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Yhteistyövanhemmuus

E sipuhe

N

oin 40
000 lasta kokee
vuosittain
vanhempiensa eron.
Ero on aina kriisitilanne eroaville,
mutta myös perheen lapsille.
Lasten tarpeet ja näkökulma
jäävät liian usein erotilanteissa vanhempien kokemusten ja
tarpeiden jalkoihin. Suurin osa
eroista hoituu sovinnollisesti. Pahimmillaan lapset voivat joutua
vanhempiensa eron välikappaleiksi. Se vaurioittaa lasta. On

tärkeää, että eroa miettiviä tai
eroavia vanhempia pystytään tukemaan lapsen edun huomioon
ottamisessa. Lapsella on oikeus
molempiin vanhempiinsa, eikä
vanhemmuus pääty eroon.
Tämän julkaisun tavoitteena on tarkastella erotilanteita
erilaisissa eroissa juuri lasten
oikeuksien, edun ja tarpeiden
näkökulmasta. Lasta tulee kuulla
erotilanteissa. Julkaisussa annetaan myös käytännön vinkkejä
ammattilaisille, miten erilaisissa eroissa lasten tilanne ja
tarpeet voidaan ottaa huomioon. Oleellisinta on sen oival-

taminen, että lapset tarvitsevat
aina mahdollisuuden turvallisesti käsitellä kokemuksiaan ja
tunteitaan. Eron ja kokemusten
puheeksi ottaminen ei vahingoita lasta, mutta vaikeneminen sen sijaan voi sen tehdä.
Vanhempien velvollisuutena
on vastata lapsen hyvästä hoidosta, huollosta ja kasvatuksesta niin yhdessä kuin erilläänkin
asuessaan. Lapsen toiveita ja
näkemyksiä tulee lain mukaan
kuulla ja huomioida vanhempien tekemissä lasta koskevissa
päätöksissä ja ratkaisuissa. Erotilanteissa lapsi ei voi tulla näkyväksi ja kuulluksi vanhemmilleen, jos vanhempien välit ovat
riitaisat tai parisuhteen päättymisen tunnekuorma kaadetaan
lapsen kannettavaksi. Aikuisten
ja alan ammattilaisten tulee
kiinnittää aktiivisesti huomiota
lapsen tilanteeseen vanhempien erossa sekä edistää erilaisin
tukitoimin vanhempien välistä
hyvää ja rakentavaa yhteistyötä
aina, kun se on mahdollista.
Vanhempien eron jälkeen
lapsen hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille
apua eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Oleellista on aina
arvioida kunkin perheen tilanne,
voimavarat ja myös riskit. Sen
pohjalta rakentuvat tukitoimet.
Usein voidaan lähteä aktiivisesti
tukemaan vanhempien yhteistyötä, yhteistyövanhemmuutta
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erosta riippumatta. Yhteistyövanhemmuus mahdollistaa
lapsen oikeuden molempiin
vanhempiinsa eron jälkeen.
Vanhempien välinen toimiva
yhteistyövanhemmuus suojaa
lasta eron kielteisiltä vaikutuksilta, esimerkiksi vanhempien
riitelyn jatkumiselta tai ihmissuhteiden katkeamiselta.
Julkaisussa tarkastellaan
sitä, mitä yhteistyövanhemmuus tarkoittaa käytännössä
erilaisissa tilanteissa ja millaisia
asioita sen rakentamisessa voi
ja kannattaa ottaa huomioon.
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi
kytkeytyä eroon tai sen jälkeiseen elämään. Silloin tarvitaan
toisenlaisia toimia, riskien arviointia sekä toisen vanhemman
ja lapsen suojaamista. Käsillä
oleva julkaisu antaa ammattilaisille eväitä myös näihin tilanteisiin ja muistuttaa siitä, että
perheväkivallan mahdollisuus
on aina osa eroavan perheen
kokonaistilanteen arviointia
sekä tukitoimien miettimistä.
Järjestöillä on oma merkittävä paikkansa eroavun tarjoajina.
Järjestölähtöisen eroauttamisen
etuina ovat palveluaikojen joustavuus, työntekijöiden helppo
tavoitettavuus ja kansalaistoiminta, jossa eron jo läpikäyneet
vanhemmat toimivat toisten
eronneiden vanhempien vertaistukena. Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä

työ tarjoaa tukea eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille sekä perheiden lapsille.
Toiminnan tavoitteena on
lapsen edun säilyminen työskentelyn keskiössä ja yhteistyövanhemmuuden tukeminen aina,
kun se on mahdollista. Tuen
muodot ovat moninaiset aina
verkkoavusta, infotilaisuuksiin,
vertaistukiryhmiin ja perhekohtaiseen avun tarjoamiseen
kuten yksilö- ja paritapaamiset sekä tapaamispaikkatyö.
Palaute eroauttamisesta on
ollut rohkaisevaa ja vanhemmat
kertovat hyötyneensä vanhempien välisen yhteistyövanhemmuuden pohtimisesta niin
työntekijöiden kuin vertaisten
kanssa. Ensi- ja turvakotien
liitosta jäsenyhdistyksineen
onkin vuosien myötä kasvanut
yhteiskunnallisesti merkittävä
eroauttamisen ja yhteistyövanhemmuuden tukemisen osaaja.
Yhteistyövanhemmuuden käsikirja tarjoaa sosiaali-, terveysja kasvatusalan ammattilaisille
sekä opiskelijoille ymmärrystä
siitä, millä tavoin vanhempien
välistä yhteistyövanhemmuutta
on mahdollista tukea ja mistä
yhteistyövanhemmuudessa on
pohjimmiltaan kyse. Kyseessä on ensimmäinen julkaisu,
jossa keskitytään vahvasti juuri
vanhempien välisen yhteistyön
toteutumisen tai toteutumatta jäämisen äärelle. Käsikirja

tarkastelee yhteistyövanhemmuutta moniäänisesti antaen
puheenvuoron tutkijoille, alan
asiantuntijoille kuin vanhemmille itselleenkin. Käsikirja
kuvastaa laaja-alaisesti yhteistyövanhemmuuden tukemisen
mahdollisuuksia sekä esteitä.
Tavoitteena on antaa ammattilaisille työvälineitä vanhempien
kohtaamisiin ja yhteistyövanhemmuuden edistämiseen.
Lämmin kiitos artikkeleiden
kirjoittajille asiantuntevista artikkeleista, kirjan toimitustyöstä vastanneille Päivi Hietaselle, Maarita Kettuselle ja Vesa
Keinoselle isosta ja tärkeästä
työstä julkaisun syntymisessä
sekä kaikille julkaisun tekemiseen eri tavalla osallistuneille.
Toivon, että tämä julkaisu
kuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käsissä
ja rohkaisee työskentelemään
erotilanteissa lapsen edun
turvaamisen näkökulmasta ja siten, että lapset voivat
turvallisesti säilyttää yhteyden
molempiin vanhempiinsa.

Helsingissä maaliskuussa 2019
Riitta Särkelä
Pääsihteeri

Ensi- ja turvakotien liitto ry
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S aatteeksi
Erosin puolisostani, en lapsen
toisesta vanhemmasta.
(eronnut vanhempi)
Puhuttaessa vanhempien välisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rajoitteista olemme
moniulotteisen asian äärellä.
Yhteistyövanhemmuuden käsite luo erilaisia mielikuvia siitä,
kuinka tiivistä yhteydenpitoa
sekä samansuuntaisia tavoitteita
ja pelisääntöjä se edellyttää vanhempien välillä. Lyhyesti kiteytettynä yhteistyövanhemmuus on
lapsen asioiden hoitamista yhdessä ja yhteistyössä. Yhteistyövanhemmuutta voi kuvata myös
vanhemman mielentilana, jossa
aikuisen ajattelussa on tilaa toisen vanhemman läsnäololle lapsen elämässä. Pohja yhteistyövanhemmuuden toteuttamiselle
syntyy, kun vanhempi on valmis
hyväksymään, että ex-kumppani
tulee erosta huolimatta olemaan
vanhempana osa lapsen elämää sekä tietoisesti asettamaan
lapsen hyvinvoinnin etusijalle.

Ammattilaisille eronneiden
vanhempien kanssa työskentely voi olla haasteellista, sillä
kohtaamisissa ovat kokemuksellisesti läsnä ainutkertaiset
erotarinat ja kertomukset eroon
johtaneista syistä. Vanhemmilla
voi olla keskenään hyvin ristiriitaisia toiveita lapsen tulevaisuuden järjestämisestä. Ammattilainen saatetaan myös haastaa
mukaan vanhempien välisen
riidan keskelle. Kaiken keskellä
on lapsi, jolla on oma kokemuksensa siitä, mitä perheessä on
tapahtunut ja näkemyksensä
siitä, millaiseksi hän toivoisi
tulevaisuutensa järjestäytyvän.
Lapsi tarvitsee kasvunsa
tueksi yhteyden vanhempiinsa. Lapselle on tärkeää säilyttää luottamus vanhempiinsa
ja hänestä huolehtiviin muihin
aikuisiin myös erotilanteissa ja
kahden kodin arjessa. Vanhempien keskeisenä tehtävänä onkin
huolehtia lapsen turvallisuuden
tunteesta ja ennaltaehkäistä
tilanteita, joissa lapsi joutuisi valitsemaan puolensa vanhempien
välillä. Rakkaus lapseen on usein
kantava voimavara, jonka voimin
vanhemmat pyrkivät kohti toimivaa yhteistyövanhemmuutta.
Jos perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten oma
kosketuspinta eroihin ja eron
jälkeiseen vanhemmuuteen on
pelkästään riitaisat vanhemmat,
voi työntekijän oma luottamus
siihen, että vanhemmat ovat
kykeneviä sovinnollisiin toi-

mintatapoihin olla koetuksella.
Työntekijän omilla parisuhde-,
ero- ja yhteistyövanhemmuuskokemuksilla saattaa olla vaikutuksia siihen, millä tavoin työntekijä näkee asiakkaan tilanteen.
Ammattilaisten olisikin hyvä
olla tietoisia omista arvoistaan
ja asennoitumisestaan eroja
kohtaan sekä siihen, luottavatko he itse vanhempien taitoihin
selvitä eron mukanaan tuomista muutoksista. On tärkeä
muistaa, että saadessaan apua
ja tukea vanhemmat useimmiten kykenevät välttämään
riitelyn jatkumisen ja rakentamaan toimivan yhteistyövanhemmuuden eron jälkeen.
Vanhemmat ovat alttiita
hakemaan apua erotilanteissa.
He toivovat tilanteisiin ohjeita
ja vinkkejä sekä mahdollisuutta
pohtia muiden kanssa, miten
parhaiten voisi toimia lapsen
asioissa. Vanhemmat hyötyvät siitä, että työntekijät ottavat
aktiivisesti eron puheeksi ja
kertovat tarjolla olevista palveluista sekä tuen muodoista. On siis perusteltua auttaa
ammattilaisia edistämään
vanhempien välistä yhteistyötä ja yhteistyövanhemmuuden
toteutumista eron jälkeen.
Tämän käsikirjan lähtökohtana on tarjota moninäkökulmainen katsaus yhteistyövanhemmuuteen. Haluamme myös
auttaa vanhempien kanssa
työskenteleviä ammattilaisia
tunnistamaan yhteistyövan-
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hemmuuden tukemisen mahdollisuudet ja ongelmakohdat.
Kunnianhimoisena tavoitteena
on pyrkiä määrittelemään sitä,
mistä vanhempien välinen hyvä
ja rakentava yhteistyövanhemmuus koostuu ja miten ammattilainen voi omilla työtavoillaan
sitä edistää. Kirjassa pohditaan
myös perhetilanteita, joissa
on tärkeä tarkastella yhteistyövanhemmuutta erityisesti
turvallisuuden näkökulmasta.
Käsikirjan toimittaminen
on ollut antoisa ja mutkitteleva
matka vanhemmuuden, eron
jälkeisen yhteistyön, lapsen
hyvinvoinnin sekä vanhempien vastuiden, velvollisuuksien
ja oikeuksien äärellä. Muiden
kirjoittajien kanssa käydyt keskustelut ja heidän kirjoituksensa
ovat avanneet uusia puolia perheiden eron jälkeisestä arjesta,
sen tuomista mahdollisuuksista
sekä myös vaikeista ja kipeistä asioista. Prosessi on tuonut
myös hyvin näkyväksi sen,
kuinka tärkeää työntekijänä on
pysähtyä kohtaamaan eronneet
vanhemmat ja heidän lapsensa rohkeasti ja avoimin mielin.
Tämän käsikirjan tuottamisen mahdollistivat monet
ihmiset. On aika osoittaa kiitos
kaikille artikkelien kirjoittajille, jotka lähtivät kanssamme
matkalle yhteistyövanhemmuuden maailmaan. Koska
käsikirja pyrkii ainutlaatuisella
tavalla luomaan kuvaa yhteistyövanhemmuudesta, on se

tuottanut erilaisia pohdintoja
ja keskusteluita työntekijöiden
kanssa. Kiitos kaikille rohkeudesta ja kumppanuudesta.
Kiitos kuuluu Ero lapsiperheessä -tiimin Jussi Pullille ja
Johanna Vaitomaalle myötäelämisestä, tsempistä ja näkökulmista, jotka edistivät kirjan
toimitustyötä. Kiitos myös Essi
Lehtiselle, jonka kokemus julkaisuiden tuottamisesta auttoi
tekemään käsikirjasta totta.
Erityiskiitos lapsille, jotka jakavat omaa kokemustansa tässä
kirjassa. Lapset ovat tärkein syy
vanhempien välisen yhteistyön
edistämiseen ja sovinnollisten
erojen tukemiseen. Vanhempien
ero näkyy ja tuntuu lapsen arjessa ja juhlassa monin eri tavoin.
Lasten puheenvuorot on tiivistetty kirjassa oleviin kuviin ja
ajatuksiin siitä, miten vanhempien ero näkyy omassa elämässä.
Suurin kiitos kuuluu niille
vanhemmille, jotka olemme

saaneet kohdata työvuosiemme aikana. Heidän oivalluksensa ja ajatuksensa yhteistyövanhemmuuden toteutumisen
mahdollisuuksista ovat luoneet
vahvan uskon siihen, että emme
puhu utopiasta vaan tosielämässä tapahtuvasta yhteistyöstä. Yhteistyövanhemmuus on
osa toimivaa arkea jo monen
eronneen vanhemman välillä.
Tässä kirjassa elää toiveena
Miina Sillanpään yhä edelleen ajankohtainen tavoite:
"Jokainen lapsi on pelastettava elämälle". Myös erokriisissä jokaisen lapsen oikeus on
tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Helsingissä maaliskuussa 2019
Päivi Hietanen ja
Maarita Kettunen
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Ero lapsiperheessä -työ
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Yhteistyövanhemmuus
eron jälkeen
– mitä, miksi ja miten?
rja Leena Böök

Johanna Terävä ja Ma

Eron jälkeinen yhteistyövanhemmuus on moniulotteinen ilmiö. Yhteistyövanhemmuutta toteuttaessaan aikuiset joutuvat pohtimaan uudella tapaa niin arvojaan, asenteitaan kuin arkeaan. Eronneet vanhemmat tai muut lapselle läheiset aikuiset tarvitsevat usein monenlaista tukea yhteistyövanhemmuudessaan.

TÄSSÄ ARTIKKELISSA KÄYTÄMME termiä yhteistyövanhemmuus (coparenting), josta puhutaan usein myös käsitteillä jaettu vanhemmuus ja
yhteisvanhemmuus. Näitä termejä kuulee arkipuheessa käytettävän usein päällekkäin ja limittäin,
vaikka ne eivät täysin samaa tarkoittavia sanoja
olekaan.
Yhteistyövanhemmuus ei merkitse tasan tai
puoliksi jaettua vanhemmuutta eikä vain biologisen heteroparin vanhemmuutta. Tarkoitamme
yhteistyövanhemmuudella erilaisten perheiden ja
elämäntilanteiden, kuten ydin- ja uusperheiden,

hetero-, sateenkaari- ja adoptioperheiden sekä
esimerkiksi lapsi-äiti-isoäiti-perhekokoonpanon
aikuisten välistä yhteistyötä (esim. Hock & Moraadian 2013). Kyse ei välttämättä ole myöskään
lapsen biologisista, sosiaalisista tai juridisista
vanhemmista, vaan siitä, ketkä aikuiset ’vanhemmoivat’ lasta.
Lyhyesti määriteltynä yhteistyövanhemmuus
on sitä, että kaksi tai useampi aikuista huolehtii ja
neuvottelee yhdessä lapsen hyvinvoinnista (Hock
& Mooradian 2013; Van Egeren & Hawkins 2004).
Yksi tunnetuimmista yhteistyövanhemmuuden
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tutkijoista on yhdysvaltalainen Mark Feinberg
(2003), joka on kiteyttänyt käsitteen seuraavalla tavalla: Yhteistyövanhemmuus pitää sisällään
vanhempien vastavuoroista, sitoutunutta ja vastuullista tapaa toimia yhdessä lapsen kasvatuksen, hoidon ja lapsen elämään liittyvien valintojen yhteydessä.
Yhteistyövanhemmuuden ytimestä löytyykin
käsite yhteistyö, joka on lähtökohtana yhteiselle ymmärrykselle lapsen kaikinpuolisesta hyvinvoinnista. Kyse on siis tavoista, joilla vanhemmat
yhdessä pitävät huolta lapsesta, laittaen sivuun
omat keskinäiset ristiriitansa (Beckemeyer, Coleman & Ganong 2014).
Feinberg (2003) määrittelee yhteistyövanhemmuutta niin kasvatuksen, työnjaon, toisen
tukemisen kuin perheyhteisyyden näkökulmasta.
Vanhempien kasvatusyhteistyöhön kuuluu yhteisen arvopohjan luominen sekä lapsen käyttäytymisen, henkisen kasvun ja sosiaalisten suhteiden
tukeminen. Vanhempien työnjakoa voi puolestaan tarkastella vastuiden ja velvollisuuksien

kautta. Tähän kuuluvat esimerkiksi keskustelut
siitä, miten lapsen päivittäiset resurssit (ruoka-,
vaate- ja terveydenhuolto) turvataan.
Yksi Feinbergin (2003) korostama osa-alue on
toisen vanhemman tukeminen vs. väheksyntä.
Tämä tarkoittaa sitä, miten vanhemmat suhtautuvat toinen toisiinsa ja puhuvat toisistaan – myös
toisen vanhemman poissa ollessa. Näiden lisäksi
Feinberg korostaa perheyhteisyyden vaalimista,
yhteisyyttä korostavaa ilmapiiriä sekä toisen aikuisen – niin henkisesti että fyysisesti – ”mukana
pitämistä”.

Yhteistyövanhemmuus vahvistaa suhteita
Vaikka vanhempien ero on sanaparina moraalisesti ja kielteisesti latautunut, niin ero ja sen seuraukset voivat olla perheille ja yksilöille hyviä tai
huonoja – mitä todennäköisesti kumpaakin. Ero
ei itsessään aiheuta ongelmia tai lisää riskiä lapsen pahoinvointiin. Haasteena on pikemminkin
se, miten vanhemmat hoitavat avioerotilanteen
ja siitä juontuvan jälkipyykin suhteensa lapseensa/lapsiinsa (esim. Amato ym. 2011; Lansford
2009). Ero voi olla helpotus niin lapsille, vanhemmille kuin lähipiirillekin. Ero saattaakin tuoda positiivisia seurauksia lapsen elämään (ks. Hetherington 2003).
Niina Kauppinen (2013) toi tutkimuksessaan
esille, että ero voi olla monelle perheelle uuden, hyvän elämän alku. Hänen haastattelemiensa vanhempien mukaan eron myönteiset vaikutukset näkyivät esimerkiksi perheenjäsenten
tyytyväisyytenä, kodin rauhallisena ilmapiirinä,
vanhempien voimien palautumisena ja lapsen
huomiointina.

Älä unohda!
– Artus Le Roux 13 v
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Tavallisempi seuraus avioerosta on kuitenkin
kriisi. Monet tutkimukset osoittavat vanhempien
avioeron aiheuttavan lapselle ahdistusta ja masennusta (Ängarne-Lindberg & Wadsby 2012).
Ero voi vaikuttaa myös lapsen oppimiseen, mikä
saattaa jopa heikentää tulevaisuuden [akateemisia] saavutuksia (Potter 2010).
Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on
selkeästi osoitettu lasten hyvinvoinnin lisääntyvän, jos vanhemmat kykenevät toimivaan yhteistyöhön lapsen hoivan ja kasvatuksen suhteen.
Tämä pätee niin ennen kuin jälkeen eron (esim.
Umemura 2015). Yhteistyökykyiset vanhemmat
ovat mitä todennäköisemmin myös samoilla linjoilla lapsen kasvatuksen suhteen (Bastaits ym.
2014). On myös havaittu, että puolisoiden vanhemmuussuhteen laatu ennen eroa määrittää
yhteistyövanhemmuutta eron jälkeen (esim. Gürmen ym. 2017; Lamela & Figueiredo 2011).
Toimivan yhteistyövanhemmuuden on huomattu vahvistavan kummankin vanhemman suhdetta lapseensa. Erityisesti sen on nähty tukevan
ja edesauttavan isän ja lapsen välistä suhdetta,
sillä useimmiten isä asuu eri osoitteessa kuin
äiti ja lapsi. Toisaalta vanhempien yhteistyön laadulla on todettu ristiriitaisia yhteyksiä lapsen hyvinvointiin. Verrattaessa toimivaa ja vähemmän
toimivaa yhteistyövanhemmuutta, ei esimerkiksi
nuoren itsetunnossa, kouluarvosanaeroissa tai
yleisessä tyytyväisyydessä elämään ole nähty merkittäviä eroja (Amato ym. 2011).

Erilaisia yhteistyövanhemmuustyylejä
Tutkimusten mukaan vanhempien saama tuki
eron aikana tai sen jälkeen auttaa ymmärtämään
itseä, toista vanhempaa ja lasta sekä luomaan uudenlaisia suhteita toinen toisiinsa. Parhaimmillaan interventiot auttavat vanhempia myös ratkomaan konflikteja ja vähentämään osapuolten

Yhteistyökykyiset vanhemmat
ovat mitä todennäköisemmin
samoilla linjoilla myös lapsen
kasvatuksen suhteen.

kokemaa stressiä. (Feinberg & Kan 2008; Ranier
ym. 2016.) Eron jälkeisen tuen on nähty lisäävän
erityisesti miesten sitoutumista isyyteensä. Apu
on myös vahvistanut isän ja lapsen tunnesidettä sekä myönteistä vuorovaikutusta (Fagan 2008;
Meyer ym. 2017).
Monissa tutkimuksissa (esim. Amato ym.
2011; Lamela ym. 2016) on tyypitelty yhteistyövanhemmuuksia, ja ehkä suosituin jakotapa on
tarkastella eron jälkeistä vanhemmuutta kolmesta näkökulmasta. Niitä ovat vakaa, ristiriitainen
sekä ’irtisanoutunut’.
Vakaan ja yhteistyökykyisen vanhemmuustyylin
omaavat aikuiset tarkastelevat asioita myönteisellä, yhteistoiminnallisella ja vastuullisella tavalla.
He kykenevät laittamaan sivuun omat tarpeensa
tarkastellessaan asiaa lapsen näkökulmasta. Vuorovaikutuksen keskeinen elementti on neuvottelu ja toisen vanhemman huomiointi. Kauppisen
(2013) mukaan toimivassa vanhemmuudessa
aikuiset ovat tehneet tietoisen päätöksen toimia
yhteistyössä eron jälkeen. He osaavat erottaa
menneeseen parisuhteeseen liittyvät tunteet nykyvanhemmuudestaan. Joustavuus on olennainen
taito kaikissa lasta koskevissa asioissa.
Lapset luonnollisesti hyötyvät eniten vakaasta
vanhemmuustyylistä. Siinä päällimmäisenä ei ole
vanhempien keskinäinen kilpailu tai tunnereak-
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tiot, vaan yhteisen hyvän näkeminen ja samaan
suuntaan katsominen.
Ristiriitainen yhteistyövanhemmuus pitää sisällään konflikteja, vihaa ja epäluottamusta toista kohtaan. Mukana saattaa olla niin verbaalista kuin fyysistä aggressiota, esimerkiksi toisen
vähättelyä, vanhemmuuden sabotointia ja vieraannuttamista.
Näistä kolmesta tyypistä radikaalein on yhteistyövanhemmuudesta irtisanoutuminen, jossa päädytään ottamaan täydellistä etäisyyttä
hankalaksi koetusta vanhemmuussuhteesta.

Tällaisten ratkaisujen taustalla on usein väkivaltaa, alkoholismia tai mielenterveysongelmia, jotka uhkaavat koko perheen hyvinvointia.

Ammattilaiset äänessä
Tarkastelemme seuraavaksi ammattilaisten näkemyksiä yhteistyövanhemmuudesta. Aineisto on
kerätty yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton Ero
lapsiperheessä -tiimin kanssa. Haastattelut koostuivat yhdeksästä ryhmähaastattelusta, jossa oli
kaikkiaan 29 naista ja 2 miestä (32–57-vuotiaita).
Haastateltavien koulutus vaihteli ammattikoulututkinnosta ylempään korkeakoulututkintoon.
Lähes kaikilla oli kokemusta eronneiden vanhempien kanssa työskentelystä, monilla useiden vuosien, jopa vuosikymmenien ajalta.
Tutkimusprosessi noudattaa hyvää tieteellistä
käytäntöä. Eettiset seikat on huomioitu läpi prosessin, tekstistä on esimerkiksi poistettu kaikki
tunnistetiedot.

Yhteistyövanhemmuus on arvoja,
asenteita ja arkea
Ammattilaisten ajatuksista oli löydettävissä monia toimivan yhteistyövanhemmuuden elementtejä. Olemme tiivistäneet ne kolmen laajemman
teeman alle: arvo, asenne ja arki. Kolmen A:n kuviota ympäröi vallitsevan kulttuurin ihanteet ja arvot, yhteiskunnallinen ja perhepolittiinen tilanne
sekä yksittäisten ihmisten elämäntilanne (parisuhdetilanne, sosioekonominen tausta, huoltajuuspäätökset, asuinpaikka), henkilökohtaiset resurssit sekä yksilökohtaiset kyvyt ja taidot.

Kilometrin matka kotiin ja takaisin.
– Empu 10 v
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ARVO
Lapsi ensin

ASENNE
Kunnioitus ja kasvu

ARKI
Toimivat käytännöt
ja vuorovaikutus

TOIMIVA YHTEISTYÖVANHEMMUUS
Lapsen ensisijaisuus on arvona ykkönen. Sitä
vasten vanhempien toimintaa sekä peilattiin että
perusteltiin. Eräs ammattilainen totesi osuvasti,
että tärkeintä on, että halutaan elää se laps eellä.
Haastateltavien mukaan lapsella on oikeus rakastaa molempia vanhempiaan ja oikeus turvalliseen
arkeen.
Vanhempien tulisi pystyä katsomaan elämäntilannettaan ja arkeaan lapsen näkökulmasta,
sillä lapsella on vapaus saada olla lapsi. Lapsen
tunteita voi pyrkiä avaamaan, sanoittamaan ja
ymmärtämään. Näin ehkäistään lapsen kokemaa
syyllisyyttä esimerkiksi eron syistä tai siitä, miksi
lapsi ei voi tai halua tavata toista vanhempaansa. Lapsen kokemusta ja tunteita on kuunneltava
sekä lasta osallistettava ikätason mukaan.

Myös lapsen kokemaa stressiä tulisi pyrkiä
vähentämään kaikin mahdollisin keinoin. Ammattilaisten tehtävänä onkin muistuttaa, ettei
lasta käytetä lyömäaseena, tiedon välittäjänä,
säälin kohteena tai vastuunkantajana, vaikka
vanhempien omat voimavarat olisivatkin vähissä. Ammattilaisten tulee myös auttaa vanhempia
havahtumaan, että kenellekä se vastuu kuuluu. Ammattilaisen kanssa voidaan myös pohtia, miten
lapsen tapaamiset toisen vanhemman tai muiden lapselle tärkeiden ihmisten kanssa taataan ja
järjestetään.
Parhaimmillaan saatu tuki auttaa vanhempaa
voimaantumaan ja näkemään lapsensa kokonaan
uudessa valossa: …ei tää lapsi ookkaan rasittava
tai vaikee vaan täähän on ihana!
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Toisena tärkeänä teemana on asenne, joka pitää sisällään toisen vanhemman kunnioituksen
sekä halun omaan henkilökohtaiseen kasvuun.
Yhteistyövanhemmuutta määriteltäessä tuotiin
esille, että kyseessä on samaan suuntaan katsominen, yhteisen sävelen löytäminen: Se ei ole
kilpailua vaan niinku yhteinen ilo ja ylpeys omista
lapsista. Haastattelujen mukaan toimivassa yhteistyövanhemmuudessa vanhempi ensinnäkin
pyrkii lisäämään ymmärrystä itsestään ja omasta
kasvustaan: Että se ihminen siinä erokriisissä löytää itsensä ja sen oman juttunsa olla se vanhempi.
Toiseksi on huomioitava toisen vanhemman elämäntilanne. On hyväksyttävä hänen valintansa ja
arvostettava entistä kumppania edes vanhempana, jos ei muuten.
Haastateltavat muistuttivat yhteistyövanhemmuuteen kasvamisen yksilöllisyydestä ja sen prosessinomaisuudesta. Eräs ammattilainen totesi:
Se ei oo semmonen, mikä jossain lastenvalvojalla
tulee kerralla valmiiksi. Ammattilaiset toivat esille erityisesti isien aseman eron jälkeen. Joissakin
tilanteissa isä joutuu kamppailemaan oikeuksistaan esimerkiksi lapsen asumisen tai tapaamisten suhteen. Toisaalla taas havaittiin, että isät
olivat kertoneet olevansa aiempaa onnellisempia. He hoitavat lastaan enemmän kuin ennen ja
ovat oppineet ottamaan lapsesta kokonaisvastuun. Jotkut isät ovat myös kertoneet ammattilaisille saavansa toteuttaa nyt sellaista isyyttä ku
mitä on halunnut, eikä äiti enää määrittele yksin
sääntöjä.

Yhteistyö vaatii toisen sietämistä ja parhaimmillaan toiseen aikuiseen luottamista sekä kärsivällisyyttä, asiallisuutta ja käytöstapoja. Eron
jälkeen vanhemmat joutuvat luopumaan muun
muassa ydinperheunelmastaan, mutta myös
esimerkiksi siitä, etteivät he tule pariskuntana
nauttimaan mahdollisesta isovanhemmuudestaan. Kaikkiaan ammattilaisen tehtäviksi listattiin
kuunteleminen, kohtaaminen, uskon valaminen
ja kasvun mahdollisuuksien näkeminen kohti tulevaisuutta.
Kolmantena pääteemana on toimiva arki ja
sen sisältämät vuorovaikutussuhteet. Jotta arki
sujuisi ja loisi pohjan toimivalle yhteistyölle vanhempien kesken, vaatii se kummaltakin aikuiselta kompromisseja ja joustavuutta. Tämä koskee
niin asenteita kuin konkreettisia tekojakin. Parhaimmillaan toimiva yhteistyövanhemmuus sisältää avointa ja sujuvaa viestintää, jossa toista
tullaan puoliväliin vastaan. Vaikka vanhemmilla
on eri osoitteet, niin tarvitaan yhä yhteisiä, lapsen ikätasoa ja arkea koskevia sopimuksia sekä
pelisääntöjä.

Tarvitaan monenlaisia
tukiverkkoja ja yhteistyömuotoja
Yhteistyövanhemmuus on yhteistä vanhemmuustyötä, jota tehdään kahden tai useamman aikuisen välillä. Se ei välttämättä ole yhteismitallista
tai tasan jaettua vanhemmuutta, vaan neuvottelua ja sopimista lapsen parhaan toteutumiseksi.

Yhteistyö vaatii toisen sietämistä ja parhaimmillaan
toiseen aikuiseen luottamista sekä omaa kärsivällisyyttä,
asiallisuutta ja käytöstapoja.
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Valtaosassa eroja kyseessä on lasten biologisten
vanhempien ja (entisten) ydinperheiden vanhempien yhteistyö niin arvojen, asenteiden kuin arjen
käytäntöjen näkökulmasta. Viime vuosikymmenten aikana perhemallit ja -käytännöt ovat kuitenkin moninaistuneet. Tarvitaan yhä enemmän tietoa erilaisista perheistä ja perhetilanteista.
Esimerkiksi kahden sosioekonomisesti vakaan
biologisen vanhemman eron jälkeinen arki eroaa
tilanteesta, jossa toinen vanhemmista asuu toisessa maassa tai on esimerkiksi vakavasti sairas
tai vankilassa. Entä perhe, jossa on koettu useampi av(i)oero – millaista yhteistyötä, keiden kanssa
ja miten tämä toteutuu? On myös mahdollista,
että yhteistyövanhemmuudelle ei ole aina perusteita tai edes mahdollisuuksia.
Tutkimuskentällä on havaittavissa myös jännitteisiä äänenpainoja yhteistyövanhemmuuden
itseisarvon korostamiselle. Ruotsalainen perhetutkija Linda Nielsen (2017) ravistelee olemassa
olevaa ymmärrystä siitä, että eronneiden vanhempien huono keskinäinen vanhemmuussuhde
olisi itsestään selvästi lapsen kehityksen ja kasvun tiellä. Yhteistyövanhemmuuden laadun ja
määrän korostamisen ohella on tärkeää tarkastella ja tukea lapsen ja vanhemman kahdenkeskistä
suhdetta (isä-lapsi, äiti-lapsi).
Kaiken kaikkiaan aikuisten eron jälkeen niin
lapsen/lasten kuin vanhempien elämän ja ihmissuhteiden tukemiseen tarvitaan monenlaisia tukiverkkoja ja yhteistyökuvioita. Parhaimmillaan
nämä poikivat hyvinvointia ja tasapainoa eron jälkeiseen elämään. Paras palaute ammattilaiselle
lienee se, kun:
… huomaa, että jokainen perheenjäsen seisoo jollain tavalla, ei niin horjuvalla pohjalla enää, ja sinne on tullut sitä yhteistyön mallia ja niitä keinoja
selvitä hankalista asioista ja rohkeutta ottaa niitä
puheeksi. Ja se että näkee että ne asiat kuitenkin sit
saattaa päättyä hyvinkin.

TYÖNTEKIJÖILLE
VINKKEJÄ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lapsen ensisijaisuus on arvona
tärkein. Lapsen tunteita voi pyrkiä
avaamaan, sanoittamaan ja ymmärtämään.
Lapsen kokemaa stressiä tulisi
pyrkiä vähentämään. Muistuta,
ettei lasta käytetä lyömäaseena,
tiedon välittäjänä, säälin kohteena
tai vastuunkantajana.
Toimivassa yhteistyövanhemmuudessa vanhempi haluaa saada
lisää ymmärrystä itsestään ja
kasvustaan. Pyri antamaan tähän
tukea.
Yhteistyövanhemmuuden laadun
ja määrän korostamisen ohella
on tärkeää tarkastella ja tukea
lapsen ja vanhemman kahdenkeskistä suhdetta.
Yhteistyövanhemmuuteen kasvaminen on prosessi. Tue vanhempia
pitkäjänteisyyteen ja kärsivällisyyteen, prosessi ottaa oman aikansa.
Aikuisten eron jälkeen lapsen/
lasten ja vanhempien elämän ja
ihmissuhteiden tukemiseen tarvitaan monenlaisia tukiverkkoja ja
yhteistyökuvioita.
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vanhempaa
voimaantumaan ja
näkemään lapsensa
kokonaan uudessa
valossa.
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Vanhempien kokemuksia
yhteistyövanhemmuuden

rakentamisesta
Maarita Kettunen

Eronneiden vanhempien kokemukset yhteisövanhemmuuden rakentumisesta vaihtelevat paljon. Vanhemmat kaipaavat työntekijöiltä monenlaista apua. Joskus yhteistyövanhemmuuden tukeminen pitää aloittaa vanhemmuuden taitojen tukemisesta.

ERON JÄLKIMAININGEISSA MONEN vanhemman toive on, että ex-kumppaniin ei tarvitsisi
olla enää missään yhteydessä ja välit häneen voisi
katkaista lopullisesti. Yhteiset lapset tuovat kuitenkin vaatimuksen olla yhteydessä ex-puolisoon,
lasten toiseen vanhempaan. Yhteydenpidon lisäksi pitäisi myös pystyä tekemään hänen kanssaan
yhteisiä päätöksiä lasten asioissa.
Joillekin vanhemmille eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden rakentaminen on itsestään selvä tavoite. Heillä on myös kykyjä ja voimavaroja
tehdä se ilman ulkopuolista tukea ja apua. Toisille

vanhemmille taas parisuhteen ja erokriisin aikaiset kielteiset kokemukset ja voimakkaat negatiiviset tunteet tekevät ajatuksen kohtaamisesta vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi.
Lasten hyvinvointia eron jälkeisessä arjessa tukee vanhempien välinen hyvä yhteistyö lasten asioissa. Lapselle on tärkeää sekin, että läheiset suhteet molempiin vanhempiin voivat säilyä myös
eron jälkeen. Vanhemmat omalta osaltaan mahdollistavat ja tukevat suhteiden ylläpitoa toiseen
vanhempaan omalta osaltaan. Onkin tärkeää löytää keinoja työskennellä eronneiden vanhempien
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Lasten hyvinvointia eron
jälkeisessä arjessa tukee
vanhempien välinen hyvä
yhteistyö lasten asioissa.

kanssa tavalla, joka tukee yhteistyövanhemmuuden rakentumista. Näin lasten hyvinvointia voidaan turvata myös vanhempien eron jälkeen.

Polku toimivaan yhteistyöhön erilainen
Tässä artikkelissa vanhempien kokemusäänenä toimii viisi vanhempaa, joita on syksyllä 2017
haastateltu yhteistyövanhemmuuteen ja sen rakentamiseen liittyvistä asioista. Haastateltavina
oli kaksi isää ja kolme äitiä. Haastattelumateriaalia kertyi yhteensä 3 tuntia ja 58 minuuttia.
Haastateltujen vanhempien kokemukset erosta
ja yhteistyövanhemmuuden rakentamisesta ovat
hyvin erilaisia. Näin ollen myös vanhempien kokemukset yhteistyön rakentamisessa esiintyneistä haasteista ja sitä tukeneista asioista poikkesivat toisistaan.
Työntekijänä onkin hyvä olla tietoinen siitä,
että polku toimivaan eron jälkeiseen yhteistyöhön
voi olla hyvin erilainen. Myös työntekijältä kaivattu tuki vaihtelee paljon. Vanhemmilta nousi työntekijälle kuitenkin myös yhteneviä toiveita, huolimatta siitä, millaisia asioita he olivat kohdanneet
yhteistyövanhemmuutta rakentaessaan.
Niina Kauppinen (2013) on tehnyt lisensiaattitutkimuksen, jossa hän tutki eronjälkeistä
selviytymistä ja onnistunutta yhteistyötä eroper-

heen tarinoissa. Työntekijän kannalta keskeisin
viesti vanhempien haastatteluissa, samoin kun
tutkimuksen kertomuksissa oli, että vaikeasta ja
rankastakin suhdehistoriasta ja eroprosessista
huolimatta vanhempien on mahdollista päästä
keskenään asialliseen yhteistyöhön. Tässä onnistuakseen vanhemmat olivat tarvinneet ammattilaisilta tukea. Näin ollen työntekijöiden roolia
vanhempien eron jälkeisen yhteistyön rakentumisessa ei voi ohittaa.
Merkittävää tämä on myös sen vuoksi, että
työntekijöiden tukea tarvittiin tilanteissa, joissa
yhteistyön rakentaminen oli eri syistä johtuen
haastavaa. Näissä tapauksissa vanhemmat olisivat saattaneet jäädä riitaisin väleihin ilman ulkopuolista apua. Vanhempien jatkuvat riidat ja
yhteistyön toimimattomuus puolestaan kuormittavat lasta sekä hänen hyvinvointiaan.

Vanhempien kipukohtia
yhteistyön rakentamisessa
Haastatteluissa vanhemmat nostavat esiin ongelmia, joita he olivat kokeneet rakentaessaan
yhteistyövanhemmuutta lapsen toisen vanhemman kanssa. Vastauksista nousivat selkeästi esiin
tunnekuohut ja niiden vaikutus lasta koskeviin
päätöksiin. Jälkeenpäin tarkasteltuna vanhemmat
kokivat, että tunteiden vallassa tehdyt päätökset
lasten asioissa eivät välttämättä olleet järkeviä.
Kokemusta oli myös siitä, että toinen vanhempi
saattoi olla pitämättä kiinni sovituista asioista
kun erokriisi oli vielä kesken. Hän jätti esimerkiksi tapaamatta lapsia sovitusti hankaloittaakseen
näin ex-puolison elämää tai estääkseen tältä omat
menot.
Yhteistyötä olivat vaikeuttaneet myös lasta
koskevat huolto- ja tapaamissopimukset ja niiden aikaan saaminen. Vanhemmat olivat olleet
erimielisiä siitä mistä asioista voi tai pitää sopia.
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Toinen vanhemmista oli halunnut sopimuksiin
kirjattavan asioita, jotka eivät kuuluneet sopimuksen piiriin. Lastenvalvoja oli myös tuonut esiin,
että kyse on asioista, joihin toinen vanhempi ei
voi vaikuttaa. Esimerkkinä mainittiin erimielisyys
siitä, saako vanhempi olla yhteydessä omiin sukulaisiin lasten ollessa hänen luonaan. Ongelmaksi
oli koettu myös se, mistä löytää tarkka ja selkeä
ohjeistus sopimuksien tekoon.
Yhteistyövanhemmuutta vaikeuttaviksi asioiksi mainittiin myös rakenteelliset asiat, kuten se
ettei lapsi voi olla kirjoilla molempien vanhempien luona. Tämän johdosta toinen vanhemmis-

ta on heikommassa asemassa suhteessa myönnettäviin tukiin. Ongelmia oli syntynyt silloin,
kun määräaikainen sopimus lapsen tapaamisista
päättyi eikä uutta sopimusta vielä ollut. Tällaisissa tilanteissa viranomaisten silmissä vanhempi
ei tavannut ollenkaan lapsia, joka puolestaan vaikutti tukien myöntämiseen. Hankaluutena nähtiin myös pitkät jonot lastenvalvojalle kyseisten
vanhempien asuinpaikkakunnilla.
Yhdeksi yhteistyövanhemmuuden haasteeksi nousi vanhempien puheessa myös monesta
asiakassuhteesta työntekijälle tuttu tilanne. Vanhempien on vaikea ymmärtää tai hyväksyä se,
ettei toista voi muuttaa ja vain omiin tekemisiin
voi vaikuttaa. Ongelmalliseksi koettiin myös tilanne, jossa toisen vanhemman koettiin siirtävän
aiheetta lapsiin omia pelkoja toista vanhempaa
kohtaan.
Varsinkin heti eron jälkeen, yhteistyövanhemmuuden rakentamisen alkumetreillä, vanhemmat
mainitsivat hankaluuksista vanhempien välisessä
kommunikoinnissa. Toisen sanat ja eleet ja olemus
saattaa herättää sellaisia tunteita, mitä ei tarvis tulla mutta niitä ei osaa siinä vaiheessa silleen erottaa…… ja saattaa tulla niitä samoja solvauksia mitä
on siinä ennen eroa tai eroaikana. (äiti, 3 lasta)
Joidenkin vanhempien välillä viestiminen loppui
hetkellisesti lähes kokonaan. Kun se kommunikaatio loppuu, niin se on kaikkein hankalinta. Jos ei
enää kuunnella jos oot vaan siinä kiukussa ja on niin
paljon vihaa sitä toista kohtaan. (äiti, 2 lasta)

Ystävien kanssa vietetystä
ajasta on hankala sopia
– Essi 12 v
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Kuten yllä olevissa esimerkeissä kerrotaan,
osalla vanhemmista viestinnän ongelmat liittyivät
selvästi aikaan ennen eroa ja eron jälkeen. Osa vanhemmista puolestaan kuvasi pitkään, ehkä koko
parisuhteen ajan, jatkunutta ja vieläkin olemassa olevaa kommunikoinnin ongelmaa. Tällainen
jo parisuhteessa pitkään ollut vuorovaikutuksen
vaikeus vaikutti hankaloittavasti yhteistyövanhemmuuteen. Vanhempien sinnikkyyden ansiosta se
ei kuitenkaan estänyt yhteistyövanhemmuuden
toteutumista. Ja meillähän on siis semmoinen kommunikoinnin ongelma ollut aina, ihan aina, elikä me
ei olla puhuttu omistakaan ongelmista samaa kieltä.
Mä kun olen puhunut metsästä, niin hän on puhunut puista ja toisin päin. (isä, 2 lasta) Tilanteissa,
jossa vuorovaikutus pysyi vaikeana, näytti perheen
kanssa toimivilla työntekijöillä olevan suuri merkitys yhteistyön onnistumiselle.
Vanhempien kertomuksissa yksi yhteistyötä
koetteleva kohta oli se, kun jommallekummalle
vanhemmista tulee uusi kumppani. Myös vanhemman muutto yhteen uuden puolison kanssa oli kriittinen vaihe. Et sithän se niinku voi taas
muuttaa sit ihminen siihen asti voi toimia tietyllä
tavalla, mut sit jos tulee se uus puoliso, joka ei tavallaan sopeudu siihen kuvioon tai hyväksy niitä juttuja
nii sit taas tää ihminen rakastuneena siihen uuteen
kumppaniin, voi muutta sitä omaa toimintatapaansa tavallaan huonommaksi, miellyttääkseen sitä
toista ja sit se huonontaa välejä ex-puolisoon ja lapsiin, joka... (äiti, 2 vanhempaa lasta)

Toimivaan yhteistyövanhemmuuteen
auttaa moni asia
Kauppinen (2013 tiivistelmä) löysi vanhempien
eronjälkeisen hyvän yhteistyön tarinoista kolme
yhteistä tekijää, jotka olivat auttaneet vanhempia
kohti toimivaa yhteistyötä. Ensinnäkin vanhemmat olivat tehneet tietoisen päätöksen hoitaa lap-

seen liittyvän yhteistyön hyvin toisen vanhemman
kanssa. Toiseksi vanhemmat olivat oppineet erottamaan menneeseen parisuhteeseen ja sen päättymiseen liittyvät asiat vanhemmuuteen liittyvistä
seikoista. Kolmas asia toimivan yhteistyövanhemmuuden taustalla oli se, että vanhemmat pystyivät olemaan joustavia lasta koskevissa asioissa.
(Kauppinen 2013.)
Haastateltujen vanhempien kertomuksista
nousee Kauppisen tutkimuksen kanssa yhteneviä asioita mutta myös muita vanhempia yhteistyön rakentamisessa tukeneita seikkoja. Rakkaus
lapsia kohtaan motivoi ja auttoi ponnistelemaan
kohti toimivaa yhteistyötä. Molemmilla oli niin
kauhea rakkaus lapsia kohtaan, että se oli itsestäänselvyys, että me koetetaan tehdä kaikkemme
sen eteen, että lapsilla olisi siinä tilanteessa niin
hyvä olla kun mahdollista. (isä, 3 lasta) Myös kärsivällisyys tuli esiin yhtenä yhteistyötä tukeneena
asiana. Omassa eroprosessissa löytynyt empatia
toisen vanhemman vaikeuksia kohtaan helpotti
yhteistyön tekemistä. Empatia, ettei se ole helppoa
toisellekaan, vaikka hänellä oli toinen parisuhde…….
ei se ole kummallekaan helppoa, sattuihan se siihen
toiseenkin…….. ja hän joutuu elämään sen syyllisyyden kanssa ja että hän teki tämän ratkaisun. (äiti,
2 pientä lasta)
Osa haastateltavista mainitsi yhteistyön rakentamista auttaneeksi asiaksi keskinäisen kunnioituksen. Jotkut vanhemmista taas kuvasivat
tätä rajatummin kunnioituksena toisen vanhemmuutta kohtaan.
Sukulaisetkin mainittiin tuen lähteinä. Yhdessä tarinassa veli oli mahdollistanut lasten tapaamisten siirtymisen kotiin tapaamispaikan sijasta.
Suvulta oli saatu myös apua toisen vanhemman
jaksamiseen liittyvissä asioissa. Keskustelujen
oman äidin kanssa kerrottiin vahvistaneen käsitystä siitä, että haastateltu haluaa molempien
vanhempien pysyvän lasten elämässä.
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Vanhempien voi olla
vaikea ymmärtää tai
hyväksyä se, ettei toista
voi muuttaa ja vain omiin
tekemisiin voi vaikuttaa.

Myös omat lapsuuden kokemukset vanhempien erosta kannustavat ponnistelemaan yhteistyön onnistumiseksi. Etenkin oma lapsuuden kokemus suhteen säilymisestä isään vanhempien
riidoista huolimatta, motivoi näkemään paljon
vaivaa yhteistyön rakentamiseksi suurista vaikeuksista huolimatta. Vaikka se miunkin isä oli idiootti ja vaikka mitä, oikeesti ei oo, mut äiti oli haukkunu sen ihan lyttyyn et jos me ois uskottu sitä ja
siinä ajatuksessa jotenkin jätetty tapaamatta isää
tai hän ois jotenkin jääny meidän elämästä pois niin
sehän ois hirvee aukko jääny omaan elämään. (äiti,
3 lasta).
Tämä äiti kuvasi myös hyvin sitä, kuinka tärkeää eroavalle vanhemmalle on ymmärrys siitä, että
omat ja lasten tunteet ovat usein hyvin erilaisia.
Kyl mua itteeni on ainakin auttanu se et vaikka se
ois mulle se idiootti ja ilkee ja tehny vaikka mitä, niin
ei se lapsille oo sama. Lapsille se on isä kuitenkin.

Tunteet pitää työstää läpi
Vanhempien kertomuksista nousi selvästi esille
myös omien, parisuhteen päättymiseen liittyvien tunteiden työstämisen merkitys. Kokemus oli
vahvasti se, että jos niitä asioita ei käy läpi, niin
ne siirtyvät haittaamaan yhteistyötä. Merkityksel-

listä oli ollut ammattilaisten avulla saatu oivallus,
että surutyölle ja eron käsittelylle oli löydettävä
oma paikka. On tietoisesti vältettävä tunteiden
tuomista kanssakäymiseen ex-puolison kanssa.
Tunteiden käsittelyyn vanhemmat olivat hakeneet
ja saaneet eriasteisesti tukea. Osa vanhemmista
oli työstänyt asiaa itsekseen. Heille ei omien sanojensa mukaan ollut tullut mieleenkään, että kyseiseen asiaan olisi saatavilla apua.
Osa vanhemmista oli käynyt yksin tapaamassa
ammattilaista, jonka kanssa oli käyty tunteita ja
tapahtumia läpi. Yksi haastateltavista kertoi käyneensä ex-puolison kanssa pariterapiassa eron
jälkeen puolen vuoden ajan selvittämässä asioita. Nämä yhteiset pariterapiakäynnit olivat olleet
todella merkittävä apu yhteistyövanhemmuuden
rakentamiselle uskottomuuden jälkeen.
Oman käyttäytymisen muuttumisen ja itsehillinnän merkitys nousi myös esiin vanhempien
puheessa yhteistyön rakentamisessa. Osassa itsehillintä liittyi omaan reagointiin toisen tapaan
kommunikoida. Olin reagoimatta niihin solvauksiin ja muihin, että en lähteny siihen mukaan. Se
(ex-puoliso) tavallaan varmaan joutui varmaan sit
miettiin niitä omia tekoja ja tuntemuksia vähän eri
tavalla et se ei pystyny sitä vihaa ylläpitämään silleen et mie oisin aina vastannu siihen. (äiti, 3 lasta)
Toiset vanhemmat taas kuvasivat pidättäytyneensä kommentoimasta toisen vanhemman tapaa
hoitaa lapseen liittyviä asioita. Eikä tarvii aina
kommentoida ja sanoo ku oli just.. ehkä ollu vähän
sellanen et: mä osaan ja mä teen ja mun tavalla ne
asiat tehdään. Niin niistä tilanteis just varmaan monesti piti ne mölyt mahassaan, mut hän teki ne ihan
yhtä hyvin kun itse. (äiti, kaksi vanhempaa lasta)
Ajan kulumisen vanhemmat nostavat keskeiseksi asiaksi, joka omalta osaltaan tuo helpotusta yhteistyön tekemiseen. Tosin sen edellytyksenä
nousee vanhempien puheesta esille se, että tunteet täytyy käydä läpi. Mikäli tunteet jäävät käsit-
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telemättä, ei aikakaan tuo helpotusta esimerkiksi
katkeruuteen.
Sopimusten tuoma tuki yhteistyövanhemmuuden rakentumiselle näyttäytyi vanhempien
puheessa kaksijakoisena. Oli kokemuksia siitä,
että kun sopimukset oli saatu tehtyä, niin erimielisetkin vanhemmat sitoutuivat pitämään niistä
kiinni. Tämä helpotti yhteistyövanhemmuuden
toteutumista. Toisaalta oli käynyt myös niin, että
tehdyt sopimukset eivät olleet toteutuneet missään vaiheessa. Vanhemmat olivat kuitenkin ajan
kanssa keskenään löytäneet toimivat käytännöt
lapsen luonapitoon ja elatukseen. He eivät olleet
kuitenkaan käyneet lastenvalvojan luona päivittämässä sopimuksia vastaamaan käytäntöjä.
Vanhempien ajatukset vaihtelivat siitä, missä
vaiheessa sopimusten tekeminen on mielekästä. Osa heistä koki, että jo heti eropäätöksen jälkeen on tärkeä sopia lapsiin liittyvistä asioista.
Tämän nähtiin tuovan lapsille turvaa ja selkeyttä
sekä auttavan myös vanhempia uuden elämän
järjestelyissä. Toiset vanhemmista puolestaan
kokivat, että heti eropäätöksen jälkeen vanhempien on omassa tunnekuohussaan vaikea nähdä lapsen etua. Tämän vuoksi erokriisin keskellä
tehdyt sopimukset eivät välttämättä ole lapsen
edun mukaisia. Kokemus sopivasta ajankohdasta tehdä lasta koskevia sopimuksia näytti olevan yhteydessä myös eroon johtaneisiin syihin
syihin, ja sitä kautta eroprosessin nostattamiin
tunteisiin.
Viranomaisten ja ammattilaisten rooli yhteistyövanhemmuuden rakentamisen tukena tuli
vanhempien kertomuksissa selvästi esiin. Apua
oli saatu sekä tunnetyöskentelyyn että vanhempien välisen yhteistyön rakentamiseen auttamalla
sopimusten tekemisessä sekä painottamalla lapsen etua sopimusten päämääränä. Yksi vanhemmista kertoi, että viranomaisten tuen avulla hän
oli saanut pitää roolinsa lasten isänä. Hänen ko-

kemuksensa oli, että äiti oli yrittänyt sivuttaa hänet lasten elämästä.

Vanhempien toiveita työntekijälle
Vanhempien kertomuksissa todentuu se, että
vielä tänäkin päivänä vanhempi voi erotilanteessa kohdata monen alan ammattilaisia ilman,
että kukaan kysyy vanhemmalta, kuinka hän voi.
Vanhemmille ei oltu myöskään kerrottu millaista apua on tarjolla. Mut kyl miun mielestä jonkun
ois siinä vaiheessa pitäny kertoa, että yleensä näistä
että mistä voi pyytää apua tai millasia tahoja on
olemassa…….. Niin, en mie usko et kellekään eroavalle liikaa kysytään sitä et ootko saanu tarvittavaa
apua tai ootko tietonen et on tällasia. (äiti, 3 lasta)
Vanhempien toiveista työntekijöille nousee
vahvasti esiin toive siitä, että heillä olisi herkkyyttä kuunnella ja kohdata eroava vanhempi.

Onneksi vanhempani osaavat
sopia riitoja.
– Artus Le Roux 13 v
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Viranomaisten ja ammattilaisten rooli yhteistyövanhemmuuden rakentamisen tukena tuli
vanhempien kertomuksissa selvästi esiin.

Vanhemmat kaipasivat työntekijältä myös ymmärrystä ja oikeutusta omille tunteilleen sekä
myötäelämistä. Vanhemmille oli myös tärkeää,
ettei työntekijä syyllistä tai kyseenalaista.
Työntekijältä toivottiin myös objektiivisuutta
ja puolueettomuutta sekä tervettä kriittisyyttä
siihen, mitä vanhemmat kertovat. Ihan sellainen
terve kriittisyys siihen mitä kuulee, sillä eroon liittyy
katkeruutta, joka värittää totuutta. Siihen eroon
liittyvät asiat ja se mitä vanhempi kertoo toisesta vanhemmasta, värittyy sen oman kokemuksen
kautta. (isä, kaksi lasta) Esiin nousi myös toive
siitä, että työntekijä keskittyisi viemään asioita
eteenpäin huolimatta kipeistä tunteista, silloin
kun on kyse lapsen asioista. Ammattilaisilta
odotettiin myös kykyä nähdä kriisin ja riitojen yli.
Heidän tulisi myös myös kyetä ohjaamaan vanhemman ajatusmaailmaa kohti tulevaisuutta.
Nämä työntekijöiltä toivotut, osittain myös
ristiriitaiset asiat, avaavat osaltaan eroauttamisen haasteita. Siinä missä vanhempi kaipaa
omalle kivulleen ja kriisistä kumpuaville tunteilleen hyväksyntää ja myötäelämistä ilman
kyseenalaistamista, toivotaan myös asioiden
eteenpäin viemistä tunteiden kustannuksella.
Tämän vuoksi vanhempaa auttaa riittävän monipuolinen tuki erotilanteessa. On tärkeää, että
vanhempi saa kaipaamansa tuen ja ymmärryksen oman kriisinsä läpikäymiseen.
Samanaikaisesti on hyvä olla työntekijöitä,
jotka pitävät esillä lapsen tarpeita ja haastavat

vanhemmasta esiin asiallista, lapsen tarpeet
huomiomaan kykenevää vanhempaa. On varmasti mielekästä, että nämä vaateet eivät ole yhden ainoan työntekijän harteilla.
Vanhempien kommenteista nousi esiin myös
tasapuolisen tiedon välittämisen merkitys molemmille vanhemmille. Näyttää vielä olevan käytäntöjä, joissa oletetaan tiedon kulkevan toiselle
vanhemmalle lähivanhemman kautta. Tiedosta
paitsioon jääminen synnyttää vanhemmassa helposti merkityksettömyyden ja ohittamisen kokemuksen. Erokriisin keskellä on vanhemmalta paljon vaadittu, että hän jaksaisi ja muistaisi
aktiivisesti kysellä esimerkiksi sovituista palavereista sekä tapaamisista koulun tai päivähoidon
henkilökunnalta.
Mut kyl miust joka paikassa täytyis olla sellanen
perustieto, tai semmonen kyky ottaa koppi tai kysyä
että onks kukaan ottanu siusta vielä koppia. Et ootsie yksin näitten asioitten kanssa vai … et jotenkin
toivois et se ois neuvolalla ja päiväkodilla ja missä
nyt vaan vanhemmat ja lapset liikkuu tai kehen he
joutuu eron aikana oleen yhteydessä. (äiti, 3 lasta)

Työntekijä yhteistyövanhemmuuden tukijana
Yhteistyövanhemmuuden tukeminen on työntekijällä usein kevyttä tai yksiselitteistä tilanteissa,
jossa edes toinen vanhemmista on motivoitunut
ja valmis näkemään vaivaa saadakseen yhteis-
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Rakkaus lapsia kohtaan motivoi
ja auttoi ponnistelemaan kohti
toimivaa yhteistyötä.

työn toisen vanhemman kanssa toimimaan. On
työntekijällekin palkitsevaa nähdä, kuinka toisen
vanhemman muuttunut suhtautuminen ja lähestymistapa toiseen vanhempaan saa aikaan muutoksen vanhempien vuorovaikutuskuviossa.
Haastateltujen tarinoissa tästä on myös hyvä
esimerkki. Siinä vanhemmat pääsivät täysin tulehtuneista väleistä toimivaan yhteistyöhön lapsen asioissa. Alussa vain toisella vanhemmista
oli tavoitteena toimiva yhteistyö, mutta hänen
sinnikkyytensä ja saatavilla olleen ammatillisen
tuen ansiosta vanhemmat pystyivät saavuttamaan toimivan yhteistyövanhemmuuden.
Vaativampia työntekijälle ovat sen sijaan tilanteet, joissa kumpikaan vanhemmista ei ole
halukas heidän välisensä yhteistyön rakentamiseen. Kuinka kannustaa vanhempia muuttamaan
käytäntöjä ja omia toimintatapojaan tilanteessa,
jossa he eivät itse näe sille tarvetta? Vanhemmat
kertovat motivaation kumpuavan halusta toimia
oman lapsen parhaaksi. Eroja on kuitenkin myös
vanhempien kyvyssä ymmärtää lapsen paras ja
havaita oman toiminnan vaikutus sen toteutumiseen. Joskus työskentely yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi täytyykin aloittaa vanhemmuuden taitojen lujittamisesta.
Vanhemmuustyöskentely tulee keskeiseksi myös tilanteissa, joissa perheen yhdessäolon
aikana vanhempi on kannatellut toista. Hän on
näin tavallaan paikannut omalla huolehtimisel-

laan toisen vanhemman puutteita vanhemmuudessa. Eron jälkeen, vanhempien huolehtiessa
vuorollaan lapsista, tulevat nämä vanhemmuuden taitojen puutteet eri tavalla näkyväksi. Niiden
vaikutus lapsiin on myös aikaisempaa suurempi.
Huoli toisen vanhemman kyvyistä vastata lasten
tarpeisiin aiheuttaa vaikeuksia luottamuksellisen
yhteistyövanhemmuuden rakentamisessa. Näin
ollen yhteistyövanhemmuuden tukeminen on välillä suoraan myös vanhemmuuden tukemista.
Mikäli vanhempien sensitiivisyydessä ja sitoutumisessa on eroja, niin lapsen kannalta merkittävää on se, kuinka motivoitunut ns. vanhemmuudessa vahvempi on edelleen tukemaan ns.
heikomman vanhemman vanhemmuutta. Käytännön työn kautta piirtyy kuva siitä, että jos vahvempi vanhempi on itse ollut erossa aloitteellinen, on
hän valmis näkemään paljon vaivaa tukeakseen
toisen vanhemman roolia lasten elämässä. Silloin
kun lähtötilanne on toisin päin, on vanhemmuudessaan vahvemman vaikeampi löytää motivaatiota toisen vanhemmuuden tukemiseen. Hänhän
on jäänyt vastentahtoisesti yksin lasten kanssa.
Työntekijä on moniulotteisten kysymysten ääressä pohtiessaan vanhempien kanssa sitä, missä menevät kummankin vanhemman vastuiden
ja velvollisuuksien rajat. Etenkin, kun työntekijä
huomaa, kuinka monet lapset hyötyvät siitä, kun
toinen vanhempi jaksaa tukea toista omien velvollisuuksien yli.
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Vertaistuki
yhteistyövanhemmuuden

edistäjänä
Päivi Hietanen

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvalla vertaistuella on oma paikkansa erotilanteessa
olevien vanhempien auttamisessa kohti yhteistyövanhemmuutta. Parhaimmillaan
keskustelut koulutetun vertaistukijan kanssa voivat antaa uutta tietoa ja uskoa
yhteistyövanhemmuuden onnistumiseen.

KOITAN AINA TUKEA yhteistyövanhemmuutta
enkä usko, että se on koskaan mahdotonta. Jo vapaaehtoisen oma asenne antaa paljon asiakkaalle…
uskon vahvasti, että kun asiat jäävät muhimaan
erovanhemman mieleen, niin olemme antaneet hyviä eväitä yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen
ja yhteistyövanhemmuuteen on paremmat edellytykset. (vertaistukija)
Yksilötason kokemuksena erokriisin läpikäyminen on iso elämänmuutos. Yksin jääminen
omien tunteiden ja ajatusten varaan hidastaa
erosta toipumista. Riskinä on erokriisiin jumiutu-

minen, katkeroituminen tai vihanpito suhteessa
ex-puolisoon, jolloin yhteistyövanhemmuuden
toteuttaminen on vaikeaa. Ymmärrys siitä, että
muukin kohtaavat elämässään samanlaisia tilanteita voi parhaimmillaan edistää aikuisen oman
eroprosessin kulkua ja toipumista.
Erosta toipuessaan vanhemmat hyötyvät toisten samassa tilanteessa olevien tai olleiden vanhempien kohtaamisesta, yhteisistä keskusteluista
ja kokemusten jakamisesta. Toisten kohtaamisessa mahdollistuu vertaistuki, joka yksilötason neuvonnassa ja tuessa jää puuttumaan. Vertaistuki
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Toisten kohtaamisessa mahdollistuu
vertaistuki, joka yksilötason neuvonnassa
ja tuessa jää puuttumaan.
on merkittävä psykososiaalisen tuen tarjoamisen keino, jossa läsnä on eletyn elämän maku
sekä tunne- että kokemustasolla. Vertaistuessa
toisen eronneen vanhemman asemaan asetutaan myötäeläen ja välttäen arvostelua, tuomitsemista ja syyllistämistä.
*Eroneuvoihin™ ja *Vertaiskahvilaan™ osallistuneet vanhemmat pitävät itselleen merkittävänä toisten vanhempien kokemusten kuulemista sekä omien kokemusten ja ajatusten
jakamista. Toinen eronnut ymmärtää, mitä ero
ja eron jälkeinen vanhemmuus tarkoittavat elämänvaiheena. Tilaisuuksissa toteutuva kuulluksi tuleminen mahdollistaa keskustelun myös
yhteistyövanhemmuudesta. Vapaaehtoisuuteen
pohjautuvalla vertaistuella onkin oma paikkansa
yhteistyövanhemmuuteen tukemisessa ja erotilanteessa olevien vanhempien auttamisessa.
Samaa kokeneet vanhemmat voivat välittää vanhemmille tietoa eron läpikäymisestä. He voivat
kertoa myös siitä, mitä yhteistyövanhemmuus
tarkoittaa tunnetasolla sekä yhteistyön toteutumisena arjessa.

Jokaisella vertaistukijalla
on oma taustansa
Vapaaehtoiset vertaistukijat eivät edusta mallitarinoita tai yhtä ainoaa oikeaa yhteistyövanhemmuuden toteuttamisen tapaa. Jokaisella vapaaehtoisella on erilaiset taustasyyt parisuhteen
kariutumiseen, eikä yhteistyövanhemmuuskaan
ole jokaisen vapaaehtoisen kohdalla samanlaista. Erostaan jo selvinneet vapaaehtoiset voivat

kuvata uskottavasti oman kokemuksensa kautta eron vaiheittaista etenemistä, sekä sitä miten
eroon liittyvien tunteiden käsittely on auttanut
omassa erosta toipumisessa.
Asiakkaille vertaistukijoiden kohtaaminen antaa toivon hiukkasia sekä uskoa ja luottamusta
siihen, että vanhempien välit voivat ajan kuluessa
parantua. Eron myötä voi mahdollistua oma henkilökohtainen kasvu ihmisenä – pienin askelin ja
päivä kerrallaan. Vapaaehtoiset voivat myös kertoa omista positiivisen avun saamisen kokemuksistaan, ja siten kannustaa avun hakemiseen.
Itselle on jäänyt sellainen olo, että keskusteluista on oikeasti ollut hyötyä ja asiakkaat ovat saaneet
apua tai helpotusta oloonsa ja ajatuksiinsa. Samalla usko siihen, että ajan kanssa tilanne ja olo helpottuu ja paranee, on kasvanut, kun huomataan,
että muutkin ovat siitä selvinneet. Ehkä tärkeintä
on saada keskustella ja puhua mieltä painavista asioista ja saada samalla hieman objektiivisempiakin
näkemyksiä asioihin. Ehkä myös "vieraille" ihmisille
on helpompi puhua ja avautua kuin tutuille. (vertaistukija)
Vapaaehtoisten kuvaamissa onnistumissa keskiössä on tunne ja kokemus siitä, että hän on voinut olla avuksi. Vertaistukijat kuvaavat kokemuksiaan muun muassa näin: Sain vahvistettua isän
luottamusta omaan isyyteensä. Vaikeista väleistä
huolimatta vanhemmat ovat pystyneet yhdessä hoitamaan lasten asioita. Kävijä kertoi, että keskustelu
avasi silmiä. Eräs pariskunta kertoi keskustelun jälkeen, että juuri tätä he kaipasivat.
Onnistuminen syntyy siitä, kun saa vahvistettua vanhemman luottamusta vanhemmuuteen-
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sa. Vapaaehtoiset tuntevat tyytyväisyyttä, jos asiakkaiden tilanteet ovat hankaluuksista huolimatta
edenneet kohti yhteistyövanhemmuutta.
Vertaistukijoiden positiivisina tunteina yhteistyövanhemmuuden tukemisesta nousevat esiin
tyytyväisyys ja ilo. Nämä syntyvät vanhempien kohtaamisista sekä käydyistä keskusteluista. Vapaaehtoiset tuntevat tyytyväisyyttä, jos asiakkaat saavat
oivalluksia lapsen parhaasta ja yhteistyövanhemmuudesta. Vertaistukijan omaa toimijuutta puolestaan vahvistaa kokemus siitä, että tilaisuudessa
annettu tuki on auttanut asiakasta tunteiden käsittelyssä. Vapaaehtoiset kertovat onnistumisen olevan aistittavissa asiakaskohtaamisten tunnelmana, joka mahdollistaa avoimen keskustelun.
Minusta on aina kiva kertoa miten paljon voimavaroja saa siitä, että vanhemmuus säilyy molemmilla vanhemmilla eron jälkeen. Ero on kuin pieni
kuolema, mutta vanhemmuus voi olla parempaakin
kuin ennen eroa. Monesti tämä herättää ahaa-elämyksiä asiakkaissa. Ajatus yhteistyöstä antaa eron
hetkellä toivoa paremmasta ja toivoisin, että kaikille
jäisi tunne, että yhteistyövanhemmuus on sellainen,
jota kannattaa tavoitella. (vertaistukija)

on tärkeää. Avoin keskustelu auttaa pohtimaan
yhteistyövanhemmuuden toteutumisen mahdollisuuksia eri näkökulmista käsin.
Tärkeää on ensin antaa toisen puhua ja kuunnella aidosti niin, että osallistuja tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. On itsellekin hieno kokemus,
kun asiakas kertoo tästä tunteesta. Sen jälkeen on
ehdottomasti hienointa, jos näkee, että asiakas alkaa erottaa toisessa puolison ja vanhemman. Eli siis
pystyy edes hetken ajan huomaamaan, että se ikävä
puoliso on lasten paras äiti tai isä. (vertaistukija)
Vahvuutena vertaistukemisessa on aito ymmärrys niistä tunteista ja huolista, joita erotilanteessa olevat vanhemmat käyvät läpi. Keskusteluissa vertaistukijat voivat nostaa esiin puoliso- ja
vanhemmuussuhteen eron, ja kertoa miten itse
on toteuttanut yhteistyövanhemmuutta ja vanhempien välistä yhteistyötä arjessa eron jälkeen.
Usein vapaaehtoiset mainitsevat myös eron jälkeisestä tuskastaan ja siitä, miten ovat itse oival-

Vertaistukijan tulee olla puolueeton
Vapaaehtoiset pitävät olennaisena sitä, että he
ovat asiakkaan tapaamisissa neutraali osapuoli.
On tärkeä muistaa, että jokaisella vanhemmalla on kerrottavanaan oma yksilöllinen tarinansa.
Yhteisen keskustelun myötä vapaaehtoiset voivat
auttaa vanhempia löytämään vaikeuksien keskellä omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Tärkeäksi
koetaan aito ja empaattinen kuunteleminen, jonka avulla mahdollistuu erilaisten tunteiden jakaminen ja hiljainen läsnäolo.
Toisten vanhempien kohtaamisissa vapaaehtoiset pitävät oleellisena tasavertaisuutta ja luottamuksellisuutta. Kiireetön ja rauhallinen tunnelma

Menen isälle. Aina pitää ottaa kamat mukaan, sillä
siellä minulla ei ole omia vaatteita.
– Artus Le Roux 13 v
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Onnistuminen
syntyy siitä, kun
saa vahvistettua
vanhemman
luottamusta
vanhemmuuteensa.

taneet ajan kuluessa yhteistyön tärkeyden lapselle. Samalla vapaaehtoisten mielestä on tärkeää
hyväksyä se, ettei yhteistyövanhemmuus toteudu kaikkien vanhempien kohdalla samanlaisena.
Tästäkin on hyvä keskustella yhdessä asiakkaiden
kanssa.
Vapaaehtoiset voivat avoimesti puhua yhteistyövanhemmuuden toteuttamisen ongelmista.
Heidän kokemustarinansa siitä, miksi omassa
elämässä yhteistyövanhemmuus ei ole ponnisteluista huolimatta mahdollistunut tai tuottaa vaikeuksia, saattaa toimia käänteisenä vertaistuen
keinona. Asiakas voi päättää, että samat karikot
välttääkseen hän itse pyrkii toteuttamaan hyvää
ja rakentavaa yhteistyötä lapsen toisen vanhemman kanssa.
Vertaistukijat pohtivat yhteistyövanhemmuuden tukemisen mahdollisuuksia silloin, jos asiakkaan oman elämän ongelmat eivät mahdollista
yhteistyövanhemmuutta. Vapaaehtoiset tuntevat
neuvottomuutta tilanteissa, joissa asiakkaan tarina herättää kysymyksiä lasten turvallisuudesta
esimerkiksi toisen vanhemman päihdeongelman
tai väkivallan vuoksi. Mikäli asiakas kertoo lastensuojelullisesta huolesta tai asiakkaalla itsellään
on vahva näkemys siitä, ettei yhteistyövanhemmuus ole mahdollista, niin vapaaehtoiset miettivät yhteistyön tukemisen eettisyyttä.

Jos asiakas mainitsee tulehtuneista väleistä
toiseen vanhempaan, yhteistyöstä puhuminen
saattaa tuntua vaikealta. Asiakkaiden tarinoista
uhkuva vihanpito, katkeruus tai toiseen vanhempaan lyöty huonon vanhemman leima koetaan
hankalaksi. Puhe yhteistyövanhemmuudesta voi
näissä kohtaamisissa tuntua vapaaehtoisesta
asiakkaan tilanteen ohittamiselta. Vertaistukijat
pohtivatkin, miten asettaa omat sanansa yhteistyövanhemmuudesta niin, että asiakas tulisi autetuksi, ja samalla hän saisi tilaisuudesta tukea ja
informaatiota.

Tukea omien kokemusten kautta
Asiakkaiden tunteiden vastaanottaminen ja tarinoiden kuuleminen voi olla vapaaehtoiselle emotionaalisesti raskasta. Yhteistyövanhemmuuden
tukemisen pulmat herättävät vertaistukijassa
hämmennyksen, epävarmuuden ja pettymyksen
tunteita. Vanhempien välisen yhteistyön toimimattomuus aiheuttaa vapaaehtoisessa harmitusta lapsen puolesta sekä pohdintaa lapsen edun
toteutumisesta vanhempien epäsovun vuoksi.
Vertaistukijat saattavat miettiä vanhempien erilaisia motiiveja toteuttaa yhteistyövanhemmuutta
ja sitä, vaatiiko hyvä yhteistyövanhemmuus aina
vanhempien välistä kanssakäymistä ja kasvokkaista kohtaamista. Vapaaehtoiset kohtaavat tilanteita, joissa he haluaisivat kehottaa vanhempaa
ottamaan aikalisän. Välillä vertaistukijoille syntyy
näkemys siitä, että vanhempi on jo ponnistellut
riittävästi yhteistyövanhemmuuden eteen.
Vapaaehtoisen roolina näissä tilanteissa on
tehdä vanhemmalle näkyväksi se, millä tavoin
hän jo pyrkii yhteistyöhön ja kuvata sitä, mistä yhteistyövanhemmuudessa on pohjimmiltaan kyse.
Vertaistukijan tärkeä taito on säilyttää puolueeton
asennoituminen. Useimmiten hän kuulee vain
eron toisen osapuolen tarinan.
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Vapaaehtoisten tulee pidättyä omilta tulkinnoilta ja johtopäätöksiltä. Yhteistyövanhemmuuden suuntaan kulkeminen syntyy aina asiakkaan
omista motiiveista ja pyrkimyksistä kohti toimivaa vanhempien välistä yhteistyötä. Vapaaehtoisten osuudeksi riittää oman kokemuksellisen tiedon ja ymmärryksen jakaminen siitä, miten hän
on päässyt yli eron hankalista tunteista, ja mitkä
asiat ovat auttaneet toteuttamaan yhteistyövanhemmuutta.

Koulutus ja työnohjaus tärkeää
Vapaaehtoisen kokemukset oman lapsen toisen
vanhemman toiminnasta sekä parisuhteen päättymiseen johtaneet syyt heijastuvat hänen mahdollisuuksiinsa toimia yhteistyövanhemmuuteen
tukijana. Taustalla vaikuttaa myös se, millaisena
aikuisena vertaistukija näkee lapsen toisen vanhemman. Vapaaehtoisen kokemus siitä, että joutuu itse kannattelemaan lasta toisen vanhemman
mielessä tai tekemään kaikkensa, että lapsen ja
toisen vanhemman suhde säilyy, saattaa asettaa
kyseenalaiseksi yhteistyövanhemmuuden tukemisen mielekkyyden. Myös vapaaehtoisten elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset voivat heijastua hänen mahdollisuuksiinsa tukea asiakkaita
yhteistyövanhemmuuteen.
Onkin erityisen tärkeää kiinnittää jo rekrytointivaiheessa huomiota toiminnasta kiinnostuneille

Vapaaehtoisen
tulisi pidättyä
omilta tulkinnoilta
ja johtopäätöksiltä.

Koira vei ajatukset pois erosta.
– Empu 10 v

vanhemmille annettavaan tietoon vapaaehtoisten
roolista ja tehtävistä. Vertaistukijoille tulee antaa
asianmukainen koulutus tehtäväänsä, jotta heillä on riittävät valmiudet toimia toisten vanhempien tukena. Työntekijöiden on oleellista kuulla
myös vertaistukijoiden omat kokemukset erosta
ja vanhemmuudesta eron jälkeen. Koulutuksessa on hyvä paneutua yhteistyövanhemmuuden
teemaan ja siihen, miten sen tukeminen voi toteutua asiakaskohtaamisissa. Vapaaehtoisille on
lisäksi tarjottava riittävästi purkukeskusteluita ja
työnohjauksellisia tapaamisia asiakaskohtaamisten herättämien tunteiden ja ajatusten käsittelemiseksi.
Vertaistukijoille itselleen merkittävä viiteryhmä ovat toiset vertaistukijat, joiden kanssa edis-
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tetään yhteistyövanhemmuutta. Vapaaehtoisten
keskinäinen yhteenkuuluvuus ja toinen toisensa
hyväksyminen auttavat toimimaan hyvässä yhteistyössä. Tärkeä rooli on myös toimintaa ohjaavilla ammattilaisilla ja sillä, millaiseksi vapaaehtoisten ja ammattilaisten välinen yhteistyösuhde
muodostuu. Luottamuksellinen suhde auttaa
nostamaan vapaaehtoisten ohjauksellisiin keskusteluihin ne tilanteet, joissa vapaaehtoinen on
kokenut neuvottomuutta, riittämättömyyttä tai
yhteistyövanhemmuuden tukeminen on ollut vaikeaa.
On olennaista muistaa, ettei kukaan vapaaehtoinen edusta elämässään yhtä ainoaa yhteistyövanhemmuuden toteuttamisen ideaalia. Kokemus siitä, että oman hankalan elämäntilanteen
voi kääntää toisten tueksi on vertaistukijalle voimavara. Vapaaehtoiset oppivat toiminnan kautta
paitsi itsestään, myös yhteistyövanhemmuudesta. Vertaistukitoiminnassa mukana oleminen vahvistaa vapaaehtoisen omaa vanhemmuutta. Se
myös antaa peilauspintaa omaan tapaan toimia
yhteistyössä toisen vanhemman kanssa.
Vapaaehtoisten yhteinen motiivi vertaistukitoimintaan osallistumisessa on se, että yhteistyövanhemmuus on tavoittelemisen arvoista. Ei
myöskään pidä lannistua, mikäli yhteistyö ei heti
suju. Yhteistyövanhemmuuden toteuttaminen
vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Ihmisellä on oikeus olla vihainen ja pettynyt,
mutta me jutellaan lapsen edusta, vanhemmuuden
pysyvyydestä, yhteistyöstä, siitä, että elämä jatkuu,
lapsilla on edelleen kaksi vanhempaa ja eroavalle
löytyy apua ja tukea. Me ei asetuta kummankaan
puolelle ja osoitetaan omilla esimerkeillä, että vanhemmat ovat vanhempia myös eron jälkeen, vaikka
ero olisi vaikeakin. Minusta on ollut ihana kertoa,
että omakin ero oli hurja, mutta nyt teemme yhteistyötä lasten asioissa ja kunnioitamme toisiamme.
(vertaistukija)

Eroneuvo -tilaisuus™ on eronneille ja eroa pohtiville vanhemmille tarkoitettu tuki- ja intotilaisuus.
Kahden tunnin mittainen tilaisuus toteutetaan
Eroneuvo-vetäjän ja vertaistukijoiden yhteistyönä.
Vertaiskahvila™ on eronneille vanhemmille tarkoitettu vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jossa
voi tavata muita vanhempia ja keskustella eroamiseen liittyvistä teemoista. Tavoitteena molem-

Koulumatka kävellen.
– Essi 12 v
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TYÖNTEKIJÖILLE
VINKKEJÄ:
Kokemus siitä, että oman hankalan
elämäntilanteen voi kääntää toisten
tueksi on vertaistukijalle voimavara.

missa tukimuodoissa on tarjota osallistujille kuulluksi tuleminen mahdollisuus, lisätä ymmärrystä
yhteistyövanhemmuuden merkityksestä sekä lapsen tarpeista ja tunteista vanhempien erotessa.
Vapaaehtoisina Vertaiskahvilassa sekä Eroneuvossa toimivat vertaistukijat ovat läsnä tilaisuuksissa, paitsi kuunnellen asiakkaita, myös
kertomalla omista erosta toipumisen ja vanhemmuuden kokemuksista. Kaikki vertaistukijat ovat
erostaan jo selvinneitä yhteistyövanhemmuutta
toteuttavia tai sen toteuttamiseen pyrkiviä isiä ja
äitejä. He saavat tehtäväänsä koulutuksen (20 t),
joka pitää sisällään viisi koulutuskertaa sekä osallistumisen asiakastilaisuuksiin.
Artikkeli pohjautuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten kokemuksiin toiminnan toteuttamisesta,
työntekijöille sekä Eroneuvo ja Vertaiskahvila vapaaehtoisille vuonna 2018 tehdyn sähköpostikyselyn vastauksiin sekä toiminnasta saatuun asiakaspalautteeseen vuosilta 2016–2018.

1)
2)
3)
4)
5)

Vapaaehtoiset vertaistukijat voivat
toimia ammattilaisen rinnalla tuen
tarjoajina.
Vertaistukijoille tulisi antaa asianmukainen koulutus tehtäväänsä.
Heille on myös tarjottava riittävästi purkukeskusteluja sekä työnohjausta.
Työntekijöiden on oleellista kuulla
vapaaehtoisten omat kokemukset
erosta ja vanhemmuudesta eron
jälkeen.
Vapaaehtoisen ja työntekijän
luottamuksellinen suhde auttaa
nostamaan ohjauksellisiin keskusteluihin ne tilanteet, joissa vertaistukija on kokenut neuvottomuutta,
riittämättömyyttä tai yhteistyövanhemmuuden tukeminen on ollut
vaikeaa.

GETTY IMAGES
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Yhteistyövanhemmuuden
kolmio työvälineenä
da Niininen

Päivi Hietanen ja Lin

Parisuhdetta ja vanhemmuutta kuvaava yhteistyövanhemmuuden kolmio voi olla
hyvä työväline vanhempien tukemisessa. Se konkretisoi asioita ja auttaa ymmärtämään
vanhempien keskinäisen yhteistyön merkityksen.

LAPSELLA ON OMAT, ainutlaatuiset suhteet
molempiin vanhempiinsa. Vanhempien yhteisenä tehtävänä on – yhdessä tai erikseen eläessään
– luoda lapselle mahdollisimman vakaa ja turvallinen kasvualusta.
Yhteistyövanhemmuuden kolmion tausta-ajatus löytyy kahden- ja kolmenkeskisyyden viitekehyksestä sekä kiintymyssuhdeteoriasta. Kahden
aikuisen välistä suhdetta kutsumme parisuhteeksi. Parisuhde on laadultaan kahdenkeskinen kahden aikuisen välinen ihmissuhde, josta lapsi on

ulkopuolinen. Tämä kahden aikuisen yhdistelmä
täydentyy lapsen myötä vanhemmuuden rooleilla
sekä vanhempien välisellä vanhemmuussuhteella. Lapsi-vanhempi suhteet sekä vanhempi-vanhempi suhde puolestaan muodostavat yhdessä
kolminkeskeisten suhteiden kolmion.
Yhteistyövanhemmuuden kolmiota on käytetty vuodesta 2006 alkaen *Eroneuvo-tilaisuuksissa™ sekä *Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmissä kuvaamaan vanhemmuussuhteen
jatkuvuutta ja lapsen asemaan vanhempien vä-
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Vinkkejä työntekijälle vanhempien
kanssa keskusteluun
• Miten vanhempien välinen yhteistyö lapsen
asioissa toimii tällä hetkellä?
• Onko teidän kolmionne tasapainossa vai kallellaan?
Miten se näkyy arjessa?
• Mikä tekijät vahvistavat/voisivat vahvistaa lapsivanhempi suhteita/vanhemmuussuhdetta?
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lissä. Kuva helpottaa vanhempia hahmottamaan
erossa tapahtuvia muutoksia sekä auttaa ymmärtämään vanhempien välisen yhteistyön merkityksen ja tavoitteet lapsen näkökulmasta käsin.
Ajatus parisuhteen päättymisestä ja vanhemmuussuhteen jatkumisesta on vanhemmille
varsinkin eron alkuvaiheessa usein emotionaalisesti raskas. Eroamiseen liittyvät tunteet voivat
vaikuttaa vanhemmuussuhteen ylläpitämistä.
Aikuinen kohtaa erotessaan moninaisen tunteiden kirjon, kuten surua, pettymystä, ikävää ja
vihaa. Aikuisen pyrkimyksenä on luopua pettymyksen tuottaneesta ihmissuhteesta. Samaan
aikaan tulisi ajatukset kuitenkin suunnata kohti
vanhempien välistä yhteistyötä. Keskiöön olisi
laitettava lapsen tarpeet ja toiveet sekä toisen
vanhemman huomiointi lapselle tärkeänä ihmissuhteena.
Vanhemman mielessä tilanne on ristiriitainen, sillä yhtäaikaa irtaudutaan puolisosuhteesta
ja luodaan uudenlaista tapaa toimia yhteistyössä
lapsen toisen vanhemman kanssa. Eroon liittyvien tunteiden käsittely nouseekin ensisijaiseksi,
jotta yhteistyövanhemmuus ja ex-puolison kohtaaminen lapsen toisena vanhempana voi tulla
mahdolliseksi. Olennaista on, että aikuinen hyväksyy eroratkaisun, vaikka ei itse olisikaan ollut
erossa aloitteellinen.
Erotessaan vanhemmat hyötyvät tuesta, jossa kerrotaan eron vaikutuksista lapsen ja aikuisen elämään sekä annetaan tietoa yhteistyövanhemmuudesta ja sen merkityksestä lapsen
hyvinvoinnille. Tiedollisella tuella voi olla ratkaiseva merkitys vanhempien välisen yhteistyösuhteen rakentumiselle. Yhteistyövanhemmuuden
edistäminen on myös pyrkimystä vaikuttaa vanhempien asenteisiin toisiaan kohtaan. Tiedollinen tuki auttaa vanhempia näkemään toistensa
merkityksen lapsen toisena vanhempana eron
jälkeen.

Yhteistyövanhemmuus
on kasvuprosessi
Eron seurauksena vanhemmat siirtyvät kahden
vanhemman kombinaatiosta yhden vanhemman
perheeksi. Tässä uudessa elämäntilanteessa vanhempi saattaa epäillä omia voimavarojaan tai
mahdollisuuksiaan tarjota lapselle tasapainoinen kasvuympäristö ja hyvä elämä. Myös oma
vanhemmuus kokee kolauksen; jos epäonnistuin
parisuhteessa, voinko onnistua vanhempana? Samalla lapset ovat usein juuri se syy, joka auttaa
vanhempia selviämään erosta. Vanhemmalle lasten hyvinvoinnin turvaaminen on syy hakea itselle
apua ja päästä yli erokriisin kohti eron jälkeistä
elämänvaihetta.
Vanhemmat saattavat yllättyä siitä, miten paljon lapseen liittyviä asioita on sovittavana ja keskusteltavana, paitsi eron hetkellä myös tulevien
vuosien aikana. On neuvoteltava käytännön järjestelyiden lisäksi siitä, millä tavoin vanhemmat
sopivat lapsen asioista ja pitävät yllä keskinäistä
kommunikaatiota. Kummankin vanhemman on
ratkaistava se, millä tavoin itse pyrkii tukemaan
toisen vanhemman vanhemmuutta. Miten toimia
niin, että lapsen suhde toiseen vanhempaan säilyy myönteisenä ja toteutuu parhaiten?
Toista vanhempaa kohtaan osoitettu luottamus auttaa yhteistyövanhemmuuden toteutumisen tielle. Tämä edellyttää mm. sovituista asioista
kiinnipitämistä sekä tahtoa tehdä kompromisseja. Vanhempien tavoitteena tulisi olla asiallinen keskinäinen kanssakäyminen ja keskustelu
lapseen liittyvissä asioissa. Lasta ei saa asettaa
vanhempien väliseen yhteydenpitoon tulkiksi tai
viestinviejäksi.
Yhteistyövanhemmuus eron jälkeen voidaankin nähdä kasvuprosessina, jossa alkuhankaluuksien jälkeen ja tunnemyrskyn laannuttua vanhempien on mahdollista löytää kumpaakin osapuolta
tyydyttävä tasapainotilanne. Siinä molemmat
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Ovet kahteen kotiin.
– Josefine 14 v

vanhemmat voivat hyvin ja pystyvät asettamaan
lapsen hyvinvoinnin yhteiseksi päämääräkseen.
Tällöin ero ei myöskään katkaise vanhempien
välistä vanhemmuussuhdetta, vaan sitä ylläpidetään molemminpuolisella yhteistyöllä. Hyvä vanhemmuussuhde auttaa lasta kasvamaan kahden
hänestä huolehtivan ja rakastavan vanhemman
kannattelemana. Lapsen luottamusta kumpaankaan vanhempaan ei tällöin rikota tai haavoiteta.

Vanhempien asenteella ratkaiseva merkitys
Jatkuvat ihmissuhteet lapsen ja molemman vanhemman sekä vanhempien välillä muodostavat
eron jälkeisen perheen. Vanhempien ero ei tällöin
hajota tai murra perhettä. Perhe jatkaa olemassaoloaan ihmisten välisissä ihmissuhteissa muuttuen enemmän lapsivälitteiseksi suhteeksi, jossa
keskeinen merkitys on juuri vanhempien välisellä
vanhemmuussuhteella. (Kuronen 2003, 106–107)
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Taustalla on käsitys lapsi-vanhempi suhteiden pysyvyydestä sekä lapsen kasvusta vanhempien välisen vanhemmuussuhteen kannattelemana.
Eron jälkeen perhe voidaan hahmottaa tunnesiteissä ihmisten välillä. Perhe on emotionaalisen
kasvun ja ihmissuhteiden verkosto, jossa oma
merkityksensä on lapsi-vanhempi kiintymyssuhteilla. (Tuire Santamäki-Vuori, Perhetutkimuspäivät 2016.) Oleellista on, millä tavoin myös näitä
tunnesiteitä ylläpidetään eron jälkeen. Miten vanhemmat irtautuvat keskinäisestä puolisosuhteesta ja kahdenkeskisestä sidoksesta, sekä miten he
luovat luottamusperustaisen suhteen toisiinsa
vanhempina.
Ajatus ja kuva yhteistyövanhemmuuden kolmiosta auttaa vanhempia näkemään ja oivaltamaan lapsen paikan perheessä eron jälkeen sekä
ihmissuhteiden merkityksen. Vanhempien tulisi yhdessä tukea lasta säilyttämään kolmiosuhteissa oma paikkansa. Vanhempien olisi myös
pohdittava oman toimintansa vaikutuksia sekä
lapsi-vanhempi suhteille että vanhemmuussuhteelle. Se yleensä edellyttää vanhemmilta tietoista
päätöstä toimia yhteistyössä lapsen vanhempina
erosta huolimatta.
Yhteistyövanhemmuuden toteutumisen este
ja yksi vanhemmuussuhteen katkeamista ennustava tekijä on aikuisen liittoutuminen lapsen
kanssa. Lapsi asettuu silloin yhteistyövanhemmuuden kolmiossa ex-puolison paikalle, jolloin
lapsen roolina on voi olla mm. vanhemman huolien kuuntelija.

Vanhempien omalla asenteella on suuri merkitys sille, kuinka lapsen ihmissuhteet toteutuvat
eron jälkeen. Keskeistä on se, millä tavoin vanhempi sallii lapsen ja toisen vanhemman autonomisen suhteen. Vanhemman tulee sietää oma
erillisyytensä tästä toisesta vanhempi-lapsi suhteesta, jonka ulkopuolelle itse jää. Vanhemmat
eivät myöskään voi määrittää toisen vanhemman
tapaa olla tai toimia vanhempana, kuten mahdollisesti on tehty parisuhteen aikana. Molempien
vanhempien tehtävänä on mahdollistaa lapsen
suhteen säilyminen toiseen vanhempaan ja pyrkiä toimimaan niin, että kyseinen yhteys säilyy
myönteisenä.
Huolehtimalla vanhempien välisen vanhemmuussuhteen laadusta, luodaan pohja myös
lapsen aikuisiän parisuhteille sekä vanhemmuudelle. Lapsuusajan kiintymyssuhteet heijastuvat
aikuisiän parisuhteisiin ja siihen, millä tavoin
ylläpidämme parisuhdesidoksia. Parisuhde edellyttää aikuiselta kykyä asettua vapaaehtoiseen
riippuvuuteen toisesta. Mikäli lapsuusajan ihmissuhteissa olemme kokeneet turvallisuutta ja
luottamusta, kykenemme myös aikuissuhteissa
asettumaan paremmin toisen aikuisen rinnalle.
Välttelevä kiintymyssuhde puolestaan voi tuottaa aikuiselle tarpeen säilyttää itsenäisyytensä.
Silloin rationaalinen toiminta korostuu tunteiden ilmaisemisen jäädessä varjoon. Ristiriitaisen
kiintymyssuhteen lapsuudessa luonut aikuinen
voi eron hetkellä olla hyvin ahdistunut ja sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on vaikeaa.

Yhteistyövanhemmuuden toteutumisen este ja yksi
vanhemmuussuhteen katkeamista ennustava tekijä
on aikuisen liittoutuminen lapsen kanssa.
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Erotessaan vanhempien keskeisenä tehtävänä
onkin ylisukupolvisten seurausten välttämiseksi
vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta sanoin
ja teoin. Turvalliset kiintymyssuhteet suojaavat
lasta. Ne myös auttavat häntä sopeutumaan eron
mukanaan tuomiin muutoksiin. (Sinkkonen 2011,
175–176)

Sopii monenlaiseen työskentelyyn
Yhteistyövanhemmuuden kolmio on hyvä työväline vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Sen avulla voi sanoittaa vanhemmille
parisuhteen merkitystä kahden aikuisen välisenä
intiiminä ihmissuhteena sekä lasten myötä syntyvinä vanhemmuuden rooleina ja vanhemmuussuhteena. Kolmio havainnollistaa parisuhteen ja
vanhemmuussuhteen erillisyyden eron jälkeen.
Kuvan avulla pystyy lisäksi osoittamaan, mitä tapahtuu, jos vanhempien välinen vanhemmuussuhde katkeaa, toinen vanhempi puuttuu tai
poistuu lapsen elämästä ja lapsi-vanhempi suhde
katkeaa.

Yhteistyövanhemmuuden
kolmio auttoi vanhempia
säilyttämään lapsen
omassa mielessään
sopimusneuvottelun
aikana.

Yhteistyövanhemmuuden kolmiota voi käyttää
yksilötyössä sekä vanhempien yhteisissä neuvotteluissa ja tapaamisissa. Kolmio soveltuu myös
työskentelyyn vanhempien yhdessäolon aikana,
jolloin parisuhdejanaa ei kuvata katkaistuna vaan
jatkuvana suhteena. Kuvan avulla voi kuvata vanhemmuussuhdetta sekä lapsi-vanhempi suhteiden muodostumista vanhemmille, joilla ei ole
yhteistä parisuhdehistoriaa.
Yhteistyövanhemmuuden kolmio auttaa sanoittamaan vanhempien välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä lapsen näkökulmasta
käsin. Kuvan avulla voi myös käsitellä vanhempien keskinäistä työnjakoa lapsen asioissa. Kolmion tulisi säilyä tasapainossa. Vanhemmuuden
vastuu ei voi kallistua vain toisen vanhemman
rooliksi.

Kolmiota pilotoitiin
lastenvalvojien työvälineenä
Lastenvalvojat ovat ammattilaisia, jotka kohtaavat päivittäin eroon päätyneitä vanhempia ja
työskentelevät heidän kanssaan. Lastenvalvojien
rooli myös yhteistyövanhemmuuden tukijoina
voi olla keskeinen. Heidän antamallaan asiatiedolla vanhempien välisen yhteistyön ja vanhemmuussuhteen merkityksestä lapselle saattaa olla
iso merkitys sopimusneuvotteluihin osallistuville
vanhemmille.
Lastenvalvojan asiantuntijuutta ja työkäytäntöjä kuvaavat keskeisesti juridiikka ja kertasopiminen. Osa vanhemmista näkee asioinnin ainoastaan juridisena toimenpiteenä ja
täytäntöönpanokelpoisten sopimusten laatimisena. Osa lastenvalvojista taas ajattelee, että asiakas ei toivo lastenvalvojan utelevan liikaa erotilanteesta ja sen jälkeisestä vanhemmuudesta.
Nämä tekijät selittävät sitä, miksi vanhempien
yhteistoimintaa ja yhteisymmärrystä lisäävät työ-
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käytännöt neuvottelutilanteissa voivat jäädä vähemmälle lastenvalvojan käynnin yhteydessä.
Sopimusneuvotteluissa lastenvalvoja on puolueeton lapsen edun edustaja. Työskentely vanhempien kanssa edellyttää sensitiivistä työtapaa
sekä valmiutta kohdata erilaisia vanhempia ja
asiakastilanteita. Työ on tasapainottelua sosiaalityön ja juridiikan välillä. Painotusten eroihin vaikuttavat asiakkaiden tarpeet sekä lastenvalvojan
koulutustausta ja henkilökohtainen työorientaatio. Lastenvalvojan on otettava huomioon lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lainsäädönnön mukaisesti myös lapsen etu ja lapsen
omat toivomukset sekä vanhempien välisen yhteistyön vaade. Näistä syistä työkäytäntöihin tarvitaan välineitä, joilla vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa pidetään lapsen näkökulma
keskiössä.

Koulumatka iskältä tehdään autolla, koska se
on niin kaukana.
– Essi 12 v

Kuva on auttanut
vanhempia
ymmärtämään
keskinäisen
yhteydenpidon
merkityksen.

Lastenvalvoja ei yleensä tapaa lasta henkilökohtaisesti, vaan vanhemmat toimivat tiedontuottajina sekä lapsen näkemysten ja toiveiden
esiin nostajina. Vanhempien asiantuntemus
lasten asioissa kyseenalaistetaan yleensä vain
silloin, mikäli esille tulee lapsen edun kannalta
vakavia riskitekijöitä. Niitä voivat olla esimerkiksi
vanhempien päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat tai vanhemman puutteellinen taito tai tahto
toimia vanhempana.
Yhteistyövanhemmuuden kolmion käyttöä
työvälineenä kokeiltiin alkusyksystä 2018 Helsingin perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojien
työssä. Pilottijaksolla kuvaa ja sen ympärille liitettyä keskustelua käytettiin osana sopimusneuvottelua 25 kertaa. Asiakaskohderyhmänä olivat
ensimmäistä kertaa sopimusneuvotteluun osallistuvat vanhemmat. Kokeilun tavoitteena oli tehostaa lapsen säilymistä neuvottelun keskiössä
sekä vahvistaa vanhempien välistä yhteistyötä
lapsen asioissa. Pilottijakson aikana jokainen
lastenvalvoja pyrki systemaattisesti käyttämään
yhteistyövanhemmuuden kolmion kuvaa sekä
siihen liitettyä keskustelua osana vanhempien
tapaamista.
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Helpottaa keskustelun avaamista
Lastenvalvojan työssä keskeistä on pyrkiä synnyttämään ja tukemaan positiivista vuorovaikutusta vanhempien välille keskustelun avulla. Koska
erotilanteissa olevien ihmisten kanssa työskentely on useimmiten vaativaa konfliktiherkän tilanteen takia, on yhteistyövanhemmuuden kolmio
ja sen esillä pitäminen helpottanut luontevaa ja
sensitiivistä keskustelun avaamista yhteistyövanhemmuuden tärkeydestä. Keskustelun ohjaaminen kolmioon ja vanhemmuussuhteeseen on
ennaltaehkäissyt tilanteita, joissa riski puheen
siirtymisestä päättyneeseen parisuhteeseen on
ollut suuri.
Kuvan käyttö on myös johdattanut vanhempia
keskinäisiin keskusteluihin niistä asioista, joista
heidän tulee olla yhteydessä tai niistä haasteista,
joita heillä on ollut yhteydenpidossa. Kolmio te-

Äidiltä isälle – isältä äidille
– Artus Le Roux 13 v

kee selkeällä tavalla näkyväksi sen, miksi heidän
tulee pyrkiä hyvään yhteydenpitoon. Kun vanhemmalla on syy-seuraussuhde selvä, lisääntyy myös
oma motivaatio halutun toimintatavan toteuttamiseen. Erityisen hyvin yhteistyövanhemmuuden kolmio soveltuu vuoroasumista koskeviin
neuvotteluihin. Sen avulla tätä asumisratkaisua
pohdittaessa vanhempien yhteistyön merkitys ja
tärkeys lapsen perusturvallisuuden kannalta korostuu.
Osa vanhemmista kommentoi kolmiota selkeäksi ja kiinnostavaksi, mutta syvempää keskustelua ei aina syntynyt. Välillä vanhemmat kiinnittivät
huomiota kuvaan lastenvalvojan työpöydällä ja
avasivat oma-aloitteisesti keskustelun siitä. Tämä
mahdollisti lastenvalvojan tarttumisen aiheeseen. Vanhempien kanssa pystyttin myös puhumaan vanhemmuussuhteen tärkeydestä lapsen
näkökulmasta.
Havaintona oli myös se, että aiemmin toisilleen puhumattomat vanhemmat saattoivat sopimusneuvottelussa yhteistyövanhemmuuden
kolmion kautta avautua toisilleen. Kuvan avulla
molemmat vanhemmat saivat ilmaistua asioita,
joita pitivät tärkeinä. Tapaamisissa pääsivät myös
tunteet pintaan. Etenkin ns. etävanhemmiksi
määritellyt vanhemmat liikuttuivat siitä, että heidän merkitystään lapsen tasavertaisena vanhempana nostettiin esille ja pidettiin tärkeänä.
Tilanteissa, jossa asiakkaan kielitaito on heikko ja esimerkiksi vanhemmuussuhde sanana
liian abstrakti, on kaikki visuaalinen suureksi
avuksi. Kuva auttaa vanhempia ymmärtämään
paremmin mistä puhutaan. Lastenvalvoja onkin
pystynyt tulkin välityksellä keskustelun lisäksi
konkreettisesti näyttämään, mitä vanhemmuussuhteella tarkoitetaan ja kuinka tärkeää on, että
lapsella on yhteys kumpaankin vanhempaan.
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Kuvan käyttöä puntaroitiin
Tietynlaiset sopimusneuvottelut ovat haasteellisia yhteistyövanhemmuuden kolmion käytölle.
Niitä ovat muun muassa sellaiset tilanteet, joissa
vanhemmilla on hyvin eriävät näkemykset lapsen
edusta tai vanhemmuussuhteessa on suuria vaikeuksia esimerkiksi luottamuspulan vuoksi. Silloin keskustelu on lähtökohtaisesti hankalaa ja
lastenvalvoja joutuu viemään neuvottelua eteenpäin sensitiivisellä tavalla. Kuvan käyttö nostaa
hyvin konkreettisella tavalla esiin sen, mikä vanhemmilla ei sillä hetkellä toimi. Näissä tilanteissa
vanhemmat eivät useimmiten ole päässeet sopimuksiin. Silloin heidät ohjattiin perheasioiden
sovitteluun, tai varattiin uusi sopimusneuvotteluaika lastenvalvojan luo.
Mikäli jo sopimusneuvottelun lähtötilanne oli
kovin riitainen ja vanhempien oli vaikea keskittyä
käsillä olevaan asiaan, on lastenvalvoja siirtänyt
kuvan käytön seuraavalla tapaamiselle. Oli myös
neuvotteluita, missä vanhempien välit olivat niin
tulehtuneet ja keskustelun sävy niin aggressiivinen, että kolmion käyttäminen ei lastenvalvojan
mielestä ollut mahdollista. Lastenvalvoja arvioi,
että tämä olisi todennäköisesti kärjistänyt tilannetta entisestään.
Tilanteissa, jossa vanhempien välille on jo syntynyt hyvin toimiva eron jälkeinen vanhemmuussuhde ja eron jälkeinen arki on sujuvaa, on lastenvalvoja kokenut kolmion käytön keskusteluissa
liian raskaaksi toimintatavaksi. Ei ole tuntunut
luontevalta luennoida vanhemmuussuhteesta ja
yhteistyövanhemmuudesta, koska vanhempien
välinen yhteistyö oli jo toimivaa.
Osa vanhemmista oli jo etukäteen sopinut lasten asiat joko keskenään tai asianajajan välityksellä. Kyseisessä tilanteessa he eivät välttämättä toivoneetkaan lastenvalvojan utelua erotilanteesta.
Vanhemmat eivät tämän tyyppisissä tapauksissa
olleet kovin halukkaita aloittamaan keskustelua
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Yhteistyövanhemmuuden kolmio
sopii sekä yksilö- että parityöskentelyyn.
Kolmion avulla voi auttaa vanhempia hahmottamaan, että vaikka parisuhde heidän välillään on päättynyt, niin vanhemmuussuhteen
tulee jatkua lapsen hyvinvoinnin
turvaamiseksi.
Kuva voi herkistää eroavia vanhempia neuvottelutilanteissa. He
pystyvät asettumaan paremmin
lapsen asemaan ja ymmärtämään,
mitä ero tarkoittaa lapsen näkökulmasta.
Kolmio voi toimia myös positiivisen palautteen antamisen välineenä vanhemmille.
Kolmio auttaa pitämään lapsen
keskusteluiden keskiössä.
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Aiemmin toisilleen puhumattomat
vanhemmat saattoivat sopimusneuvotteluissa kolmion kuvan
kautta avautua toisilleen.
vanhemmuussuhteesta, vaan toivovat lastenvalvojan vahvistavan lasta koskevan sopimuksen
vanhempien ilmaiseman tahdon mukaisesti. Tällöin lastenvalvoja joutui tasapainoilemaan asiakkaan oikeuksien ja psykososiaalisen työotteen
välillä.
Joissakin tilanteissa ajan puute ja kielelliset
ongelmat ovat olleet esteenä Yhteistyövanhemmuuden kolmion käytölle. Näissä tilanteissa lastenvalvoja joutuu käyttämään ison osan neuvotteluajasta sopimusasioihin liittyvien periatteiden
ja käytäntöjen avaamiseen eikä aikaa jää keskustelulle yhteistyövanhemmuudesta. Kielivaikeudet
voivat olla esteenä myös silloin, kun asiakastapaamisessa ei ole tulkkia paikalla, koska vanhemmat ovat arvioineet pärjäävänsä ilman. Sopimusasioiden läpikäyminen saattaa näissä tilanteissa
olla hidasta.

Kolmio auttoi pitämään lapsen keskiössä
Vanhempien reaktiot yhteistyövanhemmuuden
kolmion käyttöön osana sopimusneuvottelun
kulkua ovat vaihdelleet. Osa vanhemmista ei
juurikaan reagoinut tai kommentoinut kuvaa tai
lastenvalvojan puhetta siitä. Toiset vanhemmista
puolestaan selkeästi myötäilivät lastenvalvojan
puhetta.
Useammassa tapaamisessa kolmion käyttö ja
siihen liittyvä lyhyt lastenvalvojan puhe edesaut-

toi vanhempien keskusteluyhteyden syntymistä.
Se myös helpotti vanhempia nostamaan esiin
kommunikointiin liittyviä vaikeuksia, tai toisaalta
toteamaan ääneen, että heillä vanhempina asiat
ovat kuvan mukaisella tavalla. Lastenvalvojien
tuntumana oli, että kolmio auttoi vanhempia säilyttämään lapsen omassa mielessään sopimusneuvottelun aikana. Tilanteissa, joissa vanhemmilla olivat kireät välit tai luottamuspula, ei kuvan
käyttö helpottanut tilannetta. Kolmio saattoi jopa
aiheuttaa tunteenpurkauksen, tai sitten lastenvalvoja huomasi, että vanhempien oli vaikea puhua
asioista yhdessä.
Lastenvalvojien havaintojen mukaan yhteistyövanhemmuuden kolmion käyttö on fokusoinut
keskusteluita kohti sitä, että yhteistyövanhemmuus on tavoiteltava tila. Se on myös auttanut
pitämään lapsen keskiössä neuvottelun aikana.
Kolmiosta on ollut hyötyä tilanteissa, jossa lastenvalvoja pyrkii saamaan vanhemmat vastaanottamaan erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä.
Sopimusneuvotteluiden aikana kuvan avulla on
pidetty lasta paremmin esillä ja ohjattu vanhempien huomio lapsen tarpeisiin ja tilanteeseen.
Kolmio on helpottanut keskustelun avaamista
siitä, mikä on lapsen edun mukaista toimintaa
vanhempien välisen parisuhteen päättymisen jälkeen.
Kuva on myös auttanut vanhempia ymmärtämään keskinäisen yhteydenpidon merkityksen. Se
on mahdollistanut vanhempien keskinäistä keskustelua asioista, joista heidän tulee olla yhteyksissä sekä asioista, joista heidän on aikaisemmin
ollut vaikeampaa sopia yhdessä.
Pilotoinnin aikana huomattiin, että ensimmäistä sopimustaan laativat vanhemmat ovat
yleensä valmiita puhumaan lapsen tilanteesta.
Lapsi on molempien vanhempien ajatuksissa,
ja huoli lapsesta uudessa elämäntilanteessa yhdistää vanhempia. Tästä syytä vanhemmat ovat
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usein olleet myös kykeneviä ja halukkaita käymään yhteistä keskustelua kolmiosta sekä yhteistyövanhemmuudesta.
Yhteistyövanhemmuuden kolmion käyttö on
herkistänyt vanhemmat neuvottelutilanteessa ja
he ovat pystyneet asettumaan lapsen asemaan
sekä ymmärtämään, mitä vanhempien ero tarkoittaa lapsen näkökulmasta. Tämä on puolestaan edesauttanut vanhempien yhteistä tahtotilaa sopia asioista hyvässä hengessä. Kolmio voi
myös olla mahdollisuus antaa hyvää yhteistyötä
tekeville vanhemmille myönteistä palautetta ja
kannustusta yhteistyövanhemmuuden toteuttamisen tielle. Kuva auttaa sanoittamaan ja nostamaan esiin asioita, joiden kohdalla vanhemmat
toimivat jo hyvin.

Lähteet
Kuvan käyttö on fokusoinut keskusteluita kohti sitä, että yhteistyövanhemmuus on tavoiteltava tila.

*Eroneuvo-tilaisuus™ on eronneille ja eroa pohtiville vanhemmille tarkoitettu tuki- ja intotilaisuus.
Kahden tunnin mittainen tilaisuus toteutetaan
Eroneuvo-vetäjän ja vertaistukijoiden yhteistyönä.
*Vanhemman neuvo® on eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille tarkoitettu vertaistukiryhmä, jonka tavoitteena on tukea eron jälkeistä
vanhemmuutta sekä vanhempien välistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa ja on
ammatillisesti ohjattu.

Kuronen, Marjo (2003) Eronnut
perhe? (s. 103–120). Teoksessa
Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva
(toim.) (2003). Perhe murroksessa.
Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä.
Gaudeamus, Yliopistopaino, Helsinki
Santamäki-Vuori, Tuire Puheenvuoro Perhetutkimuspäivät
11.4.2016. Finlandia-talo. Helsinki.
Sinkkonen, Jari (2011) Kiintymyssuhdenäkökulma vanhempien avotai avioeroon (s. 173–181). Teoksessa Sinkkonen, Jari & Kalland,
Mirjam (2011) Varhaislapsuuden
tunnesiteet ja niiden suojeleminen.
WSOYpro 2011
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2.
Yhteistyövanhemmuus
ja lapsi
Tasavertainen vanhemmuus tukee parisuhdetta sekä helpottaa
yhteistyövanhemmuuden rakentumista mahdollisen eron jälkeen.
Parisuhteen päättyminen raskaus- tai vauva-aikana on erityisen
kuormittavaa. Näissä tilanteissa tulee kiinnittää huomiota vauvan
ja isän suhteen kehittymiseen. Lapselle vanhempien ero tarkoittaa
muutoksia ja sopeutumista uudenlaiseen elämäntilanteeseen.

Yhteistyövanhemmuus odotus- ja vauva-aikana
Tanja Henttonen
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Yhteistyövanhemmuus
odotus- ja vauva-aikana
Tanja Henttonen

Yhteistyövanhemmuutta on mahdollista rakentaa jo odotusaikana sekä heti vauvan synnyttyä, vaikka vauva asuukin vain toisen vanhemman luona. Vauva tarvitsee
molempia vanhempiaan ja heillä molemmilla on myös oikeus luoda vauvaan suhde.
Vanhemmilla tulee kuitenkin olla ensisijaisesti mielessä vauvan tarpeet.

VAUVAN ODOTUS JA SYNTYMÄ on useimmiten toivottu ja kaivattu elämänmuutos, johon
vanhemmat ovat yhdessä sitoutuneet. Odotusaika on kasvua vanhemmaksi. Se on aikaa, jolloin
sekä äidin että isän mielissä vauva muodostuu
osaksi perhettä. Silloin kun vanhemmat eroavat vauvaa odottaessaan, voi valmistautuminen
vauvan syntymään ja tulevaan vanhemmuuteen
jäädä erokriisin jalkoihin. Eroon liittyvät voimakkaat tunteet, kuten viha, katkeruus, pettymys sekä
mahdollinen epäoikeudenmukaisuuden ja epäonnistumisen kokemus kuormittavat. Tämä kaikki voi värittää vahvasti kokemusta odotusajasta ja
vauvan varhaisista vuosista.

Ero voi olla myös helpotus ja hyvä ratkaisu
kaikkien osapuolten näkökulmasta. Erokokemus
ei välttämättä ole vauvalle tai vanhemmille traumaattinen, mikäli vanhemmat pystyvät hoitamaan eron yhteistyössä ja pitäen mielessä lapsen
näkökulman. Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu. Ero itsessään ei traumatisoi, kunhan menetyksistä pystytään puhumaan ja vaikeatkin tunteet käydään läpi.
Turun yliopiston FinnBrain-tutkimuksista tiedetään, että äidin raskaudenaikainen voimakas
stressi on yhteydessä lapsen myöhempään terveyteen. Raskaudenaikaiset olosuhteet, kuten äidin kokemat stressioireet, voivat vaikuttaa sikiön

54

Yhteistyövanhemmuus

kehityksen ohjelmoitumiseen. Kohtuullinen tai
ajoittainen stressi on normaali osa elämää, mutta
jatkuva tai tiheään toistuva voimakas stressi vaikuttaa haitallisesti. Vauvaa odottavan äidin stressihormoni kortisolin ollessa koholla myös vauvan
kortisolitaso nousee. Osa koetusta stressistä on
todennäköisesti hyödyllistä lapsen kehitykselle,
sillä stressi auttaa vauvaa sopeutumaan tulevaan
ympäristöön. Suurina määrinä stressi voi kuitenkin altistaa tuleville terveyshaitoille. (www.utu.fi/
fi/yksikot/finnbrain/julkaisuja/)
Odottavan vanhemman hyvinvoinnin tukeminen on erityisen tärkeää, sillä silloin suojataan
syntyvää lasta ja samalla tulevaa suhdetta lapseen. Odottavan äidin kuuntelu, välittäminen,
konkreettisen tiedon antaminen ja tarvittavat tutkimukset ovat osa huolenpitoa. Stressiä voi laskea ystävien, läheisten ja vertaisten tuella, mutta
myös neuvolan rooli on tärkeä.
Oksitosiinilla on todettu olevan stressiä, pelkoa ja ahdistusta lieventävä vaikutus. Odottavan
äidin stressiä voi laskea esimerkiksi antamalla
hänelle aikaa, luomalla kiireettömän ja lämpimän
ilmapiirin, halaamalla tai hieromalla. Kosketus
ja hieronta vapauttavat oksitosiinia, kuten myös
muutkin mielihyvää tuottavat asiat.
Vauvaperheitä kohtaavien ammattilaisten on
tunnistettava ne perheet ja tilanteet, joissa stressi on jatkunut jo pitkään, tai se kuormittaa vanhempia erityisen paljon. Ero voi olla juuri tällainen tilanne.

Odotusaikana huomio
kääntyy sisäänpäin
Odotusaikana vanhemman huomion tulisi kääntyä sisäänpäin; millainen äiti/isä minusta tulee,
millaista hoivaa annan lapselleni, millaista hoivaa
olen itse saanut. Myös isät käyvät samoja pohdintoja mielessään. Vanhempien kiintymys lapseen

syntyy jo odotusaikana. Odotusaikana erityisesti
äiti voi kokea olevansa hauraampi ja haavoittuvampi. Mielialat saattavat vaihdella, aistit herkistyvät, itkuherkkyys lisääntyy ja unentarve kasvaa.
Tämä kaikki kasvattaa herkistymään syntyvän vauvan tarpeille.
Ero tuli minulle täysin yllätyksenä, olisin toivonut
kumppanilta tällaista ratkaisua joko ennen toista
lasta tai sitten vasta kun lapset olisivat isompia. Eron
tullessa tässä vaiheessa (odotusaikana) se sai minut
kyseenalaistamaan meidän koko suhteen. Kaikelta
hävisi pohja. Alkuun minulla oli todella ristiriitaiset
tunteet syntymätöntä lasta kohtaan. (äiti, 2 lasta)
Vanhemmat luovat kiintymyssuhteen tulevaan
lapseen tunteiden ja mielikuvien avulla. Mielikuvien luonne, määrä, sisällöt ja ajoitus ennustavat
tulevan suhteen laatua. (Punamäki 2011, 100102.) Eroon liittyvät voimakkaat tunteet saattavat
viedä tilaa vanhemmuuteen valmistautumiselta
ja vauvaan keskittymiseltä. Stressaantuneen vanhemman mielestä vauva jää pois helpommin.
Useimmat tulevat vanhemmat jakavat odotusajan kokemuksia keskenään. Pyöristyvää vatsaa
ihaillaan yhdessä ja pohditaan millainen vauva
on. Odotusaikana tapahtuva ero voi tuntua erityisen kivuliaalta myös siksi, että odotusta ei voi jakaa samalla tavalla kumppanin kanssa.
Menetti sen kokemuksen siitä, että just me yhdessä odotetaan, ja kaiken sen, et siinä olis ollut toinen,
joka olis ihaillu sitä mahaa ja tunnustellut niitä potkuja. Kyllähän mä annoin sen tunnustella, mut sit
mä niinku eristin sen vatsan itsestäni, koska se tuntu
niinku raiskaamiselta ku se tuli koskee sitä mahaa.
--- Ja koin, että en voinut kieltää (tulevalta isältä)
sitä, koska musta tuntu se ajatus niin kauheelta, että
isä ei sais olla mukana siinä. --- Se tuntu niin hirveeltä, että (tuleva isä) ei sais nähä sitä lapsen kehittymistä ja kasvamista ja olla siinä mukana. Sen takia
mä annoin sen tulla siihen ja samalla kävelin itteni
yli. (äiti, 1 lapsi)
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Työntekijä voi rohkaista perheitä
yhteistyövanhemmuuteen mm.
seuraavien konkreettisten
asioiden kautta:
• Käykää yhdessä neuvolassa tai sopikaa, miten neuvolan terveiset välittyvät myös toiselle vanhemmalle.
• Päättäkää, kuinka hoidatte tiedonvaihdon vauvan
asioihin liittyen (esimerkiksi rokotukset, neuvola- ja
lääkärikäynnit, pidemmät matkat).
• Keskustelkaa alustavasti siitä, miten vauvan tapaamiset järjestetään toisen vanhemman kanssa vauvan etu mielessä pitäen.
• Tehkää lista tulevista hankinnoista. Sopikaa, mitä
tarvikkeita molempiin koteihin tarvitaan, esimerkiksi
sänky ja syöttötuoli sekä mahdollisesti turvaistuin
autoon. Vauvan vaatteita, tutteja ja tuttipulloja on
helppo kuljettaa mukana kodista toiseen.
• Sopikaa, miten hankintojen kustannukset jaetaan ja
miten vauvan elatus hoidetaan vauvan synnyttyä.
• Sitoutukaa siihen, että yhteisesti sovituista päätöksistä pidetään kiinni ja sopimuksia noudatetaan ja
tarvittaessa tarkennetaan.
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Ristiriitaiset tunteet, halu toimia lapsen parhaaksi ja toisaalta tarve kuulla itseään saattavat
aiheuttaa ahdistusta ja epävarmuutta siitä, miten
tulisi toimia. Odotusaika voi kuitenkin olla molemmille vanhemmille hyvää valmistautumista
tulevaan yhteistyövanhemmuuteen. Vanhemmilla on mahdollisuus käydä keskusteluja ja tehdä
etukäteisvalmisteluja, jotka helpottavat arjen sujuvuutta vauvan syntymän jälkeen.
Työntekijä voi rohkaista vanhempia luomaan
mielikuvia tulevasta vauvasta ja kannustaa hakeutumaan jo odotusaikana tunneyhteyteen vauvan kanssa. Vanhempien kanssa on mahdollista
miettiä yhdessä tai erikseen sitä, millainen vauva
mahtaa olla ja millainen vanhempi minusta tulee.
Vanhempaa voi myös ohjata kiinnittämään päivittäin edes hetkeksi huomion vauvaan, vaikka ero
kuormittaisikin mieltä. Odottava äiti voi kosketella vatsaa, jutella tai laulaa vauvalle tai soittaa hänelle musiikkia. Molemmat voivat pohtia millainen vauva mahtaa olla, millainen temperamentti
hänellä on ja mistä hän mahtaa pitää.

Vanhempien toimiva
yhteistyö avainasemassa
Vauvavaiheen vaativuus saattaa yllättää, vaikka
vauvan syntymään olisikin valmistautunut monin
tavoin. Vauva tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Vauvan synnyttyä arki muuttuu
ja parisuhde usein siinä ohessa; kahdesta on tullut
kolme. Uusi elämäntilanne ja vauvan tarvitsevuus

haastavat parisuhdetta. Tutkimuksen mukaan
vauva lisää vanhempien onnellisuuden tunnetta,
mutta samanaikaisesti parisuhdetyytyväisyys heikkenee hetkellisesti, erityisesti siinä vaiheessa, kun
lapsi on 3–6 kk ikäinen. (Condon ym. 2004)
Kun vanhempien ero ajoittuu vauvavaiheeseen, voi erityisesti vauvan kanssa asuva vanhempi kokea uupumusta pienen vauvan kanssa.
Vauvan hoivaaminen saattaa tuntua fyysisesti ja
psyykkisesti raskaalta. Vanhempi on yhtä aikaa
kasvotusten omien vaikeiden tunteidensa sekä
muuttuneen arjen kanssa. Samaan aikaan myös
vauva on tarvitseva. Pitkittyessään uupumus
kuormittaa vanhempaa, mutta myös vauvan ja
vanhemman suhdetta. Vauvan kanssa asuva vanhempi tarvitsee hengähdystaukoja ja aikaa myös
itselleen sekä omille tarpeilleen. Toisaalla asuva
vanhempi taas voi kokea jäävänsä ulkopuoliseksi
lapsen ensimmäisistä vuosista sekä siihen liittyvästä nopeasta kasvusta ja kehityksestä.
Vanhempien toimiva yhteistyö mahdollistaa
sen, että vauvan kanssa asuva vanhempi voi saada lepoa ja toinen vanhempi luoda suhteen vauvaan. Toisaalla asuva vanhempi tarvitsee mahdollisimman usein ja säännöllisesti hetkiä vauvan
kanssa, jotta suhde vauvan ja vanhemman välillä
syntyy ja vahvistuu. Tärkeää on osallistua vauvan
tavallisiin hoitoaskareisiin; vaipan vaihtamiseen,
pukemiseen, nukuttamiseen ja mahdollisuuksien
mukaan syöttämiseen, ellei äiti imetä lasta.
Mikäli vauvan kanssa asuvana vanhempana
toimii äiti, on erityisen suuri riski sille, että isä

Erokokemuksen ei tarvitse olla vauvalle tai vanhemmille
traumaattinen, mikäli vanhemmat hoitavat eron hyvin ja
pitävät mielessä lapsen näkökulman.
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Muualla asuva vanhempi on vauvalle merkittävä,
vaikka ei jakaisikaan arkea vauvan kanssa yhtä
tiiviisti kuin lähivanhempi.

etääntyy lapsen elämästä. Vanhemmille ei voikaan liiaksi korostaa, miten suuri merkitys isällä
on lapsen kasvulle ja kehitykselle myös tulevaisuudessa. Tiivis mukana olo vauvan arjessa mahdollistaa läheisen lapsi-vanhempi suhteen syntymisen. Lamb & Kelly (2009) mukaan lapsi hyötyy
siitä, että hänellä on suhde molempiin vanhempiinsa, riippumatta siitä asuvatko nämä yhdessä
vai eivät. Muualla asuva vanhempi on vauvalle
merkittävä, vaikka ei jakaisikaan arkea vauvan
kanssa yhtä tiiviisti kuin lähivanhempi.
Isän on varmasti paljon vaikeampi päästä siihen
mukaan, jos se (ero) tapahtuu raskausaikana tai
ihan vauvavaiheessa. Myöhemmin, jos on päässyt
olemaan mukana ihan siinä vauvavaiheessa, niin
sille on päässy muodostumaan suhde siihen lapseen.
Heti voi aloittaa kunnon tapaamiset ja olla yötä. Voi
aloittaa järkevän rytmin. (äiti, 1 lapsi)
Vauvavaiheessa eroavat voivat kokea, että
oman eroprosessin käsittely ei mahdollistu intensiivisessä vauvavaiheessa. Ex-puolisoon saattaa
olla vaikea saada haluttua etäisyyttä, kun vanhemmat tapaavat vauvan ohessa toisiaan melko
kiinteästi.
Toisaalta vauvan hoivaaminen voi viedä kaiken
energian. Eron kohtaamiseen ja sen käsittelyyn ei
silloin enää liikene voimavaroja. Vauvan hoivaaminen on vanhemman ensisijainen tehtävä ja
eron työstäminen voi jäädä olosuhteiden pakostakin taka-alalle, myöhemmin käsiteltäväksi. Mikäli eroon liittyy traumaattisia kokemuksia, jotka
vaikuttavat kykyyn olla vauvan kanssa ja hoivata
häntä, on apua tarjottava ja myös saatava heti.

Käytännön asioista pitää sopia
Vauvavaiheessa eroavilla vanhemmilla on paljon asioita ratkaistavana. Miten molempien vanhempien osallisuus mahdollistuu? Miten huolehditaan vauvan edun toteutumisesta? Missä
vaiheessa vauva voi olla yötä toisaalla asuvan
vanhemman luona? Entä milloin lapsi on sen
ikäinen, että mahdollinen vuoroasuminen on lapsen näkökulmasta turvallinen ja hyvä ratkaisu?
Vanhemmuuden taidot on jokaisen ensimmäisen lapsen vanhemman opeteltava käytännössä
tekemällä ja harjoittelemalla. Äidit kuten isätkin
opettelevat yhtä lailla tunnistamaan vauvan tarpeita, vastaamaan vauvan viesteihin ja säätelemään vauvan tunnetiloja. Jokainen vauva on
myös yksilö. Se, mikä toimi esikoisen kohdalla, ei
välttämättä onnistukaan seuraavien lasten kanssa. Vauvan näkökulman huomioonottaminen ja
hänen tarpeidensa pohtiminen ovat merkkejä
sensitiivisestä eli lasta ymmärtävästä ja huomioivasta vanhemmuudesta.
Lambin (1997) mukaan vanhemman sukupuolella ei ole kovinkaan suurta merkitystä lapsen hyvinvoinnille. Sen sijaan vanhemman läheisyys ja
hänen osoittamansa kiinnostus lapsen asioihin
on oleellisempaa. Vauvan näkökulmasta vanhemman sensitiivisyys, eli kyky ja halu tulkita vauvan
viestejä ja vastata niihin riittävän ajoissa sekä oikealla tavalla on vauvan kasvulle ja kehitykselle
merkityksellisintä. Tähän sisältyy myös vanhemman halu ja kyky olla emotionaalisesti läsnä.
Jo vauvavaiheessa kannattaa tehdä selkeät sopimukset tapaamisista. Sopimus on hyvä tehdä
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määräaikaiseksi, vaikka vain puoleksikin vuodeksi kerrallaan. Vauvan kasvu ja kehitys on nopeaa ensimmäisten ikävuosien aikana. Hyvä hoiva
sekä huolenpito ja turvalliset kasvun olosuhteet
luovat pohjan myöhemmälle kasvulle ja kehitykselle. Vanhempien omat toiveet ja tarpeet esimerkiksi vauvan asumisen suhteen eivät ehkä toteudu, mutta vauvan kasvettua sopimusta voidaan
muuttaa. Vastuullista vanhemmuutta on asettua
pohtimaan ensisijaisesti vauvan etua.
Odotusaikana eronnut vanhempi on eri tilanteessa kuin vanhempi, joka on ennen eroa tottunut hoivaamaan vauvaa ja luonut häneen jo suhteen. Oleellista on turvata vauvan hyvä hoiva ja
huolenpito riippumatta siitä, kumpi vanhemmista häntä hoivaa.
Lasten kannalta yhteistyövanhemmuus on hyvä
ratkaisu, he saavat nähdä kumpaakin vanhempaansa paljon ja mielestäni lasten etu menee siinä edellä.
Ajattelen asian niin, että lapset ovat kerran vain pieniä,
heidän kasvaessa avartuu myös meille aikuisille/vanhemmille ”uusi” elämä. Selvittäkää välinne huolella,
älkää antako keskinäisten kinojen tai katkeruuden tulla
yhteistyövanhemmuuden väliin. (äiti, 2 lasta)

Ero koskettaa pienimpiäkin
Vanhempien ero koskettaa aina myös lapsia, ihan
pienimpiäkin. Vauvan aistit ovat hyvin herkät ja
hän on tietoinen vanhemman stressistä ja ahdistuksesta, erityisesti silloin, kun se heijastuu vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.
Uupuneena vauvan tarvitsevuus kuormittaa
enemmän. Vanhemman hyvinvointiin ja jaksamiseen onkin tärkeä kiinnittää huomiota. Apua kannattaa tarjota ajoissa, kun huomaa vanhempien
voimavarojen hiipuvan. Vanhempaa tukemalla
autetaan myös vauvaa.
Vanhempien erotessa vauvalle on erityisen tärkeää, että hänen turvallisuudentunteensa säilyy,

ja hänen perustarpeistaan huolehditaan hyvin.
Vauva tarvitsee säännöllisesti ravintoa, riittävästi unta, paljon läheisyyttä ja kosketusta sekä vuorovaikutusta ja leikkiä vanhemman kanssa. Sitä,
että vanhempi on hänelle läsnä ja kontaktissa häneen.
Vauvalle arvokasta on, että perusrutiinit toistuvat molempien vanhempien hoivassa samankaltaisina. Nukkumaanmenoajat, ruokailu- ja ulkoiluhetket sekä yhteiset leikkituokiot luovat päivälle
rytmin, josta kannattaa pitää kiinni. Säännöllisesti toistuvat asiat ja tapahtumat tuovat vauvan elämään turvaa ja ennakoitavuutta. Vauvan arki kannattaakin pitää mahdollisimman tuttuna. Näin
helpotetaan myös vauvan mahdollista eroahdistusta vanhemman vaihtuessa.
Vauva ei ymmärrä ajan käsitettä, ja hänelle ero
ensisijaisesta hoitajasta saattaa olla turvattomuuden ja hylkäämisen kokemus. Neljän-kahdeksan
kuukauden iässä vauva ymmärtää olevansa erillinen vanhemmistaan ja alkaa hätääntyä yksin jäämisestä. Eroahdistus voi näkyä niissä tilanteissa,
kun etävanhempi jää vauvan kanssa kotiin ja lähivanhempi poistuu paikalta, tai kun vauva on vierailulla toisen vanhemman luona.
Kaikki vauvat eivät ilmaise eroahdistustaan
vahvasti, mutta hekin todennäköisesti tuntevat
sitä. Vauva tarvitsee lohdutusta rauhoittuakseen.
Hänelle puhutaan lempeästi, katsotaan hellästi ja
pidetään sylissä ja silitellään. Vauvalla ei ole vielä
kykyä säädellä itse vaikeita tunteitaan, vaan hän tarvitsee vanhemman apua selviytyäkseen tilanteesta.
Varmin merkki vauvan eroahdistuksesta on
itku. Vauva voi alkaa itkemään pelkästään, kun
vanhempi poistuu näkyvistä. Vauvan eroahdistusta voi helpottaa monin tavoin. Vauvalle tulee
osoittaa toistuvasti, että hän on turvassa. Nukahtamistilanteissa voi käyttää esimerkiksi unirättiä,
tuttua pehmolelua tai lähivanhemmalta tuoksuvaa vaatetta. Työntekijän on hyvä kertoa perheel-
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le, että pienikin vauva voi ahdistua erotilanteissa.
Vanhemmalle voi antaa muun muassa sseuraavanlaisia neuvoja.

Vinkkejä vauvan eroahdistuksen
helpottamiseksi
• Älä lähde vauvan nukkuessa.
• Kerro vauvalle, mitä tapahtuu,
milloin palaat ja kuka hänestä
huolehtii poissaollessasi. Puhu
vauvalle, vaikka hän ei ymmärtäisikään kaikkea sanomaasi.
• Pysy itse rauhallisena. Osoita
lempeästi käytökselläsi, että toisen vanhemman luokse jääminen on turvallista ja häneen voi
luottaa. Kerro vauvalle, että lähdet
nyt, mutta palaat pian takaisin.
Tee hyvästelyhetkestä lempeä ja
varma.
• Poistu hyvästelyjen jälkeen rauhallisesti, mutta päättäväisesti.
Vanhemman hätääntyminen lisää
vauvan turvattomuuden tunnetta.
(Rantala, J. 2014)

Vauvan kanssa asuvan vanhemman ei tule olla
yhtäjaksoisesti pitkää aikaa poissa vauvan elämästä. Vauva ei pysty pitämään mielessä poissaolevaa vanhempaa eikä myöskään ymmärtämään
ajankulua. Vauva voi masentua vakavastikin, olla
vaisu ja lakata kiinnostumasta ympäristöstä.

Myös vanhemman itsensä saattaa olla vaikea kestää lapsen ilmaisemaa ikävää. Huoli voi nousta
erityisesti silloin, jos vanhempi kokee pelkoa siitä,
että vauva ei tule riittävän hyvin hoivatuksi.

Asetu vauvan asemaan
Myös vauvaikäistä lasta tulee kuulla. Vauva kertoo voinnistaan kokonaisvaltaisesti. Hän voi
reagoida muuttuneeseen tilanteeseen olemalla
itkuherkkä, pelokas, takertuva, apaattinen, vetäytyvä. Nukahtaminen saattaa olla tavallista vaikeampaa. Vauvalle on mahdollista nousta kuumetta
tai ihottumaa tai hän voi reagoida allergialla tai
ruokahaluttomuudella. Vauva saattaa olla myös
tavallista vaikeammin rauhoiteltavissa. Hän voi
hetkellisesti taantua taidoissaan ja kyvyissään, tai
niiden kehittyminen hidastuu.
Vanhemman tulee kuulla vauvaa ja yrittää parhaansa mukaan ymmärtää hänen kertomaansa
viestiä. Vanhemman kyky pohtia lapsen kokemusta ja tunnetta erilaisissa arkipäivän tilanteissa on
yhteydessä heidän hyvään vuorovaikutukseensa
sekä turvalliseen kiintymyssuhteeseen. Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan vanhemman kykyä pitää mielessä oma ja lapsen mieli jo raskaudesta
lähtien. (Pajulo, M & Pyykkönen N. 2011, 71)
Erokriisin keskellä olevan vanhemman kyky
eläytyä lapsen asemaan, tunteisiin ja ajatuksiin
saattaa olla heikentynyt. Vanhempia voi kuitenkin
rohkaista tutkimaan vauvan mieltä ja asettumaan
hänen asemaansa. Tärkeintä on, että vauva ei jää
tunteidensa kanssa yksin, vaan vanhempi pyrkii
ymmärtämään vauvan viestejä ja auttamaan häntä
tunteiden säätelyssä. Aikuisen tehtävä on säädellä
omia tunteitaan ja myös lapsen tunteita. Vähitellen
vanhemman säätelyn avulla vauva oppii tunnistamaan omia tuntemuksiaan. Tämä on välttämätön
edellytys vauvan oman säätelykyvyn asteittaiselle
kehittymiselle. (Puura, 2018)
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Työntekijä voi auttaa vanhempia huomioimaan vauvan näkökulman erotilanteissa. Vanhempien kanssa on hyvä keskustella siitä, että
vauvan tarpeet tulevat huomioiduksi riippumatta
siitä kumman vanhemman kanssa hän on.

Perusturvallisuuden säilyttävä
Vauvan tapaamiset toisaalla asuvan vanhemman
kanssa tulee järjestää niin, että vauvan perusturvallisuuden tunne säilyy. Tapaamisten isän tai äidin kanssa olisi hyvä toteutua alussa siten, että
myös vauvan kanssa asuva vanhempi on läsnä,

mikäli mahdollista. Kohtaaminen voi olla esimerkiksi kyseisen vanhemman kotona tai kahvilassa, jolloin hän on tarvittaessa lähellä. Tapaamisia olisi hyvä olla useampi kerta viikossa, ja
niiden tulisi mahdollistaa toisen vanhemman
osallistuminen vauvan päivittäisiin hoitotoimenpiteisiin.
Tapaamisaikoja voi vähitellen pidentää. Sitä
mukaa, kun vauva tottuu toisaalla asuvan vanhemman tapaan hoivata häntä, vauvan kanssa
asuvan vanhemman rooli pienenee. Hän voi lähteä lyhyeksi aikaa pois paikalta, esimerkiksi ulos
kävelylle tai kauppareissulle. Isä tai äiti on tässä

Vauva tarvitsee:
• tuttuja rutiineja (päivittäiset hoitotoimenpiteet)
• riittävästi unta ja tutut unirituaalit (unilelu/-riepu, unilaulu)
• säännöllisesti ja oikeanlaista ravintoa vauvan ikä huomioiden (esim. uusien makujen testaaminen voi odottaa hetken, jos ruokailu osoittautuu
haasteelliseksi eron yhteydessä)
• vuorovaikutusta ja leikkiä yhdessä vanhemman kanssa
• läheisyyttä ja kosketusta, sylissä olemista
• apua tunteidensa säätelyssä (esimerkiksi itkuisena lohduttamista ja rauhoittamista)
• tunteen, että hän on rakastettu ja hänestä huolehditaan ja välitetään sekä
hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on
• turvallisen ympäristön (päihteetön ja väkivallaton, ei vaarallisia esineitä)
• mahdollisuuden olla muiden sisarustensa kanssa yhdessä, jos hänellä on
sisaruksia
• molemmilta vanhemmiltaan huolenpitoa ja läsnäoloa eron jälkeenkin
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vaiheessa vauvalle jo tuttu ja turvallinen hoivaaja.
Tällainen järjestely mahdollistaa myös imetyksen
onnistumisen.
Vauvan kasvaessa mahdollistuvat vierailut toisen vanhemman luona. Ensimmäiseksi ei kannata aloittaa yökyläilyllä vaan totuttaa vauva hänelle uuteen ympäristöön. Onnistuneiden kyläilyjen
jälkeen voi alkaa kokeilemaan yöpymisiä.
Perheet ja vauvat ovat erilaisia. Oleellisinta on
tarkastella vaihtoehtoja vauvan näkökulmasta.
Vanhemman kannalta toimivin ratkaisu ei ehkä
ole sama kuin vauvan kannalta paras. Ratkaisua
on punnittava jokaisen vauvan kohdalla erikseen;
vauvan ikä, temperamentti ja kehitysvaihe huomioiden.
Päätökseen vaikuttaa myös se, imetetäänkö
vauvaa, kuinka lähellä vanhemmat asuvat toisiaan ja millaiset vanhemmuuden kyvyt heillä on.
Vauvan kasvu ja kehitys on ensimmäisen ikävuoden aikana nopeaa. Vauva ei voi odottaa, vanhempi voi.

Ei riitelyä vauvan läsnä ollessa
Vaikka siinä eron tiimellyksessä ja sen jälkeen on
vaikeita tunteita sitä exää kohtaa ja asiat ei suju ja
muuta, niin siinä voi tosiaan olla se kiusaus käyttää
sitä lasta aseena tai silleen. Vaikka se on vaikeeta siinä hetkessä, niin sitten jälkikäteen voi olla tyytyväinen, että on siinä vaikeessakin tilanteessa ajatellut
sitä lasta ja toiminut niin kuin oikein. Että se on niin
kuin tietyllä tavalla sellainen voimaannuttava asia,
että voi hyvillä mielin kattoa taaksepäin ja seisoa niiden omien tekojensa takana. (äiti, 1 lapsi)
On inhimillistä, että riitatilanteita syntyy eron
jälkeen ja vanhemmat ovat eri mieltä lasta koskevista asioista. Vauvan läsnä ollessa vanhempien
tulee kuitenkin käyttäytyä asiallisesti toisiaan kohtaan. Vauvalle vanhempien riitely on väkivaltainen
kokemus, joka aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta.

TYÖNTEKIJÖILLE
VINKKEJÄ:

1)
2)
3)
4)

Voit auttaa vanhempia huomioimaan vauvan näkökulman erotilanteessa. Keskustelkaa siitä, että
vauvan tarpeet tulevat huomioiduksi riippumatta siitä kumman
vanhemman kanssa hän on.
Kerro perheelle, että pienikin
vauva voi ahdistua erotilanteessa.
Anna käytännön vinkkejä eroahdistuksen helpottamiseksi.
Keskustelussa päähuomio tulisi
pitää vauvassa ja vanhemmuudessa, ei menneen parisuhteen
käsittelyssä.
Vauvan tapaamiset toisaalla
asuvan vanhemman kanssa tulee
järjestää niin, että vauvan perusturvallisuus säilyy.
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Vinkkejä työntekijälle
vanhempien kanssa
keskusteluun
• Mitkä ovat suurimmat erimielisyytenne vauvan asioihin liittyen?
• Miten nämä erimielisyydet mielestänne vaikuttavat vauvaan?
• Onko sinun vaikea luottaa toisen
vanhemman kykyyn selviytyä joistakin tilanteista?
• Kun koet tyytymättömyyttä siitä,
kuinka toinen vanhempi hoitaa
vauvaa, niin voitko puhua näistä
tuntemuksistasi?
• Kun puhutte vanhemmuuden eroavaisuuksistanne, niin kuinka usein
jäätte jumiin saavuttamatta yhteisymmärrystä tai sopivaa päätöstä?
• Kuinka usein sanot lapselle asioita,
jotka kritisoivat toista vanhempaa?
• Kuinka omat vanhempasi toimivat
aikoinaan yhteistyössä suhteessa
sinuun?
• Kuinka ajattelet näiden lapsuudenkokemusten olevan yhteydessä
siihen, miten itse toimit toisen
vanhemman kanssa yhteistyössä?
(Keren, M, 2018)

Pieni vauva ei ymmärrä sanoja, mutta tunteet ja
tunnelmat välittyvät hänelle vahvoina. Toista vanhempaa ei myöskään pidä haukkua vauvan kuullen. Vauva tarvitsee molempia vanhempiaan, ja
hänellä on oikeus luoda omanlaisensa suhde heihin. Vaikka vauva ei vielä puhu tai ymmärrä sanoja, niin hetken päästä hän ymmärtää.
Vanhemmalle on hyvä tarjota keskusteluapua,
jolloin hän pääsee purkamaan vaikeita tunteita,
niin etteivät ne purkaudu toisen vanhemman ja
vauvan läsnä ollessa. Toisinaan tarvitaan ammattilaisen apua, mutta myös toisten eron kokeneiden vertaistuki voi olla riittävää.
Vauvavaiheessa vanhempien yhteistyö voi olla
hyvinkin tiivistä. Vanhemmasta saattaa tuntua
ahdistavalta, että ex-puolisosta ei saa etäisyyttä
eron jälkeen.
Sitä etäisyyttä ei oo saanu samalla tavalla. Et on
ollu pakko olla enemmän yhteydessä kuin mitä olis
tarvinnut olla, jos lapsi olis ollu isompi. Se vaan on
ollu käytännön kannalta mahdotonta saada etäisyyttä, mikäli haluaa pitää sen lapsen edun. --- Joutuu tekee aika paljon kompromisseja sen suhteen,
mitä itse tarvitsisi. (äiti, 1 lapsi)
Vanhemmalla on oikeus asettaa rajoja, jotka
ovat tarpeellisia oman hyvinvoinnin kannalta.
Jos vauvan tapaaminen ei ole mahdollista kotona, niin häntä voi tavata myös esimerkiksi isovanhempien luona tai kahvilassa. Perustelluista
syistä tapaamiset voi toteuttaa myös tapaamispaikassa joko lastenvalvojan tai käräjäoikeuden
päätöksellä.
Molemmilta vanhemmilta vaaditaan joustamista ja kärsivällisyyttä. Vauvan kanssa asuva
vanhempi tunnistaa jo vauvan tarpeet ja osaa
vastata niihin. Toisaalla asuva vanhempi vasta
harjoittelee kyseisiä asioita.
Tilanteet voivat tuntua vaativilta. Mitä vauva haluaa? Kuinka vauvan saa rauhoitettua? Mitä minun
pitäisi nyt tehdä? Mitä jos en osaa? Saanko apua?
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Lähteet
Mä oon opettanut kaiken. Siinä on ollut tavallaan iso työ, että oon neuvonu ja kertonu ja näyttänyt kädestä pitäen, että miten vaippa vaihdetaan ja
miten kestovaippoja käytetään ja sit antanut aika
tarkatkin ohjeet, miten niiden kanssa toimitaan. --Jos mä en olis ollut valmis neuvomaan, niin olis se
ollut aika haastavaa (äiti, 1 lapsi)

Päähuomio vauvassa ja vanhemmuudessa
Vauvaperheitä kohtaavat ammattilaiset voivat
rohkaista ja kannustaa vanhempia yhteistyövanhemmuuteen monin tavoin. Joskus merkittävintä on saada puhua ulkopuolisen kanssa vaikeista
kysymyksistä, jotka ilman ulkopuolista läsnäolijaa jäisivät käymättä läpi tai johtaisivat riitaan.
Keskustelun päähuomio on vauvassa ja vanhemmuudessa, ei menneen parisuhteen käsittelyssä. Kysymysten tavoitteena onkin pohtia vauvan hyvän hoivan ja huolenpidon toteutumista
muuttuneessa tilanteessa.
Vauvaperheen ero herättää paljon tunteita ja
sisältää ratkaisuja, jotka eivät aina ole yksinkertaisia eivätkä helppoja. Työntekijä voi aktiivisen
kuuntelun ja tiedon välittämisen lisäksi toimia
vauvan äänen kannattelijana tilanteessa, missä
vanhemman huomio saattaa siirtyä pois vauvasta.
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Yhteistyöhön
tarvitaan isäkin
Maarita Kettunen ja

Santtu Salonen

Isät jäävät usein erilaisissa palveluissa sivurooliin. Isien asiantuntijuutta suhteessa
oman lapseen ei tunnusteta, eikä isien tuen tarpeita huomioida. Nykyään isät haluavat
hoivata, kasvattaa ja ottaa vastuuta lapsistaan. Yhteistyövanhemmuuden kehittymisen
prosessejakin on hyvä tarkastella isän näkökulmasta.

OSALLISTUVA JA LÄSNÄ OLEVA isä on lapsen kehitykselle merkittävä asia. Siihen päästään
paremmin kun isät huomioidaan palveluissa jo
raskausaikana. Molempien vanhempien vastuullinen osallistuminen lapsen hoitoon on tärkeää
lapsen kehitykselle. Isän aktiivinen vanhemmuus
perheessä lisää todennäköisyyttä sille, että isä pysyy lapsensa elämässä myös mahdollisen eron
jälkeen.
Isyyden muodot ja mahdollisuudet ovat kautta historian vaihdelleet huomattavasti äitiyttä
enemmän. Tämän vuoksi pelkästään vanhem-

muudesta puhuminen ei tee näkyväksi sitä, että
vanhemmuus on erilaista sukupuolten välillä.
Vanhemmuuden lisäksi onkin hyvä puhua erikseen isyydestä ja äitiydestä, jotta perinteiset rooliodotukset ja ajatukset sekä tunnesuhde lapseen
tulevat käsiteltäväksi.
Usein puhe pysyy vieläkin tekemisessä ja toiminnassa. Kuka hakee ja vie lapsen, tai kuka
vaihtaa vaipan ja nukuttaa. Tällöin jää kokonaan
keskustelematta, millainen isä tai millainen äiti
haluaisi olla tai millainen vanhemman suhde lapseen on. Käytäntö osoittaa, että sana vanhempi
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Vaikka isyydelle annetaan arvoa, isän asiantuntijuus perheen
asioissa tai osaaminen kasvattajana jää helposti huomioimatta.

on useasti synonyymi äidille sekä perheissä että
palveluissa. Perheissä äiti hoitaa korostetusti vanhemmuuteen liittyvät tehtävät. Palvelut puolestaan odottavat äitejä asiakkaiksi, vaikka esitteissä
ja puheessa käytettäisiinkin sanaa vanhempi.
Toisaalta vanhemmuuspuheen typistäminen
puheeksi äideistä ja isistä herättää kysymyksen
siitä, tunnustetaanko palvelujärjestelmässä vain
kaksi sukupuolta, ja miten se vaikuttaa vanhempien kohtaamiseen? Vai voidaanko ajatella, että
jokaisen ihmisen sukupuoli ja siten myös vanhemmuus koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on täten moninainen. Näin se,
minkä on ajateltu olevan ”luontaista” äidille tai
”tyypillistä” isälle vanhempana hämärtyy ja asettuu myös uudelleen arvioitavaksi.
Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin yhteistyövanhemmuuden pohtimiseen perinteisen sukupuolijaottelun mukaisesti.

Sukupuolen huomioiva työote
Yhteistyövanhemmuutta tukiessa sukupuolen
huomioiva työote on hyvä lähestymistapa. Tällä
tarkoitetaan työtapaa, jossa huomioidaan eri sukupuolten erilaiset lähtökohdat kasvaa vanhemmiksi, erilaiset kulttuuriset rooliodotukset sekä
odottavan äidin kehollisuuden tuoma erityisyys
psykologisessa prosessissa. Sukupuolen huomioivassa työtavassa on työntekijänä tärkeää olla
tietoinen omasta sukupuolesta. Miten se muodostuu, ja mitä muuta se on biologian lisäksi?
Ammattilaisen oma elämänkokemus ja -historia

vaikuttavat siihen, mitä hän ajattelee esimerkiksi
sukupuolten rooleista sekä isien ja äitien kyvyistä
vastata lapsen tarpeisiin vauva-aikana.
Vallitseva käytäntö on pääasiassa se, että apua
tarjotaan sukupuolineutraalisti. Samaa palvelua
on siis tarjolla sekä isille että äideille. Vanhemmuuteen liittyvissä sosiaalialan palveluissa valtaosa työntekijöistä on naisia. Ollaankin vielä pitkälti tilanteessa, jossa naiset kohtaavat naisia. Näin
naisten ja äitien tarinat ovat vallitsevia tarinoita.
Vaikka isyydelle annetaan arvoa, isän asiantuntijuus perheen asioissa tai osaaminen kasvattajana
jää helposti huomioimatta. Sukupuolen huomioivassa työtavassa ajatellaan kuitenkin sukupuolisensitiivisesti. Siinä tunnistetaan ja tunnustetaan
sukupuolten väliset erot sekä mieheksi ja naiseksi kasvamisen kipukohdat. Työskentely huomioi
myös yksilölliset, erilaiset ja toisiaan täydentävät
tavat olla isä ja äiti.
Omat arvot, asenteet ja stereotypiat vaikuttavat työntekijän päätöksiin ja tapaan tehdä työtä,
erityisesti silloin kun niitä ei tunnista. Tätä kuvaa
esimerkiksi tilanne, jossa työntekijällä on tunnistamattomana tausta-ajatuksena käsitys, että
”miehet pärjäävät itse”. Tämä asenne vaikuttaa
huomaamatta siihen, kuinka aktiivisesti työntekijä tarjoaa isälle apua – tai surullisimmillaan jättää
tarjoamatta.
Ammattilaisina ajattelemme usein, että juuri koulutuksemme on tärkein työtä ohjaava elementti. Mutta jos nuo edellä mainitut kokemusperäiset asiat ja niiden vaikutukset meihin eivät
ole tiedostettuja, näkyvät ne asiakkaan kohtaami-
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sessa ja päätöksenteossa. Eräässä koulutusprosessissa yksi työntekijä reflektoi omia asenteitaan
seuraavasti: Mietin omaa historiaani, asenteitani
sekä kulttuurisia ja sosiaalisia roolejani. Tunnistan
omat asenteeni ja miten ne ovat vaikuttaneet minuun. En tahdo olla se työpaperissa erään haastateltavan kuvaama ”vanha työntekijä”, joka ajattelee,
että vain nainen tai äiti on kyvykäs hoitamaan lasta.

Isyys vahvistuu, kun isä
on mukana jo odotusaikana
Isän on tärkeä löytää oma tapansa olla isä ja
osallistua aktiivisesti lapsensa elämään jo raskausaikana ja heti lapsen syntymästä asti. Isien
aktiivinen läsnäolo lastensa elämässä on vahvistunut huimasti viime vuosikymmenillä. Vielä nykyään on kuitenkin nähtävissä äidinhoivan ensisijaisuus, vaikka uusi vanhempien sukupolvi sitä
haastaakin. Paljon on vielä tehtävää, jotta isät
voisivat olla tasavertaisia vanhempia heti vauvaajasta alkaen.
Perhepolitiikalla vaikutetaan myös vanhempien valintoihin. Usein äiti jää kotiin hoitamaan
lasta taloudellisista syistä, koska miesten tulotaso on yleisesti ottaen parempi kuin naisten. Isät
myös kokevat helpommin paineita työelämän
taholta ja pelkäävät urakehityksen pysähtymistä
vanhempainvapaan vuoksi. Perhevapaauudistuksen toivotaan tuovan muutosta tähän.
Äitien asema ykkösvanhempana näkyy osaltaan ammattilaisten koulutuksessa ja puheessa,
kuten myös perheiden ajattelutavoissa. Vieläkin
esiintyy käsityksiä, jonka mukaan isän täytyy kestää ulkopuolisuuden tunnetta vauva-aikana, kun
äidin ja vauvan suhde on tiiviimmillään imettämisen ja hoivan takia. Tällainen puhe vaikuttaa
sekä isien että äitien käsityksiin muun muassa
siitä, onko isä kykenevä vastaamaan lapsen tarpeisiin vauva-aikana.

On tärkeää, että isä pääsee kasvamaan isäksi jo vauvan odotusaikana. Tässä auttaa se, että
myös isä otetaan mukaan keskusteluihin, joissa
pohditaan omia toiveita siitä, miten vanhemmuus toteutetaan. Perinteiset roolimallit, joissa
isä on tukihenkilö tai leiväntuoja, eivät välttämättä enää tyydytä kumpaakaan osapuolta. Työntekijän tulisi keskustella vanhempien kanssa myös
niistä mielikuvista, jotka liittyvät vauvaperheen
elämään. On hyvä huomata, että isillä nämä ajatukset saattavat joskus liittyä vasta taapero- tai
leikki-ikäisen kanssa touhuamiseen. Silloin työntekijän kannattaa ohjata tuleva isä miettimään ja
luomaan mielikuvia siitä, mitä on arki heti vauvan syntymän jälkeen.
Keskiraskaus on isän kasvuprosessin kannalta
tärkeää aikaa. Raskaus alkaa näkyä ja tulee isällekin todemmaksi (Punamäki 2011). Tämä on ammattilaisen tärkeä huomioida omassa työskentelyssään. Isä tulee pyytää mukaan palveluihin ja
kertoa odottaville vanhemmille, kuinka tärkeitä
kummatkin ovat tulevan lapsen kehitykselle. Vanhemmille on hyvä mainita siitä, että vauva voi
kiintyä kumpaankin vanhempaan ja että kaksi
erilaista tapaa hoitaa ja hoivata ovat hyväksi vauvalle. On myös asiallista tuoda jo tässä vaiheessa
esille, että isän ja äidin erilaiset, toisiaan täydentävät tavat toimia tukevat lapsen kasvua myös

Vanhemmuuden
osalta ero voi olla
myös mahdollisuus.
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vauva-ajan jälkeen. Oleellista on kehua, kuunnella
ja kannustaa kumpaakin – myös isää.
Kun isä on mahdollisimman lähellä psyykkisesti – ja välillä fyysisestikin – tulevaa lastaan,
auttaa se sekä kumppanin stressinhallinnassa,
että isän omassa sitoutumisessa vanhemmuuteen. Tiedetään, että tällaisessa tilanteessa isälläkin oksitosiinin ja prolaktiinin tuotanto lisääntyy
sekä testosteroni vähenee. Näin myös isän keho
auttaa vanhemmuuteen kasvussa ja sitoutumisessa (Gettlera ym. 2011). Onkin olennaista, että
ammattilaisina annamme perheille tietoa ja tukea
myös tässä prosessissa.
Vanhemmaksi kasvu on sekä psykologinen
prosessi että toimintaa. Äiti tuntee raskauden
tuomat muutokset kehossaan ja on luontaisesti
lähellä tulevaa lasta. Isäkin voi tehdä paljon päästäkseen lähelle syntyvää lasta. Musisoiva isä voi
laulaa tai soitella vielä syntymättömälle lapselleen. Tuleva isä voi myös hieroa kumppania pallolla ja samalla jutella vauvamahalle. Läheisyyttä
vauvaan luo myös liikkeiden tunnustelu vatsan
läpi tai juttelu kumppanin kanssa tulevasta vauvasta.
Tutkimukset osoittavat, että ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen parisuhdetyytyväisyys laskee. Tämä saattaa johtua osittain vanhemmuuden perinteisistä roolimalleista, joissa isä joutuu
ulkokehälle, usein työelämään. Tai sitten isä voi
valita harrastukset ja ystävät. Tässä tilanteessa
äiti joutuu kannattelemaan yksin suuren osan

On tärkeää, että isä
pääsee kasvamaan
isäksi jo vauvan
odotusaikana.

vanhemmuudesta ja hänen suhteensa lapseen
muodostuu läheisemmäksi. Tällainen äidinhoivan malli saattaa myös synnyttää kumppanissa
mustasukkaisuuden ja yksinäisyyden tunteita.
Molempien vanhempien osallistumista vauvan
hoitoon tukee myös Kampmanin (2005) tutkimustulos, jonka mukaan kumppani näkee miehen vauvanhoidon rakastavana ja huolehtivana
käyttäytymisenä itseään kohtaan. Tämä puolestaan lisää naisen psyykkistä hyvinvointia ja vähentää hänen epätasa-arvon tunteitaan (Kampman 2005).
Kun vanhemmuuteen liittyvä kasvuprosessi
on suunnilleen samanaikainen ja siihen liittyvistä roolituksista on etukäteen puhuttu, mahdollistuu tasa-arvoinen yhteistyövanhemmuus aivan eri lailla. Silloin kun äidillä on suurempi rooli
vanhempana ja lapsen elämässä kuin isällä, yhteiseen vastuuseen perustuvan vanhemmuuden
rakentuminen on vaikeampaa. Vanhemmat eivät
ole keskenään tasavertaisia, vaan äiti saattaa pitkälti määritellä sen, miten vanhemmuus toteutuu ja isän osana on jäädä tukirooliin. Vastuun
epätasainen jakautuminen luo helposti tyytymättömyyttä jo parisuhteen aikana. Se tuo myös lisähaasteita mahdollisen eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen.
Käytännön työ on osoittanut, että isiä motivoi ymmärrys siitä, kuinka tärkeä heidän roolinsa ja läsnäolonsa on lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tämän tiedon tuottamisessa isille ja myös
äideille voi hyödyntää Allen S. & Daly K. (2007)
tekemää tutkimuskoostetta, jossa he tarkastelivat
läsnäolevan ja turvallisen isän vaikutuksia lapselle. Tulokset kertovat, että kun lapsella on kaksi sitoutunutta vanhempaa niin hyödyt ovat valtavat.
Lapsi oppii paremmin ja pystyy keskittymään.
Näin koulumenestyskin paranee. Varsinkin, jos
isä suhtautuu kouluun ja opiskeluun myönteisesti. (Allen S. & Daly K. 2007.)
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Miehet eivät osaa hakeutua tuen piiriin, vaikka juuri
heille eroista koituu enemmän sosiaalisia ongelmia.

Vahvasti sitoutuneen isän lapsella on myös
emotionaalisesti paremmat lähtökohdat. Kaikenlainen oireilu vähenee ja itseluottamus kasvaa.
Yleinen tyytyväisyys lisääntyy sekä suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen helpottuvat. Myös
riitelytaitojen kaltaiset sosiaaliset valmiudet kohentuvat ja sääntöjen noudattaminen helpottuu.
Lapset tulevat helpommin toimeen toisten kanssa
sekä moraali ja empatiakyky kehittyvät. Myös kyky
säädellä tunteita paranee, kun lapsella on osallistuvat vanhemmat. (Allen S. & Daly K. 2007.)

Yhteistyövanhemmuus
tavoitteeksi jo parisuhteen aikana
Myös silloin, kun molemmat vanhemmat ovat
aktiivisia ja vastuullisia vanhemmuudessaan, tu-

Tyhjä sänky – elämä keskittyy
toiseen kotiin, joka on lähempänä koulua ja kavereita.
– Essi 12 v

lee vastaan tilanteita, jossa ollaan erimielisiä siitä, mikä on lapsen kannalta paras tapa toimia.
Työntekijöiden rooli on merkittävä keskusteltaessa vanhempien kanssa siitä, kuinka lapsi hyötyy
vanhempien erilaisista tavoista toimia, jos ja kun
ne ovat lapsen kasvun ja kehityksen kannalta mielekkäitä. Ei siis ole yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa olla
vanhempi.
On tärkeää, että mietimme työntekijöinä omia
toimintatapojamme, jotta osoitamme myös käytännössä, että pidämme isiä ja äitejä tasavertaisina vanhempina. Kerrommeko yhtä aktiivisesti
lapsen asioista niin isille kuin äideille? Entä luotammeko siihen, että isät ovat yhtä kykeneviä hoitamaan kaikkia lapsen asioita? Tapamme toimia
vahvistavat tai heikentävät vanhempien mahdollisuuksia tasavertaiseen vanhemmuuteen.
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Tämä on hyvä pitää mielessä myös silloin kun
työntekijä kohtaa ainoastaan äidin. Monesti isyyden ja yhteistyövanhemmuuden tukeminen on
sitä, että äidin kanssa työskenneltäessä hänen
kanssaan puhutaan isän merkityksestä lapselle.
Samalla pyritään luomaan äidin mieleen tilaa ja
hyväksyntää isän tavalle olla vanhempi. Surullisen usein kuulee, kuinka vasta eron jälkeen isä on
saanut mahdollisuuden olla vanhempi itselleen
sopivalla tavalla ja samalla suhde omaan lapseen
on syventynyt. Myös äidit kertovat usein oivaltaneensa vasta eron jälkeen, että lapset voivat hyvin, vaikka he hellittävät omaa kontrolliaan suhteessa isään ja tämän tapaan olla lapsen kanssa.
On tärkeää työskennellä myös sen eteen, että
isät vahvistuvat omassa roolissaan, eivätkä anna
oman ”isyytensä avaimia” äidin ”taskuun”. Isän
käsitys omasta isyydestään parisuhteen aikana
vaikuttaa selvästi myös hänen luottamukseensa

isyytensä jatkumiseen eron jälkeen. Kun isä luottaa omaan isyyteensä ja omaan merkitykseensä
lapsen elämässä, uskaltaa hän paremmin pitää
kiinni lapsen oikeudesta isään. Hän ei myöskään
silloin suostu järjestelyihin, jotka sivuuttavat hänen roolinsa isänä. Näin ollen parisuhteen aikaisen yhteistyövanhemmuuden tukemisella voimme ennaltaehkäistä riskiä lapsen ja isän suhteen
ohenemiselle tai katkeamiselle mahdollisen eron
jälkeen.
Vaikka onkin tärkeä huolehtia kummankin
vanhemman jaksamisesta jakamalla ajankäyttöä
ja vuorottelemalla lastenhoidossa, niin pelkästään vuorotellen toteutettu vanhemmuus ei ole
perheeksi kasvamista ja parisuhdetta tukeva ratkaisu. Me-henkeä ja yhteisiä kokemuksia luovat
nimenomaan perheenä vietetyt hetket. Näitä ovat
esimerkiksi yhteiset hoivatilanteet ja uuden perheenjäsenen ihmettely yhdessä. Imetystilanteissa
puolestaan isän läsnäolo ja tuki imettävälle puolisolle. Lapsen kasvaessa tärkeiksi tulevat yhteiset
pelit ja leikit. Näiden yhdessä jaettujen hetkien
kautta syntyy myös molemminpuolinen arvostus
ja luottamus toiseen vanhempana.
Vanhempien välinen parisuhde on kahden aikuisen välinen ja monisyinen. Välillä parisuhde
päättyy, vaikka vanhemmuussuhde puolisoiden
välillä onkin ollut hyvä ja tasavertainen. Toimiva vanhemmuussuhde on arvokas pohja, jonka
päälle on hyvä lähteä rakentamaan eron jälkeistä
yhteistyövanhemmuutta. Tämä tuo turvaa myös
lapsille eroon liittyvien muutosten keskellä.

Eroprosessi voi olla eriaikainen
Kodista toiseen. Isä hakee minut äidin luota autolla. Autossa vaihdamme kuulumisia
ja mietimme mitä teemme myöhemmin.
– Artus Le Roux 13

Kokemukset eroauttamisen palveluista ovat
osoittaneet, että erilaisissa sukupuolineutraalisti markkinoiduissa eropalveluissa käy miehiä
selvästi vähemmän. Miehiä tulisi kutsua suoremmin avun piiriin. Palveluissakin olisi huomi-
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Mies voi oireilla monella tavalla ja tarvita ensin
tukea selviytymiseensä, ennen kuin häneltä
voi odottaa vastuunottoa lapsista.
oitava mieserityinen tarve ja näkökulma. Miehet
eivät osaa hakeutua tuen piiriin, vaikka juuri heille eroista koituu enemmän sosiaalisia ongelmia,
kuten yksinäisyyttä, päihteiden liikakäyttöä sekä
terveyspulmia ja mielenterveysongelmia. Useasti
myös miesten vanhemmuus ohenee, kun lapset
asuvat pääsääntöisesti äidillään.
Kääriäinen on tutkinut eroamisen erilaisten
tapojen vaikutusta toipumiseen ja vanhemmuuteen (Kääriäinen 2009, 36–52). Tutkimustulokset
heijastavat hyvin myös käytännön kokemuksia
eropalveluissa. Kun eropäätös tehdään, on päätöksentekijänä useimmiten nainen. Tämän vuoksi
vanhemmat ovat eroprosessissa ja reaktioissaan
eri vaiheessa. Naisella voi olla erotilanteessa selkeät suunnitelmat ja odotukset tulevasta. Mies
taas ehkä kokee tulleensa erossa yllätetyksi, ja
hänen kriisinsä on vasta alkanut. Tämä vaikuttaa
puolestaan siihen, että vanhemmat tuntuvat olevan eri tavalla valmiita rakentavaan yhteistyöhön.
Asia heijastuu myös heidän tapaansa asioida erilaisissa palveluissa.
Mies voi oireilla monella tavalla ja tarvita ensin tukea selviytymiseensä, ennen kuin häneltä
voi odottaa vastuunottoa lapsista. Työntekijän
onkin tärkeä ymmärtää, että kyse voi olla eroprosessien eriaikaisuudesta. Hänen tulee tarjota oikeanlaista ja riittävää tukea, eikä ohittaa miestä
vastuuttomana isänä. Tämä on tietysti vain yksi
tapahtumakulku ja roolit voivat olla myös toisin
päin. Ero on tilanteena monellakin tavalla monimutkainen.
Eronnut isä saattaa kuitenkin tarvita tukea
erosta selviytymisen lisäksi uuteen kasvattajan

ja täysvastuullisen vanhemman rooliin. Tämä
koskee etenkin tilanteita, joissa ennen eroa isällä
on ollut vain pieni rooli lapsen elämässä tai hän
on toteuttanut isyyttään äidin ehdoilla. Isät myös
usein asettavat lapset oman hyvinvointinsa edelle. Hankalassa tilanteessa he jättäytyvät syrjään,
jotta riidoilta vältyttäisiin. Ammattilaisen tehtävänä on tukea isän ja lapsen suhteen jatkuvuutta.
Työskennellessään eronneiden vanhempien
kanssa työntekijän on tärkeä tavoittaa isä ja kuulla hänen ajatuksiaan isyydestä ja suhteestaan
lapseen. Isät ovat otettuja, kun heihin ollaan yhteydessä ja heidän mielipiteistään ollaan kiinnos-

Toisen menetys hetkeksi
– Artus Le Roux 13 v
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tuneita. Yhteydenotto on isälle samalla viesti siitä, että hänen isyyttään arvostetaan. Sitä pidetään
yhtä arvokkaana kuin äitiyttä.
Työntekijän on oleellista kuulla molempien
vanhempien kokemus ja näkemys asioista, sillä
usein yhden osapuolen tarina on vain osa totuutta. Ei ole harvinaista, että työntekijä yllättyy, kun
tapaa erotyöskentelyssä isän, kuultuaan sitä ennen äidin kuvausta isästä. Isässä on ollutkin paljon enemmän vastuullisuutta ja kykyä ymmärtää
lasta, kuin mitä äidin puheiden perusteella olisi
voinut odottaakaan.

Isä voi hyötyä myös vertaistuesta
Kuten parisuhteen aikana, niin myös eron jälkeen
on tärkeä käydä keskusteluja isyyden merkityksestä lapselle myös äidin kanssa. Äidit saattavat
pyrkiä kontrolloimaan isän tapaa olla vanhempi
myös eron jälkeen. Myös äiti tarvitsee tukea ymmärtääkseen omien vaikutusmahdollisuuksiensa
rajat isän ja lasten elämässä.
Toki vanhemmuuden osalta ero voi olla myös

mahdollisuus. Kun perheen jakaantuneet sukupuoliroolit ja parisuhteen ongelmat eivät ole enää
esteenä, on isällä mahdollisuus ottaa eri tavalla
vastuuta ja huolehtia itsenäisesti jälkikasvustaan.
Tätä kuvaa eräässä koulutustilaisuudessamme
eronneen naisen kertomus siitä, kuinka hän oli
ominut lasten hoiva- ja kasvatustehtävän parisuhteen aikana. Eron jälkeen ex-kumppani oli löytänyt hyvän suhteen lapsiin.
Ammattilaisen on tärkeää muistaa tarjota
isälle aktiivisesti tilaisuuksia puhua suhteestaan
lapseen. Mikäli isää ohjaa vertaistuen piiriin, on
hyvä yrittää löytää vertaistukea, jossa on miehiä.
Isät hyötyvät kuitenkin vertaistuesta myös samassa tilanteessa olevien äitien kanssa, joten isiä voi
ohjata rohkeasti osallistumaan, vaikka miehiä ei
olisikaan paikalla.
Vielä tänäkin päivänä isiä häviää erojen myötä lasten elämästä. Meillä työntekijöillä on vastuu
tehdä voitavamme, jotta tavoitamme nämä katoamassa olevat isät. Lapset tarvitsevat pysyvät ja
turvalliset suhteet myös isiin. Meidän tulee tarjota tukea ja apua tämän mahdollistumiseksi.

Sukupuoleen, isyyteen ja äitiyteen liittyviä
ajatuksiasi voit työstää vaikka seuraavalla tavalla:
Pohdi mitä isyys ja äitiys merkitsevät sinulle henkilökohtaisesti?
Miten ajattelet omien kokemustesi vaikuttavan työskentelyysi miesten
ja isien kanssa?
Jaa ajatuksesi ystäviesi, kumppanisi tai työkavereittesi kanssa,
millainen kuva isyydestä syntyy?
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Muista kertoa vanhemmille läsnäolevan isyyden hyödyistä. Tällä
tiedolla voi olla suuri kannustava
ja rohkaiseva vaikutus isien ja äitien tekemiin valintoihin odotus- ja
pikkulapsiaikana.
Huomioi isä tasa-arvoisena vanhempana jo odotusaikana. Keskustele kummankin vanhemman
kanssa vanhemmuuteen liittyvistä
odotuksista ja toiveista.
Työntekijän on aina tärkeä kuulla
myös isän tarina. Puhu isälle hänen merkityksestään lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille.
Kehu, kuuntele ja kannusta kumpaakin vanhempaa, myös isää.
Ymmärrä, että eroprosessi voi
vanhemmilla olla eri vaiheessa.
Tämä tulee huomioida myös annettavassa tuessa.
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ja lapsen hyvinvointi
Tuija Vanhanen

Vanhempien ero on lapselle iso elämänmuutos. Se, minkä lapsi kokee hyvinvointinsa
kannalta isona asiana, voi aikuisesta tuntua hyvinkin pieneltä ja merkityksettömältä.
Arvostamalla sitä, mikä on lapselle tärkeää ja ymmärtämällä hänen tarpeitaan,
kokemuksiaan ja tunteitaan, osoitetaan hyväksyntää lasta kohtaan.

KUN LAPSI OIREILEE vanhempien erosta johtuen, työskentelyn tavoite on tuoda vanhemmille tiedoksi ne asiat, joihin lapsen on eron jälkeen
vaikea sopeutua, ja jotka siksi tuottavat lapselle
oireilua. Kun vanhemmat oppivat ymmärtämään
lapsen kokemusta paremmin, on heidän helpompi toimia lapsen edun mukaisesti. Työskentelyssä
eron kokeneiden lasten kanssa on muodostunut
kuva asioista, joihin tulisi erityisesti kiinnittää
huomiota hyvän yhteistyövanhemmuuden rakentumiseksi.
Äiti sanoo, että isi ei osaa laittaa miulle terveellistä ruokaa.
Äidin uusi mies on miun ja isin mielestä ihan hölmö.

Äidin kotona kutsutaan isin vaimoa hölmöksi.
Ärsyttää, että isä ei usko miun osaavan ihan itse
tietää, mikä tuntuu hyvältä. Isä luulee, että äiti ei
halua miun viettävän öitä isän luona.
Lapsen asuessa ydinperheessä perheen elämäntapa on yhdistelmä äidin ja isän näkemyksiä siitä, mistä lapsen hyvä elämä koostuu. Eron
jälkeen kummankin vanhemman tapa huolehtia
lapsestaan näyttää ainakin jonkin verran muuttuvan. Silloin vanhemmat luovat omat elämäntapansa uusiin koteihinsa.
Lapsen kokemus siitä, että vanhemmat kunnioittavat toisiaan vanhempina mahdollistaa
lapsen sopeutumisen kahteen erilaiseen kotiin.
Tämä voi toteutua, vaikka kyseisissä kodeissa elä-
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mäntapa, kulttuuri ja arvot sekä normit poikkeaisivatkin toisistaan.

Riitely heikentää lapsen luottamusta
Jos jompikumpi tai molemmat vanhemmista
kokevat eron ongelmana ja kritisoivat jatkuvasti toista vanhempaa, näyttää lapsen luottamus
molempiin vanhempiinsa vähenevän. Sen lisäksi, että lapsi alkaa suhtautua ristiriitaisesti moitittuun vanhempaan, on lapsen psyykkinen vointi
vaarassa heiketä.
Lapsi kärsii siitä kielteisten tunteiden ilmapiiristä, minkä toisen vanhemman jatkuva arvostelu
tuottaa. Kun lapsi joutuu ottamaan vastaan liian
paljon vanhemman kielteisiä tunteita, lapsesta
tulee myös vanhemman pahoinvoinnin säiliö.
En jaksa olla kotona, kun äiti saattaa alkaa milloin vaan haukkua isää.
Pahimmassa tapauksessa lapsi yrittää ratkaista tilannetta niin, että osallistuu toisen vanhemman arvosteluun sisäistäen vanhemman kielteisiä asenteita. Tämä ratkaisutapa heikentää lapsen

psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi yleisesti hänen kykyään terveeseen arviointiin elämässään.
Eronneiden vanhempien toteuttama rajojen ja
niihin liittyvien seuraamusten erilaisuus saattaa
nousta lapselle oireilua aiheuttavaksi tekijäksi.
Tilanteessa, missä tapaavan vanhemman rajat ja
kurinpito ovat ankarammat kuin lähivanhemman,
lapsi joko oireilee tai ilmaisee suoraan ahdistuvansa tapaamisista. Lapsi luonnollisesti sisäistää
sen vanhemman rajat, jonka kanssa asuu. Hän
ymmärtää ne normaaleiksi. Mikäli toisen vanhemman luona rajat ovat tiukemmat, lapsi mieltää tämän usein hämmentäväksi ja ahdistavaksi. Lapsi
alkaa kokea epämieluisana viettää viikonloppuja –
tai ylipäätään tavata – näin toimivaa vanhempaa.
Iskän luona ei koskaan olla koneella ja siellä
miun pitää syödä kamalan isoja ruoka-annoksia
eikä koskaan herkkuja, koska se on luonteeltaan niin
kireä ja vaativa.
Isin luota on pidempi koulumatka kuin äidin luota. Isi ei koskaan vie miuta kouluun, vaikka olisikin
kotona. Äiti vie aina, jos voi. En saa pyytää äiti viemään, jos olen isin luona.

Välillä hetket vanhempieni kanssa
voivat olla vaikeita, koska on riitoja.
– Artus le Roux 13 v
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Tapaavan vanhemman lähivanhempaa tiukemmat rajat voivat etäännyttää lapsen ja vanhemman suhdetta sillä seurauksella, että lapsi
vähitellen saattaa jopa kieltäytyä vanhemman tapaamisista:
En halua mennä iskälle, kun se on niin kireä
aina.
Tässä tilanteessa lähivanhemman tehtäväksi
jäävä tapaamisiin pakottaminen ei varsinkaan
murrosikäisen kohdalla enää useinkaan onnistu. Sen sijaan lapsen kokemuksen empaattinen
ymmärtäminen auttaa vanhempia muutoksessa,
joka takaa tapaamisten jatkumisen.
Isin antaa miun nykyään katsoa lastenohjelmia
samalla, kun syön aamupalaa niin kuin saan äidin
luona tehdä.
Äiti on antanut miun valvoa pidempään, koska
siellä ei tarvitse aamulla herätä kouluun.

Taloudellisista asioista
puhuttava realistisesti
Isi joutuu myymään talonsa, kun sen kaikki rahat
menee äitillä meidän elatusmaksuihin. Ajattelin lopettaa pelaamisen ja alkaa jakaa kaupunkilehtiä,
niin isin ei tarvi maksaa miusta niin paljon.
Koska isä osti miulle lasketteluvälineet, kun äidillä ei ole varaa, saan käyttää niitä vain isän luona
ollessa. Kun menen koulun kanssa laskettelemaan,
äidin pitää vuokrata välineet.
Äiti on kauhean ärtynyt aina, kun elatusmaksupäivä lähestyy, koska isä usein maksaa myöhässä.
Lapsi voi kokea, että vanhemmilla on hänen
vuokseen taloudellisia huolia, siihen liittyvää
stressiä ja ristiriitoja. Taloudellisen tilanteen
muuttumisesta on hyvä puhua lapselle hänelle
turvallisella tasolla.
Erossa koko perhe, lapsi mukaan lukien, joutuu usein luopumaan entisestä elintasostaan.
Sopeutuminen siihen tapahtuu sitä paremmin,

mitä vähemmän vanhemmat riitelevät keskenään
lapsen elatukseen liittyvistä asioista. Lapsille tulee kertoa faktoja asiallisesti ja turvallisesti. On
myös vältettävä purkamasta häneen ahdistusta
heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta.
Sovittiin iskän ja äidin kanssa, että pelaan nyt
vain sählyä enkä enää jalkapalloa, koska nyt ei ole
paljoa rahaa.
Vanhempien yhteinen realistinen keskustelu
rahatilanteesta sekä esimerkiksi harrastuksesta
luopumisen perusteleminen lapselle rauhoittaa
vanhempien syyllisyydentunteita.

Lapsi oppii vanhempiensa toimintatavoista
Voisinpa vielä joskus nähdä, kun vanhemmat istuvat saman pöydän ääressä ja juttelevat minun asioista rauhassa.
Isä ja äiti puhuvat vain välttämättömistä asioistani. Senkin tekevät tekstiviestien kautta. Miksi ne
on niin noloja?
Kaverilla on ihanaa, kun sen molemmat vanhemmat on aina katsomassa sen pelejä.
En halua, että isä tulee miun kevätjuhlaan, koska ne saattaa alkaa äitin kanssa huutaa siellä toisilleen.
Pienemmät lapset saattavat saada ”raivokohtauksia” vanhempien kohdatessa toisensa
tai siirtyessään toiselta vanhemmalta toiselle.
Tämän vanhemmat usein tulkitsevat johtuvan
pettymyksestä johonkin, mitä vanhemmat ovat
tehneet lapsen kanssa tai jättäneet tekemättä.
Lapsen aggressiivisen käyttäytymisen on kuitenkin havaittu liittyvän hänen kokemukseensa siitä,
että kohdatessaan toisensa vanhemmat alkavat
riidellä. Lapsi oppii ja ennakoi tulossa olevan ilmapiirin.
Vanhempien kyvyttömyys hoitaa lapsensa asioita keskustelemalla ja riitelemättä saa heidät
näyttämään lapsen silmissä keinottomilta. Tämä
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Lapsella tulee olla selkeä käsitys siitä, kenen luona
asuu ja milloin on kunkin vanhemman luona.

tuottaa lapselle paitsi turvattomuutta, myös syyllisyyttä ja häpeää. Koska lapsi oppii hyvin paljon
samastumalla vanhempiinsa, on vaara, että impulsiivisesti ja hallitsemattomasti tunteitaan ilmaisevien vanhempien lapselle kehittyy puutteelliset tavat hallita tunteitaan. Tämä taas on riski
erityisesti sosiaalisen kehityksen kannalta.
Lapsen on tärkeää nähdä vanhempiensa keskustelevan hänen asioistaan korrektisti ja kokevan
yhdessä iloa, surua tai kiukkua lapsensa edesottamuksista. Vanhemmuuden yksi tärkeä tehtävä on
toimia lapsen tunteiden ja kokemusten säiliönä
sekä auttaa lasta käsittelemään hänen sisältään
nousevia tunteita. Työkaluina tässä ovat keskustelu sekä vanhempien antama oma malli. Lapsen
kyky käsitellä tunteitaan sosiaalisesti suotavalla
tavalla rakentuu kyseisen prosessin kautta.
Kun Isä haki miut äidin luota, ne oli yhdessä vähän vihaisia miulle, kun olen käyttäytynyt koulussa
huonosti. Ollaan menossa porukoiden kanssa yhdessä koululle keskustelemaan.
Onneksi vanhemmat saivat sovittua miun rippijuhlien järjestämisestä. Niitä ei vietetä kummankaan kotona, vaan vuokrataan joku tila. Nyt ne voi
molemmat tulla.

Asumis- ja tapaamisjärjestelyt
hoidettava selkeästi ja joustaen
En päässyt mummun syntymäpäiville, koska se on
isän äiti ja syntymäpäivät oli äiti-viikonloppuna. Olisin halunnut mennä, kun siellä oli serkkujakin.
Äiti suuttui ja oli miulle vihainen, kun isä vara-

si etelänmatkan äiti-viikolle. Viikkojen vaihtaminen
on äidin mielestä vaikeaa. Äiti oli kauan sitä mieltä,
etten saa mennä.
Isille tulee paha mieli, jos haluan hänen luona
ollessaan tavata naapurissa asuvaa kaveriani.
Isi ei tykkää, että haluan laittaa äidille iltaisin
hyvää yötä -viestin, koska olen isin luona vain joka
toinen viikonloppu.
Lapsella tulee olla selkeä käsitys siitä, kenen
luona asuu ja milloin on kunkin vanhemman luona. Asumisjärjestelyjen tulee olla ennustettavia ja
johdonmukaisia. Toisaalta tähän ennustettavuuteen tulee liittyä inhimillinen joustavuus erityistilanteiden, esimerkiksi sukujuhlien, kavereiden
syntymäpäivien ja muun vastaavan varalta. On
tärkeää säilyttää lapsen yhteydet sukulaisiin. Vanhempien tulisi kunnioittaa myös sitä, että kavereiden syntymäpäiväjuhlat sekä kaveritapaamiset
ovat lapsille erittäin merkittäviä.
Tilanteessa, missä lapsi asuu toisen vanhemman luona ja tapaa toista, voi vanhempi, jota lapsi tapaa, myös loukkaantua siitä, että lapsi haluaa
päivittäin olla yhteydessä kavereihinsa. Lapsen ei
tulisi mieltää vanhempansa kärsivän siitä, että
lapsi hänen ajallaan haluaa olla vuorovaikutuksessa myös kavereiden kanssa. Vertaissuhteet
ovat lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Lapsen tulisikin voida olla kanssakäymisissä kavereiden kanssa silloinkin, kun se viikonlopputapaamisella on mahdollista.
Erityisesti vanhempi, jonka luona lapsi viettää
vain viikonloppuja ja osan lomista, saattaa toivoa
lähes katkeamatonta yhdessäoloa silloin, kun lapsi
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on hänen luonaan. Jo alakouluikäinen lapsi kaipaa
päivän aikana yleensä kontaktia kavereiden kanssa. Nykyään esimerkiksi puhelimen kautta käytävät
WhatsApp-keskustelut ovat tyypillinen tapa olla
kontaktissa kavereiden kanssa. Lapsella tulisikin
olla tähän mahdollisuus, ainakin jossain määrin.
Onneksi äiti sitten lopulta lupasi, että saan mennä iskän kanssa risteilylle syyslomalla, vaikka olisi silloin olisi äidin vuoro olla miun kanssa tänä vuonna.

Lapselle tuttuja
elämäntapoja tulee kunnioittaa
Isä ei halua enää tehdä miun kanssa mitään. Aina
sen uuden vaimon ja sen lasten pitää olla mukana.
Isä sanoo, että miun pitää tottua uuteen tilanteeseen.
Äidille tulee paha mieli, jos sanon, että oltais joskus mökillä vain sen ja sisarusten kanssa. Se sanoo,
että sille tulisi liian ikävä sen uutta miestä.
Äiti sanoi, että sitä ahdistaa aina, kun tulee viikko, jolloin olen äidin luona, kun en tykkää sen uudesta miehestä.
Ennen me lapset saatiin matkoilla vuorotella,
kuka istuu autossa edessä isin vieressä. Nyt sen uusi
vaimo saa aina olla siinä.
Äidin mielestä olen outo ja pilaan kaikkien tunnelman, kun en kestä äidin ja sen uuden miesystävän halailua ja pussailua, kun olen paikalla.
Oman vanhemman rakastumisen kohtaaminen saattaa olla lapselle vahvoja ulkopuolisuuden
tunteita herättävä kokemus. Rakastuneen aikuisen näyttää olevan usein vaikea ymmärtää, että
se ihmissuhde mikä antaa hänelle hyvää oloa, ei
ehkä tuotakaan sitä hänen lapsilleen. Lapsen kokemuksen mukaan vanhemmat saattavat käyttää
heidän tapaamisellaan kohtuuttoman paljon yhteistä aikaa saadakseen lapsensa hyväksymään
uuden kumppanin läsnäolon.
Vaikeimpina lapset ovat tässä tilanteessa kokeneet sen, että huomaavat vanhemman mani-

puloivan lastaan saadakseen itse tyydyttävän tilanteen:
Isä halusi viedä meidät yllättäen eläinpuistoon.
Kun näin siellä isän uuden tyttöystävän, jota en vielä
halunnut tapaamisiimme mukaan, ymmärsin, ettei
isä halunnut tuottaa meille iloa, vaan päästä katsomaan uutta rakastaan.
Manipuloinnin kohteeksi joutuminen loukkaa
lasta ja heikentää hänen suhdettaan omaan vanhempaan.
Uusperheessä on tärkeä huolehtia siitä, että
lapsi kokee tutun ja turvallisen kiintymyssuhteen
säilyneen hänen ja vanhemman välillä. Keskeistä
on myös järjestää aikaa ja tilaa lapsen sekä biologisen vanhemman kahdenkeskisyydelle, ja sen
huomioimiselle, ettei ulkopuolisuuden tunne korostu lapsen kokemuksessa uusperheessä.
Kun uusi puoliso muuttaa lasten kotiin, on hänen tehtävänään sopeutua siihen elämään, mihin
lapset vanhempansa kanssa ovat tottuneet. Uuden puolison tulee myös kestää ajoittain heräävää ulkopuolisuuden tunnetta, joka uusperheissä
herkästi nousee. Tämä lapselle tuttujen elämäntapojen kunnioittaminen tukee pitkällä aikavälillä tapahtuvaa aitoa uusien ihmissuhteiden syntymistä.
Sikäli, kun molemmilla vanhemmilla on lapsia,
on hyvä ottaa molemmista perheistä käytäntöjä ja
ymmärtävällä otteella keskustellen sulauttaa niistä yhteisiä tapoja. Uusien käytäntöjen opettelulle
tulee myös antaa riittävästi aikaa.
Äidin luona käydessä äiti, minä ja sisko tehdään
kolmestaan aina jotain kivaa.
Pekan kans (äidin uusi puoliso) tehdään nykyään
parin tunnin ajan jotain kivaa kahdestaan, kun menen sinne viikonloppuisin.

Konkreettisuus tärkeää työskentelyssä
Lapsen kanssa työskenneltäessä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen tärkeää. Luotta-

80

Yhteistyövanhemmuus

Lasta olisi
myös autettava
työstämään uutta
elämäntilannettaan
ja kannustettava
tuomaan tunteitaan
käsittelyyn.

musta on hyvä rakentaa mukavan yhdessä tekemisen kautta. Pienimpien, eli alle kouluikäisten
kanssa leikkiminen on tässä hyvä menetelmä.
Kouluikäiset puolestaan pitävät pelaamisesta.
Murros- ja nuoruusikäisten kanssa luottamusta
rakentaa keskustelu koulusta, harrastuksista, kaverisuhteista ja muista heille tärkeistä asioista.
Vaikeista ja herkistä asioista puhuminen on helpompaa sellaisen aikuisen kanssa, jonka on kokenut ymmärtävän ja osoittavan aitoa kiinnostusta
lapseen/nuoreen.
Kahdenkeskisessä työskentelyssä konkreettisuus on tärkeää lapsen tilanteen ymmärtämiseksi. Toimiviksi menetelmiksi ovat osoittautuneet
sukupuun laatiminen sekä arki- ja viikonloppupäivien aikataulun työstäminen yhdessä lapsen
kanssa. Niiden kautta saavutetaan ymmärrystä
paitsi lasten ja vanhempien keskinäisistä suhteista, myös perheiden elämäntavoista ja normeista.
Samalla saadaan kuva lapsen suhteista sukuun ja
niissä mahdollisesti eron jälkeen tapahtuneista
muutoksista.
Lisäksi piirtäminen, eli perhepiirrokset, koteihin ja muihin lapsen elämänkokemuksiin liittyvät
piirrokset ovat valaisevia. Niiden avulla lapsi löytää sanoja kokemuksilleen ja tunteilleen. Piirrok-

set auttavat myös työntekijän ja lapsen yhteisen
ymmärryksen luomisessa sekä yhteisen kielen löytämisessä.

Lapsi sopeutuu aikuisia hitaammin
Vanhempien ero on lapselle elämänmuutos, jossa
suhde vanhempiin ja muihin läheisiin usein jossain määrin muuttuu. Lapsi saattaa kokea uudet
tilanteet hyvinkin erilaisina kuin mitä vanhemmat
olivat lapsen huolenpitoa järjestäessään arvioineet.
Erotessaan vanhemmat pyrkivät luomaan lapselleen mahdollisimman hyvät uudet olosuhteet.
Yleensä he pohtivatkin yhdessä – myös lapsen
mielipidettä kysyen – miten tämä toivoisi asumisen ja yhdessäolon vanhempien kanssa toteutettavan. Yhteistuuminkaan toteutettu järjestely
ei aina tuota lapselle riittävää hyvinvointia. Sen
vuoksi olisikin hyvä, että eron jälkeisiin järjestelyihin lähdettäisiin joustavin asentein.
Sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen vie
aikaa niin vanhemmilta, jotka eropäätökseen ovat
tulleet, kuin erityisesti myös lapsilta. Ero on prosessi, joka käynnistyy vanhemmissa ennen lasta.
Näin ollen vanhempien tulisi ottaa huomioon,
että lapsi sopeutuu tähän uuteen ja hyvin monitahoiseen muutokseen hitaammin ja eri tahdissa
kuin vanhemmat itse. Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä muun muassa
siihen, että se, mikä vanhemmista tuntuu hyvältä
ja oikealta, tuntuu lapsesta siltä vasta paljon myöhemmin. Vanhempien tulisikin käsitellä lapsen
kanssa tämän mieltä askarruttavia eroon liittyviä
asioita. Lasta olisi myös autettava työstämään
uutta elämäntilannettaan ja kannustettava tuomaan tunteitaan käsittelyyn.
Mikäli lapsen sopeutuminen näyttää vanhemmista etenevän huolestuttavan hitaasti, ja jos lapsi vaikuttaa oireilevan eroa, on ulkopuolista apua
saatavilla. Pitkittyneen oireilun helpottaminen on
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tärkeää muun muassa lapsen psyykkisen kehityksen eri vaiheiden riittävän hyvän toteutumisen
kannalta. Lapsi kehittyy tiettyjen vaiheiden kautta,
joissa määrättyjen kehitystehtävien tulisi toteutua. Mikäli lapsi oireilee kokonaisen kehitysvaiheen ajan, voi psyykkinen hyvinvointi heikentyä
myös pysyvämmin.
Lapsen kanssa työskenneltäessä on riittävän
luottamuksellisen työskentelysuhteen rakentuminen tärkeää, jotta lapsi kykenee ja uskaltautuu
käsittelemään huoliaan. Koska lapsi ei useinkaan
osaa ilmaista huolenaiheitaan aikuisen kielellä
eikä välttämättä tiedosta niitä itsekään selkeästi,
olisi lähestymisen työskentelyn aikana tapahduttava hyvin konkreettisin menetelmin.
Lapsen ja nuoruusikäisen ajattelu ja kyky ilmaista itseään on vielä hyvin käytännönläheisellä tasolla. Arkipäivän tapahtumien kautta hän
tuo esille tapahtumiin liittyviä tunteitaan. Samalla lapsi tai nuori pääsee kertomaan siitä, mihin
hänen pettymyksensä liittyy. Ymmärretyksi tuleminen jo sinänsä helpottaa lasta. Tärkeintä on
kuitenkin tuoda lapsen kokemukset vanhempien
tietoon, jotta nämä voisivat toimia lapsen hyvinvoinnin parhaaksi.
Se, minkä lapsi kokee hyvinvointinsa kannalta
isona asiana, voi aikuisesta tuntua hyvinkin pieneltä ja merkityksettömältä. Arvostamalla sitä,
mikä on lapselle tärkeää ja ymmärtämällä lapsen
tarpeita, osoitetaan hyväksyntää lapsen kokemuksia, tarpeita ja tunteita kohtaan. Tämä kaikki edistää lapsen hyvinvointia.

TYÖNTEKIJÖILLE
VINKKEJÄ:

1)
2)
3)
4)
5)

Luottamuksellisen suhteen rakentuminen on tärkeää lapsen kanssa
työskenneltäessä.
Käytä konkretiaa asioiden ja ilmiöiden selittämiseksi.
Piirtämisen avulla lapsi voi löytää
sanoja kokemuksilleen ja tunteilleen.
Sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen vie lapseltakin aikaa.
Mikäli sopeutuminen kestää ja
lapsi alkaa oireilla, ulkopuolista
apua on saatavilla.

82

Yhteistyövanhemmuus

83

3.

Haastavat tilanteet
yhteistyövanhemmuuden
tukemisessa
Yhteistyövanhemmuuteen liittyy erityiskysymyksiä kuten vanhemman
päihteiden käyttö tai perhe-elämää kuormittanut väkivalta. Näissä
tilanteissa on tärkeä pysähtyä turvallisuuskysymysten äärelle eikä
yhteistyövanhemmuuden tukeminen ole itsestäänselvyys. Työntekijältä
vaaditaan rohkeutta ottaa yhteistyön toteuttamisen mahdollisuudet
ja esteet puheeksi vanhempien kanssa.

Päihdeongelma ja yhteistyövanhemmuus – voiko yhtälö toimia?
Niina Kokko
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Päihdeongelma ja
yhteistyövanhemmuus –
voiko yhtälö toimia?
Niina Kokko

Eron syy voi olla toisen vanhemman liiallinen päihteidenkäyttö. Jos vanhemmalla on
vakava päihdeongelma, yhteistyövanhemmuus ei välttämättä toteudu. Ero saattaa antaa
myös motivaatiota muutokseen, jolloin päihteiden käyttö vähenee tai loppuu kokonaan.

VANHEMMAN PÄIHTEIDENKÄYTTÖ ON
lapsen kannalta aina ongelmallista ja sillä on
usein pitkäkantoiset seuraukset. Usein ajatellaan
virheellisesti, että ongelma koskee vain päihteiden suurkuluttajia. Suurin ongelmaryhmä ovat
kuitenkin tavalliset, työssäkäyvät lapsiperheiden
vanhemmat. Naisten päihteidenkäyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana, ja joukossa on myös
raskaana olevia naisia ja vauvaperheitä. Tämän
takia on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijät puhuvat päihteidenkäytöstä molempien vanhempien kanssa esimerkiksi neuvolassa jo ensimmäisillä käynneillä.

Vanhemman päihteidenkäyttö tuo eroamiseen
paljon lisähaasteita. Usein eron syynä onkin toisen vanhemman liiallinen päihteidenkäyttö. On
myös liittoja, joista ei uskalleta lähteä päihteiden
takia, koska ollaan epävarmoja siitä, miten vanhemmuus jaetaan eron jälkeen. Ero tai sen pohtiminen voikin lisätä vanhemman päihteidenkäyttöä entisestään. Nämä tekijät tulee huomioida
erotilanteessa, koska ne tuovat haasteita eroavien
vanhempien yhteistoimintavelvoitteelle sekä hoito- ja kasvatusvastuun jakamiselle.
Parhaimmillaan ero saattaa ratkaista sellaisia päihdeongelman kaltaisia puolisoiden välisiä
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haasteita, jotka vaikuttavat kielteisesti lasten hyvinvointiin perheessä, mutta joihin ei vanhempien yhdessä eläessä löytynyt ratkaisua. Tällöin vanhempien ero ei siis ole lapselle riski, vaan se voi
suojata lasta. Ero saattaa myös tuoda mukanaan
mahdollisuuksia, joilla voi olla positiivisia seurauksia lapsen kannalta.
Mistä sitten tunnistaa vanhemman päihteidenkäytön? Miten siihen tulisi puuttua ja milloin se on ongelma? Nämä kysymykset heräävät
usein työntekijöillä.
Haastavaksi tilanteen tekee se, että näkyvää
päihtymystä lukuun ottamatta ei ole olemassa
mitään yksittäistä tunnusmerkkiä, joka viestittäisi
vanhemman päihteidenkäytöstä. Tämän takia peruspalveluiden työntekijöiden onkin tärkeää ottaa
päihteet puheeksi kaikkien vanhempien kanssa.
Erityisesti neuvolan terveydenhoitajalla on aina
hyvä tilaisuus kysyä vanhemman päihteidenkäytöstä.
Työntekijän on syytä pohtia myös omaa suhtautumistaan ja asenteitaan päihteitä käyttäviin vanhempiin. Negatiivinen tai moralisoiva
asennoituminen näkyy työntekijän elekielessä
ja olemuksessa, mikä puolestaan ei herätä vanhemmassa luottamusta. Luottamus ruokkii luottamusta ja mahdollistaa vaikeiden asioiden käsittelyn.

Raskausaika on mahdollisuus muuttaa elämän suuntaa ja irtautua päihteistä. Tähän vanhempi usein tarvitsee työntekijän tukea ja motivointia. Päihteidenkäyttö raskausaikana saattaa
aiheuttaa voimakasta häpeää ja pelkoa, jolloin
vanhempi ei välttämättä uskalla itse ottaa asiaa esille. Syynä voi olla esimerkiksi pelko lapsen
huostaanotosta.
Vanhempi saattaa pysyä raskausajan irti päihteistä, mutta vauvan syntymän jälkeen päihteet
voivat viedä uudestaan mennessään. Vanhemman alkoholinkäyttö lapsen silmin voi näyttää
pelottavalta jo tilanteissa, jossa aikuisen omasta
mielestä on kyse vain mukavasta tavasta viettää
iltaa. Vanhemman käyttäytymisen muuttuminen
päihtyneenä on lapselle hämmentävää, arvaamatonta ja ahdistavaa. Se myös aiheuttaa turvattomuuden kokemuksia, jotka toistuessaan vahingoittavat lapsen kehitystä ja hyvinvointia.

Ero voi olla mahdollisuus muutokseen
Mikäli pariskunta on keskustellut päihteidenkäyttöön liittyvistä asioista parisuhteen aikana, on todennäköisemmin helpompaa sopia näistä asioista erotessa. Vanhempien olisi olennaista miettiä
alkoholinkäyttöä ja sen vaikutusta parisuhteelle
sekä perhe-elämälle. Vanhempia on tärkeä tukea keskustelemaan aiheesta myös keskenään,
eikä ainoastaan ammattilaisten kanssa. Lisäksi

Päihde-elämässä
lapsi katoaa mielestä
Vanhemman vakava päihdeongelma vähentää
usein kykyä olla emotionaalisesti läsnä ja reagoida sensitiivisesti ja johdonmukaisesti lapsen tarpeisiin. Päihteiden täyttämässä elämässä lapsi ei
ikään kuin ”ole edes olemassa”, varsinkaan raskausaikana. Vanhempi tarvitsee erityisen paljon
tukea siihen, että vauva pysyy mielessä, kun vanhemman oma elämä on myllerryksessä.

Luottamus ruokkii
luottamusta ja
mahdollistaa
vaikeiden asioiden
käsittelyn.
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vanhemman esittämä huoli toisen vanhemman
päihteidenkäytöstä on aina otettava vakavasti ja
asiasta on tärkeää keskustella molempien kanssa
syyllistämättä. Vanhempi voi hakea tukea asian
esille nostamiseen esimerkiksi perheneuvolasta
tai lastensuojelusta. Kynnys avun hakemiselle tulee pitää matalana.
Mikäli perheessä on eletty pitkään päihteiden
ehdoilla, on vaarana, että koko perhe sairastuu.
Vanhempien on tärkeää saada tukea ja tietoa ilman syyllistämistä ja arvostelua. Päihteidenkäyttö itsessään aiheuttaa usein häpeää ja syyllisyyttä.
Kun siihen lisätään vanhemmuus ja mahdollinen
ero, niin häpeän tunteet ja pelko leimautumisesta ovat moninkertaiset. Kyseiset asiat saattavat
myös estää avun hakemisen.
Ero tai joku muu pysähdyttävä elämänkriisi voi
tarjota myös mahdollisuuden muutostyölle. Eron
jälkeen rakennettava uudenlainen vanhemmuus
saattaa motivoida irtautumaan päihteidenkäytöstä. Vanhemman roolin löytäminen erillään puolisosta voi toimia siltana kohti turvallisempaa vanhemmuutta. Lapsen tarpeiden ymmärtäminen ja
niihin vastaaminen luovat suhteen lapsen ja vanhemman välille. Se tekee samalla vanhemmuudesta palkitsevaa. Eroavien vanhempien kanssa
työskentelevien on tärkeää luoda toivoa siitä, että
vanhemmalla on kykyä toimia riittävän hyvänä
vanhempana omalle lapselleen. Samalla on annettava tukea päihteistä irtautumiseen.
Päihteitä käyttävän vanhemman kohtaamisen ja tukemisen kannalta on merkittävää, että
työntekijä ymmärtää päihderiippuvuuden syntymekanismeja, ja toisaalta myös ylisukupolvisten
ongelmien kasautumisen. Harvoin kukaan ryhtyy
päihteiden väärinkäyttäjäksi omasta tahdostaan.
Vanhempia on hyvä kannustaa myös puhumaan keskenään omasta historiastaan suhteessa
päihteidenkäyttöön. Vanhempien omista lapsuudenperheistä on voinut siirtyä malleja siitä, miten

Eron jälkeen rakennettava
uudenlainen vanhemmuus
voi motivoida irtautumaan
päihteidenkäytöstä.

päihteistä puhutaan tai miten niihin suhtaudutaan. Päihteistä keskusteleminen saattaa olla vierasta, tai asian vaikutuksia ja ilmiöitä on vaikea
tunnistaa. Näissä tilanteissa työntekijä voi pyytää
työparikseen esimerkiksi päihdetyön ammattilaisen, joka tuntee tältä osin myös palvelujärjestelmän.

Työntekijä yhteistyövanhemmuuden tukijana
Yhteistyövanhemmuuden toteutuminen ja sen
tukeminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on
päihdeongelma, on haastavaa. Työskentelyn lähtökohtana on oltava lapsen etu ja työntekijän
tuleekin miettiä päihteiden käytön vaikutusta
suhteessa lapsen turvallisen kasvuympäristön
edellytyksiin. Se vaatii työntekijöiltä rohkeutta ottaa päihteidenkäyttö ja sen vaikutukset lapseen
rohkeasti puheeksi. On tärkeää keskustella vanhemman kanssa siitä, millainen vanhempi hän
haluaa olla lapselleen, ja miten hän voi toteuttaa
vanhemmuuttaan lapsen kannalta turvallisesti
omista vaikeuksistaan huolimatta. Ammattilaisen tehtävänä on valaa uskoa ja toivoa sekä tarvittaessa puuttua tilanteeseen.
Tuetut ja valvotut tapaamiset ovat yksi keino
tukea lapsen ja vanhemman tapaamisia tilanteis-
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Lapsella on aina
oikeus päihteettömään
vanhempaan.

sa, joissa toisen vanhemman päihteiden ongelmakäyttö asettaa haasteita lapsen turvallisuudelle.
Myös silloin kun lapsi on huostaanotettu vanhempien pitkäaikaisen päihteidenkäytön vuoksi, tarjoaa tapaamispaikka lapselle mahdollisuuden ylläpitää suhdetta biologisiin vanhempiin, vaikka lapsi
asuisikin sijaisperheessä tai perhekodissa. Tapaamispaikassa turvataan lapsen hoito ja huolenpito
samalla kun vanhempi tapaa lastaan. Ohjaaja varmistaa näissäkin tilanteissa, että vanhempi ei tule
päihtyneenä tapaamisiin.
Vanhempi itse saattaa kokea olevansa riittävän hyvässä kunnossa tapaamisiin, mutta hänen
kanssaan on tärkeää keskustella siitä, miltä mahdollinen päihtymistila näyttäytyy lapsen silmissä.
Lapsella on aina oikeus päihteettömään vanhempaan. Myös sukulaiset ja läheiset voivat tuoda
lapselle turvaa vanhemman tapaamisen aikana.
Työntekijän on tärkeä tukea ja kannustaa
molempia vanhempia siihen, että toisesta vanhemmasta ei puhuta pahaa lapsen aikana. Toisen vanhemman mustamaalaaminen on erittäin
haitallista lapsen kehityksen kannalta, ja asettaa
lapsen kohtuuttomaan tilanteeseen. Ammattilainen voi korostaa vanhemmille sitä, että lapsella
on lupa rakastaa molempia vanhempia ilman lojaliteettiristiriitaa. Työntekijä voi olla vanhemman
tukena myös siinä, kuinka lapsen kanssa voi ikätasoisesti puhua toisen vanhemman päihdeon-

gelmasta sekä sen vaikutuksista lapsen ja vanhemman tapaamisiin.
Mikäli vanhemmalla on vakava päihdeongelma, yhteistyövanhemmuus sekä lapsen ja vanhemman yhteydenpito ei välttämättä toteudu.
Näissä tilanteissa on olennaista, että lapsi saa
tukea poissaolevan vanhemman mielessä pitämiseen. Tämä voi toteutua kuvien ja tarinoiden
välityksellä tai vanhemman voinnin salliessa yhteydenpidolla. Ilman yhteydenpitoa tai muistelua
lapsi saattaa muodostaa poissaolevasta vanhemmasta vääränlaisen kuvan. Tai sitten lapsi täyttää
mielensä epärealistisilla odotuksilla itseään tai
vanhempaa kohtaan. Lapsi saattaa ajatella, että
hänessä on jokin vika, kun vanhempi ei halua tavata, tai ettei vanhempi ole hänestä edes kiinnostunut.

Milloin lapsi on turvassa?
Työntekijän on olennaista tunnistaa ne tilanteet,
joissa vanhemman kykyyn pitää huolta lapsesta
ei voi luottaa. Tämä kysymys tulee pohdittavaksi
mm. tilanteissa, joissa vanhempi vähättelee tai
ei kykene näkemään omaa päihdeongelmaansa,
tai vanhempi motivoinnista ja tuen tarjoamisesta
huolimatta kieltäytyy avusta. Lapsen turvallisuuden kannalta ongelmallista on myös, jos vanhempi ei sitoudu päihdekuntoutukseen eikä kykene
näkemään päihteidenkäytön vaikutuksia lapseen.
Hälyttäviä ovat myös tilanteet, joissa vanhempi ei
suostu yhteistyöhön, rikkoo toistuvasti sopimuksia tai ei suostu valvottuihin tapaamisiin niiden
ollessa välttämättömiä lapsen turvallisuuden takaamiseksi.
Lisäksi ammattilaisen on tärkeä toimia tilanteissa, joissa viranomaisilta tuleva informaatio/
dokumentit kertovat selvästi, että lapsen turvallisuus ja kehitys on uhattuna, vaikka vanhemmat
itse eivät tuottaisi huolipuhetta. Moniammatilli-
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nen yhteistyö sekä tietojen vaihto sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja poliisin kesken
on näissä tilanteissa avainasemassa.
Vanhemmat voivat myös ”sokaistua” omien
ongelmiensa takia niin, etteivät tunnista lapsen
hätää ja tiedosta, mikä on lapsen kannalta haitallista ja turvatonta. Toistuvat päivystyskäynnit
terveydenhuollossa, poliisien kotihälytystehtävät,
lastensuojeluilmoitukset ja lapsen kaltoinkohtelun eri muodot ovat myös selkeitä merkkejä siitä,
että lapsi ei ole turvassa.
Lapsen tukeminen lähtee aina myös vanhemman tukemisesta. Omien kasautuneiden ongelmiensa takia vanhemman saattaa olla hyvin
vaikea olla läsnä oleva ja turvallinen aikuinen
lapselleen. Ammattilainen voi ohjata, tukea ja
motivoida päihteitä käyttävää vanhempaa päihdehoidon ja -kuntoutuksen piiriin. Työntekijöillä
tulisikin olla tietoa alueen päihdepalveluista. Tiedonkulun varmistamiseksi asiakkaalta on tärkeää
pyytää lupa yhteydenpitoon eri hoitotahojen välillä. Palvelut ovat usein hyvin sirpaleisia eikä asiakas tiedä mistä saada apua ongelmiinsa. Työntekijä voi olla tässä tukena ja kartoittaa asiakkaan
kanssa eri vaihtoehtoja.
On myös muistettava, että jokainen vanhempi
on yksilö ja perheet hyvin erilaisia. Kaikkia tilanteita tuleekin tarkastella yksilöllisesti. On ensiarvoisen tärkeää, että vanhempi tulee kohdatuksi
arvostavasti ja kunnioittaen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Lapsen tukeminen lähtee
aina myös vanhemman
tukemisesta.

TYÖNTEKIJÖILLE
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Peruspalveluiden työntekijöiden
kannattaa ottaa päihteidenkäyttö
ja sen vaikutukset lapsiin puheeksi kaikkien vanhempien kanssa.
Pyri ymmärtämään päihderiippuvuuden syntymekanismeja ja
ylisukupolvisten ongelmien kasautumista.
Työntekijä voi tarvittaessa pyytää
työparikseen päihdetyön ammattilaisen.
Tue ja kannusta molempia vanhempia siihen, että toisesta vanhemmasta ei puhuta pahaa lapsen
aikana.
Tunnista ne tilanteet, joissa vanhemman kykyyn pitää huolta lapsesta ei voi luottaa.
Ohjaa, tue ja motivoi päihteitä
käyttävää vanhempaa päihdehoidon- ja kuntoutuksen piiriin.
Pyydä asiakkaalta lupa yhteydenpitoon eri hoitotahojen välillä.
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Yhteistyövanhemmuus,
kun isällä on päihdeongelma
Kaisa Ovaskainen

Päihteitä käyttävää isää tulee tukea erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa. Vahvistamalla isän arjen hallintaa ja vanhemmuutta luodaan lapsille ja nuorille edellytyksiä
omaan, aidosti läsnäolevaan isään.

ON TÄRKEÄÄ TURVATA myös isän elämän
perusrakenteet ja toimintamahdollisuudet yhteistyövanhemmuuteen soveltuviksi. Kyseisiin
perusrakenteisiin kuuluu muun muassa taloudellisen tilanteen turvaaminen, asumisasioiden
järjestäminen, päihdekuntoutumisen tukeminen
ja sosiaalisen tilanteen kartoittaminen. Toimintamahdollisuuksia taas ovat isän oman toimijuuden, osallisuuden sekä toivon näkökulman vahvistaminen.
Välit poikiin on läheiset, avoimet ja välittävät.
Haluavat olla isän luona, välillä enemmänkin ha-

luaisivat olla. Lapsia kuskataan harrastuksiin, iltaisin katsotaan elokuvia, jutellaan, laitetaan ruokaa ja
leivotaankin. Eron jälkeen talous oli heikoilla ja silloin
joutui välillä velalla poikia pitämään luonaan. Silloin
on tuntunut, että parempi olisi poikien olla äidin luona. (alkukartoitukseen haastateltu isäasiakas)
Isää on myös hyvä valmistaa vaikeiden tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn. Päihteiden
käytöllä täytetään usein jotain elämässä olevaa
tyhjiötä. Lasten lähteminen isän luota ”lasten
vaihtoiltana” aiheuttaa monesti päihdetaustaisille isille tyhjiön tunteen, jota sitten paikataan päih-
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teillä. On tärkeää, että isä tunnistaa nämä riskipaikat ja niihin valmistaudutaan vaihtoehtoisten
ratkaisumallien avulla.
Etäisällä on sunnuntai-iltana kova suru erotessa
ja sitä ei aina voi lapselle näyttää. (alkukartoitukseen haastateltu isäasiakas)
Isän omalla isäsuhteella on koettu olleen merkitystä siihen, millä tavalla läsnä olevaa isyyttä
lähdetään tavoittelemaan. Usealla päihdetaustaisella isällä ei lapsuudessaan ole ollut läsnä olevan isän mallia. Oma isä on saattanut olla poissaoleva, henkisesti etäinen, käyttänyt päihteitä tai
ollut väkivaltainen. Näin oma tapa toimia isänä
täytyy rakentaa ilman lapsuudesta saatuja kokemuksia. Eron jälkeen on hyvä aika tutkailla uudestaan isänä olemista ja isän mallia.
Erityisesti Isä -työ sisältää isiin kohdentuvaa
yksilö-, ryhmä- ja läheistyötä. Siinä vahvistetaan
myös ammattilaisten isäerityisen työn osaamista.
Erityisesti Isä on osa Kirkkopalvelut ry:n Riippuvuustyön kehittämisyksikön toimintaa.
Erityisesti Isä -toiminnassa mukana olevista
isistä useat ovat eronneet lastensa äidistä. Isät
mielsivät erotilanteet henkisesti raskaiksi. He
myös kokivat jääneensä vanhempana tavallaan
altavastaajan rooliin. Lasten äitien suhtautumisella ja eroon johtaneilla tapahtumilla oli iso vaikutus siihen, millaiseksi isän osallisuus vanhemmuuteen muodostui.
Päihteiden käytöllä tarkoitetaan artikkelissa
alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käyttöä tai
edellä mainittujen sekakäyttöä. Tässä yhteydessä
puhutaan päihteiden käytöstä, josta on koitunut
haittaa isälle itselleen ja hänen lähipiirilleen. Tuolloin päihteiden käyttö on ongelmallista, ja ainakin
jo osittain päihderiippuvuuden toteuttamista.

Isät jäävät vanhempina altavastaajan rooliin
Päihteiden käyttö riistäytyi käsistä, ei ollut millään

mitään merkitystä. (alkukartoitukseen haastateltu
isäasiakas)
Päihteitä ongelmallisesti käyttävillä isillä päihteiden käytöstä tulee usein eron jälkeen hallitsematonta. Eroa käsitellään päihteiden avulla,
koska se on muodostunut normaaliksi tavaksi
käsitellä kriisejä. Puhuminen voi olla helpompaa
päihtyneenä tai päihteitä käytetään, jotta vaikeat asiat voisi edes hetkellisesti työntää mielestä
pois. Päihderiippuvuus on myös tunne-elämän
sairaus. Kuohuttavia tunteita peitetään päihteiden käytöllä, koska tunteiden käsittelyyn ei ole
muita opittuja keinoja.
Mitä pidemmälle eron ja sen aiheuttaman
kriisin käsittely venyy päihteiden käytön kautta,
sitä huonommaksi isän kokonaistilanne ajautuu.
Myös arjen hallintaan saattaa tulla vaikeuksia.
Tämä näkyy muun muassa siten, että suhde lapsiin katkeaa väliaikaisesti, huoltajuusasioiden ratkominen pitkittyy, taloudelliset tappiot kasvavat,
työkunto huonontuu sekä asuntoasioiden hoitaminen viivästyy.
Isän ja lasten edun mukaista on, että päihdeongelmainen isä saa erityistä tukea kriisin käsittelyyn ja eron läpikäymiseen. Tällöin isän osallisuus
lapseen ja lapsen osallisuus isään säilyy katkeamattomana.

Isä ei häviä lapsen mielestä
Monet isät toivat esille, että he olisivat voineet riitauttaa huoltajuuskysymyksen, mutta olivat pyrkineet miettimään asiaa lapsen näkökulmasta. Isät
miettivät sitä, miten riidat vaikuttaisivat lapsiin.
Huoltajuuskeskustelussa isän päihteiden käyttöä
voidaan käyttää lyömäaseena. Isät kokevatkin olevansa muiden armoilla siinä, millaiseksi heidän
isyytensä ja vanhemmuutensa muodostuu.
Yleensä päihteet ovat vammauttaneet meitä itseä jo niin, että toimiminen suhteessa viranomaisiin
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vaikeutuu. Ei ole yksinkertaisesti toimintakykyä, eikä
tiedä mitä pitää sanoa, kun vastassa ovat napakat
ja kopakat virkailijat kysymyksineen. Ja monesti ei
ole paukkuja lähteä asioita hoitamaan. Ja välillä on
niin masentunutkin sen viinahomman takia, että ei
kiinnosta lähteä asioita hoitamaan. (Erityisesti Isä
-projektin ulkoinen arviointi)
Palvelujärjestelmässä asioidessaan päihdetaustaiset isät usein mieltävät, etteivät tule kohdatuiksi isänä, vaan päihteiden käyttäjinä. Isät
ovat tuoneet myös esille kokemusta, että lasta
koskevissa palavereissa vanhemmuutta ja lasta
koskevat kysymykset monesti esitetään äidille ja
päihteitä koskevat kysymykset isille.
Olisi kiva kun joku kiinnostuisi muutenkin kuin
negatiivisessa mielessä. (alkukartoitukseen osallistunut isäasiakas)
Päihteiden käyttö alentaa itsetuntoa etenkin tilanteissa, joissa eron taustalla on päihteitä. Osa
isistä ei halua vaatia mitään, ei koe ansaitsevansa
mitään ja luopuu kokonaan huoltajuudesta. Huonon itsetunnon, häpeän ja syyllisyyden takia hänellä ei myöskään ole uskallusta osallistua lasten
huoltajuutta koskeviin palavereihin.
Joillekin isille syntyy jopa ajatus, että ”perheen ja
lapsen on parempi ilman minua”. Isä on kuitenkin osallisena lapsensa elämässä, olipa hän läsnä tai ei. Ei isä häviä lapsen mielestä mihinkään.
Isällä on yhtä lailla oikeus vanhemmuuteen, ja
myös vanhempana velvollisuuksia.

Päihteiden suhteen
oltava selkeät pelisäännöt
Erotilanteissa tavoitteena on yhteyden katkeamattomuus ja ajatus siitä, että vanhemmuus
jatkuu eron jälkeenkin. Onkin olennaista erottaa
vanhemmuus parisuhteesta. Isyys ei lopu, vaikka
parisuhde lasten äidin kanssa päättyy. Erityisesti
Isä -toiminnassa ohjataan vanhempia kannusta-

Tässä kodissa on mun elämä
– Essi 12 v

vaan vuorovaikutukseen niin lasten kuin lasten
toisen vanhemman suhteen. Kannustava, avoin,
tukeva ja positiivista palautetta antava vuorovaikutus on avain toimivaan yhteistyövanhemmuuteen. On tärkeää nähdä lapsen paras.
Lapsen näkökulmasta oppii ajattelemaan ja
katsomaan asioita. Tulee ajatus, ettei olekaan niin
paha isä. Tuli esille, että on olemassa toivoa, mahdollisuuksia ja keinoja, mutta tulevaisuus on itsestä
kiinni. (vertaistukea Erityisesti Isä -ryhmästä saaneen isän palaute)
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Lasten äideillä saattaa olla epätietoisuutta siitä, onko lapsilla turvallista olla isänsä luona silloin kun isä käyttää päihteitä ongelmallisesti. Äidit ovat usein hankalassa tilanteessa, koska eron
jälkeen heillä ei ole tietoa siitä, minkä tasoista
isän päihteiden käyttö on tai missä vaiheessa hänen päihdekuntoutuksensa on. Yhteistyövanhemmuudessa pitääkin olla hyvin selkeät pelisäännöt
myös päihteiden käytön suhteen. On oltava realistinen kuva siitä, mihin isä pystyy vanhemmuudessaan sitoutumaan. Lapset ja päihteet eivät
kuulu yhteen.
Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsi tulee turvata
salaisuuksien vyyhdiltä; hänen ei tarvitse joutua
valehtelemaan vanhempiensa takia tai puolesta.
On hyvä nostaa avoimesti esille päihteisiin liittyvät
ongelmakohdat, ja pohtia yhdessä, miten lapsen
turvallisuus ja hyvä hoito varmistetaan.
On myös järkevää ennakoida ja rakentaa yksilöity toimintasuunnitelma erilaisten tilanteiden
varalle. Tämä rauhoittaa niin lasten kuin vanhempien mieltä. Tarvittaessa toimintasuunnitelman
laatimiseen voi – ja usein kannattaakin – pyytää
puolueetonta ja ulkopuolista tukea.
Vanhemmuuden tukeminen ja isyydestä käytävä keskustelu asettaa vanhemmat tasavertaisempaan asemaan kuin pelkästään päihderiippuvuudesta ja päihteiden käytöstä puhuminen.
Tasavertaisesta asetelmasta on helpompi käsitellä myös haastavia asioita, kuten päihteiden käytön vaikutusta lapseen ja yhteistyövanhemmuuteen.
Monet Erityisesti Isä -toiminnassa mukana
olleet äidit kertoivat, että puoliso on hyvä isä ja
vanhempi, kun ei juo. Kuntoutunut isä pystyy käymään läpi päihdeasioita rakentavasti sekä lapsen
iän ja kehitystason mukaisesti, eivätkä lapsen kokemukset jää käsittelemättä. Lapset ja lasten äidit

ovat saaneet sosiaalista turvallisuutta, kun isä on
osallistunut isäerityiseen toimintaan.

Kohtaa isänä, ei päihteiden käyttäjänä
Perheiden tilanteet ovat erilaisia ja myös jokaisen
isän tilanne on erilainen. On huomioitava aina
tilannekohtaisuus ja muodostettava yksilöllinen
tukijärjestelmä eroperheille, joissa päihteiden
käyttö on taakkana. Päihteitä ongelmallisesti käyttävän isän vanhemmuuden tukemisesta hyötyvät
kaikki osapuolet. Myös eron jälkeisestä sujuvasta
yhteistyövanhemmuudesta saavat etua molemmat vanhemmat ja erityisesti lapsi.
Isän tukemisessa tärkeintä on hänen kohtaamisensa isänä, ei päihteiden käyttäjänä. Päihteitä
käyttävää isää ei lähestytäkään stereotyyppisesti epäonnistumisen ja päihteiden käytön kautta,
vaan myönteisessä mielessä isyyden ja siihen liittyvän ylpeyden näkökulmasta. Päihteiden käyttäjän isyyteen on yleensä suhtauduttu vain ongelmana, isää on pidetty huonona ihmisenä. Isyys
tulee sen sijaan nähdä hyvänä ja kunnia-asiana,
sekä kannustimena elämänmuutokseen.
Isät tarvitsevat eron käsittelyyn sosiaalista, tiedollista, henkistä ja konkreettista tukea. Ideaalitilanteessa jokaisella kriisin keskellä tai muussa
vaikeassa tilanteessa olevalla isällä on mahdollisuus isäerityiseen kohtaamiseen. Sitä kautta hän
saa yksilöllisesti suunniteltua, kokonaisvaltaista
tukea elämäntilanteensa eheyttämiseen siten,
että isyys ja vanhemmuus tulee mahdolliseksi.
Erosta nousevien ajatusten läpikäyminen voi
tapahtua yksilötyöskentelyn tai vertaistuen avulla.
Toimiva ja avoin verkostotyö auttaa tiedon kulkemisessa ja tuo eri osapuolille turvaa.
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On tärkeää turvata isän elämän
perusrakenteet ja toimintamahdollisuudet yhteistyövanhemmuuteen soveltuviksi.
On isän ja lapsen edun mukaista,
että isä saa erityistä tukea kriisin
käsittelyyn ja eron läpikäymiseen.
Yhteistyövanhemmuudessa tulee
olla selkeät pelisäännöt myös
päihteiden käytön suhteen.
Päihteisiin liittyvät ongelmakohdat
on hyvä nostaa avoimesti esille.
Kannattaa ennakoida ja laatia
yksilöity toimintasuunnitelma erilaisten tilanteiden varalle.
Isä tulee kohdata isänä, ei päihteiden käyttäjänä.

Lähteet
Erityisesti Isä- toiminnan
internet -sivut:
https://www.kirkkopalvelut.fi/
riippuvuustyon-kehittamisyksikko/
toiminta/erityisesti-isa/
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Turvallisuus on
yhteistyön edellytys
Johanna Matikka ja

Tiina Muukkonen

Lapsen vanhempien erotessa on pääsääntöisesti toivottavaa, että vanhemmat pystyvät
yhteishuoltajuuteen ja yhteistyövanhemmuuteen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista
tai lapsen edun mukaista. Yhteistyövanhemmuuden mahdollisuuksia on arvioitava
erityisesti silloin, kun perhesuhteisiin on kuulunut väkivaltaa.

ERON TAUSTALLA MAHDOLLISESTI ollut
väkivalta päättyy parhaimmassa tapauksessa viimeistään eroon. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu.
Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan kolmasosa väkivaltaa harjoittaneista kumppaneista jatkoi uhkailua, ja kymmenesosa fyysistä väkivaltaa vielä
eron jälkeen (Lundgren ym. 2001, 33; Karhuvaara
ym. 2013, 14). Tapahtunut väkivalta ja sillä uhkailu
saattaa ennakoida mahdollista vakavampaa väkivaltaa, minkä vuoksi siihen tulee suhtautua vakavasti, huomioiden väkivallan vaikutukset ja jatkumisen riskit. Suomessa kuoli entisen tai nykyisen

kumppaninsa toimesta vuonna 2016 yhteensä 12
naista, joista 8 erotilanteessa; eron ollessa vireillä
tai jo voimassa. Viidentoista vuoden sisään 288
parisuhdeväkivallan seurauksena kuolleesta naisesta vajaat 30 % sai surmansa erotilanteessa
(Lehti 2018, 25).
Suomalaisessa aineistossa puolet väkivaltaisesti käyttäytyneistä miehistä jatkoi väkivaltaista
käyttäytymistään eron jälkeen ja kymmenesosa
ei-väkivaltaisista miehistä aloitti väkivallan eron
jälkeen (Piispa 2006, 59; Karhuvaara ym. 2013,
14). Joskus väkivalta jatkuu eron jälkeen vainona,
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LIEVÄ

luottamuspula

EI TOIMI

mahdollista

TIIVIS
YHTEISYÖ

Väkivallan vakavuus

Yhteistyövanhemmuus

ei
toteudu

mahdoton

VAKAVA

Kuvio 1: Yhteistyövanhemmuus ja väkivalta

mikä on kriminalisoitu Suomessa vuonna 2014
(Varjosta valoon 2017). Väkivallan jatkumista ennustavia merkkejä ovat mm. eron hyväksymättömyys ja pyrkimys kontrolloida ex-puolisoa. Näiden
ilmiöiden varhainen tunnistaminen voi ehkäistä
väkivallan jatkumista. Väkivaltaa käyttäneen tai sillä uhkailevan ohjaaminen väkivaltatyön palvelujen
piiriin on mahdollista kaikkien ammattilaisten toimesta ja kannatettavaa niin tekijän, kuin muiden
perheenjäsentenkin turvallisuuden kannalta. Väkivallan ohittaminen saattaa vanhempien lisäksi
olla kohtalokasta myös lapselle.
Yhteistyövanhemmuutta voidaan tarkastella
janalla, jonka toisessa päässä on hyvin toimiva,
tiivis yhteistyövanhemmuus ja toisessa päässä
yhteistyövanhemmuutta ei ole. Väliin mahtuu
eritasoin toteutuvaa yhteistyövanhemmuutta.
Samoin janalle voi asettaa väkivallan; lievästä

ja harvoin tapahtuneesta, vakavaan ja usein tapahtuneeseen väkivaltaan. Mitä enemmän tai
mitä vakavampaa väkivaltaa perheessä on ollut
toiseen aikuiseen tai lapseen kohdistuvana, sitä
kauempana ollaan tiiviistä yhteistyövanhemmuudesta.
Väkivalta varjostaa yhteistyövanhemmuutta, ja
syystäkin. Väkivallan tuoma riski turvallisuudelle,
sen jättämät psykologiset jäljet sekä uhrin (aikuisen ja/tai lapsen) pelko rajoittaa yhteistyön rakentamista ja yhteistyövanhemmuuden asettamista
täysimääräiseksi tavoitteeksi.
Väkivallan vakavuutta ja yhteistyövanhemmuuden laatua on mahdollista tarkastella nelikentässä, jossa oikea alakulma kuvaa mahdotonta yhteistyövanhemmuuden kohtaa. Oikea
yläkulma puolestaan kuvaa tilannetta, jossa tiivis
yhteistyövanhemmuus on mahdollista. Vasem-
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Yhteistyövanhemmuus on mahdollista silloin,
kun väkivalta päättyy ja tekijä on sitoutunut
väkivallattomuuteen sekä turvalliseen
vanhemmuuteen.

man alakulman tilanteessa väkivalta on (tai on
ollut) vakavaa, eikä yhteistyövanhemmuus silloin
toimi. Vasen yläkulma kuvaa tilannetta, jossa väkivalta on ollut lievää. Silloin väkivalta ei sinänsä estä yhteistyövanhemmuuden toteutumista,
mutta se saattaa luottamuspulan vuoksi olla vaikea toteuttaa. (Kuvio 1)
Väkivallan vaikutusten huomioiminen on välttämätöntä lapsen edun ja väkivaltaa kokeneen
turvallisuuden arvioinnin näkökulmasta. Arvioinnin tukena voidaan tehdä yhteistyötä niiden
tahojen kanssa, joilla on ammatillista osaamista
työskennellä väkivallan kokijoiden ja tekijöiden
kanssa.
Yhteistyövanhemmuus on mahdollista silloin,
kun väkivalta päättyy ja tekijä on sitoutunut väkivallattomuuteen sekä turvalliseen vanhemmuuteen. Kaikkien osapuolten tulee kuitenkin saada
apua väkivaltakokemuksesta toipumiseen ja väkivallattoman elämän rakentamiseen. Kun väkivallan uhri ja lapsi saavat tukea kokemustensa
käsittelyyn ja väkivaltaa käyttänyt vanhempi sitoutuu väkivallattomuuteen ja ottaa vastaan tukea
väkivaltaisen käyttäytymisen muuttamiseksi, voi
eron jälkeinen yhteistyövanhemmuus olla mahdollinen.

Väkivalta voi normalisoitua arjessa
Yli viidennes yhdeksäsluokkalaisista kertoo kohdanneensa lievää väkivaltaa vanhempiensa taholta ennen 14 vuoden ikää (Fagerlund 2014). Joka

kolmas (30 %) nainen on kokenut väkivaltaa lähisuhteissaan 15 vuotta täytettyään (FRA 2014; THL
2018). Vanhemmista puolestaan 13 % hyväksyy
ruumiillisen kurittamisen, mutta sitä kertoo käyttävänsä 41 % vanhemmista (Hyvärinen 2017).
Kaikki lasten kokema väkivalta ei ole lievää.
Äideistä 6 % kertoo käyttäneensä vakavaa väkivaltaa lastaan kohtaa kuluneen vuoden aikana
(Ellonen & Pösö & Peltonen 2015). Useammalla
kuin joka kymmenennellä lapsella ja nuorella on
väkivaltakokemuksia, joista he eivät ole kertoneet
kenellekään (Kivijärvi, Myllyniemi ja Peltola 2015).
Ei ole tavatonta, että pitkäänkin jatkunut väkivalta
tulee ensimmäistä kertaa esille vasta silloin, kun
siitä kysytään lapselta tai nuorelta suoraan. Väkivalta on voinut normalisoitua lapsen arjessa niin,
ettei asiaa ole edes tullut ajatelleeksi ennen kuin
joku kysyy: onko sinua satutettu?
Pienten lasten vanhemmat, erityisesti äidit, ovat huolissaan lapsen kohtelusta etenkin
silloin, kun he kantavat huolta parisuhteesta.
Vertailuryhmänä tässä tutkimuksessa olivat
vanhemmat, joilla ei ollut huolta parisuhteesta
(Hietamäki 2018a, 12). Vanhemmista 13 % on
huolissaan ristiriita- ja väkivaltatilanteista perheessä ja kokee tarvitsevansa nykyistä enemmän
apua näiden tilanteiden ratkaisemiseen. (Hietamäki 2018b, 16, 18).
Moni lapsi kokee väkivaltaa aikuisten välisen
väkivallan muotona. Tämän tiedetään olevan lapselle vähintään yhtä haitallista, kuin häneen suoraan kohdistettu väkivalta. Lapsista 10,6 % on
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havainnut jompaankumpaan vanhempaansa kohdistuvaa parisuhdeväkivaltaa viimeksi kuluneen
vuoden aikana (Huttunen ym. 2015) ja 65 % niistä
lapsista, jotka ovat nähneet vanhempiensa välistä
väkivaltaa, ovat kokeneet sitä myös itse (Ellonen
2012).
Huolestuttavaa on, jos perheenjäsenet kertovat väkivallasta, kun ammattilaiset ovat ottaneet
sen puheeksi mutta asia jätetään silti huomiotta.
Väkivaltaa voidaan kuvata tuomioistuimen dokumenteissa ympäripyöreästi. Lasten elämässä olevaa väkivaltaa ei myöskään aina arvioida, eikä sen
päättymistä seurata systemaattisesti (Hiitola &
Hautanen 2016).

Turvallinen vanhemmuus
ei sisällä väkivaltaa
Väkivallan kohteena oleminen ja perheenjäsenten välisen väkivallan todistaminen aiheuttaa lapsessa voimakasta pelkoa ja ahdistusta. Pelko on
luonnollinen seuraus uhkan tai uhkaavaksi koetun
tilanteen edessä. Pelko auttaa ihmistä tekemään
tarvittavia toimia pakenemisen, itsensä puolustamisen ja hengissä selviämisen näkökulmasta
mutta se on myös vahva stressitila. Toistuvana tai
pitkittyneenä se on etenkin lapselle äärimmäisen
haitallinen tila. Toksisen stressin seurauksena lapsi altistuu somaattiselle ja psyykkiselle sairastavuudelle. Hänellä voi myös esiintyä nukahtamisvaikeuksia ja painajaisia, sekä vaikeuksia keskittyä
ja oppia uutta.

Väkivaltaa kokeneiden lasten ohjaaminen tukipalveluihin, esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton
jäsenyhdistysten avopalveluihin, on väkivallan
kierteen katkaisemiseksi ratkaisevaa. Ilman tukea
riski traumatisoitumiselle, myöhemmin esiintyville sosiaaliselle ongelmille sekä väkivallan jatkumiselle on suuri.
Lastensuojeluviranomaisten tekemiä olosuhdeselvityksiä tilatessa tulisi edellyttää kaikkien
osapuolten puolueetonta kuulemista. Lapsen
kuuleminen tulisi aina tehdä suoraan hänen
kanssaan keskustelemalla, etenkin kun kyseessä
on lapsi, joka pystyy puhumalla kertomaan oman
näkemyksensä itseään koskevassa asiassa. Myös
väkivallan tekijän mahdolliset aiemmat tuomiot
väkivallasta tulisi noteerata ja kirjata selvitykseen.
Riittävä vanhemmuus rakentuu monista eri
osista, joiden huomioiminen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentumisessa on tärkeää. Kodin
olosuhteita ja riittävän hyvää vanhemmuutta arvioitaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota turvallisuustekijöihin; vanhemman kykyyn tarjota ja
ylläpitää turvallisuutta suhteessa lapseen.
Turvallinen vanhemmuus pitää sisällään väkivallattomuuden ja fyysisten tarpeiden huolehtimisen lisäksi lapsen emotionaalisten tarpeiden
huomioimisen ja niihin vastaamisen. Lapsen tarpeiden laiminlyönti, henkinen väkivalta, kuten
lapsen pelottelu, manipulointi, toisen vanhemman mustamaalaaminen ja haukkuminen ovat
myös väkivaltaa. Vanhemmat eivät myöskään saa

Väkivallan kohteena oleminen ja perheenjäsenten välisen
väkivallan todistaminen aiheuttaa lapsessa voimakasta
pelkoa ja ahdistusta. Pelko on luonnollinen seuraus uhkan
tai uhkaavaksi koetun tilanteen edessä.
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aiheetta rajoittaa lapsen ja toisen vanhemman
yhteydenpitoa tai tapaamisoikeuden toteutumista. Ikärajoiltaan lapselle sopimattomien pelien,
elokuvien tai aikuisviihteen näyttäminen, niiden
katsomisen mahdollistaminen tai sisarusten väliseen väkivaltaan puuttumatta jättäminen on vanhemmuuden laiminlyöntiä ja väkivallalle altistamista. Lapsen elatukseen osallistumattomuus on
puolestaan taloudellista väkivaltaa.
Lapsen etua tarkastellessa on huomioitava
edellä kuvatut lapsen hyvän arjen rakentumisen
eri osa-alueet. Lapsen ehdoton etu on elää pelosta vapaata arkea. Hänen tulee saada osakseen
riittävää vanhemmuutta ja turvaa.
Vanhempien tehtävä on huolehtia lapsesta
sekä tarjota suojaa ja turvaa. Kun vanhemmat
eroavat ja lapsi on toisen vanhemman huollossa,
vanhempien täytyy vuorollaan luottaa toisen vanhemman kykyyn toimia lapselle turvana ja suojana. Mikäli vanhemmalla ja/tai lapsella on kokemus toisen vanhemman turvattomuudesta ja
väkivaltaisuudesta, on ymmärrettävää, että vanhemman kykyyn toimia turvallisesti ei vanhempi
eikä lapsi voi täysin luottaa. Turvattomasti käyttäytyneen vanhemman tuleekin osoittaa käytöksellään olevansa nyt turvallinen. Turvallisesti toimiminen rakentaa luottamusta uudelleen, mikä
on edellytys yhteistyövanhemmuudelle.

Väkivallasta pitää kysyä
Päättynyt väkivalta ei ole ehdoton este yhteistyövanhemmuudelle, mutta se on otettava huomioon mm. huolto- ja tapaamissopimuksia tehtäessä. Väkivalta ei ole vuorovaikutuksen ongelma,
eikä siinä ei ole kyse riitelystä, mitä esiintyy kaikissa ihmissuhteissa. Väkivalta on vallan väärinkäyttöä, ihmisoikeusloukkaus ja rikos. Siksi on tärkeää, että viranomainen tunnistaa väkivallan merkit
ja suhtautuu niihin vakavasti.

Lasten kuuleminen
on tärkeää, jotta
perhesuhteiden
turvallisuutta voidaan
arvioida kaikkien
osapuolten näkökulmasta.

Vuonna 2015 astui voimaan Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemisestä ja torjumisesta. Sopimus edellyttää viranomaisia huomioimaan väkivallan lasten
huolto- ja tapaamissopimuksia tehtäessä (artikla
31). Väkivallan huomioonottaminen edellyttää kysymistä, sillä sellaista ei voi ottaa huomioon mistä ei tiedä. Väkivallan uhri ei kuitenkaan ole vapaa
puhumaan mahdollisesta väkivallasta tekijän läsnä ollessa. Tämän vuoksi asiaa tulisi tiedustella
etukäteen ennen parin tapaamista lomakkeella
tai yksilötapaamisessa.
Myös lasten kuuleminen on tärkeää, jotta
perhesuhteiden turvallisuutta voidaan arvioida
kaikkien osapuolten näkökulmasta. Vauvojen,
leikki- ja kouluikäisten lasten sekä nuorten kanssa turvallisuuden puheeksi ottoon on olemassa
Turva10 eli väline, joka helpottaa asian puheeksi
ottamista.
Mikäli osapuolten vastaukset väkivallasta eroavat merkittävästi toisistaan, on keskustelua osa-
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vainoa. Väkivallan asteet vaihtelevat lievästä vakavaan. Väkivalta aiheuttaa häpeää niin kokijalle kuin tekijälle. Mitä intiimimmästä väkivallan
muodosta on kyse, sitä vaikeampaa siitä on puhua. Tästä syystä lomake, jolla väkivallan muotoja
on eritelty, voi olla helpompi tapa kartoittaa osapuolten kokemuksia. Sen jälkeen varsinainen väkivallasta keskustelukin saattaa olla helpompaa.

Riskienarviointi ja turvasuunnitelma

Leluja on nyt molemmissa kodeissa.
– Omppu 10 v

puolten kanssa jatkettava, kunnes selviää mistä
erot johtuvat. Väkivaltaa käyttänyt ei aina tunnista
tai halua tunnustaa käyttämäänsä väkivaltaa tai
sen vaikutuksia muihin perheenjäseniin. Apuna
keskustelussa voidaan käyttää kysymyksiä. Niillä
pyritään selvittämään, onko joku perheenjäsen
pelännyt, millä tavoin riitoja on ratkottu, onko
osapuolilla ollut väkivaltaisia ajatuksia itseä tai
toisia kohtaan, onko esimerkiksi jollekin perheenjäsenelle syntynyt fyysisiä jälkiä tai vammoja.
Väkivallan muotoina pidetään fyysistä, psyykkistä, seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa, taloudellista, hengellistä väkivaltaa ja

Kun väkivallasta on kysytty, ja se on tullut esille,
on arvioitava yhteistyövanhemmuuden edellytyksiä ja riskejä. Yhteishuoltajuus ei saa vaarantaa
väkivallan uhrin tai lasten turvallisuutta. Tilanteissa, joissa väkivalta on ollut henkeä uhkaavaa,
väkivalta on ollut toistuvaa ja vakavaa tai uhrin
henkeä on eron yhteydessä uhattu, on ensisijaisesti turvattava uhrin ja lasten turvallisuus. Lapsen vaihto ja/tai tapaamiset voidaan järjestää valvottuina.
Mikäli väkivallan riski kohdistuu suoraan lapseen, tapaamisten toteutumista tulisi arvioida
lapsen turvallisuus ja etu edellä. Mikäli riskienarvioinnissa on päädytty siihen, että väkivalta on
vakavaa, on syytä kääntyä MARAK (moniammatillinen riskinarvointikokous) -työryhmän puoleen
riskien minimoimiseksi ja uhrin moniammatilliseksi auttamiseksi.
On myös mahdollista tehdä turvasuunnitelma
väkivaltatilanteiden uusiutumisen varalle. Suunnitelmassa mietitään riskikohdat ja toimintatavat uhkaaviin tilanteisiin. Turvasuunnitelma on
hyvä tehdä sekä aikuiselle, että lapselle ja yhtä
lailla väkivallan kokijalle kuin tekijälle. Väkivaltaa
käyttäneen turvasuunnitelmaan puolestaan kirjataan keinoja, joilla voi hillitä itseään ja välttää
tilanteen kärjistymistä. Turvasuunnitelman pohja
löytyy Nettiturvakodista -> https://nettiturvakoti.
fi/nain-haet-apua/turvasuunnitelmat/
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On myös hyväksyttävä se, että
toipuminen ja muutos voi viedä aikaa.

Turvasuunnitelmaan on hyvä kirjata myös lapsen (ja vanhempien) lähipiirin sekä viranomaisten toiminta uhkaavissa tilanteissa. Heidät tulee
myös saada sitoutumaan turvasuunnitelman toimijoiksi. Erityisesti lapsen turvasuunnitelmassa
on hyvä olla mietittynä, miten lapsi toimii uhkaavassa tilanteessa sekä ihmiset, jotka voivat olla
apuna ja joihin voi olla yhteydessä.
Lapsen kanssa etukäteen mietityt kysymykset
tukevat hänen toimijuuttaan uhkaavissakin tilanteissa: Kenen kanssa voit sopia etukäteen siitä,
että hänelle voit soittaa? Mistä huomaat, että nyt
tilanne jännittyy ja turvasuunnitelmaa saatetaan
tarvita? Entä kuka voi auttaa, mikä voi auttaa ja
mikä paikka on turvallinen?

Toipuminen ja muutos voi viedä aikaa
Yhteistyövanhemmuuteen voidaan tukea silloin,
kun väkivalta on päättynyt ja sen käsittelyyn on
saatu tukea. Yhteistyö vanhempien välillä kiinnittyy tällöin turvallisuuden toteutumisen kysymyksiin, ja asettuu yhteistyövanhemmuuden tärkeimmäksi tavoitteeksi. On myös arvioitava väkivallan
uusiutumisen riskiä, siinä Marak-lomake voi toimia työntekijän apuna. Lapsille ei ole olemassa
omaa väkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta,
mutta olisi tärkeää, että joku käsittelee asiaa myös
lapsen kanssa. Tähän voi pyytää tukea Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöiltä.

Ennen yhteistyövanhemmuuteen kannustamista on varmistettava, että väkivalta on ohi. Yhteistyövanhemmuutta ei tule käyttää esimerkiksi
kontrollin ja vainon välineenä. Turvallisuus on
käytännössä yhtä kuin elämä ilman väkivaltaa,
kontrollia, pelkoa, painostusta, rajoittamista, ahdistelua tai jatkuvaa huolta omien rajojen ylittämisestä.
Väkivallan tekijälle on hyvä antaa tietoa Suomen lainsäädännön tuomista rajoista (esim.
Vaino-laki) sekä kaikkien osapuolien oikeudesta turvaan, koskemattomuuteen ja omaan elämään. Entisellä puolisolla on oikeus rajoittaa
kanssakäymistään ex-puolison kanssa yhteisistä
lapsista huolimatta, jos väkivalta jatkuu tai yhteistyön toteuttaminen aiheuttaa turvattomuutta. Väkivallan tekijää, jonka on vaikea hyväksyä
ero, on hyvä kannustaa hakeutumaan avun piiriin. Näin erosta ei muodostu koko loppuelämää
leimaavaa kriisiä.
Kun pelkoa väkivallasta, fyysisestä tai henkisestä vahingoittamisesta ei ole, on turvallista
sitoutua yhteistyöhön. On kuitenkin mahdollista, että väkivalta on jättänyt niin syvät jäljet, ettei
yhteistyö ole mahdollista ennen riittävän turvallisuuden tunteen palautumista. Tämän tukemiseksi väkivallan kokijaa ja myös väkivallan tekijää on
aktiivisesti kannustettava avun piiriin. On myös
hyväksyttävä se, että toipuminen ja muutos voi
viedä aikaa.
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Pelkoa tulee kuulla ja sen
ääreen on tärkeää pysähtyä.

Lapsella oikeus elää
väkivallasta vapaata elämää
Kuinka lapsen toiveet ja ajatukset tulevat kuulluiksi eron hetkellä? Miten lapsen toiveet vaikuttavat
yhteistyövanhemmuuteen tai eron jälkeisiin ratkaisuihin? Miten lapsi voi vaikuttaa vanhempiensa tapaan huolehtia hänestä? Miten lapselle selitetään,
miksi hän ei voi tavata toista vanhempaa tai miksi hänen on tavattava vanhempaa, jota pelkää?
Näiden kysymysten äärellä eroavat vanhemmat
joskus ovat. Ammattilaisten tehtävä on auttaa
vanhempia pohtimaan erilaisia ratkaisuja lapsen
edun ja turvallisuuden näkökulmasta.
Kun perheessä on esiintynyt väkivaltaa ennen
eroa, voi olla, että lapsi pelkää väkivaltaa käyttäneen vanhemman tapaamista. Pelkoa tulee kuulla ja sen ääreen on tärkeää pysähtyä. Mikäli väkivaltaa käyttänyt vanhempi ei pysty lopettamaan
käytöstään, lasta ei pidä pakottaa tapaamisiin.
Jos väkivalta on päättynyt ja tapaamiset toteutuvat, lasta on hyvä valmistella niihin. Lapselle on
hyvä kertoa väkivaltaa käyttäneen vanhemman
toimista väkivallan lopettamiseksi. Lapsen kanssa voi myös miettiä, mitä hän voi tehdä, jos kuitenkin toisen vanhemman kanssa pelottaa.
Lapselle on myös puhuttava hänelle kuuluvista oikeuksista ja siitä, miten toimitaan, jos niitä
rikotaan. Keskustelussa voi hyödyntää lapsen oikeuksia ja yleisiä turvaohjeita – samat säännöt

koskevat kaikkia ihmisiä niin päivähoidossa, koulussa kuin kotona. Ketään ei saa satuttaa, pelotella tai uhkailla. Tämä koskee myös perheenjäseniä.
Hyvää yhteistyövanhemmuutta on se, että
vanhemmat kykenevät miettimään lapsen edusta
käsin eron jälkeisiä ratkaisuja. He myös antavat
lapselle mahdollisuuden käsitellä väkivaltaan ja
eroon liittyviä kokemuksia sekä kuuntelevat lapsen ajatuksia, tunteita ja toiveita. Lapset kantavat
usein syyllisyyttä väkivallasta ja / tai vanhempiensa erosta, on tärkeää purkaa tämä syyllisyyden
taakka. Lapsi ei ole koskaan syyllinen vanhempiensa toimiin ja hänellä on oikeus elää väkivallasta
vapaata elämää.
Kasvata Kannustaen -virtuaalikirjasta (https://
virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/) löytyy paljon tietoa ja työkaluja positiivisen kasvatuksen
tueksi. Kirjasta löytyvät mm. Kannustavan kasvatuksen ja kasvatuksellisen väkivallan nelikentät
(https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/
kirjat/vakivalta-ja-laiminlyonti-tunnista-ja-puutu/
luku-1-1/#2), joita hyödyntämällä työntekijä voi
herättää vanhempia keskustelemaan lapsen näkökulmasta ja lapsen turvallisuudesta. Kirjasta löytyy
myös lapsen oikeuksien virtuaaliset kortit (https://
virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/LOS-kortit.pdf ),
joiden avulla voidaan keskustella vanhempien ja
lasten kanssa lapsen oikeuksista ja lapsen edusta.
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Ennen yhteistyövanhemmuuteen
kannustamista on varmistettava,
että väkivalta on loppunut.
Osapuolten tulee olla tekemisissä
keskenään ilman väkivallan uhkaa
tai uhkailua, eikä yhteistyövanhemmuuden vaadetta tule käyttää
kontrollin ja vainon välineenä.
Väkivallan kokijaa ja myös väkivallan tekijää on aktiivisesti kannustettava avun piiriin.
Lapselle on puhuttava hänelle
kuuluvista oikeuksista ja siitä, miten toimitaan, jos niitä rikotaan.
Väkivallasta voi olla vaikea puhua.
Lomake, jossa väkivallan muotoja
on eritelty, voi helpottaa kokemusten kartoittamista.
Turvasuunnitelmat väkivaltatilanteiden uusiutumisen varalle voivat
olla hyödyllisiä. Lapsen kanssa
etukäteen mietityt kysymykset
tukevat hänen toimijuuttaan uhkaavissakin tilanteissa.

Kaksi kotia, kaksi omaa sänkyä.
– Juliette 12 v
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Lapsi ei ole koskaan
syyllinen vanhempiensa toimiin ja
hänellä on oikeus
elää väkivallasta
vapaata elämää.
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Yhteistyövanhemmuus saattaa olla hankalaa, jos parisuhteessa on esiintynyt väkivaltaa. Yksilöja parityöskentelyllä sekä vertaisryhmillä voidaan luoda parempia edellytyksiä yhteistyövanhemmuudelle. Työskentelyllä vahvistetaan erityisesti väkivallan uhrin elämänhallintaa.

TÄMÄ ARTIKKELI ON kirjoitettu Turvallinen
yhteistyövanhemmuus -hankkeen työskentelyyn
perustuvista työntekijöiden kokemuksista. Hankkeessa on ollut mukana noin 35 asiakasta, joiden
parisuhteessa on ollut väkivaltaa. Pääsääntöisesti
asiakkaiden kokema väkivalta on ollut henkistä,
mutta myös fyysistä, taloudellista ja seksuaalista
väkivaltaa sekä vainoamista. Hankkeessa on työskennelty aikuisten kanssa ja työskentely on painottunut väkivallan kokijoihin.
Kaikilla työskentelyssä mukana olleilla asiakkailla on ollut lapsia. Aikuisten kertoman mukaan

lapset ovat olleet väkivallan näkijöitä ja kokijoita
mutta eivät väkivallan kohteita. Vanhemmat ovat
maininneet olevansa huolissaan tilanteen vaikutuksista lapsiin. Moni on todennut lasten oireilevan ja pelkäävän toisen vanhemman luokse menemistä. Vanhemmat ovat toivoneet työskentelyä
myös lapsille, ja heitä on ohjattu perheneuvolaan
sekä lastensuojeluun.
Turvallinen yhteistyövanhemmuus -hanke on
oikeusministeriön rahoittama. Hankkeen tarkoituksena on edistää Rikosuhridirektiivin (EU-direktiivi 2012/29/EU) mukaisia erityistukipalveluita,
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hankkeen rahoitus on myönnetty lähisuhdeväkivallan uhrin auttamiseen.

Samanlaisia teemoja nousi esille

Isä nousee autosta hakemaan minua.
– Artus Le Roux 13 v

jotka kohdistuvat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tilanteessa olevien uhrien tarpeisiin.
Tavoitteena on tukea turvallista yhteistyötä ja vuorovaikutusta uhrin näkökulmasta lasten asioista
sopimisessa ja päättämisessä väkivaltaa tehneen
vanhemman kanssa.
Työskentely on matalan kynnyksen palvelua
sisältäen yksilö- ja parikäyntejä sekä puhelinneuvontaa. Syksyllä 2018 hankkeessa mukana
olleille lähisuhdeväkivallan uhreille järjestettiin
hankkeen työntekijöiden ohjaama vertaisryhmä.
Asiakkaat ovat ohjautuneet työskentelyyn pääasiassa perheneuvolan ja muiden eropalveluiden
kautta. Jotkut asiakkaat ovat myös itse ottaneet
yhteyttä hankkeen työntekijöihin.
Artikkelissa käytetään termiä uhri kuvaamaan
väkivallan kokijaa. Termiin on päädytty, koska

Hankkeen aikana käydyissä yksilökeskusteluissa
nousi esiin hyvin samantyylisiä teemoja. Asiakkaiden erotilanteet ja -kokemukset sekä erosta
kulunut aika saattoivat olla erilaisia asiakkuuden
alkaessa, mutta syyt avun hakemiseksi olivat samankaltaisia. Asiakkaiden keskusteluavun tarpeena oli yleensä muutama konkreettinen asia, kuten
viestintä ja vaihtotilanteet.
Työntekijöiden kokemusten mukaan kommunikoinnin haasteina olivat asiakkaille tulleet asiattomat viestit ja puhelut sekä niiden valtava määrä. Asiakkaat kertoivat yhteydenpidon rajaamisen
tai viestien lukematta jättämisen olevan hankalaa, koska viestien sekaan oli usein ujutettu lapsiin liittyviä tärkeitä asioita. Näin ollen asiakkaat
joutuivat lukemaan viestejä, joissa heitä haukuttiin ja kiusattiin. Väkivallantekijä sai pidettyä valtaansa, mikä aiheutti yhteistyövanhemmuudessa
epätasa-arvoa.
Yksilötyöskentelyssä asiakkaat saivat ensimmäisellä tapaamisella määritellä työskentelyn
teemat sekä ne asiat, mihin he toivoivat apua.
Menetelminä käytettiin keskustelemisen lisäksi
erilaisia kortteja, esimerkiksi hyvän mielen kortteja, väkivaltakartoitusta, verkostokartan tekemistä,
vanhemmuuden roolikarttaa, oman elämän tarinaa, elämänjanan tekemistä, kirjetyöskentelyä ja
vanhemmuussuunnitelmaa.
Usealla asiakkaalla oli työskentelyn aikana
varattuna aika lastenvalvojalle, jolloin asiakkaan
kanssa suunniteltiin tulevaa lastenvalvojakäyntiä. Asiakkaita jännitti lastenvalvojan luokse meneminen, koska he kokivat olevansa altavastaajia
ja pelkäsivät, etteivät muista tai uskalla sanoa
kaikkea mitä haluaisivat. Syyksi he kokivat toisen
vanhemman provosoivan käytöksen sekä vallan-
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käytön. Sen seurauksena asiakkaat suostuivat
alistettuina ja peloissaan toisen vanhemman sanelemiin sopimuksiin.
Menetelminä yksilötyöskentelyssä käytettiin
sopimusluonnoksen tekemistä ja tärkeysjärjestyksessä olevaa listaa asioista, joista olisi tärkeintä päästä sopimukseen. Asiakkaiden kanssa
mietittiin heille sopivaa ankkurointimenetelmää,
esimerkiksi valokuvaa tai voimalausetta. Niiden
avulla heidän olisi helpompaa palauttaa ajatukset nopeasti lasten asioista sopimiseen, eivätkä
he provosoituisi toisen vanhemman yrityksistä
huolimatta.
Lähes jokaisen asiakkaan kanssa on työskennelty viestinnän ongelmien poistamiseksi suunnittelemalla konkreettisesti millaisilla välineillä ja
tavoilla kommunikointi toimii. Joidenkin kanssa
on luettu viestejä, ja pohdittu millaisilla sanamuodoilla niihin voisi vastata. Kaikkein tärkeimpänä
asiana palautteissa korostui se, että asiakas on
tullut kuulluksi ja saanut kertoa oman tarinansa.

Kiusaaminen voi jatkua eron jälkeenkin
Asiakkaiden kokemusten mukaan vallan käyttö jatkui eron jälkeen. Asia konkretisoitui eniten
lasten vaihtotilanteissa. Yleistä on ollut, ettei väkivallan tekijä pidä sopimuksista kiinni tai tekee
kiusaa sillä, ettei hän noudata kellonaikoja. Tavallinen oli myös kiista lasten vaatteista ja tavaroista. Useiden epäselvyyksien taustalla oli raha
ja elatusmaksut.
Asiakkaat nostivat esiin sitä, että tapaamissopimus sitoo lähivanhempaa, mutta ei etävanhempaa. Etävanhempi voi tehdä kiusaa esimerkiksi siten, että hän ei ota lapsia luokseen jos tietää, että
toinen vanhempi on sopinut omia menoja. Asia
nousi esille hankalana, etenkin jos toinen vanhempi on tavannut uuden kumppanin. Hyvänä
asiakkaat kokivat sen, että lasten vaihtotilanteet
tapahtuvat koulun tai päiväkodin välityksellä.

Pelko lasten menettämisestä oli yleistä. Asiakkaiden huolta lisäsi ja ylläpiti väkivallantekijän
uhkailut yksinhuoltajuudella, syytökset huonosta
vanhemmuudesta sekä rikos- ja lastensuojeluilmoitukset. Asiakkaat kuvasivat pelon vallassa elämistä niin suurena, että jos heille tulee postista
virallinen kirje tai puhelu viranomaisnumeroista,
he lamaantuvat. Syynä on huoli siitä, että heiltä
viedään lapset saman tien.
Työskentelyn vaikutukset näkyvät asiakkaan
vahvistumisena ja elämänhallinnan parantumisena. Lähisuhdeväkivaltaa kohdannut asiakas
on työskentelyyn tullessaan ollut ainakin jossain
määrin lamaantunut. Tilanne omassa ja lasten
elämässä on voinut olla hyvinkin hankala. Olemme antaneet jokaiselle työskentelyyn tulleelle asiakkaalle riittävästi aikaa ja tilaa kertoa omaa tarinaansa siinä laajuudessa kuin itse on halunnut.
Moni asiakas on huomauttanut, että tämä on ensimmäinen paikka, missä näistä asioista on voinut puhua avoimesti.
Asiakkaiden kokemusten mukaan väkivaltaa
ei ole aina otettu huomioon huolto- ja tapaamissopimuksia tehdessä. Usein väkivallan uhrit ovat
vain suostuneet tarjottuun sopimukseen. Työskentelyn edetessä asiakkaat ovat voimaantuneet

Työskentelyn
vaikutukset
näkyivät asiakkaan
vahvistumisena ja
elämänhallinnan
parantumisena.
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ja kyenneet asettamaan rajoja esimerkiksi jatkuvalle viestittelylle. He ovat myös pystyneet tarkastelemaan tehtyjä huolto- ja tapaamissopimuksia,
toivomaan niiden muuttamista sekä luottamaan
siihen, että he voivat omalta osaltaan pitää kiinni
sopimuksesta.

Lapsen näkökulma esiin
Turvallinen yhteistyövanhemmuus -hankkeessa
tarjotaan työskentelyä molemmille vanhemmille.
Muutama asiakas on toivonut, että voisi käydä
työskentelyssä vain yksin, ja tätä toivetta onkin
kuultu. Työskentely on tällöin painottunut lähisuhdeväkivallan uhrin tukemiseen ja vaikuttanut
sitä kautta yhteistyövanhemmuuden kehittymiseen. Yhteistyövanhemmuuden onnistumisen
tavoitteena on, että vanhemmat ovat tasavertaisia. Tällä työskentelyllä on pyritty lisäämään uhrin
voimavaroja ja vahvistamaan häntä vanhempana.
Mikäli molemmat vanhemmat ovat olleet mukana työskentelyssä, on kummallakin ollut oma
työntekijä.
Molempien vanhempien yksilökeskustelu ennen parikeskustelua antaisi paremman asetelman tasavertaiselle yhteistyövanhemmuuskeskustelulle. Kuulluksi tuleminen ja oman tarinan
kertominen ovat luoneet vanhemmille tunteen,
että työntekijät eivät ole uhrin puolella, vaan pyrkivät tukemaan molempia vanhempia asioiden
sopimisessa. Havainto perustuu asiakaspalautteen kautta esille tulleeseen näkökulmaan, että

myös väkivallan tekijä kokee olevansa itsekin
uhri. Työntekijöiden näkemysten mukaan asiat
eivät ole yksiselitteisiä, sillä molemmat vanhemmat kertovat tarinaa omasta näkökulmastaan.
Työskentelyissä on nostettu voimakkaasti
esiin lapsen näkökulmaa ja lasta suojaavia tekijöitä. Ymmärryksen lisääntyessä esimerkiksi vaihtotilanteet voivat olla rauhallisempia. Asioista sopiminen sekä yhteisten pelisääntöjen tekeminen ja
noudattaminen vaikuttavat positiivisesti lapsen
kokemuksiin, mikäli niillä voidaan suojata lasta
vanhempien välisiltä ristiriidoilta.
Tämän hankkeen aikana ei ole työskennelty erikseen lasten kanssa, mutta asiakkaat ovat
kertoneet tilanteen rauhoittumisen vaikuttaneen
myös lapsiin. Työskentelyiden aikana työntekijällä on joskus syntynyt huoli lasten tilanteista sekä
vanhempien välisten ristiriitojen ja väkivallan jatkumisen vaikutuksista lasten kasvuun ja kehitykseen. Näissä tapauksissa työntekijä on ollut yhteydessä lastensuojeluun tai ohjannut perhettä
perheneuvolaan.

Lisätukena parityöskentely ja vertaisryhmä
Parityöskentelyjä on toteutettu kaikkien niiden
vanhempien kanssa, jotka ovat olleet siihen halukkaita. Paritapaamisissa on painotettu sitä, että
molemmat osapuolet ovat voineet kokea olonsa
turvallisiksi. He ovat myös pystyneet luottamaan
työskentelyn puolueettomuuteen. Paritapaamisissa on aina ollut paikalla kaksi työntekijää.

Asiakkaat ovat voimaantuneet ja kyenneet asettamaan
rajoja esimerkiksi jatkuvalle viestittelylle.
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Työskentelyssä on
nostettu voimakkaasti esiin lapsen
näkökulmaa ja lasta
suojaavia tekijöitä.

Hankkeen aikana on paljon pohdittu, onko
lähisuhdeväkivaltaa kokeneella mahdollisuus
päästä tasa-arvoiseen ja turvalliseen yhteistyövanhemmuuteen, mikäli toinen vanhempi ei sitoudu yhdessä tehtyihin sopimuksiin? Väkivaltaa kokeneiden osapuolien on usein vaikeaa tai
mahdotonta luottaa entiseen puolisoon. Hankkeessamme on pyritty erottamaan väkivalta-asia
yhteistyövanhemmuudesta ja kaikkiin työskentelyihin on lähdetty yhteistyövanhemmuus edellä.
Parityöskentelyissä ei ole ollut tarkoituksena käydä läpi väkivaltaa eikä menneitä asioita, vaan on
keskitytty lasten asioihin ja tulevaisuuteen.
Lasten asioihin keskittyminen on silti useissa paritapaamisissa ollut haastavaa, sillä vanhemmilla on monia läpikäymättömiä asioita parisuhteen ajalta. Tällaisissa tapauksissa voidaan
lähinnä puhua yhteistyövanhemmuudesta yleisellä tasolla ja keskittyä antamaan tietoa ilmiöstä.
Työskentelyn aikana asiakkaita on ohjattu tilanteiden mukaan Ensi- ja turvakodin lähisuhdevä-

kivaltatyöskentelyyn, perheneuvolaan, lastensuojeluun sekä lastenvalvojan luokse.
Työskentelyn aikana järjestettiin myös vertaisryhmä uhrin asemassa oleville asiakkaille. Ryhmän tarkoituksena oli vahvistaa voimavaroja ja
tarjota vertaisuuden kokemusta. Vertaisryhmään
osallistui kahdeksan naista ja se kokoontui seitsemän kertaa. Teemoina olivat oma tarina, yhteistyövanhemmuus, lähisuhdeväkivalta, voimavarat
ja omat rajat, kehollisuus, toivekerta sekä päätösja palautekerta.
Kokemustemme mukaan ryhmämuotoinen
tuki on ollut asiakkaille tarpeellista ja tärkeä lisä
yksilö- ja parityöskentelylle. Ryhmässä asiakkaat
ovat ottaneet esiin sellaisia asioita, joita he eivät
ole yksilötyöskentelyssä kertoneet. Tällaisia ovat
esimerkiksi väkivaltakokemukset.

Tarvitaan erilaista työskentelytapaa
Haastavinta yhteistyövanhemmuuden rakentuminen on silloin, kun toinen osapuoli selkeästi
vainoaa tai pyrkii edelleen kontrolloimaan toista. Kokemuksemme mukaan turvallinen yhteistyövanhemmuus voi tarkoittaa sitä, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan tai ovat tekemisissä vain
pakollisissa asioissa. Näissä tapauksissa vanhempien kohtaaminen mahdollistaa väkivallan jatkumisen, koska he eivät ole tasavertaisessa asemassa. Väkivallan tekijä kontrolloi valtasuhdetta.
Esimerkkinä on asiakas, joka halusi apua lähestymiskiellon hakemiseen. Hän koki, että
yhteistyövanhemmuus ei ole enää muutoin
turvallista. Tärkeintä on ollut väkivallan uhrin
kuunteleminen ja tukeminen yhteistyövanhemmuuteen siinä määrin, kun se on turvallista.
Havaintojemme mukaan turvallisuus tarkoittaa
sitä, että kumpikin vanhempi pystyy luottamaan
siihen, että parisuhteen aikaiset asiat eivät vaikuta yhteistyövanhemmuuden toteuttamiseen.
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Turvallisuuden tunteen muodostumista auttavat
selkeät tapaamissopimukset, joita molemmat
vanhemmat noudattavat.
Työntekijöille tuli yllätyksenä, että hankkeessa toteutunut työskentely poikkeaa voimakkaasti
sellaisesta vanhempien eroauttamisesta, jossa
parisuhteessa ei ole ollut väkivaltaa. Hankkeen
asiakkailla samanlainen yhteistyövanhemmuus
ei toiminut, sillä väkivallan vaikutukset ulottuvat
myös parisuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.
Vanhemmilta puuttuu luottamusta, tasavertaisuutta ja perusturvallisuutta, koska toinen heistä
on väkivallan uhri.
Tällaisissa tilanteissa vanhemmat tarvitsevat
erilaista yhteistyövanhemmuustyöskentelyä kuin
ne vanhemmat, joilla ei ole ollut lähisuhdeväkivaltaa. Työskentely täytyy aloittaa vanhemman
vahvistumisen ja voimaantumisen tukemisesta,
jotta olisi mahdollista alkaa puhumaan tasavertaisesta yhteistyövanhemmuudesta. Tärkeää on
myös erottaa ja nostaa esille vanhemmuuteen
liittyvät asiat, ja keskittyä työskentelyssä niihin.
Asiakkaiden määrittelemät työskentelyn tavoitteet ovat olleet konkreettisia, ja eteneminen kohtitasavertaista yhteistyövanhemmuutta tapahtuu
pienin askelin.
Ideaaliajatus olisi, että yhteistyövanhemmuus
olisi kaikilla tavoiteltavissa. Näissä tilanteissa se
ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista, ja voi vaatia monien vuosien prosesseja. Asiakkaille on
tärkeää löytää arkea helpottavia keinoja, jotta lasten suhde molempiin vanhempiin voisi toteutua

mahdollisimman turvallisesti. On lasten edun
mukaista, että tapaamiset ja yhteydenpito toiseen
vanhempaan jatkuvat vanhempien eron jälkeen,
silloin kun se on turvallista kaikille osapuolille.

Työskentelyn myötä opittua
Työntekijät ovat paljon pohtineet, voivatko he olla
puolueettomia silloin, kun vanhempien välisessä
parisuhteessa on ollut väkivaltaa. Tasapuolisuutta on pyritty edistämään sillä, että molemmilla
vanhemmilla on ollut oma työntekijä. Tämä on
lisännyt vanhempien luottamusta työntekijöiden
puolueettomuuteen ja mahdollistanut jokaisen
asiakkaan kuulluksi tulemisen.
Parityöskentelyssä on huomioitava, että molemmilla vanhemmilla on jo sitä ennen takanaan
yksilötyöskentelyä. Tällöin he ovat parityöskentelyyn lähdettäessä tasavertaisessa asemassa. Työskentelyn mahdollisia riskejä on arvioitu jokaisen
asiakkaan kanssa erikseen. Asiakas ja työntekijä
ovat pohtineet yhdessä, onko asiakkaan turvallista kertoa käyvänsä työskentelyssä, tai ehdottaa
parityöskentelyä entiselle puolisolleen.
Suurimmat riskit ovat vainon ollessa kyseessä, sillä silloin toinen toinen osapuoli voi saada
lisää työkaluja ja mahdollisuuksia vainoamisen
toteuttamiseen. Tällaisissa tapauksissa parityöskentelyn aloittamista täytyy harkita tarkkaan. Tämän lisäksi parityöskentelyn alussa käydään lävitse yhteiset pelisäännöt. Painotetaan myös sitä,
että työskentelyn tulisi olla kaikille turvallista, ja

Haastavinta yhteistyövanhemmuuden rakentuminen
on silloin, kun toinen osapuoli pyrkii edelleen
kontrolloimaan toista, tai jopa selkeästi vainoaa häntä.
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siinä tulisi keskittyä yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin. Joitakin vanhempia auttoi, että he pystyivät keskustelemaan yhteistyövanhemmuuden
kysymyksistä parityöskentelyssä. Se vähensi myös
konfliktien ja riitelyn tarvetta työskentelyiden välisinä aikoina.
Hankkeen aikana asiakkaita on ohjattu jatkotyöskentelyyn esimerkiksi yhdistyksemme lähisuhdeväkivaltatyöhön, rikosuhripäivystykseen, perheneuvolaan ja lastensuojeluun. Lisäksi asiakkaita
ohjattiin esimerkiksi yhden vanhemman perheille
tarkoitetun tuen piiriin sekä yhdistyksen järjestämiin Eroneuvo-tilaisuuksiin.
Osa työskentelyssä olleista asiakkaista osallistui hankkeen aikana järjestettyyn väkivallan kokijoille tarkoitettuun vertaisryhmään. Yksi osallistujien palautteista oli se, että tällaiselle vertaistuelle
olisi tarvetta. Ryhmässä mukana olleet kertoivat,
että esimerkiksi väkivaltakokemuksista puhuminen oli helpompaa samalaisia asioita läpikäyneiden kanssa.
Kokemustemme perusteella voidaan todeta,
että yhteistyövanhemmuuden toteutumista edistävät esimerkiksi selkeät huolto- ja tapaamissopimukset sekä niistä kiinni pitäminen. Väkivallan
uhrin voimaantumisella ja rajojen asettamisella
on merkittävä vaikutus yhteistyövanhemmuuden
toteutumiseen. Tämä koskee etenkin niitä tapauksia, kun väkivallan tekijä ei halua osallistua yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen.

TYÖNTEKIJÖILLE
VINKKEJÄ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jokaiselle työskentelyyn osallistuvalle asiakkaalle on hyvä antaa
riittävästi tilaa ja aikaa kertoa oma
tarinansa siinä laajuudessa kun
hän haluaa.
Molempien vanhempien yksilökeskustelu ennen parikeskustelua luo
paremman asetelman tasavertaiselle yhteistyövanhemmuuskeskustelulle.
Paritapaamisissa molempien osapuolten on voitava kokea olonsa
turvalliseksi. Heidän tulee myös
luottaa työskentelyn puolueettomuuteen.
Väkivaltaa kokeneiden asiakkaiden vertaisryhmä voi joillekin olla
tärkeä lisä yksilö- ja parityöskentelylle.
Jos parisuhteessa on ollut väkivaltaa, niin vanhemmat tarvitsevat
erilaista yhteistyövanhemmuustyöskentelyä kuin ne vanhemmat,
joilla lähisuhdeväkivaltaa ei ole
ollut.
Yhteistyövanhemmuuden toteutumista edistävät esimerkiksi selkeät huolto- ja tapaamissopimukset
sekä niistä kiinni pitäminen.
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Maarita Kettunen on lastentarhanopettaja ja sosionomi (AMK). Hän toimii Ensi- ja turvakotien
liiton Ero lapsiperheessä -työn asiantuntijana.
Maarita on yksi tämän käsikirjan toimittajista.
Niina Kokko on YTM ja työskentelee Ensi- ja
turvakotien liitossa lapsilähtöisen päihdetyön
asiantuntijana.
Johanna Matikka, on YTM ja sosionomi (AMK).
Hän toimii Ensi- ja turvakotien liitossa perhe- ja
lähisuhdeväkivallan asiantuntijana.

Tiina Muukkonen on YTM sekä VL. Hän toimii
kehittämispäällikkönä Ensi- ja turvakotien liiton
perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimissä erityisalueena lasten kanssa tehtävä työ.
Linda Niininen on VTM laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän työskentelee vs. johtavana sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston perheasioiden yksikössä.
Kaisa Ovaskainen, YTM työskentelee Erityisesti
Isä -toiminnan koordinaattorina sekä Kuopion
alueen aluetyöntekijänä. Erityisesti Isä - toiminta
on osa Kirkkopalvelut ry:n Riippuvuustyön kehittämisyksikön toimintaa.
Santtu Salonen on sosionomi (AMK) sekä perheterapeutti (ET). Hän toimii asiantuntijana Ensija turvakotien liiton miestyön tiimissä.
Riitta Särkelä, YTT, on Ensi- ja turvakotien liiton
pääsihteeri.
Johanna Terävä, KT, toimii yliopistonlehtorina
Jyväskylän yliopistossa, varhaiskasvatustieteen
oppiaineessa.
Tuija Vanhanen on psykologi ja erityistason psykoterapeutti (psykodynaaminen). Hän työskentelee eroperhetyössä sekä nuorisopsykiatrian
poliklinikalla ja tekee Kelan kuntoutuspsykoterapioita.
Käsikirjan kuvitukseen ovat osallistuneet:
Artus Le Roux 13 v
Empu 10 v
Essi 12 v
Josefine 14 v
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Vanhemmuus, lapset on
yhdessä tehty ja yhdessä
kasvatetaan. Jakamista.
Puhumista, vaikka ei
aina hotsittaisi. Yhteinen
päämäärä on lapsen
hyvinvointi, sitä pitää
joskus muistuttaa itselle.
(Äiti, 3 lasta)

Yhteistyövanhemmuus
Yhteistyövanhemmuuden käsikirjassa tarkastellaan vanhempien välisen yhteistyön merkitystä sekä tutkimustiedon että asiakastyön tuoman ymmärryksen avulla. Vanhempien ääni ja kokemus tulevat esiin kirjoitusten taustalla olevista haastatteluista.
Artikkeleissa kuvataan laaja-alaisesti yhteistyövanhemmuuden
rakentumista eron jälkeen sekä annetaan työkaluja vanhempien
kanssa työskentelyyn yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi.
Käsikirjassa paneudutaan yhteistyövanhemmuuteen myös lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Omat lukunsa on yhteistyövanhemmuuden tukemisesta sekä sen edellytyksistä ja esteistä perhetilanteissa, joissa on väkivaltaa tai päihdeongelma.
Käsikirja on perusteos eron jälkeisestä yhteistyövanhemmuudesta jokaiselle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiselle. Kirja on tarkoitettu etenkin niille työntekijöille, jotka työskentelevät eroa pohtivien tai eroon päätyneiden vanhempien
kanssa. Yhteisövanhemmuuden käsikirja soveltuu myös perheasioita sovittelevien asianajajien ja tuomareiden käyttöön. Kirja
sopii lisäksi hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalaa opiskelevien
oppikirjaksi.

