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1 JOHDANTO 

Teimme opinnäytetyömme Viola ry:n Kuka huomaa mut? -hankkeelle. Opin-

näytetyön idea tuli työelämäkumppanilta, jolla oli suunniteltuna hankkeeseen 

erilaisia konkreettisia lopputuotoksia. Hankkeen tarkoituksena on vanhempien 

eron myötä tapahtuneen perherakenteiden muutoksen kohdanneiden lasten 

varhaisen tuen saannin varmistaminen ja lasten hyvinvoinnin lisääminen las-

ten osallisuuden lisäämisen avulla. Tarkoitus pyritään saavuttamaan vahvista-

malla vanhempien ja palveluverkoston osaamista, sekä tietoisuutta aihepii-

ristä. Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon alueelle lasten hyvinvointia ja osalli-

suutta tukeva eroauttamisen malli. Hankkeen toteutusajaksi on arvioitu vuodet 

2019–2021.  

 

Opinnäytetyömme on osa hankkeessa tuotettua lapsen osallisuutta tukevaa 

videota. Videoprojektin tarkoituksena on hankkia tietoa lapsilähtöisin menetel-

min ja tuottaa kerätyistä tiedoista video, jolla tuetaan vanhempia ja palveluver-

kostoa kohtaamaan perherakenteiden muutoksia lapsilähtöisesti, sekä toimia 

vertaistukena perherakenteen muutoksen kohtaavalle lapselle. Videoprojekti 

on laaja kokonaisuus ja opinnäytetyömme rakentui tiedonkeruun osuudesta. 

Konkreettisesti keräsimme valitsemallamme menetelmällä tietoa varhaiskas-

vatusikäisiltä lapsilta ja luovutimme saadun materiaalin eteenpäin hankkeelle 

videon tekoa, sekä muuta mahdollista käyttöä varten. Tiedon keräämisen me-

netelmiä olimme pohtineet yhdessä opinnäytetyön tilaajan kanssa ja pää-

dyimme pitämään yhden ohjauksellisen kokonaisuuden kahdessa varhaiskas-

vatuksen yksikössä. 

 

Ohjauskertojen tavoitteena oli kartoittaa lasten perherakenteita ja perhekäsi-

tyksiä perhepiirrosta apuna käyttäen. Tarkoituksena oli myös piirroksiin liitty-

vien tunnetilojen selvittäminen ja tulkinta havainnoinnin ja haastattelun avulla. 

Lasten ikäjakauma oli 4–6 vuotta. Aikataulujen puitteissa emme ehtineet osal-

listua itse videon toteutukseen. Videon tulee toteuttamaan hankkeen työnteki-

jät muiden yhteistyötahojen kanssa. Videossa tuodaan esille lapsien näke-

myksiä ja mielipiteitä perhekäsityksiin liittyen. Video suunnataan vanhemmille 
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ja lapsille, joille perherakenteiden muutokset ovat ajankohtaisia, sekä ammat-

tilaisille, jotka kohtaavat lapsiperheitä työssään.   

 

2 PERHE KASVUYMPÄRISTÖNÄ 

Lapsi kehittyy ennen kaikkea lähiympäristönsä vaikutusten alaisena. Lapsen 

lähiympäristö koostuu toimintojen, roolien ja ihmissuhteiden verkostosta. Tyy-

pillisiä lähiympäristön vaikuttajia ovat muut ihmiset, kuten toverit, sisarukset ja 

vanhemmat. Ympäristön ja ihmisten piirteillä ja ominaisuuksilla on mahdolli-

suus edistää tai haitata lähiympäristön vuorovaikutusta ja toimintaa ja sitä 

kautta lapsen kehitystä. (Niemi 2012, 37.) 

 

Kehityksen kannalta haitallisiksi lähiympäristön ominaisuuksiksi Niemi (2012) 

mainitsee Stacksin (2005) tutkimuksiin viitaten vanhempien epäjohdonmukai-

set kasvatusperiaatteet, turvaton ja organisoitumaton kiintymyssuhde tai van-

hempien psykopatologia. Lapsen lähiympäristössä esiintyvien henkilöiden 

keskinäiset suhteet ovat myös keskeisiä lapsen kehityksen kannalta. Lapsen 

vanhemmilla ja sisaruksilla on merkitys lapsen sosiaalistumisen kehittymiselle 

ja sitä kautta lähiympäristön rakentumiselle. (Niemi 2012, 39, 40.) 

 

Niemi (2012) kokoaa teoksessaan Parken ja Burielin (1998) kuvaamaa van-

hempi-lapsialasysteemiä. Sen mukaan vanhemmilla on lastensa sosiaalistu-

misen kannalta monta roolia. Vanhemmat toimivat lapsen “vuorovaikutuspart-

nereina”, ohjaajana, sekä mahdollisuuksien järjestäjänä. Vanhemmilla on siis 

vastuullaan näyttää lapsilleen esimerkkiä, kuinka sosiaalisissa tilanteissa toi-

mitaan, opastaa lapsiaan oikeanlaiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen, sekä 

järjestää heille tilanteita, joissa sosiaalista vuorovaikutusta on mahdollista tur-

vallisesti harjoitella. (Niemi 2012, 39.) 

 

Lapsen kehityksen kannalta Niemen (2012) mukaan perheen resursseilla on 

yhteys erityisesti lapsen kognitiivisiin valmiuksiin ja lapsen persoonallisuuden 

piirteillä taas lapsen sosiaalisiin valmiuksiin. Valmiudet ennustavat lapsen ke-

hitystä myös seuraavassa ikäkaudessa ja näin ollen mahdolliset haasteet ja 

vahvuudet kertautuvat, kun lapsi kasvaa ja kehittyy. Myös eri alueiden val-
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miuksien vaikutus toisiinsa kasvaa lapsen varttumisen myötä, eli mitä van-

hempi lapsi on kyseessä, sitä enemmän esimerkiksi sosiaalisilla valmiuksilla 

on vaikutusta kognitiivisiin valmiuksiin. (Niemi 2012, 5.) 

 

2.1 Erilaiset perherakenteet 

Perherakenne käsittää Niemen (2012) mukaan perheeseen kuuluvat jäsenet 

ja heidän roolinsa perheessä. Perherakenteen yhteydessä käytämme teks-

tissä käsitettä perhemuoto, jolla tarkoitetaan pääasiassa perheeseen kuuluvia 

jäseniä. Tilastokeskuksen (2012) mukaan perheet jaotellaan kymmeneen eri 

perhetyyppiin. Avio-, avo-, mies- ja naisparit, joilla ei ole lapsia, avio-, avo-, 

mies- ja naisparit, joilla on lapsia, sekä perheet, joihin kuuluu äiti, tai isä ja 

lapsi tai lapset. Lisäksi on lueteltu perheisiin kuulumaton väestö, joka koostuu 

pääosin yksin asuvista henkilöistä, sekä eritelty uusperheet ja kansainväliset 

perheet.  

 

Berg (2012) viittaa tilastokeskuksen tutkimuksiin, joiden mukaan perheeseen 

kuuluvia ihmisiä on ollut vuonna 2010 kaikkiaan 4 065 168 kappaletta eli 75,6 

prosenttia koko väestöstä. Vuonna 1950 perheisiin kuuluvia henkilöitä on ollut 

3 457 474, joka kattoi tuolloin 85,8 prosenttia väestöstä. Perheeseen kuulu-

vien henkilöiden määrä on siis vuosien varrella prosentuaalisesti hieman vä-

hentynyt. Vuonna 1950 keskimääräinen perheen koko on ollut 3,7 henkilöä ja 

vuonna 2010, 2,8 henkilöä. Tyypillisen perhekoon voidaan siis katsoa pienen-

tyneen vuosien varrella. (Berg 2012.) Kerppola-Pesu ym. (2017) mainitsevat 

artikkelissaan, että tutkimustuloksiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä lapsi ei voi 

Suomessa olla kirjoilla, kuin yhdessä osoitteessa. Tällöin perhetilastojen ulko-

puolelle jäävät esimerkiksi etävanhemmat ja, sekä yksinhuoltajien perheet, 

joista lapsi on muuttanut pois tai täyttänyt 18-vuotta.  

 

Jokinen (2017) kirjoittaa artikkelissaan perheestä ja määrittää sen yhdeksi 

vanhimmista yhteiskunnan instituutioista. Perheen koostumuksen ja sen, ketä 

perheeseen määritetään kuuluvan, hän sen sijaan kertoo vaihdelleen eri ai-

koina. Tämän seurauksena perheen tieteellinen määritteleminen on haasta-

vaa. Yleensä ihmiset kuuluvat elämänsä aikana vähintään kahteen perhee-
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seen. Aluksi siihen perheeseen, jossa syntyvät ja kasvavat, ja myöhemmin sii-

hen, joka aikuisiällä perustetaan. Vallalla olevan normaalin perheen määritel-

mäksi Jokinen (2017) kiteyttää saman katon alla elävät yksilöt, joita toisiinsa 

yhdistää verisiteet ja avioliiton tai adoption kaltaiset siteet. Ydinperheeseen lii-

tetään tyypillisesti ennakko oletus äidistä, isästä ja heidän lapsistaan. Ydinper-

heen historia perhemuotona on pitkä ja monet tutkijat pitävätkin sitä vertailu-

kohtana muille perhemuodoille. Jokinen (2017) kuitenkin kritisoi ydinperheelle 

asetettua asemaa normina. 

 

Yksi yleistyvä ja viime aikoina keskustelua herättänyt perhemuoto on sateen-

kaariperheet. Kerppola-Pesu ym. (2017) määrittää artikkelissaan sateenkaari-

perheiden tarkoittavan perheitä, joissa ainakin yksi vanhempi kokee kuulu-

vansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tavallisimmaksi sateenkaariper-

heen muodoksi Kerppola-Pesu ym. (2017) mainitsee naisparin ydinperheen, 

johon kyselytutkimuksen mukaan lukeutuu Suomessa vajaa puolet kaikista sa-

teenkaariperheistä.  

 

Kerppola-Pesu ym. (2017) ovat luoneet artikkeliinsa taulukon, jossa sateen-

kaariperheen perhemuotoja määritellään. Ydinperheeksi nimitetään naisparin, 

miesparin, bi- tai transihmisen ja hänen puolisonsa, sekä heidän lapsensa/las-

tensa muodostamaa perhettä. Apilaperheeksi taulukossa määritetään lapsi-

perhe, jossa vanhemmuutta jaetaan kahden tai useamman kodin välillä ja 

uusperheestä puhuttaessa tarkoitetaan perhettä, jossa joku perheen lapsista 

ei ole syntyessään kuulunut kyseiseen perheeseen. Mikäli joku perheen lap-

sista on perheen ulkopuolelta adoptoitu, puhutaan adoptioperheestä. Eräänä 

sateenkaariperheen perhemuotona mainitaan myös polyamoriset perheet, jol-

loin perheen aikuisista useampi, kuin kaksi ovat rakkaussuhteessa keske-

nään. Taulukossa määritetään edellä mainittujen lisäksi myös yhden vanhem-

man perhe, etävanhemman perhe, sijaisperhe ja lapseton perhe. (Kerppola-

Pesu ym. 2017.) Osaa mainituista perhemuodoista esiintyy myös muissa, kuin 

sateenkaariperheissä. 

 

Myös Aarnio (2014) mainitsee sateenkaariperheiden yhteydessä apilaperheet, 

joka on niin ikään yleistyvä perherakenteen muoto. Apilaperheellä tarkoitetaan 
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perhettä, jossa kaksi tai useampi aikuista ovat ryhtyneet vanhemmiksi ilman 

keskinäistä parisuhdetta. Kaksiapilaperheen vanhemmuudesta voidaan käyt-

tää myös nimikettä kumppanuusvanhemmuus. Lisäksi apilaperheitä voi olla 

kolmiapilaperheitä, joissa (yleensä homoseksuaalisen) pariskunnan lisäksi 

perheeseen kuuluu itsellinen vanhempi. Apilaperheen vanhempia voi olla 

myös esimerkiksi miespari ja naispari, jotka ovat sopineet keskenään lapsen 

hankinnasta ja kasvattamisesta yhteistyössä. Pariskuntien muodostamaa api-

laperhettä nimitetään neliapilaperheeksi. Apilaperheessä tavallista on, että 

lapsella on useampi sosiaalinen vanhempi, vaikka biologisesti ja juridisesti 

vanhempia on kaksi. (Aarnio 2014.) 

 

Tuomi (2019) tiivistää tutkielmassaan perheiden moninaistumista, jolla tarkoi-

tetaan aiempaa perinteistä, ydinperhettä moninaisimpia perhemuotoja, joita 

nyky-yhteiskunnassamme esiintyy enenevässä määrin. Muutoksen ja tiedos-

tamisen myötä myös palvelujärjestelmässä tulee osata nykyisin huomioida pa-

remmin erilaiset perheet. Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-

man yhtenä tavoitteena on ollut uudistaa lakia lapsen huollosta ja tapaamisoi-

keudesta ja näin ollen huomioida aiempaa paremmin erilaisia perhemuotoja. 

(Tuomi 2019.) Tällaisella palvelujärjestelmän uudistamisella on vaikutusta 

myös yleisiin yhteiskunnallisiin perhekäsityksiin. 

 

2.2 Erilaiset perhekäsitykset 

Berg (2012) koostaa perhekäsityksiä tilastokeskuksen tutkimuksiin pohjaten. 

Familistinen perhekäsitys pohjautuu 1500-luvun ja avioliiton tyypillisiin ihantei-

siin ja tyypillistä on se, että perheen tarpeet ja korkea moraali ylittää yksilön 

tarpeet. Individualistisen perhekäsityksen Berg (2012) kuvaa pohjautuvan 

1800-luvulle ja ihmisten väliseen rakkauteen, jossa avioliitto on sitova tekijä, 

mutta ihmisten henkilökohtaiset tarpeet ja pyrkimykset ovat kuitenkin ensisijai-

sia. Individualistisen perhekäsityksen seuraajana Berg (2012) kuvaa funktio-

nalistisen perhekäsityksen, jonka hän sijoittaa 1950 luvulle. Funktionalistiselle 

perhekäsitykselle on tyypillistä, että perheen kaksi perustehtävää on lasten 

sosiaalistaminen yhteiskunnan jäseneksi ja aikuisten persoonallisuuden va-

kauttaminen niin, että he voivat toimia yhteiskunnan jäseninä. (Berg 2012.) 
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Aalto ym. (2016) kirjoittaa artikkelissaan perheiden monimuotoisuuden histori-

asta ja perhekäsitysten muovautumisesta. Perheeseen liittyvät arvot ja per-

heymmärrys on muuttunut aikojensaatossa. Jokinen (2017) kuvaa artikkelis-

saan perhekäsityksen muovautumista niin, että usein yksilön omat kokemuk-

set ja kulttuuriset “silmälasit” vaikuttavat yksilön näkemykseen aikuisiän per-

heestään, sekä muista perheistä. Hän toteaa myös, että mikäli näitä opittuja 

asenteita ei tiedosta, voi olla vaikeaa ymmärtää omasta perherakenteesta 

poikkeavia perherakenteita.  

 

Aallon ym. (2016) kirjoituksessa nousee esiin perheen “perinteiset roolit” ja nii-

den jakautuminen nykypäivänä. “Perinteiset roolit” perheessä tarkoittavat roo-

leja, jotka ovat muodostuneet aikakautena, jolloin oli vielä tyypillistä, että äidit 

hoitivat kotona lapsia ja isät tekivät maatalon töitä tai myöhemmin kävivät ko-

din ulkopuolella ansiotyössä. Suomessa vahvaa “kotiäitikulttuuria” ei esiintynyt 

kuitenkaan edes toisen maailmansodan jälkeen, jolloin se oli muualla länsi-

maissa vahvimmillaan. (Aalto ym. 2016.) 

 

Nykyään kuitenkin on tyypillistä, että myös äidit käyvät töissä ja rakentavat 

uraa yhtä lailla ja perhe-elämä täytyy saada järjestettyä niin, että molemmilla 

vanhemmilla on siihen mahdollisuus. Aallon ym. (2016) artikkelissa käytetään 

esimerkkinä hallituksen ehdotusta, jossa alle kolmivuotiaiden lasten kotihoidon 

tuki jaettaisiin isän ja äidin kesken. Hallitustasolla asiasta oltiin erimielisiä ja 

perinteisiä rooleja, sekä haikailtiin, että kauhisteltiin ja tämä kiteyttää hyvin 

myös yleisen asennoitumisen “perinteisiä perherooleja” kohtaan. (Aalto ym. 

2016.) 

 

Historiaa ja “perinteistä perhekäsitystä” pohtiessa nousee Aallon ym. (2016) 

kirjoituksessa esiin perheen yhteinen sukunimi, joka entisaikojen porvarillisen 

ihanteen mukaisesti määräytyy perheen isän sukunimen mukaan. Yhteisen 

sukunimen historia on kuitenkin yleistä käsitystä lyhyempi ja yhteisen, isän su-

kunimen mukaan määräytyvä sukunimi on ollut lain vaatimana Suomessa käy-

tössä ainoastaan parin sukupolven ajan, 1930-luvulta 1980-luvulle ja sitä en-

nen sukunimi on voinut vaihtua esimerkiksi perheen asuinpaikan mukaan. 

(Aalto ym. 2016.) 
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Myös Miettinen (2017) on kirjoittanut perhemuodon ja perhe-elämän muutok-

sista ja viittaa muun muassa perhe-elämän edistävistä vaikutuksista myös yk-

silön hyvinvointiin ja terveyteen. Seikka vahvistaa käsitystä siitä, että perhe-

elämällä ja perhettä koskevalla päätöksenteolla on merkitys myös ihmisten hy-

vinvointiin laajemmalti. Kirjoituksessa todetaan myös, että yhteiskunnan ra-

kenteilla, normeilla ja kulttuurisella ympäristöllä on vaikutus yksilöiden perhe-

elämää koskeviin päätöksiin. 

 

Miettinen (2017) kirjoittaa artikkelissaan, että Suomessa perheessä asuvia ih-

misiä on vuonna 2015 noin 74 prosenttia väestöstä ja perheiden keskimääräi-

nen koko on 2,8 henkilöä. Artikkelissa jaotellaan perheiden rakenteita niin, 

että tyypillisin perhe, joiden osuus on noin puolet kaikista perheistä, on paris-

kuntaperhe, jossa ei ole lapsia. Lapsiperheitä kaikista perheistä on noin 40 

prosenttia, joista yksinhuoltaja perheitä on vuonna 2015 21 prosenttia. Mietti-

nen (2017) vertaa lukuja vuoteen 1980, jolloin perheessä asuvia ihmisiä oli 85 

prosenttia ja vuoden 1970 alkuun, jolloin perheistä 60 prosenttia oli lapsiper-

heitä. 

 

Lisäksi lapsiperheiden vanhempien ikä on kasvanut, eli lasten saaminen ajoit-

tuu aiempaa myöhempään ajankohtaan ihmisen elämänkaarella. Miettinen 

(2017) pohtii artikkelissaan lasten saanti iän vaikutusta syntyvyyteen, kun bio-

logisesti hedelmällisimmät vuodet ovat tämän hetken ensisynnyttäjien ikävuo-

sia tarkastellen jo takanapäin ja samaan aikaan hedelmällisyyshoitojen tarve 

on kasvanut. Vuonna 2017 ensimmäisen lapsensa saavat suomalaisnaiset 

ovat keskimäärin 28,5-vuotiaita ja miehet hieman yli 30-vuotiaita, kun 1970-lu-

vulla yli puolet ensimmäisen lapsensa saaneista naisista oli alle 23-vuotiaita. 

(Miettinen 2017.) Aikojen saatossa lapsiperheiden määrä ja koko on siis pie-

nentynyt ja ensimmäistä lastaan saavien perheiden keski-ikä on noussut. En-

simmäisen lapsen saanti iän nousu ja aiempaa pienemmät perheet, sekä va-

littu lapsettomuus muokkaavat osaltaan kulttuurista vaikutusta perhekäsityk-

siin yhteiskunnassamme.  
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Vaikka yhteiskunnallinen ja kulttuurinen perhekäsitys muokkaa ja säätelee 

myös lapsien perhekäsityksiä, oli lisäksi tutkimuksemme kannalta merkityksel-

listä käsitellä myös tutkimuksia, joissa pyritään selvittämään miten nimen-

omaan lapset käsittävät perheen. Lapsien perhekäsityksistä ei kuitenkaan löy-

tynyt kovin runsaasti tutkimustietoa. Brannen ym. (2000) toteavat teokses-

saan, että lapsen perhekäsitys muotoutuu kokemuksellisuuden kautta. Lap-

sille rakastetuksi ja hoivatuksi tuleminen oli lapsille merkityksellisintä. Tutki-

muksen mukaan lasten perhekäsitykseen vaikuttaa merkitsevästi, minkälai-

sissa olosuhteissa lapsen oma perhe-elämä tapahtuu. Perherakenne itses-

sään on olosuhteisiin nähden toisarvoinen seikka. Oman perheen ja yleisten 

perherakenteiden rajat eivät Brannenin ym. (2000) mukaan ole lapsille merki-

tyksellisiä tärkeiden suhteiden rakentumisen kannalta. 

 

Lasten käsitykset perheeseen liittyen Brannenin ym. (2000) mukaan määritty-

vät hoivan ja välittämisen kokemuksen kautta. Erään lapsen sitaatti vapaasti 

suomennettuna sisältää ajatuksen, että jos lapsi kokee rakkautta, silloin hän 

on osa perhettä ja jos lapsi ei koe rakkautta tai huolenpitoa, mitä merkitystä äi-

dillä ja isällä silloin edes on. Lapsille ei ollut merkityksellistä olivatko vanhem-

mat heidän biologisia vanhempiaan. Lapsille oli tyypillistä vastausten perus-

teella määrittää perhe kuitenkin lasten kautta, eli perheestä puhuttaessa auto-

maattinen oletus lapsilla oli se, että perheeseen kuuluu lapsi tai lapsia. (Bran-

nen ym. 2000, 12.) 

 

Brannenin ym. (2000) selvittäessä kouluikäisten lasten perhesuhteita ja tär-

keitä henkilöitä selvisi, että isovanhemmat ovat lapselle usein merkityksellisiä 

henkilöitä. Lapsen ja isovanhemman suhteen aktiivisuus, kuten tapaamisti-

heys ei ollut vaikuttavana tekijänä isovanhempien merkityksen rakentumi-

sessa. Lapsille tärkeitä suhteita olivat Brannenin ym. (2000) mukaan lisäksi 

suhteet serkkuihin, sekä vanhempien sisaruksiin. Tutkimuksessa ilmeni myös, 

että lapsen ydinperheen koko vaikuttaa lapselle merkityksellisten suhteiden 

rakentumiseen ydinperheen ulkopuolella. Pienestä perheestä tuleva lapsi mai-

nitsi vähemmän merkityksellisiä henkilöitä, kuin suuremman perheen lapsi. 
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2.3 Vanhempien ero perheessä 

Vaikka vanhempien eron rooli on käsitteenä opinnäytetyössämme pieni, se on 

opinnäytetyömme tilaajan, Kuka huomaa mut? -hankkeen, keskeinen teema ja 

täten pidimme tärkeä määrittää sen osana opinnäytetyömme käsitteistöä. 

Kiiski (2011, 5-6) toteaa väitöskirjassaan, että avioeron psyykkinen kuormitus 

ilmeni hänen haastattelemillaan eron kohdanneilla henkilöillä kielteisinä tun-

teina, kuten ahdistuksena ja mielialan vaihteluna. Yleisimpinä eromotiiveina 

hän pitää läheisyyden puutetta, erilleen kasvua ja puolison itsenäistymistä. 

Näimme näissä tuloksissa selkeästi sen, miten ero näyttäytyy lapselle, sillä 

lapsi peilaa voimakkaasti vanhempiensa tunnetiloja. Kiiski (2011, 19) on huo-

mannut myös, että avioerot ovat nykyään niin yleisiä, että niiden vaikutukset 

heijastuvat koko yhteiskuntaan ja sen jäseniin ja hän pitää tämän vuoksi avio-

eron tutkimista tärkeänä. Keskityimme opinnäytetyössämme varhaiskasvatus-

ikäisiin lapsiin tämän yhteiskunnan jäseninä.  

 

Niemi (2012) kirjoittaa teoksessaan, että vanhempien väliset ristiriidat voivat 

aiheuttaa lapsessa emotionaalisia tai fysiologisia reaktioita tai vaikuttaa van-

hempilapsi suhteeseen. Niemi (2012) viittaa Zimetin ja Jacobin (2001) tutki-

mukseen, jossa todetaan, että vanhempien ristiriidoilla on yhteys lasten käyt-

täytymisongelmiin ja emotionaalisiin haasteisiin. Intensiiviset konfliktit olivat 

haitallisimpia ja lasten vetäytyneisyyttä lisääväksi todettiin väkivaltaiset riidat. 

Vanhempien riidat lapsiin liittyen todettiin myös haitallisiksi lapsille ja lapset 

tunsivat näissä tilanteissa olevansa itsesyytösten muodossa vastuussa rii-

dasta. (Niemi 2012, 53.) 

 

Parisuhteissa elävien henkilöiden kertomuksissa yksi kolmesta yleisimmistä 

riidan aiheista oli juuri lapsen kasvatukseen liittyvät erimielisyydet. Neljä vii-

destä pitää myös puolisoiden erilleen kasvamisen lisäksi lasten hyvinvointiin 

liittyviä asioita sopivina eromotiiveina. (Kiiski 2011, 26.) Kiiskin (2011) tutki-

mustuloksista voimme selkeästi päätellä, että erolla on suuri vaikutus myös 

lasten hyvinvointiin. Vanhemmat pitävät lapsen hyvinvointia niin tärkeänä 

asiana, että ovat valmiita päättämään parisuhteensa lapsen edun vuoksi. Toi-

saalta Hokkanen (2002, 121) kertoo kirjassaan vanhempien eron tarvitsevan 
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painavia syitä lasten vuoksi. Itse erotilanteessa ei kuitenkaan osata aina toi-

mia lapsen hyvinvointia tukevalla tavalla. Kuten Kääriäinen (2018) toteaa, van-

hempien eroa edeltävä aika usein aiheuttaa perheessä kireän ilmapiirin, jonka 

lapsi aistii. Vaikka eron tarkoitus olisi tukea lapsen hyvinvointia, voivat tällaiset 

ilmapiiriin liittyvät tekijät vaikuttaa vahingollisesti lapsen kasvuun ja kehityk-

seen myös jatkossa.  

 

Kääriäinen (2008) kertoo kirjassaan, että aikuisten puhumattomuus voi olla 

vahingollista lapselle. Lapsi voi joutua vanhempiensa viestinvälittäjäksi tai 

kantamaan vastuuta asioista, jotka kuuluisivat vanhemmille. Esimerkkinä täl-

laisista asioista, joita vanhemmat eivät pysty omien ongelmiensa takia keske-

nään hoitamaan, on muun muassa tapaamisten järjestely. Tällainen toiminta 

taas aiheuttaa lapselle mahdollisesti liikaa vastuuta ikätasoonsa nähden. Kää-

riäisen (2008) tekemissä haastatteluissa ilmenee, että lasten ääntä ei usein 

kuulla ja oteta huomioon eroon liittyen. Lapsille ei kerrota siitä mitä vanhem-

pien välillä tapahtuu. Haastatteluissa koetaan, ettei asia kuulu lapselle, vaan 

on vanhempien välinen asia. Castrén (2009, 142) toteaa, että vaikka lapsien 

oikeudet ovat lisääntyneet ei heillä silti ole paljoa sanavaltaa perherakenteen 

muutoksissa. Tästä huomataan, kuinka perherakenteiden muutokset kosketta-

vat enenevissä määrin vain vanhempia ja heidän ajatuksiaan siihen liittyen.  

 

Kääriäisen (2008) mukaan mikäli ero tulee yllätyksenä toiselle vanhemmalle, 

se tulee yllätyksenä myös lapselle. Tästä seuraa usein katkeruutta, joka vai-

keuttaa tilannetta. Vanhempi voi esimerkiksi oman katkeruutensa seurauk-

sena tarrautua lapsiin. Kääriäinen (2008) toteaa toisaalta myös, että jos ero on 

sopuisa lasten jatkoa ajatellen vanhempien välillä, ei tilanteeseen oteta usein 

kolmatta osapuolta, esimerkiksi lastenvalvojaa avuksi. Näin ollen lasten äänen 

kuuleminen jää vähemmälle. Vanhemmat voivat myös käyttää ristiriitatilan-

teissa lasta tai lapsen tekemisiä toisiaan vastaan, mikä vaikuttaa lapsen minä-

kuvaan negatiivisesti. 

 

Eron jälkeen vanhemmat ovat suuressa roolissa lapsen hyvinvoinnin säilymi-

sen kannalta. Se miten vanhemmat sopeutuvat eron jälkeiseen elämään, on 
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suuri vaikutus lapsien sopeutumisprosessiin. (Hokkanen 2002, 119.) Vanhem-

pien kyky eläytyä lapsen asemaan erossa tukee lasta selviytymään eron ai-

heuttamasta hämmennyksestä ja elämänmuutoksista. Lapset kokevat tällöin 

emotionaalista traumaa paljon vähemmän, kun he saavat osallistua itseään 

koskevaan päätöksentekoon. Vanhempien ja lasten välinen aiempi luottamus 

ja kiintymys, sekä hyvät suhteet tukevat myös erotilanteessa. (Kääriäinen 

2008, 80.) Vanhempien erosta ajatellaan varmasti useammin negatiiviseen, 

kuin positiiviseen sävyyn. Kuitenkin Hokkanen (2002, 125) toteaa, että negatii-

visuuden lisäksi avioero voi olla lapselle myös mahdollisuus. “Erotilanteessa 

on tärkeä muistaa, että parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus jatkuu” (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2018). Vanhemman tulisi miettiä omaa ja entisen 

kumppaninsa vanhemmuutta, sekä tietoisesti opetella uudessa arjessa van-

hempana toimimista. Lapsi tulee ottaa mukaan uutta arkea koskevaan suun-

nitteluun ja päätöksentekoon. 

 

Mäenpää ja Poutiainen (2009) tutkivat narratiivisen analyysin avulla aikuisten 

kertomuksia lapsena koetusta perherakenteen muutoksesta. Tämä tutkimus 

tutkii kuitenkin muutoksen kohdanneita henkilöitä vuosia vanhempien eron ai-

heuttaman perherakenteiden muutoksen kohtaamisen jälkeen. Myös Makko-

nen (2009) on tutkinut aikuisten ihmisten tarinoita lapsena koetusta vanhem-

pien erosta. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 27, 0-18 vuoden ikäistä hen-

kilöä, joista 13:sta oli erotilanteessa 0-7 vuotiaita. Miltei puolet tutkimukseen 

osallistuneista henkilöistä olivat siis kohdanneet vanhempien eron varhaiskas-

vatusiässä. Hän toteaa myös tutkimuksensa lopussa, että aikuisten kertomat 

kokemukset lapsena kohdatusta vanhempien erosta vahvistavat käsitystä 

siitä, ettei lapsen ääni kuulu erotilanteessa riittävästi. 

 

Lapset kertoivat Brannenin ym. (2000) kouluikäisten lasten perhesuhteita kos-

kevassa tutkimuksessa kokemuksistaan vanhempien erotilanteessa. Tutki-

mukseen osallistuvista lapsista noin 44 prosenttia olivat sitä mieltä, että van-

hempien tulisi keskustella keskinäiset asiansa selväksi ja 28 prosenttia lap-

sista sitä mieltä, että vanhempien tulisi antaa parisuhteelleen toinen mahdolli-

suus. Lapset olivat yleisesti sitä mieltä, että esimerkiksi isän pois muutto olisi 

negatiivinen asia, mutta haastatellessa jo eron kohdanneiden perheiden lapsia 
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nousi esiin, että isän muutettua pois, lapsi oli kuitenkin tottunut tilanteeseen. 

Haastateltu lapsi totesi, ettei muutos ollut niin ikävä, kuin hän ennalta oletti ja 

hän on tyytyväinen siihen, että kuitenkin tapaa isäänsä säännöllisesti. (Bran-

nen ym. 2000, 9.)  

 

Vanhempien eron jälkeen on tyypillistä, että perheeseen liittyy uusi vanhempi 

ja mahdollisesti hänen kauttaan uusia lapsia. Brannen ym. (2000) tarkastelee 

tutkimuksessaan lasten käsityksiä uusista perheenjäsenistä, joita vanhempien 

eron myötä on perheeseen liittynyt. Fokuksena tutkimuksessa on “isäpuolet”. 

Lapsille oli tutkimuksen mukaan tyypillistä, että isäpuolen tultua perheeseen, 

meni aikaa, ennen kuin lapsi koki uuden jäsenen osaksi perhettään. Mikäli 

uusi perheenjäsen osoitti lapselle vanhemmuutta huolehtien ja hoivaten, ta-

pahtui tämä muutos nopeammin. Lapset, useimmiten tytöt, mainitsivat kuiten-

kin usein olevan tyytyväisiä järjestelyyn, sillä he kertoivat huomanneensa, että 

uusi tilanne teki heidän äitinsä onnellisemmaksi. (Brannen ym. 2000, 12, 13.) 

 

Cashmore ym. (2007) kiteyttävät tutkimukseensa perustuvassa artikkelissaan 

monesta näkökulmasta vanhempien eroa ja lasten kokemuksia siitä. Hieman 

yli puolet tutkimukseen osallistuneista lapsista koki, että heille oli annettu joko 

vähän tai ei ollenkaan sanavaltaa vanhempien ero- ja riitatilanteessa. He olisi-

vat kuitenkin toivoneet vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan tutkimuksen mukaan 

enemmän sanavaltaa ja mielipiteiden selvittämistä. Jopa 91% lapsista oli sitä 

mieltä, että heidät tulisi ottaa mukaan, ei välttämättä edes päätöksen tekoon, 

vaan heitä koskevien asioiden käsittelyyn. Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että 

alle 12- vuotiaat olivat tyytymättömämpiä siihen, paljonko he saivat sananval-

taa, kun taas yli 12- vuotiaat kokivat määrän sopivaksi. (Cashmore ja Parkin-

son 2007.) Tämä antaa ymmärtää, että lapset todella jäävät usein ulkopuo-

liseksi koko muutostilanteessa. Opinnäytetyössämme haluammekin tutkia ja 

selvittää ajankohtaisesti lasten näkemyksiä perherakenteista. Pidämme tär-

keänä myös selvittää niiden lasten mielipiteitä ja kokemuksia, jotka eivät ole 

omassa perheessään eroa kohdanneet. 
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Vanhempien eroa käsitteenä on tutkittu paljon ja aihealueelle on tuotettu run-

saasti erilaista tutkimustietoa, sekä kirjallisuutta. Miettinen (s.a. 180) tutkii ar-

tikkelissaan perherakenteita ja niiden muutoksia. Hän pohtii lapsiperheiden 

vanhempien parisuhteiden päättymistä avioerotilastoihin pohjaten ja toteaa, 

että luku on todenmukainen vasta kun lukuun lisätään myös avopuolisoiden 

erot. Parisuhteen purkautuminen ei usein kosketa vain puolisoita, vaan eroon 

päätyvissä perheissä asuu usein myös lapsia. Miettinen (s.a. 180) selvitti, että 

vuonna 2015 vanhempiensa avioeron koki runsaat 15 000 lasta. Kun mukaan 

lasketaan avoparien erot, niin on arvioitu, että vuosittain vanhempiensa eron 

kohtaa lähes 30 000 lasta. Avoparien eroista kertova tilasto on kuitenkin peräi-

sin vuodelta 1996, joten tarkkaa tietoa ei ole. Voidaan siis todeta, että van-

hempien ero on yleinen syy perherakenteiden muutokseen. 

 

3 LAPSI TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

Lapsilähtöistä kokemustietoa kerätessä tulee huomioida, että lapsiin kohdistu-

vassa tutkimuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon niin aiheen, kuin kohde-

ryhmänkin sensitiivisyys. Kallinen ym. (2015) kokoavat teoksessaan eri tutki-

joiden kohtaamia haasteita lapsia tutkiessa. Haasteiksi nousee esimerkiksi 

lasten taipumus sekoittaa totuuteen tarinan elementtejä ja se, että lapsi saat-

taa pyrkiä miellyttämään tutkijaa.  

 

Tutkimuksemme lapsilähtöinen kokemustieto on hyvinkin suodattamatonta tie-

toa suoraan lapsilta ja haluamme nimenomaan kerätä tietoa lapsen omasta 

näkökulmasta aihetta koskien. Kallinen (2015) herättääkin lukijan pohtimaan, 

onko “vastauksen” totuuden mukaisuudella merkitystä tutkimuksen lopputulok-

sen kannalta. Hän toteaa myös tutkimuksen totuuden mukaisuus kysymyksiä 

pohtiessaan, että kokemuksiin liittyvässä tutkimuksessa tulee muistaa, että 

koskaan ei voida sanoa, ettei henkilön kokemus ole totuuden mukainen. 

Nämä seikat tulee huomioida niin, ettei tutkija epähuomiossa johdattele tutkit-

tavia vastaamaan tietyllä tavalla tai odota tietynlaista vastausta. Oikeita ja 

vääriä vastauksia ei tämän tyyppisessä tutkimuksessa ole. Kallinen (2015) 

muistuttaa myös huomioimaan sen, että vaikka pyritään tutkimaan lapsen kä-

sityksiä ja näkemyksiä, on aikuisen mahdotonta päästä lapsen maailmaan. Ai-

kuinen tarkastelee lapsien käsityksiä ja näkemyksiä aina aikuisen silmin. 
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Kun lapsilta halutaan kokemustietoa sensitiiviseen aiheeseen liittyen, lapsi 

saattaa esimerkiksi vaihtaa aihetta tai liikehtiä hermostuneesti, mikäli käsitel-

tävä aihe on liian tunteita herättävä tai tulee “liian lähelle”. Tällöin tutkijan tulee 

huomioida tilanteen eteneminen lapsen ehdoilla. Lapset kuitenkin yleensä 

ovat taitavia käsittelemään sensitiivisiäkin aiheita heille itselleen sopivin tavoin 

esimerkiksi tarinan kautta, mikä voisi olla aikuiselle hankalaa. (Kallinen ym. 

2015.) 

 

3.1 Lapsen osallisuus 

Lapsen osallisuus on Kuka huomaa mut? -hankkeen tavoitteena ja näin ollen 

myös opinnäytetyössämme keskeisenä käsitteenä. Käsittelemme tässä kap-

paleessa lapsen osallisuutta käsitteenä, sekä teoriaa siitä miten osallisuus 

näyttäytyy ja miten se tulee ottaa huomioon tutkimuksessamme. Osallisuus 

tarkoittaa lapsen oikeutta saada tietoa häntä itseään koskevista asioista ja vai-

kuttaa niihin. Osallisuuden toteutumisessa olennaista on vastavuoroisuus. Mi-

käli lapsi ei ole osallisena asioiden käsittelyssä, eikä saa niistä tietoa, asioihin 

vaikuttaminen ei ole mahdollista.  

 

Oranen (2019) kuvaa lapsen osallisuuden rakentumista kuuden eri osa-alueen 

kautta. Osa-alueita ovat mahdollisuus osallistua tai kieltäytyä, mahdollisuus 

saada tietoa, vaikuttaminen prosessiin, mahdollisuus omien ajatusten ilmaise-

miseen, tuki omien mielipiteiden ilmaisuun, sekä mahdollisuus itsenäisiin pää-

töksiin. (Oranen 2019.) Myös Roos (2016, 54) tuo esille tekstissään osallisuu-

den merkityksen ja tärkeyden etenkin päiväkotiarjessa. Hän kuvailee lapsen 

osallisuutta tukevan ja olevan lapsen rohkaiseminen, sekä ohjaaminen oman 

itsensä ilmaisemisessa. Hän myös painottaa aikuisen ja lapsen hyvän vuoro-

vaikutuksen tärkeyttä, sillä se on edellytys osallisuuden kehittymiselle. Nä-

emme tärkeänä huomioida nämä osa-alueet käytännön toteutuksessamme 

niin, että ne määrittelevät toimintaamme.  

 

Opinnäytetyömme painottuu lapsilähtöisen kokemustiedon keräämiseen, joten 

onkin tärkeää huomioida lapsien näkökulmia tilanteeseen yksilöllisesti ja kuun-

nella lasten toiveita. Pajulammi (2014, 191) toteaa myös lapsen hyötyvän 
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mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämäänsä ja lapsen etua määriteltäessä, 

osana sitä on lapsen oikeus osallistua. Lapsen osallisuus ei kuitenkaan ole 

lapsen omalla vastuulla. Onkin tärkeää muistaa, että aikuinen ei voi olla aina 

äänessä, vaan aikuisen tehtävä on kuunnella lasta. 

 

Laki ja asetukset määrittelevät, että lapsen osallisuus on otettava huomioon. 

Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731) on säädetty, että lapsia on kohdel-

tava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koske-

viin asioihin kehitystään vastaavasti. Myös varhaiskasvatuslaissa (2018) on 

artikla lapsen osallisuuteen liittyen. Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417) sää-

detään lapsen osallisuudesta edellä mainittujen lisäksi vielä yksityiskohtaisem-

min.  

 

YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista artiklassa 13 lukee, että “lapsella on 

oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Tämä oikeus sisältää vapauden hakea, 

vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen suullisessa, 

kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä tahansa muussa lapsen valitse-

massa muodossa” (Unicef 2018). Lapsen osallisuutta tukevia ratkaisuja ja me-

netelmiä on siis enenevässä määrin yleisesti ottaen lasten arjessa. Lapsen 

osallisuus on erittäin tärkeä seikka huomioida myös perherakenteita ajatellen. 

Onhan kyse kuitenkin muun muassa asumisjärjestelyiden ja perherakenteen 

muuttuessa lasta itseään läheisesti koskettavasta asiasta. 

 

3.2 Tutkimusympäristön vaikutus 

Haastattelu tutkimusta toteuttaessa tärkeää on, että haastateltavalla on tie-

dossaan ennalta sovittu kellonaika (Hirsjärvi ym. 2008). Lasten kanssa enna-

kointi korostuu, sillä he noudattavat yleensä varhaiskasvatuksessa tuttua päi-

värytmiä, jonka äkilliset muutokset saattavat olla joillekin lapsille haasteellisia. 

Raittila ym. (2017) toteaa teoksessaan, että lasten haastattelun sijaan olisi pu-

huttava lasten kanssa tapahtuvasta keskustelusta, joka kuvaa paremmin vuo-

rovaikutustilannetta. 
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Hirsjärvi ym. (2018) kuvaa teoksessaan istumajärjestyksen merkitystä haas-

tattelutilanteessa. Haastateltavan tulisi olla riittävän lähellä haastattelijaa ääni-

tyksen laadun takaamiseksi, sekä luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi. Lap-

sia haastatellessa ääninauhurin läheisyydessä pysytteleminen voi olla haasta-

vaa joillekin lapsille ja heitä tulee siitä tarvittaessa muistuttaa. Haastateltavan 

ilmeitä ja eleitä on helpompi seurata ja tulkita, mikäli haastattelija kannustaa 

haastateltavaa pysyttelemään lähellä. Ilmeiden ja eleiden näkeminen on kes-

keistä välittömän palautteen kannalta sekä haastattelijan, että haastateltavan 

näkökulmasta (Hirsjärvi ym. 2008). 

 

Haastattelujen tallentaminen ääninauhurin avulla haastattelutilanne saadaan 

sujumaan jouhevasti ilman katkoja. Nauhoituksiin saadaan myös sisällytettyä 

haastateltavan äänenpainot ynnä muut tärkeät vivahteet, jotka tukevat haas-

tattelun tulkintaa, mutta jäisivät puuttumaan kirjatusta haastatteluaineistosta. 

Mahdollisimman luontevaan ja vapautuneeseen keskusteluun pyrittäessä 

haastattelijan olisi hyvä pystyä toimimaan ilman kynää ja paperia. Kysymyspa-

peri voi olla mukana tarvittaessa, mutta sen tulee olla muotoiltu niin, ettei sen 

käyttö vaadi tarpeetonta selailua. Haastattelun teemat olisi hyvä opetella etu-

käteen ulkoa sujuvuuden varmistamiseksi. (Hirsjärvi ym. 2008.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) säädetään, että sosiaalisesti 

ja psyykkisesti turvallisessa oppimisympäristössä lasten rohkaiseminen ja 

kannustaminen on keskeistä hyväksyvän ja välittävän ilmapiirin saavutta-

miseksi. Lapsen on hyvä olla ja hän tuntee kuuluvansa ryhmään, kun sään-

nöistä sovitaan yhdessä ja toimintatavat ovat yhteisvastuullisia. Lapsia tulee 

kannustaa kysymään, kertomaan ja keskustelemaan heitä kiinnostavista asi-

oista. Psyykkisesti ja sosiaalisesti vahva varhaiskasvatusympäristö tarjotaan 

lapsille päiväkodissa sallimalla kokeilut ja epäonnistumiset. (Opetushallitus 

2016.) Tämä säädös tulee huomioida myös tutkimus ja haastattelutilannetta 

toteuttaessa niin, että lasta kannustetaan kertomaan mielipiteensä tilanteen 

edetessä ja varmistetaan, että lapsi on tietoinen tilanteesta ja tulevista tapah-

tumista, sekä haastattelun funktiosta. 
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Lapsia haastatellessa tärkeäksi nousee myös haastattelijan rooli lasten lisäksi 

heistä huolehtivan henkilökunnan silmissä. Haastattelijan tulee antaa luotet-

tava ja ammattimainen kuva myös haastateltavista lapsista vastuussa oleville 

henkilöille, jotta heillä on turvallinen olo haastattelutilanteessa. Lapset lukevat 

paljon aikuisten käytöstä ja pahimmassa tapauksessa aikuisten epävarmuus 

voi tarttua lapseen ja haitata haastattelutilannetta. Hirsjärvi ym. (2008) kiteyt-

tää haastattelijan ammattirooliin liittyviä seikkoja. Näitä ovat esimerkiksi haas-

tattelijan tehtäväkeskeinen toimiminen ja luottamuksellisuus. Haastattelijan ei 

tule näyttäytyä uteliaana, mutta osoittaa kuitenkin käyttäytymisellään, että hän 

on kiinnostunut työstään ja uskoo sen tärkeäksi. (Hirsjärvi ym. 2008.) 

 

3.3 Lapsen kehitys ja ikätason huomiointi tutkimuksessa 

Lapsen kehityksen tunteminen on tärkeää, kun tutkimuksen kohteena ovat 

lapset. Lapsen ikätasoisen kehityksen tuntemus antaa viitteet erilaisten tutki-

musmenetelmien käyttömahdollisuuksille. Monet eri kehityspsykologian tutkijat 

ovat vuosien varrella tutkineet lapsen kehitystä ja lapsuuden aikaisten tapah-

tumien vaikutusta lapsen kehitykseen. Tunnetuimmissa kehityspsykologian 

tutkimuksissa, kuten Freudin ja Eriksonin psykodynaamisissa teorioissa ja 

Piaget’n ja Kohlbergin sosiaaliskognitiivista kehitystä tutkivissa teorioissa on 

kehitystä tarkasteltu vaiheittain etenevänä prosessina. (Kronqvist 2017.)   

 

Tutkijat ovat yrittäneet vuosien varrella selvittää ja selittää eri teorioin lapsen 

kehitystä ja myöskin tuoneet omia eriäviä näkökulmia ja vastaliikkeitä jo luo-

duille kehityspsykologisille teorioille. Kronqvist (2017) ryhmittelee oppimista 

tutkivat teoriat behavioristisiin, kognitiivisiin ja konstruktiivisiin oppimisteorioi-

hin. Teoriat ovat kuitenkin usein kritisoituja, esimerkiksi koska ne pyrkivät nor-

mittamaan ja ennustamaan kehitystä ja lapsen kehitys on niin monialaista ja 

vaiheikasta, että teorioissa on vaikea ottaa kaikkea huomioon. 

 

Jokainen lapsi kehittyy yksilölliseen tahtiin, kaikilla kehityksen osa-alueilla. Ke-

hityksen osa-alueita ovat motorinen ja fyysinen kehitys, sekä sosioemotionaa-

linen ja kognitiivinen kehitys. Kaikki kehityksen osa-alueet ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Lapsen kehityksen kannalta merkityksellisiä 

synnynnäisiä tekijöitä ovat perimä, fyysiset ominaisuudet, temperamentti ja 



22 
 

   
 

älykkyys. Kasvuympäristössä oleellisia kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

lapsen perhesuhteet ja vuorovaikutussuhde lapsen ja huoltajan välillä. Keskei-

siä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös esimerkiksi päivähoito ja kave-

rit, sekä perheen kulttuuri, arvot, sosiaalinen verkosto, taloudellinen tilanne ja 

asuinympäristö.  

 

Jokaisen lapsen kehitys on kuitenkin yksilöllistä. Lapsen kehitysvaiheen ja yk-

silöllisen tilanteen mukaan vaihtelee, millaista tukea lapsi tarvitsee lähiympä-

ristöltään. (Mielenterveystalo s.a.) On tärkeää huomioida, että vaikka kehityk-

seen vaikuttavat tekijät olisivat saman kaltaiset, kuten esimerkiksi sisaruksilla, 

voi kehityskulku olla hyvin eroavaista. Lapsen kehitys on yksilöllinen tapah-

tuma, mutta on laadittu joitain standardeja, joiden avulla voidaan arvioida, 

onko lapsen kehitys ikätasoista ja normaalin vaihtelun mukaista, vai onko ky-

seessä esimerkiksi kehitysviivästymä tai –vamma. Seuraavissa kappaleissa 

kuvataan lapsen kehitystä viitteellisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton 

(2013) mukaan tutkimusryhmämme sisällä. Yksilökohtaisia eroja näihin viit-

teellisiin määritelmiin voi ilmetä. Näihin viitteellisiin tietoihin kuitenkin poh-

jaamme ikäryhmän rajauksen tutkimuksessamme. 

 

4-vuotiaalle lapselle on tyypillistä, että hän itsekeskeisyyden sijaan alkaa huo-

mioida toisia ihmisiä entistä enemmän. Muut ihmiset ja heidän eroavaisuu-

tensa kiinnostavat lasta. Lapsi on yhteistyökykyinen ja -haluinen. 4-vuotias on 

usein huomaavainen ja avulias ja haluaa pitää huolta läheisistään. Vaikka lap-

sen huomaavaisuus on kehittynyt, kaipaa hän kuitenkin itsekin huomiota ja 

nauttii siitä, kun muut hoivaavat ja hellivät häntä. (Mannerheimin lastensuoje-

luliitto 2013.) 

 

Lapsi on neljän vuoden iässä usein utelias, innokas, puhelias, touhukas, oma-

toiminen ja luova sekä aiempaa varmempi niin tuttujen, kuin tuntemattomien-

kin ihmisten seurassa. Lapsi ei vaadi niin paljon huomiota arkisissa toimissa, 

kuin ennen ja on monessa asiassa itsenäinen. Lapsi tarvitsee tukea ja rohkai-

sua aloitteellisuuteen ja omaehtoiseen leikkiin. Lapsi etsii ja tarvitsee myös ra-
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joja. Rajat auttavat suojaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, sekä luovat lap-

selle psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta. Päivittäiset ennalta arvattavat rytmit 

ovat lapselle tärkeitä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) 

 

4-vuoden ikäinen lapsi kertoo jo melko tarkasti aiemmista kokemuksistaan. 

Lapsi kertoo mielellään päivänsä tapahtumista ja juttelee lomakuulumisensa. 

Lapsella on asioihin omia mielipiteitä. 4-vuotias odottaa muiden kuuntelevan 

häntä ja keskustelevan hänen kanssaan. Lapsen sanavaraston, ajattelun ja 

muistin kehityksen kannalta tarinointi ja juttuhetket aikuisen kanssa ovat tär-

keitä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) 

 

4-vuotiaalle lapselle on tyypillistä seurata läheistensä käyttäytymistä ja jäljitellä 

sitä. Lapsi ihailee vanhempiaan ja pitää heitä ihmisenä olemisen esikuvana. 

Lapsi matkii ja oppii läheisiltään esimerkiksi puhetyyliä, käytöstapoja, suhtau-

tumisen toisiin ihmisiin ja hellyyden sekä tunteiden osoittamisen taitoja. Van-

hemmat näkevätkin usein 4-vuotiaassa lapsessaan omia piirteitään. (Manner-

heimin lastensuojeluliitto 2013.) 

 

5-vuotias lapsi alkaa olla monessa asiassa jo melko itsenäinen. Aikuisten on 

kuitenkin tärkeää muistaa, että lapsi tarvitsee edelleen paljon tukea ja kannus-

tusta. 5-vuotias puhuu jo sujuvasti ja ymmärrettävästi, sekä hallitsee paljon 

sanoja ja äidinkielensä taivutussäännöt. Lapsi on hyvin liikkuvainen ja saattaa 

ajoittain vaikuttaa rauhattomalta. Aikuisen tehtävä on auttaa keskittymistä vaa-

tivissa tehtävissä ja järjestää rauhallisia hetkiä. (Mannerheimin lastensuojelu-

liitto 2013.) 

 

5-vuotias lapsi tyypillisesti kilpailee ikätovereidensa kanssa. Ikätovereiden 

mielipiteet ovat tämän ikäiselle lapselle erityisen tärkeitä. Lapsen itsetunto ja 

luottamus omiin kykyihin voi rakoilla. Lapsi huomioi toisten ihmisten tekemisiä 

aktiivisesti ja saattaa myös kommentoida niitä ääneen. 5-vuotiaan lapsen itse-

tunnon kehitykselle on tärkeää, että aikuinen huomaa onnistumiset ja mainit-

see niistä myös ääneen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) 
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Lapsi on viiden vuoden iässä voimakastahtoinen ja pettymykset voivat aiheut-

taa suuria tunteita. Rajat ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa ja lapsi tarvit-

see ympärilleen turvallisia aikuisia, jotka ovat johdonmukaisia. Lapselle on kui-

tenkin tärkeä selittää mistä rajat ja säännöt johtuvat ja mikäli kyse ei ole lap-

sen turvallisuuteen liittyvistä seikoista, voi säännöistä neuvotella myös lapsen 

itsensä kanssa ikätaso huomioiden. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013.) 

 

6-vuotta täyttävä lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetukseen. Kouluelä-

män alku vaikuttaa lapsen ja koko perheen elämään. 6-vuotias lapsi on jo var-

sin omatoiminen ja itsenäinen, mutta tarvitsee vielä huolenpitoa ja syliä 

vaikkei sitä enää ehkä vaadi yhtä paljon kuin ennen. Tämän ikäiselle lapselle 

myös kiireettömät hetket vanhemman kanssa ovat erityisen tärkeitä. (Manner-

heimin lastensuojeluliitto 2013.) 

 

Kuuden vuoden ikäinen lapsi voi jo haluta harjoitella kotona yksin oloa, esi-

merkiksi vanhemman kauppareissun ajan. Lapsi on oma-aloitteinen ja ahkera 

ja näistä piirteistä lapsi kaipaa aikuiselta kiitosta ja kehua. Rohkaisu ja tunne 

omasta tärkeydestään vanhemmille vahvistavat lapsen itsetuntoa. Tämän ikäi-

nen lapsi puuhailee mielellään myös erilaisten materiaalien parissa ja kiinnos-

tuu käytännön kokeista ja ilmiöistä. 6-vuotiaalle on tyypillistä suunnitella teke-

misiään etukäteen jopa jo edellisenä päivänä. (Mannerheimin lastensuojelu-

liitto 2013.) 

 

Neljästä kuuteen vuotiaat lapset ovat siis pääosin verbaalisesti kehittyneitä ja 

alkavat pikkuhiljaa itsenäistyä, joten heiltä on mahdollista odottaa vuorovaiku-

tuksellista haastattelutilannetta, sekä tiedon tuottamista omasta perheestään 

ja omista toiveistaan. Valikoitunutta ikäryhmäämme nuoremmilla lapsilla saat-

taa esimerkiksi puheen kehitys olla sillä tasolla, että haastattelijan voi olla 

haastavaa ymmärtää lasta. Vanhemmat, perhe ja turvalliset sosiaaliset suh-

teet ovat erittäin suuressa roolissa 4–6-vuoden ikäisille lapsille, joten heidän 

näkemyksiään on tärkeää selvittää ja tuoda julki. Ikäryhmämme rajaus päättyy 

kuuteen ikävuoteen, sillä tutkimusryhmämme kootaan varhaiskasvatusikäi-

sistä lapsista ja tätä vanhemmat lapset ovat jo pääosin siirtyneet varhaiskas-

vatuksesta perusopetukseen. 
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Opinnäytetyöllämme halusimme tuottaa Kuka Huomaa mut? -hankkeelle 

hankkeen tarkoitusta edistävää lapsilähtöistä materiaalia lasten perheraken-

teista ja perhekäsityksistä, sekä näihin liittyvistä toiveista. Hankkeen tavoite on 

tärkeä, sillä perherakenteiden muuttuessa tulee muistaa, ettei esimerkiksi ero 

ole vain vanhempien välinen asia vaan koskettaa koko perhettä. Tarvitaan 

konkreettisia välineitä, joiden avulla jokaisella perheellä olisi muutosvaiheissa 

työkaluja ottaa lapsen osallisuus huomioon mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa. Lasten vanhemmille onkin tärkeää kertoa muutosten vaikutuksista 

lapseen ja muutosten hienovaraisesta tiedottamisesta lapselle. Perherakentei-

den muutoksen koskettaessa koko perhettä on tärkeää kuulla lasta ja hänen 

ajatuksiaan muutoksiin liittyen, sekä pohtia muutoksen vaikutuksia lapseen. 

Tässä tilanteessa onkin tärkeää kuulla lasta puolueettomasti ja antaa lapselle 

mahdollisuus ilmaista itseään rehellisesti. 

 

Edeltävät luvut 2 ja 3 sisältävät opinnäytetyömme teoreettisen viitekehyksen, 

jonka avulla avaamme tässä opinnäytetyössä käyttämäämme käsitteistöä, 

sekä teoriaa, johon pohjasimme aiheemme ja tutkimusmenetelmiemme valin-

nan. Tutkimusmenetelmien teoreettinen viitekehys kuvataan tämän luvun lo-

pussa kohdassa 4.3. 

 

4.1 Tutkimustehtävän rajaus ja tutkimuskysymykset 

Pyrimme tutkimuksellamme tuottamaan lapsilähtöistä tietoa varhaiskasvatus-

ikäisten lasten perherakenteista ja perhekäsityksistä, sekä toiveista, joita var-

haiskasvatusikäiset lapset ilmentävät perhettä käsitellessä. Rajasimme var-

haiskasvatusikäisistä lapsista 4–6-vuotiaat lapset kappaleen 3.3 teoreettiseen 

viitekehykseemme pohjaten.  

 

Tutkimustehtävänämme oli tuottaa lapsilähtöistä tietoa 4-6-vuotiaiden lasten 

perherakenteista, perhekäsityksistä ja näihin liittyvistä toiveista. Tutkimuksen 
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pääkysymyksenä oli miten 4-6 vuotiaat lapset tuntevat ja näkevät perheraken-

teensa. Alakysymyksinä oli, että minkälaista tietoa 4-6 vuotiaat lapset tuotta-

vat perherakenteistaan, sekä minkälaisia toiveita 4-6 vuotiailla lapsilla on per-

heeseensä liittyen. 

 

Opinnäytetyöprosessimme alussa opinnäytetyömme tutkimuskohteeksi oli 

suunnitteilla Kuka huomaa mut? -hankkeen teeman mukaisesti vanhempien 

eron kohdanneet lapset. Tutkimuseettisistä syistä, sekä teoreettisen viiteke-

hyksen pohjalta päätimme laajentaa tutkimuksemme tuottamaan lapsilähtöistä 

tietoa lasten perheistä, perherakenteellisista taustoista riippumatta. 

 

4.2 Tutkimuseettinen näkökulma 

Noudatimme opinnäytetyössämme yleisiä eettisiä ohjeita, joita tulee noudattaa 

kaikilla tieteenaloilla. Kunnioitimme tutkittavien henkilöiden itsemääräämisoi-

keutta ja ihmisarvoa, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja luonnon mo-

nimuotoisuutta, sekä huolehdimme, ettei tutkimuksestamme aiheudu tutkitta-

vana oleville ihmisille tai heidän lähiympäristölleen merkittäviä haittoja. Huomi-

oimme tutkimuksessamme myös, että tutkimukseen osallistuminen on vapaa-

ehtoista, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää tutkittavan niin halutessa, 

sekä että tutkittavat ovat tietoisia tutkimuksen sisällöstä, tietojen käsittelystä ja 

tutkimuksen käytännön toteutuksesta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2019.) 

 

Koska opinnäytetyössämme tutkittavat henkilöt ovat alle 15-vuotiaita infor-

moimme huoltajia tutkimuksen sisällöstä, ja kysyimme tutkimukseen ja haas-

tattelun nauhoittamiseen heidän kirjallisen lupansa, vaikka tutkimuksessa ei 

käsitellä tutkittavien henkilötietoja. Tutkimuslupahakemukset yhteistyötahoille, 

sekä tutkittavien huoltajille ovat osaltaan varmistamassa opinnäytetyömme 

eettisyyttä. Kunnioitimme kuitenkin huoltajien suostumuksesta riippumatta tut-

kittavien lasten itsemääräämisoikeutta ja vapaaehtoisuuden periaatetta. Py-

rimme antamaan tutkittaville ikätason mukaisesti mahdollisimman kattavan ku-

vauksen tutkimuksesta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019.) 
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Vaikka emme opinnäytetyömme missään vaiheessa käsitelleet tutkittavien 

henkilötietoja, huomioimme yksityisyyden suojan anonymisoimalla litteroidusta 

haastatteluaineistosta, sekä opinnäytetyöhön poimituista sitaateista esimer-

kiksi perheenjäsentensä nimet, joita tutkittavat antoivat haastattelussa. Nau-

hoitetun haastatteluaineiston tuhosimme asianmukaisesti ja se oli käytössä ai-

noastaan tämän opinnäytetyön tekijöillä. Olemme arvioineet kaiken opinnäyte-

työhömme tulevan tiedon niin, että se on tutkimuksemme kannalta oleellista 

tietoa. Lisäksi kunnioitamme opinnäytetyössämme tekijänoikeuksia. 

 

Tutkimuseettisestä näkökulmasta lapset valittiin tuokioon satunnaisesti, eikä 

heitä eritelty taustan mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ainoas-

taan perherakenteen muutoksen kokeneita tai poikkeavan perherakenteen 

omaavia lapsia ei havainnoida, vaan kaikki huomioidaan. Haasteena oli löytää 

menetelmät, joilla erilaisia perherakenteita voidaan käsitellä lasten ikätason 

mukaisesti ja eettisesti. Perherakenteet on luultavasti teemana vähän käsitelty 

aihe varhaiskasvatusympäristössä. Vaikka opinnäytetyömme aihetta voidaan 

pitää sensitiivisenä, huomioimme nämä tutkimuseettiset seikat valitessamme 

tiedonkeruumenetelmää ja suunnitellessamme piirtämistehtävän ohjaamista. 

Selvitimme tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ennakkoarviointia vaati-

vat tutkimusasetelmat, eikä opinnäytetyömme tutkimusasetelma vastannut 

niitä. 

 

4.3 Kvalitatiivinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmät 

Toteutimme opinnäytetyömme kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan erilaisin menetelmin muun muassa ih-

misten käsityksiä, kokemuksia, ilmiöitä, sekä merkityksiä. Laadullisessa tutki-

muksessa ei mitata määrällisesti tuloksia, kun taas kvantitatiivisessa eli mää-

rällisessä tutkimuksessa ne ovat pääosassa. Kvalitatiivista tutkimusta voi to-

teuttaa havainnoimalla, erilaisilla haastattelutyyleillä (teemahaastattelu) ja kir-

joitelmien muodossa. Tiedon hankinnan jälkeen tutkimustulokset analysoidaan 

tutkimukselle sopivalla menetelmällä. Laadullisessa tutkimuksessa ei etsitä 

yhtä oikeaa vastausta tai tulosta vaan tutkitaan todellisuutta eri ihmisten näkö-

kulmista katsottuna. Laadullisen tutkimuksen tutkimustyyppi on empiirinen 

(Tuomi 2018, 27).  Tästä voidaan sanoa, että kvalitatiivinen tutkimus perustuu 
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kokemusperäisyyteen. Tuomi (2018, 77) painottaa teoksessaan analyysime-

netelmän valitsemisen tärkeyttä. Hänen mielestään analyysimenetelmä tulisi 

valita jo ennen aineiston keruuta, jotta se voisi toimia ohjenuorana menetel-

mää valittaessa.   

 

Laadullisen tutkimuksen analysointi suoritetaan yleensä sisällön analyysinä. 

Sisällönanalyysin eräs muoto on teemoittelu. Teemoittelussa on kyse laadulli-

sen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. 

(Tuomi 2018.) Käytimme opinnäytetyössämme havaintojemme analyysimene-

telmänä teemoittelua, sillä aineistomme ei mahdollistanut meille esimerkiksi 

lukumäärällisesti lajiteltavia tuloksia. Vilkka (2014) kuvailee havaintojen tulkin-

nan vaiheita yksityiskohtaisesti tärkeimpänä ajatuksenaan, että havaintojen 

tuottaminen tutkimuksen eri vaiheissa onnistuu parhaiten kysymysten avulla. 

Jo havainnointia suunnitellessa otetaan analysointi huomioon. Alusta alkaen 

pyritään selvittämään mitä tutkimuskohdetta koskevat havainnot ovat ja kuinka 

ihmiset tuottavat tutkimuskohteessa tilanteet ja niitä koskevat havainnot. Kun 

havaintoja on jo tehty, Vilkka (2014) kehottaa selvittämään mitä yhteistä ha-

vaintojen välillä on ja miten havainnointi tuloksia voidaan hyödyntää tutkimus-

ongelman ratkaisussa, sekä sen, miksi ihmiset toimivat kuten toimivat. Analy-

sointi ja sen vaiheet tulee pitää mielessä koko tutkimustyöskentelyn ajan, 

vaikka varsinainen tulosten analysointi sijoittuukin usein tutkimusprojektin lop-

pupuolelle. 

 

 

Käytimme tiedonkeruun menetelmänä haastattelua. Haastattelun tukena käy-

timme perhepiirroksia ja niiden havainnointia. Piirtämistä käytimme haastatte-

lussa sanallisten vastausten tuottamisen tukena. Roos (2016, 45) sanookin, 

että piirroksen tekemisen jälkeen siitä syntyneen merkityksen tuottaminen jat-

kuu keskustelun muodossa. Haastattelu on yleinen tapa kerätä tietoa lasten 

toiveista ja mielipiteistä. Haastattelussa on myös tärkeää luottaa lapsen ole-

van oman elämänsä asiantuntija ja lapsen olevan paras kertomaan omasta 

elämästään haastattelijalle. (Roos 2016, 30.) Yhdistämme haastattelutyylis-

sämme strukturoitua ja vapaata haastattelua. Roos (2016, 33-34) kuvailee 
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omassa haastattelussaan lasta kannustaneen parhaiten hänen oman aidon in-

nostuneen reaktionsa vastauksiin. Onkin siis tärkeää muistaa haastattelutilan-

teessa lasten yksilöllinen huomiointi, sekä oman aidon kiinnostuksen osoitta-

minen lapsille. 

 

Hakkola ym. (1991, 16) kertovat piirustusten antavan aikuisille näkökulmia tar-

kastella lasten tunteita, muistikuvia, ajattelua, kiinnostuksen kohteita ja kuvitel-

mia. Näiden lisäksi aikuiset saavat myös mahdollisuuden seurata muun mu-

assa lapsen oppimista. Roos (2016, 28) kertoo piirtämisen olevan vaihtoehtoi-

nen tapa kerätä tietoa, jos lapsen on hankala sanoittaa aihetta tai vastauksi-

aan siihen. Piirtäminen loi toiminnassamme pohjaa keskustelulle ja haastatte-

lulle, sekä tuki lapsien sanallista tulkintaa. Rusanen ja Torkki (2001, 90) mai-

nitsevat teoksessaan lasten arvostavan taiteellisten ansioiden ja yksilöllisyy-

den sijaan sitä, että kuvat esittävät heidän näkemyksiään aiheesta. Tämä ker-

tookin mielestämme siitä, että perherakenteita piirrettäessä lapset kuvaavat 

rehellisesti ja aidosti heidän käsittämänsä perheen, sekä sen rakenteen pape-

rille. Lapsilla on myös alle kouluikäisinä valmius keskustella kuvista ja tutkia 

niitä. Lapset ovat myös valmiita tuomaan omaa elämää kuvien tarkastelussa 

rohkeasti mukaan ja kykenevät rikkaasti siitä keskustelemaan. (Rusanen ja 

Torkki 2001, 94.)  

 

Aiheen ollessa mahdollisesti lapsille uusi ja vähän käsitelty tuo piirtäminen 

mahdollisuuden pohtia perherakenteita luovuuden kautta. Piirtäminen tukee 

lasten ilmaisua ja sen avulla saadaan kerättyä tietoa havainnoinnin ja keskus-

telujen lisäksi. Jokaiselle lapselle tulee varata aikaa piirtämiseen tarvittava 

määrä, jotta lapset saavat rauhassa ja omalla tahdilla käsitellä annettua tehtä-

vänantoa ja aihetta. Myös piirtämisen jälkeiseen keskusteluun ja mahdollisiin 

kysymyksiin tulee valmistautua ajallisesti. Piirtämisen jälkeinen keskustelu an-

taa lapselle mahdollisuuden kertoa omasta työstään, sekä jakaa omaa maail-

maansa. (Rusanen 2009, 49, 54.) Piirtämisen jälkeiseen keskusteluun on tär-

keä varata aikaa, sillä pelkkä aikuisen tulkinta lapsen kuvasta ei monesti riitä. 

Hakkolan ym. (1991, 17) mukaan lapsen kertomus kuvasta voi muuttaa täysin 

aikuisen aikaisemman tulkinnan piirustuksesta. 
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Vilkka (2014) sanoo teoksessaan havainnoinnin sopivan tilanteisiin, joissa ha-

vainnoidaan yksilön toimintaa ja hänen vuorovaikutustaan muihin ihmisiin. Ha-

vainnointi kuuluu varhaiskasvatuksessa jokapäiväiseen arkeen ja sen koh-

teina ovat muun muassa lapsen arkiset toimet, kuten ruokailu, leikki, ulkoilu ja 

nukkuminen. Havainnoinnilla varhaiskasvatuksessa kerätään tietoja lapsesta 

esimerkiksi kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin osa-alueilta (Heiskanen 2018). 

Havainnointia voi toteuttaa joko vapaasti muistiinpanoja kirjoittaen eri näkökul-

mista tai strukturoidusti (Heiskanen 2018). Strukturoidussa mallissa on ha-

vainnoijalla selkeät havainnoitavat asiat. Havainnoijalla voi olla valmis kysy-

myslomake, jonka avulla hän pystyy keskittämään havainnoinnin haluttuihin 

asioihin. Kysymyslomakkeen avulla saadaan myös välittömästi kirjattua huo-

miot ylös. 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimusta lähdettiin työstämään 2019 syksyllä, kun Viola Ry:ltä tarjoutui 

mahdollisuus tehdä opinnäytetyö aiheesta. Kuka huomaat mut? -hankkeessa 

oli tarjolla opinnäytetyön aiheita eri osa-alueilta liittyen vanhempien eroon, lap-

sen kuulluksi tulemiseen ja eroauttamiseen. Hanke oli kiinnostava, ja tarjosi 

mahdollisuuden paneutua yhteen osa-alueeseen tarkemmin. Tärkeää oli myös 

aiheen sidonnaisuus varhaiskasvatukseen, sillä toinen opinnäytetyön tekijöistä 

suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.  

 

Opinnäytetyön ideointi lähti liikkeelle ottamalla yhteyttä Kuka huomaa mut? -

hankkeen hanketyöntekijöihin. Sovimme yhteisen tapaamisen, jossa keskus-

telimme ajatuksistamme hanketta kohtaan, sekä mielenkiinnosta johonkin 

hankkeen tarjoamaan osa-alueeseen. Päädyimme ottamaan osaa hankkeen 

videoprojektiin ja tarkemmin tiedonkeruun osioon. Molempia opinnäytetyön te-

kijöitä kiinnosti lasten kanssa tehtävä tutkimustyö ja lapsilta saatu välitön 

suora palaute. Tiedonkeruun osiosta tehtävä opinnäytetyö valikoitui, sillä 

meille ominaisinta oli lähteä työskentelemään lasten kanssa 

 

Aiheen valikoitumisen ja yhteisen tapaamisen jälkeen opinnäytetyön tilaajan 

kanssa aloitimme toteutuksen suunnittelun. Suunnitelmavaihe pääsi alkuun 
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vuoden 2019 lopussa. Lähdimme yhdessä hankesuunnittelijoiden tuella pohti-

maan sopivaa tapaa kerätä tietoa varhaiskasvatusikäisiltä lapsilta. Tiedonke-

ruun menetelmän suunnittelun ohessa perehdyimme teoreettiseen viitekehyk-

seen tarkemmin ja hankimme tutkimustietoa aihealueesta. Suunnitelmavaihe 

tuli päätökseensä keväällä 2020, jolloin esitimme suunnitelmapaperin suunni-

telman esitysseminaarissa. 

 

Alun perin tutkimuksen toteutusajankohta oli suunnitteilla syksylle 2020. Ko-

ronapandemian ja siinä asetettujen rajoitusten vuoksi toteutus päästiin aloitta-

maan suunniteltua myöhemmin. Tutkimuksen käytännön toteutus tapahtui 

vuoden 2021 helmikuussa. Olimme yhteydessä kahteen hankkeen yhteistyö-

päiväkotiin ja sovimme molempiin päivän, jona kävimme aineistonkeruun suo-

rittamassa. 

 

Haastattelussa annoimme lapsille kysymyksiä heidän perherakenteisiinsa liit-

tyen. Haastattelukysymykset (liite 7) oli ennalta suunniteltu siten, että ne poh-

jautuvat teoreettiseen viitekehykseemme ja että ne ovat tutkimukseemme ra-

jatun ikäryhmän lapsille ymmärrettävissä. Etukäteen pohdittujen kysymysten 

avulla pystyimme tarvittaessa tukemaan lasten omien kokemusten esille tuon-

tia. Haastattelu pyrittiin pitämään kuitenkin keskustelun omaisena, jotta lap-

sien oli luontevampaa vastata kysymyksiin. Huomioimme, että kysymysten 

vastausvaihtoehdot eivät olleet ainoastaan kyllä tai ei, vaan niiden tuli olla 

avoimia kysymyksiä. Opinnäytetyössämme käsiteltiin aiemmin lasta tutkimuk-

sen kohteena (Luku 3). Haastattelukysymyksemme oli suunniteltu tarkoin, 

jotta ne eivät johdattelisi haastateltavia vastaamaan tietyllä tavalla. Kuljetimme 

myös mukana toiminnassamme ja sen suunnittelussa luvussa 3.1 mainittuja 

lapsen osallisuuden osa-alueita. 

 

Lasten piirustukset säilytettiin myöhempää analysointia varten, sekä käytimme 

apuna keskustelujen tallentamisessa ääninauhuria. Huomioimme lasten eripi-

tuisen ajankäytön perhettä piirtäessä, jolloin lapsille ei jäänyt ylimääräistä 

odotteluaikaa muiden vielä valmistellessa piirrostansa. Lasta kannustettiin esi-

merkiksi värittämään tai koristelemaan piirrostaan, mikäli haastateltavaksi ei 
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päässyt heti, kun piirros valmistui. Piirroksen valmistuessa lasten omassa tah-

dissa keskustelimme lapsen kanssa piirretystä perheestä ja siitä nousevista 

ajatuksista.  

 

Haastattelu toteutettiin rauhallisessa yksityisessä tilassa erillään muista osal-

listujista. Yksityisen tilan lisäksi huomioimme haastattelutilanteessa ääninau-

hurin sijainnin lähelle haastateltavaa. Haastateltaville myös selvitettiin mikä 

ääninauhuri on ja mikä sen tarkoitus on. (Luku 3.2.) Keskusteluissa huomi-

oimme sensitiivisyyden erilaisten perherakenteiden osalta.  Haastattelutilan-

teissa havainnoimme lapsien nonverbaalista viestintää aiheen sensitiivisyyden 

kannalta. Havainnoimme myös lasten piirustuksia etenkin haastattelutilan-

teessa. Piirustusten avulla osasimme tehdä tarvittaessa lisäkysymyksiä, sekä 

tulkita lasten vastauksia. Tavoitteenamme oli menetelmien avulla selvittää las-

ten käsityksiä ja näkemyksiä lapsilähtöisellä tavalla. Luotettavan tiedon takaa-

miseksi olimme rajanneet ryhmäkokoa pieneksi (4-5 lasta), jotta ehdimme ha-

vainnoida ja tukea lapsia yksilöllisesti. Kaikki lapset haastateltiin yksilöittäin. 

Menetelmiemme myötä ja lapsen ikätasoiseen kehitykseen (luku 3.3)  pohja-

ten arvioimme, että tutkimuksellisesti paras ikäryhmä näiden menetelmien 

käyttöön olisi 4-6 vuotiaat lapset. 

 

Laadullinen aineistomme muodostui haastatteluiden pohjalta, joista koottiin 

teemat aineiston analysoimiseksi. Aineisto koostui 16 yksittäisestä nauhoite-

tusta haastattelutilanteesta. Laajuudeltaan koko nauhoitetun aineiston kesto 

oli noin 35 minuuttia. Yksittäisen nauhoitetun haastattelun kesto oli yhdestä 

minuutista neljään minuuttiin. Ennen aineistoin teemoittelua suoritimme litte-

roinnin, sillä aineistomme muodostui nauhoitetusta materiaalista. Litterointi 

tarkoittaa nauhoitetun aineiston kirjoittamista sanasta sanaan. Litteroidessa 

tulee huomioida asioiden kirjoittaminen niin, kuin ne on nauhoitetussa tilan-

teessa sanottu. Sanoja, lauseita tai niiden rakenteita ei tule siis muuttaa kie-

liopillisesti oikeaksi. Vatanen (2016) pitää litterointia osana analyysityötä ja 

kertoo sen voivan vaikuttaa itse tutkimuksen tuloksiin. Litterointi on myös eetti-

sesti perusteltu tapa saada puheena tuotettu aineisto kirjoitettuun muotoon. 
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Litteroidessa aineistosta tulee anonyymi eli nimet ja muut mahdolliset tunnis-

tetiedot muutetaan niin, ettei niistä voida päätellä henkilöiden oikeaa minää 

(Vatanen 2016). 

 

5.1  Yhteistyötahot 

Kuka huomaa mut? -hanke on Viola ry:n 2019 aloittama hanke. Hankkeen tar-

koituksena on kehittää eroauttamisen malli Etelä-Savon alueelle. Mallin tarkoi-

tus on edistää lapsien hyvinvointia, sekä osallisuutta vanhempien erotilan-

teessa. Hankkeessa huomioidaan lapsien lisäksi vanhemmat. Hanke auttaa 

vanhempia löytämään keinoja erosta kertomiseen ja sen käsittelyyn yhdessä 

lapsien kanssa. Hankkeessa painotetaan varhaisen tuen antamista erotilan-

teessa tai jo ennen eroa. Hankkeessa kehitetään monipuolisesti erilaisia me-

netelmiä niin vanhemmille, kuin ammattilaisille. Menetelmien kehittely toteute-

taan yhteistyössä vanhempien, lapsien ja ammattilaisten kanssa osallisuutta 

hyödyntäen. (Viola- väkivallasta vapaaksi ry 2021.)   

 

Hankkeella oli tutkimus- ja kehittämistyötään varten sovittu ennalta varhais-

kasvatusyksiköt, joiden kanssa he tulevat tekemään yhteistyötä hankkeen ai-

kana. Näistä varhaiskasvatusyksiköistä valikoituivat myös opinnäytetyömme 

tutkimukseen osallistuvat yksiköt, kunnallisen varhaiskasvatuksen yksikkö ja 

yksityisen varhaiskasvatuksen yksikkö. Saimme hankkeessa työskenteleviltä 

henkilöiltä varhaiskasvatusyksiköiden yhteystiedot ja otimme yksiköiden yh-

teyshenkilöihin yhteyttä esitellen tutkimuksemme, sekä kertoen tavoitteis-

tamme ja suunnitelmistamme. 

 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksessamme lähdimme selvittämään 4–6-vuotiaiden lasten näkemyk-

siä heidän perherakenteistaan, sekä toiveita heidän perheistään. Lapsilta ke-

rättiin tietoa piirrosten ja haastattelun avulla. Haastattelu toteutettiin valmiiden 

kysymysten avulla, jotka muotoutuivat tutkimustehtävän ja -kysymysten poh-

jalta. Tutkimustehtävänämme oli tuottaa lapsilähtöistä tietoa 4–6-vuotiaiden 

lasten perherakenteista, perhekäsityksistä ja näihin liittyvistä toiveista. Tutki-

muksen pääkysymyksenä oli miten 4–6-vuotiaat lapset tuntevat ja näkevät 
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perherakenteensa. Alakysymyksinä oli, että minkälaista tietoa 4–6-vuotiaat 

lapset tuottavat perherakenteistaan, sekä minkälaisia toiveita 4–6-vuotiailla 

lapsilla on perheeseensä liittyen. Haastattelukysymyksien ja niistä saatujen 

vastausten perusteella muodostui kolme pääteemaa, joiden avulla tarkaste-

limme tuloksia. Teemoiksi muodostuivat perhesuhteet, asuminen ja toiveet. 

 

Perhesuhteilla tarkoitamme lapsen perheeseen kuuluvia henkilöitä, jotka nou-

sevat esiin perhepiirroksen ja haastattelun myötä. Teemana perhesuhteet 

vastaavat tutkimustehtäväämme tuottaen lapsilähtöistä tietoa lasten perhera-

kenteista. Asumisella tarkoitetaan tietoa, jota lapset tuottivat kysyttäessä 

haastattelussa kenen kanssa he asuvat. Teema asuminen vastaa tutkimusky-

symykseemme minkälaista tietoa 4–6-vuotiaat lapset tuottavat perheraken-

teistaan. Toiveilla tarkoitamme lasten tuottamaa tietoa siitä, mitä he toivoisivat 

perheen tekevän yhdessä. Lasten toiveet vastaavat tutkimuksemme alakysy-

myksiin, sekä opinnäytetyömme tilaajan tarpeeseen. 

 

Tutkimusryhmämme koostui kokonaisuudessaan 16 lapsesta. Perhesuhteista 

lapset tuottivat tietoa kysymyksen “ketä sinun perheeseesi kuuluu?” myötä. 

Kaikki lapset vastasivat vanhempien, joko isän, äidin tai molempien kuuluvan 

perheeseensä. Lapsista 15:sta mainitsi äidin ja isän kuuluvan perheeseensä. 

Lasten tuottamasta tiedosta ei ilmennyt puhuivatko he biologisesta vai sosiaa-

lisesta perheestä. Kiinnitimme myös huomiota siihen, missä järjestyksessä 

lapset mainitsivat perheenjäsenensä. Kuusi lasta äidin maininneista mainitsi 

äidin ensimmäisenä ja isän maininneista yksi lapsi mainitsi ensimmäisenä 

isän.  

 

“No mun äiti, minä ja mun kolme titskoo.” 
 
“Isi on ekana ja sitte äiti on seuraavana ja sitten (nimi), tois, mä oon tuolla.” 
 
“No tossa on mä, tossa on mun isi, tossa on mun isosisko, tossa on mun öö 
öö yk tossa on mun toinen isosisko ja tossa on mun kolmas isosisko ja tossa 
on vielä mun äiti.” 
 

Tuloksista voimme päätellä, että isolla osalla tutkimusryhmäämme valikoitu-

neista lapsista kuului perheeseen äiti ja isä. Vanhempien uusista puolisoista 



35 
 

   
 

tietoa tuotti tunnistettavaa tietoa yksi lapsi, joka ei maininnut tätä perheen-

jäsentensä yhteydessä. Isovanhemmista kertoi kaksi haastattelemaamme 

lasta. Lapset kertoivat isovanhemmistaan asumiseen liittyvän kysymyksen yh-

teydessä ja toinen heistä ilmensi isovanhemman asuvan samassa taloudessa. 

 

“Ööö...papan ja äitin ja isin ja (nimi)”. 
 
“... ja sit mul on mummi, mut ukki on kuollu ja sitte tuo vaari ja mummo”. 
 

Suurin osa lapsista mainitsi haastattelussa sisarukset ja vain kaksi kertoi, ettei 

heillä ole sisaruksia. Yhteensä viisi lapsista mainitsivat sisaruksensa ensim-

mäisenä perheeseen kuuluvista henkilöistä kysyttäessä. Lapset kuvailivat per-

hepiirrostaan sanoen: 

 

“Ööö tässä on isoveli ja tässä on mä ja sitte tässä on iskä, tässä on (nimi) ja 
tässä on äiti.” 
 
“Tättä on mun itoveli, tättä on mun titko, tättä on mun äiti, tättä on mie ja tättä 
on mun isä” 
 

Tyypillisin sisarusten määrä oli yksi tai kaksi sisarusta, joita oli 10 perheessä. 

Seuraavaksi tyypillisin sisarusten määrä oli kolme tai enemmän ja tällaisia 

vastauksia saimme kolme. Tutkimusryhmämme keskimääräinen perhekoko oli 

4,5 kun Miettisen (2017) mukaan valtakunnallinen perheen keskikoko on 

vuonna 2010 ollut 2,8. Tutkimusryhmämme koostui kuitenkin lapsiperheistä, 

joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia 

 

Mahdolliset sisarukset toistuivat lasten tuottamassa puheessa useasti, ja 

heillä oli pääosin suuri rooli lasten perhettä tarkastellessa. Kiinnitimme huo-

miota, ettei kukaan lapsista maininnut “puolikkaita” sisaruksia. Tästä voimme 

päätellä, että joko uusperheitä ei sattunut tutkimusryhmäämme tai sitten sei-

kalla ei ole lasten näkökulmasta merkitystä. 

 

Lapset mainitsivat perheestään kertoessaan myös perheen lemmikkieläimiä. 

Neljä tutkimusryhmämme lapsista kertoi perheeseen kuuluvan lemmikin tai 

lemmikkejä. Lapset kokivat perheeseensä kuuluvat lemmikkieläimet tärkeinä 
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perheenjäseninä, ja lasten tuottama puhe lemmikeistä oli vastaavaa, kuin esi-

merkiksi sisaruksista. Lapset kuvasivat perhettään kertomalla: 

 

“No miun pelheeseen kuuluu isi, äiti, mie, kissat ja koila.” 
 
“Tässä on veli ja tässä on äiti, tässä on sisko, tässä on iskä ja tässä on mie, 
tässä on (nimi) eli mun kissa.” 
 

Haastattelussa kysyimme lapsilta “kenen kanssa sinä asut?”. Asumisesta 

12:sta lasta kertoivat asuvansa äitinsä, isänsä ja sisaruksensa tai useamman 

sisaruksensa kanssa. Loput neljä lapsista kertoivat asuvansa vain toisen van-

hempansa ja mahdollisten sisarusten kanssa. Pääasiassa lasten tuottama 

tieto asumismuodoistaan oli siis teoriaosuudessa määritellyn tyypillisen ydin-

perheen kaltaista. Näistä neljästä lapsesta yksi kertoi vuorottelevansa van-

hemmillaan sanoen:  

 

“Ja mä oon vuolotellen äitin ja isin luona.” 
 

Haastateltaessa lapsia asumismuodoista, ei eroavaisuuksia nonverbaalisessa 

viestinnässä ollut huomattavissa. Vaikka lapsi kertoi asuvansa esimerkiksi 

vain toisen vanhemman kanssa, kertoi hän tämän samoin, kun molempien 

vanhempien kanssa asuva lapsi. Kukaan eroperheen lapsista ei siis sanalli-

sesti tai elekielellisesti näyttänyt vaikeutta kertoa asumismuodosta tai van-

hempien erosta.  

 

Haastateltaessa lapsia toiveista kysymyksinä olivat ”mitä tykkäätte tehdä yh-

dessä?” ja ”mitä toivoisit, että tekisitte yhdessä?”. 16 lapsesta 13 kertoi tyk-

käävänsä tai toivovansa, että arjessa tehtäisiin tavanomaisia asioita. Näitä oli-

vat piirtäminen, askartelu, leikkiminen, leikkipuistossa käynti, uiminen ja maa-

laaminen. Lapset kertoivat mieluisista tekemisistä kysyttäessä muun muassa 

näin:  

 

”Ööö… piiltää.” 
 
”No leikkiä ja käydä uimahallissa.” 
 
”Öö leikkiä ja leikkii hippaa.” 
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Lapsista 10 toivoi, että edellä mainittuja tai muita asioita tehtäisiin yhdessä 

koko perheen, vanhempien tai vanhemman kanssa. Tästä voidaankin huo-

mata, että lapsille mieluisa ja tärkeä tekeminen sijoittuu päivittäiseen arkeen ja 

yhteisiin hetkiin. Toiminnot, joista lapset kertoivat pitävänsä ovatkin päivittäistä 

tekemistä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Lapsille nousi selkeästi tärkeäksi 

asiaksi saada toteuttaa näitä toimintoja yhdessä muiden perheenjäsenten 

kanssa.  

 

Näistä 10 lapsesta kaksi oli eroperheestä ja he kertoivat tykkäävänsä koko 

perheen yhteisestä tekemisestä tai toivovansa koko perheen yhteistä teke-

mistä. Yksi eroperheen lapsista kertoi seuraavaa kysyttäessä ”mitä tykkäätte 

tehdä yhdessä ja mitä toivoisit, että tekisitte yhdessä?”: 

 

” No me, mä tykkään isän kanssa mennä lenkille.” 
  
” Noo, että äiti ja isä olivat yhessä.” 
 

Toinen lapsista kertoi kysyttäessä toiveista näin: 

 

”Äitin ja iskänkaa ja veljenkaa ja mun kanssa jotakin.” 
 

Lapsien, jotka olivat eroperheestä, otanta jäi pieneksi. Kuitenkin pienestä 

otannasta huolimatta voidaan nähdä yhtäläisyys lasten toiveissa. Huolimatta 

siitä oliko haastateltava lapsi eroperheestä tai ei, toiveena oli useasti koko 

perheen kanssa yhdessä tekeminen. Myöskin yhden lapsen toive vanhempien 

yhteen paluusta herätti pohdintaa siitä, kuinka tärkeäksi lapsi kokee molem-

pien vanhempien samanaikaisen läsnäolon tehtäessä lapselle mieluisia toi-

mia.  

 

Tutkimusryhmämme lapsista 14 lapsella oli sisaruksia ja neljä lapsista toivoi 

yhteistä tekemistä sisarusten kanssa. Näitä toiveita olivat yhdessä pelaami-

nen, elokuvien katsominen ja leikkiminen. 

 

”Öö että, että (nimi) leikkis mun kaa.” 
 
”Mm... tota ööö… mm... että mä pelaitin itoveljen kaa.”  
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Kaikkien neljän lapsen toiveet sisarusten kanssa tekemisestä olivat lähes sa-

moja, kuin toiveet koko perheen kanssa tehtävästä yhteisestä tekemisestä. 

 

Haastatteluryhmän lapsista neljä toivoi lomamatkaa esimerkiksi huvipuistossa 

käyntiä.  

 

”Käytäis vaikka huvipuistossa.” 
 
”Mmm… mennä superparkkii yöks.” 
 

Huomiomme kiinnittyi lomamatkojen tai muiden kotoa pois lähdettävien toimin-

tojen toiveiden vähäisyyteen. Osa lapsista mainitsi tykkäävänsä käydä mat-

kustamassa perheen kanssa, mutta kysyttäessä vain neljä toivoi sitä. Kuten 

aikaisemmin huomattiin, toiveet tekemisestä olivat oletuksemme mukaan per-

heen kanssa tehtäviä yhteisiä asioita kotona. Tästä huomiosta herääkin poh-

dinta siitä, onko esimerkiksi huvipuistossa käynti toissijainen seikka yhdessä 

perheen kanssa kotona tekemiseen nähden. 

 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyömme toteutus sujui pääosin suunnitelmien mukaisesti ongelmitta 

ja yhteistyömme oli koko prosessin ajan sujuvaa. Tutkimuksemme käytännön 

osuus kuitenkin viivästyi hieman Covid-19 pandemian myötä ja lisäsi samalla 

koko opinnäytetyöprosessiimme kulunutta kokonaisaikaa. Jouduimme suun-

nittelemaan erikseen, miten saisimme toteutettua tuokiot varhaiskasvatuk-

sessa mahdollisimman pienin riskein. Halusimme kuitenkin pitää kiinni alkupe-

räisestä suunnitelmasta jalkautua itse varhaiskasvatukseen, sillä suunnitel-

man muuttaminen olisi todennäköisesti johtanut koko opinnäytetyön sisällön 

muuttumiseen. 

 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti lasten kanssa tehtävän tutkimustyön lisäksi 

itse aihealue. Huomasimme jo lähtökohtaisesti, että tutkimustyö lapsien 

kanssa on vähäistä etenkin puhuttaessa vanhempien erosta. Lasten koke-

muksia vanhempien erosta on tutkittu, mutta tutkimukset on toteutettu vasta 

jälkikäteen, kun lapsena eron kohdanneet ovat jo aikuistuneet, kuten Mäen-

pään ja Poutiaisen (2009) ja Makkosen (2009) tutkimuksessa. Näin ollen 
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erosta syntyneet kokemukset ja tilanteet ovat muistin varassa ja vuosia van-

hoja, jolloin esimerkiksi Niemen (2012) näkökulma vahvuuksien ja haasteiden 

kertautumisesta jää tutkimustulosten ulkopuolelle. Huomasimme myös, että 

tutkimuksissa kysyttiin suoranaisesti ainoastaan vanhempien eron aiheutta-

mista kokemuksista ja tuntemuksista jälkikäteen. Tutkimuksista uupui siis ai-

dosti lapsen näkökulma perhesuhteisiin liittyen. Mielestämme opinnäytetyönä 

toteutettava tutkimuksemme on tärkeä, sillä tutkimuksessa haastateltiin var-

haiskasvatusikäisiä lapsia tässä hetkessä. 

  

Opinnäytetyötä varten haastateltiin kaikki tuokioon osallistuneet lapset, vaikka 

Kuka huomaa mut? -hanke keskittyykin eroauttamisen mallin luomiseen. 

Stacksin (2005) ja Niemen (2012) mukaan perheellä on monialainen vaikutus 

lapsen kehitykseen, joten tutkimuksessamme selvitimme yleisesti lapsien nä-

kemyksiä omasta perheestä. Näimme tärkeänä tuoda esiin lapsien toiveita ja 

näkemyksiä perhettä kohtaan, sekä toiveita yhteisestä tekemisestä. Pidimme 

tärkeänä myös selvittää ovatko lasten toiveet ja näkemykset yhtenäisiä, sekä 

kuinka varhaiskasvatusikäiset lapset näkevät perheensä. 

 

Opinnäytetyön tekijöinä pidimme aihettamme haastavana tutkia ja jäsennellä, 

mutta samalla mielenkiintoisena ja ammatillisuutamme tukevana projektina. 

Lapsilta saadun kokemustiedon kerääminen ja tulkinta oli prosessina aiempiin 

tutkimiimme opinnäytetöihin verrattuna erilainen ja jouduimme tekemään töitä, 

jotta saimme työmme pysymään johdonmukaisena ja rajattuna. Prosessin 

alussa aikaa kului aiheen ja rajauksen suunnitteluun, sekä mahdollisten eettis-

ten haasteiden pohtimiseen. Olimme kuitenkin tutkimustyön lopussa yhtä 

mieltä siitä, että aihe ja tutkimus oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja mielekäs 

toteuttaa. 

 

Lapsiryhmän koon ja lasten ikäjakauman rajausta pidimme onnistuneena tutki-

muksemme kannalta. Huomasimme tuloksia analysoidessamme, että iästä, 

sekä sukupuolesta riippumatta vastaukset olivat hyvin samankaltaisia. Isompi 

tutkimusryhmä olisi mahdollistanut isomman otannan myös eroperheiden lap-

sista, mutta samalla vaatinut meiltä käytännön toteutuksessamme joko isom-

pia ryhmäkokoja tai useampaa ohjauskertaa. Koimme kuitenkin, että vaikka 
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eroperheitä oli tutkimusryhmässämme vähän, tulokset vastasivat tutkimusky-

symyksiimme. Teoreettisen viitekehyksen luomisessa haasteena oli se, että 

aiheeseemme suoraan liittyvää tutkimustietoa on tarjolla niukasti. Kokosimme 

viitekehyksen aihetta sivuavista tutkimuksista ja päädyimme pitämään teoreet-

tisen viitekehyksemme kattavana, jotta työmme teoriaosuus on hyödynnettä-

vissä myös myöhemmissä samankaltaisissa tutkimuksissa. 

 

Opinnäytetyömme tuloksista kävi ilmi, että isolla osalla tutkimusryhmäämme 

valikoituneista lapsista kuului perheeseen äiti, isä ja sisarus tai sisaruksia. 

Perheenjäsenillä, eritoten sisaruksilla oli suuri rooli lapsien perhettä tarkastel-

lessa. Sisarusten roolin näyttäytyminen tuloksissamme on johdonmukainen 

Brannenin ym. (2000) tutkimustulosten kanssa. Myös perheeseen kuuluvat 

lemmikkieläimet olivat tulostemme mukaan lapsille tärkeitä perheenjäseniä.  

Kiinnitimme huomiota Bergin (2012) viittaamiin tilastokeskuksen tutkimuksiin 

pohjaten, että tutkimusryhmämme sisällä lapsien perhekoko oli suurempi, kuin 

valtakunnallinen keskiarvo, mutta totesimme kuitenkin, että luvut eivät ole suo-

raan vertailukelpoisia.  

 

Lapsien asumisesta tuottama tieto oli mielestämme pääasiassa vastaavaa, 

kuin Jokisen (2017) määrittelemässä tyypillisessä ydinperheessä. Lapset eivät 

tuottaneet haastattelussa tietoa siitä, oliko kyseessä biologinen vai sosiaalinen 

perhe, kuten esimerkiksi adoptio tai uusperhe. Tästä päättelimme, että tutki-

musryhmämme perheet noudattivat tyypillisen ydinperheen mallia tai lapset ei-

vät nähneet tarpeelliseksi puhua perheestään kuin sosiaalisella tasolla. Jäl-

kimmäinen vaihtoehto on yhdenmukainen Brannenin ym. (2000) tutkimuk-

sessa ilmenneeseen seikkaan, että lapsen kokemus perheestä määrittyy hoi-

van ja välittämisen kokemuksen kautta. 

 

Perherakenteen muutosten kannalta pidimme olennaisena sisarusten, lem-

mikkieläinten ja isovanhempien roolia lasten elämässä. Perheessä tapahtu-

vien muutosten aikana on vanhempana tärkeää huomioida ja mahdollistaa 

kaikki lapselle tärkeät suhteet myös muutoksen jälkeen. Käytännössä esimer-

kiksi vanhempien heikko yhteydenpito entisen kumppaninsa vanhempiin voi 
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haitata myös lapsen yhteydenpitoa isovanhempiinsa. Tämä taas voi vaikeut-

taa Brannenin (2000) tutkimuksesta ilmenneen lapselle tärkeän ihmissuhteen 

ylläpitämistä. 

 

Mainitsimme aikaisemmin Brannenin ym. (2000) tutkimuksessa esiintyneen 

lapsen kertoman sitaatin vapaasti suomennettuna, että kun lapsi kokee rak-

kautta, silloin hän on osa perhettä ja jos lapsi ei koe rakkautta tai huolenpitoa, 

mitä merkitystä äidillä ja isällä silloin edes on. Tuloksista huomasimme, että 

lapset selkeästi kokivat olevansa osa perhettä ja kokivat olonsa rakastetuiksi. 

Päättelimme tämän lapsien tavasta kertoa mielipuuhistaan ja -toiveistaan yh-

dessä perheen kanssa. Lapset tuottivat toiveita yhdessä tekemisestä joko 

koko perheen tai sisarusten kesken. Toiveet olivat suurimmilta osin arkista yh-

dessä tekemistä. Lapsille selkeästi tärkeäksi näyttäytyi arkinenkin toiminta, 

kunhan se tapahtui yhdessä perheen kanssa. Eroperheestä tulevien lapsien 

otanta oli pieni, mutta toiveet olivat yksimieliset. Yksittäisen selkeän toiminnan 

sijaan eroperheen lapset toivoivat jotakin yhteistä tekemistä molempien van-

hempien kanssa yhdessä. Vertailtaessa eroperheen ja ydinperheen lapsia, 

molemmilla oli toiveena perheen yhtenäisyys.  

 

Lasten, jotka ovat eroperheestä otannan ollessa pieni heräsi mielenkiintomme 

jatkotutkimusideaa ajatellen. Pohdimme jatkotukimusta samasta aiheesta, 

kuin opinnäytetyömme, mutta kohderyhmänä eroperheestä tulevat lapset. 

Mielestämme tutkimuksen voisi toteuttaa ns. vertailututkimuksena. Pohdimme 

mahdollisuutta selvittää, kokevatko suurin osa eroperheen lapsista minkä ta-

hansa perheen yhteisen toiminnan toivotuksi. Kysymykseksi myös jää, kuinka 

tärkeänä eroperheestä tulevat lapset kokevat perheen yhteisen ajan tai kuinka 

moni sitä toivoo, jos sellaista ei ole lainkaan.  

 

Kiinnitimme haastattelun analysoinnissa myös huomiota järjestykseen, jossa 

lapset mainitsivat perheenjäsenensä. Tarkempi analysoiminen olisi kuitenkin 

vaatinut laajempaa tutustumista haastattelun analysoinnin teoriaan ja pää-

timme rajata tutkimustamme niin, että tuomme mainitsemisjärjestyksen aino-

astaan ilmi tekstissämme. Perheenjäsenten mainitsemisjärjestykseen liittyen 
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olisi mahdollista toteuttaa oma tutkimuksensa, ja tätä pidämmekin opinnäyte-

työmme toisena jatkotutkimusmahdollisuutena.  

 

Opinnäytetyömme tuottaa tilaajallemme tärkeää lapsilähtöistä tietoa videopro-

jektia ja mahdollista muuta käyttöä varten. Työstämme on hyötyä myös esi-

merkiksi lasten kanssa työskenteleville henkilöille. Heillä on työmme myötä 

saatavilla lapsilähtöistä kokemustietoa lasten perheisiin liittyen sekä mahdolli-

suus hyödyntää käyttämäämme tutkimustapaa omassa työssään. 
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