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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lapsiperheiden arjen ajallisuutta ja 
sen merkityksiä vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, mistä arjen ajallisuus koostuu ja mitä siinä pidetään tärkeänä ja 
merkityksellisenä. Tarkoituksena oli selvittää, miten aika näyttäytyy perheen 
arjessa ja sen eri toiminnoissa. 

 Tämä tutkimus tehtiin Pienten lasten perhearki ja myönteinen 
vanhemmuus projektissa. Tutkimukseen osallistui kuusi perhettä, joissa oli 
vähintään yksi päiväkoti-ikäinen lapsi ja muut perheen lapset olivat 
kouluikäisiä. Aineistonkeruumenetelminä tässä tutkimuksessa käytettiin 
kuuden äidin ja kuuden isän haastatteluja ja paperipäiväkirjoja. Aineisto 
analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Tulokset osoittivat, että 
lapsiperheiden arki rakentui vankasti rutiinien pohjalle, mikä toi lapsen 
vaatimaa toistuvuutta, säännönmukaisuutta ja turvallisuutta arkeen. 
Yhdessäolo perheen kanssa kuvautui ensisijaisesti aikana, jolloin toisten 
läsnäolo, läheisyys ja perheen yhteenkuuluvuuden tunne koettiin 
merkittävimpänä. Perheet arvostivat yhdessäolossa tavallista tekemistä ja 
perheenjäsenten saatavilla oloa elämyksien sijaan. Arki oli vaihtelua 
nopeampitempoisten aikojen ja rauhallisempien aikojen välillä sekä ajan 
organisointia, suunnittelua ja erilaisten aikataulujen yhteensovittamista. 

 Aika voidaan nähdä keskeisenä tekijänä perheen jokapäiväisessä 
elämässä, jossa ajan organisoinnin päätavoitteena on pyrkiä luomaan 
mahdollisimman paljon yhteistä aikaa perheen kesken. Arkea leimaa kuitenkin 
se, että päiviin yritetään mahduttaa yhä enemmän toimintoja työn ja muiden 
velvollisuuksien lisäksi, jolloin keskeiseksi haasteeksi kuvautuu ajan 
riittämättömyys ja toive siitä, että aikaa olisi lisää. Tästä voi päätellä, että sen 
sijaan, että pyrittäisiin tekemään enemmän samassa ajassa, huomion 
säilyttäminen tärkeimpänä pidetyssä, eli lapsen ja perheen edussa, voi 
vaikuttaa merkityksellisesti siihen, miten ajan toteutuminen koetaan. 
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1 JOHDANTO 

 

Pienten lasten perheiden arjen kuvauksissa esiintyvät usein sanat rumba, 

hulabaloo ja hässäkkä, mitkä osaltaan tuovat esille lapsiperheiden arjen hektistä 

luonnetta. Perheen arjen ominaisena piirteenä nähdään se, että jotkin tilanteet ja 

rutiinit toistuvat päivittäin sekä viikoittain. Elämän rytmittäjänä toimivat 

vanhempien työajat sekä lasten päivähoitoajat sekä nukkuma- ja 

ruokailurytmit. Arjen toiminnassa keskeisenä erottuvat perheenjäsenten 

välinen tunteiden siirräntä, yhteisten pelisääntöjen sopiminen, ilmapiirin 

luominen ja ylläpitäminen sekä aikataulujen ja päivärytmien yhteen 

sovittaminen. Tästä syystä arjen haasteena nähdään nykypäivänä onnistunut 

työn ja perheen yhteensovittaminen sekä ajankäytön keskittäminen tärkeille 

asioille; ei niinkään riittävän elannon hankkiminen. (Rönkä, Malinen & Lämsä 

2009, 12-13.) Lars Dencik vertaa ihanteellisinta perheen toimintaa hyvään 

tiimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että päivisin perheenjäsenet hajaantuvat tahoilleen 

toteuttamaan omia pyrkimyksiään, kunnes sitten työ- ja päiväkotipäivän 

päätteeksi perhe kokoontuu yhteen tekemään asioita yhdessä ja nauttimaan 

toisten läsnäolosta ja me-hengestä. (Malinen & Rönkä 2009, 201.)  

Perheen kanssa vietetty yhteinen aika on olennainen ja tärkeä osa 

perheen elämää. Elämä vaikuttaa olevan nykyään hektistä ja muuttuvaa, jolloin 

perheen turvallinen merkitys korostuu. Perheen yhteinen aika vaikuttaa 

perheenjäsenten välisten suhteiden muodostumiseen, perheen sisäiseen 

”yhteispeliin” sekä perheenjäsenten hyvinvointiin. Muutosten keskellä 

perheiden elämää tuntuu leimaavan ainainen kiire, joka näkyy myös yhteisen
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ajan viettämisessä. Osittain vaikuttaa myös siltä, että yhteistä aikaa vietetään 

perheiden keskuudessa aktiivisesti ja tehokkaasti; yleensä se tarkoittaa useita 

harrastuksia ja sitä, että ollaan koko ajan menossa. Onko se kenties yksi 

nykyajan perhe-elämän ihanteista vai arvostetaanko myös aikaa jolloin ”vain 

ollaan yhdessä”? 

Tarkoituksenani on tutkia lapsiperheiden arjen ajallisuutta vanhempien 

kuvaamana eli mistä lapsiperheiden arjen ajallisuus koostuu ja minkälaisia 

merkityksiä aikaan liitetään. Tutkimuksessa pyrin selvittämään, miten perheet 

viettävät aikaa ja mitä perheissä tehdään sekä lisäksi pyrin tarkastelemaan, mitä 

vanhemmat kokevat merkityksellisenä arjen ajallisuudessa. Tavoitteenani on 

siis tutkia, miten aika näyttäytyy perheiden arjessa ja sen eri toiminnoissa. 

Kiinnostukseni lapsiperheiden ajallisuuden tutkimiseen pohjautuu omaan 

työtaustaani päiväkodissa. Lisäksi lähipiirissäni on lapsiperheitä, joiden 

elämässä olen tiiviisti mukana. Ajallisuuden tutkiminen on ajankohtainen ja 

tärkeä aihe kaikenlaisissa perheissä, niin pikkulapsiperheissä kuin niissä 

perheissä, joissa on vanhempia lapsia. Tutkimuksen aineisto on kerätty osana 

Pienten lasten perhearki ja myönteinen vanhemmuus- tutkimusprojektia. Tässä 

tutkimuksessa käytettävässä aineistossa yhdistyy sekä haastattelu- että 

päiväkirja-aineisto, joiden tarkoituksena on luoda tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman kattava kuva. 
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2 AIKA ILMIÖNÄ ARJESSA 

 

2.1 Aika arjen tahdittajana 

Aika jaotellaan perinteisesti sykliseen ja lineaariseen aikaan. Kehämäistä aikaa 

kuvaavat vuodenaikojen vaihtelut, päivä- ja yörytmi sekä ihmisen syntymä ja 

kuolema. Kello on nykyään kehämäisen ajan yleinen symboli ja tarkka 

määrittäjä, ja se toimii ihmisen jokapäiväisen elämänrytmin jäsentelijänä. Ajan 

lineaarisuus kuvaa ajan jakautumista menneeseen, nykyiseen ja tulevaan. 

Elämä jaksottuu erilaisiin vaiheisiin, ja se sisältää myös toistuvia tapahtumia, 

joiden myötä aika etenee: vietetään syntymäpäiviä, erilaisia vuosipäiviä, 

kohdataan kuolemaa ja uusi sukupolvi seuraa toista. Lineaarisessa 

aikakäsityksessä ihminen ikään kuin kulkee elämässään erilaisia aikapolkuja 

pitkin ja näin ihmisen elämän voidaan nähdä kehittyvän ja etenevän läpi ajan. 

(Daly 1996, 5-8.) 

Ihmisen ajankäyttöä jokapäiväisessä elämässä jäsentää arjen käsite. 

Rutiinit ja rytmit yhdistävät ihmisten arkielämää, jota luodaan ja muokataan 

jatkuvasti uudestaan. (Rönkä&Korvela 2009, 88.) Aika toimii siis hyvin yleisesti 

rytmittäjänä yksilön elämässä. Perheissä aika esiintyy puheessa päivittäin, kun 

esimerkiksi keskustellaan työajoista, työn jälkeisestä toiminnasta ja lasten 

hoidosta. (Kuivakangas 2002, 45.) 

Teollistumisen aika erotti työn ja vapaa-ajan toisistaan ja samalla eriytti 

ihmisen yksityisen ja julkisen elämän erilleen. (Salmi 2004, 12.) Teollistumisen 

kasvu muutti ihmisten käsitystä myös ajan kokemisesta. Ajan säätelystä tuli 

tarpeellista, jotta sosiaalinen ja taloudellinen aktiivisuus saataisiin 

synkronoitua. Nykyaikana jokainen arjen osanen tulee mitatuksi ja 
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suunnitelluksi ajan puitteissa, minkä myötä ihmiset ovat omaksuneet itsestään 

selviä ajallisia toimintoja ja tapahtumia. Tästä esimerkkeinä Southerton (2011) 

esittää ruokailujen asettamisen tiettyihin kellonaikoihin (aamupala, lounas, 

päivällinen) vastakohtana sille, että ruokailu tapahtuisi silloin kun ihminen on 

nälkäinen, sekä ihmiselämän mittaamisen jaksoina vauvasta vaariin sen sijaan, 

että tarkastelu tapahtuisi yksilön kehityksen ja elämänkokemuksien kautta. 

(Southerton 2011, 122.)  

Postmodernissa kulttuurissa aika jaottuu eri alueisiin, joiden toimintaa 

muotoilevat yhteiskunta ja siinä tapahtuvat muutokset, kulutus ja 

perheenjäsenten yksilölliset rutiinit. Muutokset ajan järjestelemisessä ja 

kokemisessa nähdään osin seuraavan postmoderniin ajatteluun siirtymisestä. 

Postmodernille ajattelulle on ominaista, että yksilö pyrkii saavuttamaan 

hallinnan tunteen päivittäisestä ajasta ja ajankäytöstä. Daly (1996) tuo esille, 

miten ihmisillä on olemassa jossain ikään kuin näkymätön tiimalasi ja ihmisten 

pyrkimyksenä on jatkuvasti ”voittaa kisa aikaa vastaan”. Kamppailu ajan 

kanssa ilmenee esimerkiksi erilaisina deadlineina ja paineina, joita ihminen 

asettaa itselleen taistelussa aikaa vastaan. (Daly 1996, 27, 85-89.) 

Hallinnan lisäksi ihmiselle on tyypillistä myös arvottaa aikaa eli 

tarkastella käytettyä aikaa kannattavuuden näkökulmasta; onko aika kenties 

hyvin käytettyä, tarpeellista tai vaivanarvoista? Monesti ihmisten asenne kielii 

siitä, ettei aikaa ole hukattavaksi, vaan se täytyy käyttää mahdollisimman 

arvokkaasti ja hyödyllisesti. (Daly 1996, 27, 85-89.) Ajan arvostaminen ei 

varmasti ole uusi asia, mutta onko nykyajan hektinen elämäntyyli nostanut sen 

jollain tavoin näkyvämpään asemaan? Toisin sanoen tehnyt ajasta määreen, jota 

jatkuvasti arvioidaan ja joka ehkä toimii myös yksilön toiminnan mittarina? 

Yksilö siis arvottaa aikaansa omista lähtökohdistaan käsin, mutta osittain 
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vaikuttaa myös siltä, että ympäristöllä on vahva vaikutus siihen, mitä yleisesti 

pidetään ”arvokkaana” aikana. 

  Nykyaikana ihmiset kokevat jatkuvasti ajan riittämättömyyttä, vaikka 

aika ei ole määrällisesti muuttunut; yksi päivä sisältää edelleen 24 tuntia. 

Southerton (2011) on tutkinut ajan vähenemistä ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

ihmisten tunteeseen siitä, että aika on aina ikään kuin loppumassa kesken. 

Työelämässä ihmiset sitoutuvat yhä pidempiin työaikoihin, mikä toisaalta 

liittyy myös kasvavaan kulutukseen: ihmisten täytyy ansaita enemmän 

pitääkseen yllä kulutuselämäntapaansa. Ihmiset siis tekevät enemmän töitä, 

jotta voivat kuluttaa enemmän, mikä puolestaan ”nipistää” aikaa (time squeeze) 

vapaa-ajasta. (Southerton 2011, 124-125.) Kuivakangas (2002) toteaa myös, että 

ihmisten kulutustottumuksissa on tapahtunut muutoksia, eikä kaupassakäynti 

välttämättä rajoitu ainoastaan arkeen, vaan myös viikonlopun vapaa-aikaa 

pyhitetään ostoksille (Kuivakangas 2002, 43-44). Vapaa-ajasta on tullut tärkeä 

yksilön identiteetin ja sosiaalisen aseman merkitsijä. Vapaa-ajanviettotapojen 

kirjo määrittelee täten henkilön sosiaalista asemaa. Tällainen tarkastelukulma 

ihmisen sosiaaliseen asemaan edellyttää, että ihmiset kohdistavat kulutuksen 

yhä enemmän vapaa-aikaan liittyviin aktiviteetteihin ja tuotteisiin, jolloin 

vapaa-ajasta saattaa tulla vähemmän ”vapaata” ja joutilasta aikaa, kun ihmiset 

yrittävät ahtaa enemmän toimintaa päivittäiseen elämäänsä. (Southerton 2011, 

128.) 

Kiireisyys ja itsensä kiireiseksi tekeminen on nykyään symbolina 

”rikkaalle” ja arvokkaalle elämälle. Olemalla kiireinen töissä, ihminen saavuttaa 

ikään kuin kunniamerkin sosiaalisessa elämässä. (Southerton 2006, 438; 

Southerton 2011, 128.) Southerton (2003, 2006) tuo esille syitä sille, miksi 

ihmisillä on jatkuvasti tunne siitä, että aikaa täytyisi nipistää jostain lisää. 

Sosiaalisen aseman ylläpitäminen ajaa ihmiset työskentelemään enemmän, jotta 
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he voisivat kuluttaa enemmän. (Southerton 2003, 6; Southerton 2006, 437.) Hän 

kuitenkin huomauttaa, että myös kulutus itsessään vaatii aikaa, eikä näin ollen 

ainoastaan työaika ole nykyään lisääntynyt. Kulutusta kasvattavat myös 

ihmisten osittain itse itselleen asettamat sosiaaliset paineet, joiden myötä 

ihmiset pakottavat oman elämäntyylinsä pysymään tietyllä tasolla, mikä kestää 

vertailun muiden lähipiirissä olevien elämätyylien kanssa. Tärkeänä koetaan 

myös oman elämäntyylin jatkuva noususuhdanteisuus, jolloin kaiken halutaan 

olevan aina vain parempaa ja näyttävämpää. (Southerton 2003, 6, 9-10.)  

 

2.2 Aika perheen keskuudessa 

Ennen perheen kanssa vietettävä aika ja arki muodostivat yhden 

kokonaisuuden, jolloin myös työn yhdistäminen muuhun elämään oli 

saumattomampaa ja elämä jaksottui luonnollisten toimintojen kautta: työ ja 

lepo, niitto ja kylvö, juhla ja suru. (Daly 2001, 284.) Nykyään perheen aika 

erottuu selkeästi omaksi alueekseen, osin jo varmasti siitäkin syystä, että työ on 

ottanut oman vankan asemansa ihmisten elämässä. Perheen kanssa vietettävää 

aikaa hahmottelen seuraavaksi perhearki-termin kautta. 

Rönkä ja Korvela (2009) määrittelevät perhearkea tutkimuksessaan 

arjen käsitteen sisällön kautta. Määrittelyssään he käyttävät apunaan sekä 

Felskin että Dalyn määritelmiä arjesta. Felski (2000) näkee arjen perustuvan 

kolmeen eri ulottuvuuteen: aikaan, paikkaan ja modaliteettiin. Hänen 

mielestään arjen ajallisuus kuvaa tapahtumien, rutiinien, toistuvuutta päivittäin 

ja paikka puolestaan ankkuroituu hänen mielestään kotiin ja totuttuun 

kokemukseen arjesta. Modaliteetti puolestaan kuvaa toiminnan laatua 

esimerkiksi tavanomaisuutta tehdä asioita. Tekemisiä ei tällöin pohdita niin 

tarkkaan, vaan ennemminkin tehdään, kuten on totuttu aina tekemään. (Felski 

2000; ks. myös Jokinen 2005, 27; Rönkä & Korvela 2009, 88.) Daly näkee arjen 
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muodostuvan erilaisten voimien risteytyessä toisiinsa ja huomioi Felskin tapaan 

sekä ajallisen että paikallisen ulottuvuuden. Hän kuitenkin eriyttää arjen omiksi 

ulottuvuuksiksi myös materiaalista, terveydellistä, moraalista ja henkistä sekä 

ihmissuhteisiin liittyvää huolta sisältävät asiat. Näiden arjen määritelmien 

pohjalta Rönkä ja Korvela kuvaavat perhearjen prosessina, jota perheenjäsenet 

jatkuvasti luovat ja rakentavat sekä yhdessä että erikseen ajallisesti ja tilallisesti 

materiaalisten, henkisten ja sosiaalisten välineiden avulla. Perhearki sisältyy 

täten laajaan arjen määritelmään, mutta se määrittyy ja rajoittuu kuitenkin 

perheen kontekstiin. (Rönkä & Korvela 2009, 88, 90.) 

Dalyn (1996) mukaan ihmiset kokevat nykyään perhearjen yksityisenä 

aikana, jonka ainoastaan kyseisen perheen jäsenet omistavat. Aika kuvautuu 

omaan intiimiin maailmaan sukeltamisena, jolloin ollaan rakkaiden kanssa ja 

vietetään aikaa yhdessä. Ihmisen omat arvot sekä se, miten tärkeänä hän pitää 

perhearkea ovat keskeisiä tekijöitä yhteisen ajan muodostumisessa. Daly esittää 

perhearjen syntymisestä kaksi näkökulmaa, joista ensimmäisessä se nähdään 

niin sanotusti spontaanina tilanteena, joka tapahtuu sen jälkeen kun työ- ja 

kotityövelvoitteet on hoidettu. Toinen näkökulma esittää perhearjen 

aikataulutettuna ja järjestettynä tapahtumana, jonka tarkoituksena on koota 

perhe yhteen. (Daly 1996, 204, 211.) Daly (2001) korostaa myös sitä, että 

perhearki ei ole pelkästään termi, joka luo kehyksen perheen yhteisöllisyydelle, 

vaan se myös ohjaa perheen toimintaa tietyllä tavalla. Ihmiset kokevat 

merkityksellisenä sen, että yhdessäoloon liittyy myönteisiä kokemuksia. 

Tärkeää on, että ollaan ja tehdään yhdessä perheenä. Ihmiset eivät aina koe 

kaipaavansa edes selkeää aktiviteettia; riittää myös, ettei ns. tehdä mitään. 

(Daly 2001, 284, 288-289.)  

Jallinoja (2000) toteaa, että lasten tullessa osaksi perhettä ajasta ei 

kilpaile enää ainoastaan parisuhde. Lapsien myötä aika toimii vertauskuvana 

sille, mitä ihmiset pitävät elämässään tärkeänä: mille annetaan ja mille otetaan 
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aikaa. Ihmiset monesti siis arvottavat eri asioita ”siihen meillä on aikaa”-

mentaliteetilla. (Jallinoja 2000, 119-120.) Haastavaa on se, että perheiden elämä 

ajankäytön näkökulmasta hyvin harvoin on pysyvästi tasapainoisessa tilassa. 

Siihen vaikuttavat erilaiset muutokset perheen elämässä ja yhteiskunnassa, 

jotka väistämättä vaikuttavat myös perheiden ajankäyttöön. (Kuivakangas 2002, 

45.) Perheen kesken vietettävään yhteiseen aikaan sisältyy usein paljon 

odotuksia. Näkemykset perheen ajanvietosta saavat usein joko perinteisiä 

vivahteita tai sitten niissä värittyvät nykyajalle tyypillinen kiihtyvä elämäntahti. 

Mielikuvissa siintävät yhteiset ruokailuhetket, puuhastelu yhdessä työ- ja 

hoitopäivän jälkeen sekä erilaiset lomareissut tai yhteiset retket, vaikka usein 

arki yhdessä perheen kanssa koostuu nykyään pienistä lyhyistä hetkistä; kiire 

saattaa pakottaa perheenjäsenet pikaiseen ruokailuun ja kuulumisten vaihtoon 

esimerkiksi ennen harrastuksia. Tällaiset perheen yhteisen ajan muuttuneet 

muodot saatetaan jättää nostalgisten ja osin varmasti ideaalien mielikuvien 

varjoon, mutta todellisuudessa niillä voi olla vankka asema perheen arjessa. 

(Kuivakangas 2002, 43-44; Daly 1996, 66.) 

Kasvavan individualismin nähdään heijastuvan myös perheen sisäisiin 

tapahtumiin. Tällöin ihmisen katsotaan ennemmin tekevän päätöksiä 

itsenäisesti omia tarkoitusperiä vastaten. Tästä näkökulmasta perheen aika 

voidaan nähdä yksilöllisenä, eikä niinkään yhteisenä, jaettuna kokemuksena. 

(Daly 1996, 70.) Individualismin periaate on ollut vastaus modernin 

yhteiskunnan ja markkinatalouden vaatimuksiin; vain oman edun tavoittelu 

tuo tuloksia yhteisöllisten pyrkimysten sijaan. Samalla tämä periaate on 

tunkeutunut osaksi muita elämänalueita, erityisesti perhe-elämää. 

Vastakohtana individualistiselle tavalle suhtautua perheeseen on 

vuosituhannen vaihteessa noussut familismi. Jallinoja (2006) määritelee 

familismin perhemyönteisyydeksi, jolloin perheen merkitys ja yhteisöllisyys 

korostuu. Familisimin syntyyn on vaikuttanut pyrkimykset sovittaa perhe 
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moderniin yhteiskuntaan ja tuoda perheen tärkeys esiin. (Jallinoja 2006, 24, 268-

269.) 

 

2.3 Yhteisen ajan merkityksellisyys  

Perheen yhteisen ajan tarkastelussa nousee nykyään usein esille näkökulma 

ajan määrästä ja laadusta. Yhteisen ajan viettoa arvotetaan perheen 

keskuudessa sen mukaan, minkä verran aikaa vietetään yhdessä ja mitä 

tehdään tai jätetään tekemättä. Yhdessäololta kaivataan sekä laadukasta että 

jossain määrin tehokasta toimintaa, mutta lisäksi säännöllistä turvallista 

oleskelua. (Malinen & Rönkä 2009, 192-193.) Jossain määrin voi myös havaita 

ajan määrän ja laadun vastakkainasettelua, ikään kuin ne olisivat toisistaan 

erillisiä tai jompikumpi niistä olisi toista arvokkaampi. 

Tarkasteltaessa perheen yhteistä ajanviettoa on tärkeä huomioida, mitä 

yhteinen aika merkitsee sekä vanhemmille että lapsille; ajattelevatko 

vanhemmat ja lapset yhteisestä ajasta samalla tavalla. Laatuajan käsite on myös 

mutkikas, sillä laatuaika lasten näkökulmasta saattaa saada hyvin erilaisen 

sävyn verrattuna esimerkiksi vanhempien tai yhteiskunnallisten asioiden 

parissa toimivien päättäjien kokemuksiin. (Christensen 2002, 80.)  

Aikuisten näkökulmasta tarkasteltuna laatu-aika esitetään usein 

ideaalisena ilmiönä kuvaamaan ns. onnellista perhettä. Laatuaika nähdään 

vanhempien sitoutumisena lastensa kanssa erilaisiin aktiviteetteihin, jotka 

luovat ja ylläpitävät välittämisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta perheessä. 

(Christensen 2002, 79.) Kulttuurin ruokkiman ja ihannoiman kuvan perheen 

laatuajasta nähdään asettavan paineita perheen yhteisen ajan järjestämistä 

kohtaan. Mielikuva laatuajasta välittyy tällöin positiivisena, tehokkaana ja 

spontaanina, mutta nykyperheiden yhteisen ajan puute sekä paineet ja erilaiset 
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velvoitteet nähdään tämän mielikuvan toteutumisen haastajana. (Malinen & 

Rönkä 2009, 200-201.) Muutokset ajan järjestelemisessä voivat aiheuttaa 

kielteisiä seurauksia, kuten Arlie Hochschild on tuonut esille tutkimuksessaan. 

Hän puhuu työtuntien kasvamisesta ensimmäisenä vuorona (first shift), jonka 

myötä aika kotitöille (second shift) puristuu, mikä aiheuttaa sen, että läheisille 

perhesuhteille omistettu aika aletaan kokea ”kolmantena vuorona” (third shift). 

Hän tarkentaa, että kun perheen kanssa vietettävää aikaa ruvetaan 

suunnittelemaan ja laskelmoimaan, milloin yhteistä aikaa vietetään, koetaan 

sen vähentävän yhteisen ajan laatua. (Hochschild 1997 Southertonin 2006 ja 

2011 mukaan.) 

Christensen (2002) nostaa esiin nyky-yhteiskunnassa esiintyvät 

elämäntahdin muutokset, joiden nähdään vaikuttavan selkeästi ihmissuhteisiin; 

elämä on yhä nopeampitempoista, hektistä ja paineen alla elämistä. Kyseiset 

muutokset yhteiskunnassa, samoin kuin lapsuuden institutionaalistuminen, 

johtavat siihen, että vanhemmat ja lapset viettävät yhä vähemmän aikaa 

yhdessä. Perheet eivät välttämättä tarvitse lisää aikaa, vaan huomio tulisi 

ennemmin kohdistaa siihen, miten vanhemmat viettävät aikaa yhdessä lastensa 

kanssa. Laatuaika nähdään tässä yhteydessä perheen tarvitsemina “ajan 

saarrekkeina ja keitaina”, kun perheenjäsenet elävät nopeatahtisen sekä 

”nipistetyn” (time squeeze) ajan keskellä. (Christensen 2002, 77-78; Southerton 

2003.)  

Laatuaikaa voidaan tarkastella myös näkökulmasta, että tärkeintä ei ole 

yhdessä vietetyn ajan pituus, vaan se mitä tehdään ja miten yhdessä aikaa 

vietetään. Laatuaikaan viitataan usein niissä yhteyksissä, kun vanhemman ja 

lapsen yhdessäoloaika koostuu jostain kiehtovasta toiminnasta, jolloin kaikki 

on hauskaa, eikä mikään ole tylsää. Yleistä on myös se, että vanhemman ja 

lapsen yhteinen aika on muuten vähäistä ja epäsäännöllistä; vanhemman 

koetaan laatuajalla korvaavan yhteisen ajan puutetta. (Hokkanen 2002, 128) 
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Tarkasteltaessa laatuaikaa tästä näkökulmasta, on vaikea suhtautua siihen 

varauksetta. Kinnunen ja Mauno (2002) toteavat, ettei yhdessä vietetyn ajan 

määrää voi korvata laadulla. He tuovat lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin 

näkökulmasta tärkeänä seikkana esille sen, että yhteinen aika mahdollistaa 

lapsen kuuntelun sekä turvallisen ja hoivaavan ilmapiirin muodostumisen. 

(Kinnunen & Mauno 2002, 105.) 

Lasten näkökulmasta mieluista ja tärkeäksi koettua perheen kanssa 

vietettävässä yhteisessä ajassa on tavallinen yhdessäolo, josta esimerkkinä ovat 

yhteiset ateriahetket tai television katselu. Yhteinen hetki antaa tilaisuuden 

päivän kokemuksien ja ajatuksien jakamiseen. Merkityksellisenä yhdessäolossa 

koetaan se, että vanhemmat ovat läsnä lasten saatavilla. Yhdessäolo määrittyy 

aikana, jolloin ollaan yhdessä, eikä aina tarvitse välttämättä tehdä mitään 

erityistä sinänsä, vaan läheisten ihmisten läsnäolo on tärkeää. Läsnäolon 

merkitys näkyy myös siten, että lapset kokevat perheen yhteisen ajan 

merkityksellisenä myös silloin, kun perheenjäsenet ovat fyysisesti samassa 

tilassa eli kotona, mutta tekevät eri asioita. (Christensen 2002, 81-83; Galinsky 

2000, 24, 73; Pulkkinen 2002, 153-154.) 
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3 AJAN TASAPAINO 

 

3.1 Perheen ja työn yhteensovittaminen 

Työ ja perhe vastaavat yleensä yksilön eri tarpeisiin ja siksi ihmiset haluavat 

nykyään sitoutua molempiin; ihmiset haluavat sekä työn että perheen. Työ 

vastaa usein ihmisen haluun toteuttaa itseään, saavuttaa tavoitteita ja saada 

arvostusta työlleen. Perheeltä sen sijaan odotetaan turvaa, vuorovaikutusta ja 

rakkautta. Erilaisten tarpeiden tyydyttämisen vuoksi sekä työlle että perheelle 

omistautuminen koetaan merkitykselliseksi. Haasteen omistautumiselle asettaa 

se, miten työ- ja perhe-elämän yhdistäminen ihmisiltä onnistuu. (Kinnunen & 

Mauno 2002, 101-103.) 

Työn ja perhe-elämän yhteen sovittamisen kysymykset ovat nousseet 

yhä yleisemmiksi keskustelun ja tutkimuksen aiheiksi, ja erityisesti keskustelut 

työssäkäyvien aikuisten liian vähäisestä ajasta lapsilleen ja perheelleen on 

kasvussa (Pulkkinen 2002, 149-150; Julkunen, Nätti & Anttila 2004, 13; 

Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 22). Ihmiset puhuvat omasta arjestaan ja 

elämäänsä koskevista asioista ajan kautta sekä erilaisin aikaan suhteutetuilla 

käsitteillä ja määritelmillä: kiire, ajan niukkuus, ajankäyttö, ajan hallinta, ajan 

orjuus tai herruus. Arvioidessaan aikaisemmin tehtyjä valintoja, íhmiset 

tuntuvat katuvan ajankäyttöään, eivät  niinkään elettyä elämäänsä. Tämä tulee 

esiin siten, että usein kukaan ei kadu sitä, ettei ole käyttänyt enempää aikaa 

työntekoon, vaan ennemmin perheen parissa vietettyä liian vähäistä aikaa. 

(Julkunen, Nätti & Anttila 2004, 13.) 

Jallinoja (2000) sekä Julkunen, Nätti ja Anttila (2004) tuovat esille Arlie 

Hochschildin näkemyksen siitä, miten kodista on tullut työ ja työstä koti. Työn 

koetaan tuovan ihmisille niin paljon tyydytystä ja halua sitoutua siihen, ettei 
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perheelle jäävä aika ole enää yhtä runsasta kuin sen haluttaisiin olevan. ”Hyvän 

työntekijän” ihannetta tavoitellaan siis jopa perheen kustannuksella. (Jallinoja 

2000, 143; Julkunen, Nätti & Anttila 2004, 14.) Myös Daly (2001) toteaa, että työ 

on kasvattanut asemaansa hallitsevimpana velvollisuutena ihmisten elämässä, 

jonka myötä perheen kanssa vietettävä aika on marginaalista ja se mukautuu 

jatkuvasti työn mukanaan tuomiin paineisiin, jaksoihin ja keskeytyksiin (Daly 

2001, 284.).  

Voidaan nähdä, että viime vuosikymmenien saatossa työ on muuttanut 

perheiden arkea merkittävästi. Työn ja perheen välinen raja on hämärtynyt ja 

sen seurauksena yhä useammalla vanhemmalla on vaikeuksia jättää työt 

mentaalisesti työpaikalle sekä ottaa etäisyyttä työn ja muun elämän välille 

(Kinnunen, Malinen & Laitinen 2009, 126-127). Perheen yhteisen ajan 

suurimmaksi rajoittajaksi on nähty vanhempien työhön sitoutuminen sekä työn 

vaativuus. Hänen mukaansa noin puolet miehistä ja naisista kokevat työn 

haittaavan perhe-elämää. Tämän voidaan nähdä merkitsevän sitä, että perhe-

elämä alistuu työn vaatimusten edessä. Selkeänä merkkinä tästä on se, että raja 

töiden pitämisessä työpaikalla on nykyään yhä häilyväisempi. Tästä syystä työt 

kulkeutuvat kotiin mukaan, mikä vähentää yhteistä aikaa perheen kanssa. 

(Pulkkinen 2002, 149-150.) Työn irrottaminen ajan ja paikan kytköksestä on 

mahdollistunut työn tekemisen tapojen muutosten ja kehittyneen teknologian 

myötä. Modernin työajan ilmiönä voidaan nähdä työn rajojen muuttuminen 

liikkuvammaksi, jonka vuoksi töitä voidaan tehdä niin kotona kuin 

kesämökillä. Tämän myötä elämän ajallinen organisointi vaatii yhä enemmän 

huomiota. (Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 22-23.) 

Päätökset ja toiminta työelämässä heijastuvat aina väistämättä jossain 

määrin perhe-elämään ja päinvastoin, oli sitten kyseessä myönteisiä tai 

kielteisiä heijastumia. Työ ja perhe asettuvat joskus vaakakupin eri puolille, 

koska ne molemmat edellyttävät ajallista panostusta. Työ saattaa ajoittain 
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kuormittaa ihmisen henkistä kapasiteettia siinä määrin, ettei hän kykene 

panostamaan muuta kuin fyysiseen läsnäoloonsa perheen kanssa. Samalla 

tavoin perheen sisällä olevat ongelmat ja tapahtumat vaikuttavat usein ihmisen 

työssäjaksamiseen. Yleisempää kuitenkin on, että työ vaikuttaa enemmän 

perheen arkeen kuin perhe työhön. Tähän syynä saattaa olla oletus siitä, että 

ammattilainen ei sekoita perheasioita ja työtä, mutta työ ei samalla tavoin erotu 

vapaa-ajasta. Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen nähdään tärkeänä 

voimavarana niin perheen kuin yksilön kannalta, mikä monesti saattaa jäädä 

taka-alalle korostettaessa pelkästään työn ja perhe-elämän välisiä ristiriitoja 

(Kinnunen & Mauno 2002, 101-103.) 

Jallinoja ( 2000) kuvailee nykyajan työmaailmaa Robert Frankin ja 

Philip Cookin ajatuksen tavoin: voittaja saa kaiken. Menestyksestä palkitaan ja 

media on osaltaan mukana lietsomassa eräänlaista menestyskulttuuria ja 

voittajien tuottamista. Median uutisoidessa erilaisista menestystarinoista, 

viestitetään samalla yhdenlaista kuvaa siitä, mikä yhteiskunnassa on tärkeää. 

Ansiotyön painoarvo on niin suuri, että sen koetaan tunkeutuvan perhe-

elämään ja vaikuttavan perhesuhteisiin. Monesti perheen aika siirtyy 

tulevaisuuteen, jolloin aikaa odotetaan olevan enemmän, mutta todellisuudessa 

nämä odotukset jäävät täyttymättä tai toteutuvat viimeistään vasta omien 

lastenlasten kanssa. (Jallinoja 2000, 129-132.) 

 

3.2  Ajallinen paine 

Ihmisten jokapäiväinen elämäntahti vaikuttaa kiihtyneen. Nykyään voi usein 

kuulla ihmisten puhuvan esimerkiksi ajan vähyydestä, kiireisestä vapaa-ajasta 

tai laatuajan metsästyksestä. Onko kyse ajankäytön kontrollin pettämisestä, eri 

aikataulujen yhteensovittamisen vaikeudesta vai siitä, ettei aikaa 

yksinkertaisesti ole tarpeeksi, jotta voitaisiin kokea kiireettömyyttä? 
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Perheet joutuvat jatkuvasti tasapainottelemaan yhteiskunnan eri osa-

alueiden rytmien sekä perheenjäsenten omien aikataulujen välimaastossa ja 

reagoimaan tilanteissa, joissa niiden vaatimukset eivät kohtaa toisiaan. 

Tällaisten muutosten keskellä perhesuhteista haetaan läheisyyttä, turvallisuutta 

sekä rentoutumispaikkaa. Perheeltä kaivataan siis yhteisöllisyyttä, mutta 

perheenjäsenten toiminta pakottautuu muutosten mukana suuntautumaan yhä 

useammin myös toisistaan erillisille alueille. (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 

15-17.) 

Ajan koetaan luovan paineita nykyään enemmän kuin ennen 

kulutuksen, työpaikan sisäisen kilpailun, työn ja perheen yhteensovittamisen 

sekä ajan tuhlaamisen pelon luomien haasteiden vuoksi. Southerton (2011) 

näkee ajan organisoinnin ja kokemuksien ajasta muuttuneen, jonka myötä 

ihmisille syntyy nykyään herkemmin tunne ajan paineesta (time pressure). Ajan 

organisoinnin näkyvin muutos on siirtyminen joustaviin työaikoihin 24/7 

yhteiskunnan syntymisen myötä. 24/7 yhteiskunnalla viitataan siihen, että 

palvelut ovat saatavilla 24 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa. Tämä 

lisää ilta- yö- ja viikonlopputyötä. Molemmat muutokset antavat yksilöille 

valinnanvapautta siihen, miten he aikaansa käyttävät kuhunkin toimintaan 

elämässään. Kaikille ihmisille joustavat työajat eivät kuitenkaan merkitse 

samaa, ja täytyykin tehdä ero sen välillä, onko joustavuus työntekijöihin 

kohdistuvaa vai joustavatko he työn vaatimuksesta. Työntekijöihin kohdistuva 

joustavuus tarkoittaa sitä, että työ joustaa työntekijöiden henkilökohtaisten 

aikataulujen mukaan antaen ihmisille enemmän mahdollisuuksia. 

Työntekijöiden joustavuus työn vaatimusten myötä puolestaan toimii 

enemmän työnantajien hyväksi ja luo yrityksille mahdollisuuden hallita 

vaihteluita paremmin sekä tarjota 24/7 ympärivuorokautisia palveluita. 

Joustavuuden erottelu osoittaa, että ajan kokeminen riippuu siitä, miten aika on 

organisoitu. (Southerton 2011, 129.) 
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Nykyaikana arki on siis tyypillisesti kiireen ja rauhallisten hetkien 

vaihtelua. Southerton (2003, 2011) käyttää näistä erilaisista hetkistä käsitettä 

kiireiset (hot spots) ja kiireettömät hetket (cold spots). Kiireiset hetket ovat 

yleensä hektisiä, aikataulutettuja ja stressaavia hetkiä. Ei-kiireiset hetket 

kuvautuvat yleensä laatuaikana ja rentona yhteenliittymisen aikana, jota 

vietetään rakkaiden kanssa. Näiden kiireisten ja ei-kiireisten hetkien kautta 

pyritään yksilölliseen ajan kontrolliin. Tällöin kiireisiä hetkiä aikatauluttamalla 

tarjoutuu mahdollisuus ei-kiireettömiin hetkiin, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi 

pientä hetkeä lapsen ja aikuisen välillä ennen kouluun lähtöä. (Southerton 2003, 

19-20; Southerton 2011, 130-131.) 

 Daly (1996) pohtii sitä, osattaisiinko aikaa todellisuudessa käyttää, jos 

sitä olisi ”enemmän” ja nauttia yksinkertaisista yhdessäolon hetkistä intiimisti. 

Hän näkee kiireen olevan osa ihmisten arkielämää ja kiireen ongelmallisuuden 

ratkaisu ei välttämättä löydy ajankäyttöä muuttamalla, vaan hän perään 

kuuluttaa ajan hallinnan merkityksellisyyttä. Ajan hallinnan onnistumiseen 

vaikuttaa ensisijaisesti se, miten ihminen arvottaa eri asioita ja miten aika tätä 

kautta jakautuu eri elämän osa-alueille. Kiire ei siis välttämättä ole arkielämästä 

poistuva tekijä, mutta hallinnan tunne omasta ajasta auttaa ihmisten elämään 

myönteisesti. (Daly 1996, 209-211.) Myös Andenaes (2005)  toteaa, että 

nykyaikana ajallisuuden eri ulottuvuuksien ymmärtäminen on hyödyllistä ja 

voidaan nähdä tärkeänä ”kulttuurisena työkaluna” (cultural tool); erilaisten 

aikataulujen yhteensovittaminen, ajan organisoinnin hallinta sekä tietoisuus 

siitä, miten lineaarinen aika on tahdissa ja vaikuttaa elämään, tarjoavat ihmisille 

lisääntynyttä kontrollin tunnetta omasta elämästä (Andenaes 2005, 223). 

Perheen toiminnassa ajan ja erilaisten vaatimusten luomaa painetta 

voidaan tarkastella Röngän ja Korvelan (2009) tapaan kulttuuritoiminnallisen 

että konstruktionistisen lähestymistavan kautta. Kulttuuritoiminnalliseen 

lähestymistapa tutkii päivittäisiä tapahtumia ja rutiineja sekä perheen yhteydet 
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erilaisiin aktiviteetteihin kodin ulkopuolella. Konstruktionistinen 

lähestymistapa puolestaan kuvaa perheajan muodostumista, yhteisten 

tarpeiden ja erillisten maailmojen yhdistämistä sekä näiden kaikkien vaikutusta 

arkeen. He kuvaavat Lars Dencikin muodostamien neljän perhetyypin avulla 

sitä, miten aika voi näyttäytyä perheen toiminnassa. Nämä neljä perhetyyppiä 

ovat: ”tiimiperhe”, pyöröoviperhe, perinteinen patriarkaalinen perhe sekä 

akvaarioperhe. Tiimiperhe eli joukkueperhe hyväksyy jokaisen yksilölliset 

menot ja tarpeet, mutta viettää myös aikaa yhdessä tehden yhteisiä juttuja. 

Pyöröoviperheiden kaltaisten perheiden yhteinen aika on epäsäännöllistä 

yksilöllisten menojen ja harrastusten vuoksi. Perinteinen patriarkaalinen perhe 

odottaa perheenjäsenten ajankäytön kohdistuvan perheen edun mukaisesti 

ennemmin kuin yksilöllisten tarpeiden ohjaamina. Akvaarioperheen jäsenet 

eivät tiedä, miten he viettäisivät aikaa yhdessä perheenä, mutta heillä ei ole 

myöskään yksilöllisiä tavoitteita; he elävät siis kuten kalat akvaariossa. (Rönkä 

& Korvela 2009, 93-95.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Nykyaikana perheitä tutkittaessa tarkastelua ohjaava kysymys on muuttunut 

”Mitä tai mikä perhe on?” enemmän perheen sisäistä toimintaa kuvailevaan 

”Mitä perheet tekevät?”. Kun tarkastelun kohteena on, miten perheenjäsenet 

muodostavat perheen, tavoitetaan tämä perheen rakentuminen perheen 

rutiinien, toimintojen ja kokemusten ymmärtämisen kautta. Laadullisin 

tutkimusmenetelmin tehdyt tutkimukset perheen ajasta tarjoavat 

mahdollisuuden luoda käsityksen esimerkiksi siitä, miten perheet tekevät 

päätöksiä koskien ruokailua ja leikkimistä sekä siitä, minkälaiset arvot ja 

uskomukset ohjaavat vanhempien toimintaa luotaessa aikaa perheen 

yhdessäololle. (Daly 2007, 71.) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lapsiperheiden arjen ajallisuutta 

vanhempien näkökulmasta. Tavoitteenani oli selvittää, mistä aika koostuu; 

mihin aikaa kuluu ja mitä perheet tekevät. Tarkoituksenani oli myös tarkastella 

arjen ajallisuuden merkityksiä. Tämän lisäksi pyrin tutkimaan, miten aika 

näkyy perheen arjessa ja sen toiminnoissa. Tutkimusta ohjaavat 

tutkimuskysymykset olivat: 

1. Mistä arjen ajallisuus muodostuu vanhempien kuvaamana?  

2.  Millaisia aikaan kytkeytyviä merkityksiä vanhemmat tuovat esiin perheen 

arkeen ja sen toimintoihin liittyen? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkittavat  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin vanhempien näkemyksiä arjen ajallisuudesta ja 

sen merkityksistä.  Tutkimuskohteena olivat lapsiperheet, joissa oli ainakin yksi 

alle kouluikäinen lapsi. Tutkimusjoukko koostui kuudesta perheestä, joissa 

kaikissa oli äiti, isä ja lapsi tai lapsia. Tutkimusjoukkoon valikoituneiden 

perheiden nuorin lapsi oli päivähoitoikäinen ja muut lapset olivat kouluikäisiä. 

Tutkimusperheistä kahdella äidillä oli lyhennetty työaika, yksi oli 

opintovapaalla päivätyöstään ja muut tekivät normaalisti päivätyötä. Isistä 

puolestaan kahden työ sisälsi matkustelua ja kaksi isää olivat yrittäjiä. Kaksi 

muuta isää olivat lähivuosina kokeneet työssään muutoksia; vuorotyöstä vaihto 

päivätyöhön ja liukuvaan työaikaan sekä matkustelun vaihtuminen 

päivätyöhön.  

 

TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneet perheet 

 Vanhempien työ Lapsien lukumäärä 

Perhe 1 Äiti: päivätyö, lyhennetty 
työaika (30h) 

Isä: päivätyö (sisältää 
matkustelua) 

 

kaksi lasta 

Perhe 2 Äiti: päivätyö 

Isä: yrittäjä 

 

kolme lasta 
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Perhe 3 Äiti: päivätyö, lyhennetty 
työaika (30h) 

Isä: päivätyö 
(aikaisemmin työ ollut 
pääasiassa matkustelua) 

 

kaksi lasta 

Perhe 6 Äiti: päivätyö 

Isä: työhön liittyy 
matkustelua, joskus tekee 
töitä myös kotona 

 

kaksi lasta 

Perhe 10 Äiti: päivätyö (34h 
viikossa) 

Isä: päivätyö, liukuva 
työaika (aikaisemmin 
ollut vuorotöissä) 

 

kolme lasta 

Perhe 11 Äiti: opintovapaalla 
päivätöistä 

Isä: yrittäjä 

 

yksi lapsi 

 

 Tämä Pro gradu- tutkielma on tehty kasvatustieteiden laitoksessa 

työskentelevän tutkijatohtori Eija Sevonin projektissa Pienten lasten perhearki 

ja myönteinen vanhemmuus. Tutkimusperheet valikoituivat projektiin 

osallistuneiden perheiden joukosta ja aineistoa kerättiin vuosien 2011-2012 

aikana. Tämän vuoksi tutkimusperheiden nimet eivät ole numerojärjestyksen 

mukaiset, vaan projektissa niille annetut. 

 Tutkimusperheiden rekrytointi toteutettiin päiväkodeissa, joiden 

välityksellä tutkimuksen kohderyhmä voitiin parhaiten tavoittaa. Perheitä 

lähestyttiin päiväkotien suostumuksella jakamalla kirjeitä tutkimuksesta sekä 

tapaamalla vanhempia ja lapsia päiväkodissa, jolloin  tutkimuksen sisällöstä ja 

siihen osallistumisesta voitiin kertoa vanhemmille henkilökohtaisesti. 
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Tutkimukseen osallistuneilla perheillä oli vapaus valita osallistumisensa aste: 

kuka tai ketkä perheestä osallistuvat sekä milloin ja millä menetelmillä 

aineistoa kerätään perheestä. Vaihtoehtoina heillä oli esimerkiksi haastattelu, 

paperipäiväkirja, kännykkäpäiväkirja tai havainnointi. Tässä tutkimuksessa 

aineistona käytettiin haastatteluita kuudesta perheestä eli kuuden äidin ja 

kuuden isän haastatteluita sekä kuuden äidin ja kuuden isän paperipäiväkirjoja, 

joita neljä vanhempaa täytti yhden päivän ajalta ja kahdeksan vanhempaa 

kahden valitsemansa päivän ajalta. Koska tässä tutkimuksessa haluttiin 

tavoittaa mahdollisimman laaja kuva arjen ajallisuudesta vanhempien 

kuvaamana, tutkimukseen valikoituivat perheet, joissa molemmat vanhemmat 

osallistuivat tutkimukseen. Kuten Daly (2007, 76) toteaa, on tutkimuksissa 

oleellista ottaa tarkasteluun eri perheenjäsenten näkemykset; vaikka 

perhesuhteet on yhtäläisesti jaettu perheenjäsenten kesken, on jokaisen 

perheenjäsenen kokemus omanlaisensa. 

 

 

5.2 Laadullinen tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmät 

Todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen tutkiminen kokonaisvaltaisesti 

voidaan määritellä laadullisen tutkimuksen lähtökohdaksi (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 157). Kiviniemi (2010) kuvaa laadullista tutkimusta prosessiksi, 

joka luonnehtii hänen mielestään sitä, että aineistoon liittyvien näkökulmien ja 

tulkintojen katsotaan kehittyvän vähitellen tutkimuksen aikana; tutkija on itse 

aineistonkeruun väline, joten tutkimustehtäviin ja aineistonkeruuseen liittyvät 

ratkaisut voivat muokkautua prosessin eri vaiheissa. Tutkijan pyrkimyksenä on 

tavoittaa tutkittavien näkemys kohteena olevasta ilmiöstä tai tarkastella 

ihmisen toimintaa tietyssä ympäristössä. (Kiviniemi 2010, 70.) Laadullisen 
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tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että yleensä tutkimus on vähitellen 

tapahtuvaa tutkittavan ilmiön käsitteellistämistä, eikä niinkään aikaisemman 

teorian testausta. Tästä huolimatta on oleellista muistaa, että tutkijan aikaisempi 

tieto ja teoreettiset näkökulmat ovat aina ohjaamassa tutkimuksen kulkua, 

mistä syystä ilmiön käsitteellistäminen on yleensä vuorovaikutusta aineiston ja 

teoreettisen tiedon välillä. (Kiviniemi 2010, 74; Braun & Clarke 2006, 12)  

 Haastattelun avulla päästään keräämään tietoa ihmisten ajatuksista 

sekä tarkastelemaan sitä, miksi ihminen esimerkiksi toimii tietyllä tavalla. 

Teemahaastattelussa edetään etukäteen muodostettujen teemojen varassa, jotka 

muodostuvat yleensä tutkimuksen viitekehyksen eli tutkimusaiheen 

aikaisemman tiedon pohjalta. Haastattelun vahvuutena on se, että 

haastattelijalla on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä, oikaista 

väärinkäsityksiä, selventää kysymystä tai vastausta ja käydä keskustelua 

haastateltavan kanssa. Myös kysymysten esittämisjärjestystä voi muokata 

uudelleen haastattelun edetessä parhaaksi katsomallaan tavalla. (Daly 2007, 

144-145; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73-75.) Näin saadaan mahdollistettua 

parhaiten se, mihin haastattelulla pyritään; tärkeintä on saada mahdollisimman 

paljon tietoa halutusta asiasta. Haastattelun etuna nähdään se, että lupa 

haastatteluun kysytään henkilöltä itseltään ja tämän vuoksi myöhempiä 

kieltäytymisiä harvemmin tulee sekä osallistumiseen että haastattelun käyttöön 

liittyen. Haastattelun heikkoutena puolestaan nähdään se, että se on 

aineistonkeruumuotona aikaa vievä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73-75.) 

Tässä tutkimuksessa aineisto koostui teemahaastatteluista ja 

paperipäiväkirjoista. Haastatteluita oli yhteensä kuudelta äidiltä ja kuudelta 

isältä. Haastattelut kestivät keskimäärin 1,5 tuntia ja litteroitua aineistoa kertyi 

240 sivua. Paperipäiväkirjoja oli yhteensä 20. Teemahaastattelu rakentui 

taustatietojen (ikä, koulutus, ammatti, työtilanne, siviilisääty ja perhesuhteet) ja 
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erilaisten teemojen varaan, joiden tarkoituksena oli päästä lähelle perheiden 

arkea, vanhemman ja lapsen väliseen tunnesuhteeseen sekä lapsen 

kasvatukseen arjessa. Haastattelun teemat olivat perhesuhteet, arki ja rutiinit 

lapsen kanssa, aikuisen ja lapsen väliset tunnesuhteet sekä oma vanhemmuus ja 

lasten kasvatus arjessa (ks. liite 1). Haastattelut tehtiin tutkittavien omassa 

kodissa ja kutakin vanhempaa haastateltiin yksin. Haastattelussa oli tarkoitus 

edetä käyden läpi eri teemat, mutta kuitenkin välttää tiukasti raamitettua 

kysymysten asettelua, mikä on teemahaastattelulle ominaista. Haastattelussa 

hyödynnettiin erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joiden tarkoituksena oli 

saattaa haastattelu viimeisen viikon ja päivän konkreettisiin tapahtumiin, 

tilanteisiin ja tunteisiin. Arjen sanat-sanalistaan oli koottuna aikaisemman 

tutkimuksen perusteella keskeisiä perhearjen tekijöitä. Sanalistasta vanhemmat 

valitsivat sanoja, jotka kuvastivat heidän arkeaan viimeisen viikon ajalta. 

Valittuja sanoja tarkasteltiin haastattelun yhteydessä ja vanhempia pyydettiin 

kertomaan valitsemistaan sanoista ja miten ne liittyvät heidän arkeensa. 

Vanhemmat täyttivät myös edelliseen päivään kohdistuvan 

ajankäyttöpäiväkirjan, jossa hyödynnettiin Pesäpuu ry:n 

vuorokausikellopohjaa. Tämän tehtävän avulla vanhemman kanssa pystyttiin 

keskustelemaan tarkemmin ajankäytöstä. 

Päiväkirjojen tarkoituksena on vangita lyhyitä ajallisia päivittäisiä 

kokemuksia ja tapahtumia, jotka esiintyvät niiden luonnollisissa ja 

spontaaneissa tilanteissa. Päiväkirjojen avulla voidaan tavoittaa se, miten päivä 

ajallisesti rakentuu ja millaisia toimintoja päivään sisältyy. Päiväkirjat valittiin 

aineistonkeruumenetelmäksi tähän tutkimukseen, jotta voitaisiin saada 

haastatteluja vahvistavaa aineistoa siitä, mitä perheet tekevät ja 

yksityiskohtaisempaa, päivittäisessä arjessa kiinni olevaa tietoa. (Bianchi, 

Robinson & Milkie 2006 20-21, 181; Bolger, Davis & Eshkol 2003, 580; Gabb 

2009, 9; Laurenceau & Bolger 2005, 86.) Almeida (2005) toteaa, että päiväkirjojen 
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avulla pystytään vangitsemaan tutkittavien todellisia päivittäisiä avainhetkiä ja 

stressitekijöitä ja siksi myös tulosten sovellettavuus on parempi. Päiväkirjan 

vahvuutena on myös se, että tapahtumat ja niiden kirjaaminen ovat ajallisesti 

lähellä toistaan. (Almeida 2005, 66; Bolger, Davis & Eshkol 2003, 580.) 

Päiväkirjat vaativat kuitenkin vastaajilta sitoutumista, koska heidän tulee 

kirjata päivittäin ylös tapahtumia. (Bolger, Davis & Eshkol 2003, 592.) Bianchi 

tutkijatovereineen muistuttavat, että menetelmä ei ole virheetön, sillä vastaajat 

voivat valehdella, vääristellä ja kaunistella totuutta siitä mitä tekevät. Muistiin 

palauttaminen ei myöskään aina välttämättä onnistu ja ihmiset saattavat 

mainita asioita, joita yleensä tekevät sen sijaan mitä ovat kyseisenä päivänä 

tehneet. (Bianchi, Robinson & Milkie 2006 20-21, 181.)  

Päiväkirjan tarkoituksena oli tarkastella perheen tapahtumia yhdeltä 

päivältä viikolla ja yhdeltä viikonloppupäivältä. Muutoin vanhemmat saivat 

itse päättää, miltä päivältä he kirjasivat tietoja ylös.  Päiväkirjan osioista tässä 

tutkimuksessa käytettiin vanhempien täyttämää taulukkoa, jossa kuvattiin 

päivän tapahtumat heräämisestä nukkumaanmenoon saakka. Taulukkoon 

kirjattiin ajat, milloin mikäkin toiminta oli tapahtunut, oliko toimintaan 

osallistunut muita perheenjäseniä, mitä muuta oli mahdollisesti tehnyt samaan 

aikaan sekä oma tunnetila kyseisellä hetkellä. Tämän lisäksi päiväkirjasta 

hyödynnettiin osiota, jossa vanhemmille esitettiin avoin kysymys hyvästä ja 

haastavasta hetkestä päivän aikana koko perheen kanssa ja myös erikseen 

lapsen kanssa. (ks. liite 2) Näistä osioista oli tarkoitus saada tietoa päivän 

tapahtumista; mitä tehtiin ja kenen kanssa. Avoimen kysymyksen avulla 

tekemisille annetut merkitykset avautuivat tarkastelun kohteeksi, miksi jokin 

tapahtuma koettiin hyvänä tai haastavana. 

 Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kaksi erilaista 

aineistonkeruumenetelmää, jotta tutkimuskysymyksiä kyettäisiin 
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tarkastelemaan laajasti. Tuomi & Sarajärvi toteavatkin, että eri 

aineistonkeruumenetelmiä voidaan yhdistellä keskenään eri tavoin, jotta 

tutkimusongelmaan saataisiin mahdollisimman kattava kuvaus (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 73). Termi triangulaatio tarkoittaa erilaisten aineistojen, 

teorioiden tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa tai enemmän kuin 

yhden tutkijan osallistuminen tutkimuksen tekoon. Triangulaation vahvuutena 

nähdään se, että yhdistelemällä erilaisia menetelmiä saadaan kattavampi ja 

moniulotteisempi kuvaus tutkimuksen kohteesta. (Eskola & Suoranta 1998, 68.) 

Mason käyttää termiä mixing methods puhuessaan triangulaatiosta. Hän 

toteaa, että monimenetelmäisyys auttaa tutkijaa tavoittamaan erilaisia 

näkökulmia ja viemään ajattelun ”laatikon ulkopuolelle” (think outside the 

box); se vahvistaa teorianmuodostuksen moniulotteisuutta ja ilmiöitä kyetään 

hahmottamaan laajemmassa mittakaavassa. (Mason 2006, 13- 16.) 

 

5.3 Aineiston analyysi 

Tässä tutkimuksessa haastattelun analysoinnissa käytin apuna temaattisen 

analyysin ideaa. Braunin ja Clarken mukaan temaattisen analyysin avulla 

voidaan tarkastella kokemuksia ja merkityksiä; pohtia todellisuutta ja 

tarkastella, miten se tulee esille. Tutkijan tarkoituksena on muodostaa teemoja 

ja käsitteitä, jotka ovat sisältyneinä haastatteluihin. Tutkijalla on aktiivinen rooli 

merkityksellisten ja oleellisten käsitteiden ja teemojen tunnistamisessa. Tutkijan 

tehtävänä on myös huolehtia, että teoreettinen viitekehys ja metodi ovat 

yhteydessä siihen, mitä tutkija haluaa selvittää. (Braun & Clarke 2006, 7-9) 

 Aloitin alustavan aineistoon tutustumisen aineiston litteroinnin eli 

puhtaaksi kirjoittamisen aikana, koska en osallistunut haastatteluiden 

tekemiseen. Haastattelut toteutti pääosin projektin vastuullinen tutkija, joka 
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haastatteli vanhemmista kuutta isää ja neljää äitiä. Kahden äidin haastattelut 

toteuttivat projektiin osallistuneet kaksi tutkielmaopinto-opiskelijaa.  Aineistoa 

litteroidessani koin, että pystyin muodostamaan alustavan käsitystä, mitä 

aineisto sisältää. Braun ja Clarke toteavat, että aineisto pitää tehdä itselle tutuksi 

lukemalla aineistoa useita kertoja läpi ja sitä kautta teemojen ja mahdollisten  

käsitteellisten kokonaisuuksien tunnistaminen alkaa muovautua kerta kerralta. 

He ovat myös sitä mieltä, että juuri aineiston litterointi on hyvä lähtökohta 

omaan aineistoon tutustumisessa, ja sillä voi olla suuri merkitys analyysin 

teossa ja kokonaiskuvan muodostamisessa. (Braun & Clarke 2006, 16-18.) Elo ja 

Kyngäs huomauttavat, että koska laadullisessa tutkimuksessa litteroitua tekstiä 

on yleensä paljon, täytyy tutkijan sietää epävarmuuden tunnetta ja tunnetta 

siitä, että aineistoa ei pysty hallitsemaan. Monesti analyysivaiheessa myös 

tulevat esiin monet huomiot, jotka eivät liity tutkimuksen aiheeseen. Tutkijan 

on tällöin hyvä pitää mielessä tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset ja 

tarkastella vain niitä huomioita, jotka ovat oman tutkimuksen kannalta 

oleellisia. (Elo & Kyngäs 2008, 113.) 

 Temaattisen analyysin mukaan, kun aineisto on tullut tutuksi, tutkija 

aloittaa analysoinnin muodostamalla alustavia ideoita siitä, mitä aineistossa on 

ja mikä siinä on kiinnostavaa. Alustavat lainaukset ovat osasia aineistosta, jotka 

voidaan määritellä merkityksellisiksi ilmiön kannalta. (Braun & Clarke 2006, 

18.) Tässä tutkimuksessa analyysi aloitettiin tutustumalla tarkemmin ja 

syvällisemmin valmiiseen litteroituun haastatteluaineistoon. Tämän jälkeen 

tekstistä etsittiin ja koottiin tutkimuskysymysten ohjaamana yksittäisiä 

ajallisuutta käsitteleviä ilmauksia käyttäen apuna esimerkiksi kysymyksiä: 

minkälaisena ajallisuus ja arki kuvautuivat vanhempien puheissa, mistä aika 

koostui, mihin aikaa käytettiin, minkälaisia merkityksiä ja tunteita aikaan 

liitettiin ja mikä ajassa koettiin haastavana. Jokaisen vanhemman haastattelu 

analysoitiin siten, että sieltä etsittiin ja koottiin ajallisuus-teemaan liittyviä 
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ilmauksia ilman, että niitä olisi vielä ryhmitelty teemoihin. Jokaisesta 

lainauksesta tehtiin ainoastaan tiivistys, siitä, mitä aineistolainauksissa 

kerrottiin eli mitä aihetta kukin aineistokohta käsitteli. Tämä tehtiin siksi, että se 

olisi apuna seuraavassa vaiheessa aineiston järjestelyssä teemoihin. 

 

TAULUKKO 2. Alustavat tiivistykset aikaan liittyvistä aineistokatkelmista 

Aikaan liittyvä aineistokatkelma Tiivistys 

Niitä varmaan just ehkä meillä eniten niin 
ne aikatauluasiat ja aikataulujen 
sovittaminen. Että jos pitäs tehä paljon 
töitä ja sitte kuitenki pitäs olla kotonakin. 
Ja jos toisenki pitää tehdä paljon töitä ja 
niin ehkä niitten sovittelu on semmosta 
kuluttavaa ja sen kiireen huomaa sitte 
semmosena kiukkuna ja stressinä, joka 
sitte hyvin äkkiä kyllä tarttuu toisiinki. 

AIKATAULUJEN 

YHTEENSOVITTAMINEN 

TYÖ JA PERHE 

KIIRE 

KIUKKU 

STRESSI 

No sanotaan näin että se on aika 
vauhdikasta että siinä on justiinsa 
pelataan ja tehään et niinku pojille on noi 
pelit kaikki kaikessa oikeestaan että tota 
se on et se on tavallaan et onko se 
lautapeli tai onko se sitte niinku jotain 
pihapelejä tai jotain muuta vastaavaa mut 
se aika pitkälti se menee niinku tämmöses 
pelailus ja tämmöses niinku sitte 
tekemises se yhteinen aika sitte. 

 

 

YHTEINEN AIKA LASTEN KANSSA 

Tota mä luulen, että meillä on aika 
semmosta onnellista arkea kuitenki. Ja 
tota aika paljon on semmosia säännöllisiä 
rutiineja. Että aamut toistuu ja illat 
toistuu niin samanlaisena. 

 

SÄÄNNÖLLISET RUTIINIT 

TOISTUVUUS 
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Seuraavaksi aloin temaattisen analyysin mukaisesti analysoida ja tunnistaa, 

mitkä tiivistykset voisivat muodostaa yhdessä alustavan teeman. Tässä 

vaiheessa eri teemojen merkitys alkaa muotoutua, mutta ne voivat myöhemmin 

vielä muuttua; yhdistyä toisen kanssa, eriytyä omakseen, tulla hylätyksi tai 

muokkautua. Braun ja Clarke (2006) selvittävät, että teema vangitsee aineistosta 

jotain oleellista, joka on yhteydessä tutkimuskysymykseen ja on kuvainnollinen 

tietylle mallille tai merkitykselle aineistossa.  

 Ryhmittelin samankaltaiset tiivistykset yhdeksi teemaksi eli tiivistyksiä 

yhdisti jokin yhteinen tekijä. Näin ollen alustavan teeman muodostamiseksi 

vaadittiin, että tietty aikaan liitetty merkitys esiintyi useasti. Osa teemoista 

muodostui runsaan esiintyvyyden sijaan sen pohjalta, että jonkin merkityksen 

tärkeyttä korostettiin haastattelussa. Braun ja Clarke toteavatkin, että teema ei 

aina ole välttämättä se, joka saa aineistossa eniten huomiota, vaan se voi olla 

myös jotain, mikä tavoittaa jotain oleellista suhteessa tutkimuskysymykseen. 

Teeman määritteleminen on siis paljolti kiinni tutkijan omasta arvioinnista; 

temaattinen analyysi antaa tutkijalle vapauden määritellä teemat ja niiden 

esiintyvyyden monin tavoin, kun analyysi vain tehdään johdonmukaisesti. 

(Braun & Clarke 2006, 10-11.) Tässä vaiheessa merkitykset jäsentyivät 

seuraavien teemojen ympärille: rutiinit, yhdessäolo, siirtymät, työ, harrastukset, 

oma aika, ajankäyttö sekä haasteet ja kielteiset tunteet. 

 Tämän jälkeen kunkin teemaryhmän sisältöä alettiin analysoida 

yksityiskohtaisemmin merkityksien kautta. Tässä apuna toimivat käsitekartat. 

Tarkoituksena oli saada tarkempi kuvaus teeman sisällöstä etsimällä 

vanhempien kuvauksista eri merkityksiä toiminnoille ja ajalle esimerkiksi 

seuraavien kysymysten avulla: mikä oli tärkeää ja miksi, miksi jotain tehtiin, 

miksi jokin koettiin kyseisellä tavalla, minkälaisia tunteita niihin liitettiin. 
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Paperipäiväkirjassa kysytyt päivän hyviä ja haastavia hetkiä koskevat avoimet 

kysymykset liitettiin osaksi aineistoa. Vastausten avulla pyrittiin analysoimaan, 

miksi jokin tapahtuma koettiin hyvänä ja jokin huonona ja luomaan kuvaa siitä, 

minkälaisia aikaan liittyviä merkityksiä vanhemmat toiminnalle antavat. 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki teemojen muodostuksesta 

Analysoidut 
aineistokatkelmat 

Esimerkkejä 
lainauksista 
poimituista 

merkityksistä 

Teemat 

Ne rutiinit on varmaan 
vaan niitä, että ne asiat 
toistuu samanlaisena 
illasta toiseen. 
Iltasadut ja pesut ja 
pukemiset ja muut. 
  
Jotenkin se tota, 
tavallaan se et on se 
selkeä rutiini sekä 
aamulla että illalla niin 
mun mielestä se 
lapsikin kyllä siitä 
tykkää. Ja sit jos joskus 
menee vähän erilailla 
että menee vaikka 
suihkussäkäynti ja 
iltapala eri 
järjestyksessä nii poika 
kyllä heti sanoo siitä. 

Me pyritään pitämään 
ruoka-aika 
kohtuullisen samaan 
aikaan ja siihen niinku 
justiin se on meidän 
tavote et me syödään 
aina yhessä. 

 

SÄÄNNÖLLISET 
RUTIINIT 

 

RUTIINIEN 
TOISTUVUUS 

 

SELKEÄT RUTIINIT 

 

LAPSI VAATII 
RUTIINIEN 

TOISTUVUUTTA 

 

RUOKAILUAIKOJEN 
SÄÄNNÖLLISYYS 

 

 

 

 

 

 

RUTIINIT 
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Mä oon nyt tehnyt sitä 
30 tuntia, että mulla on 
ollut enempi vapaa-
aikaa ni se on aika 
paljon keventänyt sitä 
arkeekin. 

Et se että mä oon 
ruvennu yrittäjäks on 
jotenki keventäny 
meijän arkee kyllä ihan 
selvästi 

Että mulla on 
keskiviikko vapaa 
aina, että se on 
onnistunut sillä 
tavalla, että saa aina 
sen yhden päivän, että 
ei oo joka päivä 
lyhennetty, niin tota 
ehtii paljon enempi 
kotona. 

 

TYÖJÄRJESTELYJEN 

TUOMA ”LISÄAIKA”  

KODIN ILMAPIIRI 

STRESSITTÖMÄMPI 

ENEMMÄN VAPAA-

AIKAA 

KEVEÄMPI ARKI 

 

 

TYÖN JA PERHEEN 

YHTEENSOVITTAMINEN 

 

Temaattisen analyysin viimeinen vaihe on teemojen hiominen ja nimeäminen. 

Tiivistykset arvioidaan siltä kannalta, miten hyvin ne muodostavat yhtenäisen 

kokonaisuuden, jonka pohjalta teema on rakentunut. Tämän jälkeen 

tarkistetaan mitä ja miten teema kertoo ajallisuudesta eli miten se yhdistyy 

koko aineistoon ja tutkimuskysymyksiin. Jokaisesta teemasta tulee pystyä 

tunnistamaan siihen sisältyvä ominaispiirre ja minkä näkökulman teema 

aineistosta vangitsee.(Braun & Clarke 2006, 20, 22.) Viimeisessä vaiheessa tässä 

tutkimuksessa lähdettiin tarkastelemaan koottuja teemoja ja teemojen 

merkityssisältöjä. Tässä vaiheessa oli tarkoituksena saada tiivistettyä niistä 

tarkempia kokonaiskuvauksia, jotka kuvaisivat arjen ajallisuutta vielä 

yksityiskohtaisemmin. Keskeistä oli löytää, mitkä teemoista sisälsivät jonkin 

yhteisen tekijän tai käsitteellisen ulottuvuuden, jonka perusteella ne voitaisiin 

yhdistää laajemmaksi ryhmäkokonaisuudeksi. Teemat jäsentyivät kolmeksi 
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kokonaisuudeksi (ks. taulukko 4): kotona olo ja yhteinen aika, perheajan 

ulkopuolinen aika sekä perhearjen ajallisuuden ulottuvuudet.  

 
TAULUKKO 4. Muodostetut pää- ja alateemat 
 

Alateemat Pääteemat 

Rutiinit 

Yhdessäolo 

Siirtymät 

 

Kotona olo ja yhteinen aika 

Työ/päivähoito/koulu 

Lasten harrastukset 

Perheenjäsenten oma aika 

 

Perheajan ulkopuolinen aika 

Aikataulut ja rytmit 

Ajan organisointi 

Ajan väheneminen ja tunne ajan 
riittämättömyydestä 

 

Perhearjen ajallisuuden ulottuvuudet 

 

Päiväkirja-aineisto sisällytettiin osaksi haastatteluaineistoa.  Päiväkirjojen 

kautta korostui erityisesti perheen yhteinen aika ja toiminnot: yhteinen ruokailu 

ja yhteiset toiminnat, esimerkiksi pelailu ja ulkoilu. Päivän kulkua kuvaavasta 

päiväkirjan taulukosta poimittiin toimintoja, joissa tutkittava kertoo olleensa 

joko lapsensa/lastensa kanssa (eli toinen vanhemmista ei ole paikalla) tai koko 

perheen kanssa. Vanhempien täyttämissä päiväkirjoissa toistuvat yhteistä 

toimintaa kuvaavat aktiviteetit yhdistettiin tämän jälkeen omiin ryhmiinsä sen 

perusteella, mitä vanhemmat sanoivat tekevänsä. Ryhmillä oli tällöin jokin 

yhteinen piirre. Nämä päiväkirja-aineistosta analysoidut ryhmät olivat 
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tukemassa haastatteluaineistosta poimittuja tekijöitä siitä, mitä vanhemmat ja 

lapset tekivät yhdessä. 

 
 

5.4 Tutkimuksen eettisyys 

Ihmisten elämää tutkittaessa tarkastellaan henkilökohtaisia ja joskus myös 

arkaluontoisia aiheita. Tällöin tulee huolehtia, että tutkittavia kohdellaan 

hienovaraisesti ja heillä tulee olla mahdollisuus myös keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen niin halutessaan. Tutkimusta aloitettaessa on myös tärkeä tuoda 

selkeästi esille tutkimuksen tarkoitus sekä se mitä ollaan tutkimassa ja miten 

tutkimus aiotaan toteuttaa (Daly 2007, 246). Tutkittavia rekrytoitaessa tässä 

tutkimuksessa selvitettiin tarkasti, mitä oltiin tutkimassa ja mitkä käytettävät 

menetelmät olivat. Tutkittavilta saatiin myös kirjallinen suostumus heidän 

osallistuessaan tutkimukseen. 

Tässä tutkimuksessa tutkittavilla oli mahdollisuus valita, mitä 

menetelmiä käyttäen he olivat halukkaita osallistumaan aineistonkeruuseen. 

Heillä oli myös mahdollisuus keskeyttää valitsemansa menetelmän käyttö, jos 

he näin toivoivat. Valmiiden aineistojen säilyttämisessä täytyy myös huolehtia, 

etteivät ne ole ulkopuolisten saatavilla ja näin tiedot niissä pysyvät 

luottamuksellisina. Valmiit litteroidut haastattelut säilytettiin tämän 

tutkimuksen yhteydessä lukollisessa kaapissa ja suojatulla työasemalla, jolla 

varmistettiin se, että ulkopuolisilla ei ollut pääsyä näihin aineistoihin. 

Tutkittavien anonyymiyden varmistaminen on tutkimuksen aikana 

erityisen tärkeää.  Tutkijan tulee tällöin huolehtia, ettei tutkittavien 

henkilöllisyys ilmene missään yhteydessä, tutkittavien esittelyssä tai 

aineistokatkelmien käytön yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että poistetaan 

tutkittavien tiedot niiltä osin, joista heidän tunnistamisensa on mahdollista; 
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joskus on tarpeellista muuttaa taustatietoja esimerkiksi vanhemman ammatti tai 

lapsen ikä. (Daly 2007, 247-248.) Tässä tutkimuksessa vanhempien tarkka 

ammatti ja ikä poistettiin tiedoista, jotta heidän tunnistamisensa ei olisi 

mahdollista. Lisäksi aineistokatkelmiin muutettiin kaikki siinä esiintyneet 

nimet muotoon mies, poika, vaimo, tyttö, ettei perheitä ja sitä kautta vastaajia 

olisi ollut mahdollista tunnistaa nimien perusteella. 

Perheenjäsenten henkilöllisyyden salaaminen omalta puolisolta tai 

perheenjäseniltä saattaa kuitenkin olla joskus hankalaa tai jopa mahdotonta, 

koska, haastattelujen tuttujen kertomusten kautta perheenjäsenet saattavat 

tunnistaa toisensa. Ajoittain tämä voi tehdä tilanteen hankalaksi, jos aineistossa 

esimerkiksi käsitellään henkilökohtaista tietoa ja tunteita. (Daly 2007, 247-248; 

Gabb 2010, 465.) Tutkimuksen haastattelut toteutettiin tutkittavien kotona, eikä 

haastattelutilanteessa ollut muita perheenjäseniä. Tällä varmistettiin 

haastattelutilanteen miellyttävyys ja myös se, että tutkittavan lisäksi tilanteessa 

ei ollut muita haastateltavia, jotta hänellä oli mahdollisuus kertoa haluamistaan 

asioista niin avoimesti kuin itse halusi. 

Perheen tutkiminen ja siihen liittyvät aiheet ovat jollain tavoin hyvin 

lähellä monen ihmisen arkea. Tämän vuoksi siihen liittyvät käsitykset, oletukset 

ja asenteet ovat melko vahvasti kiinnittyneenä ihmisten ajatteluun. Tutkijan 

onkin tärkeä kyetä päästämään irti erilaisista ennakkoasetelmistaan tutkimusta 

tehdessään ja pitää huoli, etteivät ne tule osaksi tutkimusten tuloksia. Gilgun 

esittääkin, että tutkijan on huolehdittava, ettei hän yritä istuttaa omia tuloksiaan 

valmiiksi rakennettuihin kategorioihin tai anna aikaisemman tiedon vaikuttaa 

muodostettuihin tuloksiin, vaikka laadulliseen tutkimukseen oleellisesti 

kuuluukin aikaisemman teorian vertaileminen uusiin tuloksiin (Gilgun 2005, 

41, 43). 

  



 

6 PERHEIDEN AJANKÄYTTÖ JA AJAN

 MERKITYKSET

 

Lapsiperheiden ajallisuus kohdistui perheiden ajankäytön ja ajan merkitysten 

ympärille. Kotona olo ja yhteinen aika oli perheiden toimintoja, jotka 

kohdistuivat perheen 

kotona. Lisäksi se sisälsi erilaisia merkityksiä ja tunteita, joita näihin 

toimintoihin ja hetkiin liitettiin. Perheajan ulkopuolinen aika koostui ajasta, 

jonka perheenjäsenet viettivät suurimmaksi os

perheenjäsenistä, töissä, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa tai muissa 

menoissa sekä tämän ajan 

hallinta puolestaan oli ajan erilaisia ulottuvuuksia, joita perheiden arki sisäls

ajan järjestäytymistä ja vaihtelevaa tempoa, ajan organisointia sekä tunteita ajan 

riittävyydestä. 

 

KUVIO 1. Perheiden ajankäyttö ja ajan merkitykset

ulkopuolinen 

PERHEIDEN AJANKÄYTTÖ JA AJAN

MERKITYKSET 

Lapsiperheiden ajallisuus kohdistui perheiden ajankäytön ja ajan merkitysten 

ympärille. Kotona olo ja yhteinen aika oli perheiden toimintoja, jotka 

kohdistuivat perheen yhteiseen tekemiseen tai aikaan, jota perheet viettivät 

kotona. Lisäksi se sisälsi erilaisia merkityksiä ja tunteita, joita näihin 

toimintoihin ja hetkiin liitettiin. Perheajan ulkopuolinen aika koostui ajasta, 

jonka perheenjäsenet viettivät suurimmaksi osaksi erillään muista 

perheenjäsenistä, töissä, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa tai muissa 

menoissa sekä tämän ajan merkityksistä perheen arjessa ja ajankäytössä. Ajan 

hallinta puolestaan oli ajan erilaisia ulottuvuuksia, joita perheiden arki sisäls

ajan järjestäytymistä ja vaihtelevaa tempoa, ajan organisointia sekä tunteita ajan 

Perheiden ajankäyttö ja ajan merkitykset 

Perheiden 

ajankäyttö ja 

ajan 

merkitykset

Kotona olo 

ja yhteinen 

aika

Ajan hallinta

Perheajan 

ulkopuolinen 

aika
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PERHEIDEN AJANKÄYTTÖ JA AJAN

Lapsiperheiden ajallisuus kohdistui perheiden ajankäytön ja ajan merkitysten 

ympärille. Kotona olo ja yhteinen aika oli perheiden toimintoja, jotka 

yhteiseen tekemiseen tai aikaan, jota perheet viettivät 

kotona. Lisäksi se sisälsi erilaisia merkityksiä ja tunteita, joita näihin 

toimintoihin ja hetkiin liitettiin. Perheajan ulkopuolinen aika koostui ajasta, 

aksi erillään muista 

perheenjäsenistä, töissä, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa tai muissa 

merkityksistä perheen arjessa ja ajankäytössä. Ajan 

hallinta puolestaan oli ajan erilaisia ulottuvuuksia, joita perheiden arki sisälsi; 

ajan järjestäytymistä ja vaihtelevaa tempoa, ajan organisointia sekä tunteita ajan 
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6.1 Perheen yhteinen aika: kotona olon monet merkitykset 

Perheiden yhteinen aika keskittyi vahvasti kotona vietettävään aikaan ja kotona 

oloon. Kotona vietettävästä yhteisestä ajasta voidaan erottaa kolme erilaista 

ulottuvuutta, joihin vanhemmat kokivat perheen yhteisen ajan jaottuvan: 

rutiinit, yhdessäolo ja siirtymät. 

Rutiinit kuvautuivat toimintoina, joille tyypillistä oli se, että ne 

toistuivat säännöllisesti päivittäin lähes samaan aikaan ja samansisältöisinä. 

Niiden koettiin toimivan ikään kuin käsikirjoituksena, jonka avulla perheiden 

jokapäiväinen arki oli mahdollista toteuttaa suunnitellulla ja onnistuneella 

tavalla; tämä takasi lapselle ja vanhemmille järjestelmällisesti toimivan ja 

tasapainoisen arjen. Rutiinit ja yhdessäolo olivat molemmat aikaa, joka yhdisti 

perheen. Yhdessäolo oli rutiineihin verrattuna vähemmän aikataulutettua, eikä 

sillä ollut säännöllisesti toistuvan toiminnan piirrettä. Yhdessäolo oli 

useimmiten perheen aktiivista yhdessä viettämää aikaa, jonka päätarkoituksena 

oli saattaa perhe yhteen mukavaan yhteiseen ajanviettoon. Siirtymät olivat 

erilaisia lähtö- ja paluutilanteita perheiden arjessa. Niiden voisi nähdä olevan 

osittain osa perheiden rutiinia, sillä ne toistuvat hyvin säännöllisesti perheiden 

arjessa päivittäin, kun lähdetään aamulla töihin sekä päivähoitoon ja palataan 

illalla takaisin kotiin. Koska siirtymät olivat väistämättömiä ero- ja 

uudelleenkohtaamistilanteita, ominaista niille oli, että niihin yhdistyi  

ristiriitaisia tunteita ja kokemuksia perheenjäsenten välillä. Tämän vuoksi 

siirtymät olivat useimmiten konfliktialttiita tilanteita, jotka toivat kielteisiä 

tunteita perheen arkeen ja tällä tavoin ehkä poikkesivat muista perheen 

arkirutiineista. 

 

  



 

KUVIO 2. Kotona olo ja yhteinen aika

 

6.1.1 Rutiinit arjen rakentajina

Rutiinit kuvattiin toistuvina arjen toimintoina, jotka säännöllisyydellään toivat 

turvallisuuden tunnetta arkeen. Vanhemmat koki

ja ennakoitavuus loivat arjen toiminnalle tasapainoisen perustan, kuten yksi 

tutkimuksen äideistä totesi: 

hyvin paljon rutiineista kiinni. Mun m

ihan niinku alusta asti.” (Äiti, perhe 10, 

Toistuvuus lapsen parhaaksi.

rutiineissa keskeistä oli

päivien ennakoitavuuden olevan lapsen 

myös siksi, että lapset itse vaativat rutiin

kuvasi tätä seuraavasti: 

Yhdessäolo

Aktiivinen yhdessä 

Yhteenkuuluvuus

hellyydenosoitukset

Kotona olo ja yhteinen aika 

Rutiinit arjen rakentajina 

Rutiinit kuvattiin toistuvina arjen toimintoina, jotka säännöllisyydellään toivat 

tunnetta arkeen. Vanhemmat kokivat, että 

ja ennakoitavuus loivat arjen toiminnalle tasapainoisen perustan, kuten yksi 

tutkimuksen äideistä totesi: ”Mä oon aina ollu semmonen, että mä yritän pitää 

hyvin paljon rutiineista kiinni. Mun mielestä se rakentaa niinku meijän arjen 

ihan niinku alusta asti.” (Äiti, perhe 10, kolme lasta). 

Toistuvuus lapsen parhaaksi. Tämän tutkimuksen vanhemmat kokivat, että 

rutiineissa keskeistä oli niiden säännöllisyys ja toistuvuus. Vanhemmat koki

ennakoitavuuden olevan lapsen parhaaksi ja rutiineista pidettii

myös siksi, että lapset itse vaativat rutiinien toistuvuutta. Kahden lapsen isäsi 

kuvasi tätä seuraavasti:  

Kotona olo 

ja yhteinen 

aika

Rutiinit

Arjen rakentaja

Toistuvuus, tasapaino 

ja turvallisuus

Lapsen paras

Perheen yhdistäjä

Kotityöt vastuuseen 

kasvattamista

Siirtymät

Ero- ja 

uudelleenkohtaamis

tilanteet

Erilaisten tunteiden 

ja aikakäsitysten 

kohtaaminen

Hetki 

rauhoittumiselle 

Yhdessäolo

Aktiivinen yhdessä 

tekeminen

Yhdessäolon 

arvostus

Yhteenkuuluvuus

Läheisyys, 

hellyydenosoitukset
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Rutiinit kuvattiin toistuvina arjen toimintoina, jotka säännöllisyydellään toivat 

 rutiinien toistuvuus 

ja ennakoitavuus loivat arjen toiminnalle tasapainoisen perustan, kuten yksi 

”Mä oon aina ollu semmonen, että mä yritän pitää 

ielestä se rakentaa niinku meijän arjen 

Tämän tutkimuksen vanhemmat kokivat, että 

ys ja toistuvuus. Vanhemmat kokivat 

parhaaksi ja rutiineista pidettiin kiinni 

ien toistuvuutta. Kahden lapsen isäsi 

Siirtymät

uudelleenkohtaamis

Erilaisten tunteiden 

ja aikakäsitysten 

kohtaaminen

rauhoittumiselle 
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Jotenkin se tota, tavallaan se, et on se selkeä rutiini sekä aamulla että 
illalla niin mun mielestä se lapsikin kyllä siitä tykkää. Ja sit jos joskus 
menee vähän erilailla, että menee vaikka suihkussäkäynti ja iltapala eri 
järjestyksessä, nii lapsi kyllä heti sanoo siitä.” (Isä, perhe 3, kaksi lasta.) 

Toistuvuus toi arkeen turvallisuuden tunteen ja samalla myös tasapainotti arjen 

kulkua. Vanhemmat kokivat, että rutiinit loivat ennakoitavuutta päiviin, mikä 

helpotti arkea ja yhteiseloa. Ilman rutiinien tuomaa johdonmukaisuutta arjen 

tasapainon koettiin horjuvan. Tällaista tilannetta yksi äideistä kuvasi 

”hurlumheiksi”: 

 

No rutiinit on, pitää arjen kasassa. Ja huomaa ihan selvästi kyllä, että se 
on semmonen kaava, että kun ne tietyt tavalliset samat asiat aina 
toistuu, niin sillon se ilta menee hyvin. Sit jos on jotain muuta niin sitte 
kaikki on ihan hurlumhei. (Äiti, perhe 11, yksi lapsi) 

 

Aamu- ja iltarutiinit luovat päivälle rakenteen. Aamu- ja iltarutiinit koostuivat 

samanlaisina toistuvista toiminnoista, joihin kuuluivat esimerkiksi aamu- tai 

iltapala, aamu- tai iltapesut sekä iltaisin iltasatu. Vanhemmat halusivat säilyttää 

aamu- ja iltarutiinit päivästä toiseen mahdollisimman samanlaisina ja toistaa 

samaan aikaan. ”Tota aamut meillä menee viikolla oikeestaan aina samalla 

rutiinilla.” (Isä, perhe 3, kaksi lasta) ”Ja sitten tota iltapalat ja iltapesut. Ne 

menee aika samalla kaavalla sitten aina arki-illat.”(Äiti, perhe 1, kaksi lasta). 

Yksi äideistä kertoi aamu- ja iltarutiineitaan seuraavasti: 

 
Iltapala. En tiiä miksi se on. Mutta vaikka me noustas puoli kaheksalta 
jostaki syystä päivällispöydästä ja sitte mä alan niinku kaheksan aikaan 
puhumaan, että nyt olis nukkumaanmenoaika niin iltapala, se jotenki 
kuuluu siihen. Ei sen tarvii olla mitään muuta ku mandariini tai joku, 
niin se istuu siinä ei..muuten se homma ei lähe niinku liikkeelle. (Äiti, 
perhe 3, kaksi lasta) 

 

Aamurutiinien hoitaminen oli perheissä arkipäivinä useimmiten toisen 

vanhemman vastuulla toisen vanhemman lähtiessä aikaisemmin töihin. Osa 
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vanhemmista oli sitä mieltä, että aamulla aikaa oli usein hyvin vähän ja siksi 

koettiin, että selkeät rutiinit pitivät aamutoimintojen hoitamisen hallinnassa 

sekä yhtälailla rauhoittivat aamuja siten, ettei kiireisyyden tunnetta syntynyt. 

Näin kolmen lapsen äiti kuvasi perheen arkiaamua: 

Joo no arjen rutiinit..öö no..no meillä ihan tietynlainen esimerkiks 
pojan(nuorin) kanssa, niin tota meillä on aamulla ihan semmonen 
selkee, että pojalle otetaan illalla päivävaatteet valmiiks ja periaattees 
niinku laitetaan kaakaomukit valmiiks aina illalla. Koska aamulla se 
herätys pojallaki tulee kuuden aikoihin niin niin totaa, siihen aamuun ei 
hirveesti jää ylimäärästä aikaa ja hän juo vain kaakaon kotona, koska 
aamupala on sitte päiväkodissa. - - Niin hän niinku justiin se et se on 
periaattees joka aamu tämmönen samanlainen et hän tietää kun hän 
herää hän tulee juomaan sen kaakaon ja sit puetaan päälle ja sit onki jo 
melkein aika lähteä. (Äiti, perhe 10, kolme lasta) 

 

Osaltaan taas koettiin, että aamujen kiireisyyttä ei onnistuttu estämään rutiinien 

noudattamisestakaan huolimatta ja kaivattiin myös jonkinlaista muutosta 

rutiininomaiseen aamutoimintaan, kuten eräs isä toteaa: ”Aamulla tulee aina 

kiire. Se on ihan sama miten aikasin heräät nii ja tota. Öö rutiinit on semmosia 

joita rupee välillä just niinku ne aamutouhut ja semmoset rupee 

kyllästyttämään, et miten voiskin tehä aamun jotenki toisin mitä yleensä.” (Isä, 

perhe 11, yksi lapsi). 

 

Vanhemmat kokivat iltarutiinit, toisin kuin aamurutiinit, miellyttävinä 

yhteisinä hetkinä, jolloin oli mahdollisuus rauhoittua lapsen seuraan ja nauttia 

toisten läheisyydestä. Eräs äideistä kuvaa iltarutiineja seuraavasti: ”Ja sitten 

iltapesut tietenkin ja kirjan lukeminen illalla, että semmoista yhdessä olemista ja 

tekemistä” (Äiti, perhe 1, kaksi lasta). Ilta-aikaan keskusteltiin yhdessä päivän 

tapahtumista ja kokoonnuttiin yhteen päivän kiireiden jälkeen. Iltarutiinit ikään 

kuin tarjosivat päätöksen kuluneelle päivälle ja valmistivat uuteen päivään, 

kuten kahden lapsen äiti toteaa: ”No totta kai, jotenkin ne on semmosia hienoja 
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hetkiä, et sen päivän päätteeksi ne just ne iltasatujutut on mullekin tärkeitä. Et 

se on vähän semmonen nollaaminen.” (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 

 

Ruokailu-ajat perheen yhdistäjänä. Vanhemmat kuvasivat yhteiset 

ruokailutilanteet perheiden keskuudessa hetkinä, jolloin kaikki perheenjäsenet 

kokoontuivat yhteen. Ruokailuhetkien merkityksellisyys ilmeni siinä, että 

vanhemmat kokivat sen tarjoavan perheelle mahdollisuuden kohdata toisensa 

ja keskustella päivän tapahtumista sekä jakaa myönteisiä tunteita 

perheenjäsenten kesken. Yhteisiin ruokailuhetkiin vanhemmat liittivät vahvasti 

tunteen siitä, että ollaan läsnä ja koetaan yhteenkuuluvuutta. Näin kaksi äitiä 

kertoi yhteisistä ruokailuhetkistä ja niiden merkityksellisyydestä: 

Nii mitkä on tärkeitä. Siis just se iltapäivällä yhessä syönti. Yhessä 
ruokailu, se on varmaan..ku siinä jutellaan mitä päivällä on tehty. (Äiti, 
perhe 2, kolme lasta) 

 
Tämmöiset ruokailut ja iltapalat on semmoisia, milloin koko perhe on 
pöydässä ja jos ei mitään muuta kerkee sinä arkipäivänä, ni ainakin 
silloin kerkee vähän juttelemaan ja tota, ne on semmosia tärkeitä hetkiä. 
(Äiti, perhe 1, kaksi lasta) 

 

6.1.2 Kotityörutiinit - arjen välttämättömyyksien hoitamista ja vastuuseen 

kasvattamista yhdessä 

Kotityörutiinit erottuivat muista arjen rutiineista selkeästi siinä, että niille 

annettiin välttämättömyyteen, suorittamiseen ja pakollisuuteen liittyviä 

merkityksiä. Vanhempien mielestä niihin liittyi tunne siitä, että ne veivät aikaa 

perheen yhteiseltä ajalta sekä kielteisiä tunteita siitä, että kotitöihin ryhtyminen 

vaati yleensä kehottamista, mikä aiheutti kiistoja perheenjäsenten kesken. 

Erityisesti äidit kokivat, että kotitöiden hoitaminen ja organisointi oli pääasiassa 

heidän harteillaan. Näin vanhemmat puhuivat kotitöistä: 
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Nii jos on päivätöissä ja sit on vielä näitä kotiaskareita täällä kotona ja 
sitten tota kyllähän se välistä tuntuu, että ehkä ne ois lapsille 
edullisempaa, että niihin sais aikaa panostettua. (Isä, perhe 1, kaksi 
lasta) 

H: No entäs sitten tämmöset ristiriidat vastaavasti, et minkälaisista
 asioista teidän perheessä riidellään tai kinastellaan? 
 V: Ehkä se on näistä niin kun kotitöiden tekemisestä. Et nyt olen
 mielestäni aika paljon tehnyt, että vois joku muukin tehdä. Tai että eikö
 kukaan imuroi täällä kun minä. (Äiti, perhe 6, kaksi lasta) 
 

Mutta tota sanotaan, että jos poikien kanssa riidellään niin sehän on 
tietysti kotityöt, se on niinkun automaattisesti. Siivoominen, äärettömän 
vaikeaa. Se on yks semmonen riidan aihe mikä niinkun, mistä ei päästä 
yli eikä ympäri. Ja tota, no isommilla on sit et ku me ollaan yritetty 
opettaa vähä enemmän vastuuta et ne saa käyttää koiraa ulkona aina 
välillä niin tota se on sit semmonen varsinkin (yhden pojan kanssa) 
mikä on sit semmonen riidan aihe. (Äiti, perhe 10, kolme lasta) 

 

Vastuun jakaminen ja vastuun ottamisen opettaminen lapsille kotitöiden kautta 

oli monissa perheissä erityisen keskeisessä osassa. Vanhemmista oli tärkeää, 

että lapset oppivat huolehtimaan ja kantamaan vastuuta itsestään, kodista sekä 

yhteisistä asioista osallistumalla mukaan kotitöihin ja että kotityöt olivat koko 

perheen juttu. Samalla se mahdollisti sen, että perhe sai olla yhdessä. Näin eräät 

vanhemmista kertoivat kotitöistä lasten osalta: 

H: Entä onko lapsilla joku rooli (kotitöissä)? Onks niitten vastuulla 
jotain? 

 V: Kyllä ne osallistuu sit sillon ku siivotaan, niin nekin osallistuu siihen 
               jollakin tavalla, omien huoneittensa raivaaminen, niin että ees pääsee
  imurilla. Et mutta tota tytöille on just yritetty sitä enemmän, et ne tekee
  ite oman aamupalansa, et mä en enää sitä laita. Että siinä koko ajan
 pikkusen enemmän. Ja sit tosiaan se astianpesukoneen tyhjääminen ja
 täyttäminen olis järkevä heidän tehtävänsä ja huoneen siistiminen.
 (Äiti, perhe 2, kolme lasta) 
 

Kyllä niitä (poikia) on nyt pikkuhiljaa opetettu jo siihen, että tota ei
 mene puut itsestään pannuhuoneeseen ja ei mene puut saunaa
 itsestään ja puut eivät tule metsästä yksin kotia ja niinku koirien kanssa,
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 niin se että he kans käyttää koiraa aamusin pihalla..kun tota sanotaan,
 että tota tyhjennä tiskikone niin tekee ja se et pikkuhiljaa on ruvettu
 käyttään, tai no käyttään on väärä sana, mutta oppii kanssa
 tekemään niitä asioita sit kotitöitä ja näin että tota et sitä kauttahan sitä
 vastuuta sitte oppii ottamaan. (Isä, perhe 10, kolme lasta) 
 
  

Kotitöiden organisoinnissa pyrittiin huomioimaan se, että niiden hoitaminen 

keskitettiin pääasiassa arkipäiville, jolloin pystyttiin mahdollistamaan 

enemmän aikaa perheelle viikonloppuisin. Äidit ja isät kertoivat kotitöiden 

ajoittamisesta seuraavasti: 

Ja sitten kotityöthän rullaa siinä..ruoanteot ja tämmöiset, mitä nyt on 
pieniä. Siivousaskareita sitten niinku viikon aikana, arkena.- - No joo 
mielummin sillein, että viikonloppusin pestäis pyykit, ettei niin 
hirveänä..mutta totta kai sitä nyt silloin tällöin viikollakin joutuu. (Isä, 
perhe 6, kaksi lasta) 

Usein mä pyrin keskittämään kaikki tälläset tylsät kotihommat viikolla, 
että viikonloppuna ja myös sillon keskiviikkovapaana kerkeis tehdä 
aina jotain kivaa lasten kanssa. (Äiti, perhe 1, kaksi lasta) 

 
 

 

6.1.3 Yhdessäolo: aika ja tila kuulumisen tunteen rakentumiselle 

Yhdessäoloon sisältyivät tässä tutkimuksessa vanhemman ja lapsen yhteinen 

tekeminen sekä yhdessä viettämä aika. Ero rutiinien ja yhdessäolon välillä ei 

aina erotu selkeästi, sillä molemmissa yhdistyy selkeästi yhdessä vietettävä 

aika. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista tässä pyrkiä rajamaan, mikä toiminta 

perheen keskuudessa liittyi ainoastaan rutiineihin ja mikä taas yhdessäoloon, 

koska ne osittain myös limittyivät toisiinsa.  

 

6.1.3.1  Yhdessäolo aktiivisena yhdessä tekemisenä 

Ero näiden kahden, rutiinien ja yhdessäolon, välillä tässä tutkimuksessa 

muodostui siten, että rutiinit erottuivat enemmän toimintana, joka oli 
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aikataulutettua ja päivittäin toistuvaa; noudatti ikään kuin tietynlaista kaavaa. 

Yhdessäolo puolestaan sisälsi vanhemman ja lapsen välisiä aktiviteetteja, joihin 

ryhtyminen oli spontaania, eikä niinkään säännöllisyyteen ja toistuvuuteen 

perustuvaa. Yhdessäolo oli hetkiä, joita luotiin, koska haluttiin viettää yhdessä 

aikaa lasten kanssa. Toiminnot, joita vanhemmat kuvasivat liittyivät ulkoiluun, 

kuten pyöräily, talviurheilu, koiran lenkittäminen ja pelailu tai kotona 

tapahtuviin yhteisiin tekemisiin esimerkiksi lauta- ja videopelit sekä 

kotiaskareisiin. Näin osa vanhemmista toi esiin perheen yhdessäoloa:  

No aika paljon mä pelaan lautapelejä, jos ei muuta keksitä ja kyllä me 
aika paljon keksitään, askerrellaan ja leivotaan ja tota ulkoillaan, 
pyöräillään, hiihdetään, luistellaan ja ihan kaikkea mahdollista. (Äiti, 
perhe 1, kaksi lasta) 

 
No sanotaan näin, että se on aika vauhdikasta, että siinä on justiinsa 
pelataan ja tehään et niinku pojille on noi pelit kaikki kaikessa - - aika 
pitkälti se menee niinku tämmöses pelailus ja tämmöses niinku sitte 
tekemises se yhteinen aika sitte. (Isä, perhe 10, kolme lasta) 

 

Kotona tapahtuvia erilaisia askareita olivat myös television katselu ja 

saunominen yhdessä, jotka merkitsivät perheille rentoutumista ja kiireettömiä 

yhdessäolon hetkiä; perheet arvostivat mahdollisuutta kokoontua yhteen ja 

nauttia toisten läsnäolosta. Vanhemmat kuvasivat näitä hetkiä seuraavasti: 

 

Pojat tykkää kovasti kattoo sitä Putousta, mikä tulee lauantai-iltaisin 
tv:stä. Että yleensä me katotaan se sillon lauantaina kun se tulee, se on 
semmonen niinku lauantai-illan juttu. (Isä, perhe 3, kahden pojan isä.) 

 
Ne saunahetket on semmosia mihin kyllä tavallaan niinku 
keräännytään. (Äiti, perhe 10, kolmen pojan äiti.) 
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6.1.3.2 Yhdessä vietettävän ajan arvostus 

Tämän tutkimuksen vanhemmat arvostivat yhdessäoloa perheen kanssa. 

Vanhemmat kokivat tärkeänä sen, että he pystyivät luomaan yhteistä aikaa 

perheen kanssa, minkä koettiin vahvistavan tunnetta yhteisöllisyydestä ja 

tiiviistä siteestä perheen kanssa. Yhdessäolo kuvautui monen vanhemman 

haastattelupuheessa arjen tavallisuutena, kotona olona, jolloin ei tehdä mitään 

ihmeellistä. Arjen tavallisuuteen keskittyminen nousi vanhempien mukaan 

tärkeäksi siksi, että he kokivat lapsien arvostavan tavallisen tekemisen 

yhdessäolossa korkealle, kuten kahden lapsen äiti totesi: 

No musta tuntuu, et lapselle on meillä vielä niinku enemmän tärkee 
tämmöset ihan tavallinen rutiini ja tavallinen arki ja ne tavalliset asiat, 
että tuota se nauttii ihan siellä kotona olosta ja ulkoilusta ja pelailusta ja 
muusta tämmösestä tavallisesta tekemisestä. - - Se on aika tyytyväinen 
ilman mitään tämmösiä ekstrasirkushuviakin. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 

 

Kokemukset siitä, miten yhteisen ajan luomisessa onnistuttiin, vaihtelivat 

vanhempien kesken. Osittain vanhemmat kokivat, että perheen kanssa 

vietettiin paljon aikaa yhdessä ja koettiin tyytyväisyyttä siitä, miten yhteisen 

ajan luominen oli onnistunut. Näin eräät äiti ja isä kertoivat myönteisistä 

kokemuksistaan perheen yhteisestä ajasta: 

H: Tossa aikasemmin noista tunteista olikin jo puhetta. Että millaisia 
tunteita liität tähän perheeseen ja perhearkeen? Sä puhuit onnesta ja 
ilosta ja muusta, että mitä ne myönteiset tunteet on? 

V: Eli tähän meijän perheeseen myönteisiä tunteita? 

H: Ja perhe-elämään ylipäätään teidän perheessä. 

V: No se että..no jos yhdessäolon vois laittaa, et se on semmonen iloinen 
asia. Ja ollaan kyllä tosi paljon niinku perheenä. (Äiti, perhe 6, kaksi 
lasta) 

Meillä on aika tiivis toi perhe et se on tosi paljon vietetään aikaa yhessä 
ja tehään ja pelataan viikonloppuna, saatetaan kaivaa lautapelejä tai 
jotain vastaavaa sitte esille et pelataan yhessä. (Isä, perhe 10, kolme 
lasta) 
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Osalla vanhemmista oli kuitenkin vahva toive siitä, että yhteistä aikaa lasten 

kanssa olisi vielä enemmän. Myös kahdenkeskinen hetki vanhemman ja yhden 

lapsen kesken kuvautui mieluisana omana aikana sekä lapselle että 

vanhemmalle. Yksi äideistä kertoi tällaisesta tilanteesta seuraavasti: 

No sitte me on kyllä jonkun verran yritetty tai haluttu käydä 
liikkumassa ja juoksemassa itekin, niin sitte ottaa niinku että voi lähtee 
vaikka pyörällä matkaan, pojat jo sen verran hyvin pyöräilee. Mä oon 
huomannu, että siitä ne tykkää että kun ottaa vaan toisen. Et se ei oo 
aina sitte että pojat kulkee yhessä. Vaan se on selkeesti niinku omaa 
aikaa. Siinä ei oo sitte mitään muuta niinku itelläkään. Että oikeesti ehtii 
jutella ja kuunnella ihan koko matkan. Ei oo semmonen, että pitäis tai 
yrittäs tehdä jotain muuta siinä samalla. (Äiti, perhe 3, kolme lasta) 

Erityisesti huolta koettiin myös siitä, että yhteistä aikaa oli aikaisempaa 

vähemmän. Kaipuun kotonaoloon ja yhteiseen aikaan voi päätellä merkitsevän 

sitä, että yhdessäoloa arvostetaan, vaikka koettiinkin, ettei yhdessäolon hetkiä 

aina onnistuta luomaan tarpeeksi tai samalla tavoin kuin aikaisemmin. Näin 

vanhemmat kertoivat kokemuksistaan lasten kanssa vietetystä ajasta: 

No tietenkin sitä aikaa sais olla niinku enemmän sillein että se on vaan 
aina..se arki on niin lyhyt, mitä kerkeää lasten kanssa. Se aika niinku, 
että vapaa-aikaa sais olla enemmänkin ja lomat sais olla niinku..miten 
ne nyt, voisko ne nyt olla pitempiäkään. Mutta ois niinku varsinkin, 
kun on pitkissä matkoissa, niin se illan vapaa-aika on niin lyhyt. Sitä 
sitä kaipaisi enemmän. (Isä, perhe 6, kaksi lasta) 

 
Nii se että tavallaan kuitenkin kaipaa sitä kotiaikaa ja että saa olla 
kotona et ihan vaan niinku olla et ei tarvi lähtee harkkoihin et saa olla, 
tehä poikien kanssa. (Isä, perhe 10, kolme lasta) 

 

 

6.1.3.3 Yhdessäolo ja yhteenkuuluvuuden tunne   

Yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä. Yhdessäolon merkitys painottui vanhempien 

kuvauksissa vahvasti tunteisiin. Useasti yhteisen tekemisen mielekkyys linkittyi 

tilanteessa koettavaan positiiviseen tunteeseen. Yhteisen tekemisen myötä 

perheet kokivat tunteita, jotka saivat heidät tuntemaan olevansa yhdessä 
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perheenä, pitävän yhtä. Tällaisen tunteen vanhemmat kuvasivat 

yhteenkuuluvuuden tunteena; tunteena siitä, että perheen kanssa muodostettiin 

tiimi, joka oli läsnä siinä hetkessä toinen toistaan varten. Kaksi äideistä kertoi 

seuraavasti: ”No kyllä mulle on se niinku se koko perheen yhdessäolo ja se oma 

pesä ja semmonen niinku turvallisuus ja semmonen tiimi, me ollaan niinku yks 

porukka ja yks perhe.” (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) ”Olimme (minä ja lapset) 

lenkittämässä koiraamme ja meillä ei ollut kiire mihinkään. Itse koin valtavaa 

yhteenkuuluvaisuudentunnetta sekä rakkautta lapsia kohtaan.” (Äiti, perhe 6, 

kaksi lasta). Tästä voisi päätellä, että tilanteen synnyttämä tunne on itse 

tekemistä tärkeämpää. Tämä tarkoittaa sitä, että eri asioita ei tehty pelkästään 

siksi, että tehtäisiin jotain konkreettisesti yhdessä, vaan siksi, että haluttiin 

tuntea voimakasta yhteyttä toisiin. 

 

Yhteenkuuluvuuden tunteen yhteyteen liitettiin myös tunteiden jakaminen. 

Tunteiden jakamisen muiden perheenjäsenien kanssa mahdollistivat 

jutusteluhetket, joiden koettiin luovan tunteen siitä, että perheenjäsenet 

välittivät ja jokainen tuli hyväksytyksi omien tunteidensa kanssa. Näin yksi 

äideistä kuvasi erään päivän hyvää hetkeä: 

Aikaa vietettiin koko perheen voimin mukavassa ja rennossa 
ilmapiirissä. Jokainen pääsi juttelemaan hänelle tärkeistä asioista ja 
kokemaan, että hänen tärkeät asiat ovat tärkeitä myös muille 
perheenjäsenille..Saunassa käynti. Yhteistä juttelua jokaiselle tärkeistä 
asioista. Ahtaassa tilassa jokainen ottaa huomioon toiset ilman 
nahistelua. Yhtenäisyyden tunne. (Äiti, perhe 10, kolme lasta) 

 

Läheisyyttä ja hellyydenosoituksia. Yhdessäolo oli vanhempien kertomana 

erityisesti läheisyyden ja erilaisten hellyydenosoitusten aikaa perheessä. 

Halailu, sylissä pito ja porukalla oleminen vierekkäin olivat vanhempien 

mielestä keskeisiä tekijöitä, jotka tekivät yhdessäolosta merkityksellisen. 

Kahden lapsen isät kokivat läheisyyden seuraavasti: ”Kyllä tota, poikiakin aika 
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paljon sillain halaillaan ja niinku paijataan ja..ja välillä ne tulee vielä istuun jopa 

syliinki.” (Isä, perhe 3, kaksi lasta). ”No aika paljon molemmat istuu sylissä ja 

sillein tykkää olla ja pyytää syliin, että katotaan telkkaria taikka luetaan taikka 

sitte jos nukkumaan mennään, niin haluaa tulla viereen ja sillein.” (Isä, perhe 6, 

kaksi lasta). Yhtälailla Gabb tuo tutkimuksessaan esille, että läheisyyttä 

vaalittiin perheissä hiljaisina hetkinä, jotka olivat tilanteita, jolloin 

perheenjäsenet kokivat olevansa lähellä toisiaan sanoihin turvautumatta eli 

muodostettiin ”sanaton yhteys”. Hän käyttää termiä syvä tietoisuus (deep 

knowing) kuvatessaan tätä. Siihen yhdistyivät symboliset ilmaisut, joiden 

kautta perheenjäsenet osoittivat tunteitaan toisille: halaukset, suukot ja 

rakkaudenosoitukset. (Gabb 2008, 125) 

 

Television katselu ja saunominen yhdessä olivat perheissä rentoja yhdessä olon 

hetkiä, joihin liitettiin läheisyyden kokemuksia. Television roolista perheiden 

yhteisessä ajassa esiintyy monesti eriäviä mielipiteitä siitä, onko se yhdessäoloa 

vai kokoaako se perheen yhteen ainoastaan näennäisesti. Tämän tutkimuksen 

vanhempien kokemuksien voisi nähdä puoltavan sitä, että television parissa 

vietetyt hetket olivat tärkeitä nimenomaan sen vuoksi, että koettiin läheisyyttä, 

kuten yksi äideistä kertoi:  

Että vaikka se on nyt on vaan se perjantai-illan television kattominen 
yhessä, niin se on kauheen tärkeetä, et se saa tulla kainaloon. Ja että sitä 
katotaan sitä porukalla, et se ei oo ollenkaan sama asia, jos me sanotaan, 
että kattokaa te telkkaa ja syökää jäätelöä niin me lähetään tekemään 
muuta. Niin se on kuitenki se konkreettisin tapa sitte se yhdessä 
oleminen. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 

 

Yhteisöllisyyden tunteen voi nähdä muodostuvan perheissä täten tilanteen 

synnyttämästä vahvasta kokemuksesta siitä, että tärkeät ihmiset olivat lähellä ja 

läsnä sekä fyysisesti että henkisesti. Eräs äiti kuvasi tilannetta seuraavasti: 
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Meillä on sauna on semmonen yhteisöllinen paikka, missä me aina 
höpötellään kauheesti paljon. Niin se on niinku meijän perheessä 
semmonen, mihin keräännytään aina pari kertaa viikossa ja vaikka on 
pieni tila niin sinne tunkeudutaan kaikki ja siellä höpötellään. Siinä 
ehkä yhdistyy ehkä tommonen yhdessäolo, perhe, läheisyys, ilo. (Äiti, 
perhe 10, kolme lasta) 

 

 

6.1.4 Siirtymät: eroamisen ja uudelleen kohtaamisen aika 

Siirtymät olivat perheen arjessa tilanteita, joissa lähdettiin kotoa tai palattiin 

kotiin. Siirtymissä vuorotteli eroaminen muista perheenjäsenistä lähtötilanteissa 

ja uudelleen kohtaaminen paluutilanteissa. Näihin tilanteisiin liitettiin vahvasti 

erilaisia tunteita; yleisimmin kielteiset tunteet liittyivät lähtötilanteiden kiireen 

tunteeseen ja paluutilanteiden erilaisten tunnetilojen kohtaamiseen ja 

hektisyyteen. Myönteisiä kokemuksia koettiin rauhallisissa lähtötilanteissa sekä 

kotiin palatessa, kun kohdattiin muut perheenjäsenet päivän jälkeen ja 

kokoonnuttiin yhteen. 

 

6.1.4.1 Erilaisten aikakäsitysten ja tunnetilojen törmäyskurssi 

Tässä tutkimuksessa siirtymien koettiin tuovan haasteita ja luovan hetkiä, joissa 

syntyi kielteisiä tunteita ja ikäviä tilanteita. Lähtötilanteissa vanhemmat kokivat 

monesti hermostuneisuutta, johon syynä koettiin yleensä olevan lähdön 

sujumattomuus ja tarve toistuvasti kehottaa lasta olemaan valmiina lähtöön. 

Aikuisen ja lapsen erilaisen aikakäsityksen nähtiin olevan mahdollinen syy 

sille, miksi esimerkiksi lähtötilanteisiin yhdistyi vaikeita tilanteita ja kielteisiä 

tunteita, kuten yksi isä totesi: 

No kyllä joskus tota niinku tommonen pojilla tuo pukeminen, 
semmonen liikkeelle lähtö niin siinä kun se on joskus niinku..meinaa 
niinku menettää malttinsa. - - Että en tiiä onko se niin se lapsen ja 
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aikuisen aikakäsitys niin erilainen vai miten se onkin sit niin. (Isä, perhe 
3, kaksi lasta) 

Voisi ajatella, että lapsella ja aikuisella myös ajatukset näissä tilanteissa toimivat 

eri tavoin; aikuinen saattaa olla ajatuksissaan jo seuraavassa tilanteessa, 

esimerkiksi töissä, ja kyetä ennakoimaan tilannetta eteenpäin, mikä saattaa 

aiheuttaa hermostumista ja arvioita mahdollisesta myöhästymisestä. Lapsen 

ajatus saattaa puolestaan keskittyä ainoastaan parhaillaan käynnissä olevaan 

tilanteeseen tai hetkeen, eikä toiminnan keskeyttäminen välttämättä ole aina 

mieleistä ja välittömästi tapahtuvaa. Näin kahden lapsen äiti kuvasi perheen 

lähtötilanteita: 

Meillä on kaikki lähtemiset ja siirtymiset kauheen vaikeita. - - Mutta 
että meillä on niinku kaikki tämmöset sanotaan nyt ulos ja kauppaan ja 
muuta, niin sitten hetken päästä, että no missäs ne pojat on. Niin yks 
piirtää ja toinen lähti vessaan ja niinku. Ne on meillä semmosia 
tilanteita että siinä mulla menee hermot.- - Mutta ne liittyy aina siihen, 
että tilanne muuttuu, ollaan menossa ulkoa sisälle tai sisältä ulos tai ne 
on jotenki vaikeita. Oon yrittäny vielä ennakoiakki, että kävisin vielä 
kertomassa, että hei kohta lähetään, mutta sekin venyy ehkä sitte siihen, 
että mä saatan itekin kyl syyllistyä siihen, että se ”kohta” on vähän 
pitempi, kun mä keksin, että tässä välissä tyhjennetään se pyykkikone 
tai jotain. Niin se hämärtyy lapsella, että kuinka ”kohta” pitäis olla, niin 
ne vaan jatkaa siihen asti, et nyt on kiire. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 

 

Paluutilanteissa haasteet muodostuivat usein siitä, että perheenjäsenten 

saapuessa kotiin kaikki halusivat jotain yhtä aikaa ja toivat tilanteeseen 

mukanaan oman tunnetilansa. Tällaista tilannetta kuvattiin hässäkäksi, jonka 

voisi tulkita olevan ilmapiiriltään kireä tilanne, jossa perheenjäsenten tunteet 

purkautuvat yhtäaikaisesti. Useimmiten kielteiset tunteet eivät konkreettisesti 

aiheudu toisista perheenjäsenistä, vaan jokaisen sen hetkinen mieliala ja 

tunnetila reagoivat yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa kotona 

vallitsevassa tilanteessa. Yksi äideistä kuvasi tilannetta seuraavasti: 
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H: Minkälaisia ne on sit just nää tämmöset vaikeet tilanteet, joissa sitten 
ehkä herää kielteisiä tunteita? 
V: Ne on semmosia et kaikki haluaa yhtä aikaa jotakin. Siin on koirakin 
vielä sitten oman osansa vaatimassa, haukkuu ruokaa. Nii sit on niinku 
sellanen et nyt tekis mieli laittaa jokainen omaan huoneeseen ja nyt että 
mä oon vasta tullu töistä itekin kotiin että nyt niinku..ja siinä tulee se 
semmonen riittämättömyyden tunne niinku et hetkinen hei, me ollaan 
vasta tultu kotiin, nyt yks asia kerrallaan, Mut semmosia niinku et 
kaikkia..lapset ja sitten koira ja miehelläkin joku juttu nii sit niinku 
sellaset. 
H: Liian monta liikkuvaa osaa? 
V: On kyllä. Siit vois sanoo et se on sit oikee hässäkkä. Ja kaikki 
nälkäsiä vielä siihen päätteeks. Se on ehkä se sellanen aika yleisin mitä 
arjessa on. (Äiti, perhe 6, kaksi lasta) 

 

6.1.4.2 Rauhoittumisen hetkiä arjen pyörityksen keskellä 

Siirtymät koettiin välillä myös rauhallisina ”hengähdystaukoina”. Tällaisia 

olivat esimerkiksi juttelutuokiot aamulla matkalla päivähoitoon tai kotiin 

palatessa. Myös pieni ”oma hetki” kotona ennen lähtöä tai paluun jälkeen antoi 

mahdollisuuden rauhoittumiseen. Lapsella tämä saattoi olla esimerkiksi 

leikkihetki aamulla ennen päivähoitoon lähtöä tai kotiin paluun jälkeen ennen 

ruokailua. Tämän voisi osaltaan nähdä perheenjäsenten keinona pyrkiä 

vähentämään konfliktien ja kireän ilmapiirin syntymistä siirryttäessä kodista 

töihin ja päiväkotiin tai puolestaan töistä ja päiväkodista takaisin kotiin. 

Vanhemmat kertoivat rauhoittumisen hetkistä näin: 

Ja sit just se iltapäivänkin niin tota, et se on jotenki varmaan välii joku 
siirtymä, joku semmonen vaihe. On touhunnu siellä päiväkodissa niin 
sit saa vähän hengähtää ennen ku taas alkaa uudet leikit kotona. (Äiti, 
perhe 2, kolme lasta) 

 
Oikeestaan toi mitä on niitä asioita on toi että hakee päiväkodista pois 
sen ja sit siinä automatkalla ku tullaan automatkalla kaupasta tai 
päiväkodista kotiin joka ei oo pitkä matka mut siinä keritään sit vaihtaa 
jo päiväkotikuulumiset miten on menny ja näin silleen et se on ite aina 
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ottanu sen tavaks, että ku mä oon käyny hakees sen nii tota me jutellaan 
jo autossa siinä et ku hän on siinä läsnä. (Isä, perhe 10, kolme lasta) 

 

 

6.2 Perheajan ulkopuolinen aika 

Tarkasteltaessa arjen ajallisuuden koostumista, perheajan ulkopuolisen ajan 

muodostivat tässä tutkimuksessa työ (päivähoito/koulu), harrastukset ja 

perheenjäsenten oma aika. Perheajan ulkopuolisen ajan koettiin olevan 

keskeinen tekijä perheen arjessa ajankäytöllisestä näkökulmasta katsottuna, 

kuten yksi isä kertoo: ”Jos noin ajankäytöllisesti ajattelee, niin tietysti se työ on 

iso juttu ja lasten harrastukset.” (Isä, perhe 1, kaksi lasta). Vanhemmat kokivat 

perheajan ulkopuolisen ajan vaikuttavan perheen arjen rytmiin siten, että sen 

koettiin suurimmaksi osin vievän perheenjäseniä erilleen ja vähentävän 

perheen yhteistä aikaa. Töiden ja harrastusten koettiin myös tuovan 

aikataulutusten myötä kielteisiä kiireisyyden tunteita. 

Harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen koettiin kuitenkin tärkeänä lapselle 

kaverisuhteiden ja aktiivisen toiminnan vuoksi. 

 

  



 

KUVIO 3. Perheajan ulkopuolinen aika

 

6.2.1 Vanhempien työssäkäynti ja 

Työ ja päivähoito olivat osa perheiden arkipäivää ja ne yleensä erottivat 

perheenjäsenet toisistaan kodin ulkopuolelle suurimmaksi osaksi päivästä. 

Suurin osa vanhemmista koki, että työssä käynti vähensi perheen yhteist

ja yhdessä vietettävä aika nipistyi arkisin muutamaan tuntiin illalla ennen 

iltarutiinien alkua, kuten yksi isä totesi: 

Haluaisin käyttää ehkä enemmän aikaa et noitten poikien kans 
tekemiseen ja olemiseen et se tuntuu jotenki et ku sitä pääsee töi
tulee se ruoka ja kaikki nää sit huomaat ku on syöty et kello on jo 
niinku viis puol kuus. Sit siinä ei oo tavallaan aikaa enää hirveesti 
puuhastella poikien kanssa nii sitte niinku se on vaa valitettavaa et toi 
työnteko vie kuitenki niin paljo aika
pääjuttu. (Isä, perhe 10, kolme lasta)

Erityisesti äidit kokivat yhteisen ajan vähentyneen töihin menon myötä. 

Äideillä ajan vähenemisen kokemus korostui varmasti sen vuoksi, että he olivat 

olleet lasten kanssa kotona heid

harrastukset

Perheajan ulkopuolinen aika 

Vanhempien työssäkäynti ja työtuntien organisointi osana arkea

Työ ja päivähoito olivat osa perheiden arkipäivää ja ne yleensä erottivat 

perheenjäsenet toisistaan kodin ulkopuolelle suurimmaksi osaksi päivästä. 

Suurin osa vanhemmista koki, että työssä käynti vähensi perheen yhteist

ja yhdessä vietettävä aika nipistyi arkisin muutamaan tuntiin illalla ennen 

iltarutiinien alkua, kuten yksi isä totesi:  

Haluaisin käyttää ehkä enemmän aikaa et noitten poikien kans 
tekemiseen ja olemiseen et se tuntuu jotenki et ku sitä pääsee töi
tulee se ruoka ja kaikki nää sit huomaat ku on syöty et kello on jo 
niinku viis puol kuus. Sit siinä ei oo tavallaan aikaa enää hirveesti 
puuhastella poikien kanssa nii sitte niinku se on vaa valitettavaa et toi 
työnteko vie kuitenki niin paljo aikaa nii se että se on se mikä on se 

(Isä, perhe 10, kolme lasta) 

Erityisesti äidit kokivat yhteisen ajan vähentyneen töihin menon myötä. 

Äideillä ajan vähenemisen kokemus korostui varmasti sen vuoksi, että he olivat 

olleet lasten kanssa kotona heidän ollessa pienempiä, kun taas isät ovat usein 

Perheajan 

ulkopuolinen 

aika

Työ

(päivähoito,

koulu)

Perheen-

jäsenten 

oma aika

Lasten 

harrastukset
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työtuntien organisointi osana arkea 

Työ ja päivähoito olivat osa perheiden arkipäivää ja ne yleensä erottivat 

perheenjäsenet toisistaan kodin ulkopuolelle suurimmaksi osaksi päivästä.  

Suurin osa vanhemmista koki, että työssä käynti vähensi perheen yhteistä aikaa 

ja yhdessä vietettävä aika nipistyi arkisin muutamaan tuntiin illalla ennen 

Haluaisin käyttää ehkä enemmän aikaa et noitten poikien kans 
tekemiseen ja olemiseen et se tuntuu jotenki et ku sitä pääsee töistä ja 
tulee se ruoka ja kaikki nää sit huomaat ku on syöty et kello on jo 
niinku viis puol kuus. Sit siinä ei oo tavallaan aikaa enää hirveesti 
puuhastella poikien kanssa nii sitte niinku se on vaa valitettavaa et toi 

a nii se että se on se mikä on se 

Erityisesti äidit kokivat yhteisen ajan vähentyneen töihin menon myötä. 

Äideillä ajan vähenemisen kokemus korostui varmasti sen vuoksi, että he olivat 

än ollessa pienempiä, kun taas isät ovat usein 

-

jäsenten 

oma aika
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olleet työelämässä sekä ennen lasten syntymää että sen jälkeen ja yhdistäneet 

työ- ja lapsiperhe-elämän alusta lähtien. Tunteeseen ajan vähentymisestä voi 

myös vaikuttaa Southertonin (2011) kuvaama kaksoistaakka (dual burden), 

jonka hän näkee erityisesti vaikuttavan naisten kohdalla. He tekevät montaa 

asiaa yhtä aikaa, kun pallottelevat (juggle) työn ja kodin hoidon välillä ja tämä 

voi tuoda tunteen ajan vähentymisestä. Näin eräs äiti kuvasi työn ja yhteisen 

ajan välistä suhdetta: 

Mitä tehään yhessä..Öm..No toi on kyl vähentyny aika reippaasti sen 
jälkeen kun mä lähin töihin.. että..sanotaan että semmonen selkeesti 
kahestaan tekeminen on aika reippaasti vähentyny ku ei oo enää aikaa 
niin paljoo. (Äiti, perhe 10, kolme lasta) 

 

Osassa perheistä vanhemmat toivat esille selkeitä pyrkimyksiä organisoida 

työaikaa, jotta saataisiin luotua enemmän yhteistä aikaa perheelle. Tästä 

esimerkkeinä olivat lyhennetty työaika, työaikamuotojen muutokset 

vuorotyöstä säännölliseen päivätyöhön ja siirtyminen yrittäjäksi niissä 

perheissä, joissa tämänkaltaiset muutokset olivat mahdollisia tehdä. Muutosten 

havaittiin vaikuttavan myönteisesti myös elämänlaatuun, sillä arki koettiin 

keveämmäksi ja stressittömämmäksi. Tätä tukee myös Pulkkisen (2002) 

näkemys siitä, että joustavuus työajoissa lisää hallinnan tunnetta siitä, että työn 

ja perheen yhteensovittaminen on tasapainossa. Näin esimerkiksi toisen 

vanhemman lyhyempi työaika tarjoaa mahdollisuuden viettää enemmän aikaa 

yhdessä. Näin vanhemmat kertoivat muutoksista työssä ja sen vaikutuksista: 

Mä oon nyt tehnyt sitä 30 tuntia, että mulla on ollut enempi vapaa-
aikaa ni se on aika paljon keventänyt sitä arkeekin. - - Että mulla on 
keskiviikko vapaa aina, että se on onnistunut sillä tavalla, että saa aina 
sen yhden päivän, että ei oo joka päivä lyhennetty, niin tota ehtii paljon 
enempi kotona. (Äiti, perhe 1, kaksi lasta.) 

 
Et se, että mä oon ruvennu yrittäjäks on jotenki keventäny meijän arkee 
kyllä ihan selvästi ja sit samoin, et ku vaimo on opintovapaalla nii 
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hänki on paljo vähemmän stressaantunu. Nii ja tota se kyllä vaikuttaa 
meillä ihan meijän perheen ilmapiiriin että se on paljo semmonen 
köykäsempi ja kevyempi. (Isä, perhe 11, yksi lapsi.) 

  

 

Lyhennetyn työajan ja yrittäjyyden ohella keinona organisoida työajan 

vaikutusta perheen yhteiseen aikaan voidaan nähdä vanhempien vuorottelu 

lapsen päivähoitoon viemis- ja hakutilanteissa. ”No mä herään ja lähden 

yleensä ensimmäisenä töihin niin, että kaikki nukkuu sillon vielä, että mies 

sitten herättelee lapset ja vie tytön hoitoon ja mä taas tuun sitten ensimmäisenä 

kotiin ja haen sitten tytön hoidosta.” (Äiti, perhe 1, kaksi lasta.) Useimmiten oli 

niin, että vanhemmista se, joka meni töihin myöhemmin, kuljetti lasta aamulla 

päivähoitoon ja taas aikaisemmin töistä palaava vanhempi haki lapsen 

iltapäivällä kotiin. Voitaisiin nähdä, että tällä tavoin vanhemmat pyrkivät 

tarjoamaan lapselle mahdollisimman paljon kotonaoloaikaa ja yhteisiä hetkiä 

vanhemman kanssa. Vanhemmat kuvasivat tällaista ajan organisointia ja 

vuorottelua seuraavasti: 

 

Mä vien pojan kaheksaan ja tytöt menee, lähtee kouluun ja syö 
aamupalat ja kattelee jotain ja tekee mitä tekee. Eli siitä koti tyhjenee 
kaheksaan mennessä, jos on kouluhommat tytöillä alkanu. Sitte on 
jokainen tahoillaan ja mä käyn tai vaimo käy hakeen pojan 
ensimmäisenä. Tytöt tulee kotiin koulupäivästä riippuen niin 
iltapäivällä. Ja mä tuun kotiin siinä neljän, tota niin aikoihin, puol 
viiden aikoihin viimeistään. Syödään. (Isä, perhe 2, kolme lasta.) 

 

H: Sä sanoit tossa, kun puhuit minkälaista tavallista arkipäivää, et mies 
lähtee aikasemmin töihin ja sit sä tuut vähä myöhemmin, et onks se 
normaalikäytäntö niinku joka päivä? 

V: Ei ole, ei ku me niinku sovitaan etukäteen et miten menee. Monesti 
käydään niitä keskusteluja sunnuntaina, että minkälainen viikko sulla 
on. Että mä teen lyhyempää työpäivää ihan virallisestikin, Niin mä 
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yleensä sitten päivänä tai kahtena viikossa niinku vähä työtilanteen 
mukaan sekä vien että olen hakemassa. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta.) 

 

6.2.2 Töiden siirtyminen kotiin 

Vanhempien työhön liittyi ajankäytöllisen merkityksen lisäksi perheen 

yhteisessä ajassa näkyviä merkityksiä. Töiden koettiin heijastuvan kotielämään 

erilaisin tavoin: työtehtävien hoitamisena ja viimeistelynä kotona, myönteisenä 

mielialana tai vastaavasti stressinä ja psyykkisenä poissaolona.  

Ajankäytön periaate: lasten huomioiminen työn edelle. Osa vanhemmista koki, että 

työt seurasivat mukana kotiin ja töiden tekoa jatkettiin joskus illalla kotona. 

Useimmiten periaatteena tällöin oli kuitenkin, että töitä tehtiin aamulla, kun 

lapset vielä nukkuivat tai illalla vasta silloin kun lapset olivat jo menneet 

nukkumaan. Voisi ajatella, että tällä tavoin arvostettiin sitä, etteivät työt vieneet 

huomiota siltä ajalta, joka oli mahdollista viettää kotona lasten kanssa. Huomio 

oli tällöin lapsissa, ei töissä, kuten vanhemmat totesivat: 

Sen mä oon pyrkiny niinku pitämään sillain että kun pojat on hereillä 
viikollakin nii sillon en tee töitä kotona. Että jos täytyy tehdä niin 
kaivan tietokoneen esiin sitten ku pojat on menny nukkumaan. (Isä, 
perhe 3, kaksi lasta.) 

Monena aamuna herään sitte aika paljon ennen lapsia ja teen töitä ja 
sähköposteja ja sit siinä välissä laitan lapset valmiiks kouluun ja 
hoitoon ja jatkan työpaikalla. Mä meen sinne tosiaan vasta niinku 
myöhemmin. Ja sitte mies taas harva se ilta kaivaa tietsikkansa esiin, et 
se jatkaa hommia sit mieluummin illasta. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta.) 

Osa vanhemmista piti puolestaan tärkeänä, että he rajasivat työnteon kokonaan 

työpaikalle ja valmistelivat työtehtävät loppuun työaikana. Tällöin arki 

organisoitiin siten, että ainakin konkreettisten työtehtävien muodossa työ oli 

kotona vietettävästä ajasta täysin erillään ja kotona toiminta keskittyi 
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ainoastaan perheeseen. Tämänkaltaista rajausta pidettiin tärkeänä, vaikka se 

ajallisesti olisikin vaatinut pidempää työpäivää. Näin yksi vanhemmista kertoi: 

En kovin usein en. Et oon ihan pyrkiny siihen et mä teen ne..sen takia et 
niinku tuun töistä et vaikka tunnit loppuskin kahdelta tai loppuis 
yhdeltä tai kahdeltatoista ni mä teen kaikki hommat seuraavan päivän 
hommat nii mä lähden neljältä. (Äiti, perhe 6, kaksi lasta.) 

 

Työ heijastuu kotiin mielialoina. Työn koettiin heijastuvan psyykkisellä tasolla 

perheiden arkeen mielialan ja toisaalta läsnäolon näkökulmasta. Työhön 

liittyvän stressin ja aikataulutusten luoman kiireen koettiin vaikuttavan 

mielialaan kielteisesti. Sen koettiin purkautuvan kotona ja siirtyvän 

vanhemmalta muille perheenjäsenille, kuten yksi vanhemmista totesi: 

Niitä varmaan just ehkä meillä eniten niin ne aikatauluasiat ja 
aikataulujen sovittaminen. Että jos pitäs tehä paljon töitä ja sitte 
kuitenki pitäs olla kotonakin. Ja jos toisenki pitää tehdä paljon töitä 
ja..niin ehkä niitten sovittelu on semmosta kuluttavaa ja sen kiireen 
huomaa sitte semmosena kiukkuna ja stressinä, joka sitte hyvin äkkiä 
kyllä tarttuu toisiinki. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta.) 

 

Osa vanhemmista koki erityisesti keskeneräisten töiden varastavan ajatukset 

kotona eli heillä oli tunne siitä, että he olivat psyykkisesti poissaolevia. 

Vanhemmat kokivat keskeneräisten työasioiden jättämisen työpaikalle ajoittain 

haasteelliseksi, mikä vaikutti kotona esimerkiksi siten, että vanhempi oli 

paikalla fyysisesti, mutta psyykkisesti vain osittain. Yksi isistä kuvaa tilannetta 

seuraavasti: ”Jos on joku asia niinku kesken ni sitten tulee tavallaan mietittyä 

niitä työasioita sillain, että itekki vähän niinku huomaa sitten, että on ajatukset 

niinku siellä.” (Isä, perhe 3, kaksi lasta.) 

Mielialan ja läsnäolon kielteisiä heijastumia voidaan tarkastella kielteisen 

siirrännän (emotional spillover) termin kautta. Kielteisellä siirrännällä 
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tarkoitetaan kielteisten tunteiden siirtymistä eri kohteiden välillä; tässä 

tapauksessa työn synnyttämät tunteet siirtyivät vanhempien mukana kotiin 

vaikuttaen sekä kodin arkeen että perheenjäsenten väliseen kanssakäymiseen. 

Yksi äideistä kuvasi tilannetta seuraavasti: 

No kyllähän se sillä tavalla vaikuttaa, ainakin mies sanoo, että kun on 
koeruuhkaa ym. koulussa ja vaikka nyt en kotona niitä joka ilta 
korjaiskaan tai yleensä en korjaa, niin sitten se niinku näkyy, et stressi 
painaa niistä korjaamattomista kokeista päälle täällä kotona. Ja sit 
tietysti muutenki jos on kiireisempää töissä, ni kyl se jollakin lailla 
näkyy, et sit on itelläki ehkä vähän lyhyempi pinna. (Äiti, perhe 6, kaksi 
lasta) 

 

Vastaavasti myönteinen siirräntä ilmeni kotona positiivisina tunteina, jotka 

kumpusivat työn tuottamien myönteisten tunteiden ja perhearjen myönteisestä 

vuorovaikutuksesta. Osa vanhemmista toi esille, että mielekäs, mukava työ tuo 

positiivista energiaa kodin arkeen. Yksi äideistä kokee tilanteen näin: ”On 

mulle myös tärkeä kotona jaksamiseen se, et on mielekäs työ josta tykkää. Ne 

varmaa heijastelee kyllä niinku päinvastoin koko ajan tilanteet töistä kotiin ja 

kotoa töihin.” (Äiti, perhe 3, kaksi lasta.). Voisi päätellä, että työn myönteisyys 

heijastui nimenomaan vanhemman mielialaan ja yleiseen vireystilaan.  

Vanhemmat kokivat, että koti tarjosi tilan, jossa oli mahdollista psyykkisesti 

irtautua töistä ja saada viettää aikaa ilman työrasitteita. Arvostettiin sitä, että 

kodin ympäristö mahdollisti keskittymisen pelkästään läheisiin ihmisiin. Sekä 

työn myönteisyyden että kodin tarjoaman töistä irtautumisen voisi nähdä 

merkitsevän perheille sitä, että työ ja koti olivat tasapainossa omina 

yksiköinään, mutta samalla kuitenkin tukemassa toisiaan. Näin vanhemmat 

kertoivat: 



60 

 

Toisaalta ne lapset auttaa unohtamaan ne työasiat, kun tuut kotiin, niin 
sä et mieti niitä pätkän vertaa, et sullei oo aikaa sellaseen (naurua). 
(Äiti, perhe 2, kolme lasta.) 
 
H: Onks se semmonen työ, mikä niinku herkästi jotenki kulkeutuu 
kotiin, siis pysyy ajatuksissa vai pääsetkö sä kuinka hyvin siitä niinku 
irti? 

V: Kyllä se aika herkästi kulkeutuu, mutta tota oon mä yrittäny päästä 
siitä irti ihan tarkotuksella. - - Kyllä sitten kun tulee kotiin, jos on niin 
päin että vaimo ja pojat on jo kotona niin kyllä se niinku sitten, 
kysellään päivän kuulumiset puolin ja toisin ja muutenkin kun alkaa 
poikien kanssa juttelemaan niin kyllä siitä aika nopeesti pääsee kyllä 
irti. (Isä, perhe 3, kaksi lasta.) 

 

6.2.3 Lasten harrastusaika: panostaminen tärkeää mutta vaativaa 

Lasten harrastukset koettiin perheissä lasten kannalta tärkeinä toimintoina ja 

niille haluttiin antaa aikaa. Vanhempien kannustus harrastuksiin pohjautui 

lasten omaan haluun osallistua niihin ja harrastusten koettiin tarjoavan 

arvokkaita kokemuksia lapsille. Voisi ajatella, että harrastusten tärkeys liittyi 

toimintaan, jota harrastus tarjosi, sekä mahdollisuuteen solmia uusia suhteita. 

Ne antoivat myös vanhemmalle ja lapselle mahdollisuuden toimia yhdessä ja 

harrastaa jotain yhteistä, kuten eräät isä ja äiti kertoivat: 

Mä oon nyt ollu niinku vuodenvaihteen jälkeen, kun poika on pelannu 
sählyä viime syksystä lähtien kerran viikossa, nii sitten kyselivät sinne 
niinku lisää ohjaajia vanhemmista, nii mä sitte lupauduin siihen pojan 
ryhmän ohjaajaksi. Niin mun mielestä poika on tykänny siitä kyllä tosi 
kovasti. Se aina niinku oikeen oottaa sitä tiistai-iltaa, että kun päästään 
pelaamaan. (Isä, perhe 3, kaksi lasta.) 

Että nyt on niitä yhteisiä juttuja, mitä ne (isä ja poika) puuhailee. Nyt 
niillä on tuo jalkapallokerho, minkä poika alotti ja se on ihan mukava 
yhteinen harrastus niillä. Tai ei se isä siellä pelaa, se istuu siinä laidalla. 
(Äiti, perhe 11, yksi lapsi) 
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Harrastusmyönteisyyteen vaikutti osittain myös se, että vanhemmalla itsellään 

ei ollut mahdollisuutta harrastaa ollessaan pieni, joten koettiin tärkeänä, että 

omille lapsille tarjottiin mahdollisuus harrastuksiin. Näin vanhemmat totesivat 

harrastusten tärkeydestä: 

 H: Mutta kuitenkin koet, että nämä harrastukset on tärkeitä? 

V: Siis kyllä ehdottomasti, koska mää ite muistan, että mun 
vanhemmilla ei ollu minkäännäköstä aikaa koskaan viedä mua 
mihinkään, mulla ei ollu ikinä koskaan mitään harrastuksia. Ja tota me 
ollaan miehen kanssa tehty semmonen periaatepäätös, et niin kauan 
ku pojat haluaa harrastaa nii me yritämme heille antaa tämän 
mahdollisuuden. Niin tota et se harrastus lähtee niinku poikien halusta, 
ei siitä että tota me heitä tuputettaisiin sinne. (Äiti, perhe 10, kolme 
lasta.) 

No kiireessä just tarkotan sitä, että ku on kiire, että joka ilta on suurin 
piirtein jotaki johonki päin menossa jollakin pojalla, mutta se on taas 
vähä voi niinku itteesä siitä syyttää, että miks on tarjottu pojille 
mahdollisuus; no siks et he pääsee liikkuun ja tekeen yhessä niit 
kivoja juttuja, ku isoveli tekee nii miksei sit pikkuveliki voi tehä. (Isä, 
perhe 10, kolme lasta.) 

  

Harrastusten vaikutus perheen arkeen näkyi selkeimmin niissä perheissä, joissa 

harrastuksissa kävi perheen vanhemmat lapset päiväkoti-ikäisten lasten lisäksi. 

Vanhempien lasten harrastukset vaativat enemmän aikaa kasvavien harjoitus- 

ja pelikertojen myötä. Harrastuksiin liittyi lasten kuljettaminen sekä 

valmistaminen harjoituksiin ruokailun ja varusteiden osalta. Tyypillisesti 

harjoitukset ajoittuvat arkipäiville ja erilaiset pelit sekä turnaukset olivat 

pääasiassa viikonloppuisin. Harrastuspäivinä valmistautuminen harrastuksiin 

alkoi usein välittömästi perheenjäsenten palattua iltapäivällä kotiin töistä ja 

päivähoidosta. Harrastukset veivät paljon aikaa, mikä oli poissa perheen 

yhteisestä ajasta. Täten vanhemmat kokivat harrastusten tuovan jännitteitä 
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perheen elämänrytmiin, koska ne loivat omalta osaltaan paineita aikataulujen 

pitävyyteen. Vanhemmat kuvasivat harrastusten vaikutuksia näin: 

Talviaikana usein on harrastukset, mihin rynnätään siitä sitten heti 
ruoan jälkeen, että pojalla on neljä kertaa viikossa jääpalloharkat ja 
sitten on partiot ja tytön jumpat ja muut, että siinä on joka päivälle joku 
meno. Onneks on kimppakyytejä, että sitten ei ihan joka paikkaan tarvi 
kuskata, mutta sitten kuitenkin sitä varustamista on siinä ja sellasta. 
(Äiti, perhe 1, kaksi lasta.) 
 
H: Onko se vaikeaa se balanssin pitäminen? 
V: No on siinä omat haasteensa, että tietysti on aina asioissa, että kyl 
siinä varmaan on ja harrasteet varmaan niinku lisääntyy, et poikahan 
on ollut aika aktiivinen harrastuksien suhteen, et kyllä niissä, että 
yleensäkin saa asiat sovitettua nii vähän haastetta on. (Isä, perhe 1, 
kaksi lasta.) 

 

Vaikka viikonloppujen yhteinen aika koettiin arvokkaana, erityinen ristiriita 

liittyi harrastuksiin ja viikonloppujen arvostamiseen. Kuljetukset harrastuksiin 

sekä esimerkiksi pelit ja turnaukset olivat tapahtumia, joihin osallistuttiin 

välillä koko perhe yhdessä, mutta vanhemmat kokivat, etteivät ne aina olleet 

kuitenkaan perheen yhteistä aikaa., Koettiin, että vaikka fyysisesti oltiin 

yhdessä, oltiin kuitenkin toisista henkisesti erillään. Tämä varmasti johtui siitä, 

että tilanteesta puuttui keskeinen tunneyhteys, jonka myötä koettaisiin, että 

ollaan siinä hetkessä ainoastaan toinen toistaan varten. Yksi vanhemmista totesi 

seuraavasti: 

 

Meillä on ollu tässä talven aikana poikien harrastusten myötä nii justiin 
esimerkiks viikonloput silleen et meillä ei oo kun yks niin sanottu 
kotipäivä, eikä aina välttämättä sitäkään. Et meillä menee periaatteessa 
saattaa mennä kokonainen päiväkin just jossain pelipäivässä. Et vaikka 
me lähetään yleensä niihin kaikki, koko perheellä, niin nii tota eihän se 
ole semmosta yhteistä aikaa.  (Äiti, perhe 10, kolme lasta.) 
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6.2.4 Perheenjäsenten oma aika - aikaa itselle ja mielen levolle 

Perheiden arkeen liittyi ajanjaksoja, jolloin perheenjäsenet viettivät aikaa tehden 

asioita yksinään. Perheenjäsenet olivat fyysisesti tällöin joko kotona muiden 

kanssa tai poissa kotoa, mutta keskeistä tässä ajassa oli se, että he olivat yksin 

tai vanhemmat keskenään ilman lapsia. ”No tietysti se oma harrastus on ihan 

tärkeä, että pääsee tuonne tekemään jotain omaakin.” (Äiti, perhe 1, kaksi lasta). 

Tällaiset hetket kuvautuivat tässä tutkimuksessa perheenjäsenten omaksi ajaksi. 

Näin yksi äideistä kertoi lapsen viettämästä omasta ajasta: 

Tota sitte nyt kun on eskarilainen nii huomaa, niin sit reviiri laajenee. 
Tietää jo..nyt oli just tässä lähettyvillä asuu yks poika, niin sen kans 
sitte et hetken päästä äitiä ei enää sitten kaivatakaan mihkään 
iltarientoihin. (Äiti, perhe 2, kolme lasta) 

Oma aika koostui vanhempien kuvaamana useimmiten aikana oman 

harrastuksen tai liikunnan parissa ja rentoutumishetkenä esimerkiksi kirjaa tai 

lehteä lukien. Lapsilla oma aika sisälsi vanhempien kuvaamana leikkihetken tai 

hetken lastenohjelmien parissa. Kuvaavana omalle ajalle voidaan pitää sitä, että 

perheenjäsenet kokivat toteuttavansa tällöin ainoastaan omia toiveitaan ja 

määräävänsä itse mitä tekevät käytettävällä ajallaan. Näin yksi äideistä kokee 

oman ajan: ”Ja sitte kyllä mä pidän kiinni omistakin harrastuksista, et pitää 

päästä juoksemaan ja tuulettaan päätään aina aika ajoin ja aika 

säännöllisestikin, et vois kuitenkin olla joku tasapaino.” (Äiti, perhe 3, kaksi 

lasta).  

Oma aika arjessa jaksamisen vahvistajana. Oma aika koettiin kokonaisvaltaisesti 

myönteisesti arjessa jaksamisen välineenä; kyettiin purkamaan stressiä ja sitä 

kautta parantamaan omaa henkistä oloa. Oma aika tarjosi hetken yksin 

olemiseen, mikä koettiin tärkeänä arjen voimavarana. Vanhemmat kertoivat 

omasta ajasta seuraavasti: 
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Et mä nyt aika paljon lenkkeilen ja harrastan liikuntaa ja tota se nyt on 
tavallaan semmoinen, millä voi jollain tavalla purkaakin sitä stressiä, 
että lähtee lenkille niin se jälkeen on paljon parempi olo. Sillä saa 
jotenkin purettua fyysisesti sen, jos jokin asia ärsyttää tai muuta. (Äiti, 
perhe 1, kaksi lasta.) 

 
Tietysti pikkasen pitää olla sitä omaa jutskaa. Et joku harrastus pitää 
olla, et en mäkään välitä, että mikä se on, mut joskus jotakin, jotta 
irtautuu arjesta. Ja että ehkä mä oon meillä se, joka menee viimeisenä 
nukkumaan ja sitten mulla on ehkä semmonen hetki, jossa ajatukset 
nollaantuu. (Isä, perhe 1, kaksi lasta.) 
 

Tätä tarkentaen, vanhemmat kokivat oman ajan merkitykselliseksi sen luoman 

henkisen lepohetken vuoksi. Heidän mielestä oma aika antoi mahdollisuuden 

omien ajatusten nollaamiselle, ajatusten järjestykseen saattamiselle ja hetkelle, 

jolloin ei niin sanotusti tarvinnut ajatella mitään, kuten yksi äideistä kuvasi: 

Kyllä mä päivittäin koirien kanssa käyn ulkona ja se on mulle hirveen 
tärkeetä, että mä pääsen sinne, koska jotenkin siinä kun mä kävelen 
tuola mäes ja metässä, niin mä koen, että mun pääkopassa asiat 
järjestyy paremmin ja voi niinku tuulettua ja tai olla ihan ajattelematta 
mitään. - - No kyllä mulla myöskin se on, että mulla olis niinku aikaa ja 
tilaa jollainlailla toteuttaa itteeni ja olla yksin. Et ne ulkoilulenkit on 
niitä semmosia missä saa olla rauhassa, että kyllä mä kaipaan sitä 
päivittäin pitää olla joku hetki et saa olla ihan rauhassa. Mua on 
helpottanu se kun mä tiedostin jossain vaiheessa sen, että se on ihan 
selkee tarve, et ilman sitä mun pälli leviää. Niin sitte ku sen tiedosti, 
niin sit osas kiinnittää huomiota siihen, että ottaa sen ajan jostakin. 
(Äiti, perhe 11, yksi lapsi.) 

 

Vanhemmat kertoivat myös lasten tarpeesta omaan aikaan ja tilaan. Oma aika 

sai merkityksen siis myös lasten omana aikana. Lapsille oma aika tarjosi hetken 

rauhoittumiseen joko päivähoitopäivän jälkeen kotiin palattaessa tai aamulla 

ennen lähtöä. Päivän siirtymätilanteisiin pyrittiin kiinnittämään huomiota ja 

mahdollistamaan lapselle kiireetöntä omaa aikaa, koska sen koettiin olevan 



65 

 

tärkeää lapselle ja arjen siirtymäriitti tilanteesta toiseen, kuten eräät äiti ja isä 

kertoivat: 

Ja ehkä sellanen niinku lapsella on, huomaa et ku tullaan iltapäivällä 
päiväkodista niin sitte sillä välin kun laitetaan ruokaa se saa kattoo 
videolta jotain äänitystä, semmosta lastenohjelmaa. Niin että siinä se 
niinkun hetken aikaa huilahtaa siinä..vaihtaa niinku päiväkodista. Se on 
varmaan sellanen, et sen se kaipaa kyllä. (Äiti, perhe 2, kolme lasta.) 
 
No tytölle on varmaan se aamu, että se kerkeää vähän leikkiä, ennen 
kuin se aloittaa sielä (eskarissa). Ja yleensä tyttö saattaa vähän aikaa olla 
tuossa ennen ruokailua, jos vaikka neljältä ollaan jo kotona, niin se 
leikkii pihassa ja tulee tuossa viiden puol kuuden maissa syömään. (Isä, 
perhe 6, kaksi lasta.) 

 

Vanhempien oma aika iltaisin ja vuorotteluna toisen kanssa. Vanhempien oma aika 

ajoittui useimmiten hetkeen illalla, kun lapset olivat jo menneet nukkumaan. 

Tämä antoi mahdollisuuden myös aikuisten kahdenkeskiselle ajalle, mikä 

koettiin tärkeänä parisuhteen kannalta. Näin vanhemmat kertoivat omasta 

ajastaan illalla: ”Ja itellä on sitten se oma hetki siinä kohtaa kun ne menee tonne 

yläkertaan. Mä luen sanomalehdet aina vasta illalla. Että sitte on niinku 

iltapalaa ja sanomalehtiä.” (Äiti, perhe 3, kaksi lasta.) ”Ja sitte viimestään 

yheksältä ollaan nukkumassa, siis lapset on. Sitten alkaa vanhempien laatuaika 

television parissa (nauraa).” (Isä, perhe 2, kolme lasta.). 

Vanhempien oma aika kuvautui myös vuorotteluna. Tämä tarkoitti sitä, että 

monesti vanhempien oma aika sijoittui eri ajankohtaan toisen vanhemman 

kanssa. Tällöin toinen vanhemmista jäi kotiin huolehtimaan lapsista siksi aikaa, 

kun toinen lähti harrastamaan esimerkiksi liikuntaa, kuten vanhemmat 

kertoivat: 

Ja vuorotellaan sitten, että toinen vähän niinku kattelee pihalla lasten 
perään ja toinen käy sitte juoksemassa. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta.) 
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No ehkä joku sellanen oma aika, jos kävis jossain harrastuksissa illalla, 
mut ne nyt on sillein välillä.. Niinku vuorotellen, mutta sitähän se aina 
välillä tahtoo olla, että molemmat tahtois just samana päivänä johonkin 
harrastukseen, niin se nyt varmaan on semmoinen. (Isä, perhe 6, kaksi 
lasta.) 

 

 

6.2.5 ”Yhdessä erikseen” 

Oma aika, jolloin perheenjäsenet olivat kotona yhdessä, mutta tekivät kukin eri 

asioita, kuvattiin aikana, jolloin oltiin yhdessä erikseen. Tälle ajalle selkeänä 

piirteenä määrittyi perheenjäsenten läsnäolo sekä fyysisesti että psyykkisesti, 

mutta toiminta ei kuitenkaan välttämättä ollut yhtenäistä perheenjäsenten 

kesken. Vanhemmat kuvasivat tällaisia hetkiä näin: 

Lapset touhuaa omia juttujaan. Ja vaimo tekee yleensä kotihommia 
jotaki ja poika on tietenki mukana pihalla tai jossaki. Ja sitten on 
väliaikaa niin sanotusti kunnes alkaa iltatoimet tossa, onks se nyt tossa 
seittemän puol kaheksan, puol kaheksan jälkeen.  (Isä, perhe 2, kolme 
lasta.) 

Ja sitten riippuen lähetäänkö jonnekin jalkapalloharjoituksiin tai 
partioon..nyt kesällä kun on ollu viime aikoina niin hyvät ilmat niin 
vaan ovi auki ja ulos. Ja ollaan sit pihalla. Aika monesti on niin, että 
pojat on sitte noitten naapurin kaverusten kanssa siinä aika pitkälle 
keskenään sitä iltaa. Mä kökin kasvimaalla tai puskassa tai sitten mä 
lähen lenkille. Ja vuorotellaan sitten, että toinen vähän niinku kattelee 
pihalla lasten perään ja toinen käy sitten juoksemassa. (Äiti, perhe 3, 
kaksi lasta.) 

Vanhemmat kokivat, että toisten läsnäolo ja saatavilla olo loi tunteen siitä, että 

oltiin yhdessä, vaikka jokainen viettikin aikaa omissa puuhissaan. Näin kolmen 

lapsen äiti kertoi: ”Ollaan pihalla tosi paljon, että vaikka jokainen tehtäiskin 

vähä omia juttuja, mut siinä kuitenki tehään yhessä.” (Äiti, perhe 10, kolme 

lasta.) Tässä tilanteessa voisi nähdä oman ajan ja perheen yhteisen ajan 

kietoutuvan jossain määrin yhteen. 
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Toisaalta joissain tapauksissa kyseinen tilanne koettiin perheenjäseniä 

erottavana ja siksi kielteisenä. Vanhemmat mainitsivat yleensä 

tyytymättömyytensä tilanteissa, joissa esimerkiksi vanhemmat tekivät kotitöitä 

ja lapset leikkivät. Vaikka tässä tilanteessa perheenjäsenet olivat kaikki 

fyysisesti kotona, koettiin, että oltiin erillään. Erillään olemisen tunteen voisi 

päätellä syntyvän näissä tilanteissa siitä, että toiminta ei ole aina mieleistä tai 

toivottua ja näin koetaan, että vietetään tahtomatta aikaa erillään muista 

perheenjäsenistä, eikä onnistuta luomaan kokemusta yhdessäolosta kyseisinä 

hetkinä. Tällaisten tunteiden voisi nähdä kumpuavan siitä asetelmasta, että 

vanhemmat tiedostavat erilaisten arkisten velvollisuuksien olevan 

välttämättömiä ja aikaa vaativia, mutta samalla he haluaisivat luoda 

mahdollisimman paljon yhteistä kotiaikaa, minkä esteeksi arkiset askareet 

ajoittain muodostuvat. Näin yksi äideistä kertoi: 

Hmm..siihen et jos meillä on viikonloppuna et ei oo mitään sovittua ja 
tässä kotoillaan nii sitten tietysti nää tietyt kotiasiat pitää hoitaa, 
kaikkee semmosta ylläpitohommaa. Jos aattelee näin negatiivisesti niin 
se haittaa välillä. Et kun tuntuu et vaikka me ollaan kotona, nii me 
ollaan niin erikseen hajautuneita, et mies hoitaa tommoset 
nikkarointijutut ja autotalliasiat ja mä oon tässä sisällä. Nii sit 
kuitenkaan vaikka me ollaan kotona nii me ei ollakaan välttämättä aina 
yhdessä. (Äiti, perhe 6, kaksi lasta.) 

 

 

6.3 Ajan hallinta 

Ajan hallinta sisälsi erilaisia ulottuvuuksia, jotka näkyivät keskeisesti perheiden 

arjessa. Tässä tutkimuksessa ajan hallinta hahmottui kolmeen eri 

ulottuvuuteen: aikataulut ja rytmit, ajan organisointi sekä ajan tiivistyminen ja 

tunne ajan riittämättömyydestä. Ajallisesti tarkasteltuna perheen arkitoiminta 

pohjautui keskeisesti aikataulujen ja erilaisten rytmien olemassaoloon. Perheet 



 

rakensivat arkensa erilaisten aikataulujen ja rytmien avulla ja noudattivat niitä 

pitääkseen arkensa tasapainossa. 

jonka myötä perheet pyrkivät pitämään ajankäytön hallinnassa sovittamalla 

erilaisia aikatauluja sekä rytmejä yhteen. Organisointi sisälsi suunnittelun ja 

neuvottelun vuorottelua. 

kuvasi sitä, minkälaisia tunteita äidit ja isät kokivat arjen aikataulujen ja 

rytmien sekä ajan organisoinnin myötä. Tunteet ajasta liittyivät vahvasti siihen, 

millaisia tilanteita ja tunteita kohdattiin tasapainoiltaessa erilaisten aikataulu

välillä sekä siihen, millaisia tilanteita perheet pystyivät rakentamaan arkeensa 

onnistuneen ajan organisoinnin avulla.
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6.3.1 Aikataulut ja rytmit 

Aikataulut ja rytmit jäsensivät keskeisesti perheiden arkipäiviä. Niiden myötä 

arki sisälsi toiminnoissaan ajan järjestäytyneisyyttä: mitä tehdään mihin aikaan 

ja miten paljon aikaa käytetään, ajan vaihtelevaa tempoa kiireen ja ”hässäkän” 

sekä kiireettömyyden ja rauhoittumisen välillä sekä ajan säännöllisyyttä ja 

toistuvuutta rutiinien myötä. Jokaiselle toiminnolle oli oma aikansa ja 

paikkansa, jonka myötä perheet suunnittelivat kunkin päivän aikataulunsa. 

Monet vanhemmista kertoivat aikataulujen muodostavan ison haasteen arjen 

ajankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin vanhemmat määrittelivät 

ajankäyttöä: 

Mut ehkä ne aikataulutukset on joskus se haastavin juttu ja sitten se, 
että ehtii jonkun ruuan laittaa jossain välissä ja ruokkia perheen, että 
välillä tuntuu, ettei ehdi postia hakea, kun on niin kiire (nauraa). (Äiti, 
perhe 1, kaksi lasta) 

 
No kyllä niinku välistä tuntuu, että niinku kaikkien asioiden kanssa 
joutuu tekemään kompromisseja ja tuntuu, että elämä on just 
semmosta. Just se ajankäytöllinen juttu on varmaan niinku isoimpia 
haasteita. (Isä, perhe 1, kaksi lasta) 

 

Viikonpäivien ja viikonlopun välillä oli huomattavissa selkeää eroa siinä, miten 

aika koettiin. Viikonloppuisin vanhemmat kokivat, että perheillä oli enemmän 

aikaa yhdessä olemiseen ja vapaa-aikaan, kuten yksi äideistä toteaa: ”Ei sitä 

sitte viikolla kauheesti vapaa-aikaa ole. Että illasta se on iha. Selkeesti 

vähemmän sitä aikaa olla lasten kanssa. Viikonloppuna sitten enemmän.” (Äiti, 

perhe 2, kolme lasta).  Vapaa-aika merkitsi tässä tutkimuksessa vanhemmille 

aikaa, jolloin oltiin vapaampia aikataulujen velvoitteista ja pystyttiin tekemään 

erilaisia asioita monesti myös rauhallisemmalla tahdilla arkipäiviin verrattuna. 

Vanhemmat kertoivat viikonlopun ajasta seuraavasti: 

Usein mä pyrin keskittämään kaikki tälläset tylsät kotihommat viikolla, 
että viikonloppuna ja myös sillon keskiviikkovapaana kerkeis tehdä 
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aina jotain kivaa lasten kanssa tai harrastaa ite jotain, että tota aika 
paljon jää loppupelissä sitä vapaa-aikaa sinne viikonloppuun (Äiti, 
perhe 1, kaksi lasta) 

 
Mm, no vapaa-aikaa on tietenkin enemmän ja tv:tä viikonloppusin tulee 
ainakin ite..nytten tulee viikolla aika vähän katottua. Ja harrastukset 
muutenkin, joskus viikollakin, mutta enemmän viikonloppuna. Ja ehkä 
sitä omaa aikaakin on enemmän sit viikonloppuna. (Isä, perhe 6, kaksi 
lasta) 

 

Aikataulut ja rytmit toivat perheiden arkeen ajallista rakennetta. Malinen ja 

Rönkä toteavat, että aika näyttäytyy yksilöille aikatauluina ja rytmeinä ja 

perheen tasolla tarkasteltuna aika on koko perheen aikataulujen 

yhteensovittamista, erilaisia syklejä, avainhetkiä ja aikaa perheen kanssa. 

(Malinen & Rönkä 2009, 180.) Tässä tutkimuksessa aikataulujen avulla perheet 

jäsensivät päivien toimintoja tapahtumaan tiettyyn aikaan ja erilaisten 

aikataulujen yhteensovittaminen oli oleellinen osa arjen ajallisuuden 

järjestäytymistä, vaikka aikataulujen yhteensovittaminen koettiin monesti 

haastavana. Rytmien myötä arkeen muodostettiin syklistä ajallisuutta. 

Toistuvat toiminnot loivat turvallisuutta ja rakennetta päiviin ja esimerkiksi 

päivittäiset rutiinit tuovat säännönmukaisuutta arkeen. Viikonpäivien ja 

viikonlopun vuorottelu toi vaihtelevaa tempoa perheiden ajallisuuteen, jolloin 

koettiin viikonpäivien kiireisten hetkien rinnalla rauhallisempia viikonlopun 

ajan hetkiä.  

 

6.3.2 Ajan organisointi 

Toinen perhearjen ajallinen ulottuvuus oli ajan organisointi. Perheiden aika 

kietoutui vahvasti aikataulujen ja erilaisten vaihtelevien rytmien ympärille ja 

ajan organisointi näyttäytyi tällöin jatkuvina toimintoina pitää ajankäyttö 

tasapainossa ajan hallinnan, järjestämisen ja koordinoimisen avulla. Ajan 
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organisointi oli myös aikataulujen ja erilaisten rytmien yhteensovittamista, 

mikä koettiin useimmiten haasteena päivittäisessä arjessa. Vanhemmat olivat 

sitä mieltä, että kokemukset yhteensovittamisen haastavuudesta syntyivät siksi, 

että sovitettavia aikatauluja oli useita. Yleisimmin tällaisia aikatauluja olivat 

esimerkiksi kotona vietettävä aika ja kotityöt, työn velvollisuudet sekä 

harrastukset. Vanhemmat puhuivat aikataulujen yhteensovittamisesta näin: 

Noo on siinä omat haasteensa, että tietysti on aina asioissa, että kyl siinä 
varmaan on ja harrasteet varmaan niinku lisääntyy, et poikahan on 
ollut aika aktiivinen harrastuksien suhteen, et kyllähän niissä, että 
yleensäkin saa asiat sovitettua, nii on vähän on haastetta. (Isä, perhe 1, 
kaksi lasta) 

 
Niitä varmaan just ehkä meillä eniten niin ne aikatauluasiat ja 
aikataulujen sovittaminen. Että jos pitäs tehä paljon töitä ja sitte 
kuitenki pitäs olla kotonakin. Ja jos toisenki pitää tehdä paljon töitä ja 
..niin ehkä niitten sovittelu on semmosta kuluttavaa ja sen kiireen 
huomaa sitte semmosena kiukkuna ja stressinä, joka sitte hyvin äkkiä 
kyllä tarttuu toisiinki. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 

 

Ajan organisoinnin tavoitteena oli pitää arjen ajankäyttö hallinnassa ja 

sujuvana. Vanhemmat toteuttivat tätä tavoitetta suunnittelemalla ja 

neuvottelemalla aikatauluihin liittyvissä asioissa. Suunnittelu piti sisällään 

useimmiten etukäteen tehtyjä suunnitelmia esimerkiksi ruokailu-aikojen, 

harrastusten ja muiden menojen yhteensovittamisesta ja järjestelyistä. Perheillä 

oli monesti myös päällekkäisiä aikatauluja, jolloin vanhemmat joutuivat 

tekemään päätöksiä siitä, mikä niistä toteutuisi. Neuvottelu oli tällöin sovittelua 

ja tärkeysjärjestyksen asettamista erilaisten menojen välillä: minne mennään ja 

mikä jätetään välistä. Vanhemmat painottivat sitä, että keskeistä neuvottelussa 

ja päätöksenteossa oli perheen etu. Vanhempien puheissa suunnitelmallisuus ja 

neuvottelu kuvautui seuraavasti: 
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Mä kyllä järjestän sitä, että mulla hyvin harvoin on sellasta aikaa..että 
mä osaan suunnitella ajankäyttöni sitten, jos on se vapaapäivä, että mä 
oon etukäteen miettinyt, mitä me silloin tehdään ja kuka tekee milloin 
mitäkin. Mä oon aika sellainen järjestelmällinen, että harvoin tulee 
sellaista tilannetta, ettei ois kerennyt sinne lenkille. Tietysti joskus on 
sellaisia viikkoja, että on tosi kiire, mut aina sitten viikonloppuna taas 
kerkeää. Semmoinen suunnitelmallisuus varmaan auttaa siinä. (Äiti, 
perhe 1. kaksi lasta) 

 
No ne on ehkä just sitä, että päällekkäisiä menoja ja kumpi peruu ja 
onko ihan välttämätön meno vai eikö ole ja että mitä, mihin halutaan 
käyttää joku vapaa-aika, kun mietitään että lähetäänkö sinne vai 
lähetäänkö tänne. - - Miehen työssä on aika paljon semmosta 
iltatilaisuuksia, missä pitäis olla edustamassa tai jotaki reissuja 
laskettelukeskuksiin, missä menee sitte toinen viikonlopun päivistä ja 
varmaan hän niinku kieltäytyy aika huomattavan monista niistä, emmä 
edes tiedä kuinka monesti kieltäytyy, mutta aika monesti niitä silti on, 
ne on sitte tietysti aina vähän semmosia tilanteita, et kumpi on 
arvokkaampaa, olla paikalla vai olla sitte perheen kanssa. (Äiti, perhe 3, 
kaksi lasta) 

 

 

6.3.3 Ajan tiivistyminen ja tunne ajan riittämättömyydestä 

Perhearjen ajallisuuden kolmas ulottuvuus oli ajan tiivistyminen ja tunne ajan 

riittämättömyydestä. Ajankäyttö, aikataulut ja ajan organisointi yhdistyivät 

perheen arjessa vahvasti tunteisiin; kielteiset aikaan liittyvät tunteet ja tunne 

ajan vähenemisestä olivat keskeisessä osassa perheiden arjessa. Isät ja äidit 

kokivat erilaisten tilanteiden aiheuttavan enimmäkseen kielteisiä tunteita 

kiireisyydestä, stressistä ja kiukkuisuudesta, joiden koettiin siirtyvän eri 

perheenjäsenten välillä ja sitä kautta aiheuttavan jännittyneitä tilanteita arjessa. 

Useimmiten nämä tunteet ilmenivät turhautumisena, hermostumisena, 

ärsyyntymisenä ja pinnan kiristymisenä. Kielteisten tunteiden syntymisen voisi 

nähdä johtuvan siitä, että tilanteita oli vaikea ennakoida, eri aikataulujen 

yhteensovittaminen oli haastavaa ja ajan organisointi oli epäonnistunut tai 
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puutteellinen. Nykyään yritetään myös yhä useammin ahtaa enemmän 

toimintoja samaan aikaan; hoidetaan työt, lasten harrastukset, omat 

harrastukset, kodinhoito, luodaan aikaa perheelle ja parisuhteelle. Nämä 

osaltaan vaikuttavat myös kielteisten tunteiden syntymiseen ja kokemukseen 

siitä, ettei aikaa ole riittävästi. Näin vanhemmat kertoivat aikaan liittyvistä 

tunteista: 

Ainakin joskus tulee niinku sillain aikataulun suhteen sillain kielteisiä 
tunteita ja hermostumistakin, että kun pitää ehtiä johonkin, vaikka nyt 
aamulla töihin ja tota poikia sitten saa hoputtaa ja tota ne ei si niinkun 
osaa sitten juurikaan sillain kiirehtiä, vaan ne mielellään istuvat 
aamupalapöydässä pitkään ja tota pukemiseen menee aikaa. (Isä, perhe 
3, kaksi lasta) 

 

Ehkä ne aikataulut, että sillonhan se aina kiristyy se pinna, kun 
huomataan, että on kiire ja piti ehtiä ja ei me ehitäkään. Ihan yhtä usein 
syy on minussa tai mun asioissa, jotak onkin edenny liian pitkälle. 
Mutta kun siihen yhistyy se että toiset ei pysty yhtään kiristään sitä 
tahtia siitä normaalista, et me saatas kirittyä sitä aikataulua, niin sillon 
tulee niitä hankalia tilanteita. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 

 

Kiire oli vahvimmin esillä vanhempien kuvauksissa arjen ajallisuuden 

kokemuksissa. Sen vastakohtana äidit ja isät pohtivat kiireettömyyttä ja sen 

merkitystä. Kiireen ja kiireettömyyden kokemusten voi nähdä vuorottelevan 

perheiden arjessa. Arjen kiireisistä hetkistä käytetään englanninkielistä termiä 

hot spots, joka kuvaa ajanjaksoja päivien tai viikkojen sisällä, jolloin ajan tahti 

on kiihtynyttä. Kiireettömistä hetkistä käytetään puolestaan englanninkielistä 

termiä cold spots, jolla tarkoitetaan rauhallisia ajanjaksoja, usein myös 

laatuaikaa. Kiireettömien hetkien (cold spots) rakentuminen oli useimmiten 

seurausta kiireisten hetkien (hot spots) onnistuneesta aikatauluttamisesta. 

(Southerton 2011, 131.) 
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Kiire koettiin hallitsevana jokapäiväisessä elämässä. Osa vanhemmista 

kuvasi sitä ajan riittämättömyytenä ja kamppailuna kelloa vastaan. Kiire oli 

hetkiä, jolloin ajan tahti oli kiristynyttä ja aikaa liian vähän erilaisiin 

toimintoihin. Tämä johti siihen, että vanhemmat kokivat joutuvansa jatkuvasti 

kirimään aikataulua ja kehottaa lapsia kiirehtimään, minkä he mainitsivat 

synnyttävän suurelta osin tilanteita, jotka purkautuivat kielteisinä tunteina ja 

reaktioina. Tällaisia olivat perheenjäsenten väliset yhteenotot ja kiristynyt 

ilmapiiri kotona. Vanhemmat kokivat kiireen arjessa seuraavasti:  

Musta tuntuu, et se on semmosta kellon kanssa (naurahtaa), kellon 
kanssa juoksemista. (Äiti, perhe 2, kolme lasta) 

Se on tuo kello joka tulee vastaan nii se on vähä sit semmonen et jos sais 
vuorokauteen yhen tunnin lisää nii se auttais tosi paljo sitte taas niinku 
näissä tekemisissä. (Isä, perhe 10, kolme lasta) 

Se kiire vaikuttaa sitten. Et siitä tulee sitten niitä sellasia ikäviä 
kahnauksia. Et se on kyllä, ei se niinku tietysti sitten kyllä 
viikonloppuna tai lomalla ni ei oo niinku mitään mut se arki on sellasta 
et sitä leimaa se kiire ja siitä saattaa sitten tulla niitä semmosia kurjia 
juttuja. (Äiti, perhe 6, kaksi lasta) 

 

Kiireettömyys vuorotteli arjessa kiireen kanssa. Onnistunut ajan organisointi oli 

keskeinen tekijä kiireettömien hetkien luomisessa ja osa vanhemmista koki 

onnistuvansa ajan organisoinnissa siten, että kiire ei vaikuttanut heidän 

arkeensa kielteisesti. Vanhempien kokemuksien mukaan kiireen valta arjessa 

sekä sen kielteisten vaikutusten ilmeneminen oli heidän omassa hallinnassaan 

ja riippuvainen heidän omasta asenteestaan ajankäytön suhteen. 

Kiireettömyydestä vanhemmat puhuivat näin: 

Ei kuitenkaan sellasta ylenpalttisen kiireistä. Että oikeesti ehitty olla 
perheen kanssa ja tehä niitä asioita vähä yhessäki. Ei kauhean, miten 
mä nyt sanoisin, ei kauhean stressaavaa tai kuormittavaa kuitenkaan, 
vaikka onki niinku tekemistä, nii se nyt vaan hoituu siinä päivä 
kerrallaan. (Äiti, perhe 3, kaksi lasta) 
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Et just sekin et me pystytään et me ei niinku sitä aamua eletä ihan 
sekuntikellon kanssa ja me on niinku aina tehty se, että me on koitettu 
esimerkiks herättää Lenni niin aikasin että se kerkee aamulla vähä 
leikkiä ja tälleen että saa semmosta rauhallisempaa, tasasempaa rytmiä 
siinä. Aamulla pitää pikkusen tehdä asioita omaan tahtiin, vaikka ei 
täysin pystykään. (Isä, perhe 11, yksi lapsi) 

 

Kiireettömät hetket kuvautuivat vanhempien puheissa usein perheen 

laatuaikana yhdessä, jolloin ajan tahti oli rauhallista ja oli paljon aikaa viettää 

yhdessä. Tällaisten hetkien luominen toi vanhemmille onnistumisen 

kokemuksia ajankäytön hallinnassa ja tunteen siitä, etteivät hetket yhdessä 

perheen kanssa olleet tällöin aikataulujen ohjaamia, vaan aika keskittyi 

yhdessäoloon ilman aikataulujen asettamia ehtoja. Näin yksi äideistä kertoi: ”Ja 

se onni oli siitä et sai kiireettömästi olla lasten kanssa ja sillain kellosta ei 

tarvinu niin välittää.” (Äiti, perhe 6, kaksi lasta). Vanhemmat arvostivat arjen 

kiireettömiä hetkiä ja mainitsivat onnistuneen päivän yhteydessä vaikuttavaksi 

tekijäksi juuri kiireettömyyden. ”Koko päivä – kiireetön, aikatauluton ja 

”ohjelmaton” vapaapäivä. Yhdessäolo lasten kanssa.” (Äiti, perhe 3, kaksi 

lasta). Yksi isä kuvasi kiireetöntä aikaa kotona lasten kanssa seuraavasti: 

Nii se että tavallaan kuitenkin kaipaa sitä kotiaikaa ja että saa olla 
kotona et ihan vaan niinku olla et ei tarvi lähtee harkkoihin et saa olla, 
tehä poikien kanssa. Että sieltä ei tarvii lähtee mihinkään kotoo nii se on 
niinku tavallaan se semmonen niinku helpotuspäivä sit ku semmonen 
mahtuu viikkoon. (Isä, perhe 10, kolme lasta) 

 

Kokonaisuudessaan nämä kolme ajan hallinnan ulottuvuutta kuvaavat perheen 

ajallista arkea ja sitä, miten ajallisuus jäsentyy ja rakentuu. Tammelin toteaa, 

että arkea eletään monimutkaisten ja yhtä aikaa esiintyvien aikataulujen myötä 

ja ihmiset ovat tottuneet pyrkimään hallitsemaan aikaa päivittäin; 

kontrolloimaan ja organisoimaan aikaa sekä sopeutumaan tunteeseen täyteen 
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ahdetusta ajasta (time squeeze). Aika on yksi keskeisistä ulottuvuuksista, jonka 

avulla perheet organisoivat elämäänsä. (Tammelin 2009, 16.) 

  



77 

 

7 POHDINTA 

 

7.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, mistä lapsiperheiden arjen 

ajallisuus koostuu ja minkälaisia merkityksiä aikaan liitetään vanhempien 

kuvaamana. Yhtäältä tavoitteena oli selvittää, miten aikaa vietetään ja mitä 

perheissä tehdään. Lisäksi tarkasteltiin myös sitä, mikä ajallisuuden 

rakentamisessa vanhempia ohjaa eli mitä siinä pidetään tärkeänä ja 

merkityksellisenä. Kiinnostus kohdistui siis siihen, miten aika näyttäytyy 

perheen arjessa ja sen eri toiminnoissa. 

Vanhempien kuvaamana perhearjen ajallisuus koostui kolmesta 

erilaisesta ajallisuudesta: Kotona olosta ja yhteisestä ajasta, perheajan 

ulkopuolisesta ajasta ja ajan hallinnasta. Kotona olo ja yhteinen aika muodostui 

rutiineista, yhdessäolosta ja siirtymistä. Rutiinit kuvattiin tässä tutkimuksessa 

peruspilariksi, jonka varaan arki ajallisesti hyvin pitkälti rakentui. 

Toistuvuudellaan rutiinien koettiin tuovan turvallisuutta ja tasapainoa 

lapsiperheiden arkeen. Päivittäiset rutiinit aamuin illoin sekä yhteiset ruokailut 

ja kotitöiden hoitaminen kuvautuivat tässä tutkimuksessa siis merkityksellisinä 

säännöllisyytensä tuoman ennustettavuuden ja turvallisuuden ansiosta, mutta 

myös siksi, että ne antoivat mahdollisuuden luoda yhteistä aikaa perheen 

kesken. Matilainen kuvaa rutiineja karttamerkkeinä, jotka sijoittuvat 

päivittäiseen rytmiin samoille paikoille ja tuovat järjestystä arkeen (Matilainen 

2008, 24). Tämä yhdistyy Galinskyn näkemykseen siitä, että rutiinit tekevät 

elämästä ennustettavan ja lapsen on sitä kautta helpompi mukautua tilanteisiin. 

(Galinsky 2000, 25.) 
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Siirtymät toistuivat perheiden arjessa rutiinien tavoin, kun 

perheenjäsenet hajaantuivat päivän ajaksi töihin, päivähoitoon ja kouluun ja 

kohtasivat uudelleen kotiin palatessa. Siirtymiin liitettiin usein kielteisiä 

tunteita, koska lähtö- ja paluutilanteissa ajan tahdin koettiin olevan kiihtynyttä 

ja hektistä, mistä usein seurasi hankalia tilanteita ja ilmapiirin kiristymistä. 

Osaltaan siirtymät olivat myös rauhoittumisen hetkiä, jotka valmistivat 

siirtymisen tilanteesta ja kontekstista toiseen. 

Yhdessäolo puolestaan oli se ydin, jonka myötä perheenjäsenet kokivat 

kehittävänsä tunteen yhteenkuuluvuudesta ja ”me-hengestä” yhdessä perheen 

kanssa. Yhdessäoloon liitettiin läheisyyden ja rentoutumisen merkityksiä, se 

kuvattiin hetkinä rakkaiden ihmisten kanssa ja erityisen merkityksellisenä siinä 

korostui toisten läsnäolo ja välittäminen toinen toisesta. ”Tavallinen 

tekeminen”, mikä tarkoitti tässä tutkimuksessa esimerkiksi oleskelua yhdessä 

perheen kanssa ilman että oltaisiin tehty mitään erityistä, muodostui yhdeksi 

yhdessäolon keskeiseksi kuvaajaksi. Zabriskie ja McCormick toteavat, että 

lapselle tärkeitä ovat tavanomaiset ja säännölliset vapaa-ajan intiimit hetket 

(core leisure patterns), jotka vastaavat erityisesti varhaislapsuudessa lapsen 

tarpeeseen johdonmukaisuudesta ja pysyvyydestä perheen arjen toiminnoissa. 

Näillä on myös merkitystä yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tunteen 

syntymiseen perheenjäsenten kesken. (Zabriskie & McCormick 2003, 180). 

Kyrönlampi-Kylmänen toteaa myös, etteivät lapset välttämättä kaipaa ns. 

puuhamaavanhempia. Tällä hän tarkoittaa sitä, että perheen yhteisen ajan ei 

tarvitse sisältää elämyksiä, kuten lomamatkoja ja reissuja huvipuistoihin, jotta 

lapset kokisivat yhdessä vietettävän ajan merkityksellisenä. (Kyrönlampi-

Kylmänen 2010, 122.) 

Tässä tutkimuksessa vanhemmat korostivat tavallista perheen kanssa 

oleilua. Myös muiden tutkimusten mukaan yhdessäolo ja läheisyys ovat 
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keskeistä, koska se koetaan turvallisena ja toisten läsnäoloa arvostetaan 

etukäteen suunniteltujen aktiviteettien sijaan. (Malinen & Rönkä 2009, 192; 

Pulkkinen 2002, 153-154.) Täten myös oma tutkimukseni tukee tuloksia 

läheisyyden ja tavallisen tekemisen vaalimisesta, vaikka nykyään paljon 

pohditaankin sitä, osataanko nimenomaan ”tavallisuutta” arvostaa, vai onko 

kokemushakuisuus ja toiminnantäyteinen elämä suosiossa. Arkeen liitetään 

usein esimerkiksi sanat toistuvuus ja tavallisuus, minkä myötä arki voi 

leimautua tylsäksi ja osittain pakolliseksi puurtamiseksi. Tämän ja aikaisempien 

tutkimuksien pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että nykypäivän perheet 

arvostavat kaiken perustana nimenomaan arkea sen luoman tuttuuden ja 

turvallisuuden vuoksi. Ilman arjen tuomaa vakaata, tuttua ja totuttua yhteistä 

aikaa, perheet eivät tuntisi yhtä tiivistä yhteyttä ja sitä kautta tasapainoista oloa 

sekä perheenä että yksilöinä. 

Toinen arjen ajallisuuden ulottuvuus oli perheajan ulkopuolinen aika, 

johon sisältyi perheenjäsenten oma aika, työ ja lasten harrastukset. 

Tarkastelussa oli tällöin, millaisia merkityksiä perheajan ajallisuus sai perheajan 

ulkopuolisen ajan kautta. Perheenjäsenten hyvinvointiin koettiin tässä 

tutkimuksessa vaikuttavan yhteisen ajan rinnalla se, että niin lapsella kuin 

aikuisella oli myös omaa aikaa. Sitä kuvattiin merkityksellisenä yksilön 

”henkisenä lepohetkenä”, jolloin sai keskittyä hetkeksi ainoastaan itseensä, 

purkaa stressiä ja ammentaa energiaa. Erityisesti vanhemman oma yksilöllinen 

hetki silloin tällöin koettiin palkitsevana ja sen koettiin lisäävän jaksamista arjen 

keskellä. Näin koettiin, että oltiin myös parempia perheen jäseninä luomassa 

yhteistä arkea. Oma aika ei kuvaudu selkeästi omaksi alueekseen perheen arkea 

tutkivissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Muissa tutkimuksissa kiinnostuksena 

on ollut parisuhdeaika, vanhempien yhteinen aika ilman lapsia, mutta 

perheenjäsenten omaa aikaa ei ole tutkittu erikseen. 
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Tässä tutkimuksessa kotona olo ja yhteinen aika tasapainoili 

selkeimmin työn ja lasten harrastusten kanssa. Niiden koettiin vievän aikaa 

perheen yhteiseltä ajalta ja heikentävän perheen mahdollisuutta olla ja viettää 

aikaa yhdessä; koettiin siis, että jouduttiin kielteisessä mielessä kamppailemaan 

ajan riittämisestä. Daly toteaa, että perheissä merkittävin taistelu ajan 

kontrolloimisessa käydään työn ja kodin välillä. (Daly 1996, 468.) Harrastukset 

vaikuttavat töiden rinnalla perheen yhteisen ajan toteutumiseen sekä yhdessä 

vietettävän ajan määrään, koska harrastukset ajoittuvat usein ilta-aikaan ja 

viikonloppuihin. (Pulkkinen 2002, 153). Kamppailu ajasta asetti perheajan sekä 

työn ja harrastukset ristiriitaan, vaikka tutkimuksen vanhemmat korostivat 

työn merkityksellisyyttä aikuisen elämässä niin taloudellisesti kuin henkisesti, 

ja samalla tavoin lapsen mahdollisuutta harrastaa pidettiin tärkeänä.  

Erityisesti työn koettiin vaikuttavan kielteisesti perheiden arkeen myös 

henkisellä tasolla; työhön liittyvät kielteiset tunteet ja ajatukset siirtyivät 

erilaisiin tilanteisiin kotona. Spillover-termi kuvaa myönteisten ja kielteisten 

tunteiden siirtymistä eri kontekstien välillä. Sen avulla tarkastellaan yleensä 

tunteiden siirtymistä kodin ja työn välillä, mutta tunteiden siirtymistä voidaan 

tarkastella myös kahden henkilön välisenä tapahtumana. (Larson & Almeida 

1999,14; Parikka 2010, 4). Tammelin tarkentaa, että perhe ja työ ovat 

vuorovaikutuksessa, koska kokemuksien nähdään olevan samansuuntaisia 

molemmissa. Vaikka myönteiset ja kielteiset kokemukset koetaan toisella 

alueella, vaikutukset ”läikkyvät” myös muille elämän osa-alueille. Ihminen ei 

tällöin ole kerrallaan pelkästään vanhempi tai työntekijä, vaan näiden roolien 

nähdään olevan olemassa samanaikaisesti. (Tammelin 2009, 28). Työhön 

liittyvien kielteisten tunteiden ei kuitenkaan nähdä siirtyvän ainoastaan töistä 

kotiin, vaan niiden nähdään syntyvän myös yhteisvaikutuksessa kodin 

tilanteiden kanssa. Hyvin usein kotiinpaluutilanteet, ruuhkatunnit (rush hour), 

joissa ajan tahti on usein kiihtynyttä ja hektistä, voivat yhdessä työstressin 
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kanssa saada aikaan kielteisiä tunteita. Perheenjäsenten saapuessa kotiin 

tunteet siirtyvät ja purkautuvat helposti muihin, kun kotona odottaa omat 

vaatimuksensa ja ollaan nälkäisiä, väsyneitä ja kiireisiä. Jännitteinen ilmapiiri 

syntyy erilaisten tunnemaailmojen kohdatessa, mikä saattaa synnyttää riitoja ja 

ikäviä tilanteita. (Kivimäki 2003, 86-87; Matjasko 2006, 48; Rönkä & Kinnunen 

2009, 86-87; Rönkä, Laitinen & Malinen 2009, 206-207). Galinsky kuvaa tätä 

erilaisten stressitekijöiden yhdistymistä termillä spill-in; työn aiheuttama stressi 

”läikkyy” kotiin, mutta se on samalla yhdistyneenä kodin sisäiseen stressiin. 

(Galinsky 2000, 169). 

Usein vähälle huomiolle jää se, että työstä siirtyy myös myönteisiä 

kokemuksia perheen arkeen. Työ ja perhe voivat olla täydentämässä ja 

tukemassa toisiaan. Työ vaikuttaa vanhempien hyvinvointiin ja voi kielteisten 

tunteiden lisäksi tuoda perheen arkeen myös myönteisiä tunteita; työ tuo 

vanhemmille onnistumisen kokemuksia ja luo tasapainoa elämään, joka 

vaikuttaa myönteisesti myös arjessa jaksamiseen. Galinsky toteaa, että työ ja 

perhe nähdään ensisijaisesti taisteluna toisiaan vastaan, mutta niin tämän kuin 

muiden tutkimusten mukaan molemmat voivat olla nautinnollisia, palkitsevia 

ja luoda myönteistä tunteiden siirräntää (positive spill over) (Galinsky 2000, 

169). 

Lapsiperheiden arjen voidaan tässä tutkimuksessa nähdä koostuvan 

myös ajan hallinnasta: erilaisista aikatauluista ja rytmeistä, jotka luovat arkeen 

tahdiltaan nopeampia ja rauhallisempia hetkiä. Arki kuvautuu yhä enemmän 

siten, että ajan tahti on kiihtyvää; syntyy tunne siitä, ettei aikaa ole riittävästi ja 

koetaan jatkuvaa kiireisyyttä. Southerton (2011) puhuu ajan organisoinnista 

osana kiireisyyden hallintaa, ja hänen mukaansa ihmiset yrittävät mahduttaa 

enemmän toimintoja samaan aikaan mitä ennen ja he ikään kuin tekevät 

elämänsä kiireisen tuntuiseksi. Hän toteaa ajan tiivistymisen ja 
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riittämättömyyden aiheutuvan siitä, että nykyään ihmiset yrittävät ahtaa (cram) 

aikaisempaan verrattuna enemmän toimintoja elämäänsä. Ihmiset yrittävät siis 

tehdä enemmän (doing more) samassa ajassa kuin ennen. Työpaikoilla 

työskennellään pidempiä päiviä ja samalla koetaan, että vapaa-aika on 

arvokkaampaa, kun se on aktiivista ja siihen yhdistyy paljon kulutusta. Tämän 

kaiken nähdään vaikuttavan siten, että vapaa-aika ja yhteinen aika perheen 

kanssa ”nipistyy” (time squeeze) ja elämä on kiireisen tuntuista.  

Scott tähdentää, ihmisten kamppailevan ajan lisäämisestä arkeen ja 

kokevat ”aikaköyhyyttä” (time poor); aika nähdään arvona, jota tulee käyttää 

harkiten. Tämä hallitsee ihmisten ajattelua, jolloin nopeasti tehty työ saa heidät 

kokemaan, että he ovat onnistuneet säästämään aikaa, kun taas aika jolloin ei 

tehdä varsinaisesti mitään, saa heidät kokemaan huonoa omaa tuntoa 

hukatusta ajasta. Vaikutus näkyy myös viikonlopuissa ja loma-aikoina, jolloin 

vapaa-aikaa pyritään täyttämään eri aktiviteeteilla, jotta tuotettaisiin 

mahdollisimman paljon nautintoa. (Scott 2009, 84-85). Ajasta tulee näin 

suorittamista. Toisaalta myös nykyaikana jatkuvalta tuntuva ongelma ajan 

riittämättömyydestä saa pohtimaan näiden tutkimusten pohjalta sitä, koituuko 

arjen ajan organisoiminen ongelmalliseksi siksi, että toimintoja on nykyään 

liikaa käytettävissä olevaan aikaan nähden vai siksi, että sitä organisoidaan 

heikoin perustein; keskitytään siihen, mitä ”pitäisi”, eikä siihen mitä 

todellisuudessa ehkä haluttaisiin tehdä ja pidetään tärkeänä.  

Southerton tuo esiin, että arki kuvataan yleensä vuoristoratakyytinä 

kiireisten (hot spots) ja kiireettömien (cold spots) hetkien vuorotellessa. 

Kiireiset ajat nähdään välttämättöminä, jotta kiireettömiä (laatuaika) hetkiä on 

mahdollista luoda. Keskeistä on se, miten ihmiset onnistuvat koordinoimaan 

aikaansa sosiaalisen elämänsä eri toimintojen välillä. Tämä kuvaa myös 

kiireettömiä hetkiä aikoina, joka on tarkoituksellisesti ja harkiten onnistuttu 
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luomaan perheen käyttöön. Perheissä saatetaan esimerkiksi ahtaa 

lauantaiaamut täyteen kotitöillä, jotta pystytään viettämään laatuaikaa perheen 

kanssa myöhemmin samana päivänä. (Southerton 2011, 131-132). 

Kiireettömyyden vaaliminen tuli selkeästi esille tässä tutkimuksessa. Yleensä 

kiireettömät hetket olivat niitä, joita vietettiin yhdessä perheen kanssa ja 

monesti kiireettömyys kuvattiin tällöin laatuaikana perheen kanssa. Usein 

viikonloput ja arkipäivien rauhalliset hetket koettiin aikoina, jolloin saatiin 

viettää aikaa yhdessä perheen kanssa ilman ajan tuomaa painetta ja jolloin oli 

mahdollisuus rentoutua ja palautua arjen kiireistä. Tämän voisi osaltaan nähdä 

yhdistyvän myös siihen, miksi perheissä arvostettiin tavallista tekemistä; 

yhteisen ajan mahdollistamiseksi riitti kun oltiin yhdessä tässä ja nyt ilman 

siirtymisiä paikasta toiseen. Useat tutkimukset (Daly 2001; Dencik 2005; 

Southerton 2003; Malinen&Rönkä 2009) korostavat kiireetöntä yhdessäoloa 

tärkeänä töistä ja päivähoidosta palautumisessa sekä ylläpitämässä ja 

kehittämässä perheen tiivistä ilmapiiriä ja yhteenkuuluuvuden tunnetta. Rönkä 

ym. tarkentavat, että illat ja viikonloput ovat usein rentoutumisen ja 

tyytyväisyyden aikaa, koska ihmiset kokevat, että he pystyvät tuolloin 

viettämään yhdessä aikaa ilman ulkopuolisia työn, koulun ja päivähoito 

asettamia paineita (Rönkä, Laitinen & Malinen 2009, 220). 

Vaikka yhteisen ajan määrään oltiin jossain määrin tyytyväisiä, 

tutkimuksen vanhemmat olivat sitä mieltä, että yhteistä aikaa perheen kesken ei 

vietetä tarpeeksi ja toivottiin, että yhteistä aikaa olisi vielä enemmän. Dalyn 

tutkimuksessa ajallisen tietoisuuden yksi näkyvimmistä merkeistä oli syyllisyys 

siitä, ettei yhteistä aikaa lapsen kanssa ollut tarpeeksi. Tutkimuksen isät 

kokivat, että kovasta yrityksestä ja halusta huolimatta, he eivät aina onnistuneet 

vastaamaan odotuksiin yhdessä vietettävän ajan määrästä. Isät kokivat, että 

yhdessä vietettiin mahdollisimman paljon aikaa, mutta se ei kuitenkaan ollut 

tarpeeksi, vaan yhteistä aikaa toivottiin vielä enemmän. (Daly 1996, 470). 
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Voidaanko nykyaikana saavuttaa tilanne, jolloin ollaan tyytyväisiä siihen, että 

aikaa on tarpeeksi? Onko kyse myös siitä, että ei olla tarpeeksi pohdittu, mitä 

pidetään ajallisesti ensiarvoisen tärkeänä, vaan yritetään ahtaa mahdollisimman 

paljon toimintoja päiviin, vaikka tiedetään, että ajallisesti kaikkein tärkeimpänä 

pidetystä joudutaan silloin karsimaan? Toisaalta tilanne voi olla, että 

esimerkiksi mahdollisuus viettää enemmän aikaa perheen kanssa nähdään 

ihanteellisena kuvitelmana, mutta sen toteuttaminen vaan on mahdotonta. 

Selkeästi sekä tässä että muissa tutkimuksissa on havaittavissa, että 

lapsiperheissä päätöksiä tehtäessä etusijalla on lapsien etu ja myös se, mikä on 

perheelle parasta. Yhteistä aikaa toivottiin ja pyrittiin luomaan lisää, koska 

yhteistä aikaa arvostettiin ja sen koettiin olevan hyväksi sekä lapsen että koko 

perheen hyvinvoinnin kannalta ja ajankäytöstä vähennettiin muita menoja ja 

työntekoa yhteisen ajan mahdollistamiseksi. Tämän voisi nähdä merkitsevän 

sitä, ettei ajan riittäminen olisi täysin saavuttamaton päämäärä.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen pätevyyttä arvioidaan 

luotettavuuden perusteella. Luotettavuuden arviointi pohjautuu 

tutkimusprosessin eri vaiheiden toteutuksen perusteluun ja esille tuomisen 

tarkkuuteen; toisin sanoen koko tutkimusprosessin arviointiin. (Eskola & 

Suoranta 1998, 209-211.) Tässä tutkimuksessa pyrittiinkin tuomaan esiin 

mahdollisimman tarkasti tutkimuksen eri vaiheet ja perusteltiin 

mahdollisimman selkeästi eri vaiheissa tehtyjä päätöksiä. Analyysiprosessi 

kuvattiin vaiheittain ja sitä havainnollistettiin analyysin eri vaiheita kuvaavin 

taulukoin. Aineisto analysoitiin järjestelmällisesti tunnistamalla ja kokoamalla 

kaikki aikaan liittyvät aineistokohdat, joille annettuja merkityksiä analysoitiin 

tarkemmin. 
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Tämä tutkimus tehtiin osana Pienten lasten perhearki ja myönteinen 

vanhemmuus- projektia, jonka myötä päästiin yhdessä muiden projektiin 

osallistuvien tutkijoiden kanssa suunnittelemaan käytettäviä 

aineistonkeruumenetelmiä. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyyn 

teemahaastatteluun oli mahdollisuus suunnitella yhdessä muiden kanssa 

erilaisia teemoja ja kysymyksiä, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin kunkin 

tutkijan tutkimuksen tarkoitusta. Aikaan keskittyvää tutkimustehtävääni 

palveli erityisesti ajankäyttöpäiväkirjat ja aikaan kohdistuneet 

haastattelukysymykset. Vanhemmat toivat ajallisuuteen liittyviä aihepiirejä 

esiin myös oma-aloitteisesti haastattelun aikana. Täten voidaan nähdä, että 

haastatteluaineistolla ja ajankäyttöpäiväkirjoilla oli mahdollisuus saada 

kerättyä tämän tutkimuksen tarkoitusta vastaavaa aineistoa. 

Haastattelu ja päiväkirja-aineisto valikoituivat tämän tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmiksi sen vuoksi, että niiden avulla uskottiin saatavan 

mahdollisimman kattava kuvaus vanhempien näkökulmasta katsottuna arjen 

ajallisuudesta. Keskeistä tässä tutkimuksessa oli saada vangittua ajan 

merkityksiä ja siihen näiden menetelmien koettiin vastaavan parhaiten. 

Valittujen menetelmien koettiin vastanneen tarkoitusta ja tarjonneen sen, mitä 

menetelmän toivottiin kattavan. Yksi mahdollisuus toisin tekemiseen olisi ollut 

käyttää havainnointia yhtenä menetelmänä haastattelun ja päiväkirja-aineiston 

lisäksi. Tämä menetelmä olisi voinut tarjota erilaisen näkökulman erilaisten 

arjen tilanteiden tarkasteluun. Useimmat perheet eivät valinneet havainnointia 

tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä, joten sen ei tämän tutkimuksen 

rajoissa koettu olevan aiheellinen yhdessä tutkimuksessa käytettyjen muiden 

menetelmien kanssa. Aineisto oli myös riittävää ilman havainnointiakin ja 

sisälsi paljon aikaan liittyvää materiaalia, jota tässä tutkimuksessa saatiin 

hyödynnettyä. 
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Tämän tutkimuksen aineiston keruu tehtiin yhdessä projektissa 

mukana olevien tutkijoiden kanssa. Tutkittavat perheet valittiin niiden 

perheiden joukosta, joissa oli kaksi vanhempaa, jotta saataisiin mahdollisimman 

kattava kuva tutkimuksen aiheesta vanhempien näkökulmasta. Perheitä ei 

valikoitu erikseen lapsien lukumäärän tai iän mukaan, mutta ne kaikki olivat 

perheitä, joissa lapsista nuorin oli päiväkoti-ikäinen ja vanhemmat lapset 

kouluiässä, 7-12- vuotiaita. Vaikka tutkimuksen päätarkoitus oli tarkastella 

aihetta vanhempien näkökulmasta, tekee tutkimusperheiden samankaltaisuus 

tutkimusjoukosta melko yksipuolisen.  
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7.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tulevaisuudessa tätä aihetta voisi tutkia ottamalla tutkimusjoukkoon selkeästi 

keskenään erilaisia perheitä. Tässä tutkimuksessa perheissä oli äiti, isä ja 

jokaisessa perheessä oli yhdestä kolmeen lasta, joista nuorin oli 

päivähoitoikäinen ja muut mahdolliset lapset kouluikäisiä. Tutkimusperheiden 

lapset voisivat jatkossa olla selvemmin keskenään eri-ikäisiä. Jos kohde 

halutaan pitää lapsiperheissä, voisi tutkimusjoukko koostua tällöin 

vaihtelevasti perheistä, joissa on vauva- ja päivähoitoikäisiä, vain 

päivähoitoikäisiä, vain kouluikäisiä sekä päivähoito- ja kouluikäisiä lapsia. 

Tällaisen vaihtelun avulla olisi mahdollista tarkastella, onko eri-ikäisten lasten 

lapsiperheiden välillä selkeitä eroja, miten arjen ajallisuus näyttäytyy ja koetaan 

vai onko arki kuvattavissa samalla tavalla yleisesti lapsiperheissä. Lisäksi 

tutkimuksessa voisi olla mukana myös perheitä, joissa on ainoastaan yksi 

vanhempi. 

 Jatkossa tarkastelun kohteena voisi olla enemmän äitien ja isien 

kokemukset erillään ja niitä voitaisiin verrata keskenään; löytyykö 

kokemuksista eroja ja korostuuko äitien ja isien kokemuksissa eri asiat. Tässä 

tutkimuksessa vertailua vanhempien välillä ei tehty systemaattisesti, vaikkakin 

muutamissa kohdissa tuotiin esille äitien ja isien välisiä eroja. Lapsiperheiden 

ajallisuuden tutkimiseen voisi ottaa mukaan myös lapsen näkökulman 

vanhempien rinnalle. Näin saataisiin lasten ääni kuuluviin, koska hyvin usein 

lasten näkemykset ovat aikuisten sanoittamia ja tulkitsemia. Tässä 

tutkimuksessa tuli monesti esiin arjen toiminnassa se, että se ohjautui lapsen 

edun mukaisesti tai jotain tehtiin, koska lapset olivat osoittaneet ja kertoneet 

sen olevan heille tärkeää ja mieluista. Uskon, että tuo tieto on luotettavaa, 

vaikka se vanhempien kertomana tässä tutkimuksessa esiintyykin. Ottamalla 



88 

 

lapset mukaan saataisiin kuitenkin varmasti tavoitettua sellaisia asioita, joita 

vain lapsi voi omasta perspektiivistään kertoa. 

 Mahdollisuudet käyttää eri tutkimusmenetelmiä tätä aihetta 

tutkittaessa on varmasti moninaisia, mutta uskoisin, että havainnointi voisi 

tarjota esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyjen haastattelu- ja 

päiväkirjamenetelmien ohella keinon tavoittaa erilaisen näkökulman tiedon 

keruuseen. Havainnointi vaatii tarkan suunnitelman siitä, mitä sillä pyritään 

tarkastelemaan ja miten se käytännössä toteutetaan. Havainnointi voisi tarjota 

hyvän näkökulman esimerkiksi siihen, miten vanhemmat esimerkiksi toimivat 

nopeatempoisissa hetkissä, kuten lähtö- ja paluutilanteissa, joihin yleensä liittyy 

kielteisiä tunteita ja ”hässäkkää”. Tämän avulla voitaisiin osaltaan tarkastella 

syitä sille, miksi nämä tilanteet ovat ongelmallisia ja myös pohtia keinoja 

lievittää ongelmia; mahdollisesti antaa myös vanhemmille tilaisuuden pohtia 

omaa toimintaansa tämän kautta ja näin keinoja arjen haasteellisiin tilanteisiin. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että havainnointi menetelmänä vaatii sen, että 

tutkittavat ovat avoimia sen suhteen, että heidän arkeaan kuvataan. Myös siitä 

täytyy huolehtia, että tilanteet saadaan luotua mahdollisimman 

totuudenmukaisiksi. Havainnointilanteet voivat aiheuttaa sen, että tutkittavat 

saattavat pyrkiä tuottamaan kaivattua tietoa, jos he tietävät tarkasti, mitä 

havainnoinnilla pyritään vangitsemaan; tällöin tilanteet saattavat olla 

todellisuuden sijaan enemmän ”esiintymistä” ja ”toivotunlaista 

käyttäytymistä”. Havainnoinnin yhteydessä pitää myös rajata tarkasti se, mitä 

havainnoitavasta materiaalista pyritään tutkimaan. 

 Ajallisuuden tutkimisen kautta voidaan saavuttaa oleellista tietoa 

perheiden arjesta nykypäivänä. Aika vaikuttaa keskeisesti perheiden 

jokapäiväiseen elämään; vietetään aikaa yhdessä ja erikseen, koetaan 

kiireisyyttä, ajan riittämättömyyttä ja haastavia hetkiä sekä toisaalta 
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kiireettömyyttä, rentoutumista ja rauhallisia hetkiä. Aika tuntuu ja näkyy 

arjessa erilaisina kokemuksina, tunteina, toimintoina ja asenteina. Nyky-

yhteiskunnassa, jossa tähdätään tehokkuuteen ja tarjotaan ympärivuorokautisia 

palveluja, arjen ajallisuuden tarkastelu on ajankohtaista, jotta näkökohta pysyy 

edelleen siinä, että ihminen ohjaa aikaa, eikä aika ihmistä.  
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LIITEET 

 

LIITE 1: Aikuisten haastattelurunko  

 

Aluksi kysytään taustatiedot: haastateltavan ikä, koulutus, ammatti, työtilanne (missä on työssä-

työtön), lisäksi siviilisääty ja perhesuhteet. 

 

1. Perhesuhteet  
� teidän perhe 
� lapsen tärkeät ihmiset 

o lapsen yhteydenpito heihin 
� perheen muutokset ja niiden vaikutukset  

o lapseen  
o vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen  

 
2. Arki ja rutiinit lapsen kanssa (mieti arkea viimeisen viikon ajalta) 

� Arjen sanat. (erillinen paperi ohessa) Instruktio: Tässä on satunnaisia sanoja, 
jotka liittyvät arkeen. Mitkä sanoista kertovat jotakin omasta arjestasi Entä mitä 
sanoja paperista puuttuu, joita sinun arkesi sisältää? Keskustelua sanojen 
pohjalta (oliko viikko tavanomainen, miten erosi tavanomaisesta) 

� Haluaisitko piirtää ja kirjoittaa, millainen on omasta näkökulmastasi perheenne 
eilinen päivä. (piirustus: aamu, iltapäivä, illansuu ja myöhäinen ilta). Keskustelua 
piirroksen pohjalta (voi liittää seuraaviin, jos mahdollista)  

� omat arkeen liittyvät rutiinit/ päivittäiset toiminnat 
� lapselle tärkeät rutiinit/ päivittäiset toiminnat 
� työn näkyminen perheen arjessa/ oman ja puolison ansiotyön vaikutus perhe-
elämään 

� aika ja tekemiset lapsen kanssa  
� perheen yhteinen aika ja mikä siihen vaikuttaa 
� aikuisen perheeseen liittyvät tunteet  

o myönteiset tunteet perhearjessa (millaisia tunteita viimeisen viikon ajalla 
olet kokenut perhearjessa, voi hyödyntää arjen sanat, mainitsivatko siinä 
vaiko jättikö tunteet mainitsematta..) 

o kielteiset tunteet perhearjessa 
o vaikeat tilanteet ja niihin liittyvät tunteet 

 
3. Aikuisen ja lapsen väliset tunnesuhteet 

Seuraavaksi puhutaan lapsen ja sinun välisestä suhteesta ja siihen liittyvistä tunteista. 
� aikuisen ja lapsen suhde hyvine ja huonoine puolineen  

o Kerro, millainen lapsesi sinusta on? 
o ilahduttavat asiat 
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o huolestuttavat asiat lapsessa  
� lapsen tunteet ja omat reaktiot  (millaisiin asioihin/tilanteisiin liittyvät?) 

o lapsen tyytyväisyys, ilo  
o lapsen kiukku ja lohduttaminen 
o lapsen pelot ja huolet 

� perheen ilmapiiri ja millaiset seikat siihen vaikuttavat  
o tunteita ilmaiseva vai tyyni perhe 
o puolison (ja muiden perheenjäsenten, jos esimerkiksi vaimo/mies/lapsi 
on huonolla tuulella, miten se vaikuttaa sinuun??) tunteet ja omat 
reaktiot 

o kiire, stressi 
o myönteisyys ja sen ylläpitäminen 
o läheisyys, tykkääminen, hellyys, välittäminen  

� ristiriidat perhesuhteissa: Miten ja mistä teidän perheessä riidellään? 
o lapsen ja aikuis(t)en väliset erimielisyydet 
o aikuisten riidat ja niiden vaikutus lapseen  
o riitojen jälkeen: sopiminen, mökötys, selittäminen lapselle  

 

4. Oma vanhemmuus ja lasten kasvatus arjessa 
Seuraavaksi puhutaan lasten kasvattamisesta arjessa. Millaista se sinusta on? 

o hyvä lapsuus 
o tytön/pojan kasvattaminen 
o omat periaatteet ja tavoitteet kasvatuksessa  
o lapsen ohjaaminen, neuvominen ja opettaminen  
o lapsen tarpeet ja lapsen näkökulman huomioiminen arjessa 
o päätöksenteko perheessä ja lapsen osallistuminen  
o säännöt ja rajat, niiden noudattamisen valvominen, reagointi huonoon 
käytökseen ja hankaliin tilanteisiin  

Nyt haluaisin kuulla, millaista sinusta on olla äiti/isä.  
o äitinä olemisen/isänä olemisen erot  
o vastuu perheen arjessa 
o kotityönjako 
o voimavarat  

 
Haluatko lisätä jotakin keskusteluun? 

 

Kiitos haastattelusta! 
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LIITE 2: Paperipäiväkirja niiltä osin, joita tässä tutkimuksessa 

käytettiin 

 

Aikuisen päiväkirja 

 

nimi 

 

päivä 1: ______________ 

päivä 2: _____________ 

 

 

Täytä päiväkirjaa yhtenä päivänä viikolla ja yhtenä 

päivänä viikonloppuna. Aikapäiväkirjaa on hyvä täyttää 

päivän kuluessa, mutta muihin kohtiin voit vastata iltaisin. 

Aikapäiväkirjaan kirjataan päivän aikana tapahtuneet 

toiminnat ja tehtävät, joissa olet osallisena kotona. Työpäivän 

osalta merkitään vain työaika ja oma vallitsevin mieliala 

työpäivän aikana. 
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Mitä teit?Mitä teit?Mitä teit?Mitä teit? AlkamisAlkamisAlkamisAlkamis----
aikaaikaaikaaika     

PäättyPäättyPäättyPäätty----
misaikamisaikamisaikamisaika 

Kenen Kenen Kenen Kenen 
kanssa?kanssa?kanssa?kanssa? 

Teitkö Teitkö Teitkö Teitkö 
samalla samalla samalla samalla 
muuta?muuta?muuta?muuta? 

Oma Oma Oma Oma 
tunnetilasi? tunnetilasi? tunnetilasi? tunnetilasi? 
(iloinen, 
surullinen, 
tyytyväinen, 
ärtynyt, 
innostunut, 
stressaantunut..) 

 00:00     

      

      

      

  00:00    

 

 

Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä koko perheesi koko perheesi koko perheesi koko perheesi 
kannalta kannalta kannalta kannalta hyvästä hetkestähyvästä hetkestähyvästä hetkestähyvästä hetkestä    tai tapahtumastatai tapahtumastatai tapahtumastatai tapahtumasta. Kuvaile mitä tapahtui, keitä oli . Kuvaile mitä tapahtui, keitä oli . Kuvaile mitä tapahtui, keitä oli . Kuvaile mitä tapahtui, keitä oli 
läsnä, kuka oli aloitteellinen, mitä koit, tunsit, ajattelit, havaitsitläsnä, kuka oli aloitteellinen, mitä koit, tunsit, ajattelit, havaitsitläsnä, kuka oli aloitteellinen, mitä koit, tunsit, ajattelit, havaitsitläsnä, kuka oli aloitteellinen, mitä koit, tunsit, ajattelit, havaitsit....        

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta keskeisimmästä koko perheekoko perheekoko perheekoko perheesi si si si 
kannalta kannalta kannalta kannalta hankalasta hetkestä tai tapahtumastahankalasta hetkestä tai tapahtumastahankalasta hetkestä tai tapahtumastahankalasta hetkestä tai tapahtumasta. . . . (Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin hyvästä hetkestähyvästä hetkestähyvästä hetkestähyvästä hetkestä    
lapsen kanssa. lapsen kanssa. lapsen kanssa. lapsen kanssa. (Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)    

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin Kerro alla oleville viivoille kuluneen päivän ajalta jostakin hankalasta hankalasta hankalasta hankalasta 
hetkestähetkestähetkestähetkestä    lapsen kanssalapsen kanssalapsen kanssalapsen kanssa.... (Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)(Katso tarkempi ohje edellä.)    

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 


