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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön päätarkoitus oli suunnitella ja tuottaa 

uudenlainen Isätyön Materiaali, sekä saattaa se verkkoon saataville, sähköiseen 

muotoon. Ensisijaisesti materiaali on laadittu avustamaan asiakastyöntekijöitä 

Ensi- ja turvakotien liiton maanlaajuisissa jäsenyhdistyksissä. Opinnäytetyön 

tilaajana on Ensi- ja turvakotien liitto.  

Opinnäytetyö painottaa isyyden monimuotoisuutta. Ammattilaisia halutaan 

herättää näkemään sen merkityksellisyys lapsen kehitykselle ja isän omalle 

elämälle. Isätyön Materiaali on kehitetty erityisesti niitä työntekijöitä varten, jotka 

tapaavat työssään päivittäin isiä.  

Materiaalin verkkoon saattamisen lisäksi, itse prosessi on ollut merkityksellinen. 

Yhdeksän ammattilaista viidestä eri Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksestä 

osallistui prosessiin. Prosessilla ja materiaalin keruulla pyrittiin syventämään 

ymmärrystä ja tietoa isyydestä, sekä antamaan tietoa isien kanssa tehtävästä 

työstä. Haasteena oli löytää tavat, joilla työntekijöiden dialogisia ja reflektiivisiä 

taitoja voidaan tukea asiakastyössä ja työyhteisökontekstissa. Opinnäytetyön 

suunnittelussa, prosessin edistämisessä ja toiminnan arvioinnissa on käytetty 

toimintatutkimuksellista otetta.   

Toiminnallisen opinnäytetyön prosessi päättyy syksyllä 2013, mutta 

kehittämisprosessi Ensi- ja turvakotien liitossa jatkuu kevääseen 2014. Tämän 

jälkeen Isätyön materiaali on kaikkien käytettävissä; laaja-alaisesti myös 

sosiaalityön ja julkisen terveydenhuollon työntekijöiden.  Työpaikoilla Isätyön 

Materiaalia voi käyttää työntekijä itsenäisesti, tai sitä voidaan käyttää 

ryhmätyöskentelyssä. Materiaali voi tukea asiakastyötä tai sitä voidaan käyttää 

uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.  

Materiaalin ylläpito ja sen kehittäminen tulee tulevaisuudessa olemaan 

riippuvainen ammattilaisista itsestään. Isätyön materiaali tunnustaa työntekijät 

oman alansa asiantuntijoiksi ja tarjoaa tilaisuuden rikastaa materiaalia omassa 

työssä karttuvalla tiedolla. Isätyön Materiaalin ahkeran käyttämisen ja edelleen 

kehittämisen myötä, asiantuntijuus voidaan jatkossa jakaa, mikä hyödyttää kaikkia 

työntekijöitä.   

Asiasanat: isyyden muutokset, isyyden tukeminen, kehittämishanke, 

vanhemmuus, verkko-oppiminen 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this functional bachelor’s thesis was to design and produce a 

new kind of Father Work Material for use on the web. The material was made at 

the request of The Federation of Mother and child homes and Shelters (FMS) and 

it was primarily designed to assist the workers of member organizations 

throughout Finland 

The thesis emphasizes the diversity of fatherhood. It aims to stimulate 

professionals to discover the significance of it, regarding child’s development and 

father’s own life. Father Work Material was created especially for those 

professionals, who work with fathers on a daily basis. 

In addition to uploading the material into the web, the productive process itself 

was significant. There were nine professionals from five different member 

organizations to participate. The process and the material collecting activities 

during it were essential in deepening understanding and knowledge of fatherhood. 

It also gave a lot of information about the work with fathers. A challenge for the 

thesis was to find ways to support the professionals dialogical and reflectivity 

skills, at work with clients and at work in teams or communes. The methods of 

action research were used in planning the thesis, carrying out the process and 

evaluating the activities through the process.   

The functional thesis project will end in autumn 2013, but the developing process 

in FMS will continue until spring 2014. After that, the Father Work Material will 

be available for all users, also for the wide range of workers in social welfare and 

public health services. The material can be used by an individual worker or in 

groups. The material may help the actual client work and it can be used to 

orientate newly recruited professionals. 

Maintaining and developing the material in the future, is much up to the workers 

themselves. The Father Work Material acknowledges workers as experts of their 

own profession and gives them possibility to enrich the material with their own 

accumulated at work empiric knowledge. In the future, with a constant use and 

further development of the material, the competence can be shared and it will 

benefit all workers 

Key words: changes in fatherhood, support for fatherhood, development project, 

parenting, e-learning 
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1 JOHDANTO 

Jokaisella lapsella on isä.  

Jossakin. 

Jokainen kantaa sisällään sitä osaa joka on isästä.  

Halusi tai ei. 

Lapsestaan voi luopua.  

Isästään ei. (Halme 2009,6).  

Näillä runon sanoilla alkaa Nina Halmeen väitöstutkimus. Runon sanoma on 

todenmukainen; suhde isään on lapselle hyvin merkittävä. Isän roolia tai 

merkitystä ei silti ole aina ymmärretty. Äidit on nähty ensisijaisina hoivan antajina 

niin perheessä kuin ammattilaisten keskuudessa (Alasuutari 2003,7). Isänä 

toimiminen tuotti leikki-ikäisen lapsen isälle stressiä. Isille stressikokemuksen 

tuottivat lapsen vaativuus ja mielialan vaihtelut. Merkittävällä osalla isistä on 

vajavuuksia omissa vanhemmuuden taidoissaan sekä kyvyssä ymmärtää lapsen 

tunteita ja tarpeita. (Halme 2009, 118.) On ymmärrettävää, että isät tarvitsevat 

tukea, kun huomioidaan vielä isien pelko omasta jaksamattomuudesta uudessa 

elämäntilanteessa sekä riittämättömyyden tunteet. (Säkäjärvi 2008, 23.) Isillä on 

tarvetta puhua omasta isyydestään. Isien puheelle ei löydy aikaa ja paikkaa ja tästä 

syystä moni isä ei ole puhunut kenellekään. (Mykkänen 2007, 6.) Neuvolassa, 

jossa on mahdollisuus tavata isiä, terveydenhoitajista huomattava osa koki 

riittämättöminä omat taitonsa tukea isää (STM 2008: 39–41, 48.) 

Perheiden parissa työskentelevän ammattihenkilökunnan ei ole ollut helppoa ottaa 

isiä mukaan vastaanotoilleen. Työkäytänteisiin vaikuttavat organisaation historia, 

työn rakenteet ja perustehtävä. (Hellsten & Salonen 2011, 21–22.) 

Kymmenen työskentelyvuotta suoran asiakastyön pinnassa sekä kehittämis- ja 

kouluttamistyö Ensi- ja turvakotien liiton työntekijänä on tarjonnut opinnäytetyön 

tekijälle näköalapaikan isätyön kehitykseen Suomessa. Työkokemus, isät itse ja 

työtoverit ovat tänä aikana opettaneet paljon isien kanssa työskentelyyn liittyvistä 

kysymyksistä. Myös saatavilla oleva tieto on lisääntynyt. Tällä hetkellä isyyttä 

käsittelevää kirjallisuutta löytyy runsaasti. Mykkäsen mukaan vuonna 2010 
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Isyyttä käsittelevien väitöskirjojen ja muiden tieteellisten tutkimusten määrä oli 

22 kappaletta (Mykkänen 2010, 13).   

Isien kanssa työskentelyä hyödyttää kokemuksen tuoma tieto. Työntekijän 

ajattelun tueksi tarvitaan uutta innoitusta ja käytännön vinkkejä. Isien kanssa 

työskentely koetaan mukavaksi, mutta myös haastavaksi, ellei käytettävissä ole 

ajanmukaista tietoa. Ensi- ja turvakotien liiton laajalta kentältä on pitkään 

kaikunut toive ”isätyön materiaalipankista”, joka helpottaisi isien kanssa tehtävää 

työtä. Opinnäytetyö vastaa tähän tarpeeseen. 

Toiminnallinen opinnäytetyö on kehittämis- ja tuotteistamisprosessin kautta 

saattanut käyttöön uudenlaisen tuotoksen, eli Isätyön Materiaalin. Tällä 

tarkoitetaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen asiakastyötä tekeville 

työntekijöille suunnattua verkkosivustoa, joka koostuu isyyteen ja isien 

tukemiseen liittyvästä materiaalista. Opinnäytetyö sisältää kuvauksen prosessista 

jonka mukaan materiaalin kehittäminen ja tuotteistaminen on edennyt. Työn 

loppuosa arvioi tuotoksen onnistumista prosessina ja materiaalina. Opinnäytetyö 

painottaa yhteisen tekemisen kautta uuden oppimista, kehittämistä ja kehittymistä. 
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2 ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON KEHITYS JA MUUTOKSET ISIEN 

KANSSA TEHTÄVÄSSÄ TYÖSSÄ  

Ensi- ja turvakotien liitto on kolmannen sektorin toimijana jatkuvassa ja tiiviissä 

yhteydessä suomalaisen yhteiskunnan tapahtumiin. Sen toimintakenttään ovat 

alusta asti heijastuneet voimakkaasti yhteiskunnalliset muutokset. Yhteiskunnan 

muuttuminen on vaatinut ja vaatii myös toimijalta muuttumista. Uusiutuva 

ymmärrys sekä työhön kohdistuvien asenteiden ja työmenetelmien kehittäminen 

on tarpeen. Tästä syystä opinnäytetyö nostaa näkyviin joitakin sellaisia ilmiöitä, 

joilla on ollut suuri vaikutus, nimenomaan isien kanssa tehtävään työhön.  

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, 

joka on perustettu vuonna 1945. Liiton tarkoituksena on turvata 

lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen 

kehitykseen, tukemalla vanhemmuutta ja koko perhettä. 

Työskentelyllä pyritään ehkäisemään perheväkivaltaa. Liitto toimii 

29 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. (Ensi- ja turvakotienliitto 

2013a.) 

 

Liiton toiminta alkoi ensikotitoimintana 1940- luvulla, jolloin haluttiin tarjota koti 

yksinäisille, aviotonta lasta odottaville äideille tai pienille lapsille ja heidän 

äideilleen. (Heinänen1992, 16.) Tänään ensikotityössä aineellisen ja sosiaalisen 

tuen lisäksi tuetaan äiti-lapsi-suhdetta ja ymmärretään sen merkitys. Työskentely 

pyritään tavoittamaan kaikki perhejäsenet. Kehittämistoiminta on systemaattista ja 

se perustuu tutkittuun tietoon. (Heinjoki 2005, 83–84.)  

1970-luvulla toiminta laajeni turvakotitoimintaan. Turvakodit oli tarkoitettu 

väkivaltaa kokeneille naisille. Suomen ensi- ja turvakotijärjestelmää lähdettiin 

kehittämään perhekeskeiseen suuntaan, jolloin toiminnan piiriin tulivat myös isät. 

Jäsenyhdistykset kehittivät isien kanssa tehtävää työtä, joka oli myös 

maailmanlaajuisesti edistyksellistä. Isien kohtaaminen ja hoitoon mukaan 

ottaminen oli kuitenkin edelleen haasteellista, koska työntekijöiden koulutukset 

olivat tähän saakka pohjautuneet äidin ensisijaisuuteen. (Hellsten & Salonen 

2011, 7.) 

Sosiaalihuoltoa koskeva, 1980-luvulla uusiutunut lainsäädäntö painotti 

ydinperhettä, jolloin yksilön tarpeet jäivät sivummalle. Samaan aikaan sukupuoli- 

tietoinen ajattelu tuli Suomeen naisliikkeen ja feministisen tutkimuksen kautta, 
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jotka olivat molemmat tuottaneet sukupuolitietoista ajattelua. Psykososiaalisen 

työn kenttä on ollut rakenteellisesti hyvinkin sukupuolittunut. Työntekijät olivat 

pääsääntöisesti naisia, ja tyypilliset sosiaaliset ongelmat, kuten päihteet, 

rikollisuus ja asunnottomuus, olivat etupäässä miesten ongelmia. (Kuronen, 

Granfelt, Nyqvist, & Petrelius 2004, 6). Yhtäaikaisina ilmiöinä nämä tuottivat 

keskusteluun voimakkaita mielikuvia mies- ja naisasiakkaista. Vastakkainasettelu 

vaikeutti koko perheen hoitamista, vaikka siihen pyrittiin.  

1990-luvulla aloitettiin Ensi- ja turvakotien liitossa miesten auttaminen. Jussi-työ 

alkoi nelivuotisena projektina vuonna 1994. Projekti oli suunnattu auttamaan 

miehiä, jotka olivat väkivaltaisia lähisuhteissaan. Projektin aikana Jussi-työtä 

tehtiin neljällä paikkakunnalla. Tänä päivänä Jussi-työtä tehdään yhteensä 

kahdeksassa eri yhdistyksessä. (Törmä & Tuokkola 2010, 3.) Jussi-työ toi miesten 

kanssa tehtävän työn esille. Tämä linjaus vahvistui vuosina 2002–2006 Miesten 

kriisikeskus-projektin myötä, joka tuotti tietoa miesten huolenaiheista 

kriisitilanteissa (Pulli 2006, 8).  

2000-luvulla isyystutkimuksessa alettiin puhua jaetusta vanhemmuudesta, jolla 

tarkoitettiin isän tasavertaista osallistumista lastenhoitoon. Isä nähtiin yhtä 

hyödyllisenä hoivanantajana lapselle, kuin äitikin. (Rotkirchin 2000, Vuori 2003, 

Eräranta 2007.) Ensi- ja turvakotien Miesten keskus on muiden toimijoiden 

kanssa osallistunut aktiivisesti käytävään isä- ja mieskeskusteluun. Vuodesta 2008 

Miesten keskus on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa järjestänyt Miestyön 

foorumin. (Miestyön foorumi 2013a). Miesten keskus lähetti vuonna 2012 

Suomen neuvoloihin isäkortit, jotka kertoivat isäksi tulemisesta. Kortit tehtiin 

yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton, Jyväskylän yliopiston, Miessakkien, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

kanssa. (Ensi- ja turvakotien liitto 2013.) 

Viime vuosien aikana Miestyön kehittämiskeskus on työskennellyt tarmokkaasti 

levittääkseen sukupuolisensitiivistä työotetta jäsenjärjestöjen työntekijöille. 

Sukupuolisensitiivinen työote tarkoittaa sen huomioimista, että työntekijän ja 

asiakkaan sukupuolella on merkitystä asiakastyön tilanteissa. Pyrkimys on 

tunnistaa sukupuolen vaikutus elämänhistoriaan. Työote pyrkii purkamaan, 

aukaisemaan ja avartamaan sukupuolirooleja sekä sukupuolittuneita 
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käyttäytymismalleja. Miestyössä sukupuolisensitiivisellä työotteella tarkoitetaan 

mieheyden esiin nostamista positiivisena voimavarana, ja sen kautta pyrkimystä 

auttaa miesasiakasta löytämään hänen oma tapansa olla mies. (Hopiavuori & 

Rankinen 2010,1; Setlementti 2013.) Sukupuolisensitiivisyyden vastakohtana voi 

nähdä sukupuolineutraalin lähestymistavan, jossa sukupuolen merkitys on siirretty 

kokonaan taka-alalle, eikä sille ole annettu merkitystä. 

Suomessa miestutkimuksen aihepiireistä juuri isyystutkimusta on tehty 

määrällisesti eniten, mutta sen suhde sukupuoleen on ollut ohutta. Sukupuolta tai 

maskuliinisuuta ei yleensä ole teoretisoitu. Isyystutkimusta leimaa näkemys, jonka 

mukaan muuttamalla isyyttä muutetaan miehiä ja suomalaista maskuliinisuutta. 

(Jokinen, Ahlbäck & Kinnarinen 2012; 180 Aalto 2012, 26; Lammi-Takula 

2012,196.) Pedagogiikan alalla on julkaistu joitakin tutkimuksia, joissa 

miestutkimuksen käsitteet ja teoriat ovat olleet keskeisiä. Nämä koulupoikia, 

kouluväkivaltaa ja poikien välistä ystävyyttä käsitelevät tutkimukset ovat senkin 

vuoksi merkittäviä, että niihin on käynnistetty sovellettua tutkimusta, joiden 

tehtävänä on ollut tuottaa sukupuolitietoisia käytännön sovelluksia. (Huuhki 2012, 

212–213; Manninen 2012, 205–206.) Sukupuolisensitiivinen ajattelu on saanut 

sijaa varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön puolella. Aikuisten kanssa 

työskentelevien työntekijöiden käytäntöihin se on vasta matkalla.   

Tänä päivänä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä tehdään monenlaista 

mies- ja isätyötä. Jussi-työtä tekevät seuraavat yhdistykset: Helsinki, Lahti, 

Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Vaasa ja Vantaa. Miestyöhön 

erikoistuneita työntekijöitä löytyy: Jyväskylästä, Tampereelta, Raahesta, Kotkasta, 

Kauhajoelta, Kokkolasta ja Imatralta. Tämän lisäksi Espoosta on Miehen linja ja 

Lyömätön linja, joka kummatkin työskentelevät miesten auttamiseksi. (Ensi- ja 

turvakotienliitto 2013c.)  Ensi- ja turvakotien tämänhetkinen mies- ja isätyö 

tiivistyy hyvin seuraavassa tekstissä: 

Isien määrä perheiden auttamispalveluissa on lisääntynyt viime 

vuosien aikana. Ensi- ja turvakotien liiton ensikodeissa isien määrä 

on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ensikodeista 

apua saavista aikuisista joka neljäs on mies. Kaikkiaan miestyö 

tavoittaa vuosittain yli 1500 uutta miesasiakasta ja käyntimäärät 

lasketaan tuhansissa. (Ensi- ja turvakotien liitto 2013c.) 
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3 ISYYDEN MONINAISUUS 

”Isä” tai ”isyys” ovat arkipäiväisiä käsitteitä, joiden sisältöä harvoin tulee 

miettineeksi. Lähemmin tarkastellessa, huomaa sen kuitenkin olevan 

moniulotteinen ja vaihteleva. Isyyttä voidaan määritellä monin eri perustein. 

Tilannekohtainen vaihtelu isyyden määrittelyssä vaikuttaa suuresti 

perheenjäsenten sisäisiin rooleihin ja työnjakoon. Ymmärrys isyyden 

monimuotoisuudesta vaikuttaa myös perheille tarjottaviin palveluihin, alkaen 

ammattilaisten puhetavasta ja toiminnasta.  

3.1 Isyyden määrittelyä 

Lain mukaan mies voi tulla lapsen isäksi, kun lapsi on syntynyt avioliitossa tai 

lapsi on siitetty avioliiton aikana. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen 

biologisen isän on vahvistettava isyytensä, näin hänestä tulee laillinen isä, tai 

hakemalla vahvistusta oikeusteitse tuomioistuimen kautta (Isyyslaki 700/1975). 

Isäksi voi tulla myös adoption kautta. Adoptioprosessista on säädetty oma laki, 

jossa määritellään, missä olosuhteissa lapsen voi adoptoida (Adoptiolaki 

22/2012). 

Kuka sitten on isä, erilaisten määritelmien mukaan? Isä on mies, joka on suhteessa 

lapseensa tai lapsiinsa (Sivistyssanakirja 2013, isä). Isä on henkilö joka ei ole 

synnyttänyt lasta, mutta jolla on läheinen suhde lapseen (Huttunen 2001, 57). 

Näissä kahdessa määritelmässä viitataan biologiseen, sosiaaliseen ja 

psykologiseen isyyteen. Huttusen mukaan isyys voidaan määritellä biologisena, 

juridisena, sosiaalisena ja psykologisen isyytenä (Huttunen 2001, 58–64). 

Biologinen isyys on yksiselitteinen. Biologinen isyys käsittää isän ja lapsen 

välistä biologista ja perinnöllistä suhdetta. Lapsella voi olla vain yksi biologinen 

isä, siittäjä. Biologinen isä on aina osa lapsen elämää, sillä isän geenit ovat osa 

lasta, vaikka lapsi ja isä eivät olisi tekemisissä keskenään. Isä-sanalla tarkoitetaan 

useimmiten biologista isää. Tästä syystä biologinen isyys korostuu arkikielen 

puheessa. (Huttunen 2001, 58–60). Biologisesta isyydestä on luonnollista siirtyä 

juridiseen isyyteen. Arjessa ajatellaan, että biologista isyydestä seuraa juridista 

isyyttä. Usein näin käykin.  
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Juridinen eli laillinen isyys tarkoittaa sitä, että isällä on yhteiskunnallisia 

velvollisuuksia ja oikeuksia lasta kohtaan. Velvollisuuksista ja oikeuksista voi 

mainita elatusvelvollisuuden ja oikeuden osallistua lasta koskevaan 

päätöksentekoon. Juridisen isyyden voi saavuttaa avioliiton, isyyden 

vahvistamisen ja tunnustamisen, sekä adoption kautta. Juridinen isyys tuo 

mukanaan myös lapsen huoltajuuden. Juridisen isän huoltajuus voi toteutua 

monella eri tavalla. Se voi olla lähivanhemmuutta tai etävanhemmuutta. 

Lähivanhemmuus edustaa sosiaalista isyyttä (Huttunen 2001, 60–62.) Sosiaalinen 

isyys voi johtaa myös psykologiseen isyyteen. 

Sosiaalisella isyydellä tarkoitetaan isää joka asuu samassa taloudessa lapsen 

kanssa, jakaa arjen hänen kanssaan ja antaa hoivaa lapselle. Sosiaalinen isä hoivaa 

ja pitää huolta lapsesta, niin kodin sisä- kuin ulkopuolellakin. Julkinen 

esiintyminen lapsen kanssa kuuluu sosiaaliseen isyyteen. Sosiaalisten tilanteiden 

myötä mies saa muiden vahvistuksen sosiaaliselle isyydelle, kun hänet totutaan 

näkemään lapsesta huolta pitävänä miehenä. Tämä isyys ei vaadi biologista sidettä 

lapseen. Sosiaalista isyyttä edustavat avopuolisot, sijaisperheen isät ja 

sukulaismiehet, jotka elävät tiiviissä yhteydessä perheen arkeen (Huttunen 2001, 

62–63.) 

Psykologinen isyys pohjautuu lapsen omaan tunteeseen. Ketä lapsi pitää isänään 

ja kehen lapsi on kiintynyt? Kiintymyssuhde on avainsana puhuttaessa 

psykologisesta isyydestä. Kiintymyssuhteen perustana on turvallisuus ja luottamus 

lapsen ja psykologisen isän välillä. Huttunen pitää kiintymyssuhteeltaan 

samankaltaisena psykologista isyyttä ja äitiyttä. (Huttunen 2001, 64.) Huttunen 

mielestä isyyden määrittelyssä on tärkeää isän ja lapsen suhde, johon tulisi 

suunnata enemmän huomiota (Huttunen 2001, 58–64).  

Tutkijat ovatkin kiinnittäneet huomion lapsen ja isän väliseen suhteeseen ja 

löytäneet myös erilaisia tapoja tyypitellä isiä. Juvakka ja Viljamaa (2002) 

luokittelee isät seitsemään eri isätyyppiin. Näitä ovat: kiva-isä, kurinpitäjä-isä, 

ura-isä ja poissaoleva isä, välinpitämätön isä, pehmoisä, kilpailija-isä sekä 

ajattelija-isä. (Juvakka & Viljamaa 2002, 23.) Kaila-Behm taas luokittelee isät 

neljään luokkaan: perheenpää, sivustaseuraaja, tukihenkilö ja kumppani (Kaila-

Behm 1997, 68–72).  
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Huttunen on nähnyt isyyden toteutumisen jakautuvan kahteen eri typpiin: 

ohenevaan ja vahvistuvaan. Oheneva isyys toteutuu siittäjyyden ja niukan isyyden 

muodoissa. Synonyymi tälle on biologinen isyys, jossa isä ei ole läsnä lapsen 

elämässä.  Niukka isyys pitää sisällään biologista, juridista ja sosiaalista isyyttä, 

mutta lapsen kannalta tärkeä psykologinen isyys jää puuttumaan. Vahvistuvassa 

isyydessä toteutuu Huttusen mukaan hoivaava isyyden malli, jossa isyys toteutuu 

avustavan ja osallistuvan isyyden muodoissa. Avustavassa isyydessä isä auttaa 

äitiä ja osallistuvassa isyydessä isä on tasavertainen toimija vanhempana äidin 

rinnalla. Sukupuoli ei määritä suoraan vanhempien rooleja, vaan ne syntyvät 

käytännön toiminnan myötä. (Huttunen 2001, 13–15; 16–17.) 

Luokitteluissa näkyvät isän ja äidin roolit vanhempina sekä työelämän ja 

yhteiskunnan vaikutukset isyyden rooleihin. Kirjoituksissa kuultaa näkyville myös 

äidin rooli ja siinä tapahtuvat muutokset, vaikka sitä ei aina ole sanoitettu 

erikseen. Isätyyppien luokittelu kertoo myös historiasta ja kulttuurista, sekä tähän 

liittyvistä ihanteista ja odotuksista. Luokittelu ei siis ole lähtöisin puhtaasti isistä 

ja lasten välisistä suhteista, vaikka se niitä hyvin kuvaa. 

3.2 Muuttuva isyys, muuttuvat odotukset  

Isyyden määritelmä voidaan nähdä jatkumona: esimoderni, moderni ja 

postmoderni. Esimoderniin määrittelyyn liittyy perinteinen työnjako, jossa äiti 

huolehtii kodista ja lapsista, isän hankkiessa elannon. Modernissa isyydessä isä on 

etäinen niin fyysisesti kuin emotionaalisesti ja perheessä isän tärkein tehtävä on 

toimia rajojen asettajana. Postmodernissa isyydessä isä on vastuullinen, hoivaava 

ja osallistuva (Rankinen 2010, 87–88.) 

Perinteisesti isä on nähty kurinpitäjän roolissa, jonka ensisijainen tehtävä on ollut 

perheen elättäminen. Yhteiskunnallisen keskustelun ja isätutkimuksen myötä on 

noussut pinnalle erilainen isyys, jossa isän läsnäolo ja suhde lapseen nähdään 

tärkeänä (Kuronen 2003, 109). Tutkijat ovat nostaneet esille kahdenlaista 

hoivaavan isän mallia. Nämä mallit ovat synnyttäneet paljon keskustelua 

tutkijoiden keskuudessa. Ensimmäisessä mallissa isä nähdään aktiivisena ja 

tasavertaisena toimijana. Lasten hoitaminen kuuluu tasavertaisesti isälle ja äidille. 

Toisessa isä nähdään toissijaisena vanhempana, jossa hän avustaa ja tukee äitiä 



9 

vanhempana ja sitä kautta antaa hoivaa lapsilleen. (Huttunen 2001, 13–17; 

Kajander, 2007, 40; Sinkkonen 1998, 18; Vuori 2003, 53–54.)  

Sinkkonen ja Tigerstedt puhuvat kummatkin suuntauksesta, jossa isät toimiessaan 

hoivaavasti, käyttäytyvät hyvin samankaltaisesti kuin äidit. Hoitaessaan lapsia ja 

kotia, isät haastavat äidit heidän tehtävissään ja ovat ikään kuin ”kakkosäitejä”. 

(Sinkkonen1998,18; Tigerstedt 1996, 264.) Isyyden määrittely voidaan nähdä 

suhteessa äitiyteen ja sen toteutumiseen (Vuori 2004, 29–30). 

Marsiglion ja Cohanin (2002) mukaan mieheyden ja isyyden määritelmät ja niihin 

liittyvät odotukset ja vaatimukset muuttuvat ja hahmottuvat koko ajan uudelleen. 

Isyyttä tehdään ja siitä neuvotellaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

Isyyden voidaan kuvata olevan sosiaalisen konstruktion tulosta, tiivistää Ambert 

(1994). Palkoviz (2002) kuvaa yhteiskunnan ja yksityisen jännitettä mieheyden ja 

isyyden määrittelyssä. Yhteiskunnalliset puitteet rajaavat ja mahdollistavat 

yhteisesti jaetun isyyskäsitteen. Toisaalta jokaisen sukupolven isällä on oma 

henkilö- ja sukuhistoriansa, ja sen kautta tapansa toteuttaa isyyttään. (Mykkänen 

2010, 15.) On siis olemassa niin monenlaista tapaa olla isä kuin on miehiäkin 

(Juvakka & Viljamaa 2002, 9; Huttunen 2001, 149). 

3.2.1 Isien tukeminen 

Isyyden määrittelyssä voidaan nähdä eri näkökulmia riippuen, määritelläänkö isä 

äidin kautta, auttavien tahojen kautta vai määritteleekö isä itse itsensä. Kulttuurilla 

ja ajalla on vaikutusta kuvaan, joka määrittelyjen kautta isistä piirtyy. 

Määrittelyillä on vaikutusta asiakas-isien käsityksiin itsestään isänä sekä siihen, 

miten he etsivät apua ja tukea isyyteensä. Määrityksillä on siten vaikutusta myös 

palveluihin, joita isille tuotetaan.  

Lukuisissa neuvoloissa tehdyissä tutkimuksissa isät nähtiin äidin tukihenkilönä, 

ns. toissijaisena vanhempana. (Kaila-Behm 1997; Paavilainen 2003; Viljamaa 

2003; Mehiläislehto-Soukka 2005; Tammentie 2009.) Isille perheiden ja läheisten 

antama tuki oli tuen tärkein muoto. Tuen antaminen oli hyvä aloittaa jo 

odotusaikana (Viljamaa 2003, 114). Erityisesti tärkeää isille oli puolisoiden 

antama tuki. (Paajanen 2006, 67; Deave & Johnson 2008, 629; Down, Fowler, 
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Halle, Hennessy, MacNevin, Nelson, & Rissel, 2008, 63; Kiiskilä 2003, 68; 

Mehiläislehto-Soukka 2005,136; Viljamaa 2003,73) Toimiva parisuhde auttoi 

isänä toimimista (Kaila-Behm 1997, 92–93).  Isät kokivat saavansa tukea myös 

omalta perheeltä ja ystäviltä ja ystäviltä (Deave & Johnson 2008, 629; Down ym. 

2003, 63; Säkäjärvi 2008: 15; Viljamaa 2003,73).  

Sosiaalinen tuki parantaa isän mahdollisuutta onnistua vanhempana. Jotta mies 

voi kokea saavansa tukea, hänellä tulee olla kykyä vastaanottaa sitä. Sosiaalinen 

tuki koostuu virallisen tahon, ystävien, sukulaisten ja erityisesti perheen tuesta. 

(Mehiläislehto-Soukka 2005, 18.) Miehet kokevat tärkeänä vertaistuen ja toisten 

samassa elämäntilanteessa olevien miesten tuen. Miehet toivovat enemmän tukea 

yhteiskunnalta mm. isyysvapaiden muodossa. (Paajanen 2006, 64.) Toisaalta 

tiedämme, että juuri ne isät ja perheet jotka tukea eniten tarvitsevat jäävät ilman 

tukea, koska neuvolapalvelut eivät tavoita heitä. Aktiiviset isät on helpompi ottaa 

huomioon ja he tulevat paikalle. (STM 2008, 38.)  

Isyyden määritelmien moninaisuus ja saatavilla oleva tieto isien tarpeista olisi 

syytä sisällyttää laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, jotta erilaiset 

isät tulisivat monipuolisesti tuetuksi elämäntilanteissaan.  

3.2.2 Isien toiveita ja tarpeita  

Isien yksilöllinen tukeminen edellyttää tietoa heidän tarpeistaan. Neuvoloissa 

tehdyssä tutkimuksessa enemmistö 86 % terveydenhoitajista sai tietoa isien 

tarpeista ja odotuksista keskustelemalla heidän kanssaan. Äitien kautta tätä tietoa 

sai 72 %. Tutkimuksista he saivat tietoa 52 % ja kirjallisesta asiakaspalautteesta 

he saivat tietoa 11 %, tietolähteinä mainitaan myös kirjallisuus, internet ja 

koulutustilaisuudet. (STM 2008, 30.) 

Isien toiveissa oli heille suunnattu opetusmateriaali ja että heidät paremmin 

huomioitaisiin neuvoloissa (Paajanen 2006, 65–67). Kaila-Behm (1997, 79–80) 

kertoo isien toivovan konkreettista tukea isäksi kasvamisessa. Isät halusivat 

keskustella myös seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tekemässä selvityksessä mukana olleista isistä 

93 % halusi puhua vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Isille muita merkittäviä 



11 

teemoja olivat mm. isän suhde lapseen, isän rooli perheen arkielämässä ja isäksi 

kasvaminen (STM 2008, 29–30.) Isiä pelottivat monet asiat: oma jaksaminen 

vaativassa elämäntilanteessa (Säkäjärvi 2008, 23). Jatkuva stressi perheen 

taloudesta ja sen tuottaman stressin kielteiset vaikutukset vauvaan (Down ym. 

2008, 64–65). 

Puputti-Ransin tutkimuksissa isillä oli tarve puhua isyyteen liittyvistä, ahdistavista 

kokemuksista ja isyyteen liittyvistä negatiivista tunteista (Puputti-Ransin 2009, 

41). Samantyyppisiä tarpeita oli myös kriisissä olevilla miehillä. Heillä oli tarve 

puhua jonkun ulkopuolisen kanssa ja realisoida omaa tilannettaan. Yleinen 

kommentti oli, että puhuminen helpotti. (Nyqvist 2006, 122.) Kauttaaltaan isät 

toivoivat, että heistä ollaan kiinnostuneita ja heitä kuunnellaan. 

3.2.3 Isän ja isyyden merkitys lapsen kehitykselle 

Isien ja isyyden muutos näkyy myös suhteessa lapseen ja lapsen kehitykseen.  

Isien aktiivisella mukanaololla lapsen elämässä on suuri positiivinen merkitys 

lapsen kehitykselle. Tästä syystä isät tulisi ottaa mukaan pienten lasten arkeen. 

Tutkijat Lamb (1981) ja Pruett (1987) osoittavat omilla pitkittäistutkimuksillaan 

läsnä olevan isyyden hyödyt. Pruett puhuu vanhempien erilaisesta tavasta toimia 

vanhempina. Isät leikkivät enemmän fyysisiä leikkejä ja ovat ”tasavertaisia” 

leikkikumppaneita lapsilleen. Isät antavat lapsilleen erilaisia tehtäviä leikin 

muodossa ja tukevat tätä kautta lapsen kehitystä. Äidit antavat miehiä enemmän 

verbaalista ohjausta lapsille leikkitilanteissa ja haluavat ohjailla leikin kulkua. 

Äidit usein antavat leikki-ideoita lapsilleen. Lapsi hyötyy monella eri tavalla 

vanhempiensa erilaatuisesta hoivasta. (Weiss 1999.)  

Sinkkonen on samoilla linjoilla, hänestä lapselle on tärkeää saada kokea erilaisia 

asioita, kahden läheisen ihmisen kanssa. (Sinkkonen 2008, 66.) Isät ja äidit ovat 

luonteiltaan aina erilaisia ja siten he myös toteuttavat vanhemmuuttaan 

yksilöllisesti sekä luovat erilaisen suhteen lapseen. (Säävälä & Keinänen 2002, 

14) Lambin tekemissä tutkimuksissa lapsen saama hyöty näkyy seuraavilla osa-

alueella: 

 kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys vahvistuu 
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 ongelmanratkaisutaito paranee 

 vastavuoroisuus ja vuoronodottamistaito vahvistuvat 

 rohkeus tutkia omaa elinpiiriä laajemmin karttuu  

 kyky empatiaan lisääntyy 

 itsehillintäkyky lisääntyy  

 isän mukana olo pienentää lapsen stereotyyppisiä uskomuksia 

sukupuolista. (Weiss 1999.) 

 

Jouko Huttunen puhui juhlaseminaarissaan vuonna 2011 läsnä olevan isyyden 

hyödyistä lapsen kehitykselle, tutkimusten valossa. Hän mainitsi seuraavat tutkijat 

ja heidän keskeisimmät tutkimustuloksensa: Culpin (2000) mukaan lapsen 

positiivinen kokemus isän hyväksynnästä tuottaa lapselle hyvä itsetunnon. Harper 

ja Fine (2006) kertovat isän läsnäolon lisäävän lapsella pettymysten sietokykyä ja 

henkistä tasapainoa. Mosley ja Thompson (1995) lisäävät listaan lapselle 

kehittyvän taidon eettiseen ajatteluun. (Huttunen 2011.) 
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4 KONSTRUKTIVISTINEN OPPIMISKÄSITYS JA 

VERKKOMATERIAALI 

Ajatukset tiedon luonteesta ja oppimisesta vaikuttavat suuresti siihen miten 

ihmiset toimivat toistensa kanssa, mitä mieltävät oppivansa toisilta ja minkä 

mieltävät tiedoksi. Tämä konstruktivistinen käsitys tiedosta ja oppimisesta sopii 

taustateoriaksi kehittämisprosessille. Käsitys tiedosta, oppimisesta sekä 

verkkomateriaalin antamasta uudesta mahdollisuudesta loi lähtökohdan Isätyön 

materiaalin kehittämis- ja tuotteistamisprosessille. Seuraavassa käsitellään 

sosiaalisen verkoston merkitystä oppimiselle ja verkossa tapahtuvan oppimisen 

mahdollisuutta. 

4.1 Oppiminen aktiivisena prosessina 

Konstruktivismissa maailmassa ei nähdä olevan muuttumattomia 

totuuksia tai valmiiksi olemassa olevaa tietoa, vaan tieteellinen 

tieto ja totuus ovat tutkijoiden rakentamia. Myös tutkimuskohteena 

olevien ihmisten nähdään tuottavan omassa toiminnassaan 

erilaisia totuuksia tai tietoja. Konstruktivistisessa tutkimuksessa 

myös ilmiöiden ja maailman merkitysten nähdään olevan 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuja rakenteita. 

Konstruktivistisessa tutkimuksessa käytetään yleensä laadullisia 

menetelmiä. (Koppa 2013.) 

 

Opettajan tehtävä ei ole vain esittää tietoa ja kontrolloida sen perille menoa, vaan 

ylläpitää opettajan ja opiskelijan tasavertaista dialogia ja sen kautta rohkaista 

opiskelijaa itsenäiseen ajatteluun. Jo Sokrates aikanaan tarjosi oppilailleen 

kysymysten ja ajattelun haasteita. Ausubel (1968) ymmärsi, että huomattava 

oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija tietää aiemman 

kokemushistoriansa perusteella. Hän keksi käsiteparin mielekäs oppiminen ja 

ulkoa oppiminen. (Ojanen 2009, 37–39.) 

  

Subjektiivista tietoa käsiteltäessä keskeistä on ajattelu ja dialogin käyttö. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys perustuu ajatukseen maailman 
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moninaisuudesta. Ajatellaan, ettei maailmaa voida ottaa teoreettisesti haltuun. 

Tärkeä tieto ja taito välittyvät kokeilun ja tutkimuksen kautta kulttuurin sisällä, 

teknologian auttaessa tiedon siirtymisessä ihmiseltä toiselle. Kokeilu ja 

tutkiminen auttavat ihmistä tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän oppii asioita. Tätä 

kautta hän pystyy kehittämään uusia toiminta- ja ajattelumalleja sekä kehittämään 

itseään. (Ojanen 2009, 40–42.) 

Konstruktivistinen ajatus oppimisesta, tiedon paikallisuudesta ja siitä että tieto 

syntyy yhteisten keskustelujen avulla, luo pohjan kehittämiselle. Nämä yhdessä 

jaetut keskustelut synnyttävät uudenlaista ymmärrystä ja näkökulmaa ns. 

vanhoihin ajattelukaavoihin. Oppiminen tapahtuu prosessin sisällä ja 

keskustelujen välityksellä, induktiivisesti. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 

147–148.) Näiden ajatusten ja näkökulmien kautta syntyy uudenlaista toimintaa, 

joka puolestaan voi synnyttää tuotteen, tässä tapauksessa uudenlaisen Isätyön 

verkkomateriaalin.  

4.2 Verkkomateriaali oppimisen välineenä, sen laatukriteerit 

Vuonna 2001 Herrington, Herrington, Oliver, Stoney ja Willis pohtivat 

verkkokurssien laatuun liittyviä asioita. He kysyivät: onko verkossa oppiminen 

yhtä tehokasta kuin kasvotusten tapahtuva? Onko verkkomateriaali niin hyvää 

kuin se voisi olla? Mikä on paras tapa tuottaa verkkokursseja opiskelijoille? Millä 

keinoin voimme mitata laatua verkko-oppimisessa? He totesivat, että alan 

kirjallisuus nostaa kysymykset esille, mutta niihin ei usein vastata. Kirjoittajatiimi 

pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin ja artikkelin lopussa onkin tarkistuslista 

jota olisi hyvä seurata, verkkokursseja laadittaessa. (Herrington, Herrington, 

Oliver, Stoney, & Willis 2001, 5.)  

Verkko-oppimateriaalille oli jo asetettu laatukriteereitä ja maailmalla verkko-

opetus oli yleistynyt. Suomessa samaan asiaan tartuttiin joitakin vuosia 

myöhemmin. Melbournen yliopiston asiantuntijoiden artikkeli ja Suomen 

opetushallituksen myöhempi julkaisu tulivat olemaan sisällöiltään 

samansuuntaisia. Opetushallituksen asettaman työryhmän laatimat, verkko-

oppimateriaalin laatukriteerit koskevat perusopetusta ja toisen asteen koulutusta. 
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Laatukriteerit ovat yksityiskohtaiset ja pitävät sisällään pedagogisen laadun, 

käytettävyyden, esteettömyyden ja tuotannon laadun (Högman 2006, 3, 14–24.)  

Verkkomateriaalille sen sijaan, vastaavia laatukriteerejä ei ole laadittu. 

Opinnäytetyössä on tämän vuoksi käytetty valikoiden verkko-oppimateriaalin 

kriteereitä. Työtä valmistellessa on huomioitu, että Isätyön Materiaali on 

tarkoitettu itsenäisen tai vertaisoppimisen materiaaliksi, jolloin opettajan 

tarjoamaa tukea ei voida tarjota materiaalin käyttäjille. Jos esim. opiskelija toivoo 

sen käyttämisessä tukea, hänen tulee kääntyä työyhteisön tai kokeneemman 

työntekijän puoleen. 

Verkkomateriaali vai verkko-oppimateriaali? Verkko-oppimateriaali on hankala 

määriteltävä. Nurkka, Talikka ja Karjalainen (2005) määrittelevät sen 

valtakunnallisessa verkko-opetuksen laatuhankkeessa seuraavasti: verkko-

oppimateriaali on opetuksellinen kokonaisuus jolla on omat, sisällölliset 

vaatimuksensa ja oppimiselle asetetut tavoitteet, ja joka on käytettävissä internetin 

kautta. Lähtökohtana ovat opintoaineistot yleiskäsitteenä, joka jakautuu kahteen 

kokonaisuuteen: oppimateriaaleihin ja muihin opintomateriaaleihin.  

Oppimateriaalit poikkeavat opintoaineistoista siten, että ne ovat yleensä opettajan 

johonkin tiettyyn opintojaksoon ja oppimistavoitteisiin muokkaamaa materiaalia. 

Opintoaineistot taas ovat oppimateriaalia tai oppimisen raaka-ainetta. 

Oppimateriaalit voidaan jakaa digitaalisiin ja muihin verkkomateriaaleihin. 

(Karjalainen 2005, 1–3.) 

Digitaaliset verkkomateriaalit voidaan yhä jakaa staattisiin ja dynaamisiin. 

Staattinen materiaali on materiaalia, joka on tarkoitettu käytettäväksi verkossa tai 

joka edellyttää verkkoa, toimiakseen täyspainoisesti. Staattinen materiaali voi 

sisältää esim. hyperlinkkejä. Staattiseen verkkomateriaaliin kuuluu tulostettavuus. 

Staattisen verkkomateriaalin opiskelija mitä todennäköisimmin haluaa tulostaa 

aineistoaan paperille. Dynaamisen verkkomateriaalin osat taas ovat liikkuvia ja 

interaktiivisia, esimerkiksi stimulaatioita tai animaatioita, jotka vaativat verkon 

toimiakseen. (Karjalainen 2005, 1–3.)  

Opinnäytetyöprosessin synnyttämä Isätyön Materiaali sisältää kaikkia näitä 

elementtejä. Sen tarjoama oppiaineisto tulee toimimaan internetissä pääosin 
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staattisesti. Materiaali on enimmäkseen tulostettavassa muodossa, mutta sisältää 

myös esimerkiksi videoleikkeitä, joissa aineisto on pelkästään dynaamista.  

Pedagoginen laatu on verkko-oppimateriaalia koskevissa laatukriteereissä jaoteltu 

materiaalin osalta neljään yläotsikkoon: materiaalin tavoitteet ja päämäärät 

ilmaistaan selkeästi, materiaali tukee kehittyneitä opiskelukäytänteitä, tieto on 

merkityksellistä ja se esitetään oppimista tukevalla tavalla ja tukee monipuolista 

arviointia. (Högman 2006, 15–17.) 

Isätyön Materiaalin pedagoginen laatu nousee esiin sille laadituissa tavoitteissa. 

Materiaalin avulla on tarkoitus lisätä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen 

työntekijöiden ymmärrystä isyydestä ja isien kanssa työskentelystä. Materiaali 

pyrkii nostamaan esille isyyden merkitystä isälle itselleen ja lapsen kehitykselle. 

Materiaali pyritään rakentamaan sellaiseksi, että se lisää isätyöntekijöiden kykyä 

reflektiivisyyteen ja dialogisuuteen, niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Näiden 

taitojen oppiminen lisää työntekijän tiedostamisen prosessia ja sitä kautta auttaa 

kehittymään työssä. Opinnäytetyö ei pyri vastaamaan arviointikriteereihin 

konkreettisesti.  

Käytettävyyttä koskeva laatu on jaoteltu materiaalin kohdalta kolmeen 

yläkohtaan: materiaali löytyy ja voidaan ottaa käyttöön helposti, käyttö on 

helppoa ja tehokasta, materiaali ohjaa käyttäjää toimimaan oikein. (Högman. 

2006, 19.) Isätyön Materiaalin käytettävyyttä koskevat kriteerit toteutuvat, kun 

materiaali sijoitetaan Ensi- ja turvakodin verkkosivuille helposti löydettäväksi. 

Verkkosovelluksessa käytetään entuudestaan tuttuja laite- ja ohjelmaympäristöjä, 

jolloin ne ovat helposti saavutettavia. Materiaaliverkkosivujen rakenne laaditaan 

toistamaan aikaisempaa rakennetta, jolloin sivuilta on vaivatonta löytää etsityt 

asiat ja siirtyä linkkien avulla verkkosivun sisällä paikasta toiseen. 

Materiaalikokonaisuudet laaditaan selkeiksi ja PowerPoint-esitykset helposti 

tulostettaviksi. 

Käyttöliittymää koskeva laatu tarkoittaa sitä, että käyttöliittymä on selkeä ja 

innostava. Visuaalinen ilme on käyttötarkoituksen mukainen ja selkeä. Kuvat, 

grafiikka ja äänet ovat selkeitä ja latautuvat hyvin. Isätyön Materiaalin kohdalla 

tämä tarkoittaa, että materiaaliin tulevat linkit pidetään toimivina ja sivuille 
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ladattavan materiaalin ääni- ja kuvalaatuun kiinnitetään huomiota. Materiaalin 

laatukriteerit esteettömyydestä jakautuvat kolmeen yläkohtaan: materiaali on 

kaikkien käytettävissä, sisältö ja käyttöliittymä on helppo ymmärtää ja 

materiaalissa käytetyt tekniikat toimivat luotettavasti mahdollisimman monissa 

käyttömuodoissa. (Högman 2006, 21–24.)  

Esteettömyydelle asetetut kriteerit huomioidaan Isätyön Materiaalissa siten, että se 

tulee Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivuille kaikkien tarvitsevien tahojen 

käyttöön ilmaisena. Verkkosivusisältöä rakennettaessa noudatetaan Ensi- ja 

turvakodin liiton valitsemia teknisiä ratkaisuja, joissa korostuvat 

helppokäyttöisyys ja saavutettavuus. 
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5 OPINNÄYTETYÖ KEHITTÄMISTYÖN MAHDOLLISTAJANA 

Ajatuksellinen prosessi opinnäytetyön tulevasta ”agendasta” käynnistyi syksyllä 

2012. Tuolloin oli keskusteltu Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskuksen 

(vuoden 2013 alusta Miestyön kehittämiskeskus) työryhmän kanssa koskien 

heidän sisäisiä kehittämistarpeitaan. Aiemmat Miesten keskuksen toteuttamat 

koulutus- ja kehittämiskokonaisuudet ja niistä kerätyt palautteet olivat nostaneet 

esille toiveen materiaalista, jota työntekijät voisivat hyödyntää ammatillisen 

kasvun ja työskentelyn tukena. Toiminnallinen opinnäytetyö tarjosi tilaisuuden 

lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan juuri tähän tarpeeseen tulevaa, uudenlaista 

verkkomateriaalia jäsenjärjestöjen työntekijöille. 

5.1 Kehittämisprosessin tavoite, tarkoitus ja käytetyt menetelmät 

Miestyön kehittämiskeskus oli jo aiemmin toteuttanut useita koulutus- ja 

kehittämisprosesseja. Näihin prosesseihin ovat osallistuneet Ensi- ja turvakotien 

liiton jäsenyhdistykset sekä sosiaali- ja terveydenhoidon viranomaiset. (Ensi- ja 

turvakotien liitto 2013 d.) Prosessien päätteeksi koulutukseen osallistujilta ja 

heidän työyhteisöiltään oli saatu toive erityisesti isiin ja isien kanssa 

työskentelyyn liittyvästä materiaalipankista, joka olisi työntekijöiden apuna 

asiakastyössä ja toimisi myös oman työn kehittämisen tukena.  

Opinnäytetyön tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi vastata tähän toiveeseen. Ensi- ja 

turvakotien liiton verkkosivuille tulevan Isätyön Materiaalin kehittämisprosessin 

avulla haluttiin tukea isiä kohtaavien työntekijöiden reflektiivisiä ja dialogisia 

taitoja, sekä suoran asiakastyön kontekstissa että työyhteisötasolla. Työn tilaajaksi 

tuli Ensi- ja turvakotien liiton Miestyön kehittämiskeskus. 

Toiminnallisen opinnäytteen ominaispiirteenä on teorian ja käytännön 

yhdistäminen. Toiminnallinen opinnäytetyö pyrkii ohjeistamaan, opastamaan, 

järkeistämään tai järjestämään toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus 

muodostuu todellisesta tarpeesta. Sen tulee olla työelämälähtöinen ja 

käytännönläheinen, mutta silti tutkimuksellisella asenteella toteutettu (Vilkka & 

Airaksinen 2003,9–10).  
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Opinnäytetyön ohella koostetun Isätyön materiaalin kehittämiseen osallistui 

jäsenjärjestöjen edustajia useasta eri työmuodoista ja viidestä eri järjestöstä: 

Helsingin ensikoti ry, Lapin ensi- ja turvakoti ry, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, 

Vantaan turvakoti ry ja Viola-väkivallasta vapaaksi ry. Ensi- ja turvakotien liiton 

keskusjärjestöstä osallistui kolme miestyön kehittäjää, vauvatyön suunnittelija ja 

opinnäytetyön tekijä. Prosessin johto ja huolehtiminen aikataulun mukaisesta 

etenemisestä kuului opinnäytetyön tekijälle.  

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön valmistamiseen varattava 

aikaresurssi on tavallisesti 15 opintopisteen suuruinen kokonaisuus (LAMK 

2013a). Isätyön Materiaalin sisällön osalta kehitystyö ja verkkoon vieminen tuli 

olemaan tätä pidempi prosessi. Työskentelyn kestoksi tulee yhteensä puolitoista 

vuotta, josta toiminnallisen opinnäytetyön osuus on yhdeksän kuukautta. Isätyön 

Materiaali ei valmistunut kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessin aikana, siihen 

tulevaa isyyden tukemisosiota työstetään yhä, opinnäytetyöprosessin ulkopuolelle.  

5.2 Toimintatutkimuksellinen ote opinnäytetyössä 

Toimintatutkimuksessa voidaan yhdistää erilaisia tutkimusmenetelmiä. Sille on 

tyypillistä toiminnan ja tutkimuksen tekeminen yhtäaikaisesti. Toiminnan 

kehittämiseksi pyritään hyödyntämään saadut tutkimuksen tulokset 

mahdollisimman nopeasti. Toimintatutkimuksessa teoria ja käytäntö kulkevat käsi 

kädessä; oletetaan, että teoria sisältyy käytäntöön ja päinvastoin. Tavoitteena 

onkin hiljaisen tiedon jäsentäminen ja esille tuominen. (Heikkinen 2007, 196–

197.) 

Opinnäytetyön ja Isätyön Materiaalin kehittämis- ja tuotteistamisprosessi 

noudattaa toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Käytössä olivat pääosin 

laadulliset menetelmät, jotka toteutuivat alkukartoituksen ja arviointikyselyjen 

muodossa. Opinnäytetyö pyrkii nostamaan näkyville erilaisten isyyksien 

merkitystä lapsen kehittymiselle ja isille itselleen. Parhaan näköalan tähän tarjosi 

toimintatutkimuksellinen työote. Sen avulla voitiin tutkia millainen materiaali 

parhaiten palvelisi käyttäjiä, sekä muokata materiaaliainesta ja työskentelyn tapoja 

läpi koko prosessin. Tiedonkeruulla, kehittämisprosessilla ja tuotettavalla 

materiaalilla haluttiin lisätä isätyön ammattilaisten ymmärrystä isyyteen yleensä ja 
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isien kanssa työskentelyyn. Työntekijöille haluttiin antaa asiantuntijarooli 

suhteessa omaan työhön. 

Isätyön Materiaali koostettiin ja muodostettiin kehittämis- ja tuotteistamis-

prosessin aikana. Prosessin moninaista toimintaa edustivat PowerPoint-esitysten 

työstö, kokoukset eri toimijoiden kanssa, lähipäivillä tapahtuva yhteistyö, 

sähköpostiviestitys sekä netin kautta kokoontuminen eli neuvottelu Skype-

yhteydenpitomahdollisuutta hyödyntäen. Viimeinen oli tarpeen osallistujien 

työskennellessä eri puolin Suomea. 

Isätyön Materiaali rakennettiin hyödyntäen viimeisintä isätyön tutkimusta. Aluksi 

haastettiin työntekijöitä erilaisten kysymysten ja tehtävien kautta, miettimään 

asenteitaan ja odotuksiaan suhteessa isiin. Tehtävien tarkoitus oli aktivoida 

työntekijän ajattelua yksilönä ja työntekijänä, sekä lisätä työyhteisön sisäistä 

keskustelua isistä ja heidän kohtaamisesta. Materiaalirunko haluttiin rakentaa 

yhdessä jäsenyhdistysten työntekijöiden kanssa, jotta se mahdollisimman hyvin 

vastaisi työelämän tarpeita. Aineistoa kerättiin myös Miestyön 

kehittämiskeskuksen aiemmista kouluttamis- ja kehittämisprosesseista. 

Asiakastyön asiantuntijat täydensivät osaltaan materiaalia opinnäytetyöprosessin 

aikana. 

Isätyön Materiaali on ensisijaisesti koottu jäsenjärjestöjen asiakastyötä tekevien 

työntekijöiden tarpeisiin ja käyttöön. Sitä voivat tulevaisuudessa käyttää myös 

muut sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöt, joilla on kiinnostusta isien kanssa 

työskentelystä.  Kokonaisuudessaan uusi Isätyön Materiaali tullaan julkaisemaan 

Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivustoilla keväällä 2014.  

5.3 Yhteistyökumppaneiden etsiminen 

Yhteistyökumppaneiden etsiminen alkoi vuoden 2013 alussa. Jäsenjärjestöjen 

työntekijöille kehitettävän materiaalin lähtökohtana oli palvella juuri heitä. Siten 

yhteistyökumppaneiden etsiminen jäsenyhdistysten työntekijöiden joukosta tuntui 

luonnolliselta. He olivat oman työnsä asiantuntijoita ja osaisivat parhaiten kertoa, 

millaisesta materiaalista hyötyisivät.  
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Tammikuussa 2013 Miestyön kehittämiskeskuksen työryhmässä keskusteltiin 

mahdollisista prosessiin osallistujista. Työryhmän ajatuksena oli, että osallistujat 

tulisivat eri puolilta Suomea ja edustaisivat yhdistyksiä, joissa tehtävä isätyö olisi 

erityyppistä.  Siten kehittämisprosessia pääsisi hyödyttämään mahdollisimman 

moninainen kuva isätyöstä. Päätettiin pyytää mukaan viisi kokenutta 

jäsenyhdistysten työntekijää. Näitä olivat ensikodin vastaava työntekijä, sekä eri 

avopalveluyksiköistä lapsityöntekijä, miestyönkehittäjä, Jussi-työntekijä ja 

miestyötä tekevä työntekijä. 

Työntekijöiden erilaisten koulutustaustojen ja työkokemuksien toivottiin 

rikastuttavan käytäviä keskusteluja ja monimuotoistavan tuotettavaa materiaalia. 

Viikolla 6 oltiin puhelimitse yhteydessä työntekijöihin kysyen, onko heidän 

mahdollista osallistua isämateriaalin työstämiseen. Toiminnanjohtajille lähetettiin 

sähköpostikirje, jossa kerrottiin lyhyesti kehittämisprosessista ja samalla 

pyydettiin suostumus työntekijöiden osallistumisesta prosessiin (liite 1). 

Yhteistyökumppanit löytyivät vaivattomasti. Työntekijät olivat innostuneita 

osallistumaan kehittämisprosessiin ja saivat toiminnanjohtajilta luvan käyttää 

työaikaa kokouksiin ja materiaalin työstämiseen. Opinnäytetyöntekijä selvitti 

Miestyön kehittämiskeskuksen taloudelliset resurssit. Miestyön 

kehittämiskeskuksen päällikön kanssa sovittiin yksikön vastaavan prosessiin 

osallistujien matkustus- ja ateriakustannuksista, lähipäivillä syntyvien 

kustannusten osalta. Miesten keskus vastaisi verkkosivujen teknisen toteuttamisen 

vaatimista kuluista, mistä sovittiin erikseen verkkosivujen toimittajan kanssa.  

5.4 Kehittämis- ja tuotteistamisprosessin alku  

Kehittämis- ja tuotteistamisprosessi alkoi pohtimalla reunaehtoja, joita uuden 

tuotteen suunnittelussa oli huomioitava. Näitä olivat esimerkiksi Ensi- ja 

turvakotien liiton jo olemassa oleva verkkomateriaali ja liiton kaikkea 

julkaisutoimintaa koskeva typografiaohjeistus. Tiedettiin, että kehitettävän 

materiaalin tulee mahtua näiden ehtojen alle. Uusi materiaali käytetään myös 

Ensi- ja turvakotien liiton julkaisutoimikunnan tarkastettavana ennen julkaisua. 

Nämä reunaehdot olisi työssä huomioitava, ja niistä tehdyt alun päätökset 

ohjaisivat osaltaan kehittämisprosessin suuntaa jatkossa.  
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Isätyön Materiaalin työstämisen ja kokoamisen aloittamiseksi, käynnistettiin eri 

puolella maata useita, samanaikaisesti toimivia prosesseja ja työryhmiä. 

Seuraavassa nimetään lyhyesti muodostetut työryhmät, osallistujat ja itse kunkin 

työryhmän tehtävät. Opinnäytetyön raporttiosuus keskittyy kuvaamaan erityisesti 

kehittämisryhmän toimintaa. Silti myös muiden ryhmien toiminta on ollut 

kehittämis- ja tuotteistamisprosessille tarpeellinen. Kappaleen lopussa esitellään 

erikseen opinnäytetyöntekijän rooli kehittämisprosessin kulussa ja työryhmien 

toiminnan järjestämisessä.  

 LIITON TYÖRYHMÄ: kaksi Miestyön kehittämiskeskuksen kehittäjää, 

yksi vauvatyön suunnittelija ja opinnäytetyön tekijä. Ryhmän tehtävä oli 

vastata materiaalin sisällön saattamisesta nettiin.  

 TYÖPARI: vauvatyön suunnittelija ja opinnäytetyöntekijä. Työparin 

tehtävä oli työstää alustavasti valittuja PowerPoint-esityksiä 

käyttäjäystävällisempään muotoon. Tämä tarkoitti esitysten 

yksinkertaistamista, selkeyttämistä ja lyhentämistä siten, että ne toimisivat 

yksittäisinä esityksinä. Työparin tehtävänä oli myös ideoida tässä 

vaiheessa jokin harjoitus PowerPoint-esityksen sisälle. 

 VERKKOSIVURYHMÄ: Ensi- ja turvakotien tiedottaja, ulkopuolinen 

verkkosivujentekijä, vauvatyön suunnittelija ja opinnäytetyöntekijä. 

Ryhmän tehtävä oli saattaa nettisivujen jo valmiiksi koottu materiaali 

verkkosivuille.  

 KEHITTÄMISRYHMÄ: jäsenyhdistysten työntekijät ja asiantuntijat, joita 

prosessissa oli mukana viisi henkilöä. Lisäksi ryhmään kuului kaksi 

miestyönkehittäjää, vauvatyön suunnittelija ja opinnäytetyöntekijä. Tämä 

ryhmä toimi kehittämis- ja tuotteistamisprosessin asiantuntijaryhmänä, 

tehtävänään rikastuttaa materiaalia asiantuntevilla ideoilla ja 

kommenteilla, sekä tuoda esille kokemusperäistä tietoa.  

Ryhmien sisäinen tietojenvaihto tapahtui sähköpostin kautta ja ryhmät myös 

kokoontuivat säännöllisesti. Lyhyemmät kokoukset toteutettiin Skypen avulla ja 

lisäksi järjestettiin kestoltaan pidempiä lähityöskentelypäiviä. Seuraava kuvio 
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näyttää kehittämisryhmän toiminnan aikataulun ja sisällöt, jotka sovittiin ryhmän 

ensimmäisessä tapaamisessa: 

 

      KUVIO 1. Kehittämistyöryhmän kokoontumisten toteutuminen 

 

Opinnäytetyöntekijän rooli ryhmissä oli seuraava:  

 osallistua Miestyön kehittämiskeskuksen työntekijänä ja 

opinnäytetyöntekijän ominaisuudessa kaikkien työryhmien toimintaan. 

 johtaa työryhmien toimintaa ja pitää prosessia yllä erilaisten tehtävien ja 

muistutussähköpostien avulla.  

 kerätä materiaalin kehittämiseen liittyvää tietoa koko prosessin ajan, ja 

palauttaa tätä tietoa mukanaolijoille.  

 vastata siitä, että prosessi eteni ja materiaali saatiin koottua nettisivuille. 

5.5 Taustakyselyn suunnittelu 

Aloittamisella luodaan pohja prosessille. Edellä kuvatut, erilaiset työryhmät olivat 

haasteelliset, yhteisen ymmärryksen löytymiselle. Opinnäytetyön tekemiselle oli 

valittu toimintatutkimuksellinen työote. Toiminta päätettiin käynnistää 

mielipidekyselyllä ja toivekartoituksella, jotta kaikkien prosessiin osallistuvien 

ääni kuullaan.  
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Työntekijöiden äänen kuuleminen on myös toiminnallisen opinnäytetyön perusta: 

työelämälähtöinen, käytännönläheinen, sisältäen tutkimuksellisen työotteen. 

Toiminnallisen opinnäytetyön laadullinen tutkimusasenne palvelee tilanteissa, 

joissa tavoitteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti ilmiötä ja toteuttaa 

kohderyhmän mitä, miten ja miksi, jotta vastaajat pääsivät selvittämään 

näkemyksiään ja kuvaamaan suuntaa, johon haluavat asiaa viedä. Toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön riittää usein orientoiva tieto. (Vilkka 2003,10; 63).  

Näihin perusteluihin nojaten, opinnäytetyöntekijä laati taustakyselyyn 

valintatehtävien lisäksi avoimia kysymyksiä, jotta vastaajat voisivat perustella 

tekemiään valintoja. Kyselyyn osallistuvien toivottiin omin sanoin kertovan, 

mihin he ajattelivat Isätyön Materiaalia käyttävänsä ja mikä siinä voisi syventää 

ymmärrystä suhteessa isien kanssa työskentelyyn. Kyselystä saatavan tiedon 

avulla työntekijöiden ajattelutavat ja tarpeet nousisivat esille. Näin olisi 

mahdollista ymmärtää, millaista materiaalia ammattilaiset työssään tarvitsevat. 

Vauvatyöntekijän toimesta oli käyty läpi kaikki tähänastinen Ensi- ja turvakotien 

liiton nettipalvelimelta löytyvä, isätyöhön liittyvä koulutus- ja 

kehittämismateriaali. Materiaali oli luokiteltu eri kategorioihin ja koostettu 

aihealueiksi, joista rakennettiin alustava sisältöluettelo (liite 2).  

Verkkomateriaalin tulevan sisällön valinta aloitettiin laatimalla kysymyksiä 

alustavan sisältöluettelon pohjalta. Sisältörunkoa käytettiin seulomaan näkyville 

työntekijöiden mielipiteitä siitä, mitkä tulisivat olemaan Isätyön Materiaalin 

oleellisimmat asiakokonaisuudet. Käytettävissä oleva aika oli rajallinen. 

Työntekijöitä päätettiin pyytää valintatehtävällä merkitsemään viisi tärkeimmäksi 

kokemaansa asiaa rungon 20:stä eri kohdasta. Tämä oli taustakyselylomakkeen 

ensimmäinen tehtävä.  

Toisessa kysymyksessä haluttiin kuulla työntekijöiden perusteluja kyseisille 

valinnoille. Tavoitteena oli saada tietoa valintojen taustavaikuttajista ja 

motiiveista, jotta työntekijöiden tarpeita materiaalin suhteen ymmärrettäisi 

paremmin. Tämä tieto tulisi palvelemaan materiaalisisällön kehittämistä. 

Kyselylomakkeen kolmannen kohdan avulla haluttiin kartoittaa, miten työntekijät 

hyödyntäisivät verkkomateriaalia omassa työssään tai miten he ajattelivat 
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käyttävänsä materiaalia tulevaisuudessa. Tulisiko se olemaan apuna asiakastyössä, 

helpottamassa yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävää työtä, ehkä sen avulla 

kehitettäisiin työyhteisön toimintaa, tai oliko työntekijöillä mielessään vielä muita 

käyttötarkoituksia. Erilaisten käyttötarkoitusten nimeäminen tässä vaiheessa 

vaikuttaisi jatkossa verkkosivujen tulevaan rakenteeseen ja auttaisi 

suunnittelemaan työntekijöitä parhaiten palvelevat sivut.  

Kyselylomakkeen neljännen ja viimeisen kysymyksen avulla haettiin tietoa siitä, 

miten työntekijät ajattelivat Isätyön Materiaalin voivan auttaa heitä ymmärtämään 

isyyttä paremmin. Kysymys nähtiin merkittävänä, koska materiaali tulisi olemaan 

tarkoitettu kaikille jäsenjärjestöjen työntekijöille. Ensi- ja turvakotien järjestöjen 

palveluksessa on edelleen työntekijöitä, jotka eivät työssään kohtaa paljoa 

miesasiakkaita. Kysymys mukailee myös opinnäytetyön teoreettista viitekehystä: 

konstruktivistista maailmankuvaa ja isätutkijoiden käsitystä isyyden 

moninaisuudesta (Juvakka & Viljamaa 2002, 9; Huttunen 2001; 149; Ojanen 

2009, 41–42). 

5.6 Verkkosivujen rakenteen suunnittelu 

Verkkosivulla tarkoitetaan yleisesti julkista, internetissä olevaa sivua. Yritysten 

verkkosivustot jaetaan usein extranet- ja intranet-osioihin. Extranet on tarkoitettu 

ulkoisille asiakkaille, sidosryhmille ja jäsenille. Extranet-sivustot palvelevat 

tiedonvälityksessä ja jäsentietokantojen ylläpidossa, ja toimivat myös 

materiaalipankkina ja yhteydenpitokanavana. Intranet-sivustot ovat puolestaan 

yhdistysten sisäisiä tietopankkeja ja keskustelupaikkoja. Ne voivat helpottaa 

aikataulujen hallintaa tai niihin voidaan säilöä yhteistä projekti- ym. materiaalia. 

Intranetin kautta voidaan myös hoitaa yrityksen neuvotteluhuoneiden varaus ja 

tiedotus. (Sivistyssanakirja 2013, verkkosivu.)  

Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivut ovat jaetut edellä kuvatulla tavalla. Isätyön 

Materiaali päätettiin sijoittaa verkkosivuilla Extranetin puolelle, jotta sen 

käytettävyys aukeaisi mahdollisimman monelle.  

Opinnäytetyön tuotetta suunniteltaessa tulee huomioida yrityksen typografiset 

ohjeistukset, liittyen yrityksen logoon ja värimaailmaan (Vilkka 2003, 53). Ensi- 
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ja turvakotien liitolla on hyrrän muotoinen logo, jossa on kahdeksan väriä. Niitä 

on tarkoitus käyttää liiton materiaalia tehtäessä. Käyttöön on määritelty 

fonttityyppi, jota on tarkoitus käyttää yhteisissä materiaaleissa, jotta ulkoasu on 

yhtenäistä ja tunnistettavaa. Isätyön Materiaaliin tulevat PowerPoint-esitykset 

päätettiin suunnitella Ensi- ja turvakotien liiton jo olemassa oleville PowerPoint-

pohjille. Tekstiä rikastuttamaan sovittiin käytettäväksi Hetki Isänä -

valokuvakilpailun kuvia, joille oli aiemmin saatu täydet käyttöoikeudet (Miestyön 

foorumi 2011).  

Verkkosivujen rakenne tulisi vaikuttamaan sivujen käyttöön jatkossa, joten niiden 

huolellinen suunnittelu koettiin tärkeänä. Aiemmin verkkosivuja toteuttaneiden, 

vauvatyön suunnittelijan ja Ensi- ja turvakotien tiedottajan kanssa keskustellessa 

selkeytyi, miten parhaiten toimivat sivut saadaan aikaan. Sivut oli hyvä rakentaa 

siten, että ylhäällä olevaan vaakasuoraan palkkiin tulisivat ne sivujen 

rakenteelliset osat, jotka ovat pysyvimmät. Oikeaan tai vasempaan reunaan 

kannattaisi laittaa sisältö, jota muokataan usein tai jonka oletetaan kasvavan. 

Näiden hyviksi havaittujen mallien mukaisesti, Isätyön Materiaalisivujen 

yläpalkkiin suunniteltiin seuraavat osiot: etusivu, materiaalin sisältö, kirjasto, 

media ja palaute. Vasempaan laitaan päätyivät materiaalirungon sisällön 

pääkohdat. 

Verkkosivujen suunnitteluun vaikutti perusajatus Isätyön Materiaalin sisällöstä ja 

käytettävyydestä. Opinnäytetyön luku 2 kuvaa, kuinka materiaalin tulisi olla 

helppokäyttöistä ja mielenkiintoista, sen tulisi lisätä työntekijän kykyä dialogiin ja 

reflektiivisyyteen ja sen tulisi sisältää ajattelemiseen haastavaa ainesta. Tästä 

syystä päätettiin laittaa materiaalin sisälle myös dioja, erilaisin sisällöin ja 

otsikoin: pohdittavaksi, vinkki, tutkittua.  
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6 TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELY PROSESSIN ALKUVAIHEESSA 

Isätyön Materiaalin aineiston tuottamiseen ja kehittämiseen, sekä verkkosivuille 

viemiseen tarvittiin monitahoista työskentelyä. Monien eri ryhmien yhteisen 

työskentelyn järjestäminen oli opinnäytetyöntekijän ensimmäinen haaste 

prosessissa. Työskentelyn organisointi oli välttämätöntä, yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi. Selkeä ja kaikille yhteinen käsitys tavoitteesta ja miten siihen 

pyritään, oli tarpeellista luoda. Myös yhteisen aikataulun luominen oli tärkeää. 

Projekti tarvitsi selkeän lähtökohdan ja huolellisesti valitut toiminnan tavat, jotta 

se saisi mahdollisuuden toteutua. Ensimmäisten työryhmätapaamisten 

ohjenuoraksi opinnäytetyöntekijä valitsi Jouko Kanasen opinnäytetyön 

aloittamiseen liittyvät, seuraavat kysymykset (Kananen 2010, 33):  

Mitä = mitä tehdään, mitä toteutus on käytännössä? 

Miksi = mitä opinnäytetyöllä tavoitellaan, mihin halutaan 

vaikuttaa? 

Miten = miten toimimalla tavoitteet ja mahdolliset muutokset 

saavutetaan? 

Kuka= kuka tekee mitäkin, työjako ja vastuut 

Milloin = prosessin aikataulu 

  

Jos työskentelyn alkumetreillä kyettäisiin vastaamaan näihin kysymyksiin, alkaisi 

yhteinen työnäky hahmottua. Aiemmin opinnäytetyön luvussa 5.4 kuvataan 

Isätyön materiaalin koostamisprosessiin mukaan tulevista työntekijöistä 

muodostettavat, samanaikaisesti tahoillaan toimivat työryhmät. Työskentely 

aloitettiin nyt tämän ryhmäjaon mukaisesti.  

Liiton työryhmän ensimmäiset, yhteiset keskustelut käytiin tammi-helmikuussa 

2013. Työryhmän jäsenillä oli aiempaa kokemusta tuotteistamisprosessista. He 

olivat vuosina 2011 - 2012 laatineet isäkortit neuvolaan. Yhteinen projekti oli 

opettanut ryhmälle, millaista on työstää materiaalia prosessiluonteisesti, 

samanaikaisesti yhdessä ja erikseen. Tällä ryhmällä oli alusta alkaen selkeitä 

mielipiteitä Isätyön Materiaalin tulevasta luonteesta. Sen tulee olla 

helppokäyttöistä sekä ajatuksia ja kysymyksiä herättävää. Lisäksi siinä tulee 
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näkyä tutkittua tietoa, jolla perustellaan isien kanssa työskentelyn tärkeyttä. 

Kehittämistyöryhmän ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli muodostaa 

yhteinen näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä, miten se käytännössä toteutetaan 

ja millaisella aikataululla tekemisessä edetään.  

Ensimmäinen, kaikkien osallistujien yhteinen, Infotapaamiseksi nimetty Skype-

kokous pidettiin 25.2.2013. Tapaamisessa käytiin läpi aiemmista kehittämis- ja 

kouluttamisprosesseista noussutta toivetta ”työkalupakista” ja siihen sisältyvistä 

työmenetelmistä, joita käyttämällä isien kanssa työskentelyä voitaisiin helpottaa.  

Miestyön kehittämiskeskuksen työntekijät toivat esiin näkemyksen, että 

jäsenjärjestöjen työntekijöillä on ammattitaitoa, mutta he eivät välttämättä 

pysähdy hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla, isiä kohdatessaan. 

Saman huomion olivat tehneet asiakastyötä tekevät työntekijät. Isätyön 

Materiaaliin haluttiin tämän vuoksi kehittää sisältöä, joka nostattaisi esille 

ajatuksia ja perusteluita, miksi juuri isien kanssa työskentely on tärkeää.  

Aikataulun ohella sovittiin verkkomateriaalirungon työstön aloittamisesta, aluksi 

vanhojen PowerPoint-esitysten pohjalta. Lopputuloksena tulisi sitten olemaan 

uusi, itsenäisesti toimiva kokonaisuus. Verkkosivujen tuleva rakenne selkeytyisi 

sitä mukaa kun uutta materiaalia kertyisi lisää (liite 3). 

Verkkotyömateriaalin aihepiirien koostamista koskeva, alustava kysely lähetettiin 

jäsenjärjestöjen työntekijöille, jotta he voisivat ottaa kantaa materiaalin sisältöihin 

ja käyttötarkoituksiin (liite 4). Kehittämistyöryhmän osallistujat olivat yhtä 

työntekijää lukuun ottamatta avopalveluiden edustajia. Tästä syystä päätettiin 

kysyä erikseen laitoksessa työskentelevien työntekijöiden mielipidettä tulevan 

verkkomateriaalin luonteesta.  

Kysely sovittiin lähetettäväksi Helsingin ensikotiin, Pääkaupungin turvakotiin 

sekä Oulun ensi- ja turvakotiin. Kyselyyn vastaamiseen kaavailtiin käytettäväksi 

1,5 viikkoa. Samalla sovittiin tulevien kokoontumisten aikataulu. Kun vastaukset 

olisivat saapuneet ja niitä olisi ehditty ruotia, kyselyn yhteenveto ja aikataulu 

lähetettäisiin sähköpostilla kaikille kehittämistyöryhmän jäsenille, ennen 

seuraavaa kokousta. 
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7 ALKUKARTOITUKSEN ANTAMAT VASTAUKSET 

KEHITTÄMISTYÖHÖN 

Alkukartoituksen tehtävänä oli antaa opinnäytetyöntekijälle tietoa työntekijöiden 

tarpeista koskien käytännön työtä. Tämä oli tärkeää, jotta Isätyön Materiaalin 

kehittämis- ja tuotteistamisprosessia osattaisi jatkossa viedä oikeaan suuntaan. 

Kartoituksen vastaukset selventäisivät, millaista materiaalisisällön tulee olla. 

Vastaukset antaisivat tietoa, miksi juuri valitunkaltainen sisältö on työntekijälle 

tärkeää. Kartoituksen odotettiin tarkentavan mihin materiaalia tultaisi 

pääsääntöisesti käyttämään ja mikä siinä erityisesti voisi auttaa työntekijöitä, 

heidän kohdatessaan työssään isiä. 

Alkukartoituskyselyyn vastanneita oli yhteensä 16 henkeä. Vastaajat olivat 

kehittämisryhmän jäseniä, Pääkaupungin turvakodin, Helsingin ensikodin ja 

Oulun ensi- ja turvakodin työntekijöitä. Yksi kehittämisryhmän jäsen ei sairauden 

vuoksi osallistunut. Kyselyn laatijat, opinnäytetyöntekijä ja vauvatyön 

suunnittelija, eivät vastanneet kyselyyn.  Kehittämisryhmän seitsemästä 

osallistujasta 5 vastasi. Vastauksista 11 saatiin laitostyöntekijöiltä, jotka olivat 

osallistuneet kyselyyn sattumanvaraisesti.  

7.1 Kysymysten tuottamat vastaukset 

Seuraavassa käydään alkukartoitusanalyysi läpi kysymyskohtaisesti ja 

tarkastellaan, mitkä kysymyslomakkeen ehdotuksista saivat eniten ääniä ja olivat 

vastaajien mielestä tärkeimpiä. Alkukartoituskyselylomake on nähtävissä 

opinnäytetyön lopussa (liite 4). 

Ensimmäinen kysymyksen vastaukset. Vastaajia oli pyydetty valitsemaan annetun 

sisältörungon aiheista 5 tärkeintä, joiden pohjalta toivovat Isätyön Materiaalin 

sähköistä runko-osaa jatkossa koottavaksi. Tehtävä oli haasteellinen, sillä 

valittavia kohtia oli runsaasti. Aiheet oli jaettu neljään pääotsakkeeseen, joiden 

alta avautui 20 alaotsaketta. Näiden alaiset osiot tarkensivat aiheita edelleen 

(kuvio 2).  
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ISYYS     ANNETUT PISTEET 

Isyyden syntyminen:     5 

isyyden määritelmiä  

miten isäksi tuloa koetaan 

isäksi kasvamiseen vaikuttavat asiat 

Erilaisia tapoja olla isä:     1 

neuvolatyöntekijöiden havaintoja isistä 

Mitä isyys antaa?      0 

tutkimuksien valossa 

Läsnä oleva isä:                                   12 

lapsen kannalta 

naisen kannalta 

miehen kannalta 

Isän merkitys lapselle ja lapsen merkitys isälle – tutkimuksien valossa   3 

Isyyden tukeminen      6 

isät tarvitsee tukea, mistä sitä saa? 

Isyyteen liittyvä stressi ja voimavarat     4 

Mistä isät puhuvat työntekijöille?     1 

Isiltä isille      0 

mitä isät ovat sanoneet  

Poissaoleva isä      1 

isättömien vanhempien kanssa työskentely 

ISIEN KANSSA TYÖSKENTELY 

Erilaisia tapoja kohdata isä     6 

työntekijän asenteita 

10 tapaa saada kontakti isään 

Isä mukaan työskentelyyn     8 

miksi mukaan? 

minkä/kenen kanssa työskennellään? 

Isätyö      1 

ensikotityön kannalta 

isien antamia vinkkejä työntekijöille 

Verkostoituminen peruspalveluiden kanssa    2 

esimerkiksi neuvola, varhaiskasvatus ja työterveys 

tiedon kulkeminen ja yhteinen asiakkuus 

VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 

Hyvä vanhemmuus      8 

tunnetyöskentelyä → tunteiden sanottamista ja tunnistamista vanhemmuudessa  

Isä, äiti ja lapsi – vuorovaikutuksen merkitys    9 

Isäkortit                                   (1) 

Toimiva parisuhde                             3 + (1) 

elementtejä 

parisuhdeongelmat 

PÄIHDE- JA VÄKIVALTAONGELMA → HUOLEN PUHEEKSI OTTAMINEN JA MITÄ TEEN SEN JÄLKEEN  

Väkivalta ja isyys      8 

miten väkivalta vaikuttaa isyyteen 

Väkivalta ja päihdeongelma haaste isyydelle    8 

muutoskriisien näkökulma 

mitkä asiat etäännyttävän miehen perheestä 

KUVIO 2: Kysymys 1. Mitkä näistä valitsisit sähköisen materiaalin runko-osiksi?  

Saaduissa vastauksissa oli hajontaa. Kaksi vastaajaa oli valinnut kuusi kohtaa 

viiden sijaan, minkä mainitsevat erikseen. Nämä ylimääräisesti annetut pisteet 

näkyvät sulkumerkkien sisällä kohdassa annetut pisteet. Sisältörungon eri osat 

saivat ääniä 0–12. Moni osa jäi kokonaan ilman ääniä. Päästäkseen Isätyön 
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Materiaalin sisältöosaksi, tulisi otsakkeen saada vähintään 8 ääntä. Tähän 

yltäneiden pisteiden yhteismäärä näkyy taulukossa vihreällä värillä merkittynä.  

Taustakyselyn ensimmäisen tehtävän vastausten kautta Isätyön materiaaliin 

valikoitui seuraavanlainen aiherunko: 

ISYYS 

Läsnä oleva isä 

ISIEN KANSSA TYÖSKENTELY 

Isä mukaan työskentelyyn 

VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 

Hyvä vanhemmuus 

Isä, äiti, lapsi vuorovaikutuksen merkitys 

PÄIHDE- JA VÄKIVALTA ONGELMA 

HUOLEN PUHEEKSI OTTAMINEN JA MITÄ SEN JÄLKEEN 

Väkivalta ja isyys 

Väkivalta- ja päihdeongelma haaste isyydelle 

KUVIO 3: Isätyön Materiaalin aiherunko 

Toisen kysymyksen vastaukset. Alkukartoituskaavakkeen toinen kysymys oli ns. 

avoin kysymys, jolla haettiin työntekijöiden perusteluja. Valittuaan ensin aiheet, 

vastaajat saivat perustella valintojaan ja kertoa niiden herättämistä ajatuksista 

omin sanoin.  

Vapaamuotoisia vastaustekstejä analysoidessa tekstit teemotettiin siten, että 

aineistosta nousevat ydinkohdat saatiin näkyville. Ydinkohdat sijoitettiin 

taulukkoon, jotta esiintyvyyttä voi helposti havainnoida (kuvio 4). Sinisellä 

merkittynä näkyy perusteluissa esiintynyt ydinteema, ja miten usein se on 

vastauksissa mainittu. Valkoisella merkitty osio kertoo puolestaan perustelujen 

alateemat ja niistä saatujen mainintojen lukumäärän.  

Kuvioon 4 koottu esitys näyttää, että tärkeimmiksi teemoiksi vastauksissa olivat 

nousseet isien kohtaaminen vanhempana ja oman työn kannalta tärkeiksi koetut 

asiat. Kahden ensimmäisen kysymyksen suhdetta toisiinsa pohditaan vielä 

luvussa 7.2  
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VASTAUSTEN TEEMAT JA NIISTÄ LÖYTYNEET MAININNAT  

Isien määrä asiakkaina sai                      yhteensä 3  

toivottiin isien määrien lisääntymistä   2 

isien määrät lisääntynyt   1 

Oman työnkannalta tärkeäksi koetut sai                          yhteensä 7 

merkittäviä asioita omassa työssäni    2 

nämä asiat mietityttävät    1 

auttaa työskentelemään vaikeiden asioiden kanssa  1 

perusteluja isien kanssa työskentelyyn    1 

toivotaan asioiden määrittelyä    2 

Isien kohtaaminen vanhempana sai                    yhteensä 12  

isyyden merkityksestä keskustelu   4  

jaettuna äitien kanssa    2  

jaettuna isien kanssa    2  

väkivallan vaikutuksesta isyyteen sai    3 

tunteiden sanoittaminen isien kanssa työskenneltäessä sai   2 

materiaalin avulla edistää isyyttä sai    1 

perheen merkityksestä puhuminen sai    1  

Hyvinvoinnin merkitys isyydelle sai                     yhteensä 1 

Lapsen kannalta isyyden merkitys sai                      yhteensä 2 

KUVIO 4: Kysymys 2. Kerro, miksi valitsit edelliset kohdat? 

 

Kolmannen kysymyksen vastaukset. Alkukartoituskaavakkeen kolmas kysymys 

koski materiaalin hyödyntämistä ja oli myös ns. avoin kysymys. Miten 

hyödyntäisit työssäsi sähköistä materiaalia? Tähän kohtaan 16 vastaajasta 12 oli 

kertonut omat perustelunsa. Vastaukset jakautuivat kolmeen pääteemaan 

materiaalin hyödynnettävyydestä. Oman työn kehittäminen, asiakkaiden kanssa 

työskentelyn apuvälineenä ja perehdyttäminen olivat aiheita joita mainittiin. 

 

Eniten vastaajat olivat ajatelleet hyödyntävänsä Isätyön Materiaalia oman työnsä 

kehittämisen apuna. Materiaali auttaisi kehittämään työtä tuottamalla käyttöön 

uutta tietoa erilaisten tutkimusten, kirjallisuuden ja työtä koskevien vinkkien 

kautta. Samalla se toimisi apuvälineenä pohtiessa isyyttä ja omaa työtä. Toiseksi 

eniten vastaajat ajattelivat käyttävänsä materiaalia asiakastyön apuna. Vastaajat 

hyödyntäisivät siihen sisältyviä vinkkiosuuksia työskentelyn tukena ja asiakkaita 

kohdatessa. Materiaali toimisi tiedon lähteenä myös asiakkaille, jotka voisivat 

tapaamisissa itsekin käyttää materiaalia. Osa vastaajista ilmoitti aikovansa käyttää 

materiaalia perehdyttämisen välineenä. Lisäksi esitettiin toive Isätyön Materiaalin 
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tulostettavuudesta, joidenkin työntekijöiden halutessa mieluummin käyttää 

paperiversiota kuin sähköistä työkalua.  

 

Neljännen kysymyksen vastaukset. Alkukartoituskaavakkeen neljänteen 

kysymykseen vastasi 12 työntekijää kuudestatoista. Kysymys oli ns. avoin 

kysymys: Millainen materiaali auttaisi sinua ymmärtämään isyyttä paremmin? 

Vastaustekstistä nousi esiin seuraavia asioita, joiden työntekijät ajattelivat olevan 

hyödyllisiä:  

 isien omien kokemusten kuuleminen (6 mainintaa) 

 tieto miehen avuntarpeesta ja erilaisista työmenetelmistä (3 mainintaa) 

 erilaiset avaukset, kysymykset, joista itse voisi jatkaa pohdintaa (3 

mainintaa) 

 materiaali joka auttaisi näkemään asiat isän kannalta (3 mainintaa) 

 teemojen sanoittaminen tutkimusten valossa (1 maininta) 

 konkreettiset esimerkit ja vastauksia (1 maininta) 

 

Tärkeimmiksi vastauksissa nousivat isien oman äänen kuuleminen ja asioiden 

hahmottaminen nimenomaan isän kannalta. Oleellisina koettiin myös isän avun 

tarpeiden ymmärtäminen ja ammatillisten auttamiskeinojen löytäminen. Oman 

ajattelun laajentaminen kaiken kaikkiaan oli vastaajien toiveena tässä osiossa. 

7.2 Kahden ensimmäisen kysymyksen pohdintaa suhteessa toisiinsa 

Erillisten vastausten tutkimisen lisäksi kysymysten yksi ja kaksi välinen, 

vertaileva pohdinta antoi opinnäytetyöntekijälle alun tärkeää käsitystä siitä, 

olivatko materiaalirunkoon alustavasti valitut sisällöt oikeanlaisia myös 

työntekijöiden mielestä. Lisäksi se valotti, millä tavoin sisältö voisi tulla 

auttamaan heitä työn tekemisessä. Vastauksia tutkiessa, materiaalivalintaan 

liittyvissä perusteluissa olivat painottuneet eniten isien kohtaaminen vanhempana 

(12 ääntä) ja omasta työstä nousevat tarpeet (7 ääntä).  

Ensi- ja turvakotien liitto on lastensuojelujärjestö, jonka ensi-

sijaisena tehtävänä on auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa 

eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perheväkivaltaa (Ensi- ja 

turvakotien liitto 2013a).  
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Näyttäytyi ymmärrettävänä, että vastauksissa painottui juuri vanhempien kanssa 

tehtävä työ. Olihan työpaikkana lastensuojelujärjestö ja työntekijät kohtasivat 

työssään päivittäin lastensuojeluperheitä. Toiseksi eniten ääniä kerännyt 

valintakohta aiherungossa oli omaan työhön liittyvät tarpeet. 16 vastaajasta 7 piti 

juuri näitä sisältörungon osia työnsä kannalta tärkeinä ja mielekkäinä. Samojen 

kohtien noustessa esiin perusteluissa saatiin varmistus, että Isätyön Materiaalin 

materiaalirungoksi kaavaillut sisällöt olivat oikeansuuntaisia.  

7.3 Alkukartoituksen suhde jatkossa tehtäviin valintoihin  

Kun alkukartoitus oli laadittu, lähetetty osallistujille, saatu siihen vastaukset ja 

niistä saatava tieto analysoitu, oli aika kysyä, vastasiko alkukartoitus 

opinnäytetyön tarkoitukseen, suunnitteluvaiheessa? 

Toiminnallisen opinnäytetyön ohella laadittavan Isätyön Materiaalin alkuperäinen 

tarkoitus oli tuoda esille isyyden merkitystä lapsen kehittymiselle ja isille 

itselleen. Pyrkimys oli lisätä työntekijöiden ymmärrystä isyyteen ja erilaisten isien 

kanssa työskentelyyn. Materiaalin avulla haluttiin tukea työntekijöiden 

reflektiivisyyttä ja dialogisia taitoja isyyteen liittyvissä asioissa, ja tarjota 

apuvälineitä työskentelyn suoran asiakastyön ja yhteistyötason kontekstiin.  

Kyselyn antama tulos näytti olevan linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa. 

Materiaalin koostamisen suunta vaikutti tässä vaiheessa oikealta. Ainoa, mihin 

opinnäytetyöntekijä olisi toivonut saaneensa enemmän tietoa, olivat 

työyhteisötasoa koskevat toiveet. Ne olivat jääneet vastanneiden parissa 

vähemmälle huomiolle.  

Kyselyn kautta hahmottuivat kuitenkin prosessiin osallistuvien toiveet materiaalin 

sisällöstä ja ajatukset sen hyödynnettävyydestä. Vastaajien toiveena oli, että 

Isätyön Materiaali tulisi toimimaan ammatillisia näkemyksiä laajentavana 

kokonaisuutena. Alkukartoitus loi siten hyvän perustan, jonka päälle koko 

kehittämis- ja tuotteistamisprosessi tultaisi rakentamaan. Kartoitukseen 

vastanneiden käsitys materiaalin tulevasta sisällöstä ja luonteesta toimisi 

punaisena lankana, jatkoa suunnitellessa.  
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Alkukartoitukseen saaduista vastauksista oli nyt koostettu Isätyön Materiaalin 

alustava sisältörunko, jonka laatimiseen kaikki olivat osallistuneet. Näiden lisäksi 

opinnäytetyöntekijä päätti lisätä runkoon vielä yhden, vaikka yhteisesti 

valitsematta jääneen aiheen. Tämä aihe oli taustakyselyssä näkyvillä otsakkeena 

isyys syntymässä (liite 4). Kyseessä on sisältö, jossa määritellään isyyttä ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyöntekijä piti tähdellisenä saada Isätyön 

Materiaalin yhdeksi osaksi selkeä määritelmä-osio.  

Isyyden määrittelemisen ottamisella mukaan Isätyön Materiaaliin, 

opinnäytetyöntekijä halusi tarjota käyttäjille täsmällistä ja ymmärrettävää 

taustatietoa. Tavoitteena sekä opinnäytetyön teoriaosuuden, prosessin ja päätteeksi 

syntyvän Isätyön Materiaalin osalta, oli olla määrittelyissä yhdenmukainen. Tätä 

tekemisen ja sisällön jatkuvaa määrittelyä opinnäytetyöntekijä piti miltei 

tärkeimpänä osana koko työtä.  

Määritelmiä tarvitaan rajaamaan ja täsmentämään käsitettä. Määritelmä antaa 

käsitteelle eräänlaisen kielellisen sopimuksen, normin mitä se pitää sisällään ja 

miten sitä käytetään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 148.) Ilman 

määritelmäosiota, jossa tarkennetaan isyyden moninaisuutta ja siihen liittyviä 

ilmiöitä, verkkomateriaalista tulisi muodostumaan huomattavasti epäselvempi ja 

hajanaisempi kokonaisuus.  

Koska Isätyön Materiaali koskettaisi juuri isiä ja heidän kanssaan tehtävää työtä, 

oli tärkeää, että käyttäjä saisi itselleen mahdollisimman laajan kuvan siitä, mitä 

kaikkea isyys pitää sisällään, ja että hän voisi ymmärtää oikein käsitteen 

moninaisuuden. Opinnäytetyöntekijän toiveena oli, että materiaalin käyttäjälle 

avautuisivat sen avulla isyyden ja isätyön rikas sisältö, moninaiset näkökulmat ja 

mahdollisuudet. 
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8 ISÄTYÖN MATERIAALIN TYÖSTÄMINEN 

Aiempien PowerPoint-esitysten diojen muokkaaminen sekä erilaisten uusien 

välitehtävien, kirjojen ja tutkimusten saattaminen toimivaksi ja helppokäyttöiseksi 

kokonaisuudeksi oli monivaiheinen prosessi, jonka jokaista yksityiskohtaa on 

mahdotonta opinnäytetyössä kuvata. Opinnäytetyön kirjallinen osuus keskittyy 

kuvaamaan prosessista oleellisemman, jotta lukija saa näkymän työryhmien 

työskentelystä, ja pääsee seuraamaan Isätyön Materiaalin muokkautumista alun 

sirpaleisista paloista, yhdeksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. 

8.1 Iso muutos PowerPoint-esityksistä materiaalikokonaisuudeksi 

Ensimmäiset kokoukset liiton työryhmän ja kehittämistyöryhmän kanssa olivat 

ohi. Alkukartoitusmateriaali oli käyty läpi prosessiin osallistuvien kanssa. 

Seuraavaksi läpikäytäisi valituksi tulleita PowerPoint-esityksiä ja työstettäisi ne 

helpommin seurattaviksi. Tämän toteuttivat opinnäytetyöntekijä ja vauvatyön 

suunnittelija. Esitykset oli alun perin laadittu koulutusmateriaaliksi, eli 

käytettäväksi tilanteissa, joissa kouluttajan oletetaan olevan läsnä ja täydentävän 

diaesitystä puheella. Alkuperäiset diat olivat tämän vuoksi tiivistetyssä muodossa 

ja niissä käytettiin osin vaikeaselkoista ammattisanastoa. Nyt oli tarkoitus 

yksinkertaistaa diojen kieltä ja lisätä tarinaan puuttuvat osat.  

Diaesitysten mitta on kasvaa helposti, jolloin niiden katsominen vaatii paljon 

aikaa. Internetistä löytyvän materiaalin tulee kuitenkin olla napakkaa ja selkeää. 

Tämä oli tullut esille aiemmin Isäkortteja tehtäessä. Liiton tiedottajalta kysyttiin 

neuvoa. Ohjeeksi saatiin laatia maksimissaan 15–20 dian pituisia esityksiä, jotta 

helppokäyttöisyys toteutuisi. Kaikki esitykset lyhennettiin tähän mittaan.  

Muokatut diaesitykset lähetettiin kehittämistiimille sähköpostitse. Osallistujien 

toivottiin kommentoivan esityksiä, kertovan näkemyksensä niistä ja halutessaan 

myös poistavan tai lisäävän dioja, tai muokkaavan niiden sisältöä. Heitä 

pyydettiin jakamaan postitus kaikkien prosessiin osallistuvien kesken, jolloin 

jokainen voisi seurata käytävää keskustelua. Tämä sähköpostivälitteinen 

kirjeenvaihto toteutui hieman heikosti. Jäsenjärjestöjen työntekijöillä oli kiireitä 
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työpaikoillaan, ja miestyön keskuksen työntekijät kommentoivat dioja suoraan 

työparin kanssa tavatessaan. Yhteinen työstäminen jäi vähäiseksi.  

Esitysten työstön ollessa vielä meneillä, työpari aloitti jo Isätyön materiaalin 

oheisaineiston kokoamisen.  Internetistä etsittiin video- ja audioesityksiä, mm. 

isä-aiheista musiikkia lisäksi valikoitiin kaunokirjallisuutta, tutkimuksia ja 

lyhykäisiä artikkeleja. Kerätyn oheisaineiston tarkoituksena oli tuottaa lisätietoa 

PowerPoint-esitysten tueksi ja syventämään sekä monipuolistamaan Isätyön 

Materiaalia, jotta se mahdollisimman hyvin palvelisi eri tilanteissa olevien isien 

kanssa työskenteleviä ammattilaisia.  

8.2 Kevään 2013 kaksi Skype-kokousta 

Kehittämistyöryhmän osallistujat työskentelivät eripuolella Suomea. Yhteiset 

neuvottelut prosessin edetessä olivat välttämättömiä, mutta kustannus- ja 

aikasyistä ei ollut mahdollista järjestää osallistujien yhteistä tapaamista usein. 

Avuksi päätettiin ottaa Skype-ohjelman luoma mahdollisuus.  

Mikä Skype sitten on? Skype on internetissä toimiva sovellus verkkopuheluille. 

Skypen käyttäjät voivat keskustella keskenään ohjelman avulla internetissä 

maksutta. Skype on etupäässä tarkoitettu kahden henkilön välisiin puheluihin, 

mutta konferenssipuhelun avulla mukana voi olla jopa yhdeksän keskustelijaa 

yhtäaikaisesti. (Ranta & Pitkänen 2011.) Osallistujien kanssa sovittiin, että ne 

joilla ei vielä ole Skype-ohjelmaa koneellaan, asentavat sen ja koesoittavat 

opinnäytetyöntekijälle ennen ensimmäisen kokouksen alkua. Skypen asentaminen 

ei ole vaikeaa, mutta haluttiin varmistaa, että kaikki todella pääsevät mukaan.  

Maaliskuun Skype-kokoukseen osallistuvat työntekijät olivat saaneet 

alkukartoituksesta tehdyn yhteenvedon itselleen sähköpostitse. Kaikille oli 

lähetetty etukäteen nähtäväksi työparin jo muokkaamia PowerPoint-esityksiä. 

Skype-kokous 27.3.2013 aloitettiin läpikäymällä kyselyn ydinkohdat ja niiden 

vaikutus koottavaan materiaaliin. Sen jälkeen jatkettiin keskustelua PowerPoint-

esityksistä. Kokouksessa puhuttiin isyyden määritelmistä (joita opinnäytetyö 

kuvaa tarkemmin luvussa 3.1) ja siitä, miten elämäntilanne vaikuttaa miehen 

isäksi tuloon. Kehittämistyöryhmän mielestä PowerPoint-esitys antoi isyydestä 
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hieman yksipuolisen ja niukan kuvan. Keskustelu jatkettiin pitkään, kunnes ilmeni 

ajatus, ettei dioissa tarvitse sanoa kaikkea. Esitykseen voisi jatkossa yhdistää 

myös muuta materiaalia, joka syventäisi osiota. Ryhmän mieleen palautettiin 

alkuperäinen ajatus Isätyön Materiaalin sisällön jatkuvasta päivitettävyydestä. Nyt 

ei ollut tarkoitus tehdä kaikenkattavaa esitystä isätyöstä, vaan luoda runko jota 

olisi helppo päivittää ja kasvattaa aina tarpeiden mukaan. Ryhmällä oli 

käytettävissään siihen liian niukat resurssit, että tekeillä olisi voinut olla 

käsikirjatyyppinen materiaali. 

Työparin sovittiin tekevän ehdotetut korjaukset diaesityksiin ja lähettävän ne 

sitten Kehittämistyöryhmälle.  

Huhtikuun Skype-kokous pidettiin 16.4.2013. Ennen kokousta osallistujat olivat 

saaneet nähtäväkseen työstettyjä PowerPoint-esityksiä. Kuten edellisellä kerralla, 

keskustelu oli vilkasta. Osallistujat kertoivat, että olivat vasta ennättäneet tutustua 

heille lähetettyyn, korjattuun ja uuteen materiaaliin. Materiaali oli herättänyt 

paljon pohdintaa, mutta heränneitä ajatuksia ei ollut ehditty vielä lähettää 

työparille. Mieheyden ja isyyden suhde puhutti osallistujia. Esityksien sisällöstä 

puuttuva poissaoleva isyys mietitytti. Työryhmän jäsenet kertoivat, että isyys 

näyttäytyi asiakastyön tapaamisissa usein juuri tältä kannalta. Asiakkailla ei 

välttämättä ollut isää ollenkaan, tai isä oli vetäytyvä ja tunnekylmä.  

Keskustelun voimakkuus oli verrannollinen materiaaliin, jota tässä kokouksessa 

käsiteltiin: hoivaavan isän positiiviseen vaikutukseen koko perheelle. Työryhmä 

toi esiin huolen materiaalin mahdollisesti liiasta siloisuudesta, jolloin se ei ehkä 

vastaisi asiakkaita kohtaavien työntekijöiden todellisuutta työpaikoilla. Tämä 

luvattiin ottaa jatkotyöstämisessä huomioon. Asia jätettiin hautumaan seuraavaan 

tapaamiseen. 

Työparin sovittiin jälleen tekevän ehdotetut korjaukset ja lähettävän ne 

kehittämistyöryhmälle ilman, että niitä tarvitsee välittömästi kommentoida. 

Kehittämisryhmän toivottiin tutustuvan korjauksiin ennen seuraavaa tapaamista, 

joka tulisi olemaan lähityöskentelypäivä 16.5.2013. 
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9 TOUKOKUUN LÄHITYÖSKENTELYPÄIVÄ PASILASSA 

Kehittämistyöryhmän osallistujat olivat kertoneet odottavansa tulevan 

lähityöskentelypäivän suomaa tilaisuutta, keskustella kasvotusten ja pidemmän 

aikaa. Skype-kokouksien aika oli koettu lyhyeksi suhteessa materiaalin määrään ja 

suhteessa huomioiden ja innostuksen määrään, jota materiaali oli osallistujissa 

herättänyt. Samoin oli koettu haasteelliseksi hahmottaa PowerPoint-esityksen 

kokonaisuutta Skype-kokouksen keskustelun aikana. Ensimmäisen lähipäivän 

työskentely oli tämän vuoksi päätetty suunnitella erityisellä huolella, jotta 

osallistujat kokisivat sen mielekkäänä. 

9.1 Lähipäivään valmistautuminen 

Yhteiseen tapaamiseen valmistauduttiin laatimalla sen aluksi PowerPoint-esitys 

verkkomateriaalin luonteesta yleensä sekä sen laatukriteereistä (joista tarkemmin 

luvussa 4.2).  Etukäteen laadittavan PowerPoint-esityksen tarkoituksena oli antaa 

osallistujille tietoa ja toimia virittelijänä lähipäivän aikana käytäville 

keskusteluille. 

Valmistuneet PowerPoint-esitykset tulostettiin. Esityksiin liittyvät diat leikattiin 

yksittäisiksi ja liimattiin suurille taululehtiöpapereille. Jokainen esitys sai oman 

paperin. Tällä tavoin pyrittiin helpottamaan lähipäivänä tarvittavaa 

asiakokonaisuuksien hahmottamista. Suurilla papereilla, kaikkien nähtävillä 

olevia esityksiä olisi helpompi yhdessä korjata ja kommentoida. Tulevaan 

ryhmätyöskentelyyn valmistauduttiin myös suunnittelemalla tehtävänanto ja 

ohjeistus ryhmäläisille. Ryhmien tulisi kirjoittaa diakohtaiset parannusehdotukset 

ylös ja miettiä diojen esitysjärjestystä ja helppolukuisuutta. Lisäksi olisi määrä 

kirjata ylös mitä tahansa ideoita, joita ryhmätyöskentelyn aikana nousisi esiin. 

Osallistujat jaettiin alustavasti kolmeen ryhmään, joissa päivän toiminta 

tapahtuisi. Suunnittelija ja opinnäytetyöntekijä eivät tulisi osallistumaan ryhmien 

työskentelyyn, mutta seuraisivat päivän aikana ryhmäläisten toimintaa ja 

kuuntelisivat ryhmissä syntyviä ehdotuksia materiaalin parantamiseksi. Lopuksi 

tehtiin tulevan lähipäivän kirjallinen ohjelma ja lähetettiin se osallistujille (liite 5). 
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9.2 Kehittämistiimin lähipäivän toteutuminen  

Kehittämistiimin lähipäivä toteutui 16.5.2013. Sairaustapauksen vuoksi ryhmät 

jaettiin uudelleen. Kolmen sijaan ryhmiä muodostettiin kaksi. Työskentely 

aloitettiin tutustumalla taululehtiöpapereilla oleviin esityksiin niiden 

kronologisessa järjestyksessä. Ryhmätyöohjeistus käytiin läpi, jonka jälkeen 

ryhmät työskentelivät itsenäisesti. Tehtävänä oli käydä esitykset läpi, pohtia 

diojen esitysjärjestystä, tarkistaa niiden sisältöä ja tarpeen mukaan tehdä 

muutosehdotuksia vanhojen diojen päälle. Osallistujat voisivat myös lisätä 

taululehtiöön ideoita esityksiin sopivista elementeistä, esimerkiksi kirjasta, 

laulusta tai elokuvasta.  

Itsenäisen ryhmätyöskentelyn jälkeen tulokset purettiin yhdessä. Eri ryhmien 

osallistujat pääsivät kertomaan tekemistään muutoksista. Työskentelyn 

sujumisesta keskusteltiin. Yleisesti ryhmäläiset kertoivat hahmottaneensa 

esitykset nyt paremmin. Huomioiden merkintä lehtiötaulupapereihin oli koettu 

helpoksi. Ryhmäläisillä oli paljon korjausehdotuksia, jotka olivat nyt päässeet 

kaikkien nähtäville. Lähipäivään osallistujilta kerättiin lisäksi kirjallinen palaute 

työskentelystä (liite 6). 

Päivän lopuksi käytiin keskustelua prosessin tähänastisesta kulusta. Siihen olivat 

kuuluneet aiemmat Skype-kokoukset, sähköpostitse välitetyt tehtävät ja nyt 

toteutunut lähipäivä. Keskustelussa tarkasteltiin prosessia erityisesti siitä 

näkökulmasta, mikä siinä oli koettu toimivaksi ja mikä ei. 

Kehittämisryhmän jäsenet olivat pitäneet postin saamista tärkeänä, vaikkeivät aina 

olleet ehtineet paneutua siihen. Jatkon suhteen päätettiin, ettei kommentoitavaksi 

lähetettäisi enää PowerPoint-esityksiä, mutta muuten sähköpostittelua 

jatkettaisiin. Skype-kokoukset oli koettu yllättävän toimiviksi, huolimatta 

ajoittaisista teknisistä ongelmista. Jatkon suhteen osallistujat toivoivat niiden 

pituudeksi 1,5 tuntia. Seuraavaa lähityöskentelypäivää hahmoteltiin pidettäväksi 

syksyllä. Osallistujien toiveita huomioitiin kesän ja alkusyksyn kokoontumisista 

sovittaessa. Seuraavana tulisi olemaan kolme Skype-kokousta ja yksi 

lähityöskentelypäivä syyskuussa. 
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KUVIO 5: Kehittämisryhmän kokousten suunnitellut ja toteutuneet 

kokoontumiset 

 

Ennen seuraavaa kokousta sovittiin vielä osallistujien keräävän oheismateriaalia 

liitettäväksi Isätyön Materiaalin verkkosivuille, esimerkiksi isä-aiheista musiikkia, 

tutkimuksia tai kirjallisuutta. Kaikki mieleen tuleva materiaali pyydettiin 

lähettämään kaikille ryhmäläisille. 

9.3 Palautekyselyn kautta saadut vastaukset prosessin etenemisestä  

Lähipäivän työskentelyä koskevassa, kirjallisessa palautekyselyssä tiedusteltiin 

päivän sujumiseen liittyviä seikkoja. Haluttiin kuulla, millainen oli ollut 

työskentelyn henki ja miten tulokselliseksi työskentely oli koettu. Osallistujilta 

kysyttiin, mihin he olivat olleet tyytyväisiä ja mitä he toivovat seuraavalta 

lähipäivätyöskentelyltä. Tämän lisäksi haluttiin kuulla kokemus kolmesta 

edellisestä Skype-kokouksesta ja koko tähänastisesta prosessista yleensä. 

Vastaukset tarjoaisivat tietoa prosessin kulusta ja auttaisivat jatkon suunnittelua. 

Kirjallisella palautteella haluttiin antaa kehittämisryhmän osallistujille 

mahdollisuus antaa palautetta anonyymisti. Tämä siltä varalta, jos jotakin oli 

ryhmäkeskusteluissa jäänyt tulematta esiin. Näin varmistettiin prosessin 

luotettavuutta ja tämä palvelisi myös opinnäytetyön raporttiosuutta. 
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Kirjallinen palaute lähityöskentelypäivästä (liite 7) oli myönteinen. Keskeisimmät 

teemat saadusta palautteesta koostettiin näkyville vastauskohtaisesti (kuvio 6).  

Koska vastaajia oli ainoastaan 6, tässä ei yksilöidä, kuinka monta kutakin ilmausta 

oli. Vauvatyön suunnittelija ja opinnäytetyöntekijä eivät osallistuneet palautteen 

antamiseen. Kysymykset näkyvät sinisessä palkissa ja valkoinen palkki näyttää 

vastauksia. Keskiarvolukemat kouluarvosanoilla ilmaistuna (4–10) löytyvät niiden 

vastausten kohdalla, joissa kyseiselle kohdalle oli pyydetty numeerista 

arvosteluyksikköä. 

 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET   KESKIARVO 

Lähipäivän työskentelyn sujuminen?     

Päivä sujui hyvin: 

perusteelliset valmistelut 

osallistujien innostuneisuus  

 

Päivä ei sujunut niin hyvin: 

liian vähäinen aika työskennellä materiaalin kanssa                        8 

Lähipäivän työskentelyn henki?     

keskustelun ilmapiiri koettiin hyväksi 

osallistujien ammattitaito koettiin hyväksi 

mielenkiintoinen aihe                          9,1 

Lähipäivän työskentely tulos / tuotos?     

toiset kokivat että materiaali jäi kesken 

toiset taas, että tavoitteet saavutettiin                         8,3 

Mitä muuta olisit toivonut lähipäivältä?  

tähän kohtaan tuli vain päiväkahvia koskeva kommentti 

Mihin olit tyytyväinen? 

Tyytyväisiä oltiin: 

työskentelyyn ja sen sisällä käytyihin keskusteluihin  

tuotokseen joka saavutettiin päivän aikana 

Millaisena olet kokenut Skype-palaverit? 

kokouksiin osallistumisen kanssa oli ollut vaikeuksia ja se harmitti, tekniikan tuomat 

ongelmat mainittiin ja keskustelun sisältöön oltiin tyytyväisiä 

Kokemus prosessista yleensä    

lähipäiviä jatketaan kuten tähänkin asti 

ehdotettiin myös Skype-kokouksien pidentämistä                        8,2 

KUVIO 6: Palaute prosessin sujumisesta 
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9.3.1 Palautekyselystä tehtävät johtopäätökset ja seuraukset 

Lähityöskentelypäivän palautekeskustelu oli samansuuntainen kirjalliseen 

palautekyselyyn tulleiden vastausten kanssa. Lähityöskentelypäivän henki oli 

koettu hyväksi. Kehittämis- ja tuotteistamisprosessin aikataulua ja tavoitetta 

katsoessa voi silti nähdä ristiriidan. Lähipäivän ryhmätyöskentelyssä oli saatu 

tietää, että työstettyjen PowerPoint-esitysten ulkopuolelle oli jäänyt tärkeää 

materiaalia, joka olisi ehdottomasti saatava mukaan Isätyön Materiaaliin. Tieto oli 

materiaalin laadun kannalta hyvä, mutta aikaresurssien kannalta huono. Apua 

päätettiin pyytää miestyönkehittäjiltä. Pyyntöön vastattiin myöntävästi työkiireistä 

huolimatta. PowerPoint-esitysten uudelleentyöstö aikataulutettiin ja ohjeistettiin 

opinnäytetyöntekijän toimesta. 
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10 ISÄTYÖN MATERIAALIN SISÄLLÖN KOKOAMINEN 

VERKKOSIVUILLE 

Kaksi seuraavaa kehittämisryhmän Skype-kokousta kesäkuussa ja elokuussa oli 

omistettu oheismateriaalin keräämiseen ja siitä käytävään keskusteluun. Ensin oli 

tarkoitus koota kaikki mahdollinen aineisto, jota jokaisella kehittämisryhmän 

jäsenellä jo valmiina oli.  Työparin tehtävänä oli etsiä Internetistä uutta 

materiaalia. Seuraavaksi käytäisi läpi kerättyä aineistoa ja mietittäisi valikoivasti, 

mikä lopulta päätyisi Isätyön Materiaalin verkkosivuille.   

Opinnäytetyössä on aiemmin käytetty sanaa oheismateriaali, tarkoitettaessa 

aineistoa, joka tulee verkkosivuille PowerPoint-esitysten lisäksi. Oheismateriaali 

vie kuitenkin sanana harhaan, antaahan se kuvan, että PowerPoint-esitykset 

olisivat pääosassa ja muu materiaali vain lisuketta sille. Näin ei ole. Nimike syntyi 

vain siitä, että PowerPoint-esitysten työstäminen oli sijoitettu ajallisesti 

toteutettavaksi ensimmäiseksi, minkä vuoksi ne olivat tähän saakka olleet 

etusijalla. Nyt oli kuitenkin aika siirtyä keräämään kehittämistiimin kanssa myös 

muuta aineistoa. Oheismateriaaliksi nimityksestään huolimatta, tämä uusi aineisto 

ei olisi ollenkaan toissijaista.  

Oheismateriaaliksi oli kaavailtu isä-aiheisia tutkimuksia, artikkeleita, 

tietokirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, elokuvia sekä audiovisuaalisia, lyhyitä 

videoleikkeitä. Kaiken Isätyön Materiaaliin kerätyn aineiston oli tarkoitus 

myöhemmin tulla linkittymään internetissä jo olevaan, Ensi- ja turvakotien liiton 

omaan verkkosivustoon. 

Toukokuun lähipäivänä kehittämisryhmän jäsenet olivat saaneet kotitehtäväksi 

lähettää jo keräämänsä materiaali kaikille ryhmän jäsenille. Opinnäytetyöntekijän 

tehtävä oli ollut lajitella isä-aiheinen materiaali tutkimuksiin, tietokirjoihin, 

artikkeleihin, elokuviin ja videoleikkeisiin. Kehittämisryhmälle annettu 

kotitehtävä tuotti kuitenkin huonosti tulosta. Opinnäytetyöntekijälle saapui vain 

joitakin Pro gradu-töitä ja elokuvia. 

Lähipäivän jälkeen ensimmäinen Skype-kokous kehittämisryhmän kanssa pidettiin 

27.6.2013. Kesäloma-ajan läheisyys haittasi jo ryhmän toimintaa ja osa 

työntekijöistä oli siirtynyt lomanviettoon. Opinnäytetyöntekijä ei ollut ennen 
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kokousta saanut sähköpostitse oheismateriaaliehdotuksia, mutta ryhmän aikana 

osallistujien mieleen muistui paljonkin uudenlaista ja mahdollisesti 

hyödynnettävää aineistoa. Kokouksen uutena ideana nousivat esille isien 

kirjoittamat blogit.  

Sana blogi on peräisin englanninkielisestä sanasta blog, joka on lyhenne sanasta 

weblog. Blogi on siis verkkosivu tai sivusto, jolla on yksi tai useampi kirjoittaja. 

Blogi-nimitys on arkikielestä tuttu. Sivustoista voisi käyttää myös seuraavia 

rinnakkaisnimityksiä: weblogi, verkkoblogi, netlog, loki, verkkopäiväkirja ja 

nettipäiväkirja. Kaksi viimeistä sopivat paremmin nimeksi sille blogien alalajille, 

jossa kirjoittaja kirjoittaa päivittäin omasta elämästään. (Sivistyssanakirja 2013, 

blogi.) Opinnäytetyössä puhutaan jatkossa blogeista. 

Skype-kokouksessa pohdittiin, voisiko isien laatimia blogeja kerätä Isätyön 

Materiaalin verkkosivuille helposti löydettäviksi. Isien kirjoittamien blogien 

kautta verkkosivuilla kävijä pääsisi tutustumaan isien omiin kokemuksiin 

isyydestä. Tätä tarkoitusta varten olisi hyvä löytää monenlaisia blogeja, joissa 

olisi erilaisten isien ääni laaja-alaisesti edustettuna. Kokouksessa päätettiin jatkaa 

tätä tehtävää. Aineistoa kerättäisiin kesän ylitse ja se lähetettäisiin kaikille 

osallistujille. Opinnäytetyöntekijän tehtävä olisi sitten koota materiaali 

verkkosivuille. 

Edellisen Skype-kokouksen jälkeen, opinnäytetyöntekijä oli myös kerännyt isien 

kirjoittamia blogeja, isyyttä käsitteleviä tutkimuksia ja kaunokirjallisuutta 

verkkosivuille sekä jakanut materiaalia ryhmään osallistujille. Ryhmäläiset olivat 

lähettäneet jonkin verran elokuvia ja kaunokirjallisuutta. Nyt oli kerättynä jo pieni 

materiaalipankki. 

Elokuun Skype-kokous pidettiin 21.8.2013. Tuolloin innostuttiin keskustelemaan 

löydetyn materiaalin luonteesta. Osallistujat olivat materiaalia haarukoidessa 

tehneet huomion, että synkkää tai väkivaltaista materiaalia löytyy helposti, 

etsittäessä kaunokirjallisuutta, elokuvia tai musiikkia. Kaikkien mielestä oli 

kuitenkin ehdottoman tärkeää, että materiaalissa tulee korostumaan kaikenlainen 

isyys, ei pelkästään ongelmallinen. Tietoisella materiaalivalinnalla haluttiin 

viestiä, että isillä voi olla vaikeuksia, mutta että niistä voi myös selvitä. 
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Keskeiseksi osallistujat halusivat nostaa toivon näkökulman. Keskustelussa nousi 

esiin kehittämisryhmän eettinen pohdinta.  Aineistossa haluttiin korostaa isyyden 

moninaisuutta ja perheiden erilaisia valintoja. Sivustojen käyttäjiä haluttiin auttaa 

tunnistamaan vaikka ongelmia, myös voimavaroja. Työntekijöitä haluttiin 

rohkaista pitämään esillä toivon ja muutoksen näkökulmaa. 

Verkkosivujen tekninen rakentaminen käynnistettiin, kun Isätyön Materiaalin 

sisältöä oli ensin rakennettu usean kuukauden ajan. Opinnäytetyöntekijä oli 

projektin alussa hahmotellut, mitä kaikkea verkkomateriaalin tulisi pitää sisällään. 

Materiaalin kokoamiseksi oli tehty iso työ ja suunnittelu eteni nyt askeleen 

konkreettisempaan suuntaan. Teknisen toteuttajan kanssa tavatessa sovittiin työn 

aloittamisesta ja myös tulevan syksyn aikataulusta.  

10.1 Kevään aikana tehty verkkosivujen rakenteen hahmottelu 

Isätyön Materiaalin verkkosivujen teknistä rakennetta oli hahmoteltu jo kevään 

aikana.  Rakenne oli suunniteltu toteutettavaksi siten, että vaakasuoralle yläriville 

tulisivat aiheet ja otsikot, jotka olisivat luonteeltaan pysyvimpiä, esimerkiksi 

etusivu, kirjasto, verkkomateriaali, palaute ja extranet-kohdat. Sivun vasempaan 

laitaan rakennettaisi puolestaan materiaalin varsinaisen sisältörunko, jonka osioita 

olisi helppo kasvattaa myöhemmin, tarpeen mukaan.  

10.1.1 Verkkosivuryhmän ensimmäinen tapaaminen  

Verkkosivuryhmä kokoontui 25.6.2013. Tapaamisessa keskusteltiin Ensi- ja 

turvakotien liiton tiedottajan, ulkopuolisen verkkosivutekijän, vauvatyön 

suunnittelijan sekä opinnäytetyöntekijän kesken. Työtä koskeva perusidea käytiin 

vielä kerran läpi. Koottavana oli siis Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestön 

työntekijöille tarkoitettu Isätyön Materiaali, joka helpottaisi isien kanssa tehtävää 

työtä. Liiton verkkosivuilta löytyvän materiaalin oli tarkoitus virittää 

työntekijöiden ajatuksia ja herättää työyhteisöissä keskustelua isyydestä. Sisältö 

haluttiin suunnitella sellaiseksi, että sitä voi kasvattaa ja muokata helposti 

jatkossa.  Tässä vaiheessa sovittiin verkkosivujen toteuttajan tehtäväksi huolehtia 

sivujen teknisestä rakenteesta, ja lähetetyn materiaalin viennistä sille varatulle 
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paikalle. Kehittämistyöryhmän tehtävänä oli edelleen tuottaa verkkosivuille 

laitettavaa sisältöä.  

10.1.2 Tapaamisessa sovittu aikataulu ja vastuualueet 

Verkkosivuryhmän tapaamisessa sovittiin aikataulusta, jonka mukaan nettisivuja 

rakennetaan. Verkkosivujen toteuttaja saisi elokuussa viikolla 31 sivujen 

rakenteeseen liittyvät toivomukset. Sivujen rakenne tulisi olla valmiina elokuussa 

viikolla 34 ja ensimmäiset sisällöt paikoillaan viikon 37 aikana. Lisäyksiä ja 

korjauksia voisi tulla vielä viikkojen 38 ja 39 aikana. Verkkosivut rakennettaisiin 

ensin ”piilossa”, jolloin niiden vähittäinen kokoaminen ja toimivuuden 

testaaminen olisi helpompaa sivuja kokoavalle työryhmälle. Viestintä 

verkkosivujen tekijän ja tilaajan välillä sovittiin tapahtuvaksi jatkossa 

pääsääntöisesti sähköpostitse, mutta mikäli tarvetta, olisi mahdollista järjestää 

myös yhteinen palaveri sivujen katsomiseksi. 

10.1.3 Verkkosivujen toteutus 

Verkkosivujen suunniteltu rakenne lähetettiin tekniselle toteuttajalle heti 

kokouksen jälkeen. Tekninen toteuttaminen pelkästään sähköpostitse annettujen 

ohjeiden mukaan kuitenkin kangerteli, toteutus ei ollut aivan annettujen ohjeiden 

mukaista. Tiiviin sähköpostikirjeenvaihdon kautta, sivujen rakentuminen 

kuitenkin edistyi viikkojen 34–39 aikana. Liiton tiimi pääsi tutustumaan sivujen 

rakenteeseen laaditun aikataulun puitteissa. Kehittämistiimi pääsi näkemään 

suunnittelunsa tulosta.  Sivujen konkreettinen, visuaalinen hahmottaminen tulisi 

helpottamaan sisältömateriaalin työstämistä jatkossa.   

 

KUVIO 7: Isätyön Materiaalin päävalikko 

 

Verkkosivujen rakenne oli työskentelyn aikana vakiintunut. Vaakasuorasta 

otsakepalkissa löytyivät nyt päävalikko: Isätyön Materiaali, Sisältö, Kirjasto, 

Media ja Yhteydenotto-osio. Sisältöosio piti sisällään kolme pääotsikkoa: Isyys, 
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Isien kanssa työskentely ja Isyyden tukeminen. Kirjasto oli jaettuna neljään osaan: 

tutkimukset / artikkelit, tietokirjallisuus, kaunokirjallisuus ja elokuvat. Kirjasto 

sisälsi myös tekstimuotoisia dokumentteja. Media oli jaettuna videoleikkeisiin, 

blogeihin ja musiikkiosioihin, ja siellä olivat myös audiovisuaaliset sisällöt. 

Opinnäytetyöntekijän laatima verkkosivujen sisällön kuvaus ja ohjeistustekstit 

olivat näkyvissä, samaten Hetki isänä – valokuvakilpailusta valitut kuvat, joilla 

rikastutettiin tekstiosuuksia.  Kirjasto ja Media-osioiden sisältö täydentyisi 

edelleen prosessin jatkuessa. Verkkosivujen tekninen toteuttaja vastaisi sivujen 

rakenteen muokkaamisesta ja sisältöjen viemisestä sivuille. 
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11 MIESTYÖNKEHITTÄJIEN TEKEMÄT MUUTOKSET ISÄTYÖN 

MATERIAALIIN LÄHIPÄIVÄTYÖSKENTELYN AIKANA 

Lähipäivä pidettiin 7.8.2013. Ennen lähipäivää miestyönkehittäjät olivat saaneet 

materiaalin ja heille oli varattu aikaa sen työstämiseen (liite 7). Tarve työstää vielä 

materiaalia, nousi esiin opinnäytetyöntekijän työtoverin huomatessa, ettei kaikki 

viimeksi tuotettu materiaali ollutkaan mukana kehittämisprosessissa. Tähän 

kohtaan oli suunniteltu, että PowerPoint-esitykset olisivat nyt suhteellisen 

valmiina. Opinnäytetyöntekijä oli sovitusti työstänyt PowerPoint-dioja. 

Lähipäivän aikana miestyönkehittäjät kommentoivat dioja ja tarkensivat niiden 

otsikointia. Näkyvin muutos materiaaliin oli sisältörungon alaisten otsikkojen 

korjaukset. Isyyden määritelmä muutettiin olemaan Isyyden moninaisuus ja 

lainsäädäntö, koska diojen sisältö oli viimeisimmässä työstövaiheessa muuttunut 

ja laajentunut tähän suuntaan. 

Isyyden syntyminen-otsikko vaihdettiin olemaan Isäksi kasvamassa. Tämän 

koettiin vastaavan sisältöä paremmin. Otsikosta avautuivat osiot jaettuna kolmeen 

eri teema-alueeseen:  

 Isyyden moninaisuus ja lainsäädäntö 

 Sinusta tulee isä  

 Isän ja vauvan välinen suhde 

 

Kohdassa Sinusta tulee isä oli hieman työstettävää, muuten osio alkoi olla valmis.  

Alkuvaiheen Läsnä oleva isyys-otsikko muutettiin olemaan Isänä perheessä. 

Tässä osiossa oli aluksi ollut ideana käsitellä läsnä olevan isyyden hyötyä koko 

perheelle ja sen eri jäsenille. Materiaalilisäykset ja uudelleen muokkaukset 

muuttivat aiheiden alaotsikoita. Osion Isänä perheessä päätettiin jakautuvan 

kolmeen teema-alueeseen: 

 Isä lapsen elämässä 

 Isyys miehen elämässä  

 Ollaan yhdessä 
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Tämä osio jäi vielä keskeneräiseksi. 

Viimeinen osio koki matkan varrella eniten muutoksia. Postissa hukkuneet 

materiaalit olivat osaltaan hidastaneet tämän kohdan työstämistä. Kertynyttä 

ainesta tarkasteltiin, ja päädyttiin laittamaan Isien kanssa työskentely- otsikon alle 

seuraavat osiot:  

 Perusteluja isien kanssa työskentelyn puolesta  

 Hyvät työkäytännöt  

 

Näiden kohtien lopullinen valmistuminen oli kyseenalainen, mutta se valmistui 

ajoissa. Työntekijöillä oli paljon muita työtehtäviä ja näytti epätodennäköiseltä, 

että materiaali ehtisi valmistua syyskuun puolenväliin mennessä.  

Lähipäivän tapaamisessa kerrattiin, että opinnäytetyöntekijän vastuulla olivat 

yleiset ohjeistustekstit, jotka kertovat sivujen sisällöstä ja käytöstä. 

Opinnäytetyöntekijä vastaisi edelleen myös oheismateriaalin kokoamisesta ja 

siitä, että kaikki tämä olisi netissä syyskuun puoleen väliin mennessä. 
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12 SYYSKUUSSA LÄHIPÄIVÄ PASILASSA 

Toinen kehittämisryhmän lähipäivä Pasilassa toteutettiin 17.9.2013. Päivän 

ohjelma (liite 8) ja työskentelyn ohjeistaminen (liite 9) tehtiin hyvissä ajoin. 

Päivän tarkoituksena oli testata Isätyön Materiaalin verkkosivujen toimivuutta 

käytännössä. Haluttiin todentaa, miten käyttäjät löytäisivät materiaalin Ensi- ja 

turvakotien liiton sivuilta ja tarkastella materiaalin yleisilmettä, 

käyttäjäystävällisyyttä sekä sitä, miten se toimisi ajatusten ja keskustelun 

virittäjänä. 

12.1 Lähipäivässä testataan ja arvioidaan Isätyön Materiaalin käytettävyyttä 

Päivä aloitettiin kuulumisten vaihdolla. Käytiin läpi parityöskentelyn ohjeistus ja 

jaettiin osallistujat kolmeen pienryhmään. Ensimmäisenä tehtävänä ryhmillä oli 

testata Isätyön Materiaalin verkkosivujen toimivuutta ja ulkonäköä. Vauvatyön 

suunnittelija ja opinnäytetyöntekijä eivät osallistuneet työskentelyyn, koska olivat 

suurimmalta osin toteuttaneet sivujen rakenteen.  

Osallistujat kävivät pienryhmissä läpi kysymyskaavakkeen kysymykset. Heitä oli 

pyydetty kirjaamaan ylös huomionsa. Yhteisen ymmärryksen rakentamisen 

kannalta oli tärkeää, että kaikki syntyneet huomiot ja mielipiteet jaettaisiin 

kaikkien kesken. Lähipäiväohjelmaan oli varattu aikaa kysymyskaavakkeiden 

läpikäymiselle. Ryhmäläiset kertoivat tekemänsä päähuomiot. Seuraavassa 

kappaleessa kootaan ryhmien keskusteluissa ja kysymyslomakkeissa ilmentyneet 

sivujen käytettävyydestä tehdyt huomiot.  

12.2 Isätyön Materiaalin testaustulokset lähipäivän keskustelun ja kirjallisen 

materiaalin pohjalta 

Testaus sai aikaan monenlaisia tuloksia ja kommentteja. Sivujen ulkonäkö herätti 

mielipiteitä puolesta ja vastaan. Yleisesti sivuja pidettiin selkeänä. Kuvista 

pidettiin. Joidenkin mielestä sivut olivat tylsät ja hieman aution tuntuiset. Kuviin 

kaivattiin mm. erityislapsia. Ulkonäkö sai keskiarvoksi kouluarvosana 7,6. 

Sivujen käytettävyys sai samaten keskiarvokseen 7,6. Lukijat löysivät joitakin 

kirjoitusvirheitä. Linkkeihin toivottiin täydennystä, mainituksi tuli esim. laki 
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lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Keskustelun ja ajatusten virittäjänä 

sivustot toimivat vastaajien mielestä hyvin. Keskiarvoksi kouluarvosanoin 

ilmaistuna sivut saivat numeron 9. PowerPoint-esityksiin sisältyvät kysymykset, 

tehtävät ja muu visuaalinen materiaali oli koettu hyvinä.  Kehittämistiimin jäsenet 

kokivat arvioinnin osin myös vaikeana, kehittämisprosessin ollessa kesken. 

Yleisesti sivujen koekäyttö koettiin mielekkäänä ja tärkeänä. Syntyi ajatus, että 

jatkossa olisi hyvä testata sivuja myös osallistujien työpaikoilla ja kollegoiden 

keskuudessa ja kerätä siten lisää kommentteja käytettävyydestä. 

12.3 Lähipäivän aikana kerätty arviointi lähipäivän sujumisesta, työskentelyn 

prosessista ja jatkosuunnitelmista  

Lähipäivän järjestelyihin ja sujumiseen oltiin tyytyväisiä. Esitettiin toive, että 

materiaalia voisi jatkossa testata myös työpaikoilla ja työtoverien kanssa. Osa 

vastaajista halusi jatkaa kuten ennen, toisilla oli toiveena uudenlainen työskentely. 

Palautekeskustelussa käytiin jatkotoiveita läpi ja sovittiin palattavaksi aiheeseen 

seuraavassa Skype-kokouksessa, jotta kaikilla olisi aikaa pohtia näkemyksiään. 

Seuraavassa taulukossa näkyvät vastaukset eriteltyinä (kuvio 8). 
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KYSYMYKSET JA VASTAUKSET            KESKIARVO 

Lähipäivän työskentelyn sujuminen?    9 

selkeä tehtävänanto 

työparityöskentely 

keskusteleva ilmapiiri 

Lähipäivän työskentelyn henki?                         9,1 

työskentelyn tuotos nähtävillä 

yhteinen tavoite 

hyvä työnjako, jokaisella oma rooli 

aikaa tehdä tehtävä rauhassa 

kritiikki herätti myös jännitteitä 

Lähipäivän työskentely tulos / tuotos?                         8,8 

asiat etenivät 

tehokkaasti käytetty aika 

materiaali nyt helpompi työstää 

Mitä muuta olisit toivonut lähipäivältä?  

ei toiveita 

Mihin olit tyytyväinen?    

mukavaan porukkaan, saadaan aikaiseksi 

ajankäyttöön, rytmitykseen 

keskusteluun sisällöistä 

ohjelmaan 

Millaisena olet kokenut skype-kokoukset?  

tiheys ja kesto olleet sopivat 

pitää asiaa vireillä 

keskustelu on ollut hyvää 

voisi olla intensiivisempää 

koettu, että osa keskusteluista valunut hukkaan 

tekniikan kanssa ollut vaikeuksia 

Kokemus prosessista yleensä?                        8,2 

asiat unohtuvat 

haastavaa viedä eteenpäin, ei löydy aikaa  

mukavaa olla mukana 

Miten toivoisit prosessin jatkuvan? 

lähipäiviä jatketaan kuten tähänkin asti 

materiaalia olisi hyvä vielä testata työtovereilla 

2014 alussa tapaaminen Pasilassa 

uudenlaiset rakenteet ja sisällön järjestäminen 

pohdittava vielä yhdessä 

KUVIO 8: Palaute prosessin sujumisesta 
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Lähipäivän jälkeen kehittämisryhmän osallistujat olivat saaneet sähköpostilla 

ohjeet Isätyön Materiaalin verkkosivujen testaamisesta työtovereidensa kanssa. 

Myöhemmin kävi ilmi, etteivät he olleet päässeet materiaalisivuille. Teknisten 

vaikeuksien vuoksi työpaikoilla tehtävää testaamista jouduttiin siirtämään 

eteenpäin.  

Opinnäytetyöntekijä teki sähköpostitse pienimuotoisen, henkilökohtaisen kyselyn 

kehittämisryhmään osallistuneille jäsenyhdistyksen työntekijöille siitä, mitä he 

olivat kokeneet oppineensa isien kanssa työskentelystä prosessin aikana ja miten 

se oli vaikuttanut heidän ajatteluunsa (liite 10). Kyselyä käytettiin prosessin 

arviointiin ja prosessin jatkosuunnitteluun.  

Kysely lähettiin viidelle henkilölle, joista neljä vastasi kyselyyn. Työntekijät 

olivat kokeneet saaneensa uutta tietoa isyydestä, ja prosessi oli vahvistanut 

osallistujien omia ajatuksia isien ja perheiden kanssa työskentelystä. Vastaajien 

taidot eivät prosessin aikana olleet kohentuneet, mutta tiedot olivat syventyneet ja 

kannustivat tekemään vielä paremmin omaa työtä. Prosessi oli aktivoinut 

osallistujien ajatuksia isien kanssa tehtävän työn suhteen ja he olivat jakaneet niitä 

työtovereidensa kanssa. Vastaajat kokivat osallistuneensa prosessiin resurssiensa 

mukaisesti, ja osa toivoi, että olisi voinut osallistua täysvaltaisemmin. Kaikista 

vastaajista osallistuminen kehittämisryhmään oli ollut antoisaa. Yleisesti koettiin, 

että oli ollut tilaa tuoda omia näkemyksiä esille.   

Isätyön Materiaalin kokoaminen jatkuisi tästä edelleen, mutta opinnäytetyöhön 

tuleva osio oli nyt valmis.  
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13 ARVIOINTI 

Vilkka suosittelee erilaisia aihealueita toiminnallisen opinnäytetyön arviointiin. 

Hän nostaa esiin omintakeisuuden, innovatiivisuuden, luovuuden, 

työelämälähtöisyyden ja ajankohtaisuuden. Arvioinnissa huomioitavaksi tulee 

toiminnallinen osuus sekä raportin muodostama kokonaisuus. Siinä tarkastellaan 

myös tutkimusosuuden onnistumista ja merkitystä toiminnallisen osuuden 

ratkaisujen tekoon. (Vilkka 2010). Arvioinnin pyrkimyksenä voi myös olla tutkia 

jonkun asian onnistumista tai arvoa (Robson 2000, 3).  

Tämän opinnäytetyön arvioinnissa arvioidaan sekä toiminnallisen opinnäytetyön 

kehittämis- ja tuotteistamisprosessin onnistumista, että toiminnallisen 

opinnäytetyön tuotosta, eli Isätyön Materiaalin onnistumista.  

Opinnäytetyön aiheen valinnan arviointia. Opinnäytetyön aihevalinnan 

arvioinnissa nousevat esiin Vilkan antamat suositukset: ajankohtaisuus, 

työelämälähtöisyys ja innovatiivisuus.  

Opinnäytetyöntekijälle aihe oli läheinen. Pitkä ura Ensi- ja turvakotien liiton 

palveluksessa sekä aiempien kouluttamisprosessien tuottama tieto, oli näyttänyt 

käytännön työstä nousevan tarpeen itseopiskelumateriaalille.  

Innovatiivisen aihevalinnasta tekee, että Isätyön Materiaalia myöhemmin 

käyttämään tulevat ammattilaiset osallistuivat itse sen kokoamiseen ja 

kehittämiseen. Isätyön tueksi verkkoon koostetulla itseopiskelumateriaalilla 

haluttiin todentaa isätyön tärkeyttä ja myös korostaa työntekijöiden aktiivisen 

osallisuuden merkitystä työn sisällölle jatkossa.   

Isätyön Materiaalin ajankohtaisuuden arviointia. Isien tilanteesta keskustellaan 

työelämässä ja kodeissa enenevästi. Suomessa äskettäin toteutetut hankkeet 

kertovat isyyden pohdinnan ajankohtaisuudesta, esimerkkinä Lahden 

ammattikorkeakoulun Isänä työelämässä – projekti (LAMK 2013b) ja 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Isä – hanke (MLL 2013). Isien sosiaalisiin 

etuuksiin liittyvät käytännöt ovat viime vuosina muuttuneet ja niihin suunnitellaan 

muutoksia edelleen. Kansaneläkelaitos muutti isyysvapaiden isyysrahan osuutta 

1.1.2013 (KELA 2013). Keskustelu isien ympärillä jatkuu syksyllä 2013, jolloin 



56 

hallitus suunnittelee jakavansa lasta koskevan kotihoidontuen molempien 

vanhempien kesken. Tällä hetkellä kotihoidontuen saajista 94 % on äitejä. 

Hallituksen ehdotus on herättänyt laajaa keskustelua mediassa. (Sutinen 2013.) 

Isien kanssa tehtävä työ on muutoksille altis. Yhteiskunnalliset tapahtumat 

heijastuvat siihen vaikuttaen käytännön tason työhön. Opinnäytetyön ohella 

koottu, itseopiskelumateriaalina toimiva Isätyön Materiaali vastaa ajankohtaisesta 

työstä nouseviin kysymyksiin ja tarpeisiin, ja on myös jatkossa sisällöllisesti 

helposti uudistettavissa ja ajanmukaistettavissa. Se siis vastaa ajankohtaisuuden 

tarpeeseen hyvin.  

Isätyön Materiaalin työelämälähtöisyyden arviointia. Ensi- ja turvakotien liiton 

Miestyön kehittämiskeskus oli toteuttanut useita kehittämis- ja koulutusprosesseja 

vuosina 2007–2013. Nämä prosessit osaltaan synnyttivät tarpeen erityisesti 

kehitettävästä Isätyön Materiaalista (Ensi- ja turvakotien liitto 2013 d). Ensi- ja 

turvakotien liitto valmisti yhteistyössä Isäkortit jaettavaksi kaikkiin neuvoloihin 

vuoden 2012 alussa. Myöhemmässä kyselyssä kysyttiin korttien käytöstä. 

Vastaukset toivat esiin, etteivät kaikki neuvolatyöntekijät olleet osanneet 

hyödyntää Isäkortteja asiakasvastaanotolla. (Ensi- ja turvakotien liitto, 

Isäkorttikysely 2013).  

Ajassa elävien isien ja isyyden muutosten myötä, myös isien tuen tarpeet ovat 

muuttuneet. Työntekijöiden työskentelytapojen on ollut vaikea pysyä tässä 

muutoksessa perässä. (Huttunen 2001; STM 2008; Juvakka & Viljamaa 2002; 

Halme 2009; Mykkänen 2010; Mäki 2013). 

Isätyön ja sille asetettujen reunaehtojen alati muuttuminen asettaa työntekijöiden 

asenteille ja työn tekemisen tavoille ison haasteen. Työtä avustavaa materiaalia on 

tähän saakka ollut vain vähän saatavilla. Kun lähtökohdaksi otettiin suunnitella 

Ensi- ja turvakotien liiton työntekijöille isätyön materiaalipankki, haluttiin sen 

sisältöjen antavan työntekijöille keinoja muutoksissa mukana pysymiseen.    

Ensi- ja turvakotien liitto toteutti vuonna 2012 hankkeen koskien vapaaehtoistyötä 

ja osallisuutta (VAPOS). Hankkeen tehtävänä oli lisätä kansalaisjärjestö-

näkökulmaa, yhteistyötä ja osallisuutta koko Ensi- ja turvakotien liiton kentässä 

(Ensi- ja turvakotien liitto 2012). Yhteisöllisyyttä, kaikkien osallistumista ja 
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mukana oloa painottava VAPOS-hanke on vaikuttanut opinnäytetyöntekijän 

ajatteluun ja siten myös kehitetyn tuotteen luonteeseen.  

Isätyön Materiaali tehtiin elektroniseen muotoon, helposti päivitettäväksi ja 

kasvatettavaksi tarpeen mukaan.  Lähtökohta itseopiskelumateriaalin 

kehittämiselle oli, että sitä käyttävät työntekijät voivat jatkossa itse lisätä 

materiaalia. Käytännön työn helpottamisen lisäksi tämä kasvattaa työntekijöiden 

osallisuutta Ensi- ja turvakotien työn sisältöjen kehittämiseen.   

Isätyön Materiaali kehitettiin yhteisen tekemisen hengessä. Sille luotiin 

mahdollisuus jatkaa kehittymistä yhteisöllisin voimavaroin. Materiaalia on esitelty 

vasta vähän. Tahot joille niin on alustavasti tehty, esim. jäsenjärjestöjen 

työntekijät ja muut yhteistyökumppanit (mm. Poikien Talo) ovat sanoneet 

odottavansa sitä innolla. Vastaavaa hanketta ei ole aiemmin toteutettu Ensi- ja 

turvakotien liitossa. Koska materiaalia ollaan vasta ottamassa käyttöön, on vasta 

varhaista arvioida sen päivittämisen tai jatkokehittelyn tarvetta / toteutumistapaa.  

Isätyön Materiaalirungon sisällön rajautumiseen vaikuttivat tuotteistamis- ja 

kehittämisprosessiin osallistuneet työntekijät. Materiaali koottiin lähtökohtaisesti 

Ensi- ja turvakotien liiton työntekijöiden tarpeisiin. Alkukartoituskyselyllä 

seulottiin näkyviin tärkeimmät aiheet ja yhteisen suunnittelun avulla saavutettiin 

selkeä sisältörajaus. Materiaalin koostamisen lähtökohta oli tiukasti käytännön 

isätyössä kohdatuissa kysymyksissä ja ongelmakohdissa. Isätyön Materiaali antaa 

toimintamalleja ja keinoja juuri niihin. Kun se lisäksi tarjoaa mahdollisuuden työn 

muuttuessa täydentää sisältöä edelleen ja muutosten tarvitsemiin suuntiin, 

työelämälähtöisyys opinnäytetyössä toteutuu monipuolisesti. 

13.1 Tiedon hankinnan arviointia prosessin aikana 

Tiedon hankinta toiminnallisessa opinnäytetyössä ei tarkoita pelkästään 

teoreettista viitekehystä, vaan siihen liittyy myös prosessin aikana hankittava 

tieto. Opinnäytetyöntekijä käytti työn tekemisen aikana kerättyä tietoa prosessin 

suunnitteluun ja ylläpitoon. Kerätty tieto palautettiin kehittämisryhmän jäsenille 

keskustelujen ja yhteenvetojen kautta. Kuten Ojanen kuvaa, tasavertaisten 
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dialogien kautta ylläpidetään kunkin osallistujan itsenäistä ajattelua ja rakennetaan 

uutta tietoa (Ojanen 2009, 37–38). 

Isätyön Materiaalin koostamisen ja opinnäytetyön tekemisen taustaksi valittiin 

teoreettinen viitekehys jossa määritellään isä ja isyyden moninaisuus, sekä 

kuvataan isyyden suhdetta aikaan ja paikaan. Määritelmien kautta siirryttiin isien 

tuen tarpeiden muutoksiin. Määritelmien takana on useampia tutkimuksia, joista 

osa on väitöksiä. Muun lähdekirjallisuuden osalta on myös pyritty varmistamaan 

kirjoittajan tausta ja sopivuus aiheeseen nähden. Käytetyt tutkimukset ovat 

pääsääntöisesti suomenkielisiä, myös englanninkielistä materiaalia on käytetty. 

Pääsääntöisesti viitattu aineisto on 2000-luvulta. Tutkimuksia käytettiin apuna 

opinnäytetyön tekemisessä ja niitä hyödynnettiin Isätyön Materiaalin eri osioita 

kootessa ja läpi koko prosessin. 

Kehittämis- ja tuotteistamisprosessin aikana suoritettiin tiedonkeruuta 

kehittämisryhmän jäseniltä. Alkukartoitukseen osallistuivat kehittämisryhmän 

jäsenet ja jäsenjärjestöjen työntekijät. Kartoitus tuotti tärkeää tietoa ja sen 

vaikutukset ovat nähtävillä itse tuotteessa (esim. sisältörunko tai pohdi- ja 

tehtävä-diat). Sisältöön vaikutti myös osallistujien antama tieto, että materiaalia 

aiottiin käyttää asiakastapaamisissa. Tämän pohjalta sisältö muokattiin sellaiseksi, 

että työntekijän lisäksi siitä hyötyy aina myös asiakas.  

Prosessin aikana toteutettiin alkukartoituksen lisäksi kaksi muuta kartoitusta, jotka 

liittyivät Skype -kokousten ja lähipäivien toteutukseen, ja niissä työskentelyyn. 

Vastaajat saivat näin osallistua työkäytäntöjen muokkaamiseen, esim. Skype-

kokouksien kestoon, tai koska lähityöskentelypäivien koettiin palvelevan 

materiaalin muokkaamista paremmin kuin sähköpostitse tapahtuvan työskentelyn, 

materiaalimuokkauksesta sähköpostitse luovuttiin.   

Prosessin loppuvaiheessa kerättiin osallistujilta palaute Isätyön Materiaalin 

verkkosivujen käytettävyydestä (liite 9). Palautteessa arvioitiin sivujen 

löydettävyyttä ja ulkonäköä, sekä onnistumista käytettävyydessä ja tehtävässään 

olla keskustelun ja ajatusten virittäjänä. Kerättyä tietoa hyödynnettiin sivujen 

jatkomuokkauksessa. Prosessin lopuksi kysyttiin itse kunkin henkilökohtaista 

tietojen, taitojen ja ajattelun muutosta, suhteessa isiin ja isien kanssa tehtävään 
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työhön. Vastaajat kokivat saaneensa uutta tietoa ja heidän ajattelunsa suhteessa 

isätyöhön oli aktivoinut. Tätä tietoa ja ajatuksia he olivat jakaneet kollegoille ja 

yhteistyökumppaneille. Vastaajat eivät olleet kokeneet oppineensa varsinaisesti 

uusia taitoja. Kehittämisprosessin yleensä, vastaajat olivat kokeneet antoisana.  

Opinnäytetyön alku esitteli työtä ohjanneet ajatukset tiedosta, oppimisesta ja 

verkkomateriaalista välineenä. Nämä ajatukset ovat ohjanneet Isätyön Materiaalin 

kehittämis- ja tuotteistamisprosessia. Resurssien puutteen vuoksi ei aina voitu 

edetä niin puhdaslinjaisesti kuin opinnäytetyöntekijä olisi toivonut. Tästä 

esimerkkinä on kehittämisryhmän toiminta. Ryhmä piti opinnäytetyöprosessin 

aikana yhteensä kuusi Skype-kokousta ja kaksi lähipäivää. Näin ison materiaalin 

tuottamiseen aikaresurssi oli liian vähäinen.  

Kehittämisryhmän toimintaan vaikutti yksittäisten jäsenten niukka panostus 

itsenäiseen työskentelyyn. Tämä näkyi sähköpostilla lähetettyjen tehtävien 

heikkona palautumisena opinnäytetyöntekijälle. Syinä olivat työntekijöiden 

työkiireet. Tehtävien palauttamiseen varattu aika oli kaksi tai kolme viikkoa, 

mutta kehittämisryhmän jäsenet kertoivat ehtineensä vasta tutustua niihin. 

Kokouksissa kaikki osallistujat työskentelivät aktiivisesti, mutta monet asiat jäivät 

lopulta opinnäytetyöntekijän päätettäväksi. ”Tiedon hankinta” ryhmän sisäisenä 

prosessina jäi tässä mielessä hieman vaillinaiseksi. 

13.2 Tuotoksen arviointia  

Opinnäytetyön tuotoksena on Isätyön Materiaali, joka löytyy Ensi- ja turvakotien 

liiton verkkosivuilta. Materiaalipankissa on kerättynä tietoa isistä ja isyydestä. 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli kerätä verkkosivuille sisältöaiheiden perusrunko, 

joka innoittaa jäsenjärjestöjen työntekijöitä työssään isien kanssa sekä auttaa 

ammattilaisia miettimään yksin ja yhdessä isyyteen liittyviä asenteitaan ja 

työtapojaan. Materiaalirunko haluttiin suunnitella sellaiseksi, että 

jäsenyhdistyksen työntekijät voivat jatkossa päivittää sitä itse ja tarpeen mukaan 

tuottaa uusia asiakokonaisuuksia jo olemassa olevan materiaalin rinnalle. Isiin 

liittyvää uutta asiaa ilmenee jatkuvasti ja on oletettavaa, että ammattilaisten 

tarvitsema tieto- ja muu materiaaliosuus myös kasvaa ja muuttuu. Työntekijöille 
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haluttiin tarjota mahdollisuus materiaalin käyttämisen lisäksi osallistua sen 

päivittämiseen. 

Isätyön Materiaalin käytettävyyttä testattiin koekäyttämällä sitä kehittämistiimin 

jäsenten kesken. Mallin testaus, koeajo on tärkeä, jotta voidaan arvioida onko 

materiaalilla saavutettu sille asetetut tavoitteet (Kananen 2010, 136). Koekäytössä 

arvioitiin seuraavia seikkoja: verkkosivujen löydettävyys Ensi- ja turvakotien 

liiton sivuilta, niiden ulkonäkö, hyödynnettävyys sekä kyky virittää keskustelua ja 

ajattelua. Sivut löydettiin yleisesti hyvin. Ulkonäkö ja käytettävyys saivat 

tyydyttävän arvosanan. Erityisen hyvän arvosanan materiaali sai kyvystään 

virittää ajatuksia ja keskusteluja. 

Materiaalituotoksen lopullisessa arvioinnissa on syytä huomioida rajalliset 

aikaresurssit, suhteessa tavoiteltuun tuotokseen. Ne osoittautuivat osallistujien 

kohdalta hyvin puutteellisiksi. Taloudellisesti sivujen valmisteluun ei olut varattu 

erillistä budjettia. Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivut asettivat uusien sivujen 

tekniselle toteuttamiselle huomattavia rajoituksia. Omat rajansa asettivat liiton 

typografiset ohjeet. Huomioiden nämä, tuotos onnistui hyvin. Isätyön 

Materiaalisivut löytyvät vaivattomasti ja ovat helppokäyttöiset. Vailla suurempaa 

ponnistelua sivuilta löytyy tutkittua tietoa. Nähtäville aukeavat helppolukuiset 

tiivistelmät, joiden kautta löytyvät myös alkuperäiset tutkimukset.  

Sivujen laatimista ohjasi ajatus dialogisuuden ja reflektiivisyyden lisääntymisestä 

käyttäjien parissa. Isätyön Materiaali sisältää tutkimustietoa, kokemuksellista 

tietoa, tehtäväosuuksia ja media-aineistoa, joka kaikki laittaa ajatuksia ja tunteita 

liikkeelle. Tuotokselle asetetut tavoitteet saavutettiin tässä mielessä erinomaisesti. 

13.3 Kehittämisprosessin arviointia 

Kehittämis- ja tuotteistamisprosessi toteutettiin läheisessä yhteistyössä järjestöjen 

työntekijöiden kanssa. Keskeisenä ohjenuorana prosessin kulussa olivat dialogiset 

ja reflektiiviset menetelmät. Niiden kautta, yhdessä ajattelemalla ja oppimalla, 

prosessissa edettiin. Tavoitteena oli konkreettinen tuotos, johon päästään 

lineaarisesti etenevän prosessin avulla. Prosessin osia olivat alkukartoituskysely, 

jonka kautta päästiin keräämään ja työstämään materiaalia; työstämisvaihe, jossa 
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materiaalia työstettiin verkkomateriaaliksi paremmin sopivaksi; kehittämis-

ryhmältä pyydettyjen kommenttien keruu, joka auttoi jatkotyöstämisessä sekä 

valmistuneen materiaalin käytettävyyden testaus. Lopulta saavutettiin päämäärä 

itse, eli valmis tuotos.  

Ihmisiin kytkeytyvät kehittämishankkeet eivät lähde yhden todellisuuden ja yhden 

totuuden näkökannasta. Tällöin perusta on konstruktiivinen, jolloin todellisuuden 

oletetaan rakentuneen ainakin osittain sosiaalisesti. Tämä merkitsee sitä, että eri 

toimijat voivat nähdä kehittämisen tarpeet ja tavoitteet eri tavalla. Vaikka 

prosessisuunnitelmassa määriteltäisiin tietyt tavoitteet, ne eivät välttämättä 

suuntaa ihmisten toimintaa. Projektiin osallistujat voivat elää eri 

projektitodellisuutta ja havitella eri asioita, liittyen työntekijöiden työpaikkojen 

erilaisiin perustehtäviin tai työntekijöiden kohtaamien asiakkaiden erilaisiin 

intresseihin. (Toikko & Rantanen 2009, 161–162).  

Yhteistoiminnan suunnittelussa tämä pyrittiin huomioimaan. Tämän vuoksi 

alkukartoitus osallistujien toiveista ja ajatuksista oli tärkeä. Kehittämis- ja 

tuotteistamisprosessiin osallistuvien työntekijöiden mielipiteiden kuunteleminen 

ja tiedonkeruu oli välttämätön yhteisen vision muodostamiselle ja siinä 

etenemiselle. Alun yhteinen käsitys tulevan Isätyön Materiaalin sisällöistä ja 

käyttötarkoituksista, sekä miten se voisi auttaa ymmärtämään isyyttä paremmin, 

oli tähdellinen. Prosessin aikana kerättiin jatkuvasti tietoa sen etenemisestä (liite 

6). Osallistujat saivat kertoa mielipiteensä prosessista sekä toiveensa tai ideansa 

sen jatkototeutuksesta. He arvioivat jo prosessin aikana sekä syntyvää tuotosta että 

sen tekemisen ilmapiiriä.  

Palautteen mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä keskustelun sisältöihin ja 

henkeen, joissa niitä käytiin. Osallistujilla oli mahdollisuus läpi prosessin 

vaikuttaa aineiston ja toiminnan sisältöön eli siihen, millainen prosessista ja 

tuotoksesta tulee. Toisaalta, kehittämisprosessin tiukka aikataulutus ja 

osallistujien kokoaminen eripuolelta Suomea, saattoi hankaloittaa osallisuuden 

kokemusta.  

Palaute kertoi myös, että osallistujien oli vaikea pitää prosessia mielessä ja varata 

sille riittävästi aikaa. Kehittämisryhmäläiset pitivät Skype-kokouksien pituutta ja 
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kokoontumisen aikavälejä hyvinä. Prosessia ylläpitävät välitehtävät jäivät pienelle 

palautteelle. Tehtävät koettiin hyvinä ja prosessia eteenpäin vievinä, mutta niille 

ei löytynyt tarpeeksi aikaa.  

Jälkikäteen voi nähdä, että olisi ollut hyvä varata enempi aikaa ryhmäläisten 

motivointiin sekä työtilanteiden ja todellisten osallistumisen mahdollisuuksien 

kartoittamiseen. Palautteen antamisen tärkeyttä olisi voinut tuoda 

voimakkaammin esiin. Ryhmäläisille olisi voitu varata useammin yksilöllisiä 

tehtäviä sen sijaan, että kaikki tekevät kaikkea, tai ryhmäläisistä olisi voinut 

muodostaa työpareja, jolloin he olisivat kannustaneet toisiaan ja ehkä tuotosta 

olisi syntynyt paremmin. Työparityöskentelyn avulla olisi myös kahdenkeskinen 

dialogi lisääntynyt.  

Toiminnalle asetettu tavoite kuitenkin saavutettiin ja työskentelyn monimuotoiset 

vaiheet koettiin yleisesti mielekkäinä. Ottaen huomioon niukat aikaresurssit ja 

moninkertaisen, päällekkäisen ryhmätoiminnan asettamat haasteet, 

kehittämisprosessi onnistui hyvin. 
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14 POHDINTA 

Läpi opinnäytetyön kehittämis- ja tuotteistamisprosessin, työskentely on ollut 

tavoiteorientoitunutta ja aikataulut huomioivaa. Prosessiin on osallistunut monia 

ihmisiä, joiden aikataulut ja osallistumismahdollisuudet on koetettu huomioida 

niin hyvin kuin mahdollista, jotta prosessi olisi palvellut aitoa dialogisuutta ja 

reflektiivisyyttä.  

Toimijoiden tasavertaisuus ja ajoittaiset tiukat ohjeistukset eivät ole olleet 

ristiriidassa keskenään. Toiminnalle asetetut rajat tuottivat mahdollisuuden miettiä 

asioita tietystä näkökulmasta ja yhdessä. Näin on saavutettu toivottuja tuloksia. 

Opinnäytetyöntekijä on silti joutunut käymään ajoittaista keskustelua itsensä 

kanssa, koskien tavoitteiden priorisointia ja keinoja, joilla tasapaino löydettiin.  

Eettiseltä kannalta ja ryhmäprosessin edistämiseksi, on työskentelyssä ollut 

tärkeää antaa asiantuntijoiden mielipiteille ja ajatuksille tilaa, kun niitä on 

pyytänyt, vaikka se aikataulullisesti ei ole ollut aina helppoa. Opinnäytetyön 

kehittämistyöryhmäläisiltä kerätty tieto annettiin lähipäivinä ja kysymyksiin sai 

vastata nimettömästi. Alkukartoitusten vastaukset lähetettiin vastaavalle 

työntekijälle, joka lähetti koosteen opinnäytetyöntekijälle. Saadut vastaukset on 

analysoitu ja aineisto esitellään raporttiosuudessa siten, että mukanaolijoiden 

henkilöllisyys ei tule näkyviin.  

Prosessiin osallistujien mielipiteillä ja ajatuksilla on ollut merkitystä, ja prosessin 

etenemiseen liittyviä palautekeskusteluja on käyty koko prosessin ajan. Jos ei ole 

ollut mahdollista toteuttaa ryhmän yhteistä toivetta, opinnäytetyöntekijä on 

pyrkinyt argumentoimaan tekemänsä päätökset selkeästi ryhmälle ja 

varmistamaan ymmärryksen siitä, mihin seikkaan rajaaminen liittyi. 

Isätyön Materiaalin suunnitteluvaiheen toiveena oli luoda materiaali, joka yhdistää 

uusimman isiä koskevan tutkimustiedon ja mahdollistaa isyyteen liittyvien 

asioiden monimuotoisen pohtimisen työntekijälle. Tutkimustieto-osuutta tuodaan 

materiaalissa esiin lähteiden selkeällä merkitsemisellä ja sivuille nähtäville 

kerätyillä tutkimuksilla. Pyrkimyksenä on ollut koostaa käyttäjää mahdollisimman 

hyvin palveleva materiaali.  
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Toiveena Isätyön Materiaalille oli, että isien oma ääni ja kokemukset pääsevät 

siinä kuuluviin. Perustava idea oli luoda runko, jonka ympärille on helppo 

jatkossa koota uutta aineistoa. Tällä hetkellä mukaan materiaalin lisäämiseen on 

ilmoittautunut kolmen eri jäsenjärjestön työntekijöitä; valmistamaan lyhyitä 

videoesityksiä oman työnsä piiristä. Työntekijöillä on myös sisältöideoita 

materiaalisisällön kasvattamiseksi. Alussa kaavailtu työn laajeneminen on päässyt 

hyvään alkuun.  

Isätyön Materiaalin nettisivujen rakentaminen on pohdintaa kirjoitettaessa 

puolessavälissä. Prosessi tulee jatkumaan vuoden 2014 kevääseen.  Opinnäytetyön 

sisällä tapahtunut materiaalin testaus on siten voinut koko materiaalin kannalta 

tuottaa vasta väliraportointia. Opinnäytetyön produktio on kuitenkin onnistunut 

kokonaisuus jo tässä vaiheessa.  

Kehittämisprosessin toiminnallisia osioita olisi voinut ehkä tehdä toisin. Isätyön 

Materiaalin idea oli hyvin uusi ja innovatiivinen, ja sen haltuun otto on ollut osin 

vaativaa. Prosessin aloittamiseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa, yhteisen 

ymmärryksen rakentamiseen siitä, mistä Isätyön Materiaalissa lopulta on 

kysymys. Tällä hetkellä kehittämisryhmän jäsenille on jo kirkastunut, miten 

ainutlaatuisessa prosessissa he ovat olleet mukana. 

Kaikkien kokousten keskustelun henki on koettu innostuneeksi ja hyväksi. 

Osallistujat ovat kokeneet saaneensa paljon toisiltaan niin ammatillisesti kuin 

jaksamisen kannalta. Tämän on mahdollistanut kokousten hyvä suunnittelu sekä 

Isätyön Materiaalin rakenne, joka pitää sisällään tehtäviä ja pohdittaviksi-osioita.  

Näin laajan toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen on ollut iso haaste monesta 

syystä. Opinnäytetyön oppikirjallisuudessa painottuu yhä tutkimuksellinen 

opinnäytetyö. Verkkomateriaalin tekemiseen liittyvät ohjeistukset on tarkoitettu 

lähinnä opetusmateriaalin tekemiseen, jolloin opinnäytetyöntekijä on joutunut 

puntaroimaan ratkaisujaan paljolti itsenäisesti.  

Toisaalta, konstruktiivisessa maailmankuvassa, mikään ei ole yksiselitteistä ja 

kokoaikaisessa vuoropuhelussa toisten kanssa on mahdollisuus oppia aina lisää. 

Siitä tämä opinnäytetyö on loistava esimerkki. 
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15 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Opinnäytetyönprosessin aikana on syntynyt kehittämisehdotuksia Isätyön 

materiaalin ympärille. Nämä ideat on kuitenkin jouduttu jättämään syrjään tästä 

projektista, jotta opinnäytetyö valmistuisi sille varatussa ajassa.  

15.1 Isätyön Materiaalin sisältörungon kasvattaminen 

Heti opinnäytetyön alkumetreillä materiaalista oli runsauden pulaa. Rajauksia 

jouduttiin tekemään. Prosessin aikana on toivottu kokonaisuuksia 

muodostettavaksi mm. seuraavista aihealueista: poissaolevan isyyden merkitys, 

sukupuolisensitiivinen työote sekä lapsilähtöinen osio, jossa lapsi olisi keskiössä.  

Opinnäytetyön prosessissa lähdettiin vastaamaan työntekijän tarpeisiin 

yksilötasolla. Tämä tarkoittaa, että materiaaliin tuotiin mukaan ainesta, jota 

työntekijä voi hyödyntää oman työnsä kehittämisessä ja saada suoria vinkkejä 

käytettäväksi asiakastyössä. Aineiston rajaaminen tällaiseksi on ollut järkevää 

tähän asti, mutta jatkossa myös työyhteisötaso on syytä tuoda materiaalin 

sisällöksi. Samalla myös materiaalin käytön ohjeistus tarvitsee lisäystä. 

15.2 Oppimisen ja muutoksen arviointiin liittyvien mittaristojen puuttuminen 

Isätyön Materiaali ei nykymuodossaan sisällä minkäänlaista mittaristoa tai 

ehdotusta oppimisen sujumisen arviointiin. Tämä on suuri puute. Oppimisen 

kannalta on tärkeää, että opiskelija tai yhteisö voi asettaa itselleen tavoitteen, 

jonka edistymistä voi seurata, joko itse- tai vertaisarvioinnin avulla.  

Materiaalista puuttuu myös nykytilanteen mittaamiseen liittyvää materiaalia. Se 

sisältää vinkkejä hyviin käytäntöihin, mutta sen sisällä ei ole työn auditointiin 

liittyviä työkaluja, joita ainakin työyhteisötasolla materiaalia käytettäessä 

tarvittaisiin.  

Englannissa toimivan The Fatherhood Institute-yhdistyksen Mark Osborn kertoi 

Suomen vierailullaan, että Englannissa toteutetuissa kehittämishankkeissa 

työntekijöiden tyypillisin asenne isien kanssa tehtävään työhön on: mehän teemme 

jo hyvää työtä. Kuitenkin asiaa tutkittaessa näin ei ole. Huomion perusteella on 
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kehitetty tarkka auditointityökalu, jotta ilmiö saataisiin näkyväksi ja työnlaatua 

saataisiin kohenemaan. (Osborn 2013.)  

Myös meillä tällainen olisi tarpeen. Tästä syystä opinnäytetyöntekijän mielestä 

oppimiseen liittyvää mittaristoa olisi hyvä kehittää ennen keväällä 2014 

tapahtuvaa julkaisua. 

15.3 Materiaalin tuottaminen jatkossa 

Isätyön Materiaalisivut valmistuvat kevään 2014 aikana, jonka jälkeen sivustoja 

tulee aktiivisesti mainostaa, jotta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen 

työntekijät löytävät ne. On haaste luoda jäsenjärjestöjen ja Miestyön 

kehittämiskeskuksen välille yhteistyösuhde, ja saada jäsenjärjestöjen työntekijät 

mukaan käyttämään sivustoja sekä tuottamaan uutta materiaalia. Miten sitten 

synnyttää työntekijöiden keskuudessa elämys ja kokemus, että on kysymys 

meidän sivustoista?  

Tulee olemaan haasteellista pitää idea yhteisestä tekemisestä pinnalla ja onnistua 

saamaan mukaan tekijöitä jatkamaan kehitystyötä.  Tiedon tuotto nettiin voi 

muodostaa kynnyksen. Osallistuminen on kuitenkin pyritty tekemään helpoksi. 

Materiaalivinkkien lähettäminen on vaivatonta sähköpostitse. Käyttöön valittiin 

helppo formaatti (PowerPoint-pohja) jolle tietoa voi tuottaa. Iso osallistumisen 

muoto on videoleikkeiden tekeminen sivustoille. Tähän on muutamia 

kiinnostuneita jo ilmoittautunut. Työntekijöiden tietoisuus ja innostus tarvitaan, 

jotta hyvin alkuun laitettu Isätyön Materiaali muodostuu eläväksi osaksi tehtävää 

työtä ja voi kasvaa edelleen.  

Erityisenä toiveena on, että myös työnjohdon ja organisaation rakenteet tukisivat 

tätä ammattilaisten aktiivisuuden ja erityistietämyksen esiin tuloa, sallimalla 

työntekijöiden käyttää työaikaa materiaalin työssä hyödyntämiseen ja edelleen 

kehittämiseen. Tämä on tarpeen, jottei materiaali ”unohdu” tai jää kiireiden 

vuoksi hyödyntämättä.  

Isätyön ammattilaisten monipuolinen osaaminen, sen jakaminen kaikkien 

työntekijöiden kesken ja tämän tuomat, uudenlaiset työn kehittämisen keinot, ovat 

arvokas lisä Ensi- ja turvakotien liiton alaisuudessa tehtävään perhetyöhön. Kun 
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materiaali on myös muiden yhteistyökumppaneiden, sosiaali- ja terveydenhuollon 

eri tahojen käytettävissä, sen potentiaalinen mahdollisuus erimuotoisesti tukea isiä 

ja heitä työssään kohtaavia on parhaimmillaan laaja.  

15.4 Jatkotutkimusaiheita 

Isien elämä ja isyys ovat olleet muutoksen kourissa viime vuosina ja tällä hetkellä 

näyttää, että muutos jatkuu. Tästä syystä isiä ja isyyttä koskeva laaja-alainen 

jatkotutkimus on tarpeellista. Isyyden tukemista koskeva tutkimus on kohdentunut 

neuvolatoimintaan. Isyyden tukeminen on kuitenkin laajempialainen asia, se 

liittyy koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään ja sen ympärillä oleviin 

palvelurakenteisiin. Tämän vuoksi olisi hyvä myös tutkimuksen fokusta laajentaa. 

Isyyden tukemiseen löytyy jo jonkun verran materiaalia. Tästä materiaalista ei 

tällä hetkellä ole tutkimustietoa saatavilla. Joitakin materiaaliin liittyviä 

tutkimuskysymyksiä:  

 Miten työntekijät ovat käyttäneet heille tarkoitettua materiaalia?  

 Miten materiaali on palvellut työkäytäntöjen ja – tapojen kehittymistä?  

 Onko materiaali auttanut isiä saamaan parempia palveluita?  

 Mitä mieltä isät itse ovat heille kohdennetusta materiaalista?  

 Onko materiaali palvellut isien tarpeita?  

 

Tutkimuksen tarve on ilmeinen. Verkossa oppimisen mahdollisuudet tulevat 

laajenemaan tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä on tarjolla erilaisia verkko-

oppimismateriaaleja, joissa on ”pelillisiä” ominaisuuksia ja virtuaalitodellisuutta 

hyväksi käyttäviä maailmoja, joissa voi harjoitella asioita. Tämä osa-alue kaipaisi 

myös tutkimusta yleensä, ja varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon alueen 

sovelluksena.  

 

Miten näitä uusia oppimisympäristöjä voisi hyödyntää, sosiaali- ja 

terveydenhuollon peruskoulutuksessa ja työntekijöiden ammatillisessa 

jatkokoulutuksessa sekä asiakastyössä? 
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Isätyön Materiaalin karttuessa olisi toivottavaa, että myös sitä tutkittaisiin. 

Materiaalin kehittämisen kannalta olisi hyvä kerätä tietoa sivujen käyttäjiltä mm. 

seuraavista asioista: sivustojen toimivuudesta, siitä millä tavoin sivuja on käytetty, 

keitä käyttäjät pääsääntöisesti ovat, millaista oppimista materiaalin käyttäminen 

synnyttää ja mitkä asiat ovat tukeneet käyttäjien osallistumista sivustojen tekoon.  

Sivustoille kertyvän materiaalin kautta voisi tutkia, millaista isä- ja äitikuvaa 

sivusto ylläpitää, miten se tukee vanhemmuutta, miten lapsinäkökulma näkyy 

sivustoilla tai millaiset asiat kenties jäävät vielä näkymättömäksi, sanoittamatta. 
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Liite 1: Sähköposti toiminnanjohtajille 

Hei,  

Olen lähettänyt alla olevan kirjeen työntekijällesi henkilölle X ja hän ollut innostunut 

osallistumaan prosessiin. Nyt kysyn Sinun suostumistasi esimiehenä: voiko x osallistua 

tähän Isätyön e-materiaalin kehittämisprosessiin? 

Materiaalia tehdään jäsenjärjestöjen asiakastyöntekijöille. Nyt tehdään vain 

pienimuotoinen runko, jota täydennetään myöhemmässä vaiheessa. Tämän prosessin 

kesto noin 25.2.–30.5.2013, joka myöhemmin täsmentyy. Kokouksia tämän kevään 

aikana tulee neljä ja tietysti materiaalin läpikäyminen vie jonkun aikaa.                               

T. Sirpa Hopiavuori 

  

Hei,  

toivoisimme, että voisimme jakaa yhdessä asiantuntemusta ja ajatuksia. Olemme 

Miestyön kehittämiskeskuksessa kokoamassa sähköistä materiaalipakettia isätyön 

tueksi. Jäsenyhdistyksistä on jo pidemmän pyydetty tätä materiaalia. Materiaali on 

tarkoitus koota Miestyön kehittämiskeskuksen jo aiemmin kokoamista/ tekemästä 

materiaaleista, mutta nyt ne työstetään helposti käytettävään muotoon kaikille. 

Sähköinen materiaalirunko koostuu dioista, artikkeleista, tehtävistä, elokuvista, 

musiikista jne. Sähköisen materiaalirunko pitäisi tässä vaiheessa sisällään noin 5-6 

keskeisintä aihetta. Materiaaliosiot pitävät siis sisällään tieto-osuuksia, mutta myös 

ajatuksia/tunteita herättäviä osioita.  

  

Toivomme, että osallistuisit meidän kanssa yhdessä sähköisen materiaalipankin 

työstämiseen. Prosessi alkaisi (25.2.) 45 min kestävällä Skype-palaverilla jossa käytäisiin 

läpi keskeiset teemat ja kehittämisprosessin eteneminen.  Alussa olisi pienimuotoinen 

alkukartoitus liittyen materiaalin sisältöön. Tämän jälkeen, Miestyön kehittämiskeskus 

työstäisi asiantuntijaryhmän ideoiden ja mielipiteiden perusteella sähköistä materiaalia 

ja palauttaisi kommentoitavaksi ryhmälle. 

Kommentointi kokouksessa (11.4) käytäisiin yhteistä keskustelua Teidän asiantuntijoiden 

huomioista ja korjauksista joita materiaaliin on tehty ja tehdään. Lopuksi tehtäisiin 

loppukysely. 

Aikaresurssi: Ehdotamme Sinulle palaveria Pasilassa/ Skype- palaveri aikaa maanantaina 

25.2. klo 13-14.  Käykö aika sinulle? 

Seuraava yhteinen palaveri Pasilassa/ Skype-palaveriaika olisi viikolla 15. torstaina 11.4. 

klo 13–15 

Näiden tapaamisten välillä Sinulle lähetettäisiin materiaalia tutustuttavaksi/ 

kommentoitavaksi. Ilmoitathan viikon sisällä oletko halukas yhteistyöhön ja käykö tuo 

25.2. klo 13 -14 aika Sinulle. Kiitokset jo tässä vaiheessa. Terveisin. Sirpa Hopiavuori 



 

 

Liite 2: Isätyön verkkomateriaalin sisältöluettelo 

ERO 
 Ero miehen kokemana 

 Erosta selviytyminen 

 Isyys eron jälkeen 

 Miehen auttaminen erokriisissä 

 

ISIEN JA MIESTEN KANSSA TYÖSKENTELY 

 Erilaisia tapoja kohdata isä 

 Isien kohtaaminen 

 Isän mukaan työskentelyyn 

 Isätyö 

 Mies palveluiden hakijana 

 Miesten kanssa työskentely 

 Miestyö 

 Miksi miesten kanssa kannattaa työskennellä 

 Mikä haastaa muutokseen isien huomioimisessa 

 

ISYYS 

 Erilaisia tapoja olla isä 

 Isiltä isille 

 Isyyden tukeminen 

 Isyys syntymässä  

 Isyys 

 Isyyteen liittyvä stressi 

 Isä ja isyys 

 Isän merkitys lapselle 

 Läsnä oleva isä 

 Mistä isät puhuvat 

 Mitä isyys antaa 

 Monenlaisia miehiä 

 Osallistuva isä 

 Poissaoleva isä 

 

MIES JA TUNTEET 

 Miehen malli ja tunteet 

 Mies ja tunteet 

 

PÄIHDE- JA VÄKIVALTAONGELMA 

 Isyys ja väkivalta 

 Isyys vs. väkivalta 



 

 

 Päihdeongelma     

 Väkivallan moninaisuus 

 Väkivallan taustalla olevia tekijöitä 

 Väkivallan vaikutus työntekijöihin 

 Väkivalta ja isyys 

 Väkivalta ja päihdeongelma haaste isyydelle 

 Väkivalta ja päihdeongelma 

 Väkivalta 

 

VANHEMMUUS 

 Hyvä vanhemmuus 

 Isä, äiti ja lapsi – vuorovaikutuksen merkitys 

 Isäkortit 

 

SEKALAISTA 

 Juurruttaminen 

 Kirjallisuutta ja pohdittavaa 

 Miehen hyvinvointiin vaikuttavat asiat 

 Mikä ohjaa toimintaamme 

 Sukupuoli 

 Toimiva parisuhde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3: Kehittämisryhmän aikataulu keväälle 2013 

 

 Info-tapaaminen (Skype - kokous) 25.2.2013 klo 13–14  

 Skype - kokous 27.3.2013 klo 14.15.–15.30 (X poissa) 

 Skype - kokous16.4.2013 klo 9.00–10.30 

 Lähityöskentelyä Pasilassa 16.5.2013 klo 10–17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4: Alkukartoituskaavake  

E-ISÄTYÖMATERIAALIN TAUSTAKYSELY 
 

1. Mitkä näistä valitsisit sähköisen materiaalin runko-osiksi? Valitse 5 keskeisintä 

käyttäen tekstin korostusväriä. 

 

ISYYS 

 
□ Isyyden syntyminen   

o isyyden määritelmiä  

o miten isäksi tuloa koetaan 

o isäksi kasvamiseen vaikuttavat asiat 

 

□ Erilaisia tapoja olla isä  

 neuvolatyöntekijöiden havaintoja isistä 

 

□ Mitä isyys antaa?  

o tutkimuksien valossa 

 

□ Läsnäoleva isä  

o lapsen kannalta 

o naisen kannalta 

o miehen kannalta 

 

□ Isän merkitys lapselle ja lapsen merkitys isälle – tutkimuksien valossa   

 

□ Isyyden tukeminen  

o isät tarvitsee tukea, mistä sitä saa? 

 

□ Isyyteen liittyvä stressi ja voimavarat  

 

□ Mistä isät puhuvat työntekijöille?  

 

□ Isiltä isille   

o mitä isät ovat sanoneet  

 

□ Poissaoleva isä  

o isättömien vanhempien kanssa työskentely 

 

ISIEN KANSSA TYÖSKENTELY 
 

□ Erilaisia tapoja kohdata isä   



 

 

o työntekijän asenteita 

o 10 tapaa saada kontakti isään 

□ Isä mukaan työskentelyyn   

o miksi mukaan? 

o minkä/kenen kanssa työskennellään? 

 

□ Isätyö   

o ensikotityön kannalta 

o isien antamia vinkkejä työntekijöille 

 

□ Verkostoituminen peruspalveluiden kanssa  

 esimerkiksi neuvola, varhaiskasvatus ja työterveys 

 tiedon kulkeminen ja yhteinen asiakkuus   

VANHEMMUUDEN TUKEMINEN 

□ Hyvä vanhemmuus   

o tunnetyöskentelyä → tunteiden sanottamista ja tunnistamista vanhemmuudessa 

 

□ Isä, äiti ja lapsi – vuorovaikutuksen merkitys  

 

□ Isäkortit  

 

□ Toimiva parisuhde  

o elementtejä 

o parisuhdeongelmat 

 

PÄIHDE- JA VÄKIVALTAONGELMA → HUOLEN PUHEEKSI OTTAMINEN 

JA MITÄ TEEN SEN JÄLKEEN 

 
□ Väkivalta ja isyys  

o miten väkivalta vaikuttaa isyyteen 

 

□ Väkivalta ja päihdeongelma haaste isyydelle  

o muutoskriisien näkökulma 

o mitkä asiat etäännyttävän miehen perheestä 

 

2. Kerro, miksi valitsit edelliset kohdat? 

3. Miten hyödyntäisit työssäsi sähköistä materiaalia? 

4. Millainen materiaali auttaisi Sinua ymmärtämään isyyttä paremmin? 

 



 

 

Liite 5: Pasilan lähityöskentelyn ohjelma 

E-ISÄTYÖN MATERIAALIN LÄHITYÖSKENTELYPÄIVÄ 16.5.2013 

OHJELMA  

 

9.30–10.00 Kahvit 

 

10.00–11.00 Päivän ohjelman läpikäyminen ja ideointi 

 

11.00–11.45 Lounas Viherlatvassa 

 

11.45–13.30 Työskentelyä 

 

13.30–13.45 Kahvitauko 

 

13.45–15.00 Työskentelyä 

 

15.00–15.15  Tauko 

 

15.15–16.30 Jatkotyöskentelystä sopiminen   

 

16.30–17.00 Päivän yhteenveto ja kahvit 

 

 

TERVETULOA PASILAAN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 6: Palaute lähipäivän ja Skype-kokouksien sujumisesta 

 

Tämän päivän työskentelyn sujuminen 
4  5  6  7  8  9  10 mikä vaikutti arvosanaasi? 

 

Tämän päivän työskentelyn henki 

4  5  6  7  8  9  10  mikä vaikutti arvosanaasi? 

 

Tämän päivän työskentelyn tulos / tuotos 

4  5  6  7  8  9  10 mikä vaikutti arvosanaasi? 

 

Mitä muuta olisit toivonut tältä päivältä? 

 

Mihin olit tyytyväinen? 

  

Millaisena olet kokenut aikaisemmat Skype-kokoukset? (ovatko ne 

edistäneet työskentelyäsi? onko käyty keskustelu ollut hyvää? onko niiden kesto ja 

palaverien tiheys olleet mielestäsi riittävät?) 

 

Millaisena olet kokenut prosessin yleensä? (kouluarvosana 4-10) 

 

Miten toivoisit prosessin jatkuvan? 

 

 

 

 



 

 

Liite 7: Sähköpostilla lähetetyt ohjeet Miestyönkehittäjille 

Hei X ja X, 

olemme jakaneet lähipäivänä työstetyt fläppipaperit kolmeen osaan (X:lle 

lähetetty postitse ja X:lla huoneessa).  X, X ja X työstävät oman osuutensa X:n 

varaamana ajankohtana 31.7.–1.8.  Lisäsimme fläppeihin X:n PowerPoint 

esityksistä mielestämme sopivat diat sopiviin kokonaisuuksiin. Saman esityksen 

diat on numeroitu samalla numerolla, jotta löytäisitte oikean esityksen S-asemalta 

(tiimit/Miesten keskus/MKK luentoja/ 2012–2013). 

Varasimme teille kaksi päivää aikaa työstää PowerPoint esityksistä toimivat 

kokonaisuudet. Näiden kahden päivän aikana esitykset tulee olla sellaisessa 

muodossa, jossa ne voi laittaa kaikkien nähtäville internettiin (tehtäviä, 

videoklippejä ym. lisätään myöhemmin). Katsomme toistemme muokkaamat 

esitykset yhdessä Sopukassa 7.8. Kun olet tehnyt oman osuutesi, lähetä 

sähköpostitse tämä/ nämä esitykset jokaiselle alustavaan katseluun. Näin 

säästämme 7.8. työskentelyaikaa. Voit tehdä mahdolliset omat kommenttisi jo 

alustavasti, jotka kerrot muille Sopukassa.  

PowerPoint esitykset on numeroitu S-asemalle, joten löydät esityksen ja sitä 

kautta dian, jonka haluat yhdistää e-materiaaliin (S-asema: tiimit/Miesten 

keskus/E-isätyömateriaali/ VALMISTA/ ja siitä oikea kokonaisuus (ISYYS ja 

ISIEN KANSSA TYÖSKENTELY) esitykseen.  

Samalla, kun katsotte esityksen sujuvuutta ja lisäätte uusia dioja, tulee teidän 

lisätä/ korjata lähipäivänä ryhmien tekemät muutosehdotukset parhaaksi 

katsomallanne tavalla. Mieti, mikä Sinusta olisi sopivan pituinen dia-esitys, jotta 

se oli mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Itse mietimme max. 15 diaa/ esitys.  

Kalenteriin on varattu 15.8. klo 13–15 aikaa Sopukassa esiin nousseiden 

korjausten tekemiseksi.  

Jos jokin asia jäi epäselväksi, autan mielelläni   

Sirpa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 8: Pasilan lähityöskentelypäivän ohjelma syyskuussa  

Isätyön Materiaalin lähityöskentelypäivä keskiviikkona 

18.9.2013  Paikka: Ensi- ja turvakotien liitto, pieni neuvotteluhuone 
 

 

OHJELMA  

 

9.30–10.00 Kahvittelua kuulumisten vaihtoa 

 

10.00–10.45  Isätyön Materiaalin käytettävyyden tutkiminen 

– työskentelyn ohjeistaminen   

 

10.45–11.30 Lounas Viherlatvassa 

 

11.30–13.30 Työskentelyä työparin kanssa 

 – itsenäinen työnrytmittäminen 

 – mahdollisuus hakea kahvia tai teetä keittiöstä 

 

13.30–13.45 Tauko 

 

13.45–14.45 Yhteistä keskustelua materiaalin käytettävyydestä 

 

14.45–14.55  Tauko 

 

14.55–15.15 Palautteen kerääminen prosessista  

 

15.15–16.00 Jatkotyöskentelystä sopiminen ja kahvit 

 

 

TERVETULOA ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 9: Ohjeistus Isätyön Materiaalin testaamiseen 

Lähipäivä 18.9.2013  

Isätyön verkkomateriaalin käyttäjäystävällisyyden tutkiminen parityöskentelyn 

aikana. Tutkikaa sivujen kaikkia osioita, mutta keskittykää sen jälkeen teille 

annettuun tehtävään. 

Teillä on käytettävänä 2 tuntia aikaa tutkiaksenne seuraavia asioita ja 

vastataksenne seuraaviin kysymyksiin: 

 

Miten löysitte Isätyön verkkomateriaalin Ensi- ja turvakotien verkkosivuilta? 

Kuvatkaa etsintäprosessia parilla sanalla? 

 

Mitä ajatuksia sivustojen ulkonäkö teissä herätti?  

 

 Arvioikaa ulkonäköä myös numeraalisesti ympyröimällä sitä parhaiten 

kuvaava numerokouluarvosanoilla 4 5 6 7 8 9 10  

  

Keskustelkaa, mitä mieltä olitte sivujen käytettävyydestä? (Oliko asiasisältö 

helposti luettavaa? Tuntuivatko tehtävät mielekkäiltä? Miten oheismateriaali 

mielestänne toimi? jne.) 

 

 Arvioikaa käytettävyyttä myös numeraalisesti, ympyröimällä sitä 

parhaiten kuvaava numero kouluarvosanoilla 4  5  6  7  8  9  10 

   

Kuinka hyvin sivusto palveli ajattelun ja keskustelujen virittäjänä teitä? 

 Arvioikaa keskustelun ja ajattelun viriämistä myös numeraalisesti 

ympyröimällä sitä parhaiten kuvaava numerokouluarvosanoilla 4  5  6  7  

8  9   

 

 

 

 



 

 

Liite 10: Sähköpostikysely kehittämisprosessin arviointiin 

 

Hei, 

voisitteko vastata alla oleviin kysymyksiin muutamalla sanalla tämän viikon 

aikana, jos mahdollista. Kysymykset auttavat minua prosessin arvioinnissa ja 

prosessin jatkon suunnittelussa.   

Kiitos, Sirpa 

 

KYSYMYKSET: 

 Mitä uutta olet saanut työhösi Isätyön Materiaalin kehittämisprosessin 

aikana? 

 Onko prosessin aikana tapahtunut tiedoissasi tai taidoissasi muutoksia 

suhteessa isien kanssa työskentelyyn? 

 Mitä ajatuksia Isätyön Materiaali on herättänyt sinussa itsessäsi suhteessa 

isiin ja isien kanssa tehtävään työhön? Keiden kanssa olet jakanut 

ajatuksiasi? 

 Miten olet kokenut osallisuutesi prosessin aikana? 

 Jotain muuta mitä haluat sanoa? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 11: Miestyön kehittämiskeskuksen Isätyön Materiaalin kehittämisprosessin 

               aikataulu 

 

ISÄTYÖN MATERIAALIN KEHITTÄMISPROSESSIN AIKATAULU 
 

 SYKSYLLÄ 2012 MIESTENKESKUKSEN TIIMISSÄ KESKUTELUA 

KEHITTÄMISTARPEISTA 

o keskustelun jälkeen päädytään aloittamaan Isätyön 

verkkomateriaalin kehittämisprosessi 

o Miesten keskuksen työntekijät valitsevat mahdolliset mukaan 

tulevat työntekijät 

 

 YHTEYS YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÖIHIN PUHELIMITSE SÄHKÖPOSTI 

TOIMINNANJOHTAJILLE (kutsu yhteistyöhön ja luvan pyytäminen 

toiminnanjohtajilta) 

 

 MIESTYÖN KEHITTÄMISKESKUKSESSA PROSESSIN ALOITUS KOKOUS 

o 20.2.2013 klo 9.30–11.00  

o Mitä MKK haluaa tältä prosessilta/ materiaalilta? 

o Kuinka monta osiota/ pakettia?--> tehdään kysely kerätyn 

materiaalin pohjalta jäsenyhdistyksen työntekijöille 

materiaalirungosta 

 

 PROSESSIN ALOITUS: INFO Kehittämisryhmäläisille 

(kehittämisprosessiin mukaan tuleville henkilöille) 

o 25.2.2013 klo 13.00–14.00 

o Lyhyt info materiaalista 

o Kysely 

 



 

 

 TYÖSKENTELYÄ 

o kyselyn tulokset lähetään sähköpostilla asiantuntijoille 

o viikot 9-15 

o Materiaali luettavaksi ja kommentoitavaksi asiantuntijoille 

 

 SKYPE-KOKOUKSET 

 2 x  

 toteutunut 27.3. klo 14.15.-15.30 

 PowerPointien kommentointi 

 toteutunut 16.4. klo 9-10.30 

 PowerPointien kommentointi 

 

 KOMMENTOINTIKOKOUS PASILASSA 

o 16.5.2013 klo 10-17  

o käydään läpi kahdessa ryhmässä tähän asti tehty materiaali. Ryhmä 

tekee materiaaliin korjaus/muutosehdotukset 

pienryhmätyöskentelyn kautta 

o ryhmä myös voi ideoida sisältöön uusia asioita 

o Korjauksien ja huomioiden jakaminen yhdessä, että kaikki kuulevat 

o välikysely prosessista 

o jatkoista sopiminen, tulevat Skype-kokoukset ja lähipäivä  

 

 SKYPE-PALAVERIT 

o 27.6. klo 13.30-16 (teknisiä vaikeuksia)  

 fokuksessa ns. oheismateriaali, jota jokaisen piti kerätä 

ennen Skype-kokousta, ihmiset eivät olleet ennättäneet 

o 21.8. klo 9-10.30 (käydään läpi oheismateriaalia)  



 

 

 tehdään huomio, että materiaalia muuten riittävästi, 

mutta artikkelit puuttuvat ja aiheita käsittelevä lasten 

kirjallisuus puuttuu 

 

 LÄHIPÄIVÄ PASILASSA 18.9. JOLLOIN MATERIAALI PITÄISI OLLA JO 

KATSOTTAVANA NETISSÄ 

o tutkitaan materiaalin käyttäjäystävällisyyttä eli miten materiaali 

toimii verkkosivuilla 

o kerätään palaute materiaalin käytettävyydestä ja prosessista 

o testauksen jatkaminen työtoverin (tovereiden kanssa) 

o aloitetaan keskustelu prosessin jatkumisesta 

 

 SKYPEKOKOUS 16.10 

 

Verkkosivujen aukaiseminen miesten viikolla 45, sivuista tiedottaminen 

25.6. klo 15.30 Sovittu, että henkilö X tekee tuntitöinä nettisivujen rakenteen ja 

lisää MKK:n tekemän materiaalin. Työskentely tapahtuisi X:n itse valitsemaan 

ajankohtana. 

 Lähetetään viimeistään elokuussa viikolla 31 sivujen rakenteeseen 

liittyvät toivomukset. 

 Sivujen rakenne tulisi olla valmiina elokuussa viikolla 34 ja ensimmäiset 

sisällöt paikoillaan viikon 37 aikana.  

 Lisäyksiä ja korjauksia tulee viikon 38–39 aikana.  

 Viestittely toimii pääsääntöisesti sähköpostilla, mutta mikäli tarvetta 

tulee, niin sovitaan palaveri sivujen katsomiseksi. 

 Kehittämisryhmään osallistuneille jäsenjärjestöjen työntekijöille kysely 

(lopuksi) 


