettavissa mitattavaan muotoon, mikä tarkoittaa, että siirrytään teoreettiselta tasolta empiiriselle tasolle eli kyselylomakkeelle. Operationalisointi edellyttää, että tutkija tuntee tutkittavan kohderyhmän eli tutkimuksen perusjoukon. Teoreettinen taso on aina yleinen, mutta operationalisoinnissa siirrytään tarkistelemaan asioita tutkittavan kannalta. (Vilkka
2015, 101–102.) Taulukossa 3 esitetään tämän opinnäytetyön teoreettisten lähtökohtien operationalisointi, jonka avulla on pyritty tuottamaan yksiselitteiset ja helposti ymmärrettävät kysymykset kyselyyn.
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TAULUKKO 3. Teoreettisten lähtökohtien operationalisointi
Osa-alue

Kysymysten taso

Kysymykset

Koettu hyvinvointi parisuhteessa

-Tyytyväisyys parisuhteeseen
-Kahdenkeskinen aika
-Tunnekeskeisyyden kokemus
-Vuorovaikutus ja ristiriidat
-Läheisyyden kokemus ja kaipuu

Kysymykset
11,12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19

Parisuhteen
hyvinvointia
haastavat/ tukevat seikat

-Sijaisvanhemmuuden hyvinvointia haastavat tekijät
(oman ajan puute, parisuhdeajan vähäisyys, sijoitetun lapsen oireilun tuomat haasteet, yhteistyöverkostojen tuomat
haasteet)
-Parisuhdetta yleisesti haastavat tekijät (vuorovaikutus,
kahdenkeskinen läheisyys, lapset)

20, 21, 22

Kokemus parisuhteen tukimuodoista

-Perhehoitajille suunnattuihin parisuhdeviikonloppuihin,
parineuvontaan tai -terapiaan osallistumisen kokemus
-Kokemus muusta parisuhdetarjonnasta
-Kokemus perhehoidon organisaation tarjoamasta parisuhdeavusta ja PRIDE-valmennuksen tarjoamasta ennaltaehkäisevästä tiedosta
-Kokemus tai ajatus parisuhdeavun pyytämisestä perhehoidon organisaatiolta

23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,
35, 36

Kokemus sijaisvanhemmuuden ja parisuhteen yhteydestä

Kuinka kuormittavaksi koetaan
-sijaisvanhemmuuden arki, sijoitettujen lasten tarpeet ja
sijoitettujen lasten hoitoon ja sijaisvanhempien keskinäiset
näkemyserot
-sijaisvanhemmuuden julkisluontoisen tehtävän paineet ja
yksityisyyden puuttumisen
Kokemus parisuhdeavun tarpeesta vastaushetkellä

21

-Minkälaista parisuhdeapua toivotaan (Parineuvontaa, -terapiaa, seksuaalineuvontaa/-terapiaa, sijaisvanhempien
parisuhdeleirejä, ryhmätoimintaa, parisuhdeluentoja, parityöskentelymateriaalia omatoimiseen parisuhdetyöskentelyyn, parineuvontaa netissä, podcasteja, työnohjausta tai
koulutuspäivä)
-mihin ajankohtaan tarjonta olisi hyvä ajoittaa
- palveluista maksamisen valmius
-arvio ennaltaehkäisevän parisuhdeavun tarpeellisuudesta

38, 39, 40, 41,
42, 43

Parisuhdeavun
tarve
Toiveet parisuhteen tueksi
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Jokaisen kysymyksen kohdalla on varmistettava, että mittaako kysymys täsmällisesti juuri sitä, mitä on tarkoituskin. Turhat ja johdattelevat sanat tulee karsia pois ja
tarkistaa, että on kysytty vain yhtä asiaa. (Vilkka 2007, 65.) Kyselylomake on testattava etukäteen, jotta mahdolliset ongelmakohdat voidaan havaita. Testaaja on hyvä
olla tutkimuksen kohderyhmään kuuluva, jotta saadaan mahdollisimman totuuden
mukainen kuva siitä, että kysymykset ovat selkeästi ymmärrettäviä. Samalla voidaan kysymyksiä tarkentaa asianmukaisiksi. (Vehkalahti 2014, 48.) Tämän kysely
testattiin kolmella sijaisvanhemmalla ja apuna kyselyn laatimisessa sekä kysymysten muotoilussa oli myös Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Sirpa Yli-Rekola.
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4.3 Aineiston analyysi
Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on kolme vaihetta, joissa aineistoa käsitellään. Ensimmäinen vaihe on aineiston kerääminen. Toinen vaihe on aineiston käsittely, jolloin lomakkeiden kautta saatu informaatio tarkastetaan. Tämän
jälkeen aineiston tiedot syötetään ja tallennetaan sellaisessa muodossa tietokoneelle, että niitä voidaan taulukko- ja tilasto-ohjelmien avulla tutkia numeraalisesti.
Kolmantena ja viimeisenä vaiheena tallennettu aineisto analysoidaan ja tulkitaan.
(Vilkka 2007, 106.)
Aineiston käsittelyssä tiedot tallennetaan taulukkoon, johon kaikkia muuttujia koskevat havainnot syötetään. Tätä taulukkoa kutsutaan havaintomatriisiksi, joka on
siis sama kuin tutkimusaineisto itsessään. Havaintomatriisin vaakariveillä on kunkin
tilastoyksikön havainnot ja pystyrivillä kunkin muuttujan arvot. (Vilkka 2007,111.)
Muuttujat voidaan tiivistää tunnusluvuiksi eli keskiarvoksi, keskihajonnaksi ja mediaaniksi (Vehkalahti 2014, 54). Määrällisiä tuloksia esitetään taulukoin, kuvioin, tunnusluvuin ja tekstinä (Holopainen & Pulkkinen 2012, 46).
Säännönmukaisuuksien löytäminen kootusta aineistosta on kvantitatiivisen tutkimuksen tavoite. Tutkimuksessa edetään suppilomaisen rakenteen kautta teoriasta
käytäntöön eli tässä tapauksessa kyselykaavakkeen kautta aineiston keruuseen ja
lopuksi palataan käytännöstä teoriaan eli aineisto analysoidaan ja peilataan teoriaan (Vilkka 2007, 25). Näin voidaan aiemmin esitettyjä teorioita ja käsitteitä selittää
ja täsmentää.
Tässä työssä aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka tehtiin E-lomake3 -ohjelmistolla. Ohjelmistoon tulleet vastaukset siirrettiin SPSS -tilasto-ohjelmaan. Aluksi aineisosta etsittiin mahdolliset virheelliset vastaukset laskemalla tunnusluvut. Tutkimuksessa käytettyjä vastauksia oli 199. Kyselyyn tulleista 201 vastauksesta kaksi oli tyhjiä lomakkeita. Muodostamalla aineistosta erilaisia taulukoita
ja diagrammeja saatiin aineisto tiivistetysti esitettävään muotoon, jotta tuloksia oli
helpompi peilata jo olemassa olevaan teoriaan. Ennen taulukoiden ja diagrammien
luomista tarvittavat taustamuuttujat (vastaajien ikä, parisuhteen ja sijaisvanhem-
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muuden kesto) koodattiin kuitenkin uusiksi luokkamuuttujiksi, jotta päästiin ristiintaulukoinnin avulla analysoimaan luotettavalla tavalla sijaisvanhempien erilaisten
taustatietojen vaikutuksia tuloksissa.
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa analysoitava aineisto redusoidaan
eli pelkistetään aineistoksi, josta kaikki tutkimukselle epäolennaiset asiat karsitaan
pois. Pelkistetyistä ilmauksista tehdään lista ja ilmaukset, jotka tarkoittavat samaa
asiaa, yhdistellään omiin ryhmiinsä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) Tätä tiivistämismenetelmää kutustaan sisältöanalyysiksi. Tiivistämistä ohjaavat tutkimusongelmat
ja tutkimuskysymykset. Jokainen muodostunut ryhmä nimetään ryhmän sisältöä kuvaavalla yläkäsitteellä ja näin muodostuu tutkimuksen tuloksena käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen malli. (Vilkka 2015,164.)
Tässä tutkimuksessa kvalitatiivinen aineisto muodostui avointen kysymysten vastauksista. Alla olevassa taulukossa 4 on kuvattuna yksi esimerkki kysymysten
redusoinnista ja luokittelusta.
TALUKKO 4. Esimerkki laadullisen aineiston pelkistämisestä

Minkä asioiden koet aiheuttavan haasteita parisuhteellenne
Alkuperäinen ilmaisu
Levon puute
Väsymys
Arjen aikatauluttaminen
Vapaa-ajan jako
Yhteisen ajan puuttuminen
Vapaiden puutuminen
Sijoitettu lapsi manipuloi ja reagoi uuvuttavasti
Oireileva lapsi
Murrosikäiset lapset
Lapsen kasvatukseen liittyvät ongelmat
Tuen puute
Työnohjauksen puute
Sosiaalityöntekijöiden asenne ja ymmärtämättömyys
Erilainen näkemys perheen tilanteesta sosiaalityöntekijän kanssa
Lapsen vanhempien kanssa työskentely
Biovanhemmat ja heidän tukeminen
Sijoitettujen lasten puuttuminen elämään
Biologisen äidin asettamat haasteet

Pelkistetty ilmaisu
Jaksaminen
Aikataulutus
Ajan riittämättömyys
Sijoitetun lapsen oireilu
Lapsen kasvuun ja kehitykseen
liittyvät haasteet
Tuen puute tehtävän toteutuksessa
Epäluottamus työntekijään

Yhteistyö syntymävanhempien
kanssa
Syntymävanhempien epäluottamus sijaisvanhempiin

43

Kun alkuperäinen ja pelkistetty ilmaisu on luokiteltu, voidaan aineistot ryhmitellä uudelleen ala- ja yläluokkiin (taulukko 5).
TAULUKKO 5. Esimerkki laadullisen aineiston uudelleen ryhmittelystä
Pelkistetty ilmaisu
Jaksaminen
Aikataulutus

Alaluokka

Yläluokka

Työn kuormitus
Ajankäyttö

Ajankäyttö

Ajan riittämättömyys
Sijoitetun lapsen oireilu

Lapsen erityisyys

Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät
haasteet
Tuen puute tehtävän toteutuksessa

Lasten kasvatus

Lapset

Työn tuki

Epäluottamus työntekijään

Yhteistyö

Yhteistyö syntymävanhempien kanssa

Yhteistyö

Syntymävanhempien epäluottamus
sijaisvanhempiin

Yhteistyö

Yhteistyöverkostot

Uudelleen kokoamisen avulla aineisosta nousee käsitteet, jotka ovat tutkimuksen
kannalta olennaiset. Yllä olevassa taulukossa olevat yläkuokkakäsitteet ovat jo teoriaosuudessa esille tulleita sijaisvanhemmuuden työssä ilmeneviä haasteita.

4.4 Vastaajien taustatiedot
Vastaajien lukumäärä ja ikä
Kyselyyn vastasi yhteensä 199 sijaisvanhempaa. Kuviosta 5 voidaan nähdä, että
vastaajat olivat iältään 29–70 vuotta. Heidän keski-ikänsä oli 45 vuotta. Vastaajista
3 jätti ilmoittamatta ikänsä.
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KUVIO 5. Vastaajien ikäjakauma

Parisuhdemuoto ja parisuhteen kesto
Vastaajista suurin osa eli 178 vastaajaa (90 %) oli avioliitossa. Avoliitossa oli 17
vastaajaa (9 %) ja loput 2 (1 %) ilmoittivat parisuhdemuodokseen jonkin muun. Vastaajista 2 ei ilmoittanut parisuhdemuotoaan (kuvio 6). Vastaajat olivat olleet parisuhteessa keskimäärin 22 vuotta. Parisuhteiden pituudet vaihtelivat 2–48 vuoden välillä. Vastaajista 4 ei ollut ilmoittanut parisuhteensa kestoa. Syynä tähän ja myös
edellä olevaan parisuhdemuodon puuttumiseen, saattaa olla, etteivät he olleet huomanneet saatekirjeessä sitä, että kyselylomakkeella haettiin tietoja ainoastaan sellaisilta sijaisvanhemmilta, jotka elävät parisuhteessa. Mahdollista myös on, että heidän parisuhteensa kesto oli alle 1 vuotta, jolloin eivät voineet merkitä sitä vuosina.
Kuvio 7 havainnollistaa parisuhteen keston.

PARISUHTEEN MUOTO (N=197)
Avoliitto
9%

Muu
1%

Avioliitto
90 %

KUVIO 6. Parisuhteen muoto
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KUVIO 7. Parisuhteiden keston jakauma (n=195)

Kodin ulkopuolella työskentely
Vastaajista 67 % ilmoitti, ettei käy kodin ulkopuolella töissä. Vastaavasti 27,3 % ilmoitti, ettei puoliso työskentele kodin ulkopuolella. On siis yleistä, että ainakaan toinen sijaisvanhempana toimivista pareista ei ole kodinulkopuolisessa työssä.
Sijaisperhemuoto
Sijaisvanhempia pyydettiin valitsemaan vaihtoehdot, jotka kuvaavat parhaiten heidän sijaisperheperhemuotoaan. Taulukosta 6 voidaan nähdä, että valtaosa eli 84 %
ilmoitti perhemuodokseen sijaisperheen, läheis- tai sukulaissijaisperheitä oli 6 % ja
kiireellisesti sijoitettavien lasten perheitä oli 9 %. Mikäli vastaajissa olisi ollut määrällisesti enemmän kiireellisesti sijoitettavien lasten perheitä tai läheis- tai sukulaisperheitä, olisi näiden erilaisten sijaisperhemuotojen perusteella voinut tehdä ristiintaulukointeja koettuun hyvinvointiin nähden. Tällaiset vertailut eivät kuitenkaan
tässä kohtaa olleet tilastollisesti olennaisia.
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TAULUKKO 6. Sijaisiperhemuoto

Sijaisperhemuoto

Lukumäärä

%

Kiireellisesti sijoitettavien lasten sijaisperhe

18

9

Läheis- tai sukulaissijaisperhe

12

6

Sijaisperhe

167

84

Yhteensä

197

99

Kaikki yhteensä

199

100

Sijaisvanhemmuuden kesto
Vastaajat olivat toimineet sijaisvanhempina keskimäärin 8 vuotta. Toimintavuodet
tehtävässä hajaantuivat 1–26 vuoden välille ja suurin osa oli ollut tehtävässään korkeintaan 10 vuotta (kuvio 8). Tämä vastaa aiempien kyselyiden mukaista jakaumaa.
Rauhalan (2019, 38) kyselyn tuloksista voidaan huomata, kuinka vastaajat olivat
tuolloin toimineet tehtävässään keskimäärin 7,5 vuotta.

KUVIO 8. Sijaisvanhemmuuden kesto

Lasten määrä ja ikä perheissä
Vastaajat ilmoittivat kotitalouksissan vastaushetkellä olevan yhteensä 668 lasta. 2
vastaajaa ilmoitti, ettei heillä ollut vastaushetkellä yhtään lasta. Kuviosta 9 voidaan
nähdä sijoitettujen, biologisten, puolison edellisistä suhteista olevien, adoptoitujen
ja muiden lasten lukumäärien suhteelliset erot.
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Lapsien % määrä (n=668)

54 %
37 %

Sijoitetut lapset

Biologiset lapset

3%

4%

2%
Adoptoidut lapset

Puolison lapset

Muita lapsia

KUVIO 9. Lasten prosentuaalinen määrä perheissä
Määritelmän ”muut lapset” alle vastaajat olivat kirjanneet tukilapsia ja jälkihuollossa
olevia lapsia. Kuviossa 10 voidaan nähdä lapsilukumäärät perheissä. Vastaajista 23
% kertoo perheessä asuvan neljä lasta ja seuraavaksi eniten on 2 ja 3 lapsisia perheitä. Lukumäärät saattavat olla perheisiin nähden epätarkat, sillä on mahdollista,
että pariskunnasta molemmat olivat vastanneet kyselyyn. Jos näin oli, niin saman
perheen lasten lukumäärä voi näkyä aineistossa kahteen kertaan. Havainnollistavat
kuviot antanevat epätarkkuudesta huolimatta viitteen perheissä olleiden lasten määristä. Tästä samasta syystä lasten ikää koskevassa tuloksessa voi esiintyä epätarkkuutta.

LAPSILUKUMÄÄRÄ PERHEISSÄ (N=197)

50
45

Lapsien määrä

Perheiden lukumäärä

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 lasta

1 lapsi

2 lasta

3 lasta

4 lasta

5 lasta

6 lasta

Lapsimäärän luokitus
KUVIO 10. Lapsilukumäärä perheissä

7 lasta

8 lasta 11 lasta
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Eniten (40 %) perheissä oli alakouluikäisiä eli 6–12-vuotiaita lapsia. Ikäjakaumaltaan seuraavaksi suurimman ryhmän muodostivat 13–18-vuotiaat (33 %). Ikäjakaumat voi nähdä kuviossa 11.
Eniten

(40

%)

perheissä

oli

alakouluikäisiä

eli

6–12-vuotiaita

lapsia.

Ikäjakaumaltaan seuraavaksi suurimman ryhmän muodostivat 13–18-vuotiaat (33
%). Ikäjakaumat voi nähdä kuviossa 11.

LAPSET IKÄRYHMITTÄIN (n=668)
40 %

Prosenttia

33 %

18 %
9%
0-2 VUOTIAAT

3-5 VUOTIAAT

6-12 VUOTIAAT

13-18 VUOTIAAT

Lapset ikäryhmittäin
KUVIO 11. Lapset ikäryhmittäin

Taustatiedoissa ei kysytty vastaajien sukupuolta ja näin ollen tutkimustulokset eivät
tule sisältämään perinteisiä miehet vs. naiset tai äidit vs. isät vertailuja. Myöskään
ei haluttu tietää vastaajien asuinalueita, koska maakunnallisia vertailuja ei nähty
merkityksellisiksi. Samoin vastaajien ammatit ja koulutustaustat oli rajattu kyselyn
ulkopuolelle. Näitä rajauksia tekemällä pyrittiin fokusoimaan tutkimustieto ensisijaisesti siihen, mikä liittyy sijaisvanhemmuuteen ja parisuhteeseen.
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5 SIJAISVANHEMMAT PARISUHTEESSA

5.1 Sijaisvanhempien kokemus parisuhteittensa hyvinvoinnista
Kyselylomakkeessa pyydettiin vastaajia arvioimaan viisiportaisella Likertin-asteikolla tyytyväisyyttään parisuhteeseensa. Kyselylomakkeessa vastausvaihtoehdot oli avattu sanallisesti erittäin tyytymättömästä erittäin tyytyväiseen. Näillä vastausvaihtoehdoilla vastaajia pyydetiin valitsemaan, miten hyvin kyseiset väittämät
kuvaavat lomakkeen täyttäjän omaa kokemusta. Sijaisvanhemmista puolet (51 %)
kokivat olevansa parisuhteeseensa vastaushetkellä melko tyytyväisiä ja lähes 28 %
vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä parisuhteeseensa (kuvio 12).

KUVIO 12. Sijaisvanhempien tyytyväisyys parisuhteeseensa (N=198)

Parisuhteen tai sijaisvanhemmuuden kestolla tai vastaajien iällä ei ollut vaikutusta
parisuhdetyytyväisyyteen. Sijaisvanhempana toimiminen ja nykyisen parisuhteen
kesto ovat pääsääntöisesti sijaisvanhempien yhteistä elämänhistoriaa ja näin ollen
tyytyväisyys omaan parisuhteeseen on syntynyt useiden eri osatekijöiden vaikutuksesta. Parisuhteen kehityskaari vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyteen ja näin ollen
kunkin parisuhteen vaihe heijastaa sen tyytyväisyyttä. Muutaman vuoden seurus-
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telu on parisuhteen alun symbioosivaihetta, jota seuraa ehkä riitaisakin itsenäistymisvaihe, mistä selviydyttyään pari siirtyy syvällisempään kumppanuusvaiheeseen
(Väestöliitto, 2020h). Tämä selittänee osaltaan sitä, että pitkään sijaisvanhempina
toimineet ovat olleet myös pitkässä parisuhteessa ja näin myös parisuhteensa kehityskaaren kumppanuusvaiheessa, jossa yhteinen parisuhde on hionut särmiä ja
yhdistänyt paria.

5.1.1 Kiintymyksen ja läheisyyden kokemus
Kiintymyssuhdeteoria kuvaa parin tunnesitoutumista, mikä luo ja säätelee läheisyyttä kiintymyksen kohteeseen. Ihmisen tarve saada läheisyyttä jatkuu koko elämän, mutta kiintymyssuhteen muoto saattaa vaikuttaa kykyyn ilmaisista avoimesti
tunteita tarvitsevuutta (Sinkkonen 2018, 46). Kyselyssä pyydettiin arvioimaan vastaajien kokemusta siitä, kuinka hyvin he kokivat pystyvänsä ilmaisemaan puolisolleen läheisyyden tarvetta. Kuvio 13 kertoo kuinka 73 % vastaajista koki pystyvänsä ilmaisemaan puolisolleen läheisyyden tarpeensa hyvin tai erittäin hyvin. Vastaavasti kysyttäessä läheisyyden kokemusta omassa parisuhteessaan 63 %
vastaajista koki parisuhteensa hyvin lämpimäksi ja läheiseksi (kuvio 14).

KUVIO 13. Kyky ilmaista läheisyyden tarvetta
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KUVIO 14. Parisuhteen läheisyyden kokemus
Taustamuuttujilla ei ollut juurikaan vaikutusta läheisyyden kokemukseen. Ainoastaan iällä oli jonkin verran vaikutusta kysyttäessä kokemusta läheisyyden tarpeen
ilmaisemisesta. Vastaajat oli jaettu neljään lähes samansuuruiseen ryhmään (1=
29–40 v; 2= 40–44 v; 3= 45–50 v. ja 4= 51–70 v.). Voidaan havaita, että kyky ilmaista läheisyyden tarvetta vähenee vastaajien lähestyessä 50:tä ikävuotta (kuvio
15).
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KUVIO 15. Kokemus ilmaista läheisyyden tarvetta ikäryhmittäin
Kiintymyksellä on merkitystä siihen, kuinka osamme ilmaista tarvitsevuutta. Vanhemmilla sukupolvilla kiintymyssuhde ei aina ole yhtä turvallinen, kuin nuoremmilla
sukupolvilla, mikä vaikuttaa kykyyn ilmaista läheisyyden tarvetta. Parisuhteita on
tutkittu eri kiintymysteorioiden avulla ja havaittu, että varhain opitut vuorovaikutusmallit ohjaavat yksilön ihmissuhdeodotuksia ja -arvioita läpi elämän ja myös seuraavaan sukupolveen. Aikuisen, joka on turvallisesti kiintynyt, on helppo olla toista lähellä ilman hylätyksi tulemisen pelkoa, uskaltaa luottaa ja heittäytyä. (Ranssi-Matikainen 2010, 371-372.) Sijaisvanhempien kokemus kyvystä ilmaista läheisyyden
tarvetta ja kokea läheisyyttä näin hyvin, kertoo myös heidän kiintymyssuhteittensa
turvallisuudesta, mikä puoltaa myös kykyä totuttaa sijaisvanhemmuuden tehtävää.
John Gottmanin tutkimukset (2007) ovat osoittaneet, että onnelliset parisuhteet
koostuvat aineksista, joissa osataan kertoa toiselle, mitä he tarvitsevat hyväksynnän, ystävyyden, hellyyden ja romantiikan alueilla. Tällöin puolisoa kohti käännytään kiinnostuneena, empaattisesti ja kannustaen, mikä johtaa rakastavan, välittävän suhteen kasvuun ja kehitykseen. (Gottmann 2007, 273, 274.) Sijaisvanhempien
kokemukset lämpimästä ja läheisestä parisuhteesta vahvistavat hyvää kiintymystä.

53
5.1.2 Kokemus vuorovaikutuksesta
Vastaajia pyydettiin arvioimaan parisuhteensa vuorovaikutustaitoja. Kyselyssä
tätä selvitettiin sekä puhumisen ja kuuntelemisen taitojen sekä ristiriitatilanteiden
vuorovaikutustaitojen kautta. Sijaisvanhemmista 75 % oli puhumiseen ja kuuntelemiseen liittyvissä vuorovaikutustaidoissa etupäässä tyytyväisiä parisuhteessaan
(kuvio 16.). Samaa tyytyväisyystasoa mukailee heidän kokemuksensa ristiriitojen
kohtaamisessa. Lähes 60 % oli melko tyytyväisiä siihen, kuinka parisuhteessa kohdataan ristiriidat ja 14 % tyytyväisiä (kuvio 17). Tyytymättömyyttä sekä puhumisen
ja kuuntelemisen, että ristiriitojen kohtaamisen alueella koki alle 15 % vastaajista.
Taustamuuttujilla ei ollut vaikutusta tuloksiin.

KUVIO 16. Tyytyväisyys puhumiseen ja kuuntelemiseen parisuhteessa
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KUVIO 17. Tyytyväisyys ristiriitojen kohtaamisessa parisuhteessa
Vastaajia pyydettiin arviomaan vuorovaikutusta ristiriitatilanteissa viidestä eri
näkökulmasta. Aluksi haluttiin tietää kuinka usein he näissä tilanteissa ilmaisevat
tunteitaan puolisolleen ja lisäksi kertovat puolisolleen, mitä haluavat. Hyvässä viestinnässä tunteet tulisi ilmaista mahdollisimman suoraan, kattavasti ja monipuolisesti
ja tahdosta kertomalla ilmastaan, mitä syvällä sydämessä toivotaan (Ranssi-Matikainen 2010, 66). Seuraavaksi selvitettiin vastaajien ylivastuullisuutta viestinnässä.
Välttelemällä tietoisesti puhumasta kumppanin puolesta, häntä ei sivuuteta tai asetuta hänen yläpuolelleen (Ranssi-Matikainen 2010, 63). Lopuksi haluttiin tietää vastaajien kuuntelutaidoista. Kun kuunnellaan, ennen kuin puhutaan ja tarkistetaan,
että on ymmärretty oikein, viestitään toiselle hyväksyntää ja autetaan toista selventämään ajatuksiaan ja tunteitaan (Ranssi-Matikainen 2010, 70). Vastaajien tuli arvioida jokaista näkökulmaa asteikolla lähes aina, joskus, en juuri koskaan ja en osaa
arvioida. Vastaajista vain harvat käyttivät vaihtoehtoa en osaa arvioida.
Ristiriitatilanteissa suurin osa (66 %) sijaisvanhemmista koki kykenevänsä ilmaisemisenaan tunteitaan puolisolleen ja yli 50 % koki kykenevänsä myös kertomaan,
mitä puolisoltaan toivoivat ja halusivat (taulukko 7). Tämä kertoo hyvästä ja avoimesta viestinnästä itseilmaisun tasolla. Ylivastuullinen kumppanin puolesta puhuminen ristiriitatilanteissa vaikuttaa olevan sijaisvanhempien vuorovaikutuksen heikoimpia alueita. Yli puolet (53 %) välttelee tätä toimintaa kuitenkin joskus, mutta
lähes 23 % ei juuri koskaan. Kuuntelutaitoja selvitettäessä valtaosa tiedostaa joskus
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tai lähes aina kuuntelevansa, ennekuin puhuu sekä tarkistamaan kuulemansa
kumppaniltaan myös ristiriitatilanteissa.
TAULUKKO 7. Vuorovaikutus ristiriitatilanteissa (n=197)
Kuinka usein ristiriitatilanteissa...

Lähes aina

Joskus

En juuri
koskaan

En osaa
arvioida

ilmaiset tunteitasi puolisollesi

66 %

30 %

3,5 %

0,5 %

kerrot puolisollesi, mitä toivot
ja haluat

55 %

40 %

4,5 %

0,5 %

välttelet tietoisesti puhumasta
kumppanisi puolesta

19 %

53 %

23 %

5%

kuuntelet, ennen kuin puhut

24 %

66 %

9,5 %

0,5 %

tarkistat kumppaniltasi, että
olet ymmärtänyt häntä oikein

36 %

53, 5 %

9%

1,5 %

Parisuhdetutkija John Gottmanin mukaan puolisoiden kyky ratkaista ristiriitoja itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla on parisuhteen kestävyyden kannalta olennaisinta. Parisuhteen jatkuessa heillä on enemmän ratkaisuja ristiriitoihin. Välttämättä
suhteet eivät ole riidattomia. (Gottman & Krokoff 1989, 47-52.) Hyvässä vuorovaikutuksessa ristiriidat eivät ole uhka parisuhteelle ja tämän toteutuminen voidaan
nähdä sijaisvanhempien parisuhteissa.
Kyselyssä annettiin sijaisvanhemmille mahdollisuus kertoa, mihin muuhun he olivat parisuhteessaan tyytyväisiä. Kysymykseen vastasi 41 sijaisvanhempaa eli n.
20 % vastaajista. Saaduissa vastauksissa nousi esille selkeästi 4 pääteemaa (kuvio
18) eli kumppanuus, tuki, arvot ja luottamus.
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Luottamus

Tuki

Tyytyväisyyden
tekijät
parisuhteessa

Arvot

Kumppanuus

KUVIO 18. Mihin muuhun oltiin tyytyväisiä parisuhteessa

Vastauksissa voidaan nähdä kaksi teemaparia tuki ja kumppanuus sekä luottamus
ja arvot. Tuki ja kumppanuus kuvaavat parisuhteen toiminnallisuutta, kun taas luottamus ja arvot parisuhteen sisäistä maailmaa. Toiminnallisuuden osalta nämä tyytyväisyyteen liittyvät tekijät tukevat käsitystä siitä, kuinka parisuhteessa olevia lastensuojelun perhehoitajia kuvataan ”työpariksi” (Sijaisperheeksi n.d.). Parisuhteen
sisäistä maailmaa kuvastavat tekijät vahvistavat puolestaan Pessin ja Grönlundin
(2010, 24) päätelmää siitä, että suomalaiset pitävät parisuhteessa tärkeänä juuri
luottamusta ja yhteisiä arvoja.
Toiminnallisuus näkyi tyytyväisyytenä puolison tukeen sijaisvanhemman tehtävän
toteutumisessa. Tämän toi esille 22 % (n=41) vastaajista ja kumppanuuden merkityksellisyys tuli esille 34 %:ssa vastauksessa. Sijaisvanhemmat toteuttavat perhehoitajan tehtävää yleensä yhdessä, siitä riippumatta, onko toinen tai molemmat kodin ulkopuolissa ansiotyössä. Yhteisen tehtävän toteuttaminen määrittelee parisuhteen hyvinvointia.
”Teemme kaikki työt yhdessä ja meidän ei tarvi huomautella toiselle tekemättömistä töistä. Molemmat ottavat täyden vastuun ilman erityistä
työnjakoa arki askareisiin.”

57
”Lisäksi hyvä kumppanuus ja yhteen hiileen puhaltaminen arjessa ja
lasten kasvatuksessa.”
”Olemme hyvä tiimi sijaisvanhempina. Meidän vahvuudet tukee meitä
tässä vanhemmuudessa.”
Vastaajista 24 % kuvasi luottamuksen parisuhteen tyytyväisyyttä kuvaavana tekijänä ja 22 % painotti yhteisen arvomaailman merkityksellisyyttä. Vastaajat ilmaisivat
vastauksissaan avoimen ja luottavaisen suhteen olevan hyvän parisuhteen perusta.
Samoin saman elämänkatsomus ja kunnioitus tuo tyytyväisyyttä parisuhteeseen.
” Hän on hyvin läheinen. Luotamme toisiimme. Luotan hänen toimintaansa.”
”Meillä on yhteiset arvot ja elämme arvojemme mukaista elämää. Tähän olemme molemmat sitoutuneet.”
” Yhteiset tavoitteet ja elämänkatsomus.”
Parisuhteen tyytyväisyyden teemat - kumppanuus, tuki, arvot ja luottamus – heijastavat sisältöä sijaisvanhemmuuden tehtävään. Sijaisvanhemmuuden ja parisuhteen
yhteen kietoutuvuus näkyy näin parien toiminallisessa ja sisäisessä maailmassa.

5.2 Sijaisvanhempien parisuhdehaasteet
Sijaisvanhempien hyvinvointia haastavia seikkoja tutkittiin kyselemällä tekijöistä, joiden on havaittu kuormittavan yleisesti lapsiperheiden parisuhteita. Sijaisvanhempien parisuhdehaasteet eivät teoriassa poikkea muiden lapsiperheiden haasteista,
sillä lasten tuona kuormitus ei vähene sillä, ovatko he biologisia tai sijoitettuja lapsia.
Kyselyyn valittiin myös erityisiä teemoja, jotka kohdentuvat juuri sijaisvanhempien
parisuhteisiin. Sijaisvanhemmat toteuttavat lisäksi julkista tehtävää omassa kodissaan ja se tuo mukanaan erityisiä vaikuttimia, joita ei lapsiperheissä yleensä ole.
Ne voivat kuormittaa myös parisuhdetta. Lisäksi vastuuntunne siitä, että parisuhdekin voi vaikuttaa lasten hyvinvointiin, saattaa kuormittaa omaa parisuhdetta.
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5.2.1 Lapsiperheenä koetut parisuhdehaasteet
Kotiin ja perheeseen liittyvän työnjako on usein lapsiperheiden parisuhteita kuormittavaa (Kontula, 2013). Taulukosta 8 voidaan huomata, että kotityöt eivät kuormittaneet vastaajia hälyttävässä määrin, mutta noin 50 % koki kotitöiden kuormittavan
parisuhdetta vähintään jonkin verran. Vastaajista 46 % kokee, etteivät kotityöt kuormita kuin vähän tai ei lainkaan. Sijaisperheissä kotitöitä on pääsääntöisesti vähintään yhtä paljoin kuin muissakin lapsiperheissä ja kun suurimassa osassa vastaajien perheistä oli lapsia 4 tai enemmän, voidaan kotitöiden määränkin olevan keskimääräistä suurempi. Sijaisperheissä on suurimmaksi osin toinen vanhemmista pääsääntöisesti kotona ja tällöin kotiin ja perheeseen liittyvät työt ehkä koetan ehkä
tehtävän kuvaan kuuluviksi. Perhe on myös tehtävään valmistautuessa PRIDE -valmennuksen yhteydessä pohtimaan joitakin käytännön asioita. On mahdollista, että
myös kotitöiden toteuttamista on pohdittu etukäteen laaja-alaisemmin, kuin tavallisten lapsiperheiden kohdalla.
Samoin kuin kotiin ja perheeseen liittyvää työnjakoa, parisuhteen kuormittavuutta
mitattiin myös suhteessa ajankäyttöön. Kahdenkeskisen ajan vähyyden voidaan
todeta sen kuormittavan pääsääntöisesti jonkin verran. Kuormittavuutta koki olevan
paljon tai hyvin paljon lähes puolet vastaajista eli 48 % (taulukko 8).
TAULUKKO 8. Kokemus parisuhteen kuormittavuudesta (n=198)
Kotiin ja perheeseen
Kahdenkeskinen ajan
Kokemus parisuhteen
kuormittavuudesta
liittyvä työnjako
vähyys
Ei lainkaan
15 %
5%
Vähän
31 %
13 %
Jonkun verran
30 %
34 %
Paljon
16 %
27 %
Hyvin paljon
8%
21 %

Kuvio 19 vahvistaa vastaajien kokemusta ajankäytön kuormittavuudesta, sillä
vastaajista enemmän kuin 80 % koki ajankäytöllistä kuormittavuutta vähintään jonkin verran. Tästä voidaan päätellä, että sijaisvanhempien parisuhde ei tässä kohtaa
eroa muiden lapsiperheiden haasteista – parisuhdeaikaa on liian vähän. Sijaisvanhempien hyvinvoinnin yksi keskeisistä yleisen hyvinvoinnin haasteista, eli ajankäyttö, heijastuu näin ollen myös parisuhteeseen.
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KUVIO 19. Kahdenkeskisen ajan vähyyden kuormittavuus

Taustamuuttujista selkeimmin vastaajien yhteistä parisuhdeajan vähyyttä kuormittaa se, että vastaajan puoliso käy kodin ulkopuolisessa työssä. Vastaajista, joiden
puoliso työskentelee kodin ulkopuolella 65 % koki työssä käymisen kuormittavan
vähintäänkin paljon (kuvio 20).
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Kahdenkeskisen ajan vähyyden kuormitus parisuhteelle,
kun puoliso käy kodin lukopuolella töissä (n=111)
39 %

26 %
15 %
14 %

En lainkaan
Vähän
Jonkun verran

6%
Paljon

Kuormittavuus
kahden keskiselle
ajalle

Hyvin paljon

KUVIO 20. Kahden keskisen ajan vähyyden kuormitus, kun puoliso työskentelee
kodin ulkopuolella

Ennen lapsia parisuhteessa on ollut kolmenlaista aikaa: yhteistä aikaa ja molempien
puolisoiden omaa aikaa. Lapsen tultua näistä kaikista on lohkaistava osa lapsiaikaan. (Kinnunen 2011,125.) Perheeseen, johon on tullut sijoitettu lapsi, näistä kaikista aikakäsitteistä lohkaistaan vielä lisäksi oma osa sijoitetun lapsen ja hänen verkostoihinsa liittyviin tekijöihin. On luonnollista, ettei parisuhteelle jää aikaa ja haastavissa tilanteissa aika tingitään omasta ja parisuhdeajasta.

5.2.2 Sijaisvanhemmuuden erityishaasteet parisuhteessa
Sijoitettujen lasten vaikutusta sijaisvanhempien parisuhdetta kuormittavana tekijänä
haluttiin selvittää useammasta eri tulokulmasta. Sijaisvanhempia pyydettiin kaikissa
kohdin arvioimaan kuormittavuutta vastausvaihtoehtojen erittäin paljon kuormittava
– ei lainkaan kuormittava väliltä.
Kuviossa 21 vastausten pohjailta havainnollistetaan, kuinka sijaisvanhempana toteutettavien arjen tehtävien koettiin selkeästi haastavan parisuhdetta. 75 % vastaajista koki tehtävänsä kuormittavan parisuhteensa hyvinvointia vähintään jonkin
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verran. 31 % vastaajista koki sijaisvanhemmuuden tehtävien jonkin verran parisuhdetta kuormittavaksi ja lähes saman verran koki kuormittavan paljon.

KUVIO 21. Kokemus sijaisvanhemmuuden arjesta parisuhteen kuormittajana

Sijoitetun lapsen oireilu nousi perhehoitajien hyvinvointia käsittelevässä opinnäytetyön keskeisissä tuloksissa esille hyvinvointia haastavana tekijänä (Rauhala, 2019,
74). Tästä johtuen tämän opinnäyteyön kyselyssä haluttiin selvittää missä määrin
sijoitetun lapsen tarvitsevuuden koettiin kuormittavan vastaavasti parisuhdetta.
Lapsen oireilun, haastavan käytöksen tai muiden lapsen haasteista nousevien
tarpeiden nähtiin vastausten perusteella selkeästi kuormittavan parisuhdetta: vastaajista 75 % koki sijoitettavien lasten kuormittavan vähintäänkin jonkin verran.
Heistä 32 % koki sijoitettujen lasten tarpeiden kuormittajavan paljon ja 24 % erittäin
paljon (kuvio 22). Sijoitetut lapset ovat saattaneet joutua elämään olosuhteissa,
joissa on ollut vanhempien päihdeongelmia, väkivaltaa, seksuaalinen häirintää, vanhempien vaikea-asteisia mielenterveysongelmia ja kaikkinainen ennustamattomuutta ja epäjohdonmukaisuutta. Lapsi ei ole useinkaan voinut turvautua aikuisiin
ja siksi pelon ja stressin keskellä elänyt lapsi on jatkuvassa psyykkisessä hälytystilassa. Lapsi ei ole pystynyt päättelemään, mitä milloinkin tapahtuu ja onko hän turvassa. Tällaisen lapsen ei ole helppo asettua hoivan ja huolenpidon kohteeksi, vaan
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hän saattaa vastustamaa ja välttää sitä. (Westman 2009, 9.) Tällainen lapsen haasteellinen käytös on kuormittavaa sijaisvanhemmalle ja ymmärrettävästi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin, myös parisuhteessa.

KUVIO 22. Kokemus sijoitettujen lasten tarvitsevuudesta parisuhteen kuormittajana

Kasvatustehtävässä tulee usein näkemyseroja ja edellä kuvatut sijoitetun lapsen
taustatekijät saattavat tuoda ne esille mitä suuremmassa määrin. Sijaisvanhempien
keskinäisten näkemyserojen tuomaa kuormittavuutta parisuhteelle haluttiin tietää
suhteessa lasten hoitoon ja sijaisvanhemmuuteen. Yli 50 % vastaajista koki, ettei
vaikutusta juurikaan ole – vaikutusta oli vain vähän tai ei lainkaan. Vastaajista noin
25 % koki, että vaikutusta oli kuitenkin jonkin verran. Sijaisvanhemmuuden näkemyserojen ei myöskään koettu erityisesti kuormittavan parisuhdetta, sillä yli puolet
vastaajista koki, ettei sijaisvanhemmuuden näkemyseroilla ole kuin korkeintaan vähän vaikutusta parisuhteen hyvinvointiin. Vastaajista neljäsosa koki vaikutusta olevan jonkin verran. Vastauksien perustella ei kuitenkaan selviä, että eikö edellä mainittuja näkemyseroja ole vai eikö niillä ainoastaan ole vaikutusta.
Sijaisvanhemmuuden julkisluonteisuus ja yksityisyyden puuttuminen tekevät
tehtävästä erityisen. Sijaisvanhemmat avaavat niin kotinsa ovet kuin myös yksityiselämänsä monet toimintamallit ja ovat näin sosiaalityöntekijöiden arvioitavissa. Kyselyssä haluttiin tietää kuinka sijaisvanhemmuuden julkiluontoisen tehtävän paineet
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ja yksityisyyden puuttuminen kuormittavat sijaisvanhempien parisuhdetta. Vastaajat
kokivat julkiluontoisen tehtävän kuormittavan parisuhdetta jonkin verran, mikä oli 32
% vastauksista. Suurin osa vastaajista kuitenkin koki, että julkisluontoinen tehtävä
kuormittaa parisuhdetta vain vähän tai ei lainkaan. Kuitenkin vastaajista 26 % koki
tehtävän kuormittavuuden parisuhteessaan (taulukko 9). Yksityisyyden puuttuminen
kuormittaa parisuhteen kuormittavuutta hyvin samansuuntaisesti. Huomattavia prosentuaalisia eroja ei edelliseen ole, kuten Taulukosta 10 voidaan nähdä. Vastaajista
edellistä hiukan suurempi osa (23 %) kuitenkin arvioi yksityisyyden puuttumisen
kuormittavan parisuhdetta paljon.
TAULUKKO 9. Sijaisvanhempana toimimisen erityisyys ja parisuhde
Kuinka kuormitta- Sijaisvanhemmuuden julkisvaksi parisuhteelle luontoisen tehtävän paineet
koet
(N= 198)
En lainkaan
15 %
Vähän
27 %
Jonkin verran
32 %
Paljon
20 %
Erittäin paljon
6%

Yksityisyyden puuttumisen
(N=199)
14 %
26 %
31 %
23 %
6%

Sijaisvanhempien väsyminen on ollut tutkimuksen kohteena selvitettäessä heidän
hyvinvointiinsa vaikuttajia tekijöitä. Sijaisvanhemman väsymyksen on todettu olevan myös yksi yleisimmistä syistä lasten sijoituksien päättymiselle (Janhunen 2011,
8). Tämän vuoksi haluttiin selvittää myös sijaisvanhemman oman ja puolison väsymyksen vaikutusta parisuhdetta kuormittavana tekijänä. Kysyttäessä sijaisvanhemman oman väsymyksen vaikuttavuutta parisuhteeseen voidaan kuviosta 23
huomata, että 34 % vastaajista koki jonkin verran kuormittavuutta. Vastaajien kokemukset jakautuivat hyvin tasaisesti paljon ja erittäin paljon sekä vähän tai ei lainkaan
kuormittavuutta kokeneisiin. Tuloksen kannalta huolestuttavaa on se, että yhteensä
33 % koki väsymyksen kuormittavan parisuhdetta paljon tai erittäin paljon.
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KUVIO 23. Kokemus oman väsymyksen kuormittavuudesta parisuhteelle

Kysyttäessä puolison väsymyksen vaikutusta parisuhteen kuorimittavuuteen prosentuaalinen painopiste kokemuksesta ”jonkin verran” vahvistui, sillä 41 % vastaajista koki sen kuvaavan parhaiten parisuhteen kuormittavuutta. Vaikka 30 % vastaajista koki vähän tai ei lainkaan kuormittavuutta, niin edelleen huolestuttavaa on, että
30 % vastaajista koki puolison väsymyksen kuormittavan parisuhdetta paljon tai erittäin paljon (kuvio 24). Vastaajien taustamuuttujilla ei ollut eroavaisuuksia kysyttäessä koettua kuormittavuutta oman tai puolison väsymyksen kohdalla. Olisi voinut
olettaa, että vastaajien ikä lisäsi kuormittavuuden kokemusta, mutta vaikutus oli samantyyppinen kaikissa ikäryhmissä.

65

KUVIO 24. Kokemus puolison väsymyksen kuormittavuudesta parisuhteelle
Väsyminen on usein seurausta voimakkaasta henkisestä tai fyysisestä rasituksesta.
Se on kehon normaali tapa reagoida silloin, jos ihminen on levon tarpeessa. Väsymys yleensä poistuu lepäämällä, kehon ja mielen palautuessa, mutta jos uupuminen
ei poistu, tulisi etsiä sopivia itsehoitokeinoja tai hakea ammattiapua. Uupumuksen
taustalla voi olla pitkään jatkunut ylirasitustila työn ylikuormittavuuteen tai raskaaseen perhetilanteeseen liittyvästä elämäntilanteesta. (Mielenterveystalo n.d.) Sijaisperheissä vanhemmat saattavat kuormittua ja sen myötä väsyä huomaamattaan.
Puolisoin oireiden havaitseminen ja niiden kuormittaminen parisuhteelle voi viestiä
jo ylirasitustilasta. Sijaisvanhempien tehtävän sivuttamista ei voi olla huomioimatta.
Koska sijoitetun lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen on yksi lastensuojelun
tärkeimpiä tekijöitä ja kasvuympäristöllä on todettu olevan lapsen elämään pitkäaikaisia ja laaja-alaisia vaikutuksia, ei väsymyksen kuormittavuus ole huolenaihe ainoastaan parisuhteeseen liittyen.

5.3 Parisuhteen ylläpitämisen tuki
Parisuhteen toimivuus on useiden eri tekijöiden summa. Haluttiin selvittää sijaisvanhempien kokemuksia siitä, mistä ja miten he ovat saaneet tukea parisuhteeseensa.
Parisuhteen tuki voi olla korjaavaa tai ennaltaehkäisevää.
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Parisuhteen kriisiytyessä on mahdollisuus saada korjaavaa apua mm. oman alueen
perheneuvolasta, Kirkon perheneuvonnasta sekä yksityisiltä pari- ja seksuaaliterapeuteilta. Ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja on hyvin useita, joka voivat toteutua
mm. kahden kesken ohjatusti tai omatoimisesti, pienryhmissä, luennoilla, verkkotyöskentelynä.

5.3.1 Korjaavan ja ennaltaehkäisevän tuen kokemus
Perhehoitoliitto ry. järjestää sijaisvanhemmille vuosittain perhehoitajien parisuhdeviikonlopun, jossa parisuhdeteemaan syvennytään yhdessä yksistään perhehoitajista koostuvan ryhmän ja oman puolison kanssa keskustellen. Kyselyssä haluttiin tietää sijaisvanhempien osallistumista näihin kohdennettuihin vertaisviikonloppuihin ja selvisi, että vastaajista vain 10 % oli ollut niissä mukana.
Kyselyssä vastaajilta kysyttiin mahdollista syytä, mikäli he eivät olleet osallistuneet
perhehoitajien parisuhdeviikonloppuun. Annetuista vaihtoehdoista (taulukko 10)
vastaajista 27 % ilmoitti syyksi, etteivät olleet saaneet lastenhoitajaa. Lähes yhtä
yleinen (26%) syy oli, että viikonloput olivat olleet epäsopivaan aikaan. Muiksi syiksi
ilmoitettiin, että viikonloput koettiin liian kalliiksi, ettei puoliso halunnut osallistua tai
ettei pitänyt ryhmässä työskentelystä.
TAULUKKO 10: Miksi ei ole osallistunut perhehoitajien parisuhdeviikonloppuun
Syy osallistumattomuuteen
Vastaajien määrä (n=199)
Ne ovat olleet epäsopivaan aikaan

27%

Emme ole saaneet lastenhoitajaa

26 %

Ne ovat olleet liian kalliita

18 %

Puolisoni ei ole halunnut osallistua

17 %

En pidä ryhmätyöskentelystä

13 %

Vastaajille annettiin myös mahdollisuus kertoa jonkin muu syy, miksi eivät ole olleet
halukkaita osallistumaan perhehoitajien parisuhdeviikonloppuun. Vastauksia tuli 42
ja niistä keskeisimmiksi nousi esille sijaisvanhemmuuden tehtäviin liittyvät haasteet.
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Sijaisvanhemmat kokevat, että kahdenkeskisen parisuhdeviikonloppuajan järjestäminen on niin kuormittavaa heille itselleen tai sijoitettuna oleville lapsille,
ettei se ole sen arvoista. Muutama vastaaja mainitsi kuormittavuutta vielä lisäävän
myös taloudelliset tekijät, kun rahoitukseen ei saa tukea sijoittavalta taholta.
” Sijaislapset olisi pitänyt laittaa lapsille vieraaseen lomitusperheeseen
ja viikonloppu kaikkine lomajärjestelyineen olisi kuormittanut sijaislapsia niin paljon, että se olisi heijastunut myös arkeemme raskaana.”
”Kokonaisen viikonlopun irrottaminen normaalirytmistä tuntuu hankalalta.”

Sijausvanhemmilta kysyttiin heidän osallistumistaan korjaavan parisuhdetyöhön
pariterapian tai parineuvonnan muodossa. Vastaajista 17 % eli 35 vastaajaa kertoi käyttäneensä näitä parisuhdepalveluita. Palveluntuottajiksi vastaajat mainitsivat
yksityisten palveluntarjoajien lisäksi Väestöliiton pariterapian.
Niiltä vastaajilta, jotka eivät olleet käyttäneet pariterapian tai -neuvonnan palveluita,
kysyttiin myös syytä palveluiden käyttämättä jättämiseen. Valtaosa eli 65 %
(n=164) ei kokenut palveluita tarpeelliseksi, mikä on tietenkin hyvä asia (Taulukko
11). Positiivista oli myös se, että ainoastaan 4 % näistä vastaajista ei ollut kuullut
pariterapiasta tai - neuvonnasta.
TAULUKKO 11. Miksi ei ole osallistunut pariterapiaan tai -neuvontaan
Syy osallistumattomuuteen
Vastaajien määrä (n= 164)
En koe tarpeelliseksi

65 %

Puolisoni ei halua lähteä

12 %

En tiedä, mistä sellaista saa

12 %

Emme saa järjestettyä lastenhoitoa

10 %

Liian kallista

9%

En ole kuullut sellaisesta

4%
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Muita, kuin taulukossa 11 näkyviä syitä osallistumattomuuteen pariterapiaan tai neuvontaan vastaajien mukaan oli, että he osallistuvat jo kerran kuukaudessa perhehoitajille kuuluvaan työnohjaukseen. Kokemus siitä, että työnohjauksessa on
mahdollista käsitellä parisuhteeseen liittyvä asioita, on hieno mahdollisuus perhehoitajille ja usein lastensuojelun perhehoitajien työohjaajat ovatkin psykoterapiatason koulutuksen saaneita perheterapeutteja, joilla on kokemusta myös pariterapiasta.
” Meillä säännöllinen työnohjaus vastaa tähän tarpeeseen.”
” Käymme työnohjauksessa kerran kuussa.”
Joissakin vastauksissa näkyi myös ajatus siitä, ettei pariterapian tai -neuvonnan tarjoamaa apua pidetä mahdollisena tai riittävänä. Vastausten perusteella korjaavaan
parisuhdetyöhön näyttäisi olevan tarvetta, mutta voimia tai mahdollisuuksia järjestäytymiseen ei ole.
” Asiat sellaisia, ettei niitä voi enää korjata.”
” Itse ei jaksa/ennätä hakeutua, kukaan ei ole ulkopuolelta ehdottanut/järjestänyt mahdollisuutta.”
” Kyseenalaistaminen sen toimivuudesta.”
Näiden vastausten perusteella nousee esiin kysymys siitä, kuinka korjaavan parisuhdeavun mahdollisuuksia pidetään esillä sijaisvanhempien työtä tuettaessa. Avun
tarpeeseen tulisi tarttua ajoissa ja mahdollisuudet päästä avun piiriin tulisi olla niin
selkeät, etteivät parisuhdetilanteet pääse kriisiytymään niin pahaksi, ettei tilanne ole
enää korjattavissa.
Ennaltaehkäisevän parisuhdetyön toimintamallien kokemusta sijaisvanhempana
toimivien parissa selvitettiin kyselemällä osallistumiskokemuksia Pariviestinnän
kurssille, Solmuja parisuhteessa® -ryhmään tai -parineuvontaan, Parisuhteen palikat -luennoille tai parisuhdeleirille. Sijaisvanhempien osallistuminen ennaltaehkäisevän parisuhdetyön toimintaan oli erittäin vähäistä. Parisuhdeleirille 199 vastaajasta oli osallistunut 6 % ja muiden edellä mainittujen toimintamallien kohdalla osallistujien joukko vaihteli 1–3 % välillä.
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Haluttiin tietää, olivatko sijaisvanhemmat osallistuneet, johonkin muuhun kuin kyselyssä esittelyihin ennaltaehkäisevään parisuhdetoimintaan, mutta muihinkaan toimintamuotoihin ei ollut enempää aktiivisuutta. Yksittäiset vastaajat kertoivat osallistuneensa mm. seuraaviin ennaltaehkäisevään toimintoihin: Toimiva perhe -kurssille,
Virtaa välillämme -leirille, Uusperhe-leirille, Perhehoitokumppanit Suomessa oy:n
järjestämään parisuhdeviikonloppuun. Ennaltaehkäisevän parisuhdetyön kenttä ja
tarjonta on melko laaja ja monipuolinen, mutta sijaisvanhemmat käyttävät palveluita
erittäin niukasti ja pääsääntöisesti eivät lainkaan.
Perhehoidon organisaation tarjoama tuki ennaltaehkäisevän parisuhdetoiminnassa mahdollistaa kohdentuvan tarjonnan. Kysyttäessä vastaajien kokemusta
sieltä saamastaan tuesta 19 % vastaajista ilmoitti saaneensa parisuhteelleen tukea.
Keskeisimmäksi perhehoidon organisaation tukimuodoksi sijaisvanhemmat ilmaisivat jo korjaavan tuen kohdalla mainitun työnohjauksen, joka tuotiin yhdeksässä vastauksessa esille.
” Työnohjaajamme on myös pariterapeutti. Tämä oli toiveemme, sillä
vanhemmuuden haasteet ovat uusia ja sen lisäksi sijaislasten erityiset
haasteet.”
” Työnohjauksessa käsiteltiin parisuhde ongelmia.”
Haluttiin tietää myös vastaajien kokemus parisuhdeavun pyytämisestä tai ajatuksesta avun pyytämisestä omalta perhehoidon organisaatioltaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa 5-portaisella asteikolla erittäin vaikeasta erittäin helppoon.
Kuviosta 25 voidaan nähdä, että vastaajista 32 % ilmaisi kokemuksensa tai ajatuksensa avun pyytämisestä neutraaliksi vastaamalla ”ei vaikeaa eikä helppoa”. Kuitenkin kaikista vastaajista 45 % koki asian vähintään vaikeana (25 %) tai erittäin
vaikeana (20 %).
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KUVIO 25. Parisuhdeavun pyytäminen tai ajatus pyytämisestä perhehoidon organisaatiolta (n=196)

Vastaajista 117 vastaajaa halusi tarkentaa kokemustaan avunpyytämiseen liittyen (kuvio 26). Avun pyytämisen helppoutta kuvaavat vastaukset (31) olivat
jaoteltavissa tekijöihin, jotka kuvasivat vastaajan persoonaa (11 vastausta) ja
tekijöihin, jotka kuvasivat organisaation työntekijän persoonaa (20 vastausta).
Vastaajan omaa persoonaa kuvasivat sellaiset tekijät, jotka ilmensivät vahvuutta ja
itseluottamusta.
” Avun pyytäminen ei ole häpeä, vaan se osoittaa voimaa.”
” Kyllä pyytäisin apua jos tarve vaatisi.”
”Meillä on ollut aina helppoa puhua parisuhdeasioista.”
Organisaation työntekijään viittaavat kuvaukset kertovat siitä, että suhde työntekijään on avoin ja luottavainen. Työntekijää on helppo lähestyä ja sijaisvanhemmilla
on entuudestaan kokemus siitä, että he tulevat kuulluiksi ja heidän tarpeensa tulevat
nähdyiksi. Henkilökohtaisen ja arkaluontoisenkin asian esittäminen tuntuu luontevalta.
”Kaikista asioista voidaan puhua, on niin hyvä luottamus sosiaalityöntekijöihin.”
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” Meillä on loistava sosiaalityöntekijöistä, sosiaaliohjaajista ja psykologista kerätty tiimi jotka ovat perheitä varten. Lasten asioista vastaa ihan
muut ihmiset.”
” Tutut ja ymmärtävät työntekijät. On tilaa kertoa omia ajatuksia ja kokemuksia.”
Vastaajat, jotka viittasivat siihen, että avun pyytäminen perhehoidon organisaatiolta on vaikeaa, jakaantuivat vastaustensa perusteella myös kahteen selkään
pääryhmään. Toinen ryhmä edusti vastaajia, joiden mielestä avun pyytäminen on
vaikeaa siksi, että se johtaisi stigmatisoitumiseen, leimautumiseen omasta heikkoudesta ja tämä puolestaan johtaisi pelkoon joko sijoitusten purkamisesta tai vaikeudesta saada perheeseen enempää sijoitettuja lapsia. Vastaajia, jotka pelkäsivät
omaa leimautumista, oli 25. Heidän huolensa oman toimeentulon menettämisestä
tai heikkenemisestä oli niin voimakas, ettei omasta parisuhdeavun tarvetta ilmaisemista pidetty mahdollisena. Vastauksissa kuvailtiin, että parisuhdeavun pyytäminen
perhehoidon organisaatiolta olisi ikään kuin myöntäisi kelpaamattomuutensa sijaisvanhemmuuteen Leimautumisen ja työn menettämisen syy-seuraussuhde oli nähtävissä useimmissa vastauksissa.
” Kokemus siitä, että jos pyytää apua, niin tulee tunne, että leimaantuu
organisaation silmissä huonoksi perheeksi tai sellaiseksi perheeksi,
ettei meille voi enää sijoittaa lapsia.”
” tunne että emme ole onnistuneet, jos haetaan apua, olemme huonoja.
Vaara myös että lapsi heitetään toiseen paikkaan, jos emme pärjää,
mikä olisi kauheaa.”
”Luonnollinen asia mutta kaikkihan pitää vaieta ja sanoa aina että hyvin
menee niin saa hoidettavia paremmin.”
Toinen ryhmä vastaajista, jotka kokivat parisuhdeavun pyytämisen vaikeaksi, koostui vastaajista, jotka kokivat asian suhteen epäluottamusta perhehoidon organisaatiota kohtaan. Näitä vastaajia oli 30. Heillä oli entuudestaan huonoja kokemuksia yhteistyöstä joko suhteessa tarjottaviin resursseihin tai työntekijöiden kanssa
tehtävään yhteistyöhön. Moni koki, että pelkästään lapsiin liittyvät asiat vievät niin
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paljon aikaa ja varoja, ettei sijaisvanhempien parisuhdeasioilla ole merkitystä. Työntekijöiden kohtaaminen koettiin myös vaikeana. Työntekijät koettiin arvaamattomina, etäisinä, ymmärtämättöminä ja väsyneinä. Joillakin oli kokemus parisuhdeavun pyytämisestä, mutta siihen ei oltu vastattu.
” En koe että perhehoitoa organisaationa kiinnostaa meidän perhe kokonaisuutena tai meidän parisuhde. Heitä kiinnostaa vain sijoitetut lapset. Ja heidät usein käsitellään ikäänkuin olisivat irrallaan perhekokonaisuudesta. Perheen kokonaiskuva jää aivan liian kapeaksi.”
” Vuorovaíkutus sosiaalityöntekijän kanssa huonoa.”
” Sijoittajat eivät oikein tajua, että hyvä parisuhde kannattelee koko perhettä ja että sitä pitäisi jo ennaltaehkäisevästi tukea.”

Avun
pyytäminen
vaikeaa

Avun
pyytäminen
helppoa

KUVIO 26. Yhteenveto avun pyytämisen kokemuksesta perhehoidon organisaatiolta
PRIDE-valmennus tarjoaa sijaisvanhemmuutta suunnitteleville mahdollisuuden tutustua sijaisvanhemmuuteen ja tutkia omia mahdollisuuksia toimia tehtävässä. Kysyttäessä sijaisvanhemmilta heidän kokemustaan siitä, huomioitiinko valmennuksessa sijaisvanhemmuuden vaikutusta parisuhteeseen riittävästi, oli mielipiteissä
selkeää hajontaa (kuvio 27). Vastaajista 54 % oli sitä mieltä, että valmennuksen
tarjoama tieto oli riittävää ja vastaavasti 46 % koki, ettei valmennus avannut
riittävästi sijaisvanhemmuuden vaikutuksia parisuhteelle. Koska parisuhteet ovat
lähtökohtaisesti erilaisia, ovat sijaisvanhemmuuden vaikutuksetkin luonnollisesti erilaisia. Tämän vuoksi kukaan ulkopuolinen ei voi sanoa, mikä suhteessa tulisi sisäisesti muuttumaan, mutta valmennuksessa olisi hyvä huomioida, että ohjataan pareja prosessoimaan parisuhteen haasteita niiden tekijöiden kautta, mitä sijaisvanhemmuus voi mahdollisesti tuoda mukanaan.
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Vastaajia, jotka kokivat, ettei valmennuksessa parisuhteeseen liittyvää vaikutusta
huomioitu riittävästi, pyydettiin kertomaan, mitä valmennuksessa olisi pitänyt ottaa
esille. Lähes kaikissa vastauksissa peräänkuulutettiin rehellisyyttä, avoimuutta ja realistisuutta. Sijaisvanhemmuuden tuomista haasteista tulisi kertoa totuudenmukaisesti kaikilla osa-alueilla, myös parisuhteeseen kohdistuvista tekijöistä.
Valmennuksessa ei saisi pelätä osallistujien karsiutumista rehellisyyden ehdoilla.
”Rehellisesti kertoa enemmän arjen haasteista.”
” Siitä olisi pitänyt puhua vielä enemmän ja rehellisesti.”
Pelkästään siitä, että sijaisvanhemmuus vaikuttaa haasteellisesti parisuhteeseen
haluttiin tuoda seitsemässä vastauksessa esille. PRIDE-valmennuksen koulutuskokonaisuutta toivottiin laajemmaksi tämän suhteen. Todettiin, ettei asiaa voi ottaa
liian laaja-alaisesti esille.
”että sijaisvanhemmuus kuormittaa paljon parisuhdetta. Todella moni
sijaisvanhempipariskunta on eronnut.”
”Siihen ei voi liikaa painottaa. Se muutos on aina suuri, kun sijaislapsia
muuttaa omaan kotiin.”
Vastauksissa tuotiin vahvasti esille kaksi teemaa, joita tulisi tuoda esille kärsiteltäessä sijaisvanhemmuutta parisuhteen hyvinvointia haastajavana tekijänä. Toinen oli
työn ja vapaa-ajan tuomat haasteet ja toinen oli sijoitettujen lasten tuomat
haasteet. Työn ja vapaa-ajan tuomissa haasteissa toivottiin tuotavan esille arkielämän raskaus ja vapaa-ajan vähyys. Vastauksissa arjen kuvaillaan olevan paljon raskaampaa, kuin saattaa aavistaa ja vievän paljon voimavaroja. Vastaavasti vapaaajassa haluttiin painottaa sitä, kuinka vähäisiä määriä lomaa on ja toivottiin tuotavan
esille vapaapäivien tärkeyttä ja niistä kiinni pitämistä.
”Kuormittavuuden korostaminen, mitkä tekijät kuormittavimpia ja miksi.
Salakavala väsymys pahin vihollinen, miten suojautua.”
” ihan sokeana lähettiin tähän. En ymmärtänyt että kahden kesken ei
enää ole oikeasti mahdollisuutta olla yhdessä muuta kuin minuutteja,
max tunti.”
” Vapaa ja parisuhde aika loppuu täysin”.
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Sijoitettujen lasten tuomasta parisuhdehaasteesta toivottiin PRIDE -vaimennuksessa kerrottavan enemmän ja rehellisesti kahdeksassa vastauksessa. Vastauksissa ilmaistiin kokemus siitä, että kuvausta traumalasten arjesta ja siihen liittyvistä
asioista sivuttiin, mutta todellisesta kuormittavuudesta ja kaiken vaikutuksesta myös
parisuhteeseen ei kerrottu.
” Enemmän voisi kertoa kuinka paljon lapset imevät voimia siltä joka on
kotona lapsen kanssa. Ja lapset voi tulla parisuhteen väliin jopa tahallaan”.
” Lasten haasteellisuus sivuttiin, mutta ei sen todellisesta kuormittavuudesta ymmärrettävästi. Sijaisperheellä joka joka esittäytyi esimerkki
perheenä pridessä oli kaikki upeasti, mutta näinhän ei ollutkaan...”.
” mielestäni pridekoulutuksessa sivuttiin vaikeuksia ja haasteita hyvin
vähän; olisi tarvittu enemmän puhetta sijoitetun lapsen haastavuudesta, perhedynamiikan muutoksesta, parisuhdeajan vähäisyydestä
(kun sijoitettua ei voi antaa kenelle tahansa hoitoon).”

KUVIO 27. Yhteenveto vastaajien kokemasta PRIDE-valmennuksen tarjoamasta
parisuhdetiedosta (n=117)

5.3.2 Sijaisvanhemmille suunnatun tuen kokemus ja toiveet
Erityisesti juuri sijaisvanhemmille kohdennettuja parisuhdepalveluita on hyvin vähän. Tunnetuin liene aiemmin esille tullut Perhehoitoliitto ry:n vuosittain järjestämä
perhehoitajien parisuhdeviikonloppu, johon voi osallistua muitakin kuin lastensuojelun perhehoitajia ja mihin vastaajilla ei ollut aktiivista osallistumista. Tehtävässä
jaksamisen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta haluttiin selvittää, onko tarvetta
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palveluiden kehittämiseen. Aluksi haluttiin kuulla, kokivatko sijaisvanhemmat
vastaushetkellä tarvetta parisuhdeapuun. Kuvio 28 havainnoi, kuinka vastaajista
35 % koki vastaushetkellä tarvitsevansa parisuhdeapu ja 65% kokenut olevansa
tuolla hetkellä avun tarpeessa. Avun tarvitsijoiden joukko oli melko huomattava, että
vastaajista lähes 80 % ilmaisi olevansa vähintään melko tyytyväisiä parisuhteeseensa.

Kyllä
35 %

Parisuhdeavun tarve
Ei
65 %

Kuvio 28. Parisuhdeavun tarve vastaushetkellä (N=196)

Edellä kuvatun havainnon vuoksi haluttiinkin selvittää, kuinka vastaajien avun tarpeen kokemus jakautui suhteessa heidän kokemukseensa parisuhteen tyytyväisyydestä. Kuviosta 29 voidaan huomata, että parisuhdeavun tarvetta on kaikkien parisuhdetyytyväisyyskokemusten alueella. On luonnollista, että koettaessa
tyytymättömyyttä koetaan myös avun tarvetta. Vastaajista ne, jotka eivät kokeneet
olevansa parisuhteessaan vastaus hetkellä tyytyväisiä eivätkä tyytymättömiä kaipasivat suhteessa eniten (78 %) parisuhdeapua. Kuitenkin myös ne, jotka kokivat vastaushetkellä tyytyväisyyttä parisuhteensa, kaipasivat parisuhdeapua - parisuhteeseensa melko tyytyväisistä yli 25 % kaipasi vastaushetkellä apua parisuhteeseensa
ja parisuhteensa erittäin tyytyväisistä jopa 35 % vastaajista.
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KUVIO 29. Kokemus parisuhteen tyytyväisyydestä suhteessa parisuhdeavun tarpeeseen (n=195)

Parisuhteeseensa tyytyväisten kokemusta parisuhdeavun tarpeesta voidaan selittää esimerkkisi sillä, että vastaushetken kokemus hyvästä parisuhteesta perustuu
perustavaa laatua olevaan tyytyväisyyteen parisuhteesta, mutta kuitenkin koetaan,
että parisuhdeapu auttaisi kyselyssä esille tulleessa kuormittavassa elämäntilanteessa. Kuten aiemmin havaittiin vastaajista yli 90 %:lla ei ollut minkäänlaista kokemusta ennaltaehkäisevästä parisuhdetuesta, mikä ei välttämättä ole johtunut siitä,
ettei sille olisi tarvetta vaan ehkä ennemminkin siitä, ettei tarjonnasta ehkä ole ollut
tietoa.
Vastaajista 70 % ilmaisi kokemuksensa siitä, että sijaisvanhemmille on tarpeellista tarjota omaa ennaltaehkäisevää parisuhdetukea. Ainoastaan 17 % oli sitä
mieltä, ettei sijaisvanhemmille tarvita erityistä palveluita ja 13 % ei osannut sanoa
mielipidettään. Koska valtaosa vastaajista koki tarpeelliseksi tuen tarpeen, voidaan
sen nähdä vahvistavan käsitystä siitä, että hyvä parisuhdetyytyväisyys ei kumoa
avun tarvetta. Kyselyssä haluttiin tietää, minkälaista apua vastaajat toivoisivat parisuhteelleen. Olisi ollut hyvä esittää kysymys kaikille vastaajille, jotta vastaajien
suurta määrää olisi voitu käyttää paremmin hyödyksi, mutta kysymys oli osoitettu
ainoastaan heille, jotka kokivat vastaus hetkellä tarvetta parisuhdeavulle. Toisaalta
juuri nämä annetut vastaukset antavat autenttisen käsityksen tarvittavan avun muodosta, vastaajia oli 69.
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Kyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan erilaisista parisuhdetuen muodoista
vaihtoehtoja, jotka parhaiten kuvaisivat heidän toiveitaan parisuhdeavusta. Vaihtoehdot pitivät sisällään korjaavan parisuhdeavun, ennaltaehkäisevän parisuhdeavun ja erilaisten tuen tarjoamistavan vaihtoehtoja, joista vastaajat pääsivät valitsemaan useampia toivomiaan vaihtoehtoja. Eniten toivottu parisuhdeapu oli parisuhteeseen liittyvä työnohjaus, mitä toivoi 55 % vastaajista (taulukko 12).
TALULUKKO 12. Sijaisvanhempien toivoma parisuhdeapu

Sijaisvanhempien toivoma parisuhdeapu (n=69)
Parisuhdeavun muoto

Vastaajat %

Parisuhteeseen liittyvää työnohjausta

55 %

Sijaisvanhempien parisuhdeleirejä

49 %

Koulutuspäiviä parisuhdeteemalla

38 %

Parisuhdeluentoja sijaisvanhemmille kohdennettuna

38 %

Materiaalia kahdenkeskiseen parisuhdetyöskentelyyn

33 %

Sijaisvanhempien parisuhteeseen liittyviä podcasteja

30 %

Pariterapiaa

28 %

Sijaisvanhemmille kohdennettua pienryhmätoimintaa

23 %

Parineuvontaa

19 %

Parineuvontaa verkkopalveluna

19 %

Seksuaalineuvontaa / -terapiaa

19 %

Taulukosta 12 voi nähdä myös, kuinka työnohjauksen ohella toivotuimpana (49 %)
tuen muotona koettiin sijaisvanhemmille suunnatut parisuhdeleirit. Kaikille sijaisvanhemmille suunnattuja parisuhdeleirejä ei tietojen mukaan ole järjestetty, mutta vastaavana toimintamuotona voidaan pitää jo aiemmin mainittuja Perhehoitoliitto ry:n
järjestämiä perhehoitajille suunnattuja parisuhdeviikonloppuja.
Koulutuspäivien, luentojen, omatoimiseen kahdenkeskisen parisuhdemateriaaliin ja
sijaisvanhemmille suunnattujen podcastien muodossa oleva tuki nousi esille noin
joka kolmannen vastaajan toiveissa. Näistä parisuhdeteemaisia koulutuspäiviä ja
sijaisvanhemmille kohdennettuja parisuhdeluentoja toivoi 38 % vastaajista. Perhe-
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hoitajille suunnattua ammatillista tukea järjestävillä tahoilla on koulutuspäivä ja luentoja, joihin sijaisvanhemmat osallistuvat ylläpitääkseen omaa osaamistaan. Näiden kautta olisi mahdollista vastata myös tässä nousseeseen toiveeseen. Parisuhdemateriaali, joka auttaa kahdenkeskiseen omatoimiseen parisuhdetyöskentelyyn
oli toiveena 33 % vastaajista ja sijaisvanhempien parisuhteisiin liittyviä podcasteja
toivoi 30. Ammatillisen pariterapeutin tai -neuvojan parissa joko kahden oman puolison kanssa tai pienryhmässä toteutettavaan parisuhdetyöskentelyyn esitettiin
myös toiveita. Pariterapia oli 28 % toiveissa ja sijaisvanhemmille kohdennettu pienryhmätyöskentelyä toivoi 23 %. Loput toiveista liittyivät parineuvontaan ja seksuaaliterapiaan tai -neuvontaan (taulukko 12).
Edellä kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi haluttiin tietää myös, mitä muita mahdollisia toiveita parisuhdetuesta sijaisvanhemmilla olisi. Vastaajista 16 kertoi toiveistaan tarkemmin ja suurin osa, 12 vastaajaa, esitti toiveen kahdenkeskisen vapaaajan mahdollisuudesta niin, että lastenhoito olisi järjestetty. Loput toiveet koskivat
parineuvontaa, -terapiaa ja -ohjausta.
Vastaushetkellä parisuhdeavun tarvetta kokeneilta kysyttiin, minkä he kokisivat
sopivaksi ajankohdaksi avun tarjonnalle. Vaihtoehtoina oli päivä, ilta ja viikonloppu. Vastaajilla oli mahdollisuus toivoa useampaa eri vaihtoehtoa. Parisuhdeapua
toivottiin tarjottavan ensisijaisesti viikonloppuisin, mitä ehdotettiin 61 vastauksessa.
Lisäksi haluttiin tietää vastaajien valmiutta maksaa itse parisuhteensa hyvinvointia tukevista palveluista. Kysymykseen vastasi 103 sijaisvanhempaa ja heistä
57% olisi ollut valmis itse kustantamaan palveluiden kuluja.
Vastaajilla oli mahdollisuus esittää ehdotuksiaan tai toiveitaan perhehoidon organisoijille tai palveluiden tarjoajille siitä kuinka sijaisvanhempien parisuhteiden
hyvinvointia voitaisiin edistää. Vastauksia tuli 94 ja niistä ilmenee, että sijaisvanhempien parisuhteelle pitäisi antaa selkeästi enemmän painoarvoa. Toiveet ja ehdotukset voitiin luokitella neljään ryhmään: 1) Toive parisuhteelle kohdennetusta vapaa-ajasta ja/tai lastenhoidon järjestämisestä 2) Keskustelua parisuhteen hyvinvoinnin tiimoilta 3) Parisuhdekoulutuksia ja leirejä 4) Ennakoivaa ja matalakynnyksistä parisuhdetoimintaa (kuvio 30).
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KUVIO 30. Ehdotukset ja toiveet parisuhteiden hyvinvoinnin edistämiseksi
Vapaa-aikaan liittyvät toiveet ja ehdotukset nousivat erittäin vahvasti esille 41 vastauksessa. Vastauksissa kerrottiin ensisijaisesti toive sijaisvanhempien vapaiden toteutumisesta tai lastenhoidon järjestämisestä parisuhteen tukemiseksi.
”Lastenhoidon mahdollistaminen ja se, että he joko järjestävät tai tulevat kustannuksissa vastaan, että sijaisvanhemmilla on mahdollista hoitaa parisuhdettaan. Koska selkeästi sijaisvanhemman tehtävä kuormittaa parisuhdetta paljon.”
” Sijaisvanhemmille mahdollistettava yhteisen ajan viettoa kodin ulkopuolella. Lastenhoitoa kaikille perheessä asuville lapsille järjestettävä,
jotta vanhemmilla mahdollisuus tehdä asioita yhdessä.”
” Sijaisperheeltä vaaditaan hirveästi, vaatimusten alle jää usein juuri se
oma aika ja aika parisuhteelle. Minusta jokaisen "päättävän" tahon olisi
hyvä välillä pohtia että tekisikö minä tuon, riittäisiö minulla vuorokauden
tunnit tuohon kaikkeen…”.
Vastaajilla oli myös selkeä näkemys siitä, että parisuhdeasioista tulisi sijaisvanhemmuuden kentällä keskustella huomattavasti avoimemmin. Tähän liittyen 22 vastaajaa kertoi sanallisesti toiveistaan ja ajatuksistaan. Työntekijöiltä odotettiin nykyisä
aktiivisempaa otetta parisuhdeasioiden esille nostamiseen ja sen huomioimiseen,
kuinka merkittävässä määrin parisuhde vaikuttaa hyvinvointiin perheessä.
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” Luulen että moni sijaisvanhempi on tyypillinen suomalainen ja ei
pyydä apua vaikka ehkä olis tarvekin, joten olis tottakai hyvä tehdä lähestyminen mahdollisimman helpoksi.”
” Sijoittavan tahon kuuluisi automaattisesti ja säännöllisesti tarjota apua
parisuhteeseen. Olla kiinnostunut miten perheen vanhemmat voivat.”
”Säännöllistä puheeksi ottamista! Arvioimista yksin ja yhdessä. Riippumatta tilanteesta missä ollaan...”
Koulutuksia, viikonlopputapahtumia ja leirejä toivottiin useissa vastauksissa. Niitä
otettiin esille osassa vastauksissa, jotka tässä luokiteltiin ajankäyttöön liittyvään ryhmään ja samoin ”Keskustelua” -ryhmään alla olevissa vastauksissa. Tähän ryhmään jaoteltiin ne 15 vastausta, jotka kohdentuivat suoraan parisuhdetapahtumiin.
” Parisuhde leirejä, koulutuksia. Ylipäätään mahdollisuutta pysähtyä yhdessä miettimään tätä todella tärkeää asiaa.”
” Työksemme tätä teemme sydämmellä, äärimmäisen pienellä tuntipalkalla mm. vs. lapsen haasteellisuus. Toivoisimme työnantajan huolehtivan työntekijöistä paremmin esim. Ilmaiset parisuhde-viikonloput 1-2kr
vuodessa.”
” Sijoittajien ja Perhehoitoliiton yhdessä kustantamaa ja toteuttamaa
parisuhde viikonloppua säännöllisesti vaikka joka toinen vuosi. Jaksamisen tukena, ei heikkouden merkkinä.”
Lopuissa vastauskissa tuotiin esille huomioinnin ennakoivaan ja matalan kynnyksen
toimintaan parisuhdeavun tiimoilta. Toivottiin, että parisuhdeasiat tulisivat organisaation toiminnassa näkyväksi.
”Luontevia tukimuotoja. Johon voi osallistua matalalla kynnyksellä,
joustavasti, aktiivisuus ainakin oman tahtista. Ei tarvi kuuluttaa "tämä
on nyt parisuhdeleiri" yhteyttä, ymmärrystä puolisoon voi rakentaa monin tavoin.”
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” Sijaisvanhemmuutta harkitsevien kanssa tulisi tiedostaa lapsen vaikutus parisuhteeseen. Mielestäni perhehoitoon täytyisi kehittää koko perhettä koskeva tuki. Perhehoidosta puuttuu kokonaan palvelumuotoilu.
Kunnat tarjoavat sitä, mitä heillä on tarjota.”
” Olisi hyödyllistä jos parisuhteen hoito olisi mukana ennaltaehkäisevästi sijoituksen alkaessa. Uskallettaisiin kysyä miten parisuhde
voi.”
” Lyhyitä iltoja, missä kokoontuu sijaisvanhempipareja. Ja lastenhoito
järjestetty.”
Näiden pääteemojen lisäksi vastaajat kertoivat toiveensa siitä, että tietoa parisuhdeavusta tulisi tuoda vahvemmin esille. Toivottiin tietopaketteja parisuhteen tukimuodoista ja ehdotettiin myös, että perhehoitosopimukseen kirjattaisiin suora reitti
palveluntarjoajille siten, että asiasta ei tarvitse erikseen käydä keskustelua työntekijöiden kanssa. Lisäksi vastauksissa toivottiin lisää työntekijöitä, jotta perhehoitajien hyvinvointiin ja parisuhdeasioihin saataisiin myös apua. Vastaajat kokivat, että
lastenasiat vievät kaiken olemassa olevan ajan.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

6.1 Tulosten tarkastelu
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaista tukea lastensuojelun
perhehoitajat tarvitsevat hyvän parisuhteen ylläpitämiseen. Työssä haluttiin selvittää sijaisvanhempien kokemusta parisuhteistaan ja sitä, kuinka perhehoitajuuden
tehtävä haastaa parisuhdetta. Tehtävään liittyviä parisuhdetta haastavia tekijöitä
haluttiin myös saada selville. Johtopäätöksissä tarkastellaan ensin sijaisvanhempien parisuhteiden hyvinvoinnin kokemusta tällä hetkellä, parisuhteiden hyvinvointia
haastavia tekijöitä sekä sijaisvanhempien toiveita parisuhdetuesta ja lopuksi päätelmiä ja näkökulmia siitä, minkälaista tukea sijaisvanhemmat tarvitsisivat tulevaisuudessa. Taulukossa 13 on tiivistetty keskeiset vastaukset tutkimuskysymyksiin.
TAULUKKO 13. Keskeiset vastaukset tutkimuskysymyksiin
Tutkimuskysymys

Keskeiset tulokset

Minkälaista tukea sijaisvan- Osaksi palvelujärjestelmää rakennettuja, ennaltahemmat tarvitsevat hyvän ehkäiseviä tukitoimia. Tarjonnan tulee olla sisälparisuhteen ylläpitämiseen? löllisesti perusparisuhdetaitoja tukevaa ja rakenteellisesti toteutettu niin, että lastenhoidolliset
haasteet ja vertaisuus on huomioitu.
Millaiseksi sijaisvanhemmat Sijaisvanhemmat ovat tyytyväisiä parisuhteensa
kokevat
oman
parisuh- läheisyyteen ja kykyyn ilmaista läheisyyden tarteensa?
vetta. Samoin he kokevat tyytyväisyyttä suhteen
vuorovaikutukseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen
sekä kumppanuuteen, toisen tukeen, keskinäiseen luottamukseen ja yhteisiin arvoihin.
Minkälaisia haasteita sijais- Eniten parisuhdetta haastaa ajankäyttö, etenkin
vanhemmuus tuo parisuh- kahdenkeskisen ajan puuttuminen sekä sijaisvanteelle ja mistä haasteet joh- hemmuuden arjen erityistehtävät ja sijoitettavien
tuvat?
lasten myötä tulevat haasteet. Koettiin, etteivät
tehtävänkuva ja työn vaativuus anna mahdollisuutta riittävään kahdenkeskiseen vapaa-aikaan.
Perhehoidon organisaatiolle ei uskalleta kertoa parisuhdetuen tarpeesta stigmatisoitumisen pelossa.
Minkälainen on sijaisvan- Entistä avoimempi toimintakulttuuri. Ennaltaehkäihempien
parisuhdetuen sevää tukea parisuhteelle työnohjaustyyppisesti,
tarve?
parisuhdeleirejä ja -koulutuksia, joissa lastenhoito
on huomioitu sekä materiaalia kahdenkeskiseen
työskentelyyn. Tuen tarpeen ilmaiseminen ei saa
olla viesti heikosta kyvykkyysestä sijaisvanhemmuudessa toimimiselle.
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Suurin osa sijaisvanhemmista koki tyytyväisyyttä parisuhteisiinsa vastaushetkellä (kuvio 12). Parisuhdetyytyväisyys oli parisuhdekaaren mukaisesti sitä vahvempaa, mitä pidempään vastaajat olivat olleet sekä parisuhteessa. Myös pidempään
sijaisvanhempina toimineet olivat parisuhteeseensa tyytyväisempiä kuin tehtävässä
vasta aloittaneet. Vastaajat olivatkin pääsääntöisesti sitoutuneita pitkiin parisuhteisiin ja näin ollen myös yhdessä toteutettavaan sijaisvanhemman tehtävään, joten
molemmat tekijät yhdessä tukevat toisen kanssa toimimista. Sijoitetuilla lapsilla voidaan siis nähdä olevan turvalliset elinolosuhteet sijaisperheessä olevien aikuisten
keskinäisiin suhteeseen nähden.
Parisuhdetyytyväisyyttä kuvastaa myös sijaisvanhempien tyytyväisyys kiintymykseen ja läheisyyteen parisuhteessaan ja he kokivat myös kykenevänsä hyvin ilmaisemaan läheisyyden tarvetta (kuviot 13 ja 14). Aikuisen hyvä ja turvallinen kiintymyssuhde kuvastavat näitä tekijöitä parisuhteessa. Myös sijaisvanhemmuuden tehtävään hakeutuminen voi kertoa kyvystä hyvään kiintymykseen, sillä Kallandin mukaan sijaisvanhemmilla tulisi olla turvallinen kiintymyssuhde, jotta myös sijoitettujen
lasten kiintymys voisi vahvistua (Kalland 2011, 208-210). Hyvään parisuhteeseen
liittyen Gottman vielä lisää, että hyvä läheisyyden kokemus puolestaan kertoo vahvasta emotionaalisesta siteestä puolisoiden välillä, joka pitää sisällään ystävyyttä ja
romantiikkaa (Gottman 2007, 17).
Parisuhteen vuorovaikutuksen kokemus sijaisvanhemmilla oli myös pääsääntöisesti
hyvä. Parit olivat tyytyväisä keskinäisiin vuorovaikutustaitoihinsa puhumisen ja
kuuntelemisen alueilla ja kokivat tyytyväisyyttä myös ristiriitatilanteisissa vuorovaikutuksen alueella. Sijaisvanhempein toimiva parisuhde on selitettävissä peilaamalla
niitä hyvän kiintymyssuhteen lisäksi Gottmanien rakkauslaboratorion tutkimuksiin.
Gottmanin mukaan onnellisessa parisuhteessa ymmärretään, että ristiriidat ovat
väistämättömiä – puolison näkemyksiä kuunnellaan kunnioittavasti ja ristiriidoista
puhutaan, jotta löydetään kompromisseja (Gottman 2007,15). Myötätuntoiset parit,
jotka pystyivät keskustelemaan myös ristiriitatilanteissa, kykenivät säilyttämään yhteyden toisiinsa erimielisyyksistä huolimatta ja riidat loppuivat nopeammin (Gottman
& Gottman 2017, 10). Sijaisvanhempien parisuhteen hyvät vuorovaikutustaidot tu-
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kevat oletusta, että sama toteutuu myös heidän tehtävässään. PRIDE -valmennuksessa pidetään esillä vuorovaikutusosaamista, sillä kasvatuksessa tarvitaan toimivaa vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä (Piiroinen ym. 2020, 11).
Sijaisvanhemmat ilmaisivat tyytyväisyyttään parisuhteeseensa kokien suhteessaan
luottamuksellisuutta ja saman arvopohjan jakamista (kuvio 18). Nämä tekijät kertovat suhteiden olevan sisällöllisesti yhteneväisiä ja turvallisia. Kun parit lisäksi kertoivat olevansa tyytyväisä toisen antamaan tukeen ja kumppanuuteen, voidaan suhteiden nähdä olevan myös toiminnallisesti yhteneväisiä. Tyytyväisyys sisällöllisiin ja
toiminnallisiin tekijöihin parisuhteessa, luo varmasti myös vahvan perustan sijaisvanhemmuudelle, jonka toteuttaminen edellyttää yhteistä sitoutumista.
Lapsiperheiden keskeisimmät parisuhdehaasteet liittyvät työnjaon ja ajankäytön sopimisiin. Sijaisvanhempien parisuhdehaasteet mukailivat samoja kompastuskiviä
kuin muidenkin lapsiperheiden parisuhteissa, erityisesti ajankäyttöön liittyen. Vastaajat kokivat kahdenkeskisen ajanvähyyden olevan suurimman haasteen parisuhteelle (kuvio 19). Ajankäytön tuoma kuormittavuus tuli esille etenkin perheissä, jossa
puoliso kävi työssä kodin ulkopuolella (kuvio 20). Tämä on yhtä tavanomaista kaikissa lapsiperheissä. Pääkkösen mukaan (2010) aikapulaa koki lähes kaikki kokopäivätyötä tekevistä äideistä ja isistä - he olisivat halunneet olla enemmän lastensa
kanssa (Pääkkönen 2010, 6). Parisuhdeaikaa sijaisvanhemmat kokivat olevan ehdottomasti aivan liian vähän myös siksi, että, osa jätti vapaapäivät käyttämättä,
koska kokivat liian haasteelliseksi saada lapsille hoitoa. Osa vastaajista koki myös
tarpeelliseksi viettää vapaa-aikaa oman ydinperheen kanssa ja kahdenkeskisestä
parisuhdeajasta jouduttiin luopumaan.
Ajan käytöllisten haasteiden lisäksi sijaisvanhempana toimimisen erityisyys toi mukanaan myös omat haasteensa parisuhteelle. Sijaisvanhemmuudessa toteutettavien arjen tehtävien kuormittavuus haastavaa parisuhdetta (kuvio 21). Näistä sijaisvanhempana toimimisen erityisyyteen liittyvistä tekijöistä yhtenä oli sijoitetun lapsen
tarpeet (kuvio 22). Sijaisvanhempien omalla tai puolison väsymisellä oli myös jonkin
verran vaikutusta parisuhteen hyvinvointiin ja todennäköisesti näidenkin tekijöiden
on juurisyynä ajankäytöllinen haaste (kuvio 23 & 24).
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Sijaisvanhempana toimimisen erityisyyden ja parisuhteeseen hyvinvoinnin esille ottaminen sekä oman tilanteen kuvaaminen vaikutti olevan haasteellinen yhdistelmäosalle vastaajista. Parisuhdeavun pyytäminen perhehoidon organisaatiolta tai ajatus avun pyytämisestä koettiin vaikeaksi. Kysyttäessä tähän syytä, useista vastauksista nousi esiin häpeän ja pelon tunteita. Vastaajat pelkäsivät omaa leimautumista.
Heidän huolenaan oli toimeentulon menettäminen tai heikkeneminen, mikäli ilmenisi, että heidän parisuhteissaan on haasteita. Vastauksissa kuvailtiin, että parisuhdeavun pyytäminen perhehoidon organisaatiolta olisi ikään kuin myöntäisi kelpaamattomuutensa sijaisvanhemmuuteen. Sijaisvanhemmat toteuttavat yhteiskunnallista tehtävää ja jos he kokevat kuormittavuutta, mutta eivät uskalla ilmaista tilanteen
todellisuutta taustaorganisaatiolle toimeentulon menettämisen pelossa, tulisi asiaan
kiinnittää huomiota. Jonkinlainen avoimuus ja toimintakulttuurin muutos olisi varmasti tässä tarpeen ja toivottavaa.
Parisuhdeasioiden palveluiden käyttäminen ei ole tavallista sijaisvanhempien toimintakentässä. Korjaavia parisuhdepalveluita oli käyttänyt 17 % vastaajista ja ennaltaehkäisevistä parisuhdepalveluista suosituinta, parisuhdeleiriä 6 % vastaajista.
Korjaavan parisuhdepalvelun muodoiksi tässä opinnäytetyössä laskettiin pari- ja
seksuaaliterapiatyppiset asiakaskäynnit ja ennaltaehkäiseväksi parisuhdepalveluiksi erilaiset kurssit, leirit ja koulutukset.
Sijaisvanhempien taholta toivottiin, että jo ennen sijaisvanhemmuuteen ryhtymistä,
parisuhdeasioita tuotaisiin esille. Vastaajista lähes puolet koki, ettei PRIDE-valmennuksen yhteydessä tuotu riittävästi tietoa sijaisvanhemmuuden vaikutuksesta parisuhteelle. Niinpä PRIDE -valmennukselta toivottiin rehellisyyttä, avoimuutta ja realistisuutta niin, että sijaisvanhemmuuden tuomista haasteista kerrottaisiin totuudenmukaisesti kaikilla osa-alueilla, myös parisuhteeseen kohdistuvista tekijöistä. Tässä
toistuu jo aiemmin esille tuotu tematiikka, sillä PRIDE-valmennuksessa esille tuotavia haasteita vastaajien mukaan olisivat työn ja vapaa-ajan sekä sijoitettujen lasten
haasteellisuuteen liittyvät tekijät.
Vaikka vastaajista suurin osa ilmaisi olevansa vähintään melko tyytyväisiä parisuhteeseensa, niin siitä huolimatta osa vastaajista ilmaisi tarvitsevansa parisuhdeapua
vastaushetkellä. Avun tarvetta koettiin yhtä lailla niissä suhteissa, joissa parisuhteeseen oltiin tyytymättömiä kuin tyytyväisiäkin (kuvio 25). Vastaajien kokemus hyvästä
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parisuhteesta perustunee tyytyväiseen pohjavireeseen parisuhteessa. Tyytyväisyydestä huolimatta koettiin, että parisuhdeapu auttaisi, sillä olihan. kyselyssä tullut
esille mm. sijaisvanhemmuuden tehtävän kuormittavuuden tuoma rasite parisuhteelle.
Sijaisvanhempein parisuhteen hyvinvoinnin, parisuhteen haasteiden ja parisuhdeavun kokemuksesta voidaan siis huomata yhteenvetona (kuvio 31), että
vastaajat ovat pääsääntöisesti melko tyytyväisiä parisuhteeseensa, mutta kokevat
kahdenkeskisen ajan vähyyden kuormittavan parisuhdetta. Valtaosa ei ole käyttänyt
koskaan mitään parisuhdepalveluita ja yli kolmasosa kokee vastaushetkellä niitä
tarvitsevansa, mutta osa arkailee kertoa parisuhdeavun tarpeesta taustaorganisaatiolle. Vastaajien vähäisestä ennaltaehkäisevän parisuhdetuen kokemuksesta riippumatta, ei kyse välttämättä ollut ainoastaan siitä, ettei tuelle olisi tarvetta vaan ehkä
ennemminkin siitä, ettei tarjonnasta ole ollut tietoa. Kaikista vastaajista 70% ilmaisi
kokemuksensa siitä, että sijaisvanhemmille on tarpeellista tarjota omaa ennaltaehkäisevää parisuhdetukea, mikä todistaa edellä kuvattua käsitystä siitä, että hyvä parisuhdetyytyväisyys ei kumoa avun tarvetta.

80 %

80 %

vähintäänkin
melko tyytyväisiä

kahdenkeskisen
ajan vähyys
kuormittaa

70%
90 %
ei kokemusta
ennaltaehkäisevästä avusta

tulee tarjota
parisuhdeapua

35 %
vastaushetkellä
avuntarpeen kokemus

KUVIO 31. Yhteenveto sijaisvanhempien parisuhdekokemuksista

Parisuhdeavun tarve olisi tullut esille laajemman aineiston valossa, jos kysymystä
parisuhdetoiveista ei olisi osoitettu ainoastaan heille, jotka kokivat juuri vastaushetkellä tarvetta parisuhdeavulle. Näitä vastaajia oli 69. Vaikka vastaajien osuus jäi
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näin kapeammaksi, kuin mihin olisi ollut mahdollisuus, voidaan näin saatujen vastausten antavan kuitenkin autenttisen tiedon tarvittavan avun muodosta, koska vastaajilla oli akuutti tarve avulle.
Eniten toivottu parisuhdeapu oli parisuhteeseen liittyvä työnohjaus, mitä toivoi yli
puolet vastaajista (taulukko 12). Työnohjausta tarjotaan sijaisvanhemmille ja se on
näin tuttu toimintamalli, johon tarjotuista vaihtoehdoista oli ehkä helpoin tarttua. Pariterapia ja -neuvonta olivat vain harvalle vastaajille tuttuja tukimuotoja, vaikka ovat
toimintaperiaatteeltaan työnohjauksen kaltaisia. Ajankäyttö ilmeni haasteeksi jo
aiemmin sijaisvanhempien hyvinvointiin liittyvässä kyselyssä (Rauhala 2019, 57),
joten työnohjukseen liittyvä parisuhdeapu ei ehkä aiheuttaisi vastaajien mielestä
”ylimääräistä menoa”. Selvitettäväksi asiaksi jäisi, kuinka työnohjausaika riittäisi
kaikkien muidenkin tehtävään liittyvien haasteiden käsittelyyn, jos siihen yhdistetään parisuhdetyöskentely. Samoin olisi hyvä selvittää edellyttäisitkö ennaltaehkäisevä parisuhdetuki yhtä vaativan tason ammatillisuutta, mitä lastensuojelun työnohjauksessa usein tarjotaan.
Työnohjaustyyppisen työskentelyn rinnalle lähes yhtä suosittuna vaihtoehtona esitettiin sijaisvanhemmille suunnattuja parisuhdeleirejä (taulukko 12). Tätä toivetta
voisi verrata Perhehoitoliitto ry:n järjestämiin perhehoitajille suunnattuihin parisuhdeviikonloppuihin, joita järjestetään vuosittain, mutta joihin ajankäytöllisistä ja lastenhoidollisista syistä näihin oli kuitenkin osallistunut vain pieni osa vastaajista. Joka
kolmannen vastaajan toiveissa olivat koulutuspäivät, luennot, omatoimisen kahdenkeskisen parisuhdemateriaalin käyttömahdollisuus ja sijaisvanhemmille suunnattujen podcastien muodossa oleva tuki. Perhehoitajille suunnattua ammatillista tukea
järjestävillä tahoilla on koulutuspäivä ja luentoja, joihin sijaisvanhemmat osallistuvat
ylläpitääkseen omaa osaamistaan ja näin olisi mahdollista vastata myös tässä nousseeseen toiveeseen. Parisuhdemateriaalit ja sijaisvanhempien parisuhteisiin liittyviä
podcastit mahdollistavat parisuhteen tuen ajankäytöllisesti haastavassa tehtävässä
ja työstää omaa parisuhdetta kotona erityiseen ajankohtaan sitoutumatta. Parineuvontaa ja -terapiaa esitettiin myös yli neljäsosassa toiveista ja useissa toiveissa tuotiin vielä jälleen erikseen esille toive lastenhoidon järjestämisestä.
Perhehoidon organisaatiolta toivottiin selkeästi eniten parisuhteelle kohdennettua
vapaa-aikaa ja/tai lastenhoitoa. Samoin toivottiin aiempaa enemmän keskustelua
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parisuhteen hyvinvoinnin tiimoilta, mikä tuli jo parisuhteiden haasteitakin käsiteltäessä esille. Parisuhdekoulutukset ja -leirit sekä ennakoiva ja matalan kynnyksen
parisuhdetoiminta olivat myös perhehoidon organisaatiolle esitettyjä toiveita (kuvio
25). Nämä neljä pääteemaa toivat vahvasti esille sen, että sijaisvanhemmat näkevät tärkeäksi parisuhteensa hyvinvoinnin.
Tulevaisuudessa sijaisvanhemmille suunnatun parisuhdetuen tulisi edellä mainitun pohjalta olla sellaista, jossa on huomioitu sijaisvanhempien erityisyys eli sijaisvanhempien parisuhteita haastava ajankäyttö ja sijoitettujen lasten erityiset tarpeet.
Koska sijaisvanhempien vapaa-aika on lakisääteistä pitäen sisällään vain kaksi vapaata vuorokautta kuukaudessa, tulisi sijaisvanhemmille suunnatun parisuhdetuen
olla sellaista, että sen on mahdollista toteutua muulloin kuin näiden lomapäivien aikana. Tämä edellyttäisi, että sijoitetuille lapsille olisi perhehoidon organisaation taholta järjestetty lastenhoitoapua joko ilta- tai viikonloppuaikaan. Lastenhoidossa tulisi huomioida riittävä vaatimustaso lasten tarpeisiin nähden. Vaihtoehtoisesti parisuhdetuki voisi toteutua esim. sijaisperheille suunnatun parisuhdeleirin muodossa,
jolloin leiripäivien aikana sijaisvanhemmille tarjotaan omaa ohjattua parisuhdetyöskentelyä, jonka aikana lapsille on järjestetty omaa toiminnallista leiriohjelmaa.
Mikäli perhehoidon organisaatiotaholla ei ole resursseja järjestää lapsille hoitoa parisuhdetuen aikana, tulisi sijaisvanhemmille tuottaa parisuhdetukea, joka mahdollistaisi omatoimisen parisuhdetyöskentelyn yhdessä puolison kanssa itselleen sopivana ajankohtana esim. kotona tai muussa itselleen sopivassa paikassa. Tällöin kyseessä voi olla esim. sijaisvanhempien tuotetun parisuhdemateriaalin läpikäyminen
yhdessä, sijaisvanhemmille tuotettujen podcastien tai YouTube -kanavien seuraaminen. Mahdollista on myös tuottaa verkossa toteutettavia parisuhdekursseja sekä
verkkopalveluiden kautta toteutettavaa parineuvontaa.
Koska sijaisvanhempien parisuhdetaidoissa ei noussut esille mitään erityistä parisuhdehaastetta ylitse muiden, tulisi parisuhdetuen noudattaa sisällöltään tavanomaisia hyvän parisuhteen hoitamiseen liittyviä ennaltaehkäisevän parisuhdetoiminnan teemoja, kuten tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, ristiriitojen ratkaisutaitoja
sekä anteeksiantoon, seksuaalisuuteen, erilaisuusteen, huomaavaisuuteen ja tar-
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peisiin liittyviä aiheita. Sijaisvanhempien tehtävän erityisyyden tulisi olla sisällöllisesti keskiössä ja rakenteellisesti olisi hyvä huomioida vertaisuus eli samojen kokemuksien jakaminen.
Toimintakulttuuri edellyttäisi uudenlaista avoimuutta parisuhdeasioiden suhteen.
Parisuhteen toimivuudesta tulisi puhua luontevana osana sijaisvanhempien hyvinvointia ja perhehoidon organisaation työtekijöiden olisi hyvä ottaa parisuhteeseen
asiat liittyvät esille niin, ettei sijaisvanhempien tarvitse pelätä parisuhdehaasteiden
esille tulemista. Niinpä työntekijöiden olisi ilmaista kuinka ymmärrettävää ja luonnollista on, että parisuhdehaasteita tulee ja niiden selvittämiseen tulisi tarjota apua.
Tarjottava apu tulee järjestää niin, että se on rakennettu luontevasti organisaatiotahon tuentarjonnan sisälle, pitäen sisällään ennaltaehkäisevän parisuhdetyön elementtejä.

6.2 Kehityskohdat
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys eli minkälaista parisuhdetukea sijaisvanhemmat tarvitsevat parisuhteelleen, on jo itsessään yksi kehityskohta, kuten edellä
tulosten tarkastelusta voidaan huomata. Vaikka keskeiset ehdotukset parisuhteen
tukemiseksi on esitelty luvun 6.1. lopussa, kokoan ne vielä tähän lyhyesti.
Tulevaisuudessa tulisi tarjota ennaltaehkäisevää valmennusta perusparisuhdetaidoista, jossa sijaisvanhempien erityisyys ja tarve vertaisuuteen on huomioitu. Niiden
toteutumiseksi tarvitaan sijoituksesta vastaavan organisaation tuki lastenhoitoon,
jossa riittävä valmiustaso lasten tarpeisiin nähden, on huomioitu. Vaihtoehtona tämänkaltaiselle järjestelylle voi olla myös perheleiri, jossa vanhemmille ja lapsille on
järjestetty rinnakkaista toimintaa. Lastenhoidon järjestämisen haasteellisuus ei saa
olla este itseparisuhdetuen toteuttamiselle. Pareille tulee tuoda mahdollisuuksia toteuttaa omatoimista parisuhdetyöskentelyä kotona. Verkkovalmennukset, podcastit,
YouTube -kanavat ja erilaiset omatoimimateriaalit antavat tähän mahdollisuuden.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanon jatkuessa muutosohjelman mukaisesti vuosina 2020–2022, sijaishuollon palvelujärjestelmässä olisikin mahdollista tuoda monimuotoisesti ennaltaehkäisevää parisuhdetarjontaa
luonteviksi tukitoimiksi sijaisvanhemmille.
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Lastensuojelun perhehoidon organisaation työntekijöitä perehdyttämällä parisuhdeasioihin nykyistä laaja-alaisemmin, saataisiin aikaiseksi mahdollisemman avoin keskusteluyhteys sijaisvanhempien ja heidän työstään vastaavien työntekijöiden välille.
Kyselyssä tuli ilmi, ettei omalle työntekijälle omien parisuhdeasioiden jakaminen
tunnu luontevalle, koska hänelle tullee jakaa sijoitetun lapsen elämään liittyviä asioita. Näin tuleekin olla. Kyselyssä esitetyissä vastauksista ilmeni myös se, etteivät
sijaisvanhemmat tienneet, mistä parisuhdeapua voi saada ja siksi palveluohjausta
olisi hyvä siltä osin vahvistaa ja organisoida.
Lastensuojelun perhehoidon palveluorganisaatiolle voisi tuottaa erilaisia ennaltaehkäiseviä parisuhdepalveluita sijaisvanhempia tukemaan. Nämä palvelut voisivat olla
sen suuntaisia kuin edellä on esitelty. Palveluiden kehittämisessä ja apuna avun
tarjoamisessa voisi olla sijaisvanhemmuuden ja perhehoidon tukiyhdistykset esim.
Pesäpuu ry ja Perhehoitoliitto ry, jotka jo muutekin tuottavat materiaalia ja koulutuksia sijaisvanhemmuuden tueksi sekä mahdollistavat toimintaa, jossa sijaisvanhempien vertaisuus voi toteutua. Ottamalla mukaan avun tarjoajia saataisiin valtakunnallisesti yhteneväisiä toimintamuotoja ja toiminnallinen synergiaetu. Sijaisvanhemmat toivoivat perheleirejä, joissa olisi parisuhdeohjelmaa ja lapsille samanaikaisesti
lastenohjelmaa/-hoitoa. Tämänkaltaiset järjestelyt vaativat luonnollisesti paljon resursseja eli työntekijöitä ja tiloja, joista aiheutuu paljon kuluja. Kustannusten kasvu
ei saisi olla liian suuri, sillä kaikilla sijaisvanhemmilla (43 %) ei ollut valmiuksia osallistua parisuhdepalveluista aiheutuviin kuluihin.
Kyselyn tuloksissa ilmeni, että PRIDE-valmennuksessa olisi hyvä ottaa parisuhdeasiat aiempaa selkeämmin esille. Nykyisin parisuhdeasioita kyllä käsitellään tai
ainakin todetaan parisuhteeseen tulevan muutoksia sijaisvanhemmuuden myötä.
Kuten todettu olisi toivottavaa, että parisuhdeasiat voisivat tulla uudella tavalla esille
sijaisvanhempien toimintaan liittyvässä tehtäväkulttuurissa ja siitä syntyisi omia sijaisvanhemmille suunnattuja tukitoimia niin, että niitä voitaisiin esitellä jo PRIDEvalmennuksessa. Näin voitaisiin säilyttää riittävä läpinäkyvyys liittyen parisuhdetematiikkaan ja osoittaa, että sijaisvanhemmiksi ryhtyvien parisuhteiden hyvinvointia
halutaan turvata ja tukea, jotta tehtävän mahdolliset haasteet eivät käy parisuhteen
kannalta ylivoimaisiksi. Tärkeää tietenkin olisi, että puitteet sijaisvanhempien parisuhteiden tukemiselle olisi jo luotu, ennekuin tukea valmennusvaiheessa luvataan.
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Työnohjaus oli parisuhdetta tukevista toimintamuodoista se, jonka vastaajat nostivat
yhdeksi keskeisimmäksi ehdotuksekseen, sillä sijaisvanhemmilla on hyvä kokemuksia työnohjauksesta. Työohjaus on perhehoitolain mukainen sijaisvanhempien oikeus liittyen oman työnsä tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen (Janhunen, Pitko
& Säles, n.d. 5,13). Janhusen ym. mukaan toivottavaa myös on, että työnohjaajalla
on joko työnohjaus- tai psykoterapiakoulutus. Työnohjauksessa on mahdollisuus
puhua sijoitettuun lapseen liittyvien kysymysten lisäksi myös mm. parisuhteesta,
mutta siihen kohdistuu monia toiveita ja vaatimuksia (Janhunen, Pitko & Säles, n.d.
32, 33). Yksi kehityskohta voisi olla työnohjaustyyppisen parisuhdeohjauksen rinnalle tuominen niin, että sitä tarjottaisiin erityisenä parisuhdepalveluna joko työnohjaukseen kytkettynä tai sen ohella.
Hyvä aihe jatkotutkimukselle voisi olla, kuinka luoda valtakunnallisesti kustannustehokasta ennaltaehkäisevää parisuhdetukea sijaisvanhemmille. Itse näkisin, että ennaltaehkäisevässä parisuhdetoiminnassa kaiken ammattiosaamisen ei tarvitse olla
pariterapeuttitason osaamista. Ammattitaitoinen keskustelu ja ohjaaminen täyttävät
tarvittavan vaatimustason, jos parisuhde ei ole pahasti kriisiytynyt, eikä näin vaadi
korjaavaa parisuhdeapua. Haastava lastenhoitoon liittyvä ongelma voitaisiin osittain
ratkaista sijaisvanhempien parisuhdetuen verkkoneuvonnalla tai kotiin tuotavalla
parisuhdetyöllä. Toimintaa voisi tarjota jokin valtakunnallinen kattojärjestö, jonka
palveluita sijaisvanhempien asioita hoitavat toimijat tai sijoittajakunnat voisi ostaa.

6.3 Eettisyys ja luotettavuus
Tutkimuksessa on aina tavoitteena saada niin luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa, kuin mahdollista. Luotettavuutta arvioidaan validiteetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetti ilmaisee, että tutkimuksessa tutkitaan tutkimusongelman kannalta oikeita
asioita ja reliabiliteetti puolestaan sitä, että tutkimustulokset ovat pysyviä eli toistettaessa saadaan samankaltaisia tuloksia. Oikealla mittarilla saadaan oikeita tuloksia.
(Kananen 2011, 118–119.)
Oma sijaisvanhempana toimimiseni sekä tehtäväkenttäni parineuvojana ovat asettaneet opinnäytetyöprosessiini lähtökohdan, joka on edellyttänyt minua kaikissa
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työskentelyn vaiheissa olemaan tarkka siitä, että teen työtä puolueettomasti. Tehdäkseni työni validisti, omat kokemukseni, mielipiteeni ja tunteeni on täytynyt jättää
tietoisesti taakse laatiessani kyselyä, analysoidessani tuloksia avointen kysymysten
kohdalla ja tehdessäni johtopäätöksiä. Yhtä lailla olen kaikissa vaiheissa kiinnittänyt
huomiota siihen, etten millään tavalla loukkaa sijaisvanhempien kohderyhmää.
Olen pyrkinyt huolelliseen objektiivisuuteen niin, että tulokset voivat olla parhaalla
mahdollisella tavalla palvelemassa tieteellisesti, mutta antaa myös tarvittavaa tietoa
yhteistyötahoille ja sijaisvanhempien toimintakentässä mukana oleville organisaatioille. Omasta lähtökohdastani on toisaalta ollut työskentelyssä myös hyötyä, sillä
ymmärrykseni sijaisvanhempien toimintaympäristöön ei perustu ainoastaan teoriaan vaan myös kokemukseen, vaikka en pitkäaikaisesti tehtävässä olekaan toiminut. Parineuvojan roolista käsin uskon pystyneeni muodostamaan mahdollisimman
mielekkäät kysymykset, joiden avulla pääsin sujuvasti löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiini.
Kohtasin työskentelyssä myös itsestäni riippumattomia haasteita. COVID 19 -viruksen myötä Suomen hallitus asetti poikkeustilan, mikä aiheutti tutkimustyön tekemiselle joitakin käytännön rajoitteita. Lähdemateriaalien hankkiminen vaati erityistä
vaivannäköä ja kekseliäisyyttä. Joissakin tapauksissa minun oli tyydyttävä tuttavien
kirjahyllyjen ja joidenkin ulkomaisten verkkolähdemateriaalien osa-aikaiseen ostamiseen. Kaikkien lähteiden osalta en ehkä ole päässyt kiinni kaikkein tuoreimpaan
lähteeseen, mutta toisaalta olen pyrkinyt löytämään kaikessa aina luotettavimpia
lähteitä ja alkuperäisiä tutkimuksia.
Tutkimusongelma tulee määritellä selkeästi ja täsmällisesti. Analyysimenetelmän
avulla saadaan merkittävää tietoa tutkimusaiheesta. Mitattavat asiat määritellään
huolellisesti. (Vilkka 2007, 152–153.)

Kyselykaavakkeen laatimissa tulee huomi-

oida, että kysymykset on laadittu riittävän selkeästi, jotta vastaaja ei ymmärrä kysymystä toisin kuin se on tarkoitettu. Näin tulokset eivät pääse vääristymään. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia ja niiden tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä. (Valli 2015, 85). Kysymyksissä pyrin puolueettomasti ja yksiselitteisesti löytämään sijaisvanhempien parisuhteen hyvinvoinnin tilan eri tulokulmien kautta, jotka
perustuivat parisuhteeseen liittyviin teorioihin ja toimintamalleihin. Kyselyn tekovaiheessa minua ohjasi Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Sirpa Yli-Rekola.
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Mittauksen reliabiliteettia voi heikentää vastausajankohta. Kyselyyn vastaajilla ajankohdaksi osoittautui myös turvarajoitusten myötä tullut kotikaranteenin ja etätyöskentelyn jakso. Pohdin, kuinka sijaisvanhemmat kotikoulua pitäessään ehtivät ja
jaksavat kyselyyn vastata, mutta vastanneiden määrä oli positiivinen yllätys ja sain
hyvän aineiston työhöni. Pyrin tekemään sähköisen kyselykaavakkeen sekä sisällöltään että ulkoasultaan selkeäksi ja yksiselitteiseksi niin, että vastausaikaa meni
noin n. 15 min. COVID 19 -viruksen myötä tulleet rajoitukset vastaajien jaksamiseen
ja parisuhdetyytyväisyyteen vastaushetkellä voi heikentää tulosten reliabiliteettia.
Moni käyttää nykyisin älypuhelinta internetin ja sähköpostin selauksessa, mutta sen
näyttö saattaa asettaa tiettyjä rajoitteita. Näin kävi myös tässä kyselyssä, jos vastaaja ei huomannut kääntää puhelinta vaaka-asentoon, jolloin kysymys tuli näkyviin
kokonaisuudessaan. Kahdessa vastauksessa tämä asia tuli ilmi, kun vastaaja oli
kommentoinut avoimeen kysymyskenttään, ettei edeltävä kysymys näkynyt. Mitä
suurempi otos, sitä tarkempia tuloksia saadaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009,
167). Joten koska kyselyn vastaajia oli kuitenkin suhteellisen paljon (199) ei kahden
vastauksen puuttuminen vaikuta tulosten reliabiliteettiin merkittävällä tavalla. Tulevaisuudessa asiaan olisi hyvä kiinnittää huomiota vastausohjeita laadittaessa. Vastausten määrä lisää luotettavuutta myös siltä osin, että satunnaiset näppäilyvirheet
vastaajan tai itseni osalta eivät näy tuloksissa niin selkeästi ja siltä osin tulosta voidaan pitää myös reliaabelina.
Taustatietojen kohdalla kyselykaavake ei taipunut aivan toivotulla tavalla käyttöön.
Kysyttäessä lasten ikään ja määrään liittyviä lukuja ei tuloksia saatu ohjattua perhetyyppien mukaisesti ja näin vastausten kerääminen tarkemmaksi yhteneväiseksi tiedostoksi ei ollut mahdollista. Kyselyn muiden teemojen alla olevat kysymykset liittyivät tarkoituksellisestikin toisiinsa ja näin sain selkeitä tuloksia. Taustatietoihin liittyvät analysoitavat tulokset olivat mielenkiintoisia, mutta runsaudesta johtuen ne
kuitenkin tekivät käsittelyvaiheesta työlään. Lopulta hyvin harva taustatieto muutti
lopullista tulosta. Asioiden yhteen nivominen johtopäätöksiä varten ytimekkäästi ja
selkeästi vaati tarkkaa ja huolellista keskittymistä.
Jäin miettivään muuttuiko vastaajien asenne kyselyn edetessä. Kyselyn alussa vastauksissa näkyi vastaajien vahva tapa ilmaista tyytyväisyytensä parisuhteeseensa,
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mikä on tietenkin hieno asia ja varmasti myös totuudenmukaista. Kyselyn edetessä
tuotiin vastaajille kuitenkin myös uutta tietoa, mikä on nähtävissä tutkimustuloksissa. Parisuhteen hyvinvointia kysyttäessä johdantona todetaan aiempiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa seuraavasti:
” Vastuuntunne siitä, että oma parisuhdekin voi vaikuttaa lasten hyvinvointiin, saattaa kuormittaa. Tutkimusten mukaan kohdan 20 teemat
yleisimmin kuormittavat parisuhdetta. Kohdan 21 teemat kohdentuvat
erityisesti sijaisperheiden parisuhteisiin. Mitkä niistä mahdollisesti
haastavat nykyistä parisuhdettasi?”
Mainittu johdanto on saattanut johdatella vastaajaa pohtimaan oman parisuhteensa
hyvinvointia uudesta näkökulmasta. Vastaavasti seuraava lainaus ennaltaehkäisevän parisuhdetyön palvelukokemuksista ”Mistä ja miten tukea parisuhteelle” -kysymyssarjan johdannossa, tuli lähes kaikille vastaajille uutena asiana. Tämä johdanto
on puolestaan voinut vaikuttaa vastaajien mielipiteeseen siitä, että parisuhdeapua
tulisi tarjota sijaisvanhemmille.
”Parisuhteiden hyvinvoinnin edistämiseksi on olemassa useita ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja, kuten Pariviestinnän kurssit, Solmuja parisuhteessa® -ryhmät ja -parineuvonta, Parisuhteen palikat, parisuhdeviikonloput ja -leirit jne. Myös parisuhteen kriisiytyessä on mahdollisuus
saada korjaava apua mm. oman alueen perheneuvonnasta, Kirkon perheneuvonnasta sekä yksityisiltä pari- ja seksuaaliterapeuteilta”.

Mikäli nämä johdannot ovat olleet vastoin tarkoitusta väärällä tavalla johdattelevia
tutkimustulosten syntymiseen, tuntuu luonnollisesti epäeettiseltä ehdottaa uusia toimintarakenteita sijaisvanhempien parisuhdetyön tukemiseksi. Näen kuitenkin tämän spekuloinnin vähäisenä sen vuoksi, että aiemmat tutkimustulokset tukevat käsitystä siitä, että sijaisvanhempien ja lapsiperheiden parisuhteissa koetaan haasteita. Samoin tämän kyselyn myötä esille tullut tieto siitä, että sijaisvanhemmat arastelevat kertoa parisuhteisiinsa liittyvistä haasteista sen vuoksi, että se aiheuttaisi
vaikeuksia heidän tehtävänsä toteuttamisessa, puhuu sen puolesta, että esille tuotu
tieto olisi luotettavaa. Näkisin edellä mainitun perusteella jopa niin, että vastaajien
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asenne on kyselyn edetessä muuttunut luottamukselliseksi ja turvalliseksi ja on uskallettu näin ilmaista avoimesti parisuhdetuen tarpeellisuus.
Saatekirjeessä toin esille, ettei vastaajien henkilöllisyys ole tunnistettavissa tuloksissa. Heidän anonymiteettinsä säilyminen otettiin siis huomioon kyselyä laadittaessa ja tuloksia julkaistaessa, eikä vastaajien ole tarvinnut huolehtia antamiansa
tietojen väärinkäyttömahdollisuuksia.
Lopuksi haluan todeta, että tämän opinnäytetyön tekeminen osoittautui itselleni paljon laajemmaksi tehtäväksi, kuin osasin odottaa. Koska tutkimuksia aiheen tiimoilta
oli suhteellisen vähän ja saamani aineisto oli melko suuri, vaati työskentely paljon
aikaa, pohtimista ja ihmettelyäkin. Työn vaativuudesta huolimatta pyrin kaikessa
tarkkuuteen. Ensisijaisesti prosessi oli kuitenkin äärettömän mielenkiintoinen ja
koen saaneeni työn myötä käteeni sellaisia avaimia, joita lastensuojelun sijaishuollon alueella ei ole vielä ollut. Toivon, että tästä työstä saaduilla tiedoilla ja taidoilla
voidaan jatkossa auttaa sijaisvanhempia parisuhdetyön kentällä.
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LIITTEET

Liite 1. Saatekirje

Hyvä lastensuojelun perhehoitaja,

Olen opinnäytetyötä tekevä sosionomiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta. Teen
opinnäytetyöni yhteistyössä Pesäpuu ry:n ja Tampereen kaupungin lastensuojelun sijaishuoltopalveluiden asiakasohjaus Luotsin kanssa. Perhehoitoliitto ry on myös merkittävänä
yhteistyökumppanina mukana kyselyn jakelussa ja valmiin opinnäytetyön julkaisussa.
Opinnäytetyöni tarkoituksena on kyselytutkimuksen kautta selvittää minkälaisia ja mistä johtuvia haasteita te lastensuojelun perhehoitajina olette kokeneet parisuhteissanne, mitkä tekijät teidän mielestänne edistäisivät parisuhteittenne hyvinvointia ja minkälaista tukea toivoisitte parisuhteillenne. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten lastensuojelun perhehoitajien parisuhdetta voisi tulevaisuudessa tukea.
Kerään tutkimusaineistoa oheisella kyselylomakkeella ainoastaan sijaisvanhemmilta, jotka
elävät parisuhteessa. Pariskuntien toivotaan antavan vastauksensa erikseen. Osallistuminen kyseluun on vapaaehtoista. Vastaamalla kyselyyn voitte tuoda esille näkemystänne ja
kokemustanne parisuhteenne hyvinvoinnista sijaisvanhempana. Toivon teidän vastaavaan
kyselyyn avoimesti ja rehellisesti huhtikuun loppuun mennessä. Antamianne tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin,
joten kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista. Tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tähän opinnäytetyöhön ja hävitetään analyysin valmistuttua.
Opinnäytetyöni tullaan julkaisemaan osoitteessa www.theseus.fi. Opinnäytetyötäni ohjaa
Tampereen ammattikorkeakoulussa lehtori Anssi-Pekka Udd. Vastaan mielelläni kysymyksiinne, mikäli teillä on kysyttävää opinnäytetyöstäni.
Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevan linkin kautta
http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30065/lomake.html

Vastaaminen vie aikaa n. 15 min.

Lämmin kiitos jo etukäteen vastauksistanne ja voimia tämän poikkeuksellisen kevään haasteisiin!
Yhteistyöterveisin,

Tiina Mäkinen
tiina.a.makinen@tuni.fi
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Liite 2. Kyselykaavake
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