
PERHEOPINNOT (25OP) 
 

 

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa toteutettava monitieteinen perheopintojen 

perusopintokokonaisuus on vahvistettu yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Perheopinnot 

ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä. Niiden tentaattorina toimii psykologian laitoksen 

professori. Opintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2017 saakka. 

 

Opinnot arvioidaan asteikolla 0-5. Perusopintojen opintokokonaisuuden arvosana 

määräytyy opintojaksojen keskiarvon mukaan. Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 

välttävä-tyydyttävä-hyvä-kiitettävä-erinomainen. 

 

 

Perheopintojen osaamistavoitteet 
 

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenaloilla syntyvää ajankohtaista tietoa 

perheestä. Opinnot antavat välineitä ymmärtää perhettä sekä sen suhteita yhteiskuntaan ja 

yksilöön. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: 

 

- tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat 

- osaa tarkastella perhettä eri perheenjäsenten, perhekokonaisuuden ja yhteiskunnan 

näkökulmista 

- osaa jäsentää perheeseen liittyviä ilmiöitä käsitteellisesti ja teoreettisesti 

- tuntee uusimman suomalaista perhettä koskevan tutkimustiedon ja pystyy 

liittämään sen ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun  

 

 

Opintojaksot 
 

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta: 

PEO P010 Johdatus perheopintoihin 5 op 

PEO P020 Perhe ja yksilö 5 op 

PEO P030 Perhe ja kasvatus 5 op 

PEO P040 Perhe ja yhteiskunta 5 op 

PEO P050 Valinnaiset perheopinnot 5op 

Johdatus perheopintoihin (PEOP010) on monitieteinen opintojakso, joka suositellaan 

suoritettavaksi perheopintojen alussa. Jakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen, 

perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin.  

Perhe ja yksilö (PEO P020) -jaksossa perhettä tarkastellaan psykologian näkökulmasta. 

Tarkasteltavina ovat mm. lapsen kehitys perheessä, perheen vuorovaikutussuhteet sekä 

perheen ja parisuhteen voimavarat ja kriisit.   

Perhe ja kasvatus (PEO P030) -jaksossa voi valita joko kasvatustieteen tai 

erityispedagogiikan vaihtoehdon. Molemmissa on pääteemana vanhemmuus. 

Erityispedagogiikan vaihtoehdossa tarkastellaan myös perheen ja ammattilaisten 

yhteistyötä. 



Perhe ja yhteiskunta (PEO P040) -opintojaksossa tutkitaan perheen ja suomalaisen 

yhteiskunnan suhdetta sekä perheen arkea yhteiskuntatieteiden (yhteiskuntapolitiikan, 

sosiologian ja sosiaalityön) näkökulmista. Miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät 

vaikuttavat perheeseen?  

Valinnaisissa perheopinnoissa (PEO P050) voi valita joko psykologian, kasvatustieteen, 

erityispedagogiikan, yhteiskuntatieteiden tai gerontologian vaihtoehdon ja syventää 

valitsemaansa näkökulmaa perheestä. 

 

PEO P010 Johdatus perheopintoihin 5 op  
 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää perheen monimuotoisuuden ja tuntee perheen 

erilaiset määrittelyt. Hän hahmottaa monitieteisen 

perhetutkimuksen lähestymistavat ja pystyy tarkastelemaan omia 

arkikokemuksiaan perheestä tutkimustiedon valossa. 

 

Sisältö Opintojaksolla tutustutaan monitieteisen perhetutkimuksen 

lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja 

erilaisia perhemuotoja uuden tutkimus- ja tilastotiedon valossa.  

 

Opetustavat Verkkoluentokokonaisuus ja itsenäisen opiskelun ohjaaminen.  

Verkkokurssi voimassa olevan opetusohjelman mukaisesti. 

 

Suoritustavat Oppimistehtävä tai verkkokurssi 

Kirjallisuus Oppimistehtävässä ja verkkokurssilla vaadittava kirjallisuus, 

yhteensä kolme (3):  

 

1. Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). 2014. 

Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus 

2. Sevón, E. & Notko, M. (toim.) 2008. Perhesuhteet puntarissa. 

Helsinki: Palmenia TAI  

Castren, A-M. 2009. ”Onko perhettä eron jälkeen? Eroperhe, 

etäperhe, uusperhe”. Helsinki: Gaudeamus. 

3. Yksi opiskelijan valitsema perhetilastojulkaisu, esimerkiksi: 

(tilastovaihtoehtoja päivitetään) 

- Kontula, O. 2013. Yhdessä vai erikseen? Tutkimus 

suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen 

syistä. Väestöliiton Perhebarometri. Väestöliitto, 

Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013. 

- Lainiala, L. 2010. Perhepolitiikan uudet tuulet – perheen paluu. 

Väestöntutkimuslaitoksen katsauksia E39. Helsinki. 

Väestöliitto. 



- Pääkkönen, H. 2010. Perheiden aika ja ajankäyttö. Tutkimuksia 

kokonaistyöajasta, vapaaehtoistyöstä, lapsista ja kiireestä. 

Helsinki: Tilastokeskus. 

 

 

Oppimistehtävissä ja verkkokursseilla käytetään myös muita 

soveltuvia lähteitä.   

 

Arviointi  0-5 

 

 

PEO P020 Perhe ja yksilö 5 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija oppii tarkastelemaan perhettä kehitys- ja 

oppimisympäristönä, erittelemään perheen sisäisiä ja ulkoisia 

vuorovaikutussuhteita, hahmottamaan perheessä ja parisuhteessa 

esiintyviä vaikeita ongelmia ja näkemään perheeseen sisältyviä 

voimavaroja. 

 

Sisältö Opintojaksolla tutustutaan perheen psykologiaan 

kehityspsykologian, sosiaalipsykologian ja/tai kliinisen 

psykologian alueilla. Tehtävät tarjoavat tietoa lapsen kehityksestä 

ja kasvusta perheessä, perhearjesta ja perhesuhteista eri tilanteissa 

sekä perheissä ilmenevistä ongelmista kuten väkivallasta ja 

kaltoinkohtelusta, päihderiippuvuudesta ja 

mielenterveysongelmista sekä näistä selviämisen 

mahdollisuuksista. 

 

Opetustavat Itsenäisen - tai ryhmäopiskelun ohjaaminen. 

Verkkoluennot ja/tai verkkokurssi voimassa olevan 

opetusohjelman mukaisesti.  

 

Suoritustavat Oppimistehtävä, kirjatentti, verkkokurssi tai ryhmäsuoritus. 

  

Kirjallisuus Tentittävä kirjallisuus - yhteensä neljä (4): 

1. Hannus, R., Mehtola, S. Natunen, L. & Ojuri, A. (toim.) 2011. 

Veitsen terällä: naiseus ja parisuhdeväkivalta. Helsinki: Ensi- 

ja turvakotien liitto, Kariston kirjapaino TAI Söderholm, A., 

Halila, R., Kivitie-Kallio, S., Mertsola, J. & Niemi, S. 2004. 

Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim.  

2. Salo, S. 2011. Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen 

hyvinvointi: kaksi tutkimusnäkökulmaa. Jyväskylä Studies in 

Education, Psychology and Social Research 419 TAI Itäpuisto, 

M. 2005. Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien 

kanssa eletystä lapsuudesta. Kuopion yliopisto 



3. Jallinoja, R. (toim.)  2009. Vieras perheessä. Helsinki: 

Gaudeamus. 

4. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2011. Varhaislapsuuden 

tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOY. 

 

Oppimistehtävissä ja verkkokursseilla käytetään em. 

tenttikirjallisuutta ja muita soveltuvia lähteitä.  

 

Arviointi  0-5 

 

 

PEOP030 Perhe ja kasvatus 5 op 
 

Osaamistavoitteet Kasvatustieteen vaihtoehdon valitseville: 

Opiskelija tuntee vanhemmuutta ja kasvatusta koskevaa uusinta 

tutkimusta ja keskeisiä teorioita.  Hän pystyy tarkastelemaan 

vanhemmuutta sukupuolisensitiivisesti (äitiyden ja isyyden 

näkökulmista), lapsen näkökulmasta sekä yhteiskunnallisena ja 

historiallisena ilmiönä. Opiskelija tunnistaa kodin ja yhteiskunnan 

kasvatusyhteistyön edellytykset, haasteet ja 

kehittämismahdollisuudet.  
 

Erityispedagogiikan vaihtoehdon valitseville: 

Opiskelija osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja 

vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy 

huolenaiheita tai perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai 

muu kehityksellinen riski. Opiskelija ymmärtää perheen 

arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja 

malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä. Opiskelija 

tuntee perhelähtöisen yhteistyön tavoitteita, periaatteita, 

edellytyksiä ja käytäntöjä.  

 

Sisältö Opintojaksossa tarkastellaan vanhemmuutta äidin, isän, lapsen ja 

erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista. 

Kasvatustieteellisinä näkökulmina ovat vanhemmaksi tuleminen ja 

vanhempana kasvaminen, äitiys ja isyys, kasvatuskäsitykset ja 

kasvatuksen haasteet. Lisäksi tarkastellaan perheen ja eri 

yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutusta. Erityispedagogiikan 

vaihtoehdossa keskitytään vanhemmuuden rakentumiseen ja 

tukemiseen silloin, kun perheenjäsenellä on vamma, 

pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Lisäksi tutustutaan 

perheiden kanssa tällöin tehtävään yhteistyöhön eri näkökulmista. 

 

Opetustavat Itsenäisen - tai ryhmäopiskelun ohjaaminen. 

Verkkoluennot ja/tai verkkokurssi voimassa olevan 

opetusohjelman mukaisesti.  

Suoritustavat  Oppimistehtävä, kirjatentti, verkkokurssi tai ryhmäsuoritus 



Kirjallisuus Tentittävä kirjallisuus - neljä (4) joko teosryhmästä A 

(kasvatustiede) tai teosryhmästä B (erityispedagogiikka) 

 

Teosryhmä A (kasvatustiede): 

 

1. Berg, K. 2008. Äitiys kulttuurisina odotuksina. 

Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D48. 

2. Eerola, P. & Mykkänen, J. (toim.) 2014. Isän kokemus. 

Helsinki: Gaudeamus. 

3. Valkonen, L. 2006. Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja 

kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset. Jyväskylä 

Studies in Education, Psychology and Social Research 286. 

4. Broberg, M. 2010. Uusperheen voimavarat ja lasten 

hyvinvointi. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D52. 

5. Närvi, Johanna 2014. Määräaikainen työ, vakituinen 

vanhemmuus. Sukupuolistuneet työurat, perheellistyminen ja 

vanhempien hoivaratkaisut. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen tutkimus 122. 

6. Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, 

A.R. & Rasku-Puttonen, H. 2006. Kasvatusvuorovaikutus. 

Tampere: Vastapaino  

Teosryhmä B (erityispedagogiikka): 
 

Pakollinen lähde: 

Määttä, P. & Rantala, A. 2010. Tavallisen erityinen lapsi – yhdessä 

tekemisen toimintamalleja. Jyväskylä:PS-kustannus. 

 

Lisäksi kolme seuraavista:  
 

1. Björkman,P., Henttonen, P. & Kantojärvi, A. 2009. Enemmän 

otetta ja osallisuutta -projekti 

Loppuraportti Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto.   JA 

Kantojärvi, A. 2010. Ajattelen että mennään eteenpäin... 

Vanhemmat ja kokemukset tuesta – Enemmän otetta ja 

osallisuutta –projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. 

Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto. 

2. Sume, H. 2008. Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta 

käyttävän lapsen matka kouluun. Jyväskylä Studies in 

Education, Psychology and Social Research 334. 

3. Tonttila, T. 2006. Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden 

kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden 

merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

4. Uotinen, S. 2008. Vanhempien ja lasten toimijuuteen 

konduktiivisessa kasvatuksessa. Jyväskylä Studies in Education, 

Psychology and Social Research 351.  



5. Veijola, A. 2004. Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön. 

Lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla. 

Acta Universitatis Ouluensis, 794. Oulun yliopisto. 

6. Walden, A. 2006.  ”Muurinsärkijät”: tutkimus neurologisesti 

sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen 

tukemisesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. 

Yhteiskuntatieteet 137.  

Oppimistehtävissä ja verkkokursseilla käytetään em. 

tenttikirjallisuutta ja muita soveltuvia lähteitä.  

 

Arviointi  0-5 

 

PEOP040 Perhe ja yhteiskunta 5 op 

Osaamistavoitteet Opiskelija osaa nähdä ja tulkita perheeseen liittyviä 

yhteiskunnallisia ja sosiaalisia tekijöitä. Valitsemistaan 

vaihtoehtoisista teemoista riippuen hän on tutustunut tutkimusten 

kautta ydinperheideologian syntymisen ja juurruttamisen historiaan 

Suomessa, vanhemmuuden ja parisuhteen muutoksiin liittyviin 

sosiaalisiin tekijöihin ja arjen vaikutukseen perheen elämään. 

Sisältö Opintojaksossa tutustutaan muutoksiin, joita on tapahtunut 

perheessä ja perheen käsitteessä historian aikana. Perhettä 

tarkastellaan suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä 

perehdytään perhesuhteiden yhteiskunnalliseen ja oikeudelliseen 

säätelyyn. Opintojaksossa tutkitaan perheen ja hyvinvointivaltion 

suhdetta sekä perheen arkea. 

Opetustavat: Itsenäisen - tai ryhmäopiskelun ohjaaminen. 

Verkkoluennot ja/tai verkkokurssi voimassa olevan 

opetusohjelman mukaisesti.  

Suoritustavat Oppimistehtävä, kirjatentti, verkkokurssi tai ryhmäsuoritus 

Kirjallisuus Tentittävä kirjallisuus - neljä (4) perhetutkimusjulkaisua 

seuraavista:  

1. Häggman, K. 1994. Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja 

sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Helsinki: 

SHS. 

2. Markkola. P. 1994. Työläiskodin synty. Tamperelaiset 

työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 

1910-luvulle. Helsinki: SHS. 

3. Ollila, A. 1993. Suomen kotien päivä valkenee. Marttajärjestö 

suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939. Helsinki: SHS 



4. Satka, M. & Alanen L. & Harrikari, T. & Pekkarinen, E. (toim) 

2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Vastapaino. 

5. Sipilä, J. & Österbacka, E. 2013. Enemmän ongelmien 

ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien 

palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus. 

Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2013. Helsinki 

6. Vilkko A. & A.Suikkanen & J. Järvinen-Tassopoulos J. (toim.) 

2010. Kotia paikantamassa. Lapland University Press 

7. Yesilova, K. 2009. Ydinperheen politiikka. Helsinki: 

Gaudeamus. 

 

Oppimistehtävissä ja verkkokursseilla käytetään em. 

tenttikirjallisuutta ja muita soveltuvia lähteitä.  

 

Arviointi  0-5 

 

 

PEO P050 Valinnaiset perheopinnot 5 op 
 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija on syventänyt tietojaan valitsemallaan 

perhetutkimuksen tieteenalalla ja pystyy tarkastelemaan oman 

kiinnostuksen tai kokemuksen perusteella valitsemaansa teemaa 

käsitteellisesti ja tieteellisen tutkimustiedon valossa. 

 

Sisältö Valinnaiset perheopinnot -opintojakso mahdollistaa perheopintojen 

painottamisen opiskelijan valitsemalle tieteenalalle: psykologian, 

yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteen, erityispedagogiikan tai 

gerontologian alan perhekysymyksiin. 

 

Opetustavat Itsenäisen opiskelun ohjaaminen. Verkkoluennot ja/tai 

verkkokurssi voimassa olevan opetusohjelman mukaisesti.  

 

Suoritustavat Oppimistehtävä tai verkkokurssi  

 

Arviointi 0-5 

 

 


