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emotionaalista laiminlyöntiä, eron jälkeistä vainoa tai vieraannuttamista. Muita tutkielmassa käsiteltäviä 
erovanhemmuuden muotoja ovat yhteistyövanhemmuus ja konfliktoitunut vanhemmuus.  
 
Tutkielma on toteutettu toimeksiantona Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeelle. Turvassa-hankkeen 
tarkoituksena on auttaa vaativissa erotilanteissa olevia perheitä. Osa Turvassa-hankkeen työskentelyä on 
rinnakkaisvanhemmuuden käsitteeseen perehtyminen sekä sellaisen asiakastyöhön soveltuvan työtavan kehittäminen, 
jolla lievennetään vanhempien välisiä konflikteja sekä lisätään koko perheen hyvinvointia. Tutkielman aineisto koostuu 
joulukuussa 2020 tehdyistä kolmesta fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui Turvassa-hankkeen työntekijöitä, 
lastenvalvojia sekä olosuhdeselvityksiä tekeviä sosiaalityöntekijöitä (haastateltavia oli yhteensä 15 ja haastatteluiden 
yhteenlaskettu pituus oli 4 tuntia ja 1 minuutti). Tutkimusaineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. 
Tutkielman laajempana viitekehyksenä toimivat aiemmat lapsen turvallisuuteen, erovanhemmuuden muotoihin sekä 
vaativiin erotilanteisiin liittyvät tutkimukset.  
 
Haastateltavien mukaan konfliktoitunut vanhemmuus ei tue lapsen turvallisuutta, vaan on päinvastoin uhka lapsen 
turvallisuuden kokemuksille. Sen sijaan haastateltavien määritelmien perusteella yhteistyövanhemmuuden kaltaisen 
erovanhemmuuden avulla voitaisiin tukea lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Turvassa-hankkeen 
työntekijöiden mukaan yhteistyövanhemmuus ei kuitenkaan aina ole mahdollista konfliktoituneessa suhteessa oleville 
vanhemmille, vaan joissain tilanteissa yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen saattaa pitkittää vanhempien 
konfliktoitunutta suhdetta ja näin ollen aiheuttaa lapselle turvattomuutta. Hankkeen työntekijät arvioivat, että 
rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus, joka rakennetaan aina ammattilaisten vahvalla tuella, voisi 
vaativissa erotilanteissa vähentää vanhempien välisiä konflikteja ja tämän myötä lisätä lapsen turvallisuutta, kun lapsen 
elämässä olevaa stressiä, jännitystä ja väkivallalle altistumista saataisiin vähennettyä. Rinnakkaisvanhemmuuden avulla 
voitaisiin siis vähentää lapsen kokemaa väkivaltaa ja perheen sisäisiä ristiriitoja lieventämällä vanhempien välisiä 
konflikteja ja näin ollen lisätä lapsen turvallisuutta. Lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden 
arvion mukaan rinnakkaisvanhemmuus voi kuitenkin olla lapselle kuormittava erovanhemmuuden muoto, mikäli lapsi 
joutuu esimerkiksi elämään kahta täysin erilaista elämää vanhempiensa luona. Tämä voi heikentää lapsen henkistä 
hyvinvointia, joka on kiinteässä yhteydessä lapsen turvallisuuden kokemuksiin. Rinnakkaisvanhemmuutta tulisikin tutkia 
vielä lisää etenkin lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta ja lapsien omien kokemusten kautta, jotta saataisiin varmuus siitä, 
tukeeko rinnakkaisvanhemmuus vaativissa erotilanteissa lapsen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.
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1 Johdanto 
 

Maisterintutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa perehdyn lapsen turvallisuuden ja 

erovanhemmuuden muotojen yhteyteen vaativien erotilanteiden kontekstissa. Olen 

etenkin kiinnostunut Suomessa vielä käsitteenä tuntemattomasta erovanhemmuuden 

muodosta, rinnakkaisvanhemmuudesta, ja sen yhteydestä lapsen turvallisuuteen. Olen 

tehnyt tutkielmani toimeksiantona Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeelle. 

Turvassa-hanke tarjoaa apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa. 

Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa lapsen aseman ja osallisuuden vahvistaminen 

vaativissa erotilanteissa sekä turvallisten ja lapsen edun mukaisten tapaamiskäytäntöjen 

sekä muutokseen tähtäävän vanhemmuusmallin kehittäminen. (Ensi- ja turvakotien 

liitto, 2019).  

 

Suomessa vuosittain noin 40 000 lasta kokee vanhempiensa eron (Särkelä, 2019). 

Vanhempien on erotilanteessa ratkaistava useita lapseen liittyviä asioita, joita ovat 

muun muassa se missä lapsi asuu, miten vanhemmat tapaavat lastaan ja miten lapsen 

elatusvastuu jakautuu vanhempien kesken (Oikeusministeriö, 2013, s. 14). Vaikka 

suurin osa, yli 90 prosenttia, vanhemmista kykenee tekemään vähintään muodollisen 

sopimuksen näistä lasta koskevista asioista ilman tuomioistuimen ratkaisua, ovat 

vanhempien eroa ja lapsen huoltoa koskevat riidat kuitenkin huomattavan yleisiä  

(Haavisto, Bergman-Pyykkönen & Karvinen-Niinikoski, 2014, s. 9). Vuosittain lapsen 

huolto- ja tapaamisoikeutta koskevia asioita käsitellään käräjäoikeudessa noin 3600 

kappaletta. Riitaisiksi näistä kehittyy 1800–2000 kappaletta vuodessa. 

(Oikeusministeriö, 2013, s. 16).  

 

Tuomioistuimissa esille tulevat huoltoriidat ovat vain jäävuoren huippu, sillä 

erotilanteisiin liittyvä riitely voi ilmetä monissa eri muodoissa näkymättä tilastoissa. 

Samalla nämä riidat kuitenkin yhtä lailla kuormittavat sekä perheitä että 

palvelujärjestelmää. Riitaisat vanhemmat voivat esimerkiksi tehdä kiusaksi toista 

vanhempaa kohtaan aiheettomia lastensuojelu- ja rikosilmoituksia, jotka kuormittavat 

viranomaisten resursseja. Vanhempien välisistä eroriidoista koituu yhteiskunnalle 



2 
 

useiden eri tekijöiden kautta kymmenien miljoonien eurojen kustannukset vuosittain. 

(Haavisto ym., 2014, s. 9.)  

 

Suurin inhimillinen kustannus vanhempien eroriidoista koituu kuitenkin riitaisiin eroon 

ajautuneille vanhemmille ja etenkin perheen lapsille, jotka elävät vanhempien riitojen ja 

epäluottamuksen keskellä (mts.). Eroriidoille, joita kutsun tässä tutkielmassa vaativiksi 

erotilanteiksi, tyypillistä on, että vanhemmat keskittyvät keskinäiseen riitelyynsä niin, 

että he sivuuttavat ja laiminlyövät lapsen tarpeita (Sullivan, 2008). Vaativat erotilanteet 

ovatkin aina vakava uhka lapsen turvallisuudelle, kasvulle sekä kehitykselle, ja 

vaativien erotilanteiden emotionaalinen seuraus on perheille kiistattomasti tuhoisa 

(Joyce, 2016; Turvassa-hanke, 2020). 

 

Erovanhemmuutta, jossa vanhemmilla on yhteishuoltajuus, on kansainvälisesti eritelty 

kolmeen eri erovanhemmuustyyliin vanhempien välisen suhteen perusteella. Näitä 

erovanhemmuuden muotoja ovat konfliktoitunut vanhemmuus (conflicted co-parents), 

yhteistyövanhemmuus (collaborative / cooperative co-parents) ja 

rinnakkaisvanhemmuus (parallel parenting). Näiden erovanhemmuuden muotojen voisi 

ajatella sijoittuvan janalle niin, että konfliktoitunut vanhemmuus ja 

yhteistyövanhemmuus ovat toistensa vastakohtia ja rinnakkaisvanhemmuus sijoittuu 

näiden kahden välille. Vaativissa erotilanteissa vanhempien erovanhemmuus on yleensä 

konfliktoituneen vanhemmuuden kaltaista. Konfliktoituneelle vanhemmuudelle 

tyypillistä on vanhempien välinen suuri epäluottamus, viha, kontrolli sekä riippuvuus 

(Fidler & McHale, 2020). Konfliktoituneessa vanhemmuudessa vanhemmilla on 

vääristyneet käsitykset toisistaan eikä vanhemmilla ole kykyä tukea toisiaan, mikä 

johtaa jatkuvaan taisteluun lapsen asioista (Waller, 2012; Sullivan, 2013a). Vaativiin 

erotilanteisiin ja vanhempien konfliktoituneisiin väleihin liittyy myös väkivallan eri 

muotoja, kuten esimerkiksi eron jälkeistä vainoamista (esim. Laajasalo, 2020).  

 

Myös lapset kokevat vaativissa erotilanteissa väkivaltaa monin eri tavoin vanhempiensa 

taholta. Lapsi kokee väkivaltaa esimerkiksi silloin, kun hän joutuu todistamaan 

vanhempiensa välistä riitelyä tai joutuu näkemään toiseen vanhempaansa kohdistuvaa 

väkivaltaa (Karhuvaara, Kaitue & Ruuhilahti, 2013 s. 23). Vaativissa erotilanteissa 

vanhemmat voivat laiminlyödä lasta emotionaalisesti sekä sivuuttaa lapsen psyykkisen 

ja fyysisen hyvinvoinnin keskittyessään näiden sijaan omaan emotionaaliseen 
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kuohuntaansa (Joyce, 2016; van Lawick & Visser, 2015). Tämän vuoksi 

konfliktoituneesta vanhemmuudesta ja vaativasta erotilanteesta tulee pyrkiä pois. 

Suomalaisessa eroauttamisen kontekstissa konfliktoitunut vanhemmuus on pyritty 

muuttamaan yhteistyövanhemmuuden kaltaiseksi erovanhemmuudeksi. 

Yhteistyövanhemmuudessa vanhempien välillä on eron jälkeen luottamuksellinen 

suhde, jossa ei ole suurempia ristiriitoja ja jossa vanhemmat kunnioittavat toisiaan sekä 

pystyvät kommunikoimaan avoimesti ja sujuvasti toistensa kanssa (Sullivan, 2013a; 

Terävä & Böök, 2019, s. 16). Yhteistyövanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa 

vanhemmat myös kykenevät yhdessä tekemään lasta koskevia päätöksiä. 

Tämänkaltaisen erovanhemmuuden pitkäjänteisten seurausten on todettu olevan lapselle 

hyvät. (Sullivan, 2013a.)  

 

Viime aikoina myös Suomessa on tuotu keskusteluun se, että yhteistyövanhemmuus ei 

välttämättä aina ole mahdollista konfliktoituneessa suhteessa oleville vanhemmille, sillä 

esimerkiksi vanhempien suhteessa oleva väkivalta varjostaa yhteistyövanhemmuuden 

toteutumista (Matikka & Muukkonen, 2019, s. 98). Tilanteisiin, joissa vanhempien 

suhde on konfliktoitunut eikä yhteistyövanhemmuus vanhempien välillä ole 

mahdollista, onkin kansainvälisesti kehitetty rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen 

erovanhemmuuden muoto. Rinnakkaisvanhemmuudessa tavoitteena ei ole vanhempien 

keskinäinen yhteistyö, vaan se, että vanhemmat irtaantuisivat keskinäisestä 

vihamielisyydestään ja olisivat toisiinsa yhteydessä vain välttämättömissä lapseen 

liittyvissä asioissa. Rinnakkaisvanhemmuudessa vanhempien keskinäinen kontakti 

minimoidaan, jotta lasta suojattaisiin konflikteilta ja kumpikin vanhempi pystyisi 

omalla tahollaan hoitamaan lapsen arkielämään liittyvät tilanteet. (Jaffe, Johnston, 

Crooks & Bala, 2008.) Kansainvälisissä tutkimuksissa rinnakkaisvanhemmuuden on 

todettu olevan lapsen näkökulmasta sellainen erovanhemmuustyyli, jonka pitkäaikaiset 

seuraukset ovat yhtä hyvät kuin yhteistyövanhemmuuden kaltaisella 

erovanhemmuudella (Sullivan, 2013a). Rinnakkaisvanhemmuuden voidaan ajatella 

olevan joko yksi askel matkalla kohti yhteistyövanhemmuutta tai itsenäinen 

erovanhemmuuden tyyli, jota tavoitellaan. 
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Kuvio 1 Kuvaus konfliktoituneen vanhemmuuden, rinnakkaisvanhemmuuden ja 

yhteistyövanhemmuuden tyypillisistä piirteistä ja niiden keskinäisestä suhteesta 

 

 

 

 

Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa rinnakkaisvanhemmuuden käsite 

erovanhemmuuden muotona on uusi ja sitä on käytetty suomalaisen sosiaalityön 

kentällä vielä varsin vähän. Tässä tutkielmassa haluankin avoimesti tarkastella, 

voidaanko erityisesti rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden avulla 

tukea lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Lapsen turvallisuus on näkökulma, 

jota on käsitelty eroon liittyvissä tutkimuksissa vähemmän kuin lapsen hyvinvoinnin 

näkökulmaa, vaikka turvallisuudella on iso merkitys lapsen elämässä. Turvattomuuden 

kokemus uhkaa ihmisen psyykkistä tasapainoa kaikissa ikävaiheissa, mutta etenkin 

ihmisen varhaisessa ikävaiheessa lapsena koettuja turvattomuuden kokemuksia pidetään 

psykoanalyyttisessa kontekstissa merkittävänä (Korhonen & Valkonen, 2006). 

Inhimillisen elämän edellytyksenä ja perustana voidaan ajatella olevan ensisijaisen 

tärkeää kokea turvallisuutta. Voidaan jopa ajatella, että koko psykofyysisen kasvun ja 

kehityksen perusta on turvallisuuden kokeminen. (Langinauer, 2011.) Näiden syiden 

vuoksi haluan keskittyä tässä tutkielmassa lapsen turvallisuuden tarkasteluun, vaikka 

ymmärrän sen olevan kiinteä osa lapsen hyvinvointia. 

 

Konfliktoitunut 
vanhemmuus

• Vanhempien välillä on epäluottamusta, 
vihaa ja kontrollia, mikä johtaa jatkuviin 
taisteluihin lapsen asioissa

• Lapsi joutuu kokemaan väkivaltaa 
vanhempiensa taholta

Rinnakkaisvanhemmuus

• Vanhempien välistä yhteistyötä minimoidaan ja 
kumpikin vanhempi hoitaa erillään lapsen 
arkielämää, jotta vältytään konflikteilta

• Lapsen ei tarvitse altistua vanhempien välisille 
konflikteille, joten hänen kokemansa väkivalta 
vähenee

Yhteistyövanhemmuus

• Vanhempien välillä hyvä ja 
luottamuksellinen suhde, jossa 
kommunikointi sujuu ja 
vanhemmat kykenevät tekemään 
yhdessä lasta koskevia päätöksiä

• Vanhempien välillä ei ole suuria 
ristiriitoja eikä lapsi altistu 
konflikteille
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Oma kiinnostukseni vaativia erotilanteita ja lapsen turvallisuutta kohtaan on peräisin 

työkokemuksestani lastensuojelun avohuollon, lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin 

sekä lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen sosiaalityöntekijänä. Näissä 

työtehtävissä olen usein kohdannut vaativissa erotilanteissa olevia perheitä ja lapsia, 

jotka kärsivät tilanteesta. Vaikka tutkielmani on vain opinnäytetyö, haluan omalta 

osaltani tuoda rinnakkaisvanhemmuuden käsitteen osaksi suomalaisen sosiaalityön 

käytäntöä, mikäli sen avulla voidaan edistää lapsen turvallisuutta vanhempien vaativissa 

erotilanteissa. 

 

2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkielmani idea on lähtöisin Turvassa-hankkeelta. Turvassa-hanke on saanut oppia 

Hollannissa kehitetystä No Kids in the Middle -toiminnasta, jonka tavoitteena on tukea 

konfliktoituneita vanhempia kohti rinnakkaisvanhemmuutta (van Lawick & Visser, 

2015). Myös Turvassa-hankkeessa perehdytään rinnakkaisvanhemmuuden käsitteeseen 

ja samalla kehitetään asiakastyöhön soveltuvaa työtapaa, jonka avulla pyritään sekä 

estämään vanhempien välisten konfliktien pitkittyminen että lisäämään lasten ja 

vanhempien hyvinvointia. Tämän kehittämistyön puitteissa Turvassa-hanke tekee 

yhteistyötä yliopistojen kanssa uuden tutkimustiedon saamiseksi. (Vaitomaa, 2020.) 

Tähän tarpeeseen vastaan tällä tutkielmalla.  

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

1. Millainen erovanhemmuus tukee lapsen turvallisuutta vaativissa 

erotilanteissa? 

2. Miten erityisesti rinnakkaisvanhemmuuden avulla voidaan tukea lapsen 

turvallisuutta vaativissa erotilanteissa? 
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3 Tutkielman teoreettinen viitekehys  
 

Seuraavaksi kuvaan tutkielmani teoreettisen viitekehyksen ja määrittelen tutkielmani 

keskeiset käsitteet, joita ovat vaativat erotilanteet ja konfliktoitunut vanhemmuus, 

lapsen turvallisuus, yhteistyövanhemmuus sekä rinnakkaisvanhemmuus.  

 

3.1 Vaativat erotilanteet ja konfliktoitunut vanhemmuus 

 

Käsittelen tässä alaluvussa sekä vaativan erotilanteen että konfliktoituneen 

vanhemmuuden käsitteitä, sillä ne ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Määrittelen ensin 

konfliktoituneen vanhemmuuden käsitteen. Sen jälkeen kerron mitä tarkoitan tässä 

tutkielmassa vaativalla erotilanteella. Lopuksi perehdyn vielä tarkemmin vaativiin 

erotilanteisiin kuvaamalla niihin liittyvää lähisuhdeväkivaltaa.  

 

Konfliktoitunut vanhemmuus vaativissa erotilanteissa 
 

Vanhempien erotilanne on muutosvaihe, jonka myötä vanhemmuus yhä jatkuu, mutta 

erilaisena kuin mitä ennen eroa (Haavisto ym., 2014, s. 8). Avio- ja avoerotilanteita ei 

ole tarpeen määritellä erikseen, sillä lapsen näkökulmasta katsottuna kummassakin on 

kyseessä tuntuva perhe-elämän muutos koko perheen kannalta (Karttunen, 2010, s. 65). 

Eron myötä vanhempien tulee jälleenrakentaa arjen sujumisen järjestelyt ja 

vanhemmuuden toteuttamisen tavat sekä järjestellä ja määritellä perhesuhteet uudelleen 

(Haavisto ym., 2014, s. 8).   

Lisäksi vanhempien erotessa esiin nousee kysymys lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983) on säädellyt 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta vuodesta 1984 alkaen. Lain ensimmäinen pykälä 

määrittelee, että lapsen huollon on turvattava lapsen tasapainoinen kehitys sekä 

hyvinvointi muun muassa takaamalla lapselle myönteiset ja läheiset ihmissuhteet 

varsinkin lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lisäksi lapselle on turvattava hyvä 

hoito, ikätasoinen huolenpito sekä turvallinen kasvuympäristö. Lasta on myös 
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suojattava kaikelta fyysiseltä ja henkiseltä väkivallalta. (Laki lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta 1983, § 1.) Huoltajille lapsen huolto ja tapaamisoikeus tarkoittavat 

sekä oikeuksia että velvollisuuksia, mutta lapselle ne ovat vain oikeuksia (Valkama & 

Litmala, 2006, s. 8). 

 

Vanhempien on erotessaan mahdollista sopia lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyvät 

kysymykset joko heidän keskinäisellä sopimuksellaan, sosiaalitoimen vahvistamalla 

sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Vanhempien keskinäinen sopimus ja 

sosiaalitoimen vahvistama sopimus edellyttävät, että vanhemmat ovat ratkaisusta 

yksimielisiä. (Mts. 1.) Näin tapahtuu noin 90 prosentissa erotilanteista (Haavisto ym., 

2014, s. 9). Jos vanhemmat ovat päätöksestä erimielisiä, he voivat hakea asiaan 

ratkaisua tuomioistuimelta. Kaikissa tuomioistuimessa ratkaistavissa asioissa ei 

kuitenkaan ole kyse riitatilanteesta, vaan tuomioistuin voi antaa ratkaisun lapsen 

huoltoon ja tapaamiseen liittyen myös silloin, kun vanhemmat ovat yksimielisiä ja asia 

käsitellään esimerkiksi liitännäisasiana vanhempien avioeron yhteydessä. (Valkama & 

Litmala, 2006, s. 1.) Käräjäoikeudessa vuosittain käsitellyistä lapsen huolto- ja 

tapaamisoikeuta käsittelevistä asioista noin 1800–2000 kappaletta, eli noin puolet 

kaikista käsiteltävistä asioista, kehittyy riitaisiksi (Oikeusministeriö, 2013, s. 16).  

 

Konfliktit ja riidat ovat tyypillisiä useimmille eronneille pariskunnille, mutta tilanteissa, 

joissa vanhempien väliset konfliktit ovat pitkittyneet, vanhempien välillä on tyypillisesti 

suurta epäluottamusta, lisääntynyttä vihaa, kontrollia ja riippuvuutta (Fidler & McHale, 

2020). Lisäksi konfliktoituneen vanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa 

vanhempien kyky keskinäiseen viestintään, yhteistyöhön ja ongelmanratkaisuun ovat 

heikentyneet, vanhempien päätöksenteko on tehotonta tai epäonnistunutta ja 

vanhemmilla on toistuva halu ryhtyä oikeudenkäynteihin toisiaan vastaan (Elrod, 2001; 

Fidler & McHale, 2020). Konfliktoituneessa vanhemmuudessa vanhemmilla on 

merkittävästi vääristyneet käsitykset heistä itsestään, toisesta vanhemmasta sekä 

lapsesta eivätkä vanhemmat kykene luottamaan toisiinsa, tukemaan toisiaan tai olemaan 

samaa mieltä vanhemmuuteen liittyvistä päätöksistä, mikä johtaa vanhempien väliseen 

jatkuvaan taisteluun lapseen liittyvistä asioista (Waller, 2012; Sullivan, 2013a).  
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 Vaativan erotilanteen määrittely 

 

Vanhempien ero ja siihen liittyvä lapsen asioista sopiminen voi siis tapahtua myös 

hallitusti yhteisymmärryksessä vanhempien välillä. Silloin, kun ero aiheuttaa 

vanhempien välille suuria erimielisyyksiä, jotka pitkittyvät ja aiheuttavat haittaa 

lapselle, voidaan erotilanne määritellä vaativaksi. Vaativaa erotilannetta voitaisiin 

kutsua myös vanhempien huoltoriidaksi. Huoltoriita hallinnollisena terminä tarkoittaa 

lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa oikeusriitaa, mutta sitä voidaan käyttää 

myös laajemmin kuvaamaan sellaista riitelyä ja erimielisyyttä, joka ei ole edennyt 

tuomioistuinkäsittelyyn (Hämäläinen, 2012, s. 89). Vaikka huoltoriidoissa vanhemmat 

näennäisesti riitelevät lapsen edusta ja huolesta lapseen liittyen, voivat todelliset syyt 

riidan taustalla olla lapseen täysin liittymättömiä asioita, kuten vanhempien 

mustasukkaisuus, psyykkiset ongelmat, väkivaltaisuus, alkoholinkäyttö tai uusi 

parisuhde (Auvinen, 2002, s. 117; Gottberg, 2012, s. 56).  

 

Auvinen (2006) on väitöskirjassaan jakanut huoltoriidat tasapeliriitoihin, 

psykososiaalisiin riitoihin ja patologisiin riitoihin. Tasapeliriidoissa, joita oli 50 

prosenttia Auvisen tutkimuksen huoltoriidoista, vanhemmat ovat tasavahvoja keskenään 

ja heidän riidanaiheitaan ovat ensisijaisesti lievät erimielisyydet esimerkiksi 

kasvatustyyleistä ja ympäristöolosuhteista. Psykososiaalisille riidoille ominaisia ovat 

puolestaan huoltajasopivuutta heikentävät psykososiaaliset ongelmat, kuten psyykkiset 

sairaudet tai päihteiden väärinkäyttö. Lisäksi psykososiaalisissa riidoissa on läsnä myös 

joko toisen tai molempien vanhempien moniongelmaisuus eli yhtäaikaiset 

mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä väkivaltaisuus. Psykososiaalisia riitoja oli 

Auvisen tutkimuksessa 41 prosenttia huoltoriidoista. (Mts. 254–256, 265.) 

 

Patologisilla huoltoriidoilla, joita esiintyi Auvisen tutkimuksessa noin yhdeksän 

prosenttia, tarkoitetaan toistuvia ja kroonisia huoltoriitoja. Patologisuudella viitataan 

tässä tapauksessa lastensuojelun käyttämään termiin patologisesta vanhemmuudesta, 

jolle ominaista on lapsen tarpeiden laiminlyönti tai kaltoinkohtelu. Patologisissa 

huoltoriidoissa vanhemmat pitävät hyvin tiukasti kiinni omista vaatimuksistaan sekä 

asenteistaan ja perheenjäsenillä esiintyy usein vaikeaa psyykkistä ylikuormitusta, joka 

tulee esille psykosomaattisena oireiluna. (Mts. 254–257, 265.) Osa patologisia 

huoltoriitoja ovat toistuvat oikeudenkäynnit. Oikeudenkäyntien kierre syntyy, kun 
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oikeuden päätöksen tullessa itsensä hävinneeksi kokeva vanhempi käynnistää uuden 

oikeudenkäyntiprosessin. Pahimmillaan toistuvat oikeudenkäynnit jatkuvat siihen 

saakka, kunnes lapsi täysi-ikäistyy. (Gottberg, 2012, s. 56.) 

 

Myös Turvassa-hankkeessa on määritelty psykososiaalisten ja patologisten riitojen 

ominaispiirteitä. Nämä yhdessä muodostavat hankkeen määrittelyssä vaativan 

eroauttamisen kategorian, jolle ominaisia piirteitä ovat muun muassa vanhempien 

kommunikaatiovaikeudet, vanhemman ja/tai lapsen (vakava) psyykkinen oireilu tai 

neuropsykologiset ongelmat, vieraannuttaminen, päihdeongelma ja lievä väkivalta, joka 

on käsitelty eikä enää vaikuta vanhempien väleihin. Vaativan eroauttamisen kategorian 

lisäksi Turvassa-hankkeessa on määritelty korkean turvallisuusriskin erotilanteet, joille 

tyypillistä on vakava parisuhdeväkivalta ennen eroa tai tämän väkivallan tai väkivallan 

uhan jatkuminen myös eron jälkeen. Näitä väkivallan muotoja ovat muun muassa eron 

jälkeinen vaino, lapsen kaappausuhka, seksuaalirikos tai sen epäily ja perhesurmariski. 

(Turvassa-hanke 2020.)  

 

Tämän tutkielman fokuksessa ovat Auvisen (2006) ja Turvassa-hankkeen (2020) 

määrittelemät psykososiaaliset ja patologiset riidat sekä korkean turvallisuusriskin 

erotilanteet. Tutkimuskirjallisuudessa näihin voidaan viitata siis myös huoltoriidan, 

konfliktoituneen tai pitkittyneen eroriidan sekä kärjistyneen huolto- ja tapaamisriidan 

käsitteillä. Selkeyden vuoksi olen päätynyt tässä tutkielmassa kuvaamaan näitä tilanteita 

vaativan erotilanteen käsitteellä.    

 

 Lähisuhdeväkivalta osana vaativia erotilanteita  
 

On todettu, että vaativissa erotilanteissa on kohonnut riski lähisuhdeväkivallan 

erityisille muodoille, kuten perhesurmalle tai vainoamiselle (Karhuvaara ym., s. 16; 

Laajasalo, 2020). Sen vuoksi määrittelen seuraavaksi lähisuhdeväkivallan käsitteen ja 

sen yhteyden erotilanteisiin sekä tarkastelen tarkemmin vaativiin erotilanteisiin liittyen 

lähisuhdeväkivallan erityisiä muotoja eli perhesurmariskiä, eron jälkeistä vainoamista ja 

vieraannuttamista.  
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Lähisuhdeväkivalta erotilanteissa ja perhesurmariski 

 

Lähisuhdeväkivallassa väkivallan tekijä on uhrille jollain tapaa läheinen, esimerkiksi 

uhrin nykyinen tai entinen avio- tai avopuoliso, seurustelukumppani tai vanhempi. 

Lähisuhdeväkivallan voidaan määritellä olevan läheisessä suhteessa tapahtuvaa 

henkisen, fyysisen, seksuaalisen, taloudellisen tai hengellisen vallan väärinkäyttöä tai 

vallan väärinkäytön uhkaa. Lähisuhdeväkivaltaa kuvaamaan voidaan käyttää myös 

esimerkiksi termejä perheväkivalta, parisuhdeväkivalta tai naisiin kohdistuva väkivalta. 

(Karhuvaara ym., 2013, s. 16).  

 

Lähisuhdeväkivalta on sukupuolistunutta väkivaltaa, sillä sen muodot, yleisyys ja 

seuraukset eroavat sukupuolen mukaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021). 

Vuoden 2019 aikana kaikista lähisuhdeväkivallan aikuisista uhreista 76,8 prosenttia oli 

naisia ja kaikista lähisuhdeväkivallasta epäillyistä 78,2 prosenttia oli miehiä. Tulee 

kuitenkin muistaa, että tilastoissa on näkyvillä vain ne tapaukset, jotka on ilmoitettu 

viranomaisille eivätkä läheskään kaikki tilanteet tule viranomaisten tietoon. (Suomen 

virallinen tilasto (SVT), 2020.) Ei siis tule myöskään sivuuttaa sitä, että myös miehet 

kokevat lähisuhdeväkivaltaa. 

 

Useissa tutkimuksissa on huomattu erotilanteen erottuvan selkeänä riskikohtana 

väkivallalle altistumisessa. Eron onkin todettu olevan kaikkein vaarallisinta aikaa 

parisuhteessa oleville. (Karhuvaara ym., 2013, s. 12.) Eräässä suomalaisessa 

tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin miesten harjoittamaa lähisuhdeväkivaltaa, todettiin, 

että lähisuhdeväkivalta harvemmin alkaa eron hetkellä. Joissain tilanteissa myös näin 

tapahtuu, mutta todennäköisempää kuitenkin on, että väkivaltaista käytöstä on ollut jo 

parisuhteen aikana. (Piispa, 2006, s. 59.) Perheessä ollut väkivalta voi myös jopa 

lisääntyä eron hetkellä tai sen jälkeen väkivallan tekijän ymmärtäessä, että hän on 

menettämässä mahdollisuutensa kumppaninsa kontrollointiin. Väkivallan tekijän yksi 

keino jatkaa väkivaltaa ex-kumppaniinsa on käydä taisteluita oikeudessa lapsen huolto- 

ja tapaamisasioihin liittyen. (Jaffe, Lemon & Poisson, 2002, s. 61.) Kontrollin 

menetykseen voi liittyä myös väkivallan tekijän pelko siitä, että hän menettäisi eron 

jälkeen lapsensa (Karhuvaara ym., 2013, s. 13).  
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Äärimmäisissä tapauksissa fyysinen lähisuhdeväkivalta voi johtaa surmatilanteisiin. 

Suomessa vuosina 2003–2009 eroamassa olevilla tai vastaeronneilla naisilla 

parisuhdetappokuolleisuus kymmenkertaistui verraten niiden naisten kuolleisuuteen, 

jotka elivät parisuhteessa. On kuitenkin huomioitava, että vaikka riski tulla surmatuksi 

kasvoi erotilanteessa, ei se todellisuudessa ollut kyseisellä ajanjaksolla kuin 0,1 

promillea. (Lehti, 2011, s. 23.) Piispa, Taskinen ja Ewalds (2012) ovat tehneet 

selvityksen liittyen perhesurmien syihin. Heidän selvityksessään perhesurmalla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa vanhempi surmaa yhden tai useamman lapsen sekä avo- tai 

aviopuolisonsa. Miesten tekemissä perhesurmista on voitu erotella kaava, jossa mies 

surmaa lapsensa tai koko perheensä kostaakseen vaimolleen, joka on ottanut esille eron 

mahdollisuuden tai muuttanut vastikään erilleen miehestä. Naisten tekemien 

perhesurmien taustalla puolestaan on ollut esimerkiksi vaativia eroriitatilanteita, joiden 

vuoksi naiset ovat kokeneet olleensa uupuneita tai toivottomia. Usein sekä miesten että 

naisten tekemissä perhesurmissa on ollut taustalla jo parisuhteen aikana esiintynyttä 

väkivaltaa. (Mt.)  

 

Myös Guileyardo, Prahlow ja Barnard (1999) ovat tarkastelleet motiiveja sille, miksi 

vanhempi on päätynyt surmaamaan oman lapsensa. Yksi selitys lapsisurmille olivat 

tilanteet, jotka saivat alkunsa lapsen huoltajuuteen liittyvistä seikoista. Tällainen saattoi 

olla esimerkiksi tilanne, jossa toinen vanhempi on menettänyt lapsensa huoltajuuden ja 

tämän seurauksena surmannut sekä lapsensa että itsensä, jotta toinen vanhempi ei saisi 

lasta luokseen ja jotta hän itse voisi ikuisesti olla yhdessä lapsensa kanssa. Tällaiseen 

tekoon päätynyt vanhempi on voinut tuntea lapsen olevan vaarassa toisen vanhemman 

luona. (Mt.) 

 

Eron jälkeinen vaino ja vieraannuttaminen 

 

Vainoaminen tulee esiin yhä useammin huoltoriitoja koskevissa oikeudenkäynneissä 

(Häkkänen-Nyholm, 2017, s. 83). Vainoaminen on kriminalisoitu Suomessa vuodesta 

2014 lähtien ja sillä tarkoitetaan toistuvaa seuraamista, uhkailua, tarkkailua tai 

yhteydenottoja, jotka aiheuttavat pelokkuutta ja ahdistusta vainotussa (Karhuvaara ym., 

2013, s. 20; Mäenpää, 2017, s. 58). Mäenpää (2017, s. 58) on tutkinut pääasiassa Itä-

Suomessa vuosina 2014–2015 annettuja vainoamisrikoksiin liittyviä tuomioita. Noin 
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puolessa tapauksista vainoaja ja uhri olivat entisiä puolisoita tai seurustelukumppaneita 

(mts. 66). Piispan (2006, s. 59) tutkimuksen mukaan miesten harjoittama eron jälkeinen 

lähisuhdeväkivalta on tyypillisesti häirintää, uhkailua tai väijymistä, eli tekoja, jotka 

voidaan liittää osaksi eron jälkeistä vainoamista. 

 

Vainoon liittyvä väkivalta voi kattaa useita väkivallan eri muotoja, kuten fyysistä, 

henkistä, seksuaalista, taloudellista tai teknologia-avusteista väkivaltaa. Se, miten vaino 

haavoittaa uhria, voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin. Sosiaalisessa haavoittavuudessa 

vainoaja rajaa uhrin arkea, elinpiiriä, liikkumatilaa ja sosiaalisia suhteita jokaisella arjen 

osa-alueella. Psykologisessa ja emotionaalisessa haavoittavuudessa vainoaja 

vahingoittaa uhria emotionaalisesti ja henkisesti esimerkiksi uhkailemalla tai 

manipuloimalla uhria. Vainoaja voi haavoittaa uhria myös fyysisesti, esimerkiksi 

pahoinpitelemällä uhria tai pakottamalla hänet seksuaaliseen kanssakäymiseen. 

Fyysisen haavoittuvuuden teot voivat suuntautua myös uhrin läheisiin ihmisiin, 

esimerkiksi lapseen. Yksi esimerkki vainon fyysisestä haavoittavuudesta ovat 

lapsikaappaukset. (Nikupeteri, 2016, s. 42, 51–58.)   

 

Eron jälkeisen vainoamisen ohella myös vieraannuttamisen käsitteen esiintyvyys on 

lisääntynyt huoltoriitoja koskevissa oikeudenkäynneissä (Häkkänen-Nyholm, 2017, s. 

83). Vieraannuttamisen yleisyyttä ei ole Suomessa tai muissa Pohjoismaissa juurikaan 

tutkittu, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa sitä on arvioitu esiintyvän 10–30 prosentissa 

huoltajuusriidoista (Baker, 2007; Häkkänen-Nyholm, 2010). Vieraannuttamisessa 

toinen vanhempi käyttäytyy tavalla, joka joko vaikeuttaa lapsen ja tämän toisen 

vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta tai äärimmäisissä tapauksissa katkaisee 

tämän suhteen kokonaan. Vieraannuttaminen voi olla esimerkiksi sitä, että vanhempi 

uhkaa tai kiristää lasta esimerkiksi rakkauden tai huolenpidon menettämisellä, jos lapsi 

on yhteydessä toiseen vanhempaansa. Lapsi voidaan myös esimerkiksi pakottaa 

muuttamaan kauas toisesta vanhemmastaan. Vieraannuttamisesta voidaan puhua niissä 

tilanteissa, joissa lapsella ja vieraannutetulla vanhemmalla on aiemmin ollut normaali ja 

myönteinen suhde eikä siihen ole liittynyt mitään lapsen kannalta vahingollista. 

Vieraannuttamisen taustalla on usein vihaa ja katkeruutta toista vanhempaa kohtaan. 

(Häkkänen-Nyholm, 2010.)  
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Usein vainon ja vieraannuttamisen termit esiintyvät huoltoriidoissa riidan vastakkaisilla 

osapuolilla. Yhtenä esimerkkinä tästä on tilanne, jossa vainotuksi joutunut vanhempi 

saattaa vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta, koska ajattelee vain suojelevansa lasta 

impulsiiviseksi, arvaamattomaksi ja väkivaltaiseksi muuttuneelta vanhemmalta. 

Vainoamista harjoittava vanhempi puolestaan kokee itsensä vain vieraannutetuksi eikä 

ajattele tekojaan vainoamisena, vaan kokee, että hänen toimintansa on oikeutettua, 

koska hän ei saa tavata lastaan. (Häkkänen-Nyholm, 2017, s. 84.)  

 

Vainon ja vieraannuttamisen kokemukset voivat vaativissa erotilanteissa olla todellisia 

kokemuksia tai niitä voidaan esittää väitteinä, joilla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi 

huoltoriidan oikeudenkäynnin tuomariin (mts.). Jaffe ym. (2008) ovat tarkastelleet 

vaativiin erotilanteisiin liittyviä väkivaltaväitteitä koskevia tutkimuksia ja toteavat, että 

huoltoriitojen yhteydessä esitetyistä lapsiin kohdistuvista pahoinpitelyväitteistä 48–78 

prosenttia on ollut perättömiä. Kaikki perättömät väitteet eivät kuitenkaan ole olleet 

keksittyjä tai tahallista kiusantekoa, vaan väitteen osoittanut vanhempi on voinut 

rehellisesti uskoa lapseen kohdistuneen pahoinpitelyn tapahtuneen. Kun vanhempi 

tuntee pelkoa, epäluottamusta tai negatiivisia uskomuksia toisesta vanhemmasta, kuten 

usein vaativissa erotilanteissa käy, mahdollisuus väärinkäsityksiin kasvaa merkittävästi. 

(Mt.) 

 

3.2 Lapsen turvallisuus vaativissa erotilanteissa 
 

Tässä alaluvussa tarkastelen tarkemmin lapsen turvallisuuden käsitettä sekä sitä, miten 

vaativat erotilanteet ja konfliktoitunut vanhemmuus vaikuttavat lapsen turvallisuuteen ja 

mitä seurauksia siitä on lapsen elämään.  

 

Lapsen turvallisuus 
 

Ytimekkäästi määriteltynä lapsen voidaan ajatella olevan turvaton silloin, kun hänellä 

on huolia. (Langinauer, 2011). Laajemmin ajateltuna turvallisuus voidaan ymmärtää 

myös osana lasten hyvinvointia. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee 

lasten hyvinvointia neljän yleisperiaatteensa avulla, joita ovat syrjimättömyys, lapsen 
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edun huomioiminen, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten 

kunnioittaminen (Unicef, päiväämätön). Tämän lisäksi lasten hyvinvoinnin voidaan 

ajatella olevan dynaaminen prosessi, jonka syntyyn vaikuttavat sekä ihminen itse että 

ympärillä olevat muut ihmiset, yhteiskunta ja kulttuuri sekä jonka lopputulemana lapsen 

fyysisen, henkisen, sosiaalisen ja materiaalisen hyvinvoinnin kokemukset ovat 

useammin positiivisia kuin negatiivisia. (Minkkinen, 2013.) 

 

Fyysisen hyvinvoinnin edellytyksiin kuuluu, että lapsella on turvalliset ja vakaat 

aikuiset kotiympäristössään. Henkinen hyvinvointi puolestaan syntyy positiivisesta 

tilanteesta lapsen ja hänen läheistensä välillä esimerkiksi hyväksymisen ja 

turvallisuuden kokemuksien kautta. Sosiaalisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan lapsen 

positiivisia suhteita hänelle läheisiin aikuisiin ja ystäviin. Jotta positiiviset suhteet 

voisivat syntyä, on lapsella oltava kokemus ihmissuhteen turvallisuudesta ja vakaudesta. 

Materiaalinen hyvinvointi perustuu vanhempien taloudelliselle tilanteelle ja kodin 

materiaaliselle hoivalle (the material care at home). (Mt.) Näistä neljästä osa-alueesta 

etenkin fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sisältävät turvallisuuden 

kokemuksen, joten turvallisuus on kiinteä osa lasten hyvinvointia.  

 

Vaativan erotilanteen ja konfliktoituneen vanhemmuuden vaikutukset 

lapsen turvallisuuteen 

 

Koska turvallisuus on osa lasten hyvinvointia, tulee vaativien erotilanteiden vaikutusta 

lapsen turvallisuuteen tarkastella myös lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Vaativassa 

erotilanteessa ja konfliktoituneessa vanhemmuudessa vanhemmat usein ajattelevat sekä 

toimivansa lapsen parhaaksi että suojelevansa lasta. Tämän vuoksi vanhemmat voivat 

kokea, että heidän on jatkettava taistelua toista vanhempaa vastaan, sillä muuten he 

hylkäisivät lapsensa. Tosiasiassa konfliktoituneet vanhemmat ovat kuitenkin takertuneet 

keskinäisiin konflikteihinsa ja omaan emotionaaliseen kuohuntaansa niin tiukasti, että 

he sivuuttavat lapsen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin. (Joyce, 2016; van Lawick & 

Visser, 2015.)  

 

Tyypillistä konfliktoituneessa vanhemmuudessa on, että vanhemmat laiminlyövät 

lapsen tarpeita ja jättävät lapsen heidän keskinäisen konfliktinsa keskelle (Sullivan, 
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2008). Tämän vuoksi lapset kokevatkin usein emotionaalista laiminlyöntiä vanhempien 

pitkittyneiden huoltoriitojen aikana (Joyce, 2016). Emotionaalinen pahoinpitely, 

hyväksikäyttö ja laiminlyönti ovat yleisiä, mutta alitunnettuja lapsen pahoinpitelyn 

muotoja, joita alan ammattilaistenkin on vaikea tunnistaa ja määritellä. Emotionaaliselle 

pahoinpitelylle ominaisia piirteitä ovat haitalliset vuorovaikutusmallit, jotka eivät vaadi 

fyysistä yhteyttä lapsen kanssa sekä se, että tekijänä on lähes poikkeuksetta lapsen 

ensisijainen hoitaja, kuten vanhempi. Jotta tietynlainen toiminta voitaisiin määritellä 

emotionaaliseksi pahoinpitelyksi, se ei edellytä sitä, että teon tekijällä olisi ollut 

tarkoituksena vahingoittaa lasta. (Glaser, 2002.)  

 

Esimerkiksi vieraannuttamista voidaan ajatella lapsen massiivisena emotionaalisena 

kaltoinkohteluna. Vieraannuttamista kokeva lapsi menettää psykologisesti ajateltuna 

molemmat vanhempansa. Vieraannuttamisen kohteena oleva vanhempi ei enää pysty 

osallistumaan lapsen elämään ja vieraannuttamista harjoittava vanhempi ei kykene 

ottamaan huomioon lapsen tunteita ja tarpeita, vaan keskittyy entisen puolisonsa 

vieraannuttamiseen. (Sinkkonen, 2018.) Vanhemman vieraannuttamisen tavat ja 

strategiat vaativat usein myös lapsen aktiivista osallistumista, joka herättää lapsessa 

syyllisyyttä ja häpeää (Häkkänen-Nyholm, 2010). Baker (2005) on haastatellut 

tutkimuksessaan aikuisia, jotka ovat kokeneet lapsena vieraannuttamista. Bakerin 

tutkimuksen tulokset osoittivat, että vieraannuttamisen kokemus vaikutti heikentävästi 

haastateltujen itsetuntoon ja itseluottamukseen sekä näyttäytyi muun muassa 

masennusoireiluna ja päihteiden käytön ongelmana (mt.).   

 

Luonnollisesti väkivallan kohteeksi joutuminen on yksi suurimmista tekijöistä, joka 

rikkoo sekä lapsen hyvinvointia että turvallisuuden tunnetta. Lapsi kokee väkivaltaa 

esimerkiksi silloin, kun hän joutuu todistamaan vanhempiensa välisiä riitoja, joutuu 

pelkäämään toisen vanhemman vahingoittumista, joutuu puolustamaan väkivallan 

kohteeksi joutunutta vanhempaansa tai joutuu viestinviejäksi vanhempiensa välille. 

Etenkin pienten lasten kohdalla vahingollisempaa kuin lapseen itseen kohdistuva 

väkivalta, voi olla se, että lapsi altistuu näkemään, kun hänen toiseen vanhempaansa 

kohdistuu väkivaltaa. (Karhuvaara ym., 2013, s. 7, 23.)  

 

Myös toistuvat, pitkät ja vihamieliset huoltoriitojen oikeudenkäynnit voivat aiheuttaa 

pysyviä vaikutuksia lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen terveyteen samalla 
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tavalla kuin esimerkiksi lapsen fyysinen pahoinpitely ja laiminlyönti (Joyce, 2016). 

Lisäksi jo väkivallalle altistuminen aiheuttaa lapselle stressitilan, joka toistuvana ja 

pitkittyneenä altistaa lapsen somaattiselle ja psyykkiselle sairastumiselle. (Matikka & 

Muukkonen, 2019, s. 100.) Uhka väkivallasta vaikuttaa myös lapsen käytökseen ja 

mielentilaan kapeuttamalla lapsen elämää. Lapsi voi joutua esimerkiksi olemaan 

varuillaan fyysisen väkivallan pelossa tai pyrkiä miellyttämään vanhempaansa sekä 

mukautumaan vanhemman toiveisiin yrittäessään välttää vanhemman mahdollista 

suuttumista. (Karhuvaara ym., 2013, s. 24.)  

 

Vaativiin erotilanteisiin liittyvä väkivalta voi vaikuttaa lapsen turvallisuuteen myös 

vanhemman heikentyneen toimintakyvyn kautta. Voi olla, että väkivaltaa kokeneella 

vanhemmalla ei välttämättä ole eron jälkeen voimavaroja kiinnittää huomiota lapsen 

tarpeisiin ja etuun. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa väkivaltaa kokenut vanhempi 

suostuu tapaamisiin, jotka todellisuudessa ovat lapselle liian raskaita tai haitallisia, 

saadakseen uuden arjen sujumaan. Väkivaltaa kokeneen vanhemman vanhemmuuden 

kyky voi myös heikentyä ja vanhempi voi esimerkiksi masentua tai uupua, jolloin 

lapsen tarpeet voivat jäädä huomioimatta. Voimavarojen vähentyessä vanhempi ei 

välttämättä kykene hakemaan tilanteeseen tarvittavaa ulkopuolista apua, jolloin lapsesta 

voi tulla vanhemman hoivaaja. (Karhuvaara ym., 2013, s. 24–25.)  

 

Heikentynyt huolenpito vaikuttaa lapsen turvallisuuden kokemukseen läpi lapsuuden. 

Vornanen (2000) on tutkinut väitöskirjassaan 13–17-vuotiaiden nuorten turvallisuutta ja 

sitä heikentäviä tekijöitä. Hänen tutkimuksensa tulosten mukaan yksi nuorten 

turvallisuutta heikentävä tekijä on perhevaikeudet, johon kuuluvat esimerkiksi vakavat 

ristiriidat ja kokemus heikentyneestä huolenpidosta. Nuorten kokemat perhevaikeudet 

olivat tutkimuksen mukaan yhteydessä esimerkiksi nuorten lisääntyneeseen masennus- 

ja ahdistusoireiluun sekä vähentyneeseen tyytyväisyyteen elämää kohtaan, joka korreloi 

nuorten turvallisuuden kokemuksiin.  (Mts. 276– 277.)  

 

Vanhempien pitkittyneiden ja mahdollisesti väkivaltaa sisältäneiden riitojen aiheuttama 

emotionaalinen hätä ja turvattomuuden tunne voivatkin saada lapsessa aikaan 

esimerkiksi kiukuttelua ja ärtyneisyyttä, joka voi johtaa sopeutumisongelmiin. Nämä 

sopeutumisongelmat voivat myös muuttua lapselle pysyvimmiksi käytösmalleiksi ja 

persoonallisuuden piirteiksi. (Sinkkonen, 2017, s. 31.) Kun lapsi esimerkiksi joutuu 
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selviytymään turvattomuutta synnyttävistä tilanteista pääasiallisesti itse, hän alkaa 

ennakoida turvattomuutta aiheuttavia tilanteita. Tämä saattaa näyttäytyä lapsessa 

ahdistuneisuutena, jännityksenä, levottomuutena tai ärtyisyytenä. Pitkään jatkuessaan 

nämä oireet voivat johtaa esimerkiksi masennukseen. (Langinauer, 2011.)  

 

Vaativiin erotilanteisiin liittyvät vanhempien konfliktit ja vanhempien harjoittamat 

väkivallan muodot ovat lapselle erityisen vahingoittavia, koska tällöin lapsen kaikkein 

läheisimmät ihmiset suojelemisen sijaan vahingoittavat ja kaltoinkohtelevat häntä. Tästä 

huolimatta lapsi usein joutuu turvautumaan kaltoinkohtelevaan vanhempaan tai 

vanhempiin, mikä aiheuttaa ristiriidan lapsen kiintymyssuhteissa. Kiintymyssuhteen 

vaurioitumisella on yhteys lapsen kehityksen häiriintymiseen ja sillä on usein 

vaikutuksia myös lapsen käsityksiin muista ihmisistä sekä elämästä ylipäänsä. (Suokas-

Cunliffe, 2006.) Lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu myös altistaa kaltoinkohtelulle 

myöhemmässä elämässä (Karhuvaara ym., 2013, s. 24). Lapsilla, joiden vanhempien 

erovanhemmuustyyli on konfliktoituneen vanhemmuuden kaltainen, on todettu olevan 

yhteistyövanhemmuutta tai rinnakkaisvanhemmuutta toteuttavien vanhempien lapsiin 

verrattuna huomattavasti todennäköisemmin pitkäaikaisia sopeutumisongelmia 

(Sullivan, 2013a). Vaativissa erotilanteissa olevien lasten psyykkinen tukeminen ja 

auttaminen ammattilaistahojen toimesta on myös haasteellista ja sille on vain rajalliset 

mahdollisuudet, mikäli lapsen ahdistuneisuuden perimmäinen syy, eli vanhempien 

konfliktit, eivät poistu. (van Lawick & Visser, 2015.) 

 

3.3 Yhteistyövanhemmuus 
 

Yhteistyövanhemmuudesta voidaan käyttää myös termejä jaettu vanhemmuus tai 

yhteisvanhemmuus (Terävä & Böök, 2019, s. 11). Yhteistyövanhemmuudessa 

vanhemmilla on paikkansapitävä näkemys omasta itsestään, toisesta vanhemmasta ja 

lapsesta. Lisäksi vanhemmat luottavat toisiinsa, heillä on hyvät ongelmanratkaisutaidot 

ja he kykenevät neuvottelemaan erimielisyyksistä lapsen asioista sovittaessa. (Sullivan, 

2013a.) 

 

Toimivaa eron jälkeistä yhteistyövanhemmuutta voidaan kuvata kolmen elementin 

kautta. Ensimmäinen näistä on lapsen ensisijaisuuden arvo. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
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toimivassa yhteistyövanhemmuudessa vanhemmat pystyvät tarkastelemaan arkea lapsen 

näkökulmasta käsin. Lisäksi vanhemmat pyrkivät minimoimaan lapsen kokemaa 

stressiä eivätkä he käytä lasta keskinäisenä lyömäaseena tai tiedon välittäjänä. Toinen 

toimivan yhteistyövanhemmuuden elementti on vanhempien oma asenne, joka sisältää 

toisen vanhemman kunnioituksen ja vanhemman oman henkilökohtaisen kasvun. 

Henkilökohtaisen kasvun tavoite pitää sisällään sen, että vanhemmat erokriisin keskellä 

löytäisivät itsensä ja itselleen ominaisen tavan toimia vanhempana. Toisen vanhemman 

kunnioittaminen puolestaan edellyttää vähintään toisen vanhemman sietämistä ja 

parhaimmillaan toiseen luottamista sekä kärsivällisyyttä, käytöstapoja ja asiallisuutta 

toista vanhempaa kohtaan. Kolmas elementti, joka kuvaa toimivaa 

yhteistyövanhemmuutta, on toimiva arki ja siihen tarvittavat vuorovaikutussuhteet. 

Tämän syntyyn tarvitaan vanhempien kompromisseja ja joustamista niin asenteissa kuin 

konkreettisissa teoissakin. Parhaimmillaan yhteistyövanhemmuudessa vanhempien 

välillä on avoin ja sujuva vuorovaikutus, jossa kummatkin tulevat toisiaan puoliväliin 

vastaan. (Terävä & Böök, 2019, s. 14–16.) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällainen vanhempien eron jälkeinen solidaarisuus on 

lähtökohta lasten terveelle emotionaaliselle kasvulle. Solidaarisuudella ei tarkoiteta vain 

konfliktien ja toisen vanhemman arvostelun puuttumista, vaan myös sellaista 

kumppanuutta, jossa vanhempien yhteistyö toimii ja vanhemmat pystyvät vastamaan 

lapsen emotionaalisiin tarpeisiin sekä edistämään lapsen turvallisuutta. (Fidler & 

McHale, 2020.) Myös se, että vanhemmat eron jälkeen noudattavat samoja sääntöjä 

sekä tukevat toistensa vanhemmuutta ja auktoriteettia, on lapselle hyödyllistä (Amato, 

Kane & James, 2011). Yhteistyövanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden 

pitkäjänteiset seuraukset ovatkin lapselle hyvät (Sullivan, 2013a). 

 

Suomessa yhteistyövanhemmuutta eron jälkeisen vanhemmuuden muotona korostavat 

esimerkiksi vaativien erotilanteiden parissa työskentelevät ammattilaiset (Autonen-

Vaaraniemi, 2019; Forsberg, Kääriäinen, Ritala-Koskinen, 2018). 

Yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen ei kuitenkaan aina ole paras tai toimivin 

vaihtoehto ja etenkin vanhempien suhteessa vaikuttava väkivalta varjostaa 

yhteistyövanhemmuuden toteutumista. Yhteistyövanhemmuuden rakentamista ja 

tavoittelemista rajoittavat väkivallan turvallisuusriskit, sen aiheuttamat psykologiset 

haavat sekä uhrin pelko. Yhteistyövanhemmuuden kaltainen vanhemmuus on sitä 
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kauempana, mitä vakavampaa ja mitä enemmän väkivaltaa perheessä on ollut 

perheenjäsenten välillä. Yhteistyövanhemmuutta mietittäessä on välttämätöntä 

huomioida väkivallan vaikutukset lapsen edun ja väkivaltaa kokeneen uhrin 

turvallisuuden näkökulmasta. Jotta vanhempia voitaisiin kannustaa 

yhteistyövanhemmuuteen, on oltava varmuus siitä, että fyysinen ja henkinen väkivalta 

ja pelko ovat poistuneet perheen sisäisistä suhteista. Yhteistyövanhemmuuden edellytys 

on turvallisuus ja väkivallattomuus. (Matikka & Muukkonen, 2019, s. 98–99, 103.) 

Yleistynyt vaade vanhempien yhteistyövanhemmuudesta ja yhteistyöstä on jopa yksi 

rakenteellinen syy, joka synnyttää ja ylläpitää vaativia erotilanteita (Elrod, 2001). 

 

3.4 Rinnakkaisvanhemmuus 
 

Rinnakkaisvanhemmuus erovanhemmuuden muotona on kehitetty tilanteisiin, joissa 

vanhempien konfliktoitunut suhde on pitkittynyt eikä yhteistyövanhemmuus 

vanhempien välillä ole mahdollistunut tai onnistunut. Rinnakkaisvanhemmuuden 

ajatuksen taustalla on se, että vanhemmat ovat toisistaan erillään hyviä vanhempia 

lapselleen. (Jaffe ym., 2008.) Rinnakkaisvanhemmuuden käsitteen parissa 

työskennellään kansainvälisesti esimerkiksi ainakin Kanadassa käytössä olevassa 

Parenting Coordination -toiminnassa sekä Hollannissa kehitetyssä No Kids in The 

Middle -ohjelmassa. Kummankin toiminnan tavoitteena on tukea vanhempia 

konfliktoituneesta vanhemmuudesta kohti rinnakkaisvanhemmuutta. (Sullivan, 2013b; 

van Lawick & Visser, 2015). 

 

Rinnakkaisvanhemmuudella tarkoitetaan siis sellaista erovanhemmuuden muotoa, jossa 

vanhemmat ovat irtaantuneet keskinäisestä tiivistä yhteistyöstään. 

Rinnakkaisvanhemmuudessa ei tavoitella vanhempien keskinäistä yhteistyötä, vaan sitä, 

että vanhemmat irrottautuisivat toisistaan ja keskinäisestä pitkäaikaisesta 

vihamielisyydestään. Rinnakkaisvanhemmuudessa ajatuksena on, että kumpikin 

vanhempi osallistuu lapsen elämään, mutta molemmat vanhemmat tekevät omilla 

tahoillaan päätökset lapsen arkielämään liittyen silloin, kun lapsi on heidän luonaan. 

Näin vanhempien välinen kontakti minimoidaan ja lasta suojellaan vanhempien välisiltä 

konflikteilta. (Jaffe ym., 2008.)  
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Onnistuneen rinnakkaisvanhemmuuden elementtejä ovat asianmukainen 

vanhemmuussuunnitelma tai huoltajuusmääräys sekä toimivat kommunikaatiokanavat 

ja päätöksentekoprosessit. Vanhemmuussuunnitelmassa tulisi yksityiskohtaisesti 

määritellä se, milloin lapsi on kummankin vanhemman luona. Lisäksi 

vanhemmuussuunnitelmassa tulisi olla erityiset määritelmät esimerkiksi lapsen 

siirtymille, matkoille sekä sille, kuinka toiseen vanhempaan ollaan yhteydessä. Mitä 

tarkemmin vanhemmuussuunnitelmassa on eritelty lapseen liittyviä asioita, sitä 

vähemmän vanhempien tulee olla sitoutuneita toisiinsa. Mitä vähemmän vanhempien 

välistä sitoutumista on, sitä vähemmän on mahdollisuuksia vanhempien välisille 

konflikteille. (Sullivan, 2013a.) 

 

Toimivat kommunikaatiokanavat mahdollistavat rinnakkaisvanhemmuudessa sen, että 

vanhemmat voivat välittää lapseen liittyvää välttämätöntä tietoa keskenään. 

Välttämättömiä tietoja ovat esimerkiksi lapsen terveyteen ja kouluun liittyvät tiedot. 

Nämä ovat myös sellaisia asioita, joihin liittyen vanhempien on tehtävä monenlaisia 

uusia päätöksiä lapsen kasvaessa. Tämän vuoksi rinnakkaisvanhemmuudessa tulisi 

luoda vanhempien välille myös toimivat päätöksentekoprosessit, koska 

päätöksentekotilanteet ovat usein riskialttiita konflikteille. (Mt.) Joidenkin lähteiden 

mukaan rinnakkaisvanhemmuudessa kumpikin vanhempi saa tehdä lapseen liittyviä 

arkisia päätöksiä, mutta isoimmat ja tärkeimmät päätökset ovat vain toisen vanhemman 

päätösvallan alla (Jaffe ym., 2008). 

 

Kansainvälisesti on todettu, että rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden 

pitkäaikaiset seuraukset lapselle vastaavat yhteistyövanhemmuuden kaltaisen 

erovanhemmuuden hyviä seurauksia (Sullivan, 2013a). Muutamissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa rinnakkaisvanhemmuus on jopa ollut kaikkein yleisin erovanhemmuuden 

muoto, kun sitä on verrattu konfliktoituneeseen vanhemmuuteen ja 

yhteistyövanhemmuuteen (Mandarino, Kline Pruett & Fieldstone, 2016; Sullivan 

2013b).  

 

Osa tutkijoista on ollut sitä mieltä, että rinnakkaisvanhemmuutta paremmin kuvaava 

termi olisi konfliktinen rinnakkaisvanhemmuus (parallel parenting with some conflict) 

(Amato ym., 2011). Lisäksi rinnakkaisvanhemmuuteen liittyen on kehotettu 
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kiinnittämään huomiota siihen, että lapsen maailma ei jakaudu kahdeksi erilliseksi 

alueeksi, jotka eivät lainkaan liity toisiinsa tai jotka häiritsevät esimerkiksi lapsen 

koulunkäyntiä (Jaffe ym., 2008).  

 

Rinnakkaisvanhemmuuden käsitettä on suomalaisessa kontekstissa käytetty ainakin 

muutamissa opinnäytetyön tasoisissa tutkielmissa kuvaamaan huostaanotetun lapsen 

vanhempien vanhemmuutta sijaishuollon rinnalla (esim. Ihalainen, 2017; Sova, 2017). 

Sen sijaan rinnakkaisvanhemmuus erovanhemmuuden muotona on suomalaisessa 

kontekstissa uusi käsite, jota ei ole lainkaan käsitelty tutkimuskirjallisuudessa. Myös 

suomalaisessa käytännön sosiaalityössä rinnakkaisvanhemmuus erovanhemmuuden 

muotona on vielä melko tuntematon käsite. Jossain määrin sitä kuitenkin esiintyy jo 

esimerkiksi Turvassa-hankkeen toiminnassa sekä No Kids in the Middle -ohjelmaan 

pohjautuvassa Lapset pois eroriidoista -ryhmätyöskentelyssä, joka on ollut käytössä 

ainakin Espoossa vuosien 2018–2021 aikana (Espoon kaupunki, 2021; Kangasmaa, 

2019).  

 

4 Tutkielman toteutus 
 

Tässä menetelmäluvussa kuvaan tutkielman toteuttamisessa käyttämiäni metodeja. 

Aluksi kuvaan lyhyesti kriittistä realismia tutkielmani metodologisena 

lähestymistapana. Tämän jälkeen perehdyn tutkielmani toteutukseen ja kerron 

tarkemmin tutkimusaineistostani ja sen analysoinnista.  

 

4.1  Metodologisena lähestymistapana kriittinen realismi 
 

Kriittinen realismi toimii tutkielmassani näkökulmana, jonka avulla olen lähestynyt 

tutkimaani ilmiötä sekä tutkielmani tarkoitusta. Kriittisen realismin ajatuksena on, että 

empiiristen havaintojemme ulkopuolella olevaa maailmaa on myös mahdollista tutkia ja 

tehdä näkyväksi. Kriittisessä realismissa sosiaalisten ongelmien ajatellaan olevan 

todellisia ilmiöitä eikä vain sosiaalisesti rakentuneita konstruktioita, joiden 

paljastamisessa sekä selittämisessä teorioilla on suuri merkitys. Jotta näitä sosiaalisia 



22 
 

ongelmia voitaisiin kriittisen realismin mukaan ehkäistä ja poistaa, on niistä hankittava 

muutakin kuin ainoastaan erilaisiin tulkintamahdollisuuksiin perustuvaa tietoa. 

Kriittisessä realismissa painotetaan myös sosiaalisten rakenteiden vaikutuksia 

yksilöiden elämään samalla kuitenkin tunnistaen yksilöiden mahdollisuudet näiden 

rakenteiden murtamiseen, rakentamiseen ja uudistamiseen. Samalla tunnustetaan myös 

erilaisten tulkintojen olemassaolo sekä korostetaan ristiriitojen syntymisen 

todennäköisyyttä. (Pekkarinen & Tapola-Haapala, 2009, s. 184, 191.)  

 

Sosiaalityön tiedon tuottamisessa keskeistä on pystyä tavoittamaan sosiaalisen 

ongelman eli ilmiön oleellinen luonne. Tämän lisäksi on kuitenkin myös selvitettävä 

ilmiön alkuperä, mikä sitä ylläpitää ja miten siihen olisi mahdollista vaikuttaa. 

Kriittinen realismi kannustaakin ilmiön kuvailemisen ohella myös tuomaan esiin 

ilmiöön liittyviä miksi-kysymyksiä. Lisäksi kriittinen realismi tuo sosiaalityöhön 

näkökulman, jossa huomio kohdistetaan yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen 

eikä kontekstistaan irralliseen yksilöön. (Mts. 194, 202.) 

 

Tutkin tässä tutkielmassa ilmiönä ja sosiaalisena ongelmana erovanhemmuustyylien 

vaikutuksia lapsen turvallisuuteen vaativien erotilanteiden kontekstissa. Tätä ei ole 

suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa aiemmin käsitelty. Koen, että tutkimani 

sosiaalinen ongelma on todellinen ilmiö, jonka tekemiseen näkyvämmäksi tarvitsen 

olemassa olevia teorioita ja aiempaa tutkimusta. Tavoitteeni ei ole tämän tutkielman 

avulla esimerkiksi vain kuvailla niitä tekijöitä, jotka heikentävät lapsen turvallisuutta 

vaativissa erotilanteissa, vaan tarkoituksenani on perehtyä tarkemmin siihen, millainen 

erovanhemmuus tukee lapsen turvallisuutta sekä selvittää voisiko lapsen turvallisuuteen 

vaikuttaa eritysesti rinnakkaisvanhemmuuden avulla. 

 

Lisäksi haluan tutkielmallani myös tuoda näkyväksi Suomessa vielä varsin 

tuntemattoman rinnakkaisvanhemmuuden käsitteen. Lapsen turvallisuuteen vaativissa 

erotilanteissa vaikuttavat vanhempien vanhemmuuden ohella merkittävästi rakenteet ja 

esimerkiksi vaativien erotilanteiden parissa työskentelevien ammattilaisten ideaali 

turvallisesta erovanhemmuudesta. On mahdollista, että jotkut vanhemmat esimerkiksi 

toimivat tietämättään rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden 

mukaisesti. Mikäli tämän tutkielman sekä mahdollisesti myöhemmin laajempien 

tutkimusten tuloksista selviäisi, että rinnakkaisvanhemmuus ei tue lapsen turvallisuutta 
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tai sisältää lapselle turvattomia elementtejä, on rinnakkaisvanhemmuuden käsite syytä 

tuoda osaksi eroauttamisen palveluita. Tällöin ammattilaiset pystyisivät huomaamaan 

tämänkaltaisen erovanhemmuuden tyylin ja voisivat tukea vanhempia lapsen 

turvallisuutta paremmin tukevaan erovanhemmuuden muotoon. Jos puolestaan tämän 

tutkielman tulos tukee sitä, että rinnakkaisvanhemmuus lisää lapsen turvallisuutta, on 

rinnakkaisvanhemmuuden käsite silloin yhtä tärkeää saattaa ammattilaisten tietoon, jotta 

he voisivat tukea ja ohjata vaativissa erotilanteissa olevia vanhempia kohti 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista erovanhemmuutta. Oli rinnakkaisvanhemmuuden ja 

lapsen turvallisuuden välinen yhteys siis mikä tahansa, näin rakenteita voitaisiin joka 

tapauksessa muuttaa niin, että ne tukisivat enemmän lapsen turvallisuutta vaativissa 

erotilanteissa.   

 

4.2 Fokusryhmähaastattelut tutkimusaineistona  
 

Keräsin tutkielmani aineiston fokusryhmähaastatteluin. Fokusryhmähaastattelu 

laadullisena menetelmänä tähtää tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen. Sitä hyödyntäen on 

mahdollista saada kollektiivinen, eli haastateltavien tulkintaa edustava, ja monipuolinen 

tutkimusaineisto, jota ei olisi mahdollista saada aikaan muilla tutkimusmenetelmillä. 

Lisäksi fokusryhmähaastattelu on hyvä väline kehittämistyöhön. (Mäntyranta & Kaila, 

2008.) Koska rinnakkaisvanhemmuudesta ei juurikaan ole suomalaista 

tutkimuskirjallisuutta, halusin saada aineistostani mahdollisimman kattavan ja laajan. 

Tutkielmani on myös osa Turvassa-hankkeen kehittämistyötä, joten näiden syiden 

vuoksi valitsin fokusryhmähaastattelut aineistonkeruumenetelmäkseni.  

 

Fokusryhmähaastatteluun osallistuu valikoitu ryhmä haastateltavia (mt.). Tässä 

tutkielmassa valitsin haastateltavikseni asiantuntijoita, joilla on kokemusta vaativien 

erotilanteiden parissa työskentelystä. Asiantuntijoita haastatellessa kiinnostuksen 

kohteena on asiantuntijan tieto ilmiökentästä, ei niinkään asiantuntija sinänsä, joten 

haastatteluun osallistuva ei voi olla kuka tahansa. Asiantuntijahaastattelulla kerätty tieto 

kohdentuu tutkittavaan ilmiöön, käytäntöihin ja faktoihin eikä esimerkiksi kulttuurisiin 

merkityksiin, kertomuksiin tai haastateltavien väliseen vuorovaikutukseen. (Alastalo & 

Åkerman, 2010, s. 373–374.)  
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Asiantuntijahaastatteluun päädyin myös sen takia, koska tutkielmani aihe on hyvin arka 

niin vaativan erotilanteen kokeneille lapsille kuin myös vanhemmillekin. Tarkasteluni 

kohteena tässä tutkielmassa on lapsen turvallisuus vaativissa erotilanteissa, joten 

ymmärrän, että haastatellessani asiantuntijoita, sivuutan lasten toimijuutta ja heidän 

mahdollisuuttaan kertoa itse turvallisuuden kokemuksistaan vaativissa erotilanteissa. En 

kokenut opinnäytetyötasoisen tutkielman olevan kuitenkaan oikea hetki vaativia 

erotilanteita kokeneiden lapsien tai aikuisien haastatteluille, joten päädyin 

haastattelemaan aiheen parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tämä myös mahdollisti 

sen, että pystyin keräämään aineiston fokusryhmähaastatteluin. Se ei olisi välttämättä 

onnistunut vaativien erotilanteiden kokeneiden lapsien kanssa, sillä tilanteissa, joissa 

käsiteltävä aihe voi herättää vahvoja tunteita, on syytä harkita ryhmähaastattelun 

käyttöä aineiston keruumenetelmänä (Mäntyranta & Kaila, 2008).  

 

Asiantuntijat, joita tutkielmaani haastattelin, valitsin Turvassa-hankkeen 

projektipäällikön sekä muutaman Turvassa-hankkeen työntekijän kanssa käytyjen 

ideointikeskustelujen pohjalta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksenani oli 

haastatella Turvassa-hankkeen työntekijöitä, olosuhdeselvityksiä tekeviä 

sosiaalityöntekijöitä sekä lastensuojelun työntekijöitä. En kuitenkaan saanut valitsemani 

maantieteellisen alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin yhteyttä tutkielmani 

tekemisen aikana, joten Turvassa-hankkeen projektipäällikön ehdotuksesta päädyin sen 

sijaan haastattelemaan lastenvalvojia. Tutkielmani aineisto on siis kerätty kolmesta 

fokusryhmähaastattelusta, jotka koostuivat Turvassa-hankkeen työntekijöistä, 

olosuhdeselvityksiä tekevistä sosiaalityöntekijöistä sekä lastenvalvojista. 

 

Turvassa-hankkeen työntekijät valitsin haastateltaviksi, koska heillä on tietämystä 

rinnakkaisvanhemmuuden käsitteestä ja siihen liittyvästä käytännön työstä. 

Tuomioistuinten pyytämiä olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät sekä 

lastenvalvojat, jotka esimerkiksi vahvistavat vanhempien yksimielisiä lapsen huoltoon, 

asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä sopimuksia, kohtaavat työssään eronneita 

vanhempia sekä vaativia erotilanteita. Koin, että heidän kokemuksensa ja tietämyksensä 

erovanhemmuuteen liittyen tuo olennaista tietoa tutkielman kannalta, jonka vuoksi 

valitsin heidät haastateltavikseni. Valitsin olosuhdeselvityksiä tekevät 

sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat kahden eteläisen Suomen maakunnan alueelta, sillä 

myös Turvassa-hankkeen toiminta keskittyy tälle alueelle.  
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4.3  Fokusryhmähaastatteluiden toteutus 
 

Lähestyin loka- ja marraskuun 2020 aikana valitsemieni lastenvalvojien sekä 

olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden esihenkilöitä sähköpostitse. Kerroin 

heille lyhyesti tutkielmastani ja tiedustelin yksikön työntekijöiden halukkuutta osallistua 

tutkielmani fokusryhmähaastatteluun. Kun olin saanut esihenkilöiden välityksellä 

lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden suostumuksen 

fokusryhmähaastatteluun osallistumiseen, sovin esihenkilöiden kanssa haastatteluiden 

ajankohdat sekä sain kaikkien haastatteluun osallistuvien työntekijöiden 

sähköpostiosoitteet. Turvassa-hankkeen työntekijöiden haastattelusta ja sen 

ajankohdasta sovin hankkeen projektipäällikön välityksellä. Lähetin kaikille 

haastatteluihin osallistuville henkilöille sähköpostitse tutkielmani infokirjeen (Liite 1) ja 

suostumuslomakkeen (Liite 2) sekä pyysin haastateltavia olemaan yhteydessä minuun, 

jos heillä olisi jotain kysyttävää tutkielmaan liittyen.  

 

Toteutin kaikki kolme fokusryhmähaastattelua joulukuun 2020 aikana. Loppuvuodesta 

2020, kun haastattelut olivat ajankohtaiset, levisi COVID-19 -pandemian toinen aalto 

Suomessa, jonka vuoksi ylimääräisten sosiaalisten kontaktien ja matkustamisen 

välttäminen oli suositeltavaa. Yhden haastatteluryhmän kanssa olimme ehtineet sopia 

haastattelun tapahtuvan heidän työpaikallaan fyysisesti yhteen kokoontuen. 

Pandemiatilanteen vuoksi jouduin kuitenkin järjestämään kaikki haastattelut 

etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksen videopuheluominaisuuden välityksellä. 

Lähetin sähköpostitse jokaiselle haastateltavalle kutsun ja linkin Teams-kokoukseen 

sekä pyysin heitä lähettämään sähköisesti suostumuslomakkeen takaisin minulle. 

Haastateltavat palauttivat suostumuslomakkeen joko skannattuna allekirjoituksineen tai 

kuittasivat sähköpostitse lukeneensa suostumuslomakkeen sekä suostuvansa siinä 

määriteltyihin asioihin. Osa haastateltavista liittyi Teams-kokoukseen omalta 

tietokoneeltaan ja osa haastateltavista oli kokoontunut yhteiseen tilaan, josta he liittyivät 

haastatteluun yhden tietokoneen välityksellä. 

 

Ensimmäinen haastattelu koostui neljästä olosuhdeselvityksiä tekevästä 

sosiaalityöntekijästä. Heidän työkokemuksensa kyseisestä työtehtävästä vaihtelivat 

puolentoista vuoden ja kahdeksan vuoden välillä. Toiseen haastatteluun osallistui neljä 

lastenvalvojaa, joiden työtehtäviin kuului myös olosuhdeselvitysten tekeminen. Heillä 



26 
 

oli työkokemusta lastenvalvojan työtehtävistä puolestatoista vuodesta 

kahteenkymmeneen vuoteen. Kolmas fokusryhmähaastattelu koostui seitsemästä 

Turvassa-hankkeen työntekijästä. Osa heistä oli ollut mukana koko Turvassa-hankkeen 

toimimisen ajan vuodesta 2019 lähtien ja osa oli aloittanut työskentelyn hankkeessa 

myöhemmin. Tutkielmaani osallistuneet haastateltavat eivät saaneet haastatteluun 

osallistumisesta palkkiota. 

 

Ryhmähaastattelussa haastattelija ylläpitää keskustelua ennakkoon määritellyn 

haastattelurungon pohjalta (Mäntyranta & Kaila, 2008). Olin koostanut 

haastattelurungon kolmen teeman ympärille, jotka olivat: 1. vaativat erotilanteet, 2. 

erovanhemmuus, rinnakkaisvanhemmuus ja lapsen turvallisuus ja 3. case-esimerkit. 

Käytin kolmannessa teemassa virikkeenä yhtä tai kahta anonyymiä case-esimerkkiä 

vaativista erotilanteista, jotka Turvassa-hankkeen hanketyöntekijät olivat minulle 

koostaneet. Otin virikkeet osaksi haastatteluja, sillä virikkeiden tarkoituksena on 

kohdistaa keskustelu ja tulkinnat tutkittavaan ilmiöön luomalla olennainen kuva 

tutkimuskohteesta. Virikkeiden käyttäminen tekee haastattelusta monisubjektisen, kun 

haastatteluun osallistujat jatkavat virikkeen merkityksenantoa tulkitsemalla sitä omasta 

näkökulmastaan. (Törrönen, 2017.) Koin, että virike-esimerkkien avulla minun oli 

mahdollista saada tarkempaa tietoa siitä, mitä haastateltavat ajattelevat 

rinnakkaisvanhemmuudesta, kun he voivat pohtia sitä oikeiden esimerkkitilanteiden 

kautta. 

 

Fokusryhmähaastattelut erosivat toisistaan muutamalla tavalla. Ensimmäisen 

haastattelun jälkeen huomasin, että koostamani haastattelurungon teemojen ja 

kysymysten järjestys ei ollut toimiva, joten seuraavaan haastatteluun muokkasin 

haastattelurunkoa tältä osin vaihtamalla teemojen ja kysymysten paikkaa. Lisäksi käytin 

olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden sekä lastenvalvojien haastatteluissa 

myös eri case-esimerkkejä, sillä Turvassa-hankkeen projektipäälliköllä oli tieto siitä, 

että olosuhdeselvitystä tekevien sosiaalityöntekijöiden haastatteluun koostetut esimerkit 

olivat sellaisia, joiden parissa ainakin osa lastenvalvojista oli työskennellyt. Eettisyyden 

vuoksi päädyimme siihen, että Turvassa-hankkeen työntekijät koostivat toiseen 

haastatteluun uudet case-esimerkit.  
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Myös Turvassa-hankkeen työntekijöiden haastattelun runko poikkesi hieman kahdesta 

muusta haastattelusta. Haastattelurungon teemat olivat tässäkin haastattelussa samat, 

mutta case-esimerkkejä ei käytetty samalla tavalla herättämään pohdintaa, vaan niiden 

ympärillä käytiin keskustelua muun muassa siitä, miten työntekijät olivat kyseisissä 

tilanteissa työskennelleet ja tukeneet vanhempia kohti rinnakkaisvanhemmuutta sekä 

miten perheen tilanne oli tämän seurauksena muuttunut. Lisäksi Turvassa-hankkeen 

työntekijöiden haastattelu sisälsi enemmän vapaata keskustelua, sillä työntekijöillä oli 

paljon tietämystä ja kokemusta rinnakkaisvanhemmuuteen liittyen. 

  

Nauhoitin haastattelut Microsoft Teams -sovelluksen nauhoitustoiminnon avulla. 

Tämän toiminnon avulla Teams-sovelluksessa käyty haastattelutilanne tallentuu 

videolle, joka tuli näkyviin vain haastattelun järjestäjälle eli minulle. Haastattelujen 

pituus vaihteli 60 minuutista 105 minuuttiin ja niiden yhteenlaskettu pituus oli 4 tuntia 

ja 1 minuutti.  

 

4.4 Tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysi 
 

Analysoin tutkimusaineistoni sisällönanalyysillä. Laadullisen tutkimuksen analyysi 

voidaan eritellä suurpiirteisesti kahteen eri ryhmään. Ensimmäiselle ryhmälle ominaista 

on, että analyysia ohjaa jokin tietty teoreettinen tai epistemologinen suuntaus. 

Sisällönanalyysi puolestaan on osa toista ryhmää, jossa teoria tai epistemologia ei 

lähtökohtaisesti ohjaa analyysia, mutta jossa erilaisia teoreettisia ja epistemologisia 

lähtökohtia on mahdollista soveltaa melko vapaasti. Sisällönanalyysi on yksi laadullisen 

aineiston analyysin perusmenetelmä, joka mahdollistaa dokumenttien, eli minkä tahansa 

kirjallisessa muodossa saatavan tai kirjalliseen muotoon muutetun materiaalin, 

systemaattisen ja objektiivisen analysoinnin yhtäläisyyksien ja erojen etsimisen kautta. 

Sisällönanalyysillä tavoitellaan tiivistetyn sanallisen kuvauksen saamista tutkittavasta 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103, 117.) 

 

Sisällönanalyysi voi olla joko aineistolähtöistä, teorialähtöistä tai teoriaohjaavaa. Tässä 

tutkielmassa valitsin menetelmäkseni teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Aikomuksenani 

ei ollut pyrkiä testaamaan olemassa olevaa teoriaa eikä muodostaa teoriasta analyysini 

pohjaa, joten teorialähtöinen sisällönanalyysi ei tämän vuoksi sopinut tutkielmani 
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tarkoitukseen. Halusin kuitenkin käyttää olemassa olevaa teoriaa analyysini apuna, 

jonka vuoksi myöskään aineistolähtöinen sisällönanalyysi ei olisi vastannut tutkielmani 

tarpeisiin. Sen sijaan tavoitteenani oli aiemman tiedon avulla avata uusia näkökulmia 

tutkimaani ilmiöön liittyen ja tämä oli mahdollista teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

keinoin. (Mts. 108–110.) 

 

Aloitin analyysin ja aineistoon tutustumisen litteroimalla tutkimusaineiston. Litterointi 

on myös osa aineiston rajaamista, sillä aineiston ollessa laaja, voi tutkija joutua 

tekemään päätöksiä sen suhteen, mitkä kohdat ovat tutkimuksen kannalta oleellisia ja 

mitkä voi jättää litteroimatta (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 14). Jätin 

itse litteroimatta aineistosta sellaiset kohdat, jotka eivät käsitelleet tutkielmani teemoja. 

Näitä olivat esimerkiksi keskustelut siitä, miten Teams-yhteys toimii. Lisäksi minun oli 

jätettävä muutama lyhyt kohta aineistoista litteroimatta tallenteen huonon äänenlaadun 

vuoksi. Osa haastateltavista käytti haastattelun aikana silloisten pandemiasuositusten 

mukaisesti kasvomaskeja ollessaan kokoontuneena samaan tilaan. 

Haastattelutallenteessa oli muutamia lyhyitä kohtia, joissa haastateltavan ääni 

kasvomaskin takaa ei kuulunut tarpeeksi kovaa, jotta videotallenteen kautta olisin 

saanut siitä selvää ja olisin voinut sen litteroida.  

 

Jätin myös litteroimatta aineistosta ylimääräisiä täytesanoja, kuten ”niinkun” ja ”tota”, 

joilla ei ollut merkitystä käydyn keskustelun tarkoituksen kannalta. Litteroin 

haastateltavien puheet sanatarkasti puhekielellä. Haastateltavien anonymiteetin vuoksi 

olen kuitenkin muokannut joitakin murteellisia puhekielisiä ilmauksia, jos niissä on 

ollut tunnistamisen mahdollisuus. Kaiken kaikkiaan litteroitu aineisto oli yhteensä 65 

liuskaa pitkä (fontti Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5). Litteroinnin jälkeen 

jatkoin tutkimusaineistoon tutustumista lukemalla sitä useita kertoja lävitse.  

 

Aineistoon tutustumisen jälkeen siirryin redusoimaan eli pelkistämään aineistoa. 

Pelkistin aineistoa karsimalla aineistosta tutkimuskysymyksien kannalta epäolennaiset 

kohdat pois niin, että jäljelle jäi vain tutkimustehtävän kannalta tarpeellinen aineisto. 

Poistin aineistosta esimerkiksi kohtia, joissa olin kysynyt haastattelurunkoni mukaisia 

kysymyksiä, mutta jotka tässä kohtaa tutkielmaa todentuivat epäolennaisiksi 

tutkimuskysymysten kannalta. Merkitsin samalla aineistosta olennaisia ja 

tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja värikoodein, jonka jälkeen loin näistä kohdista 
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pelkistetyt ilmaukset. Tutkimusaineiston pelkistyksen jälkeen siirryin ryhmittelemään 

eli klusteroimaan aineistoa. Aloin käydä tarkemmin läpi pelkistettyjä ilmauksia ja 

yhdistin samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet yhdeksi ryhmäksi eli alaluokaksi, jonka 

nimesin sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Jatkoin tällaista luokittelua yhdistämällä 

alaluokkia edelleen yläluokiksi ja näitä mahdollisesti vielä pääluokiksi, kunnes sain 

muodostettua luokan, joka on yhteydessä tutkimustehtävään. Klusterointi on myös osa 

abstrahointiprosessia eli alkuperäisen aineiston yhdistämistä teoreettisiin käsitteisiin. 

Koska noudatin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, oli minulla nämä teoreettiset käsitteet 

abstrahoinnin eli käsitteellistämisen vaiheessa valmiina tiedossa. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että pystyin nimeämään muodostuneita luokkia valitsemani teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123–125, 133.) 

 

Taulukko 1 Analyysin toteutus 

 

Taulukossa yksi kuvaan yhden esimerkin kautta sitä, miten käytännössä analyysini 

eteni. Ensimmäisessä sarakkeessa kuvaamani alkuperäisilmaukset olivat osa niitä 

ilmauksia, jotka aineiston redusoinnin vaiheessa värikoodasin vihreällä värikoodilla, 

1. Alkuperäisilmaus 
2. Pelkistetty 

ilmaus 

3. Alaluokka 4. Yläluokka 

”-- ja sit tavallaan sen oman 

vanhemmuuden reflektointi, että 

miten mä tässä toimin, et 

toiminko mä niin, että tää on 

lapselle hyväksi tai että tää ei 

vahingoita mun lasta --” 

”-- siihen turvalliseen 

vanhemmuuteen liittyy 

semmonen realistinen kyky 

tunnistaa myös ehkä jotain omia 

puutteita tai heikkouksia --” 

” -- se erosurun tai erovihan tai 

eron käsittely on jääny kesken 

jostain syystä, et sitä ei oo saatu 

käsiteltyä, niin se tavallaan 

vaikuttaa siihen turvallisuuteen -

-” 

➔ Oman 

toiminnan 

pohtiminen 

 

➔ Realistinen 

käsitys 

omista 

taidoista 

 

➔ Eroprosessin 

käsittely 

 

➔ Kyky 

itsereflektioon 

 

 

 

➔ Turvallisen 

erovanhemmuuden 

piirre 
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sillä ne kuvasivat sitä, miten haastateltavat puhuivat turvallisesta erovanhemmuudesta. 

Taulukon toisessa sarakkeessa näkyy ne pelkistetyt ilmaukset, jotka näistä kyseisistä 

alkuperäisilmauksista loin. Aineiston klusterointia tehdessäni keräsin yhteen kaikki 

nämä pelkistetyt ilmaukset ja loin niistä yhden alaluokan, joka näkyy sarakkeessa 

kolme. Koska käytin analyysissani teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, tiesin koko 

analyysini ajan, että nämä tässä esillä olevat kuvaukset liittyvät turvalliseen 

erovanhemmuuteen. Tämä tuli näkyväksi klusteroinnin edetessä ja 

abstrahointivaiheessa, kun yhdistin sarakkeessa kolme olevan alaluokan tähän ennalta 

valitsemaani näkökulmaan ja nimesin sille yläluokan, joka näkyy taulukon neljännessä 

sarakkeessa.  

 

Sisällönanalyysissä vaarana on, että tutkija jättää analyysinsä luokitteluvaiheeseen ja 

esittää nämä luokitukset, eli vain uudelleen järjestellyn aineiston, tutkielmansa 

tuloksina. Sisällönanalyysiä onkin kritisoitu helpoksi menetelmävalinnaksi, jossa tutkija 

pystyy turvautumaan luokitteluun ja sivuuttamaan omat oivalluksensa sekä teoreettiset 

kehittelyt. Sisällönanalyysin ongelmakohtina voidaankin ajatella olevan analyysin 

heikkous sekä refleksiivisyyden puute. (Salo, 2015, s. 166, 187.) Otin tämän kriittisen 

näkökulman huomioon tutkielmaa tehdessäni. Ruusuvuoren ym. (2010, s. 29) mukaan 

aineiston analyysi ei jää kesken silloin, kun analyysin jälkeen aineistoa vielä 

keskustelutetaan aiempien teoreettisten näkökulmien ja ajankohtaisten käytännön 

haasteiden kanssa. Kiinnitän tähän erityisesti huomiota ja tulen tässä tutkielmassa 

liittämään aineistosta saamani havainnot aiempiin tutkimuksiin luvussa seitsemän.  

 

5 Tutkimusetiikka 
 

Tutkijan eettiset valinnat alkavat jo tutkimusaiheen valinnan tullessa ajankohtaiseksi. 

Toteutin tutkielmani toimeksiantona Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeelle, 

jolta tutkielmani tarve, aihe ja idea on lähtöisin. Tämän vuoksi minulla tutkijana ei ollut 

niin suurta mahdollisuutta vaikuttaa tutkielman aiheeseen toisin kuin silloin, jos 

tutkimusaihe olisi ollut itseni kehittämä. Päätin kuitenkin itse tarttua kyseiseen 

Turvassa-hankkeen ehdottamaan aiheeseen ja yhteistyöhön, joten olen myös itse tehnyt 

tutkielman aiheen valinnassa eettisiä päätöksiä. (Clarkeburn & Mustajoki, 2007, s. 53, 
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57). Sain myös yhdessä Turvassa-hankkeen projektipäällikön kanssa ideoida tutkielman 

tarkkaa fokusta ja toteuttamistapaa, joten tekemiäni eettisiä valintoja tutkielman aiheen 

valinnassa ei voi sivuuttaa.  

 

Tutkielmani aihe käsittelee erovanhemmuutta vaativissa erotilanteissa eli lähestyin 

erotilanteita riitaisten erojen näkökulmasta. Esimerkiksi Kauppinen (2013, s. 3) on 

päättänyt lisensiaatin tutkimuksessaan tutkia eroja riitaisten erojen sijaan 

positiivisemmasta näkökulmasta, sillä hän oli havainnut, että positiivista tutkimusta 

eroista ei juurikaan ole. Tutkielmani on siis jälleen yksi tutkimus, jossa eroja käsitellään 

ongelmalähtöisestä näkökulmasta. Koen, että koska vaativiin erotilanteisiin, 

rinnakkaisvanhemmuuteen ja lapsen turvallisuuteen liittyen ei ole tehty suomalaista 

tutkimusta, on aiheeni näkökulma kuitenkin perusteltu ja tarpeellinen.  

 

Ihmiselämän haavoittuvuus ja niitä tuottavat sekä ylläpitävät ehdot ja ympäristöt ovat 

usein yhteydessä sosiaalityön ilmiöihin. Jotta syntyisi eettisesti kestävää sosiaalityön 

tutkimusta, on tutkimuksen oltava tutkittaville ihmisille hyödyllistä ja rakentavaa. 

(Rauhala & Virokannas, 2011.) Vanhemmille jo itse ero voi tuntua epäonnistumiselta ja 

häpeälliseltä. Samaa epäonnistumisen ja häpeän kokemusta voivat jatkaa kokemus siitä, 

että erovanhemmuus ei toteudukaan yhteiskunnan normien ja odotusten mukaisesti sekä 

ymmärrys siitä, että riitaisa tilanne on haitaksi lapselle. Tutkielman aihe voi siis olla 

vaativissa erotilanteissa oleville tai olleille vanhemmille raskas. Myös vaativia 

erotilanteita kokeneissa lapsissa tutkielman aihe voi herättää hyvinkin voimakkaita 

negatiivisia tunteita tai tuoda esiin esimerkiksi traumakokemuksia. Koen, että 

koostamalla tutkimusaineistoni vaativien erotilanteiden parissa työskentelevien 

ammattilaisten haastatteluista, pystyin lähestymään tätä sensitiivistä aihetta tavalla, joka 

mahdollistaa tarvittaessa käytänteiden kehittämisen turvallisemmaksi eikä aiheuta 

haittaa vaativia erotilanteita kokeneille vanhemmille ja lapsille, vaan hyödyttää sekä 

heitä että vaativien erotilanteiden parissa työskenteleviä ammattilaisia.  

 

Olen noudattanut tutkielmani teossa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (2012) 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä taatakseni tutkielmani luotettavuuden, uskottavuuden 

ja eettisen hyväksyttävyyden. Käytin tutkielmassani asianmukaisia lähdeviitteitä sekä 

olin tarkka ja huolellinen tutkimustyötä tehdessäni sekä käsitellessäni tutkielman 

tuloksia. Lisäksi hain tutkielmalleni tarvittavat tutkimusluvat. (Tutkimuseettinen 
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neuvottelukunta, 2012, s. 6.) Tarvittavia tutkimuslupia oli yhteensä viisi kappaletta. 

Kaksi tutkimuslupaa hain niistä organisaatioista, joissa olosuhdeselvitystä tekevät 

sosiaalityöntekijät sekä lastenvalvojat toimivat. Kolmannen tutkimusluvan hain Ensi- ja 

turvakotien liitolta sekä kaksi muuta niistä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksiltä, 

joiden alueella osa Turvassa-hankkeen työntekijöistä työskentelee.  

 

Kuten hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä haastateltavien suojaan kuuluu, valmistelin 

tutkielman fokusryhmähaastatteluihin osallistuvat haastateltavat infokirjeellä (Liite 1), 

josta kävi ilmi tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja sen käyttötarkoitus. Lisäksi 

kunnioitin haastatteluun osallistuvien itsemääräämisoikeutta ja tutkittavien suojaa 

suostumuslomakkeen (Liite 2) kautta, jonka allekirjoittamalla osallistujat ilmaisivat 

suostumuksensa tutkielmaan osallistumiseen. Lähetin infokirjeen ja 

suostumuslomakkeen kaikille haastateltaville sähköpostitse ja pyysin heitä lähettämään 

allekirjoitetun suostumuslomakkeen sähköpostitse takaisin minulle, sillä 

haastattelutilanne toteutettiin etäyhteyden kautta. Koska osa haastateltavista teki 

haastatteluajankohtana pandemiatilanteen takia töitä kotoa käsin eikä heillä ollut 

mahdollista skannata suostumuslomaketta allekirjoituksineen minulle, sovimme, että 

haastateltavien oli mahdollista kuitata suostumuslomake myös sähköpostitse. Tällöin 

haastateltavat lähettivät minulle sähköpostiviestin, jossa kertoivat lukeneensa 

infokirjeen ja antavansa suostumuksensa suostumuslomakkeessa mainittuihin asioihin 

sekä tutkimukseen osallistumiseen. Kaikki haastateltavat palauttivat 

suostumuslomakkeen jommallakummalla tavalla. Lisäksi kävin infokirjeen ja 

suostumuslomakkeen lävitse vielä haastattelutilanteiden alussa antaen haastateltaville 

mahdollisuuden kysyä tarkentavia kysymyksiä. Haastateltavilla ei ollut kysymyksiä 

näihin liittyen. 

 

Kunnioitin läpi tutkielman teon haastateltavien anonymiteettiä. Olen säilyttänyt 

haastattelutallenteet sekä niistä tekemäni litteroinnit salasanan takana niin, että niihin on 

pääsy vain minulla. Kaikki nämä tiedostot tulen myös hävittämään sen jälkeen, kun olen 

saanut tutkielmani hyväksytysti valmiiksi. Anonymisoin haastatteluun osallistujien 

henkilötiedot sekä haastatteluiden sisällön siltä osin kuin esimerkiksi vahva murteen 

käyttäminen puheessa olisi voinut heikentää haastateltavien anonymiteetin suojaa. 

Lisäksi anonymisoin haastatteluissa käytettyjä asiakasesimerkkejä, jotta niissä ei ole 
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tunnistamisen vaaraa. Esitellessäni tuloksia tämän tutkielman tulosluvussa erittelen 

joiltain osin eri haastatteluryhmien aineistoa käyttämällä numeroita 1, 2 ja 3.  

 

Ryhmät 1 ja 2 koostuvat lastenvalvojista ja olosuhdeselvityksiä tekevistä 

sosiaalityöntekijöistä. Koska Turvassa-hankkeen projektipäällikkö sekä muutamat 

hankkeet työntekijät ovat tietoisia siitä, minkä maantieteellisen alueen lastenvalvojia ja 

olosuhdeselvityksiä tekeviä sosiaalityöntekijöitä olen haastatellut, haastateltavien 

anonymiteetin säilyttämiseksi en koe tarvetta eritellä kumpi ryhmä muodostuu 

lastenvalvojista ja kumpi olosuhdeselvityksiä tekevistä sosiaalityöntekijöistä. Turvassa-

hankkeen työntekijöiden haastattelua kuvaan tarvittaessa ryhmänä 3. Teen tämän sen 

vuoksi, että toteutan tutkielmani Turvassa-hankkeen kehittämistyöhön. Näin muiden 

haastateltavien vastausten erotteleminen hankkeen työntekijöiden vastauksista antaa 

Turvassa-hankkeelle tietoa siitä, mitä muut ammattilaiset tällä hetkellä pohtivat lapselle 

turvallisesta erovanhemmuudesta sekä etenkin rinnakkaisvanhemmuuden 

turvallisuudesta. Tämänkaltaisesta jaottelusta olen sopinut Turvassa-hankkeen 

projektipäällikön kanssa.  

 

Läpi tutkielman teon olen myös kiinnittänyt huomiota omaan positiooni tutkijana. 

Reflektoin omia käsityksiäni ja mielipiteitäni rinnakkaisvanhemmuudesta sekä ennen 

tutkielman teon aloittamista että myös tutkielmaa tehdessäni, sillä opin itsekin 

tutkielman tekemisen myötä lisää rinnakkaisvanhemmuudesta yhtenä 

erovanhemmuuden toteuttamisen tapana. Tämän ansiosta pystyin pitämään oman 

mielipiteeni erillään tutkielman tekemisestä eikä se ohjannut tutkielman kulkua tai sen 

tuloksia. Tiedostin myös sen, että Turvassa-hankkeella on voinut olla omia odotuksia 

tutkielmaa ja sen tuloksia kohtaan, joten oma neutraali suhtautumiseni 

rinnakkaisvanhemmuuteen ja muihin erovanhemmuuden muotoihin on ollut tärkeää. 

Kiinnitin omaan neutraaliin suhtautumiseen erityisesti huomiota aineiston keruun ja sen 

analysoinnin aikana, esimerkiksi laatimalla haastattelukysymyksistä avoimia sekä 

pysyttelemällä haastattelutilanteessa puolueettoman haastattelijan roolissa. Aineiston 

analyysiä tehdessäni kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että en valinnut luokituksista 

analyysin osaksi vain sitä tukevia mielekkäitä havaintoja eli esimerkiksi vain 

rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuuteen myönteisesti suhtautuvia näkökulmia. Näin 

pystyin tavoittamaan laaja-alaisesti haastateltavien näkemyksiä erovanhemmuuden 

muotoihin ja lapsen turvallisuuteen liittyen.  
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6 Erovanhemmuuden muodot ja lapsen turvallisuus vaativissa 

erotilanteissa 
 

Tämä tulosluku koostuu kahdesta alaluvusta, joissa esittelen tutkielmani keskeiset 

tulokset tutkimuskysymysteni mukaan jaettuna. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen, 

millainen erovanhemmuus tukee lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Toisessa 

alaluvussa käsittelen puolestaan sitä, voidaanko vaativissa erotilanteissa erityisesti 

rinnakkaisvanhemmuuden avulla tukea lapsen turvallisuutta. Keskityn näissä 

alaluvuissa selkeyden vuoksi pääosin vain esittelemään aineistosta tekemiäni havaintoja 

ja liitän havainnot aiempiin tutkimuksiin laajemmin vasta luvussa seitsemän.  

 

6.1 Turvallinen erovanhemmuus  
 

Tässä alaluvussa keskityn vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli 

tarkastelen, minkälainen erovanhemmuus tukee lapsen turvallisuutta vaativissa 

erotilanteissa. Kuvaan ensin haastateltavien määritelmien pohjalta turvallisen 

erovanhemmuuden piirteitä ja tämän jälkeen keskityn siihen, millaisia piirteitä 

haastateltavat liittivät vaativissa erotilanteissa esiintyvään vanhemmuuteen. Lopuksi 

pohdin, eroavatko nämä turvallisen erovanhemmuuden ja vaativissa erotilanteissa 

esiintyvän vanhemmuuden piirteet toisistaan sekä tarkastelen haastateltavien 

näkemyksiä siitä, onko turvalliseksi määritelty erovanhemmuus mahdollista vaativissa 

erotilanteissa.   

 

Turvallisen erovanhemmuuden piirteet eli kuvaus 

yhteistyövanhemmuuden kaltaisesta erovanhemmuudesta  

 

Analyysin lopputuloksena haastateltavien puheista erottui viisi erilaista piirrettä, jotka 

kuvaavat turvallista erovanhemmuutta Ensimmäinen näistä turvalliseen 

erovanhemmuuteen liittyvistä piirteistä on kyky tehdä yhteistyötä toisen vanhemman 

kanssa. Haastateltavien mukaan turvallisessa erovanhemmuudessa vanhemmat 

kykenevät kommunikoimaan toistensa kanssa, kykenevät luomaan yhteiset 

toimintatavat ja pystyvät sopimaan lapsen asioista toisen vanhemman kanssa. Toinen 
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turvallista erovanhemmuutta kuvaava piirre on mentalisaatiokyky. Haastateltavat 

kuvasivat, että hyvän mentalisaatiokyvyn avulla vanhempi ei vaikeassa erotilanteessa 

altista lasta tieten tahtoen riitaisille tilanteille, joissa lapselle voisi tulla turvattomuuden 

kokemuksia. Tämä tarkoittaa haastateltavien puheiden pohjalta sitä, että vanhemmat 

eivät vedä lasta mukaan heidän keskinäisiin riitoihinsa eikä lapsi ei joudu todistamaan 

vanhempiensa välistä riitelyä. Haastateltavat kuvasivat, että tällöin lasta suojellaan 

turvattomuuden kokemuksilta ja kuormittavilta negatiivisilta tunteilta.   

 

Kolmas turvallista erovanhemmuutta vaativissa erotilanteissa kuvaava piirre on kyky 

pitää lapsi toiminnan keskiössä. Haastateltavat kuvasivat, että turvallisessa 

erovanhemmuudessa vanhemmat kykenevät pitämään lapsen ja lapsen oikeudet 

toimintansa keskiössä, jolloin vanhemmilta ei jää näkemättä lapsen oikeat tarpeet. 

Lapsen oikeuksien mielessä pitämiseen liittyy myös se, että vanhemmat osaavat pitää 

mielessään myös heidän omat velvollisuutensa. 

 

Haastattelija: Millasta se ois se turvallinen vanhemmuus vaativissa 

erotilanteissa? 

Haastateltava: Semmonen, että jos on niin paha olo, niin pitää mennä 

lähimpään metsään huutamaan se paha olo pois ja sitten tulla takas 

semmosella mielentilalla, että tässä on nyt vastuu ja velvote hoitaa tää 

homma niin hyvin kuin se on mahollista --  (Ryhmä 2, 14.12.2020)  

 

Neljänneksi turvallista erovanhemmuutta kuvaa kyky itsereflektioon. Haastateltavien 

mukaan tämä tarkoittaa esimerkiksi vanhemman kykyä reflektoida sitä, miten on itse 

vaikeassa erotilanteessa toiminut ja onko toiminta ollut sellaista, mikä on lapselle 

hyväksi vai päinvastoin. Lisäksi turvalliseen erovanhemmuuteen liittyvässä 

reflektiokyvyssä olisi haastateltavien mukaan tärkeää se, että vanhemmat osaisivat 

realistisesti tunnistaa omat heikkoutensa ja suostuisivat näkemään meneillään olevan 

erotilanteen samoin kuin ulkopuoliset sen näkevät. Myös omien tunteiden ja etenkin 

erokriisiin liittyvien tunteiden, kuten vihan ja surun, reflektiokyky sekä kyky erottaa 

päättynyt parisuhde vanhemmuussuhteesta ovat haastateltavien mukaan tekijöitä, jotka 

lisäävät erovanhemmuuden turvallisuutta.   

 

Viimeinen turvallista erovanhemmuutta vaativissa erotilanteissa kuvaava piirre on kyky 

hakea ja vastaanottaa apua. Tämä tarkoittaa haastateltavien mukaan sitä, että 

vanhemmat hakisivat ja ottaisivat vastaan ammattiapua vaativaan erotilanteeseen sekä 
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itselleen että lapselleen. Haastateltavat kuvasivat avun hakemisen ja vastaanottamisen 

olevan tärkeää, jotta vanhemmat voisivat vaikeassa tilanteessa toimia parhaalla 

mahdollisella tavalla vanhempina lapselleen ja jotta lapsi saisi ulkopuolista 

keskustelutukea tilanteeseen. Haastateltavat eivät määritelleet tarkemmin minkälaista 

apua he tarkoittivat ja mistä tätä apua voisi hakea. Erotilanteisiin tukea tarjoaa 

esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton toiminta sekä kuntien omat palvelut.  

 

Taulukko 2 Turvallisen erovanhemmuuden piirteet haastatteluryhmittäin 

 

Turvallisen 

erovanhemmuuden 

piirteet 

Ryhmä 

1 

Ryhmä 

2 

Ryhmä 

3 

Kyky tehdä 

yhteistyötä toisen 

vanhemman kanssa 

   

Mentalisaatiokyky    

Kyky pitää lapsi 

toiminnan keskiössä 

   

Kyky itsereflektioon    

Kyky hakea ja 

vastaanottaa apua 

   

 

Taulukossa kaksi on kuvattu haastatteluryhmittäin mainitut turvallisen 

erovanhemmuuden piirteet. Taulukosta näkee, että haastatteluryhmien vastaukset 

erosivat toisistaan jonkin verran eikä mikään piirre tullut esiin kaikkien kolmen 

haastatteluryhmän vastauksissa. Kun tarkastelen kaikkia haastateltavien määrittelemiä 

turvallisen erovanhemmuuden piirteitä yhdessä, huomaan, että ne ovat yhteneväisiä 

yhteistyövanhemmuuden käsitteen kanssa (esim. Sullivan, 2013a; Terävä & Böök, 

2019, s. 14–16). Mikäli tarkastelisin piirteitä yksittäisen haastatteluryhmän 

näkökulmasta, en voisi näin vahvaa yhtäläisyyttä tehdä turvallisen erovanhemmuuden 

piirteiden ja yhteistyövanhemmuuden välille etenkään ryhmien 1 ja 3 kohdalla. Kaikkia 
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piirteitä yhdessä tarkastelemalla voin sen sijaan todeta, että haastateltavien määritelmien 

mukaan turvallinen erovanhemmuus vaativissa erotilanteissa on 

yhteistyövanhemmuuden kaltaista. 

 

Kuvaus vanhemmuudesta vaativissa erotilanteissa eli konfliktoituneen 

vanhemmuuden piirteet  
 

Haastateltavien kuvaukset vanhemmuudesta vaativissa erotilanteissa sisälsivät 

samanlaisia piirteitä kuin konfliktoituneen vanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus 

(ks. esim. Fidler & McHale, 2020; Sullivan, 2013a; Waller, 2012). Sen vuoksi kuvaan 

tässä alaluvussa haastateltavien määrittelemää vaativissa erotilanteissa esiintyvää 

vanhemmuutta konfliktoituneen vanhemmuuden käsitteellä.  

 

Kuten turvallisen erovanhemmuuden piirteitä, myös konfliktoituneen vanhemmuuden 

piirteitä muodostui analyysin lopputuloksena viisi kappaletta. Ensimmäinen 

konfliktoituneen vanhemmuuden piirre on se, että yhteistyö toisen vanhemman kanssa 

ei toimi, koska vanhempien keskinäinen suhde on konfliktoitunut. Joissain tapauksissa 

tämä konfliktoitunut suhde on voinut jatkua haastateltavien mukaan useiden vuosien 

ajan. Haastateltavat kuvasivat, että konfliktoituneessa vanhemmuudessa vanhempien 

välinen dialogi ja yhteistyö eivät toimi, sillä vanhempien välillä jäljellä oleva 

kommunikaatio on tulehtunutta ja jännitteistä. Haastateltavien mukaan vaativissa 

erotilanteissa olevilla vanhemmilla ei ole keskinäistä luottamussuhdetta, vaan heidän 

välillään on epäluuloisuutta ja tunnelatauksia, joiden vuoksi vanhemmilla on 

vääristyneet käsitykset toisistaan sekä toisen vanhemman tekemisistä. Haastateltavat 

kuvasivat, että kun tällainen tilanne kroonistuu, vanhemmat eivät kykene tapaamaan 

toisiaan ja epäluuloisuus toista vanhempaa kohtaan vain kasvaa.  

 

Muistan semmosen, täst on useempi vuosi aikaa, niin joku äiti kans, kun 

hän syytti isää siitä, et se on niin uhkaava ja ahdistelee ja lähettää koko 

ajan viestejä ja häiritsee häntä ja uhkailee niissä viesteissä ja näin, ja 

meillä ei ollu yhtään semmonen olo siitä isästä ja me pyydettiin, et 

näytäksä niitä tekstiviestejä sitten, et minkälaisii viestejä se isä laittaa. No 

hänellä oli ne kaikki tulostettu, mut me ei nähty yhtään mitään uhkaavaa 

niissä, et ne oli ihan tavallisia viestejä koskien lapsen ihan niinku 

tämmösiä arkipäivän hoitoon liittyviä asioita, et unohdin lapsen tumput 

tänne ja tuonne. (Ryhmä 1, 3.12.2020) 
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Toinen konfliktoitunutta vanhemmuutta kuvaava piirre on se, että lapsi on osana 

vanhempien riitoja. Haastateltavien mukaan konfliktoituneessa vanhemmuudessa lapsi 

voi altistua useita kertoja viikossa sille, että vanhemmat esimerkiksi puhelimitse 

riitelevät hänen asioissaan. Lisäksi haastateltavat toivat esiin, että vaativissa 

erotilanteissa joko toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat vetävät lapsen 

mukaan riitoihin tai käyttävät lasta osana riitelyä. Haastateltavat kuvasivat, että 

vanhemmat voivat esimerkiksi manipuloida tai vieraannuttaa lasta tai esittää perättömiä 

väitteitä lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 

 

Mulle tuli mieleen nyt yks semmonen keissi, jossa äiti oli siis toistuvasti 

tehny ilmotuksii, et isä käyttää seksuaalisesti hyväksi heijän lasta ja aina 

järjestettiin sit ihan kaikki tutkimukset ja loppujen lopuks poliisi joutu 

sitten sen kolmannen kerran jälkeen tekee rikosilmotuksen siitä äidistä, et 

hän sai sit syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, koska hän siis 

jatkuvasti teki niitä ilmotuksia ja asetti sen lapsen semmoseen tilanteeseen, 

kun ne todettiin, et ei se isä oo tehny mitään. (Ryhmä 1, 3.12.2020) 

 

Kolmas konfliktoituneen vanhemmuuden piirre on se, että lapsi ei ole vanhempien 

toiminnan keskiössä. Haastateltavat kuvasivat, että vaativissa erotilanteissa vanhempien 

huomio on heidän keskinäisessä riitelyssään ja halussa käydä toistuvia 

oikeudenkäyntejä, jolloin heiltä jää lapsen tarpeiden huomiointi vähäiseksi. Lisäksi 

haastateltavien mukaan vaativissa erotilanteissa vanhemmilta unohtuvat lapsen oikeudet 

sekä omat velvollisuudet ja he alkavat riidellä keskenään omista oikeuksistaan.  

 

Se kääntyy jotenki niin, et tuntuu unohtuvan, että kyse on lapsen 

oikeudesta niinku joo okei molempiin vanhempiin, mutta myös sellaseen 

turvalliseen elämään ja hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Ja sitten kun se 

kääntyy siihen, että mulla on oikeus pitää sitä lasta yhtä paljon, kun tolla 

toisellakin tai olla yhtä paljon sitä ja yhtä paljon tätä, niin sit kun se puhe 

kääntyy jotenkin siihen vanhemman oikeuteen suhteessa siihen lapseen, 

niin sillon se alkaa väistämättä mennä vähän pieleen se homma, koska 

sillon siinä ruvetaan riitelemään. Sillon päädytään useesti siihen, että 

aikuiset rupee riitelemään siitä, mikä kummanki heijän oikeus on, siinä 

unohtuu velvollisuudet ja siinä unohtuu lapsen oikeudet samassa. (Ryhmä 

2, 14.12.2020) 

 

 

Neljäs konfliktoitunutta vanhemmuutta kuvaava piirre on puutteellinen erokriisin 

käsittely, joka koskettaa joko toista vanhempaa tai molempia vanhempia. Haastateltavat 
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kuvasivat, että erokriisin puutteellinen käsittely vaikuttaa heikentävästi lapsen henkisen 

turvallisuuden kokemukseen, jos esimerkiksi vanhemman omat erosta johtuvat vaikeat 

tunteet, kuten viha tai katkeruus, värittävät sitä, miten hän puhuu lapselle toisesta 

vanhemmasta tai toisen vanhemman luona olemisesta. Haastateltavien mukaan tämä voi 

olla joko tahallista tai tahatonta käytöstä, joka saattaa vieraannuttaa lasta toisesta 

vanhemmasta ja aiheuttaa lapselle turvattoman olon, kun lapsi kenties itsekin alkaa 

uskoa esimerkiksi siihen, että toisen vanhemman luona ei ole turvallista tai hyvä olla. 

Lisäksi erokriisin käsittelemättömyys voi ilmetä haastateltavien mukaan niin, että 

vanhempi tulkitsee kaiken lapsen toiminnan tai erotilanteeseen liittyvän oireilun olevan 

toisen vanhemman syytä tai toisesta vanhemmasta johtuvaa. 

 

Viimeinen piirre, joka kuvaa konfliktoitunutta vanhemmuutta, on vanhempien väliseen 

suhteeseen tai vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen liittyvät turvallisuusuhat. 

Turvassa-hankkeessa työskentelevät haastateltavat viittasivat haastattelussaan hankkeen 

määritelmään ja jaotteluun psykososiaalisista, patologisista ja korkean turvallisuusriskin 

erotilanteista. Näiden määritelmien mukaan osa vaativia erotilanteita ja 

konfliktoitunutta vanhemmuutta on esimerkiksi yleensä toisen vanhemman harjoittama 

väkivalta tai väkivallan uhka entistä puolisoaan tai lastaan kohtaan. Tämän väkivallan 

erityispiirteitä ovat muun muassa eron jälkeinen vaino, vieraannuttaminen ja 

perhesurmariski.  

 

Taulukko 3 Konfliktoituneen vanhemmuuden piirteitä haastatteluryhmittäin.  

       

Konfliktoituneen 

vanhemmuuden 

piirteitä 

 

Ryhmä 

1 

 

Ryhmä 

2  

 

Ryhmä 

3 

Yhteistyö toisen 

vanhemman kanssa ei 

toimi 

   

Lapsi on osana 

vanhempien riitoja 

   

Lapsi ei ole 

vanhempien 

toiminnan keskiössä 

   

Erokriisin 

puutteellinen käsittely 

   

Turvallisuusuhat    
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Taulukossa kolme on kuvattuna se, miten eri haastatteluryhmät määrittelivät 

konfliktoitunutta vanhemmuutta. Taulukko osoittaa, että haastatteluryhmät kuvasivat 

konfliktoitunutta vanhemmuutta melko yhteneväisesti. Suurin yksimielisyys 

haastateltavien keskuudessa oli siitä, että konfliktoitunutta vanhemmuutta kuvaa 

vanhempien yhteistyön toimimattomuus ja vanhempien keskinäinen konfliktoitunut 

suhde. Vain yhden piirteen, turvallisuusuhat, otti esille vain ryhmän 3 haastateltavat, ja 

muutoin jokaista piirrettä kuvasi vähintään kaksi haastatteluryhmää.  

 

Yhteistyövanhemmuuden ja konfliktoituneen vanhemmuuden turvallisuus 

vaativissa erotilanteissa 

  

Tämän alaluvun edellisten lukujen perusteella on melko selvää, että haastateltavien 

näkemysten mukaan konfliktoituneen vanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus ei ole 

turvallista erovanhemmuutta. Olen kuitenkin koonnut seuraavaan taulukkoon 

haastateltavien määrittelemät piirteet sekä turvallisesta erovanhemmuudesta että 

konfliktoituneesta vanhemmuudesta, jotta niiden vertailu olisi helpompaa.  

  

Taulukko 4 Turvallisen erovanhemmuuden ja konfliktoituneen vanhemmuuden piirteet         

 

Turvallisen erovanhemmuuden piirteet Konfliktoituneen vanhemmuuden 

piirteet 

➔ Kyky tehdä yhteistyötä toisen 

vanhemman kanssa 

➔ Yhteistyö toisen vanhemman 

kanssa ei toimi 

➔ Mentalisaatiokyky ➔ Lapsi on osana vanhempien 

riitoja 

➔ Kyky pitää lapsi toiminnan 

keskiössä 

➔ Lapsi ei ole vanhempien 

toiminnan keskiössä 

➔ Kyky itsereflektioon ➔ Erokriisin puutteellinen käsittely 

➔ Kyky hakea ja vastaanottaa apua ➔ Turvallisuusuhat 

 

Kuten taulukosta neljä pystyy huomaamaan, on haastateltavien määrittelemät turvallisen 

erovanhemmuuden ja konfliktoituneen vanhemmuuden piirteet lähes päinvastaiset. 
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Haastateltavat kuvasivat esimerkiksi turvalliseen erovanhemmuuteen kuuluvan 

vanhempien mentalisaatiokyvyn eli esimerkiksi kyvyn suojata lasta riidoilta. Sen sijaan 

konfliktoituneeseen vanhemmuuteen haastateltavat liittivät sen, että vanhempi ei suojaa 

lasta riidoilta. Tämän perusteella haastateltavien mukaan konfliktoitunut vanhemmuus 

ei siis ole turvallista erovanhemmuutta.  

 

Sen sijaan kaikkien haastatteluryhmien näkemyksiin pohjautuen 

yhteistyövanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus on vaativissa erotilanteissa lapsen 

turvallisuutta tukeva erovanhemmuuden muoto. Turvassa-hankkeen työntekijät 

kuitenkin ottivat haastattelussaan puheeksi sen, että vaikka yhteistyövanhemmuus 

erovanhemmuuden muotona lähtökohtaisesti suojaa lasta ja on hyväksi lapselle, ei se 

kuitenkaan ole välttämättä aina mahdollista vaativissa erotilanteissa olevien vanhempien 

kesken ja yhteistyövanhemmuuden ideaali voi jopa päinvastoin pitkittää vaativia 

erotilanteita. 

 

Turvassa-hankkeen työntekijät korostivat, että yhteistyövanhemmuuden perusteista, 

tasa-arvoisesta vuorovaikutussuhteesta ja joustavasta yhteistyöstä, ei voida puhua, jos 

vanhempien välillä on tai on ollut väkivaltaa ja kontrollointia. Vaativissa erotilanteissa 

nämä teemat ovat usein läsnä, joten hankkeen työntekijöiden mukaan vaativissa 

erotilanteissa vanhempien yhteistyön lähtökohta ei aina ole tasa-arvoinen ja 

luottamuksellinen. Turvassa-hankkeen työntekijät kuvasivat, että 

yhteistyövanhemmuuden mahdollisuudesta ei voi olla puhetta myöskään silloin, jos 

vanhempien välinen kasvokkainen tapaaminen on toisesta vanhemmasta tai molemmista 

vanhemmista mahdoton ajatus esimerkiksi turvattomuuden, pelon, tilanteiden 

eskaloitumisen, häpeän tai syyllisyyden vuoksi. Hankkeen työntekijöiden mukaan 

vanhempien keskinäinen suhde voi kuitenkin muuttua, jos vanhemmat saavat riittävää 

tukea vaikeiden tunteiden käsittelyyn. 

 

Yhteiskunnan normina oleva yhteistyövanhemmuuden ideaali voi Turvassa-hankkeen 

työntekijöiden mukaan heikentää vaativassa erotilanteessa olevien vanhempien 

vanhemmuutta, sillä tällaisen ideaalin myötä vaativissa erotilanteissa olevat vanhemmat 

voivat kokea kaksinkertaisesti häpeän tunteita, kun heillä on tunne, että he ovat 

yhteiskunnan silmissä ensin epäonnistuneet parisuhteessaan ja sen jälkeen vielä 

erovanhemmuudessakin. Turvassa-hankkeen työntekijät kuvasivat, että häpeä ja siihen 
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liittyvä ahdistus ja kärsimys vievät vanhemmilta energiaa ja alentavat näin vanhempien 

toimintakykyä.  

 

-- kun vanhemmilla on niin paljon syyllisyyden ja häpeän kokemuksia jo 

siitä erostaan ja [kokemus siitä,] että he on epäonnistunu parisuhteessa, et 

jos heillä on tämmönen yhteistyövanhemmuuden vaatimus, niin sit 

tavallaan he kokee häpeää siitä, että he ei edes tätä osaa hoitaa tätä lapsen 

kanssa tehtävää yhteistyötä -- (Ryhmä 3, 07.12.2020) 

 

Sen lisäksi, että yhteistyövanhemmuuden ideaali voi heikentää vanhempien 

vanhemmuutta, voi tämä ideaali myös pitkittää vaativia erotilanteita ja aiheuttaa 

vanhemmissa hätääntymistä. Turvassa-hankkeen työntekijät kuvasivat, että vanhemmat 

ovat voineet hakea apua vaativaan erotilanteeseen usealta eri taholta, mutta silti heidän 

tilanteensa ei ole muuttunut ja he ovat jääneet ilman apua. Tämä voi hankkeen 

työntekijöiden mukaan johtua siitä, että vaativien erotilanteiden parissa työskentelevät 

ammattilaiset ovat omaksuneet yhteistyövanhemmuuden ideaalin. Turvassa-hankkeen 

työntekijät kuvasivat, että tämän vuoksi ammattilaiset eivät välttämättä osaa ottaa 

huomioon esimerkiksi vanhempien välistä väkivaltahistoriaa ja saattavat toimillaan vain 

pidentää vanhempien välistä konfliktoitunutta suhdetta. Tämä voi tulla hankkeen 

työntekijöiden mukaan ilmi esimerkiksi niin, että vaativien erotilanteiden parissa 

työskentelevät ammattilaiset edellyttävät vanhempia osallistumaan erilaisiin 

neuvotteluihin yhdessä tai olettamalla, että vanhemmat kykenevät sopimaan riidat 

keskenään. 

 

Turvassa-hankkeen työntekijät viittasivat haastattelussaan lakiin lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta sekä kyseisessä laissa olevaan velvoitteeseen vanhempien 

yhteistoiminnasta eron jälkeen. Hankkeen työntekijät sanoivat tällaisen velvoitteen 

olevan hyvä asia, mutta jatkoivat, että koska aina yhteistyövanhemmuus ei ole 

eronneille vanhemmille realistinen vaihtoehto, tulisi löytää myös muunlaisia tapoja 

puhua erovanhemmuudesta. Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan vaativissa 

erotilanteissa, joissa tilanne ei ole ratkennut useidenkaan auttajatahojen myötä, joissa 

vanhempien keskinäinen yhteistyö ei toimi ja joissa vanhempien välisessä suhteessa 

vaikuttaa esimerkiksi väkivalta, rinnakkaisvanhemmuus voisi mahdollistaa paljon 

paremman vanhemmuuden kuin yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen. Seuraavaksi 

käsittelenkin tarkemmin rinnakkaisvanhemmuutta ja lapsen turvallisuutta.  
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6.2 Turvallinen rinnakkaisvanhemmuus  
 

Tässä alaluvussa keskityn tutkielmani toiseen tutkimuskysymykseen ja tarkastelen, 

voidaanko erityisesti rinnakkaisvanhemmuuden avulla tukea lapsen turvallisuutta 

vaativissa erotilanteissa. Perehdyn ensiksi siihen, miten haastateltavat määrittelevät 

rinnakkaisvanhemmuuden käsitteen. Tämän jälkeen kuvaan haastateltavien näkemyksiä 

rinnakkaisvanhemmuudesta ja lapsen turvallisuudesta.   

 

Haastateltavien tietämys rinnakkaisvanhemmuuden käsitteestä ja heidän ajatuksensa sen 

turvallisuudesta vaativissa erotilanteissa vaihtelivat haastatteluryhmittäin. Tämän vuoksi 

erittelen tässä alaluvussa enemmän haastatteluryhmien vastauksia toisistaan tuomalla 

esiin erot Turvassa-hankkeen työntekijöiden sekä olosuhdeselvitystä tekevien 

sosiaalityöntekijöiden ja lastenvalvojien välillä, jotta Turvassa-hanke saa tarvitsemaansa 

tietoa kehittämistyöhönsä. Mikäli minun on tarpeen erotella myös lastenvalvojien ja 

olosuhdeselvitystä tekevien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä toisistaan niiden 

eroavaisuuksien vuoksi, teen sen haastateltavien anonymiteetin suojaamisen vuoksi 

viittaamalla heihin ryhmänä 1 ja 2.   

 

Kuvaus rinnakkaisvanhemmuudesta 

 

Turvassa-hankkeen työntekijöiden määritelmät rinnakkaisvanhemmuudesta olivat hyvin 

samankaltaiset kuin ne määritelmät, joita tutkimuskirjallisuudessa 

rinnakkaisvanhemmuuden käsitteelle on annettu (esim. Jaffe ym., 2008), joten keskityn 

ensiksi näihin Turvassa-hankkeen määritelmiin.   

 

Turvassa-hankkeen työntekijät kuvailivat, että rinnakkaisvanhemmuuden tavoitteina 

ovat lapsen etu, lapsen suojeleminen sekä lapsen kehityksen turvaaminen. Hankkeen 

työntekijät totesivat, että nämä tavoitteet ovat samat kuin yhteistyövanhemmuuden 

kaltaisessa erovanhemmuudessa eikä rinnakkaisvanhemmuuden ja 

yhteistyövanhemmuuden välille näin ollen voida aina tehdä tarkkarajaista viivaa tai 

ajatella niitä toisiaan poissulkevina. Hankkeen työntekijät määrittelivät 
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rinnakkaisvanhemmuuden olevan sellainen erovanhemmuuden tyyli, jossa vanhempien 

toiminnan keskiössä on lapsi ja jossa vanhemmat voivat omilla tahoillaan oppia 

toimimaan lapselleen riittävän hyvinä vanhempina. 

 

Turvassa-hankkeen työntekijät kuvasivat rinnakkaisvanhemmuuden olevan kuin uimista 

vierekkäisillä uimaradoilla, jossa molemmat vanhemmat uivat vierekkäisillä 

uimaradoilla kumpikin omaa rataansa pitkin. Tämän yksilöllisen uintimatkan aikana 

vanhemmat eivät pyri tai kykene lainkaan keskinäiseen yhteistyöhön, kuten esimerkiksi 

kuviouinnissa tehtäisiin, vaan molemmat keskittyvät vain uimaan omaa rataansa pitkin. 

Haastateltavat kuvasivat, että ainoastaan uima-altaan päädyssä vanhemmat nostavat 

päänsä veden pinnalle ja keskustelevat toistensa kanssa lapseen liittyvistä asioista. 

Toinen vertauskuva rinnakkaisvanhemmuudesta, jonka Turvassa-hankkeen työntekijät 

olivat saaneet käyttöönsä opintomatkaltaan Hollannista, oli rinnakkaisvanhemmuuden 

vertaaminen tenniksen pelaamiseen, jota seuraava aineisto-ote kuvaa.  

 

Me on hirveesti käyty sitä tenniskenttävertausta, että molemmat pelaa siellä 

omalla puolellaan ja huolehtii sen oman kenttänsä. Silleen me konkretisoidaan 

sitä meidän asiakkaille, että sä huolehdit tällä puolella tätä kenttää ja sitten just 

se, että mitenkä sä lyöt sen pallon sinne toiselle, niin tavallaan miten hyvin se 

toinen pystyy vastaamaan siihen, että haluatko sä lyödä sinne sen löysän syötön 

vai lyötkö niin täysiä, että sillä toisella ei oo mitään mahollisuutta saada sitä 

sieltä kiinni. (Ryhmä 3, 7.12.2020) 

  

 

Rinnakkaisvanhemmuudessa oleellista on Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan 

vanhempien erillinen vanhemmuus, jossa vanhempien välinen yhteydenpito 

minimoidaan ja vanhemmat irtaantuvat keskinäisestä tiiviistä ja joustavasta 

yhteydenpidosta. Tämä tehdään hankkeen työntekijöiden mukaan lapsen vuoksi ja lapsi 

kaiken toiminnan keskiössä pitäen, sillä yhteydenpidon minimoimisen tavoitteena on 

vanhempien välisten konfliktien vähentyminen sekä se, että lapsen ei tarvitse enää 

altistua vanhempiensa riidoille. Turvassa-hankkeen työntekijät kuvasivat, että 

rinnakkaisvanhemmuudessa tavoitellaan sitä, että vanhemmilla olisi toisiinsa yhteys 

vain lapseen liittyvissä välttämättömissä asioissa, mutta muuten kontakti toiseen 

vanhempaan olisi minimoitua esimerkiksi niin, että lapseen liittyvät asiat hoidettaisiin 

kerran viikossa sähköpostitse. Tällä tavalla luotaisiin hankkeen työntekijöiden mukaan 

vanhempien väliselle yhteistyölle terveet rajat, joiden sisällä kumpikin vanhempi pystyy 

tekemään arkielämässä itsenäisiä vanhemmuuteen liittyviä päätöksiä, mutta jossa 
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vanhemmat pystyvät toimimaan yhdessä vanhempina niissä välttämättömissä asioissa 

mitä lapseen liittyy.  

 

-- meijän [vanhempien] ei tarvii yhteistyössä miettiä mitä on meidän lapsille 

parhaaks, vaan me mietitään sitä molemmat omilla tahoillamme, että mikä 

minun lapselleni on parhaaksi. Ehkä täs korostuu tavallaan se semmonen mitä 

yhteistyövanhemmuudessa todetaan, et parisuhde on loppunu, mutta 

vanhemmuus jatkuu, mutta tässä ehkä se korostuu entisestään, että vanhemmuus 

jatkuu, mutta parisuhde on todellakin päättynyt. (Ryhmä 3, 7.12.2020) 

 

Rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa on Turvassa-hankkeen 

työntekijöiden mukaan yleistä vanhempien yhteishuoltajuus ja se, että lapset 

vuoroasuvat vanhempien luona, vaikka vanhempien keskinäinen yhteistyö ei ole 

toimivaa. Hankkeen työntekijät kuvasivat, että jonkinasteisen rinnakkaisvanhemmuuden 

toteuttaminen vanhempien välillä on realistista myös muun kaltaisissa 

huoltajuussuhteissa sekä tapaamisen ja asumisen muodoissa, kuten yksinhuoltajuudessa 

tai toisen vanhemman ja lapsen valvotuissa tapaamisissa, eli sellaisissa tilanteissa, joissa 

molemmat vanhemmat ovat mukana lapsen elämässä, mutta vanhempien keskinäinen 

yhteistyö ei ole toimivaa.  

 

Lastenvalvojille ja olosuhdeselvityksiä tekeville sosiaalityöntekijöille 

rinnakkaisvanhemmuuden käsite ei ollut tuttu, joten he eivät varsinaisesti antaneet 

haastatteluissaan rinnakkaisvanhemmuuden käsitteelle omaa määritelmäänsä. Kerroin 

heille haastattelutilanteissa sen, mitä tässä tutkielmassa rinnakkaisvanhemmuudella 

tarkoitan. Tämän jälkeen sekä lastenvalvojat että olosuhdeselvityksiä tekevät 

sosiaalityöntekijät kertoivat kohdanneensa työssään rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista 

erovanhemmuutta, mutta ilman, että tätä toteuttavat perheet tai he ammattilaisina 

olisivat nimittäneet vanhemmuuden tyyliä rinnakkaisvanhemmuudeksi.  

 

Ryhmän 2 haastateltavat myös kuvasivat tarkemmin erästä asiakastilannetta, jossa he 

ajattelivat vanhempien toteuttavan rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista 

erovanhemmuutta. Kyseisessä tilanteessa vanhemmat eivät olleet haastateltavien 

mukaan sopineet rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisesta erovanhemmuuden tyylistä 

keskenään. Haastateltavat kuvasivat, että kyseisessä tilanteessa vanhempien välillä ei 

ole kommunikaatioyhteyttä ja kumpikin vanhempi tulkitsee asioita vain omasta 
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näkökulmastaan käsin, joten vanhemmilla on vääristyneet ja epärealistiset käsitykset 

toisistaan sekä paljon keskinäisiä väärinymmärryksiä ja olettamuksia esimerkiksi toisen 

vanhemman kyvyttömyydestä tai pahuudesta. Haastateltavien mukaan vanhempien 

välinen tiedonvaihto ei myöskään toimi, sillä toinen vanhempi on esimerkiksi jättänyt 

ilmoittamatta toiselle vanhemmalle lapseen liittyvistä asioista, koska on kokenut 

toisenkin vanhemman tekevän näin.  

 

Tämä kuvaus eroaa siitä, miten Turvassa-hankkeen työntekijät ja tutkimuskirjallisuus 

rinnakkaisvanhemmuuden määrittelevät. Ryhmän 2 haastateltavien kuvaus vanhempien 

välisestä yhteistyöstä yhdistyy pikemminkin konfliktoituneen vanhemmuuden 

kuvaukseen ja tilanteeseen, josta voitaisiin lähteä pyrkimään kohti 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista erovanhemmuutta (ks. esim. Fidler & McHale, 

2020; Jaffe ym., 2008; Waller, 2012; Sullivan, 2013a).  

 

Rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuus vaativissa erotilanteissa 

 

Rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuus oli myös teema, jossa haastatteluryhmien 

näkemykset erosivat toisistaan paljon. Turvassa-hankkeen työntekijät esittivät 

haastattelussaan tekijöitä, jotka rinnakkaisvanhemmuudessa lisäävät lapsen 

turvallisuutta. He eivät haastattelussaan pohtineet seikkoja, jotka voisivat 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa olla lapsen turvallisuutta 

heikentäviä. Lastenvalvojat ja olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät puolestaan 

ottivat haastatteluissaan esiin niitä tekijöitä, jotka rinnakkaisvanhemmuudessa saattavat 

vaarantaa lapsen turvallisuuden kokemuksia. Sen sijaan he eivät haastatteluissaan 

pohtineet rinnakkaisvanhemmuuden turvaa luovia elementtejä. Kuvaankin seuraavaksi 

ensin Turvassa-hankkeen näkemyksiä ja sen jälkeen lastenvalvojien sekä 

olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden pohdintoja 

rinnakkaisvanhemmuudesta ja lapsen turvallisuudesta.  

 

Turvassa-hankkeen työntekijät kuvasivat, että rinnakkaisvanhemmuuden avulla lapsen 

tunne- ja kehityselämä voisi olla vaativissa erotilanteissa turvatumpaa, kun lapsen 

elämässä olevaa stressiä ja jännitettä saataisiin vähennettyä. Jo vanhempien sisäistämä 

rinnakkaisvanhemmuuden idea sekä sen myötä yhteistyövanhemmuuden ideaalista ja 
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sen tavoittelusta irti päästäminen lisäävät Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan 

lapsen turvallisuutta. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa tuli esiin, Turvassa-hankkeen 

työntekijät kuvasivat, että yhteistyövanhemmuuden ideaali voi sekä heikentää 

vanhempien toimintakykyä aiheuttamalla vanhemmille kaksinkertaisen häpeän 

kokemuksen että pahimmassa tapauksessa jopa pitkittää vanhempien keskinäisiä 

konflikteja ja vaativaa erotilannetta. Sen sijaan rinnakkaisvanhemmuuden tavoitteluun 

siirtymisellä voitaisiin hankkeen työntekijöiden mukaan vähentää vanhempien kokemaa 

häpeää ja näin ollen kohentaa vanhempien toimintakykyä, kun vanhemmat voisivat 

ikään kuin luvan kanssa rakentaa toisenlaisen erovanhemmuuden ja yhteydenpidon 

tyylin, joka on heille mahdollista ja joka suojelee myös lasta. Lisäksi 

rinnakkaisvanhemmuuden avulla voitaisiin hankkeen työntekijöiden mukaan parantaa 

vanhempien konfliktoitunutta suhdetta.  

 

Asia, joka korostui Turvassa-hankkeen työntekijöiden puheissa, oli se, että 

rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuuden luomisessa alusta asti tärkeässä roolissa ovat 

ammattilaiset. Hankkeen työntekijöiden kokemuksen mukaan 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden hyväksyminen ja sen 

sisäistäminen, että rinnakkaisvanhemmuus voisi mahdollistaa paremman 

vanhemmuuden kuin yhteistyövanhemmuus, voi olla toiselle tai molemmille 

vanhemmista vaikeaa hyväksyä. Hankkeen työntekijät kuvasivat, että 

yhteistyövanhemmuuden tavoittelusta irtaantumiseen ja sen ymmärtämiseen, että 

yhteistyövanhemmuus ei aina ole syystä tai toisesta mahdollista tai järkevää, tarvitaan 

toisinaan hyvinkin vahvaa ammatillista tukea, mikäli vanhempien on esimerkiksi 

vaikeaa hyväksyä toisen vanhemman erilaista vanhemmuutta.  

 

-- ja siinä onki ehkä yks rinnakkaisvanhemmuuden haaste, et tavallaan 

molemmat vanhemmat ymmärtää sen, että se vanhemmuus voi olla ihan 

turvallista ja hyvää sille lapselle, vaikka se olis toisen vanhemman luona 

vähän erilaista ja paljonkin erilaista. Ja se on varmaan yks semmonen iso 

keskustelu mitä vanhempien kanssa ruvetaan käymään sen suhteen, että 

mitä se rinnakkaisvanhemmuus on ja se voi olla joskus aika vaikeeki 

hyväksyy jotenki, ku on se yhteistyövanhemmuuden ideaali aika syvässä -

-(Ryhmä 3, 07.12.2020)  

 

Ammattilaiset ovat rinnakkaisvanhemmuuteen siirtymisessä ja sen turvallisuuden 

varmistamisessa tärkeässä osassa myös siksi, että konfliktoituneeseen vanhemmuuteen 
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voi kuulua turvallisuusuhkia, esimerkiksi väkivallan riski. Turvassa-hankkeen 

työntekijät kertoivat, että mitä korkeammat riskit ja turvallisuusuhat vanhempien 

välisessä suhteessa ovat, sitä enemmän tarvitaan työntekijöitä ja vahvaa ammatillista 

tukea hyvin selkeiden pelisääntöjen ja rinnakkaisvanhemmuuden turvan luomiseen. 

Hankkeen työntekijät kuvasivat, että rinnakkaisvanhemmuuteen tukevassa 

työskentelyssä ammattilaisten tulee tunnistaa ne tilanteet, jotka ovat lähtökohtaisesti 

lapsen tai toisen vanhemman turvallisuutta uhkaavia, jotta näissä tilanteissa vanhempia 

pystytään tukemaan tarkoituksenmukaiseen vanhemmuuden tyyliin. Vanhemmat 

tarvitsevat turvallisen rinnakkaisvanhemmuuden luomisessa siis vahvaa ammatillista 

tukea lapsen asioista keskustelemiseen ja turvallisten rajojen löytämiseen sekä 

ylläpitämiseen. Tätä kuvaan seuraavaksi. 

 

Rinnakkaisvanhemmuudessa vahvaa ammatillista tukea tarvitaan Turvassa-hankkeen 

työntekijöiden mukaan siis vanhempien välisen yhteydenpidon minimoimiseen sekä 

vanhempien irtaantumiseen heidän keskinäisestä tiiviistä ja joustavasta 

yhteydenpidostaan. Hankkeen työntekijät kuvasivat, että rinnakkaisvanhemmuuteen 

tukevassa työskentelyssä ammattilaiset säätelevät vanhempien välillä sekä etäisyyttä 

että yhteyttä niin, että vanhemmat eivät ole liikaa yhteyksissä toisiinsa, mutta heidän 

välillään säilyy kontakti, joka mahdollistaa välttämättömien lapseen liittyvien asioiden 

hoitamisen. Turvassa-hankkeen työntekijät kertoivat, että mikäli vanhempien väliseen 

suhteeseen liittyy vakavia turvallisuusuhkia, yhteydenpito vanhempien välillä tapahtuu 

moniammatillisen tiimin vahvalla tuella ja tarvittaessa tehdään myös turvasuunnitelma 

poliisin kanssa. Hankkeen työntekijät kuvasivat, että yhteydenpidon minimointi, 

vanhempien irtaantuminen keskinäisestä tiiviistä yhteistyöstä ja tarvittavan 

välttämättömän yhteyden luominen vanhempien välille vähentävät vanhempien 

keskinäisiä konflikteja ja luovat struktuuria vanhempien väliselle kommunikaatiolle. 

Nämä puolestaan vähentävät lapsen stressiä ja lisäävät hänen turvallisuuden tunnettaan.   

 

-- tavallaan mitä siitä hyötyy, niin mitä vähemmän niitä konflikteja on, 

niin ehkä vanhemmat on myös toimintakykysempiä. Sit se, että lapsi ei 

altistu jatkuvasti useita kertoja viikossa, vaikka näille tilanteille, joissa 

saatetaan siis ei ainoostaan sähköpostitse, vaan puhelimessa tai muuten 

hoitaa [riidat] silleen, et lapset tietää ja kuulee, et taas hänen asioissaan 

riidellään. Et jotenki semmosta ennustettavuutta siihen kommunikointiin 

ja sitä kautta se stressaavuuski sitte vähenee. (Ryhmä 3, 7.12.2020)    
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Koska rinnakkaisvanhemmuudessa vanhemmat irtaantuvat heidän keskinäisestä 

tiiviistä,  joustavasta ja hankalaksi koetusta yhteistyöstä, tulee keskeiseksi osaksi 

turvallista rinnakkaisvanhemmuutta myös erilaiset sopimukset. Turvassa-hankkeen 

työntekijät kertoivat, että rinnakkaisvanhemmuudessa vanhempien on tärkeää tehdä 

ammattilaisten kanssa kellontarkat ja yksityiskohtaiset sopimukset esimerkiksi lasten 

tapaamisista, lomista ja siirtymätilanteista sekä siitä, miten ja mistä asioista toiseen 

vanhempaan ollaan yhteydessä ja mitä tehdään esimerkiksi lapsen sairaustapauksissa. 

Hankkeen työntekijät korostivat sen olevan tärkeää, että vanhemmat pitävät näistä 

sopimuksista kiinni ilman joustovaraa, jotta uusia konflikteja ei syntyisi. Hankkeen 

työntekijät kuvasivat, että tiiviistä yhteistyöstä irtaantumisen lisäksi tarkat sopimukset ja 

niistä kiinni pitäminen tuovat ennustettavuutta vanhempien väliseen yhteistyöhön ja 

vähentävät lapsen kokemaa stressiä, kun lapsen ei tarvitse esimerkiksi jännittää 

tapahtuvatko sovitut tapaamiset tai ovatko siirtymätilanteet vanhemmalta toiselle 

esimerkiksi riitaisia tai muutoin turvattomia.  

 

Tää on kans yks semmonen teema, mikä nousee keskusteluissa asiakkaan 

kanssa tää joustaminen tai joustamatta jättäminen, et se on kauheen 

inhimillinen se ajatus, että jos mä nyt tän kerran lähen tässä pyytämään tai 

tän kerran mä toimin näin, että on mietittykki sen asiakkaan kanssa 

yhessä, että kannattaako nyt alkaa, että siitä tulee, kun mietitään sitä 

historiaa taaksepäin, niin niistä on aina tullu jotain säätöö tai aina tullu 

joku väline kiristää jollain seuraavalla tapaamisella, että kannattaako nyt 

vaan pitäytyä niissä [sopimuksissa] -- (Ryhmä 3, 7.12.2020) 

 

-- niistä [sopimuksista] pidetään kiinni just sen takia, että niistä ei tarvii 

neuvotella ja joustaa, kun siihen ei oo minkäänlaista edellytystä, niin se on 

se yks idea siinä, että ne on rakennettu hyvin niinku normitetusti, että 

miten lapset on vaikka lomia tai miten tapaamiset ja luonapidot ja mihin 

kellonaikaan, et ihan siirtymätilanteita myöten, et miten rakentaa ne just 

turvallisiks lapselle ettei tuu semmosta tilannetta et jotenki sillon, varsinki 

jos on väkivallan uhkaa, et vanhemmat jäis keskenään siihen tilanteeseen. 

(Ryhmä 3, 7.12.2020)  

 

Turvassa-hankkeen työntekijät kertoivat, että myös heidän hanketyöskentelyssään 

olevat lapset ovat toivoneet samankaltaisia asioita vaihtotilanteisiin liittyen kuin mitä 

rinnakkaisvanhemmuuden ideassakin tavoitellaan. Hankkeen työntekijät kertoivat 

lapsien esimerkiksi toivoneen, että vanhemmat keskustelisivat vaihtotilanteessa vain 

niukasti ja hoitaisivat pakolliset hommat asiallisesti, jotta lapset pääsisivät toisen 

vanhemman kanssa jatkamaan matkaa. Hankkeen työntekijöiden työkokemuksen 
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perusteella onnistuneet vaihtotilanteet ovat iso asia lapsille. Tätä kuvaa seuraava 

aineisto-ote, jossa haastateltava kertoo vaihtotilanteeseen liittyvästä keskustelustaan 

erään hanketyöskentelyssä mukana olleen lapsen kanssa.   

 

-- hän siis oli niin innoissaan ja se oli hänelle tosi suuri juttu, et 

vanhemmat oli tämmöseen kyennyt, et hän oli niistä vanhemmistaan ylpee 

siinä tilanteessa.  Kun pieni lapsi kuitenkin kyseessä, niin [ne on] isoja 

asioita. (Ryhmä 3, 7.12.2020)  

 

Yhteydenpidon minimoimisen ja tarkkojen sopimusten lisäksi 

rinnakkaisvanhemmuudessa turvaa lapselle luo Turvassa-hankkeen työntekijöiden 

mukaan myös se, kun vanhemmat oppivat ammattilaisten tuen avulla, että he eivät 

altista lasta mustamaalaavalle, manipuloivalle tai negatiivissävytteiselle puheelle 

toisesta vanhemmasta. Hankkeen työntekijät kuvasivat, että mikäli vanhempien puhe 

toisistaan on hyvin negatiivista, rinnakkaisvanhemmuuteen tukevassa työskentelyssä 

vanhempia tuetaan ensin siihen, että vanhemmat eivät puhuisi toisesta vanhemmasta 

lainkaan lapsen kuullen. Hankkeen työntekijät muistuttivat, että lapsen on saatava 

kuitenkin koko ajan puhua molemmista vanhemmistaan. Vasta sen jälkeen, kun 

vanhempien negatiivinen puhe toisistaan on loppunut, voidaan hankkeen työntekijöiden 

mukaan vanhempia alkaa tukemaan siihen, että he tuottaisivat positiivista puhetta 

toisesta vanhemmasta.  

 

-- jos pystyy vaan negatiiviseen puheentuottamiseen, niin sit parempi 

vaihtoehto on, että älä puhu ollenkaan, että sekin on hankalaa [lapselle] 

lähtökohtasesti, jos toisesta vanhemmasta ei puhuta, mut se on parempi 

siin kohti, jos se toisen puhe on pelkkää hyvin negatiivissävytteistä tai 

manipuloivaa tai leimaavaa ja toista vanhempaa vähättelevää. (Ryhmä 3, 

7.12.2020) 

 

Se on vähän niinku lämpömittari, miinukselta plussalle on mentävä 

nollapisteen kautta. Et ikäänku tuetaan ensin siihen, että ei negatiivista 

puhetta ja sitten vasta siihen, että mitä positiivista voisit puhua, muuten se 

harppaus voi olla liian iso. Et se on ollu ihan semmosta konkreettista, 

asiakastilanteissa esimerkiksi meillä oli yks sellanen tapaaminen missä oli 

molemmat vanhemmat paikalla ja se puhe käänty sen tyyppiseen 

mustamaalaavaan puheeseen, niin sitten, et rajas sitä kommunikaatiota, et 

ihan niinku opettaa, että no ei puhuta tästä ollenkaan, että tää on nyt 

sellanen aihe mistä ei puhuta. (Ryhmä 3, 7.12.2020) 
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Turvassa-hankkeen työntekijät antoivat yhden esimerkin hankkeen 

asiakastyöskentelystä ja siitä, miten he ovat konkreettisesti lähteneet rakentamaan 

rinnakkaisvanhemmuutta erään perheen vanhempien välille. Olen tiivistänyt omin 

sanoin tämän esimerkin haastateltavien kertomuksen perusteella seuraavaan aineisto-

otteeseen.  

 

Perheen vanhempien välinen huoltoriita oli jatkunut useiden vuosien ajan. 

Vanhemmat olivat laatineet tarkan tapaamis- ja yhteydenpitosopimuksen 

lapseen liittyen, jossa sovittiin esimerkiksi siitä, että vanhemmat viestivät 

toisilleen lapsen repussa kulkevan vihon välityksellä lapsen siirtyessä 

vanhemman luota toiselle. Käytäntö oli kuitenkin osoittanut tämän 

toimimattomaksi ja vihkosta oli tullut vanhempien keskinäinen 

vallankäytön väline. Vanhempi A kirjoitti vihkoon pitkästi huolistaan ja 

tuntemuksistaan, jotka vanhempi B koki kritiikkinä itselleen. Tämän takia 

vanhempi B alkoi lyhentää omia viestejään, josta vanhempi A puolestaan 

hermostui ja huolestui lisää. Vanhempien välille oli syntynyt perinteinen 

vuorovaikutuksen ja haavoittuvuuden negatiivinen kehä.  

 

Tässä kohtaa vanhemmat tulivat hankkeen työskentelyyn. Perheen tilanne 

oli ongelmallinen, etenkin koska perheen lapsi oli oppinut lukemaan ja 

päässyt käsiksi vanhempien väliseen viestinvaihtoon. Hankkeen 

työntekijät päätyivät ratkaisuun, jossa he katkaisivat yhdessä vanhempien 

suostumuksella vanhempien keskinäisen suoran viestittelyn. Tällä hetkellä 

vanhemmat kommunikoivat toisilleen vain hanketyöntekijöiden kautta 

sähköpostitse. Tämän seurauksena vanhempien välinen yhteydenpito on 

alkanut parantua. Vanhempi B on alkanut kirjoittaa pidempiä kuulumisia, 

joka on vähentänyt vanhempi A:n huolia sekä myös lyhentänyt vanhempi 

A:n viestien pituutta. Jatkosuunnitelmana on, että pikkuhiljaa ja pienin 

askelin vastuuta yhteydenpidosta annetaan takaisin vanhemmille.  

 

Yhteydenpidon lisäksi perheessä haasteellisia olivat lapsen vaihtotilanteet 

vanhemmalta toiselle. Vaihdot olivat pitkään toteutuneet tapaamispaikan 

tai päiväkodin kautta, mutta esimerkiksi loma-aikojen ja 

koronaviruspandemian myötä tämä ei aina ollut mahdollista. Ilman 

ulkopuolista tahoa vaihtotilanteet olivat olleet turvattomia, kun 

esimerkiksi vanhempi B pelkäsi vaihtotilanteissa, että vanhempi A keksii 

tilanteista perättömiä väkivaltaväitteitä, jotka vie oikeuteen. Hankkeen 

työntekijät sopivat vanhempien kanssa, että vaihtotilanteissa toinen 

vanhempi ei nouse autosta pois, vaan lapsi itsenäisesti kulkee autolta 

matkan toisen vanhemman luo, jotta vanhempien ei tarvitse kohdata 

toisiaan. Hankkeen työntekijät olivat aluksi olleet mukana vaihtotilanteissa 

taustalla seuraamassa tilannetta. Vaihtotilanteet olivat alkaneet sujua hyvin 

ja nyt vanhemmat hoitavat vaihtotilanteet onnistuneesti ja turvallisesti 

keskenään. (Ryhmä 3, 7.12.2020) 
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Seuraavaksi tarkastelen lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien 

sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä rinnakkaisvanhemmuudesta ja lapsen 

turvallisuudesta. Sekä lastenvalvojat että olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät 

pohtivat sitä, onko rinnakkaisvanhemmuus kuitenkaan lapsen edun mukaista toimintaa. 

Molemmat haastatteluryhmät olivat huolissaan rinnakkaisvanhemmuuteen liittyen siitä, 

että vanhemmat irtaantuvat keskinäisestä yhteistyöstään ja omilla tahoillaan itsenäisesti 

toimivat vanhempina lapsilleen. Sekä lastenvalvojat että olosuhdeselvityksiä tekevät 

sosiaalityöntekijät toivat esiin sen, että kahden erillisen elämän eläminen voi käydä 

lapselle liian raskaaksi ja työlääksi, mikäli keskinäisestä yhteistyöstä irtaantuneiden 

vanhempien elämäntyylit ovat täysin erilaiset ja lapsi joutuu elämään kahdessa kodissa 

täysin erilaista elämää. Molemmilla haastatteluryhmillä oli myös kokemusta 

muutamista asiakasperheistä, joissa oikeuden päätöksellä lapsen vuoroviikkoasuminen 

oli juuri tämän kuormittavuuden takia päätetty, kun lapsella oli esimerkiksi ollut kaksi 

eri päiväkotia ja eskaria.  

 

Et näis voi helposti olla se, et jos se arki vanhempien luona on täysin erilaista, 

vaikka se tavallaan kummanki luona ois hyvää, niin jos sen lapsen maailma 

muuttuu ihan totaalisesti, vaikka niinku viikko siel toisessa perheessä ihan 

erilaista elämää, eri harrastukset ja kaikki on ihan eri, ja sitte seuraava viikko 

onki sit jotain ihan muuta, niin se voi olla aika raskastaki sille lapselle, et jos se 

on tosi tosi erilaista. Et se ei välttämättä oo hyvä asia, vaik se voiki olla hyvä 

asia. (Ryhmä 1, 3.12.2020) 

 

Vaikka minimoidaankin tää vanhempien välinen dialogi, niin kyllä heidän 

[vanhempien] pitäs, että se on lapsen edun mukasta, et he kumminki pystyis 

sitoutumaan suunnilleen samanlaisiin spekseihin siinä tavan elämässä, että ei 

eletä niinkun sisäoppilaitoksessa viikko ja sitten eletä kuin pellossa tai muussa 

toinen viikko, et ei sekään oo lapsen edun mukasta. (Ryhmä 2, 14.12.2020) 

 

Lisäksi sekä lastenvalvojat että olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät olivat 

huolissaan lapsen edun toteutumisesta silloin, kun rinnakkaisvanhemmuuteen 

yhdistetään vuoroviikkoasuminen. Lastenvalvojat ja olosuhdeselvityksiä tekevät 

sosiaalityöntekijät ihmettelivät sitä, miksi rinnakkaisvanhemmuudessa ei vaadita 

vanhempien keskinäisiä hyviä välejä, vaikka sen on todettu olevan 

vuoroviikkoasumisen onnistumisen edellytys, vaan päinvastoin 

rinnakkaisvanhemmuudessa vanhempien dialogisuutta ja kontaktia halutaan minimoida. 
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Haastateltavat pohtivatkin, onko rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa 

erovanhemmuudessa lapsi oikeasti vanhempien toiminnan keskiössä. 

 

Mä oon ymmärtäny niin, että vuoroasumisessa se toteutuu hyvin, jos 

vanhemmat on hyvissä väleissä, että nyt mä mietin katsotaanko tässä 

[rinnakkaisvanhemmuudessa] taas vanhempien oikeuksia ja ne menee 

lapsen oikeuksien yli, koska lapsen kannalta tässä on pulmia tässä, että 

vanhemmat elää rinnakkain, mutta ei kykene minkäänlaiseen 

yhteistyöhön. (Ryhmä 2, 14.12.2020) 

 

Niin kyl mä aattelen, että täällä [rinnakkaisvanhemmuuden] taustalla pitäis 

pitää tai vaikuttaa se mitä vuoroasumisessa on jo tutkittu -- se käsitys mikä 

mulla on, niin siellä on kyllä noussu se, voi olla että oon väärässä, mutta 

mulla on se ymmärrys, että siellä [vuoroasumisessa] nimenomaan se 

vanhempien välinen yhteistyö on se edellytys, että se voi toimia, niin 

miten se tässä [rinnakkaisvanhemmuudessa] poikkeaa siitä, niin se on 

hyvä kysymys -- (Ryhmä 2, 14.12.2020) 

 

Ryhmän 2 haastateltavat ihmettelivät myös rinnakkaisvanhemmuuden ja 

yhteishuoltajuuden yhdistämistä ja pohtivat, että miten vanhempien yhteishuoltajuus voi 

rinnakkaisvanhemmuudessa toimia, jos vanhempien keskinäinen yhteistoiminta on niin 

hankalaa, että he voivat tavata vain satunnaisesti. Ryhmän 2 haastateltavat keskustelivat 

myös siitä, miten vanhemmat voivat päättää yhteishuoltajuuden mukaisesti lasta 

koskevista isommista päätöksistä, jos he ovat irtaantuneet rinnakkaisvanhemmuuteen 

sen vuoksi, että eivät kykene arjessa keskustelemaan pienemmistäkään lapseen 

liittyvistä asioista tai olemaan näistä samaa mieltä.  

 

Lisäksi ryhmän 2 haastateltavat olivat rinnakkaisvanhemmuuteen liittyen huolissaan 

vanhempien keskinäisestä suhteesta ja sen vaikutuksesta lapsiin. Kuten aiemmin tässä 

tutkielmassa tuli ilmi, ryhmän 2 haastateltavat kuvasivat erästä asiakastilannetta, jossa 

he ajattelivat vanhempien harjoittavan rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista 

vanhemmuutta. Tässä kuvauksessa rinnakkaisvanhempina toimivien vanhempien välillä 

oli paljon väärinkäsityksiä, epäluottamusta ja kommunikaatio-ongelmia. Lisäksi ryhmän 

2 haastateltavat liittivät rinnakkaisvanhemmuuteen sen, että lapsi joutuu altistumaan 

sille, että vanhemmat puhuvat pahaa toisistaan. Näihin mielikuvaan pohjautuen ryhmän 

2 haastateltavat kokivat, että rinnakkaisvanhemmuus voi olla lapsen näkökulmasta 

vahingollista.  
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-- mä aattelen, et joku tämmönen rinnakkaisvanhemmuus, jossa lapset 

viettää paljon aikaa kummankin vanhemman kanssa ja ne elää tämmöstä 

todellisuutta molemmissa kodeissa pahimmillaan, niin kyllähän se lapsi 

siinä menee vähän sekasin -- (Ryhmä 2, 14.12.2020) 

 

Ryhmän 2 haastateltavien mukaan rinnakkaisvanhemmuudessa vaarana siis on, että 

lapsi joutuu todella huonoon asemaan. He kokivat tärkeäksi, että mikäli vanhemmat 

lähtisivät pyrkimään kohti rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista erovanhemmuutta, tulisi 

heidän käydä ammattilaisten kanssa keskustelua lapsen asemasta 

rinnakkaisvanhemmuudessa ja siitä, miten rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen 

erovanhemmuus voi vaikuttaa lapseen ja mitä siitä voisi seurata lapselle. Ryhmän 2 

haastateltavat totesivat haastattelun lopuksi rinnakkaisvanhemmuudesta 

seuraavanlaisesti.  

 

Onko se [rinnakkaisvanhemmuus] nähty hyväks vaihtoehdoks, itelle jäi 

nyt se tunne, että meijän mielestä tää ei vaikuttanu kauheen hyvältä 

(naurua), kun siitä puuttuu ne tietyt asiat mitä me tässä keskustelussa itse 

kukin korostettiin ja nostettiin. (Ryhmä 2, 14.12.2020) 

 

Kuten aiemmin tässä tutkielmassa totesin, tämä ryhmän 2 haastateltavien mielikuva 

rinnakkaisvanhemmuudesta on pikemminkin konfliktoituneen vanhemmuuden 

kaltainen. Osa heidän huolistaan rinnakkaisvanhemmuuteen liittyen, esimerkiksi se, että 

lapsi joutuisi elämään arkea, jossa vanhemmat puhuvat negatiivisesti toisistaan tai 

vanhempien välillä olisi kommunikaatio-ongelmia ja epäluottamusta, onkin 

pikemminkin huolta siitä, minkälaisia seurauksia konfliktoituneen vanhemmuuden 

kaltaisella erovanhemmuudella voi lapselle olla.  

 

Rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuuden lisäksi Turvassa-hankkeen työntekijöiden 

sekä olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden ja lastenvalvojien näkemykset 

erosivat toisistaan, kun he pohtivat mihin tilanteisiin rinnakkaisvanhemmuus heidän 

mielestään sopisi. Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan rinnakkaisvanhemmuus 

on ainoa mahdollinen vaihtoehto vaativissa erotilanteissa eli esimerkiksi tilanteissa, 

joissa vanhempien välisessä suhteessa on tai on ollut väkivaltaa, väkivallan uhkaa tai 

kontrolloivaa käytöstä tai jossa vanhempien välillä on pitkittynyt patologinen 

huoltoriita. Tämä näkemys sopii siihen, mitä tutkimuskirjallisuudessakin on esitetty, 
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sillä rinnakkaisvanhemmuus on kehitetty ja tarkoitettu juuri niille vanhemmille, joiden 

keskinäinen suhde on konfliktoitunut (Jaffe ym., 2008).   

 

Lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden mukaan 

rinnakkaisvanhemmuus ei sovi kaikkein hankalimpiin erotilanteisiin. Ryhmän 1 

haastateltavat tarkensivat, että heidän mielestään rinnakkaisvanhemmuus ei sovi 

esimerkiksi tilanteisiin, joissa vanhemmat eivät ole tasavahvoja tai joissa vanhemmilla 

on päihde- tai mielenterveysongelmia, rikollista käytöstä tai muuta ”oikeaa huolta”. Sen 

sijaan lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden mukaan 

rinnakkaisvanhemmuus sopii tilanteisiin, joissa kummankin vanhemman elämäntyyli on 

samankaltainen ja joissa ainoana huolenaiheena on vain vanhempien keskinäiset riitaisat 

välit. Tämä on siis päinvastainen näkemys kuin mitä Turvassa-hankkeen työntekijät 

sekä tutkimuskirjallisuus ovat esittäneet.  

 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 
 

Tässä luvussa esittelen ensiksi tutkielmani johtopäätökset sekä lopuksi reflektoin 

tutkielman toteutusta ja sen luotettavuutta.  

 

7.1 Johtopäätökset 
 

Tässä tutkielmassa tarkastelin lapsen turvallisuutta ja erovanhemmuuden muotoja 

vaativien erotilanteiden kontekstissa. Olin erityisesti kiinnostunut 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuustyylin turvallisuudesta. Keräsin 

tutkielmani aineiston haastattelemalla Turvassa-hankkeen työntekijöitä, lastenvalvojia 

sekä olosuhdeselvityksiä tekeviä sosiaalityöntekijöitä.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni avulla halusin selvittää, millainen erovanhemmuus 

tukee lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Haastateltavien mukaan sellainen 

erovanhemmuus, jota esiintyy vaativissa erotilanteissa olevilla vanhemmilla, ei ole 

turvallista erovanhemmuutta. Haastateltavat liittivät tämänkaltaiseen vanhemmuuteen 
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muun muassa vanhempien yhteistyön vaikeudet, sen, että vanhemmat altistavat lapsen 

heidän keskinäisille riidoilleen eivätkä huomioi lasta toiminnassaan sekä sen, että 

vanhempien suhteeseen liittyy turvallisuusuhkia, kuten väkivallan eri muotoja. Nämä 

ovat samoja piirteitä, joita tutkimuskirjallisuudessa on liitetty vaativissa erotilanteissa 

esiintyvään erovanhemmuuden muotoon, konfliktoituneeseen vanhemmuuteen (esim. 

Fidler & McHale, 2020; Sullivan, 2008; Sullivan, 2013a;  Waller, 2012). Myös 

tutkimuskirjallisuudessa on todettu, että konfliktoitunut vanhemmuus ei tue lapsen 

turvallisuutta (esim. Joyce, 2016; Sullivan, 2013a). Konfliktoitunut vanhemmuus ei siis 

ole lapsen turvallisuutta tukevaa erovanhemmuutta. 

 

Millainen erovanhemmuus sitten tukee lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa? 

Kun tarkastelin kaikkien haastatteluryhmien kuvaamia turvallisen erovanhemmuuden 

piirteitä yhdessä, olivat ne yhteneviä sen kanssa, mitä tutkimuskirjallisuudessa on 

nimitetty yhteistyövanhemmuudeksi. Haastateltavien mukaan turvallista 

erovanhemmuutta kuvaa muun muassa se, että vanhemmat kykenevät suojaamaan lasta 

heidän keskinäisiltä riidoiltaan, kykenevät pitämään lapsen toimintansa keskiössä sekä 

kykenevät tekemään yhteistyötä toisen vanhemman kanssa. Nämä ovat samoja piirteitä 

mitä esimerkiksi Terävä ja Böök (2019, s. 14–16) sekä Sullivan (2013a) ovat 

määritelleet ja nimenneet yhteistyövanhemmuuden piirteiksi. Lisäksi myös 

tutkimuskirjallisuudessa on todettu, että yhteistyövanhemmuuden kaltaisen 

erovanhemmuuden seuraukset ovat lapselle hyvät (Sullivan, 2013a). Tämän perusteella 

voisi sanoa, että yhteistyövanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus on sellaista 

erovanhemmuutta, joka tukee lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa.  

 

Turvassa-hankkeen työntekijät kuitenkin ottivat haastattelussaan puheeksi sen, että aina 

yhteistyövanhemmuus ei kuitenkaan ole turvallisin erovanhemmuuden muoto, sillä jotta 

yhteistyövanhemmuus toimisi, on vanhempien välillä oltava pelosta vapaa, tasa-

arvoinen ja luottamuksellinen suhde. Hankkeen työntekijöiden mukaan tällaisesta 

suhteesta ei voida lainkaan puhua, mikäli vanhempien mahdollinen suhteen aikainen 

väkivalta ja kontrolli vaikuttavat edelleen vanhempien yhteistyöhön tai tämä 

väkivaltaisuus tai sen uhka jatkuu myös eron jälkeen. Tämän vuoksi 

yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen voi Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan 

heikentää vaativissa erotilanteissa olevien vanhempien vanhemmuutta sekä pidentää 

heidän konfliktoitunutta suhdettaan, joka puolestaan lisää lapsen turvattomuuden 
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kokemuksia. Turvassa-hankkeen työntekijöiden näkemys on samankaltainen kuin mitä 

esimerkiksi Matikka ja Muukkonen (2019) ovat esittäneet. Yhteistyövanhemmuuden 

edellytyksenä on oltava väkivallattomuus ja turvallisuus, sillä yhteistyövanhemmuuden 

rakentamista rajoittavat väkivallan turvallisuusriskien lisäksi väkivallan aiheuttamat 

psykologiset haavat sekä väkivallan uhrin pelko (mts. 98). Myös Elrod (2001) on 

todennut, että yhteistyövanhemmuuden ideaali on yksi rakenteellinen syy, joka ylläpitää 

sekä aiheuttaa vaativia erotilanteita. Yhteistyövanhemmuuden kaltainen 

erovanhemmuus on siis lapsen turvallisuutta tukeva erovanhemmuuden muoto, mutta se 

ei ole mahdollista kaikissa erotilanteissa ja voi sen vuoksi myös lisätä lapsen 

turvattomuutta.   

 

Toinen tutkimuskysymykseni käsitteli sitä, miten erityisesti rinnakkaisvanhemmuuden 

avulla voitaisiin tukea lapsen turvallisuutta vaativissa erotilanteissa. Lastenvalvojille ja 

olosuhdeselvityksiä tekeville sosiaalityöntekijöille rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen 

erovanhemmuuden muoto oli uusi. Sen sijaan Turvassa-hankkeen työntekijöille 

rinnakkaisvanhemmuus erovanhemmuuden muotona oli tuttu ja he kuvasivatkin 

tarkemmin sitä, millainen erovanhemmuuden muoto rinnakkaisvanhemmuus on. 

Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan rinnakkaisvanhemmuus on sellainen 

erovanhemmuuden muoto, jolla voidaan vaativissa erotilanteissa parantaa lapsen 

turvallisuuta. Hankkeen työntekijät kuvasivat, että rinnakkaisvanhemmuudessa 

oleellista on vanhempien erillinen vanhemmuus ja vanhempien irtaantuminen 

keskinäisestä tiiviistä yhteistyöstä niin, että vanhempien välille jää yhteys vain lapseen 

liittyvissä välttämättömissä asioissa. Tämä tulee hankkeen työntekijöiden mukaan 

toteuttaa vahvan ammatillisen tuen avulla, jotta vanhempien välille saataisiin luotua 

heille sopiva uudenlainen yhteydenpidon malli ja jotta lapsi säilyisi kaiken tämän 

muutoksen keskipisteessä. Turvassa-hankkeen työntekijöiden kuvaus 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisesta erovanhemmuudesta on lähes identtinen sen 

kanssa mitä aiemmat tutkimukset ovat rinnakkaisvanhemmuudesta kirjoittaneet (esim. 

Jaffe ym., 2008, Sullivan, 2013a). 

 

Miten erityisesti rinnakkaisvanhemmuuden avulla sitten voitaisiin tukea lapsen 

turvallisuutta? Turvassa-hankkeen työntekijöiden mukaan rinnakkaisvanhemmuuden 

avulla voidaan parantaa konfliktoituneessa suhteessa olevien vanhempien 

toimintakykyä sekä vähentää vanhempien välisiä konflikteja. Hankkeen työntekijät 
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kuvailivat, että tämän myötä lapsen turvallisuuden tunne lisääntyy, kun hänen 

elämässään oleva stressi ja jännitys sekä altistuminen vanhempien välisille konflikteille 

vähenevät. Myös tutkimuskirjallisuudessa on todettu, että rinnakkaisvanhemmuuden 

avulla voidaan vähentää vanhempien keskinäisiä konflikteja ja on osoitettu, että 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden pitkäjänteiset seuraukset 

lapselle ovat yhtä hyvät kuin yhteistyövanhemmuuden seuraukset (Jaffe ym., 2008; 

Sullivan, 2013a).  

 

Olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijöiden ja lastenvalvojien näkemykset 

rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuudesta poikkesivat Turvassa-hankkeen 

työntekijöiden näkemyksistä ja he esittivät haastatteluissaan muutamia huolia 

rinnakkaisvanhemmuuden ideaan ja sen turvallisuuteen liittyen. Sekä lastenvalvojat että 

olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät pohtivat, toteutuuko 

rinnakkaisvanhemmuudessa oikeasti lapsen etu vai menevätkö vanhempien oikeudet 

kuitenkin lapsen oikeuksien edelle, kun vanhemmat irtaantuvat keskinäisestä 

yhteistyöstään ja hoitavat omilla tahoillaan lapsen arkielämään liittyvät päätökset. 

Tähän liittyen lastenvalvojat ja olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät olivat 

huolissaan lapsen edun toteutumisesta etenkin silloin, kun rinnakkaisvanhemmuuteen  

ja vanhempien erilliseen vanhemmuuteen yhdistetään vuoroviikkoasuminen. 

Lastenvalvojien sekä olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden mukaan 

vuoroviikkoasumisen onnistumisen edellytyksenä on vanhempien kyky tehdä 

yhteistyötä. Tämä on heidän mielestään ristiriidassa sen kanssa, että 

rinnakkaisvanhemmuudessa vanhempien välistä kontaktia päinvastoin minimoidaan, 

koska vanhempien välillä on konflikteja, ja joka voi aiheuttaa sen, että 

rinnakkaisvanhemmuus ei olekaan lapsen edun mukaista.     

  

Osa aiemmista tutkimustuloksista on lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien 

sosiaalityöntekijöiden näkemysten kanssa samansuuntaisia ja viittaavat siihen, että 

vanhempien keskinäinen yhteistyö, joustavuus sekä luottamus ovat onnistuneen 

vuoroasumisen perustana (esim. Rissanen, Kääriäinen, Rantala, Sarasoja & Aikio, 

2017). Toisaalta osa tutkimuksista on myös osoittanut, että lapset hyötyvät 

vuoroviikkoasumisesta siitäkin huolimatta, että vanhempien välillä on konflikteja 

(Nielsen, 2018). On kuitenkin myös todettu, että vuoroviikkoasumiseen liittyvää 

tutkimusta on saatava lisää, jotta kyettäisiin selvittämään ne olosuhteet, joissa 



59 
 

vuoroasuminen ei ole lapsen edun mukaista (Fransson, Hjern & Bergström, 2018). 

Tämän perusteella ei siis ole täyttä varmuutta siitä, että vuoroviikkoasuminen 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuuden tyylissä olisi lapsen etua ja 

turvallisuutta tukevaa.  

 

Lisäksi olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat olivat 

huolissaan siitä, miten vanhempien irtaantuminen keskinäisestä tiiviistä yhteistyöstä 

vaikuttaa lapseen ja käykö rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa 

elämä lapselle liian rankaksi, mikäli lapsi joutuu elämään kahta täysin erillistä elämää 

vanhempiensa luona. Tähän samaan ovat kiinnittäneet huomiota myös Jaffe ym. (2008) 

jotka muistuttavat, että rinnakkaisvanhemmuudessa lapsen maailma ei saa jakautua 

kahdeksi erilliseksi osaksi, jotka eivät liity toisiinsa lainkaan. Joidenkin tutkimusten 

mukaan esimerkiksi kahden kodin erilaiset säännöt eivät aiheuta lapselle hankaluuksia 

ja lapsen on mahdollista sopeutua kahden kodin erilaisiin elämäntapoihin, normeihin ja 

arvoihin, mikäli lapsella on kokemus siitä, että molemmissa kodeissa vanhemmat 

kunnioittavat toisiaan (Linnavuori, 2007, s. 90; Vanhanen, 2019, s. 75). Toisaalta lasten 

on todettu hyötyvän esimerkiksi siitä, että vanhemmat eron jälkeen noudattavat 

samanlaisia sääntöjä lapsen arjessa (Amato ym., 2011). Tämä on ehdottomasti sellainen 

puoli rinnakkaisvanhemmuudesta, jota tulisi tutkia lisää etenkin lasten näkökulmasta, 

jotta saataisiin tarkkaa tietoa siitä, tukeeko rinnakkaisvanhemmuus varmasti lapsen 

turvallisuuden kokemuksia vai onko kahden toisistaan erillään elävien vanhempien arki 

lapsen näkökulmasta liian kuormittavaa.  

 

Näiden lisäksi ryhmän 2 haastateltavat pohtivat sitä, kuinka rinnakkaisvanhemmuudessa 

vanhempien yhteistyö ja mahdollinen yhteishuoltajuus voi toimia, kun 

rinnakkaisvanhemmuuteen ja vanhempien keskinäisestä tiiviistä yhteistyöstä 

irtaantumiseen on johtanut se, että vanhempien välinen kommunikaatio ei toimi. Lisäksi 

ryhmän 2 haastateltavat olivat huolissaan lapsen vahingollisesta asemasta 

rinnakkaisvanhemmuudessa, mikäli lapsi joutuu elämään vanhempien 

väärinymmärrysten ja negatiivisten puheiden keskellä.  

 

Nämä huolet yhtäältä kertovat siitä, että rinnakkaisvanhemmuuden idea ja sen tavoitteet 

eivät olleet muille haastateltaville yhtä tuttuja kuin Turvassa-hankkeen työntekijöille ja 

että rinnakkaisvanhemmuus sekoittuu etenkin ryhmän 2 haastateltavien ajatuksissa 
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konfliktoituneeseen vanhemmuuteen. Sekä tutkimuskirjallisuuden että Turvassa-

hankkeen työntekijöiden mukaan rinnakkaisvanhemmuudessa pyritään vahvalla 

ammattilaisten tuella nimenomaan irtaantumaan tästä konfliktoituneeseen 

vanhemmuuteen kuuluvasta väärinymmärryksien, epäluottamuksen ja negatiivisten 

puheiden kehästä, joka haavoittaa lasta. Lisäksi rinnakkaisvanhemmuudessa 

ammattilaisten tuella tavoitellaan sitä, että vanhemmat kykenisivät tekemään yhteistyötä 

keskenään niissä välttämättömissä asioissa, joita lapseen liittyy (esim. Sullivan, 2013a; 

Sullivan, 2013b).  

 

Kuitenkin ryhmän 2 haastateltavien huomiot vanhempien toimimattomasta yhteistyöstä 

sekä lapsen altistamisesta negatiiviselle ilmapiirille ovat myös relevantteja nostoja. Ne 

muistuttavat siitä, että rinnakkaisvanhemmuuteen tukevassa työskentelyssä on 

kiinnitettävä huomiota siihen, että vanhempien keskinäinen konfliktoitunut suhde alkaa 

laantua ja että vanhempien yhteistyö muotoutuu sellaiseksi, että he pystyvä tekemään 

yhteistyötä välttämättömissä lapseen liittyvissä asioissa, jotta rinnakkaisvanhemmuus 

olisi lapselle turvallista.  

 

Olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät ja lastenvalvojat eivät haastatteluissaan 

tuoneet esille lainkaan näkemyksiä siitä, että rinnakkaisvanhemmuus voisi olla lapsen 

turvallisuutta tukevaa. Tarkastelen kuitenkin seuraavaksi myös heidän näkemyksiinsä 

pohjautuvia konfliktoituneen vanhemmuuden ja turvallisen erovanhemmuuden piirteitä 

sekä pohdin, onko näissä yhtäläisyyksiä rinnakkaisvanhemmuuden piirteiden ja 

tavoitteiden kanssa. Tätä hahmottaakseni olen koonnut seuraavan taulukon. 
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Taulukko 5 Haastateltavien määrittelemät konfliktoituneen vanhemmuuden sekä 

turvallisen erovanhemmuuden piirteet ja rinnakkaisvanhemmuuden tavoitteet 

 

1. Konfliktoituneen 

vanhemmuuden 

piirteet 

2. Turvallisen 

erovanhemmuuden 

piirteet 

3. Rinnakkaisvanhemmuuden 

tavoitteet 

 

 

Yhteistyö toisen 

vanhemman kanssa ei 

toimi 

 

 

Kyky tehdä yhteistyötä 

toisen vanhemman kanssa 

Vanhempien välille rakennetaan 

riittävästi etäisyyttä, mutta myös 

yhteyttä, jotta vanhemmat pystyvät 

hoitamaan lapseen liittyvät 

välttämättömät asiat keskenään 

 

 

Lapsi on osana 

vanhempien riitoja 

 

 

Mentalisaatiokyky (lasta ei 

altisteta riidoille eikä häntä 

vedetä riitoihin mukaan) 

Vanhempien välisen yhteyden 

minimoimisella, tiiviistä yhteistyöstä 

irtaantumisella sekä tarkoilla 

sopimuksilla pyritään vähentämään 

lapsen altistumista vanhempien 

välisille konflikteille 

 

 

Lapsi ei ole vanhempien 

toiminnan keskiössä 

 

 

Kyky pitää lapsi toiminnan 

keskiössä 

Rinnakkaisvanhemmuutta lähdetään 

rakentamaan vanhempien välille 

lapsen vuoksi sekä lapsen 

turvallisuuden parantamiseksi niin, 

että lapsi pidetään vanhempien 

toiminnan keskiössä 

 

Erokriisin puutteellinen 

käsittely 

 

Kyky itsereflektioon (esim. 

kyky erottaa päättynyt 

parisuhde ja 

vanhemmuussuhde 

toisistaan)  

Vanhempia tuetaan luottamaan 

toisiinsa ja hyväksymään toisen 

vanhemman mahdollisesti erilainen 

vanhemmuus  

 

Turvallisuusuhat 

 

Kyky hakea ja vastaanottaa 

apua 

Rinnakkaisvanhemmuus toteutetaan 

vahvan ammatillisen tuen avulla 

 

 

Vertailin taulukkoon viisi siis haastateltavien määrittelemiä konfliktoituneen 

vanhemmuuden ja turvallisen erovanhemmuuden piirteitä sekä 

rinnakkaisvanhemmuuden tavoitteita. Ensimmäiseen sarakkeeseen olen koonnut 

pystyriville konfliktoituneen vanhemmuuden piirteet, toiseen pystysarakkeeseen 

turvallisen erovanhemmuuden piirteet ja kolmanteen pystysarakkeeseen 

rinnakkaisvanhemmuuden tavoitteet. Näin ollen jokainen vaakatasossa oleva sarake 

muodostaa kokonaisuuden, jossa on kuvattuna konfliktoituneen vanhemmuuden piirre, 

sitä vastaava turvallisen erovanhemmuuden piirre sekä se rinnakkaisvanhemmuuden 

tavoite, jolla tähän turvallisen vanhemmuuteen piirteeseen pyritään. Kuten todettu, 

lastenvalvojat ja olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät eivät haastatteluissaan 

varsinaisesti pohtineet rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuutta herättäviä puolia. 
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Taulukosta kuitenkin näkee, että rinnakkaisvanhemmuuden avulla pyritään toteuttamaan 

myös heidän määrittelemiään turvallisen erovanhemmuuden piirteitä sekä pyritään 

heidän määrittelemistänsä konfliktoituneen vanhemmuuden piirteistä eroon. Tämän 

perusteella voisi sanoa, että rinnakkaisvanhemmuus sisältää myös lastenvalvojien ja 

olosuhdeselvityksiä tekevien sosiaalityöntekijöiden määritelmien mukaan lapsen 

turvallisuutta tukevia piirteitä. Nämä eivät välttämättä ole tulleet esille, koska 

rinnakkaisvanhemmuus on ollut lastenvalvojille sekä olosuhdeselvityksiä tekeville 

sosiaalityöntekijöille uusi käsite ja se on helposti sekoittunut konfliktoituneen 

vanhemmuuden käsitteeseen.  

 

Erovanhemmuustyylien turvallisuutta lapsen näkökulmasta käsin voi tarkastella myös 

pohtimalla sitä lapsen turvallisuuden määritelmiin liittyen. Langinauerin (2011) mukaan 

lapsi kokee turvattomuutta silloin, kun hänellä on huolia. Minkkisen (2013) 

määritelmien mukaan puolestaan turvallisuuden kokemus sisältyy etenkin lapsen 

henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lapsen henkiseen hyvinvointiin 

kuuluu lapsen ja hänen läheistensä myönteiset suhteet, jotka syntyvät turvallisuuden ja 

hyväksynnän kokemuksien kautta. Lapsen fyysinen hyvinvointi puolestaan koostuu 

siitä, että hänellä on kotiympäristössä turvalliset ja vakaat aikuiset. Sosiaalinen 

hyvinvointi syntyy henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin myötä silloin, kun lapsella on 

turvallisia ihmissuhteita, joista hänelle syntyy positiivisia kokemuksia. (Mt.) 

 

Konfliktoitunut vanhemmuus voi vaarantaa lapsen kokemuksia näistä myönteisistä 

ihmissuhteista, turvallisesta kotiympäristöstä sekä positiivisista sosiaalisista 

kokemuksista, kun vanhempien huomio on heidän keskinäisessä riitelyssään. Tällöin 

vanhemmat voivat laiminlyödä lapsen tarpeita, altistaa lapsen heidän keskinäisille 

konflikteillensa tai vetää lapsen konflikteihin mukaan esimerkiksi käyttämällä lasta 

väkivallan välineenä vieraannuttaen lasta toisesta vanhemmasta. Toisin sanoen 

konfliktoituneessa vanhemmuudessa vanhemmat kohdistavat lapseensa väkivaltaa. 

Koska kokemus väkivallasta aiheuttaa lapsessa esimerkiksi pelkoa ja stressiä (Matikka 

& Muukkonen, 2019, s. 100) voidaan lapsen tällöin myös sanoa kokevan huolia, joka 

Langinauerin (2011) määritelmän mukaan on merkki lapsen turvattomuudesta. Myös 

tämä pohdinta siis osoittaa sen, että konfliktoitunut vanhemmuus ei ole lapsen 

turvallisuutta tukevaa.  
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Sen sijaan yhteistyövanhempina toimivien vanhempien vanhemmuuden voidaan ajatella 

tukevan lapsen henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä näin ollen lapsen 

turvallisuutta, kun vanhemmat ovat hyvissä väleissä keskenään, pitävät lapsen 

toimintansa keskiössä eivätkä altista lasta riidoille. Tällöin ei ole syytä olettaa, että 

vanhempien toiminta samalla tavalla aiheuttaisi lapselle huolia, niin kuin esimerkiksi 

konfliktoituneessa vanhemmuudessa tapahtuu, koska yhteistyövanhemmuudessa lapsi ei 

joudu kokemaan vanhempiensa harjoittamaa väkivaltaa. Lisäksi yhteistyövanhempina 

toimivien vanhempien keskinäinen solidaarinen suhde sekä vastaa lapsen 

emotionaalisiin tarpeisiin että tukee hänen turvallisuuttaan (Fidler & McHale, 2020).  

 

Myös tämän pohjalta yhteistyövanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden voidaan 

siis todeta olevan lapsen turvallisuutta tukeva erovanhemmuuden muoto. Käytännössä 

kuitenkaan näin ei välttämättä ole, sillä kuten Turvassa-hankkeen työntekijät ja aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet, yhteistyövanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden 

tavoittelu voi vaativassa erotilanteessa pidentää vanhempien konfliktoitunutta suhdetta 

tai olla jopa vahingollista, mikäli väkivalta elää vanhempien välisessä suhteessa 

edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että joissain tapauksissa yhteistyövanhemmuus ei 

vaativissa erotilanteissa tuekaan lapsen turvallisuutta, vaan vanhempien 

yhteistyövanhemmuuteen pyrkimisen seurauksena lapsi joutuukin kärsimään 

vanhempien pitkittyvästä konfliktoituneesta suhteesta ja turvallisuusuhista.  

 

Näissä tilanteissa, joissa yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen vain pidentää 

vanhempien konfliktoitunutta suhdetta tai lisää perheen sisäisiä turvallisuusuhkia, 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden myötä voitaisiin tukea lapsen 

turvallisuutta vähentämällä vanhempien välisiä konflikteja. Rinnakkaisvanhemmuuden 

avulla tavoitellaan muun muassa sitä, että lapsi ei joudu kokemaan vanhempiensa 

harjoittamaa väkivaltaa ja että lapselle muodostuu kaksi turvallista kotia, joissa 

vanhempien huomio ja voimavarat ovat kohdistuneet lapseen heidän keskinäisen 

riitelynsä sijaan. Tällöin rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden 

voidaan ajatella lisäävän lapsen kokemuksia myönteisistä ja turvallisista ihmissuhteista 

sekä turvallisesta kotiympäristöstä ja myös vähentävän lapsen huolia. Lisäksi kun 

rinnakkaisvanhemmuuden avulla lievennetään vanhempien konfliktoitunutta suhdetta, 

vähentää se perheen sisäisiä vakavia ristiriitoja ja näin ollen lisää sekä lapsen 

tyytyväisyyttä elämään että lapsen turvallisuuden kokemuksia (Vornanen, 2000, s. 276–
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277). Nämä tukevat sitä näkemystä, että rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen 

erovanhemmuuden avulla on mahdollista lisätä lapsen turvallisuutta vaativissa 

erotilanteissa.  

 

Toisaalta rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa lapsi voi jäädä 

paitsi yhteistyövanhemmuudessa esiintyvästä vanhempien solidaarisesta suhteesta, 

jonka on todettu olevan lähtökohta lapsen terveelle emotionaaliselle kasvulle (Fidler & 

McHale, 2020). Mikäli lapsen terve emotionaalinen kasvu häiriintyy 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisessa erovanhemmuudessa, tukeeko 

rinnakkaisvanhemmuus silloin lapsen turvallisuutta? Jos vanhempien rinnakkainen 

suhde toisiinsa ja kaksi toisistaan erilaista kotia, kasvatustyyliä ja arkielämää 

kuormittavat lasta, voi sen ajatella lisäävän lapsen huolia sekä vähentävän lapsen 

henkistä hyvinvointia, eli vaikuttavan tekijöihin, jotka ovat yhteydessä lapsen 

turvallisuuteen. Toisaalta on myös todettu, että mikäli vanhemmat kunnioittavat 

toisiaan, auttaa se myös lasta sopeutumaan kahden kodin erilaisiin elämäntapoihin, 

normeihin ja arvoihin (Linnavuori, 2007, s. 90; Vanhanen, 2019, s. 75). Vanhempien 

väliseen kunnioittavaan suhtautumiseen tulisikin erityisesti kiinnittää huomiota 

rinnakkaisvanhemmuuteen tukevassa työskentelyssä ja lisäksi tulisi tehdä vielä 

tutkimusta siitä, miten lapset itse kokevat tai ovat kokeneet sen, että vanhemmat elävät 

toisistaan erillään.  

 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman tuloksena voi siis todeta, että teoriassa 

yhteistyövanhemmuuden kaltainen erovanhemmuuden muoto tukee lapsen 

turvallisuutta. Käytännössä kuitenkaan yhteistyövanhemmuus ei aina ole mahdollista 

vaativissa erotilanteissa ja yhteistyövanhemmuuteen pyrkiminen voi näissä tapauksissa 

jopa pidentää vanhempien konfliktoitunutta suhdetta, joka on suuri uhka lapsen 

turvallisuudelle. Rinnakkaisvanhemmuuden avulla voitaisiin näissä tilanteissa, joissa 

vanhempien suhde on konfliktoitunut eikä yhteistyövanhemmuus ole mahdollista, lisätä 

lapsen turvallisuutta vähentämällä vanhempien välisiä konflikteja ja perheen sisäisiä 

ristiriitoja. Tämä vähentää lapsen elämässä olevaa stressiä ja jännitystä sekä lapsen 

altistumista vanhempien riidoille. Jotta nämä rinnakkaisvanhemmuuden 

turvallisuushyödyt tulevat esiin, on rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen 

erovanhemmuus toteutettava vahvan ammatillisen tuen avulla. 

Rinnakkaisvanhemmuudessa on kuitenkin mahdollisuus, että se vaikuttaa heikentävästi 
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lapsen henkiseen hyvinvointiin ja tätä kautta myös vähentää lapsen turvallisuuden 

kokemuksia. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sen kautta, että kahden erilaisen arkielämän 

eläminen käy lapselle liian kuormittavaksi. Seuraavaksi rinnakkaisvanhemmuutta 

tulisikin tutkia vielä lisää etenkin lapsien omien kokemusten kautta ja lapsen 

hyvinvoinnin näkökulmasta, jotta saataisiin varmuus siitä, että tukeeko 

rinnakkaisvanhemmuus lapsen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti.   

 

Lisäksi tämän tutkielman tulokset tukevat myös sitä näkemystä, että erovanhemmuuden 

muodoista yhteistyövanhemmuus on vallitseva ideaali ammattilaisten keskuudessa eikä 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaista erovanhemmuutta vielä juurikaan tunnisteta 

suomalaisen sosiaalityön kentällä muuten kuin erityisesti siihen perehtyneiden 

työntekijöiden puheissa.  

 

7.2 Pohdinta tutkielman toteuttamisesta 
 

Keräsin tutkielmani aineiston fokusryhmähaastatteluin haastattelemalla vaativien 

erotilanteiden parissa työskenteleviä ammattilaisia ja analysoin tästä syntyvän 

tutkimusaineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Koen, että nämä ovat olleet 

oikeita valintoja tutkielmani tarkoituksen kannalta. Fokusryhmähaastattelut, joissa 

haastateltavinani olivat asiantuntijat, onnistuivat pääpiirteissään hyvin ja niiden avulla 

pystyin keräämään laaja-alaisen aineiston siitä, mitä suomalaisen sosiaalityön kentällä 

lapsen turvallisuuteen, erovanhemmuuteen ja etenkin rinnakkaisvanhemmuuteen liittyen 

ajatellaan. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla pystyin käyttämään teoreettista 

kehystä analyysini apuna, joka oli tarpeen rinnakkaisvanhemmuuden ollessa 

suomalaisessa kontekstissa vielä uusi käsite, mutta samaan aikaan pystyin 

tarkastelemaan lapsen turvallisuutta rinnakkaisvanhemmuuden ja muiden 

erovanhemmuustyylien kontekstissa avoimesti. Aineistolähtöisen tai teoriasidonnaisen 

sisällönanalyysin keinoin en olisi tätä kyennyt tekemään. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

108–110).  

 

Tutkielmani analyysin reliabiliteettia lisää se, että olen kiinnittänyt huomiota analyysin 

systemaattisuuteen ja tulkinnan luotettavuuteen. Olen noudattanut teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia systemaattisesti läpi analyysiprosessin. Tätä kuvaan tämän tutkielman 
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alaluvussa 4.3. Lisäksi olen edistänyt analyysin tulkinnan luotettavuutta tuomalla 

tulosluvussa päähavaintojeni tueksi aineisto-otteita. Keräämäni aineisto ja siitä 

analyysin avulla tekemäni tulkinnat ovat vastanneet tutkimuskysymyksiini, joka 

puolestaan on lisännyt tutkielmani validiteettia. (Ruusuvuori ym., 2010, s. 27). Nämä 

seikat ovat lisänneet koko tutkielmani luotettavuutta.  

 

Tähän tutkielmaan liittyy kuitenkin myös rajoitteita. Ensinnäkin, vaikka 

tutkimusaineistoni on riittävä tämän tutkielman tarpeisiin nähden, on kuitenkin 

muistettava, että kyseessä on opinnäytetyön tasoinen tutkielma. Tämä tarkoittaa sitä, 

että verraten muihin tieteellisiin tutkimuksiin, on tämän tutkielman aineisto suppea eikä 

sen tuloksia voi näin ollen yleistää. Lisäksi aineiston kattavuuteen ja sitä kautta 

tutkielman tuloksiin on heikentävästi voinut vaikuttaa muutama tekijä. Esimerkiksi 

COVID-19 -pandemian vuoksi järjestin kaikki fokusryhmähaastattelut etäyhteyden 

välityksellä. Koen, että tämä vaikeutti omaa rooliani haastattelijana. 

Ryhmähaastattelussa haastattelijan on pidettävä huolta haastattelutilanteen mahdollisista 

ongelmista, esimerkiksi siitä, että jokainen haastateltava saa oman äänensä kuuluviin 

(Mäntyranta & Kaila, 2008). Tämän varmistaminen oli mielestäni haastavaa toteuttaa 

etäyhteyksien kautta, sillä esimerkiksi osa haastateltavista liittyi Teams-yhteyteen 

samasta tilasta yhden tietokoneen välityksellä, jolloin tietokoneen kameran ääreen eivät 

mahtuneet kerralla kaikki haastateltavat. Samaan tilaan kokoontuminen on toisaalta 

helpottanut haastateltavien välistä kommunikaatiota, mikä on ollut hyvä asia, mutta 

jälkikäteen ajatellen en itse ole voinut olla täysin varma siitä, saivatko kaikki 

haastateltavat tasapuolisesti puheenvuoroja vai jäikö jollekin haastateltavalle olo, että 

hän ei saanut ääntään kuuluviin.    

 

Kuten luvussa 4.2 kerroin, totesin myös ensimmäisen fokusryhmähaastattelun jälkeen, 

että koostamani haastattelurunko ei ollut kaikkein toimivin. Muutin siis ensimmäisen 

haastattelun jälkeen haastattelurunkoa niin, että haastatteluteemat ja -kysymykset 

pysyivät samoina, mutta niiden järjestys muuttui. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, 

minkälaista aineistoa olen haastattelujen myötä saanut. Mikäli olisin onnistunut kerralla 

saamaan haastattelurungon toimivaksi, olisi aineisto voinut olla tämän myötä vielä 

kattavampi. Eettisistä syistä myös haastatteluissa käyttämäni case-esimerkit vaihtelivat 

haastatteluryhmittäin. Toisaalta tämän voi nähdä positiivisena seikkana, sillä näin 
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aineistoon tuli useanlaisia näkökulmia. Olen kuitenkin tietoinen myös siitä, että tämä on 

osaltaan voinut heikentää tutkielmani aineiston yhteneväisyyttä.  

 

Lisäksi alun perin ajatukseni oli keskittyä tässä tutkielmassa hyvin vahvasti vain 

rinnakkaisvanhemmuuden tarkasteluun. Tutkimusprosessin myötä ymmärsin kuitenkin, 

että jotta voin tarkastella rinnakkaisvanhemmuuden turvallisuutta, tulee minun ottaa 

käsittelyyn tarkemmin myös muut erovanhemmuuden muodot. Jos olisin tehnyt tämän 

huomion jo ennen fokusryhmähaastatteluiden toteutusta, olisi aineisto voinut vastata 

vielä paremmin tutkimuskysymyksiini, kun olisin osannut kysyä haastateltavilta myös 

muihin erovanhemmuuden muotoihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä.  

 

Haastattelurungon haasteiden lisäksi aineiston kattavuuteen on voinut heikentävästi 

vaikuttaa se, että rinnakkaisvanhemmuus on ollut käsitteenä uusi sekä minulle että 

suurimmalle osalle haastateltavista. Oma perehtymiseni rinnakkaisvanhemmuuden 

ideaan alkoi tämän tutkielman aloittamisen myötä. Koska haastattelemilleni 

lastenvalvojille ja olosuhdeselvityksiä tekeville sosiaalityöntekijöille 

rinnakkaisvanhemmuuden käsite oli vieras, annoin heille haastattelutilanteessa lyhyen 

määritelmän siitä, mitä tässä tutkielmassa rinnakkaisvanhemmuudella tarkoitan. 

Jälkikäteen olen huomannut, että oma tietämykseni rinnakkaisvanhemmuudesta oli 

haastatteluiden ajankohdan aikaan vielä joiltain osin puutteellista, joten en ole 

esimerkiksi korostanut määritelmässäni tarpeeksi sitä, että rinnakkaisvanhemmuus tulee 

toteuttaa vahvalla ammatillisella tuella ja toisaalta olen saattanut liiaksi painottaa sitä, 

että rinnakkaisvanhemmuuteen liittyy esimerkiksi vuoroviikkoasuminen tai 

yhteishuoltajuus. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa siihen, mitä etenkin lastenvalvojat 

ja olosuhdeselvityksiä tekevät sosiaalityöntekijät rinnakkaisvanhemmuudesta ja sen 

turvallisuudesta ajattelevat.  

 

Tutkielman edetessä myös ymmärsin, että lapsen turvallisuus on hyvin kiinteästi 

yhteydessä lapsen hyvinvointiin eikä hyvinvoinnin ja turvallisuuden erottaminen 

toisistaan ole yksinkertaista. Sen vuoksi tässäkin tutkielmassa käsittelen paljon myös 

lapsen hyvinvointia ja lapsen etua pohtiessani muun muassa sitä, miten 

rinnakkaisvanhemmuus lapsen turvallisuuteen vaikuttaa. Tämä on osaltaan aiheuttanut 

myös haasteita pidättäytyä siinä, että tässä tutkielmassa tutkin vain lapsen turvallisuutta. 
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Rinnakkaisvanhemmuuden käsitteen uutuuden vuoksi perustuu tämänkin tutkielman 

tulosluvussa osa alaluvuista vain Turvassa-hankkeen työntekijöiden vastauksiin ja 

näkemyksiin. Aineisto olisi ollut kattavampi ja yleistettävämpi, mikäli kaikki 

haastateltavat olisivat olleet tuttuja rinnakkaisvanhemmuuden käsitteen kanssa. Ei 

kuitenkaan tule vähätellä myöskään lastenvalvojien tai olosuhdeselvitystä tekevien 

sosiaalityöntekijöiden ajatuksia ja mielipiteitä, vaikka he eivät olleet yhtä perehtyneitä 

rinnakkaisvanhemmuuden käsitteeseen, sillä heidän näkemyksensä toi ilmi sellaisia 

näkökulmia, joita muuten tässä tutkielmassa ei olisi tullut esille. Yksi tällainen 

näkökulma tässä tutkielmassa oli esimerkiksi se, miten kaksi toisistaan erillistä 

arkielämää lapsen turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat. 

 

Yhden suurimmista rajoitteista tälle tutkielmalle asettaa lisäksi se, että olen tutkinut 

lapsen turvallisuutta tarkastelemalla vaativien erotilanteiden parissa työskentelevien 

ammattilaisten tietämystä enkä itse lapsien kokemuksia. Ainoastaan lasten omia 

turvallisuuden kokemuksia tarkastelemalla voitaisiin saada täysin varmaa tietoa siitä, 

miten rinnakkaisvanhemmuuden kaltainen erovanhemmuus lapsen kokemaan 

turvallisuuteen vaikuttaa. Kuten aikaisemminkin totesin, olen kuitenkin sitä mieltä, että 

vaativia erotilanteita kokeneiden lasten haastattelu olisi ollut liian vaativa aihe 

tarkastella opinnäytetyön tasoisessa tutkielmassa.  

 

Tämän tutkielman yhteiskunnallisena antina onkin sen opinnäytetasosta huolimatta se, 

että se on ensimmäinen suomenkielinen julkaisu rinnakkaisvanhemmuuteen ja sen 

turvallisuuteen liittyen. Tutkimusaineiston pienestä koosta huolimatta tämä tutkielma 

antaa katsauksen siihen, mitä rinnakkaisvanhemmuudesta ja sen turvallisuudesta tällä 

hetkellä suomalaisen sosiaalityön kentällä ajatellaan. Lisäksi tämän tutkielman myötä 

on syntynyt uusia tutkimusaiheita, joita jatkossa tulee tarkastella, jotta 

rinnakkaisvanhemmuuden kaltaisen erovanhemmuuden turvallisuudesta voitaisiin olla 

varmoja.   

 

 

 

 



69 
 

                                                                                                                                 

Lähteet 
 

Alastalo, M., & Åkerman, M. (2010). Asiantuntijahaastattelun analyysi: faktojen jäljillä. 

Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi 

(s. 372–392). Tampere: Vastapaino.   

Amato, P., Kane, J., & James, S. (2011). Reconsidering the “Good Divorce”. Family 

Relations, 60(5), 511–524.  

Autonen-Vaaraniemi, L. (2019). Perheammattilaisten asemoituminen vanhemmuuteen 

ja vanhemmuutta koskevat kehykset erotyössä. Janus, 27(4), 362–378.  

Auvinen, M. (2006). Huoltoriidat tuomioistuimessa: sosiaalitoimi selvittäjänä, 

sovittelijana ja asiantuntijana. Suomalainen lakimiesyhdistys. 

Auvinen, M. (2002). Huoltoriita ja sosiaalitoimi. Teoksessa Litmala, M. (toim.), Lapsen 

asema erossa (s. 113 – 120). Helsinki: WSOY Lakitieto. 

Baker, A. (2007). Knowledge and Attitudes About the Parental Alienation Syndrome: A 

Survey of Custody Evaluators. The American Journal of Family Therapy, 35(1), 1–19. 

Baker, A. (2005). The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A 

Qualitative Research Study. The American Journal of Family Therapy, 33(4), 289–302. 

Clarkeburn, H., & Mustajoki, A. (2007). Tutkimuksen tekemisen eettiset kysymykset. 

Teoksessa H. Clarkeburn & A. Mustajoki (toim.), Tutkijan arkipäivän etiikka (s. 51–

87). Tampere: Vastapaino.  

Elrod, L. (2001). Reforming the system to protect children in high conflict custody 

cases. William Mitchell Law Review, 28(2), 495–552. 

Ensi- ja turvakotien liitto. (2019). Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa 

erotilanteissa. Turvassa-hanke 2019 – 2021. Haettu 23.4.2021 osoitteesta: 

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvassa_apua_vaativiin_eroihin  

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvassa_apua_vaativiin_eroihin


70 
 

Espoon kaupunki. (2021). Lapset pois eroriidoista -ryhmä. Haettu 20.04.2021 

osoitteesta: https://www.espoo.fi/fi-

FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Lapset_pois_eroriidoista_ryhm

a(191502)  

Fidler, B., & McHale, J. (2020). Building and Enhancing Efficacious Coparenting in 

Parenting Coordination. Family Court Review, 58(3), 747–759.  

Forsberg, K., Kääriäinen, A., & Ritala-Koskinen, A. (2018). Children’s residence in 

divorce disputes - examination of social work reports to the court. The Journal of Social 

Welfare & Family Law, 40(1), 21–36. 

Fransson, E., Hjern, A., & Bergström, M. (2018). What Can We Say Regarding Shared 

Parenting Arrangements for Swedish Children? Journal of Divorce & Remarriage, 

59(5), 349–358. 

Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a 

conceptual framework. Child Abuse & Neglect, 26 (6–7), 697–714. 

Gottberg, E. (2012). Lapsen juridiset oikeudet. Teoksessa A. Söderholm & S. Kivitie-

Kallio (toim.), Lapsen kaltoinkohtelu (s. 48–60). Duodecim.  

Guileyardo, J., Prahlow, J., & Barnard, J. (1999). Familial Filicide and Filicide 

Classification. The American journal of forensic medicine and pathology 20(3), 286–

292.  

Haavisto. V., Bergman-Pyykkönen M., & Karvinen-Niinikoski, S. (2014). 

Perheasioiden sovittelun uudet tuulet – Havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-

hankkeen pohjalta. Helsinki: Suomen Sovittelufoorumi ry. Haettu 08.10.2020 

osoitteesta: http://sovittelu.com/wp-content/uploads/2018/11/verkkoversio-

Perheasioiden-sovittelun-uudet-tuulet.pdf  

Häkkänen-Nyholm, H. (2017). Vainon uhri vai vainon uhriksi tekeytyvä lapsen 

vanhemmasta vieraannuttaja? Teoksessa M. Laitinen, J. Kinnunen & R. Hannus (toim.), 

Varjosta valoon. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen, katkaisu ja uhrien selviytymisen 

tukeminen (s. 83–101). Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 41. 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Lapset_pois_eroriidoista_ryhma(191502)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Lapset_pois_eroriidoista_ryhma(191502)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Lapset_pois_eroriidoista_ryhma(191502)
http://sovittelu.com/wp-content/uploads/2018/11/verkkoversio-Perheasioiden-sovittelun-uudet-tuulet.pdf
http://sovittelu.com/wp-content/uploads/2018/11/verkkoversio-Perheasioiden-sovittelun-uudet-tuulet.pdf


71 
 

Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta 

erotilanteessa. Duodecim, 126(5), 499–505.  

Hämäläinen, J. (2012). Huoltoriitojen kustannukset yhteiskunnalle: taloudellisen 

arvioinnin teoreettisia ja metodologisia haasteita. Teoksessa A. Kääriäinen, J. 

Hämäläinen & P. Pölkki (toim.), Challenges of divorce, interventions and children = 

Eron haasteet, väliintulot ja lapset (s. 187–212). Ensi- ja turvakotien liitto.  

Ihalainen, S. (2017). Äitiyden kokemuksia sijaishuollon aikana vertaisohjaajan silmin. 

Opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu.  

Jaffe, P., Johnston, J., Crooks, C., & Bala, N. (2008). Custody disputes involving 

allegations of domestic violence: Toward a differentiated approach to parenting 

plans. Family Court Review, 46(3), 500–522. 

Jaffe, P., Lemon, N., & Poisson, S. (2002). Child Custody and Domestic Violence: A 

Call for Safety and Accountability. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

Joyce, A. (2016). High-Conflict Divorce: A form of Child Neglect. Family Court 

Review, 54(4), 642–656. 

Kangasmaa, M. (2019). Lapset pois eroriidoista -ryhmä. Ohjaajien ja osallistujien 

odotuksia ja kokemuksia. Käytäntötutkimus, Helsingin yliopisto.  

Karhuvaara, M., Kaitue, S., & Ruuhilahti, S. (2013). Lähisuhdeväkivallan 

kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. 

Karttunen, R. (2010). Isän ja äidin välissä. Lapsen kuulemisen psykologinen kehys 

huolto- ja tapaamisriidoissa. Tampereen yliopisto, psykologian laitos.  

Kauppinen, N. (2013). Eronjälkeinen selviytyminen ja onnistunut yhteistyö 

eroperheiden tarinoissa. Lisensiaatintutkimus, Turun yliopisto. 

Korhonen, P., & Valkonen, S. (2006). Lasten kokemuksia televisiopelkojen hallinnasta. 

Teoksessa P. Rautio & M. Saastamoinen (toim.), Minuus ja identiteetti: 



72 
 

sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma (s. 57–89). Tampere: Tampere 

University Press.  

Laajasalo, T. (2020, marraskuu). Rajapinnoilla: Lapsiin kohdistuva väkivalta ja vaikeat 

huoltoriidat. Esitelmä pidetty ”Kuka kuulee mua? Lapsen kuuleminen väkivaltaa tai sen 

uhkaa sisältävässä ero- tai huoltoriidassa” -webinaarissa.  

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, Suomen säädöskokoelma § 1. (1983).   

Langinauer, A. (2011). Turvallisuuden merkitys varhaislapsuudessa. 

Yhteiskuntapolitiikka 76(5), 544–552.  

van Lawick, J., & Visser, M. (2015). No Kids in the Middle: Dialogical and Creative 

Work with Parents and Children in the Context of High Conflict Divorces. Australian 

and New Zealand Journal of Family Therapy, 36(1), 33–50w 

Lehti, M. (2011). Henkirikoskatsaus 2010. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 

verkkokatsauksia 17/2011.  

Linnavuori, H. (2007). Lasten kokemuksia vuoroasumisesta. Jyväskylän yliopisto. 

Mandarino, K., Kline Pruett, M., & Fieldstone, L. (2016). Co-parenting in a Highly 

Conflicted Separation/Divorce: Learning about Parents and their Experiences of 

Parenting Coordination, Legal, and Mental Health Interventions. Family Court 

Review, 54(4), 564–577.  

Matikka, J., & Muukkonen, T. (2019). Turvallisuus on yhteistyön edellytys. Teoksessa 

P. Hietanen, V. Keinonen & M. Kettunen (toim.), Yhteistyövanhemmuuden käsikirja (s. 

96–107). Ensi- ja turvakotien liitto ry.  

Minkkinen, J. (2013). The structural model of child well-being. Child Indicators 

Research, 6(3), 547–558. 

Mäenpää, P. (2017). Vainoamisen ensimmäiset vuodet kriminalisoituna tekona 

Suomessa –oikeuskäytännön valossa. Teoksessa M. Laitinen, J. Kinnunen & R. Hannus 

(toim.), Varjosta valoon. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen, katkaisu ja uhrien 

selviytymisen tukeminen (s. 58–79). Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 41. 



73 
 

Mäntyranta, T., & Kaila, M. (2008). Fokusryhmähaastattelu laadullisen tutkimuksen 

menetelmänä lääketieteessä. Duodecim 124(13), 1507–1513. 

Nielsen, L. (2018). Joint versus sole physical custody: Outcomes for children 

independent of family income or parental conflict. Journal of Child Custody, 15(1), 35–

54. 

Nikupeteri, A. (2016). Vainottuna : eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien 

kohtaaminen. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 

Oikeusministeriö. (2013). Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva 

kokeilu käräjäoikeuksissa 1.1.2011 - 31.12.2013. Loppuraportti. Oikeusministeriön 

julkaisu 25/2013. Haettu 14.10.2020 osoitteesta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76473  

Pekkarinen, E., & Tapola-Haapala, M. (2009). Kriittinen realismi sosiaalityössä – 

tiedontuotannosta emansipaatioon. Teoksessa M. Mäntysaari, A. Pohjola & T. Pösö 

(toim.), Sosiaalityö ja teoria (s. 183–205). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Piispa, M. (2006). Parisuhdeväkivalta. Teoksessa M. Piispa, M. Heiskanen, J. 

Kääriäinen & R. Sirén (toim.), Naisiin kohdistunut väkivalta 2005 (s. 41–82). 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. 

Piispa, M., Taskinen, J., & Ewalds, H. (2012). Selvitys perhe- ja lapsisurmien taustoista 

vuosilta 2003–2012. Sisäasiainministeriön julkaisu 35:2012. Haettu 16.11.2020 

osoitteesta:  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79459/sm_352012.pdf  

Rauhala, P.-L., & Virokannas, E. (2011). Sosiaalityön tutkimuksen etiikka, opettaminen 

ja tietoarvo. Teoksessa A. Pehkonen & M. Väänänen-Fomin (toim.), Sosiaalityön arvot 

ja etiikka (s. 235–255). Jyväskylä: PS-kustannus.  

Rissanen, A., Kääriäinen, A., Rantala, K., Sarasoja, L., & Aikio, M. 

(2017). Vuoroasumisen periaatteet ja sopiminen vanhempien ja viranomaisten 

käsityksinä. Janus, 25(1), 38–56. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76473
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79459/sm_352012.pdf


74 
 

Ruusuvuori, J., Nikander, P., & Hyvärinen, M. (2010). Haastattelun analyysin vaiheet. 

Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi 

(s. 9–36). Tampere: Vastapaino.  

Salo, U.-M. (2015). Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet. Teoksessa S. 

Aaltonen & R. Högbacka (toim.), Umpikujasta oivallukseen: Refleksiivisyys 

empiirisessä tutkimuksessa (s. 166–190). Tampere: Tampere University Press.   

Sinkkonen, J. (2018). Lapsen vieraannuttamisella toisesta vanhemmasta on 

kauaskantoiset seuraukset. Duodecim 134(5), 465– 470. 

Sinkkonen, J. (2017). Vanhempien eron vaikutukset lapsiin. Teoksessa H. Pruuki & J. 

Sinkkonen (toim.), Lapsi ja ero: eväitä eteenpäin (s. 21–35). Helsinki: Kirjapaja.  

Sova, K. (2017). Huostaanotto ja vanhemmuus. Tarkoituksenmukainen työskentely 

huostaanotetun lapsen vanhempien tukemiseksi. Opinnäytetyö, Lapin 

Ammattikorkeakoulu.  

Sullivan, M. (2013a). Coparenting: A Lifelong Partnership. Family Advocate 36(1), 18–

20. 

Sullivan, M. (2013b). Parenting Coordination: Coming of Age? Family Court 

Review, 51(1), 56–62. 

Sullivan, M. (2008). Coparenting and the Parenting Coordination Process. Journal of 

Child Custody, 5(1–2), 4–24. 

Suokas-Cunliffe, A. (2006). Lapsuuden kompleksisen traumatisoitumisen seuraukset 

aikuisuudessa. Yleislääkäri 2006:6, 9–14.   

Suomen virallinen tilasto (SVT). (2020). Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

uhreista 76,8 prosenttia oli naisia. Rikos- ja pakkokeinotilasto. Haettu 06.05.2021 

osoitteesta: https://www.stat.fi/til/rpk/2019/15/rpk_2019_15_2020-06-

02_tie_001_fi.html  

Särkelä, R. (2019). Esipuhe. Teoksessa P. Hietanen, V. Keinonen & M. Kettunen 

(toim.), Yhteistyövanhemmuuden käsikirja. Ensi- ja turvakotien liitto ry. 

https://www.stat.fi/til/rpk/2019/15/rpk_2019_15_2020-06-02_tie_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/rpk/2019/15/rpk_2019_15_2020-06-02_tie_001_fi.html


75 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2021). Sukupuolistuneen väkivallan yleisyys. Haettu 

06.05.2021 osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-

tila/vakivalta-ja-hairinta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys  

Terävä, J., & Böök, M. L. (2019). Yhteistyö eron jälkeen – mitä, miksi ja miten? 

Teoksessa P. Hietanen, V. Keinonen & M. Kettunen (toim.), Yhteistyövanhemmuuden 

käsikirja (s. 12–19). Ensi- ja turvakotien liitto ry. 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu 

laitos). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.  

Turvassa-hanke. (2020). Hanke-esittely -diasarja, saatu henkilökohtaisesti Turvassa-

hankkeelta 02.10.2020.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2012). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsittely Suomessa. Haettu 19.10.2021 osoitteesta: 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  

Törrönen, J. (2017). Virikehaastattelu. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Nikander & J. 

Ruusuvuori (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja (s. 233–255). Tampere: Vastapaino.   

Unicef. (päiväämätön). Mikä on lapsen oikeuksien sopimus. Haettu 23.09.2020 

osoitteesta: http://www.unicef.fi/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus  

Vaitomaa, J. (2020). (henkilökohtainen tiedonanto, 02.10.2020). 

Valkama, E., & Litmala, M. (2006). Lasten huoltoriidat käräjäoikeuksissa. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 224. 

Vanhanen, T. (2019). Yhteistyövanhemmuus ja lapsen hyvinvointi. Teoksessa P. 

Hietanen, V. Keinonen & M. Kettunen (toim.), Yhteistyövanhemmuuden käsikirja (s. 

74–81). Ensi- ja turvakotien liitto ry. 

Vornanen, R. (2000). Turvallisuus elämän kysymyksenä: 13-17-vuotiaiden nuorten 

turvallisuus ja turvattomuuden aiheet. Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. 

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/vakivalta-ja-hairinta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/vakivalta-ja-hairinta/sukupuolistuneen-vakivallan-yleisyys
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
http://www.unicef.fi/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus


76 
 

Waller, M. (2012). Cooperation, Conflict, or Disengagement? Coparenting Styles and 

Father Involvement in Fragile Families. Family Process, 51(3), 325–342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Liitteet 
 

Liite 1 Infokirje 
 

Hei! 

Olen työstämässä maisterintutkielmaani, joka on nimeltään ”Turvallinen 

rinnakkaisvanhemmuus”. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa olen kiinnostunut 

erovanhemmuudesta vaativissa erotilanteissa ja Suomessa vielä vähän tunnetusta 

rinnakkaisvanhemmuuden käsitteestä lapsen turvallisuuden näkökulmasta. Toteutan 

tutkielmani yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeen kanssa. 

Turvassa-hanke tarjoaa apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa 

ja sen tavoitteena on kehittää lapsen etua toteuttavia moniammatillisia 

yhteistyökäytäntöjä korkean riskin erotilanteissa ja pitkittyneissä huolto- ja 

tapaamisriidoissa. Tämä tutkielma liittyy hankkeen tavoitteeseen lisätä vanhempien ja 

lasten hyvinvointia ehkäisemällä konfliktien pitkittymistä erovanhemmuuden 

muutostyöhön kehitetyillä työtavoilla. Tavoitteen saavuttamiseksi Turvassa-hankkeessa 

tehdään yhteistyötä yliopiston kanssa uuden tutkimustiedon saamiseksi. Tähän 

tarpeeseen vastaan tällä tutkielmalla.   

 

Kerään tutkielmani tutkimusaineiston haastattelemalla eri ammattilaisia, jotka 

työskentelevät vaativissa erotilanteissa olevien perheiden kanssa. Tämän vuoksi olen 

kiinnostunut teidän työryhmänne mielipiteistä ja kokemuksista aiheeseen liittyen ja 

toivonkin teidän osallistuvan haastatteluun. Haastattelu toteutetaan 

fokusryhmähaastatteluna ja sopimuksen mukaan joko etäyhteyksin tai työpaikallanne 

paikan päällä. Äänitän haastattelun ja muutan sen litteroimalla tekstimuotoon tutkielmaa 

varten. Tuhoan aineiston heti tutkielmani valmistuttua hyväksytysti. Analysoin 

tutkimusaineiston sisällönanalyysin keinoin. Palautathan haastattelutilanteessa tai tätä 

ennen liitteenä olevan suostumuslomakkeen allekirjoituksineen minulle.  

 

Tutkielma on osa sosiaalityön maisteriopintoja Helsingin yliopistossa. Valmis tutkielma 

julkaistaan mahdollisesti Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokannassa sekä 

annetaan tiedoksi Turvassa-hankkeelle. Tutkielmani ohjaajana toimii Maritta Törrönen 

(maritta.l.torronen@helsinki.fi).  

 

mailto:maritta.l.torronen@helsinki.fi
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Kiitos yhteistyöstäsi! 

Jenna Huovinen, jenna.huovinen@helsinki.fi, puh.nro XXX 

sosiaalityön opiskelija 

Helsingin yliopisto 
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Liite 2 Suostumuslomake 

 

 

Suostumus maisterintutkielmaan osallistumisesta 

 

Maisterintutkielman nimi: Turvallinen rinnakkaisvanhemmuus   

Tutkimuksen tekijä: Jenna Huovinen 

 

Osallistun sosiaalityön opiskelija Jenna Huovisen maisterintutkielman 

tutkimusaineiston kokoamista varten järjestettyyn fokusryhmähaastatteluun. Suostun 

siihen, että minua haastatellaan ja antamia tietoja käytetään kyseisen 

maisterintutkielman tarpeisiin.  

Olen ymmärtänyt maisterintutkielman tarkoituksen ja siinä käytettävät 

tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista 

ja että voin keskeyttää haastatteluun osallistumisen missä vaiheessa tahansa ilman, että 

minun täytyy perustella keskeyttämistäni. Tiedän, että tällöin kuitenkin jo kerättyä 

aineistoa voidaan käyttää tutkimuksessa. Suostun siihen, että haastattelu äänitetään. 

Nauhoitettuun äänitteeseen ja siitä tehtyyn litterointiin on pääsy vain tutkijalla. 

Haastattelusta kertyneestä aineistosta anonymisoidaan tunnistetiedot julkaistavaan 

tutkimusraporttiin. 

Vahvistan suostuvani yllä mainittuihin asioihin sekä tutkimukseen osallistumiseni 

allekirjoittamalla tämän suostumuslomakkeen. 

 

Aika ja paikka 

 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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