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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla yhteisvanhemmuus 

toimii perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon häiriö. Lisäksi tutkittiin 

vanhempien kokemaa stressiä näissä perheissä sekä tarkasteltiin 

vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden yhteyttä. Tutkimuksessa 

vertailtiin vanhempia, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö (ns. 

tutkimusryhmä) ja vanhempia, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä (ns.  

verrokkiryhmä).  

Tutkimus toteutettiin verkkokyselyllä. Tutkimukseen osallistujia oli 

yhteensä 103, joista 31 kuului tutkimusryhmään ja 73 verrokkiryhmään. 

Tutkimus oli määrällinen ja aineistoa analysoitiin SPSS 24 -ohjelmistolla. 

Analyysimenetelminä käytettiin Mann Whitney U-testiä ja Spearmanin 

korrelaatiokerrointa. 

Tutkimusryhmään kuuluvat vanhemmat kokivat enemmän stressiä 

vanhemmuudesta kuin verrokkiryhmän vanhemmat. Ryhmät eivät eronneet 

toisistaan yhteisvanhemmuuden suhteen, mutta tutkimusryhmässä koettiin 

vähättelyä toisen vanhemman taholta enemmän kuin verrokkiryhmässä. 

Vanhemmuuden stressi oli negatiivisesti yhteydessä yhteisvanhemmuuteen 

molemmilla ryhmillä. Vanhemmat kokivat siis sitä enemmän stressiä 

vanhemmuudestaan, mitä heikompi yhteisvanhemmuuden laatu oli. 

Yhteisvanhemmuuden ja vanhemmuuden stressin väliset korrelaatiot olivat 

korkeampia tutkimusryhmällä kuin verrokkiryhmällä. 

Tutkimustulokset korostavat yhteisvanhemmuuden laadun tärkeyttä 

vanhemmuuden stressin määrän vähentämisessä. Yhteisvanhemmuuden 

tukeminen erityisesti niissä perheissä, joissa lapsella on haasteita, on tärkeää. 



Perheelle tarjottavan tuen ei tulisi keskittyä ainoastaan suoraan lapsen, vaan 

myös vanhemmuuden ja erityisesti yhteisvanhemmuuden tukemiseen. 

Asiasanat: Yhteisvanhemmuus, vanhemmuuden stressi, autismin kirjo, autismi   



SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................................... 2 

SISÄLTÖ ........................................................................................................................ 4 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 6 

1.1 Autismin kirjo .................................................................................................. 7 

1.2 Yhteisvanhemmuus ja stressi perheissä, joissa lapsi tarvitsee tukea .... 10 

1.2.1 Vanhemman haasteet lapsen tarvitessa tukea ............................. 10 

1.2.2 Parisuhde koetuksella lapsen tarvitessa tukea ............................ 12 

1.2.3 Stressi tukea tarvitsevan lapsen vanhemmuudessa ................... 13 

1.2.4 Toimiva yhteisvanhemmuus tukena erityisperheissä ............... 15 

1.3 Tutkimuskysymykset ................................................................................... 18 

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ........................................................... 20 

2.1 Tutkimusaineiston keruu ............................................................................. 20 

2.2 Tutkimukseen osallistujat ............................................................................ 23 

2.3 Aineiston analyysi......................................................................................... 28 

2.4 Eettiset ratkaisut ............................................................................................ 29 

3 TULOKSET ........................................................................................................... 32 

3.1 Vanhemmuuden stressi tutkimus- ja verrokkiryhmällä ......................... 32 

3.2 Yhteisvanhemmuus tutkimus- ja verrokkiryhmällä ................................ 33 

3.3 Vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden välinen yhteys 

tutkimus- ja verrokkiryhmällä ........................................................................... 35 

4 POHDINTA .......................................................................................................... 37 

4.1 Ryhmien väliset erot vanhemmuuden stressissä sekä 

yhteisvanhemmuuden ja stressin välisessä korrelaatiossa ............................ 37 

4.2 Tutkimuksen arviointi ja rajoitukset .......................................................... 39 



4.3 Käytännön johtopäätökset ........................................................................... 41 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 43 



1 JOHDANTO

Vanhemmuus voi olla erityisen haastavaa perheessä, jossa lapsi tarvitsee erityistä 

tukea. Lapset, joilla on autismin kirjon häiriö, vaativat usein vanhemmiltaan 

paljon. Autismin kirjon häiriössä lapsen toiminta sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa on poikkeavaa. Puheen ymmärtämisen, tuottamisen tai 

molempien kehitys voi olla poikkeavaa tai viivästynyttä. Lapsella voi olla myös 

kertautuvaa käytöstä, josta hänen on vaikea poiketa. Kertautuva käytös voi 

liittyä esimerkiksi käytöstapoihin, päivittäisiin tottumuksiin ja rituaaleihin tai 

motorisiin maneereihin, kuten käden heiluttamiseen. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2012, 289-290). Kielisen, Loukusan, Mattilan ja Moilasen 

(2012, 1455–1456) mukaan keskeisiä vaikeuksia ovat myös neurokognitiiviset 

puutteet, poikkeavuudet aisteissa ja erilaiset vaikeudet kielenkehityksessä.  

Vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, on huomattu 

kokevan stressiä vanhemmuudestaan (Bordin, Duarte, Mooney & Yagizi 2005; 

Brobst, Clopton & Hendrick 2009; Cordier ym. 2018; Hertog, Hill-Chapman & 

Maduro 2013; May 2014; Schalock & Silva 2012). Tukea tarvitsevan lapsen 

vanhemmuus voi tuoda esiin jokapäiväisiä haasteita, joita vanhemmat, joiden 

lapsella ei ole erityistarpeita, eivät välttämättä kohtaa. Esimerkiksi erilaiset 

poikkeamat lapsen itsesäätelyssä voivat lisätä vanhempien stressiä. 

Kehitysviivästymiä lapsilla, joilla on autismin kirjon häiriö, voidaan havaita 

muun muassa nukkumisessa, puheen tuottamisessa ja käytöksen säätelyssä. 

(Schalock & Silva 2012, 571). Stressi voi aiheuttaa vanhemmille monenlaisia 

terveydellisiä ongelmia ja onkin siksi pitkään jatkuneena vaarallista (Mattila 

2018). 

Erityisesti äitien, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, on havaittu 

kokevan ongelmia parisuhteessaan ja perheen toiminnassa. (Chiang ym. 2012, 

263.) Toimiva yhteisvanhemmuus voi auttaa vanhempia erityisesti tilanteessa, 

jossa lapsi tarvitsee poikkeuksellisen paljon tukea. Yhteisvanhemmuudella 

tarkoitetaan tapaa, jolla vanhemmat toimivat yhdessä vanhempina (Feinberg 

2003, 96). Yhteisvanhemmuuden ja vanhemmuuden stressin välillä on havaittu 
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yhteys vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö. Mitä parempaa 

yhteisvanhemmuuden laatu on, sitä vähemmän koetaan stressiä 

vanhemmuudesta. (Cordier ym. 2018; May 2014.) 

Yhteisvanhemmuudesta ja vanhemmuuden stressistä tehdyt tutkimukset 

ovat suomalaisessa kontekstissa vielä harvinaisia. Vanhemmuuden stressin ja 

autismin kirjon yhteydestä löytyy jo paljon kansainvälistä tutkimusta (esim. 

(Bordin ym. 2005; Brobst ym. 2009; Cordier ym. 2018; Hertog ym. 2013; May 2014; 

Schalock & Silva 2012), mutta yhteisvanhemmuuden ja autismin kirjon suhteesta 

ei löydy vielä paljon tutkimustietoa. Myöskään yhteisvanhemmuuden ja 

vanhemmuuden stressin mahdollista yhteyttä ei ole vielä paljonkaan tutkittu. 

Etenkin suomalaisissa tutkimuksissa yhteisvanhemmuus näyttäisi olevan vielä 

harvinainen aihe jo itsessään, joten jo sen tutkiminen osoittautuu tärkeäksi. 

Erityisen tärkeää on tarkastella yhteisvanhemmuutta perheissä, joissa lapset 

tarvitsevat tukea, sillä vanhemmuus voi näissä perheissä olla poikkeuksellisen 

haastavaa. Yhteisvanhemmuuden paremman laadun on havaittu olevan 

yhteydessä vanhemmuuden stressin vähäisempään määrään. Tällaiset 

havainnot tukevat ajatusta siitä, että erityisesti yhteisvanhemmuuden tukeminen 

on tärkeää, jotta vanhemmat pystyisivät vähentämään stressiä 

vanhemmuudestaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla 

yhteisvanhemmuus toimii perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon häiriö. 

Lisäksi tutkittiin vanhempien kokemaa stressiä perheissä, joissa lapsella on 

autismin kirjon häiriö. Myös vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden 

yhteyttä tarkasteltiin. Tutkimuksessa vertailtiin vanhempia, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö ja vanhempia, joiden lapsella ei ole autismin kirjon 

häiriötä. 

1.1 Autismin kirjo  

Autismin kirjoon voidaan katsoa kuuluvan lapsuusiän autismin, aspergerin 

oireyhtymän, disintegratiivisen kehityshäiriön ja epätyypillisen autismin 
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(American Psychiatric Association 2015, 11). Kaikki nämä oireyhtymät ja 

kehityshäiriöt kuuluvat laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, joille tyypillistä ovat 

poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Yksilön 

toiminnat ovat myös yleensä kapea-alaisia ja kaavamaisia. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2012, 289.) Keskeisiä autismin kirjon häiriöihin liittyviä 

vaikeuksia ovat lisäksi neurokognitiiviset puutteet, aistipoikkeavuudet ja 

vaikeudet kielenkehityksessä (Kielinen ym. 2012, 1455–1456). Yleensä 

poikkeavuus ilmenee ennen kuuden vuoden ikää (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2012, 289). 

Autismin kirjo kokoaa yhteen nämä neljä aiemmin erillisen diagnoosin 

antaneet häiriöt ja oireyhtymät. Nämä neljä diagnoosia ovat oikeastaan yksi 

samanlainen tila, jossa oireiden vakavuus on yksilöstä riippuen vaihteleva. 

(American Psychiatric Association 2015, 11.) Esimerkiksi Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (2012, 298) mukaan on erittäin todennäköistä, että osa 

aspergerin oireyhtymän diagnooseista on todellisuudessa autismin lieviä 

muotoja. Mielenterveydenhäiriöiden luokituksen uusimman version mukaan 

DSM-5:n mukaan autismin kirjon häiriöitä ei luokitella enää omiksi 

diagnooseikseen (Leppä & Tammimies 2020). 

Lapsuusiän autismi on laaja-alaisen kehityshäiriön muoto. Se ilmenee 

useimmiten ennen kolmen vuoden ikää poikkeavana kehityksenä 

molemminpuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, viestinnässä sekä kapea-

alaisena ja kertautuvana käytöksenä. Merkkejä autismista on usein ollut 

nähtävissä jo aiemmin, sillä diagnoosia ei yleensä edellä täysin normaali 

kehitysjakso. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 289.) 

Autismiin liittyy useita erilaisia oireita, kuten pelkoja, uni- ja 

syömishäiriöitä, raivokohtauksia, aggressiivisuutta ja itsensä vahingoittamista. 

Autistinen lapsi on usein erittäin kiinnostunut tai kiintynyt johonkin tiettyyn 

asiaan. Erityisesti kaavamaiset asiat, kuten päivämäärät ja aikataulut voivat olla 

lapselle tärkeitä. Vanhemmiten ja aikuisiällä autistisen henkilön puutteet 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa ja kiinnostuksen kohteissa 
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säilyvät. Spontaaniuden, aloitekyvyn ja luovuuden puuttuminen ovat yleisiä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 289.) 

Aspergerin oireyhtymässä on paljon samankaltaisuutta lapsuusiän 

autismin kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus on poikkeavaa ja mielenkiinnon 

kohteet ja toiminnot ovat kaavamaisia ja rajoittuneita. Autismista Aspergerin 

oireyhtymä eroaa siinä, että älykkyystaso on useimmiten normaali, vaikkakin 

huomattavaa kömpelyyttä voi esiintyä. Lapsella ei kuitenkaan ilmene kielen tai 

kognitiivisen kehityksen viivästymää. Häiriötä esiintyy pääasiassa pojilla, mutta 

jonkin verran myös tytöillä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 297–298.) 

Disintegratiivinen kehityshäiriö eli muu lapsuusiän persoonallisuutta 

hajottava kehityshäiriö on lapsuusiällä ilmenevä häiriön muoto, jossa normaalin 

kehitysjakson jälkeen lapsi muutaman kuukauden kuluessa menettää useita eri 

elämänalueilta omaksumiansa taitoja. Näihin taitoihin voivat kuulua esimerkiksi 

mielenkiinnon menetys ympäristöön, autismin kaltaiset poikkeavuudet 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kaavamaisesti toistuvat liikesarjat. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012, 294.) 

Epätyypillistä autismia esiintyy kolmessa eri muodossa. Se voi olla 

epätyypillinen alkamisiältään, jolloin se eroaa lapsuusiän autismista siinä, että 

poikkeava tai viivästynyt kehitys näkyy jo ennen kolmen vuoden ikää. Muuten 

häiriö on samankaltainen lapsuusiän autismin kanssa. Epätyypillinen autismi 

voi myös olla poikkeavaa oireiden osalta. Tällöin siihen ei kuulu oireita kaikilta 

osa-alueilta eli joko molemminpuolinen sosiaalinen vuorovaikutus tai 

rajoittuneet ja kaavamaiset käytöstavat ja harrastukset tai rajoittuneet ja 

kaavamaiset toiminnot jäävät puuttumaan. Epätyypillinen autismi voi olla myös 

poikkeava sekä alkamisiältään että oireiltaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2012, 291–293.)  

Autismin kirjon häiriöön liittyy usein myös muita vaikeuksia ja toisia 

saatuja diagnooseja. Niistä lapsista ja nuorista, joilla on autismin kirjon häiriö, 

noin 70–74 %:lla esiintyy myös psyykkisiä häiriöitä. Yli 40 %:lla psyykkisiä 

häiriöitä on kaksi tai useampia. Myös käytöshäiriöitä, ahdistuneisuushäiriöitä, 
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nukahtamisvaikeuksia ja tic-oireita esiintyy huomattavalla osalla lapsia ja 

nuoria, joilla on autismin kirjon häiriö. (Kielinen ym. 2012, 1455–1458.)  

Autismin kirjon esiintyvyys Suomessa on Bloigun ym. (2011, 583) mukaan 

noin 8.4/1000 ja näistä lähes puolet ovat lapsuusiän autismi -diagnooseja. 

Autismin kirjon häiriöiden diagnosointi voi olla joskus hankalaa. Diagnooseja 

voidaan joutua vaihtamaan myöhemmin ja lapsella ei välttämättä aluksi todeta 

olevan autismin kirjon häiriötä, vaikka merkit siihen viittaisivatkin. 

Diagnosoinnin viivästymisen on todettu olevan yhteydessä diagnoosin 

vaihtamiseen ja diagnosoinnin puutteellisuuteen. (Christian ym. (2018, 2372.) 

Kun lapsella on autismin kirjon häiriö, arjen tulisi sisältää kasvatuksellista 

kuntoutusta. Siihen kuuluvat esimerkiksi erilaiset yksilö- ja ryhmäterapiat, jotka 

tukevat lapsen puheen ja toiminnan kehitystä. Kuntoutusta tulee toteuttaa lapsen 

arkiympäristöissä: kotona, päiväkodissa ja koulussa. Siihen sisältyy yhteistyö 

vanhempien ja muiden läheisten kanssa, jolloin arjen haasteisiin pystyy 

parhaiten vastaamaan. (Kielinen ym. 2012, 1460.) Tästäkin syystä vanhemmilta, 

joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, vanhemmuus voi vaatia enemmän kuin 

vanhemmilta, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä. 

1.2 Yhteisvanhemmuus ja stressi perheissä, joissa lapsi 

tarvitsee tukea 

1.2.1 Vanhemman haasteet lapsen tarvitessa tukea 

Kun lapsi tarvitsee eritystä tukea, voi vanhemmuus olla poikkeuksellisen 

haastavaa. Vanhemmuuteen liittyvät haasteet voivat näkyä esimerkiksi lapsen ja 

vanhemman välisen vuorovaikutuksen hankaluuksina ja vanhempien välisinä 

ongelmina. 

Merkittäviä vanhemmuuteen liittyviä haasteita ilmenee etenkin niillä 

vanhemmilla, joiden lapsi oireilee neuropsykiatrisesti (Autti-Rämö, Tuulio-

Henriksson & Vuori 2017, 28). Neuropsykiatria tarkoittaa tieteenalaa, jossa 

keskitytään aivosairauksiin liittyvien psyykkisten oireiden hoitamiseen. Sen 

tarkoituksena on löytää, selittää ja hoitaa keskushermoston häiriöitä. Häiriöt 
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näyttäytyvät henkilön psykiatrisina oireina tai käyttäytymisen haitallisina 

muutoksina. Neuropsykiatria näkee mielen ja aivot erottamattomina. Useisiin 

häiriöihin liittyykin sekä motorisia, kognitiivisia ja emotionaalisia oireita, sillä 

niitä säätelevät rakenteet ovat hyvin lähellä toisiaan. (Korkeila & Vataja, 2007.) 

Myös autismin kirjon häiriö on neuropsykiatrinen häiriö. 

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen vanhemmat voivat pelätä malttinsa 

menettämistä lapsen kanssa ristiriitatilanteissa. Noin puolet neuropsykiatrisesti 

oireilevien lasten vanhemmista tuntee vähintään melko paljon syyllisyyttä ja 

riittämättömyyden tunnetta vanhemmuudessaan. Vanhemmilla on myös usein 

huolta omasta jaksamisesta neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen vanhempana. 

(Autti-Rämö ym. 2017, 25.) 

Vanhemmilla, joiden yhdellä tai useammalla lapsella on autismin kirjon 

häiriö, on huomattu olevan mielenterveysongelmia useammin kuin 

vanhemmilla, joiden lapsella tällaista häiriötä ei ole (Brown ym. 2005; Cohrs & 

Leslie 2017; Ebeling ym. 2013). Heillä on esimerkiksi todettu olevan enemmän 

masennusta. Masentuneisuutta ilmenee yli kaksi kertaa enemmän kuin 

vanhemmilla, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä. Masentuneisuutta on 

havaittu sekä isillä että äideillä. (Cohrs & Leslie 2017, 1418.) Esikouluikäisten 

lasten, joilla on autismin kirjon häiriö, vanhempien kohdalla äideillä on todettu 

olevan enemmän masentuneisuutta kuin isillä (Brown ym. 2005, 641). Falkin, 

Norrisin ja Quinnin (2014, 3198) mukaan äitien, joiden lapsella on autismin kirjon 

häiriö, masennusta ennustivat lapsen aggressiivinen käytös aikuisia kohtaan 

sekä sosiaalisen tuen puute. 

Lapsen autismin kirjon häiriö voi lisätä myös vanhempien ahdistusta. 

Ebeling ym. (2013, 526) tutkivat suomalaisia äitejä ja isiä, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö. He havaitsivat näillä äideillä olevan enemmän sosiaalista 

ahdistusta kuin niillä äideillä, joiden lapsilla ei ole autismin kirjon häiriötä. Isät, 

joiden lapsella oli autismin kirjon häiriö, kokivat enemmän sosiaalista ahdistusta 

joissakin tilanteissa, kuin isät, joiden lapsella kyseistä häiriötä ei ole. Isien 

kohdalla ero ei kuitenkaan ollut yhtä merkittävä kuin äitien kohdalla. (Ebeling 

ym. 2013, 526.) Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen vanhempien 
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vanhemmuuteen liittyvät huolenaiheet, mielialaoireilu, yksinäisyys ja 

ahdistuneisuus ovatkin Autti-Rämön ym. (2017, 28) mukaan voimakkaampia 

äideillä kuin isillä. Falk ym. (2014) tutkivat vanhempia, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö ja näiden ahdistuneisuutta ennakoivia tekijöitä. Äitien, 

joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, ahdistusta ennakoivat äidin matala ikä, 

äidin vaikeus osata asettaa rajoja lapsen käyttäytymiselle ja autismin kirjon 

häiriön oireiden vakavuus. Isien, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, 

kohdalla ahdistuneisuutta ennustivat vaikeus osata asettaa rajoja lapsen 

käyttäytymiselle, vähäisen sosiaalisen tuen määrä sekä lapsen aggressiivinen 

käytös aikuisia kohtaan. (Falk ym. 2014, 3193–3198.)  

1.2.2 Parisuhde koetuksella lapsen tarvitessa tukea 

Vanhempien tunteman lämmön puolisoaan ja lastaan kohtaan perheissä, jossa 

lapsella on autismin kirjon häiriö, on havaittu olevan yhteydessä toisiinsa. 

Samoin, jos vanhemman tunteet puolisoa kohtaan eivät olleet lämpimiä, vaan 

niihin sisältyi kritisointia, olivat tunteet samankaltaisia myös lasta kohtaan. 

Tunteiden lämpimyys tai kritisoinnin määrä oli usein myös samanlaista 

molemmilla puolisoilla. (Hartley, Hickey & Nix 2019, 3249.) Jos haasteet 

vanhemmuudessa aiheuttavat siis vähemmän lämpimiä tunteita lasta kohtaan, 

voi myös parisuhde olla koetuksella, jos myös tunteet puolisoa kohtaan ovat 

vähemmän lämpimiä. Dawaltin, Hartleyn ja Schultzin (2017, 1645) mukaan 

vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, viettävät vähemmän aikaa 

puolisonsa kanssa kuin vanhemmat, joiden lapsella ei ole autismin kirjon 

häiriötä. He tuntevat lisäksi vähemmän läheisyyttä puolisoa kohtaan ja heillä on 

vähemmän positiivisia hetkiä puolisonsa kanssa, kuten vitsailua ja intiimiyttä. 

(Dawalt ym. 2017, 1645.) 

Lapsen autismin kirjon häiriö voi myös lisätä vanhempien eroamisen 

mahdollisuutta. Barker ym. (2010, 452) havaitsivat niiden vanhempien, joiden 

lapsella on autismin kirjon häiriö, eroavan puolisostaan useammin kuin 

vanhemmat, joiden lapsella tällaista häiriötä ei ole. Autistisen lapsen 

vanhemmilla riski erota pysyy suurena läpi lapsen lapsuuden ja nuoruuden, 
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kunnes lapsi on 30-vuotias, kun taas vanhempien, joiden lapsella ei ole autismin 

kirjon häiriötä, riski erota vaihtelee lapsen iän mukaan: se laskee lapsen 

myöhemmässä lapsuudessa ja on erittäin pieni lapsen ollessa aikuinen. (Barker 

ym. 2010, 453.) 

 

1.2.3 Stressi tukea tarvitsevan lapsen vanhemmuudessa 

Vanhemmuus ja perhe-elämä voivat aiheuttaa stressiä. Stressillä tarkoitetaan 

tilannetta, jossa henkilöön kohdistuu sellaisia haasteita ja vaatimuksia, jotka 

ylittävät tai lähes ylittävät yksilön voimavarat. Pitkään jatkuneena stressi voi olla 

vaarallista. Stressi voi oireilla myös fyysisesti, vaikkakin itse stressikokemus on 

psykologinen. Fyysisinä oireina voi esiintyä esimerkiksi päänsärkyä, 

vatsavaivoja ja flunssakierrettä. Psyykkisiä oireita voivat olla esimerkiksi 

aggressiivisuus, ahdistuneisuus ja muistiongelmat. Myös masentuneisuutta voi 

esiintyä. (Mattila 2018.) 

Vanhemmuuden stressi voidaan nähdä omana stressin osa-alueena. Sen on 

havaittu olevan yhteydessä sekä vanhemman että lapsen toimintakykyyn ja 

vanhempien ja lasten välisten suhteiden laatuun. Jokainen vanhempi kokee 

joskus stressiä, jota voidaankin pitää jokseenkin normaalina vanhemmuuteen 

kuuluvana reaktiona. (Deater-Deckard 1998.) Stressi voi kuulua moniin 

elämäntilanteisiin, mutta se voi näkyä jopa päivittäin vanhempien elämässä. 

Laitisen, Malisen ja Röngän (2009, 218) mukaan vanhempien stressitasot voivat 

olla erityisesti arkipäivisin ja iltapäivisin korkealla, kun taas iltaisin kotona 

puuhailu ja oleilu voivat rentouttaa mieltä. Vanhempien keskinäiset mielialat 

voivat olla samankaltaisia erityisesti aamuisin ja iltaisin, kun perhe ja 

vanhemmat ovat yhdessä. Molempien vanhempien stressaantuneisuudessa on 

myös todettu olevan samankaltaisuutta iltaisin. Vanhempien tunnemaailmojen 

voi siis sanoa kulkevan käsi kädessä silloin, kun vanhemmat viettävät aikaa 

yhdessä. (Laitinen ym. 2009, 218–222.) 

Useissa tutkimuksissa on havaittu vanhempien, joiden lapsella on autismin 

kirjon häiriö, kokevan stressiä vanhemmuudesta. (Bordin ym. 2005; Brobst ym. 
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2009; Cordier ym. 2018; Hertog ym. 2013; May 2014; Schalock & Silva 2012). 

Vanhemmuuden stressin tason on todettu olevan samankaltaista sekä äideillä 

että isillä näissä perheissä. (Dempsey, Fletcher, May & Newman 2015; May 2014). 

Vanhempien, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, on todettu kokevan neljä 

kertaa enemmän stressiä vanhemmuudestaan verrattuna vanhempiin, joiden 

lapsella tällaista häiriötä ei ole. Lisäksi verrattuna vanhempiin, joiden lapsilla on 

jotakin kehitysviivästymää, on autismin kirjon häiriön diagnoosin saaneiden 

lasten vanhemmilla kaksi kertaa enemmän stressiä vanhemmuudesta. (Schalock 

& Silva 2012, 566.) Myös Brobst ym. (2009, 38) on havainnut vanhempien, joiden 

lapsella on autismin kirjon häiriö, kokevan enemmän stressiä vanhemmuudesta 

kuin vanhempien, joiden lapsella ei ole kehityshäiriötä. Stressin 

vanhemmuudesta on huomattu lisääntyvän silloin, kun lapsella on viiveitä 

usealla itsesäätelyn eri alueella, kuten nukkumisessa, puheen tuottamisessa ja 

käytöksen säätelyssä (Schalock & Silva 2012, 571). 

Äidin vähäiset kiintymyksen osoitukset ja vähäinen kiinnostus toisiin 

ihmisiin sekä äidin korkea ikä ja lapsen nuori ikä olivat Bordinin ym. (2005, 416) 

tutkimuksessa tekijöitä, joilla oli havaittu olevan yhteys niiden äitien, joiden 

lapsella on autismin kirjon häiriö, kokemaan stressiin, Hertogin ym. (2013, 1502) 

mukaan vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, ja jotka kokevat 

merkittävää stressiä ollessaan vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa, raportoivat 

lapsen erityisyyden hallitsemisen olevan haastavaa. 

Cordier ym. (2018, 155) liittivät tutkimuksessaan perheissä koetun vakavan 

stressin useaan eri tekijään niissä perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon 

häiriö. Vakava koettu stressi liitettiin lapsen heikentyneeseen kykyyn olla 

vuorovaikutuksessa, korkeisiin kuluihin, jotka johtuivat lapsen autismin kirjon 

häiriöstä, heikosti toimivaan yhteisvanhemmuuteen sekä siihen, ettei lapsella ole 

pääsyä yksilölliseen terapiaan. Huomionarvoista on se, että perheen stressiin ei 

liitetty lapsen autismin kirjon diagnooseja tai useita muita diagnooseja eikä 

sosiaalista tukea. (Cordier ym. 2018, 155.) Toisin sanoen vanhemmat eivät siis 

välttämättä koe lapsen autismin kirjon diagnoosin suoranaisesti vaikuttavan 

vanhemmuuden stressiin, vaikka häiriön onkin todettu olevan yhteydessä 
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vanhempien stressiin. Myöskään sosiaalisen tuen määrän ei havaittu olevan 

yhteydessä perheessä koettuun vakavaan stressiin. (Cordier ym. 2018, 155.) 

Neecen ja Robinsonin (2014, 23) tutkimuksessa vanhemmat, joiden nuorella 

lapsella oli kehitysviivästymää, ja jotka eivät olleet tyytyväisiä avioliittoonsa, 

kokivat vanhemmuudesta ja lasten käyttäytymisongelmista stressiä. 

1.2.4 Toimiva yhteisvanhemmuus tukena erityisperheissä 

Yhteisvanhemmuudella tarkoitetaan tapaa, jolla vanhemmat toimivat yhdessä 

vanhempina. Yhteisvanhemmuuteen kuuluu vanhempien samanaikainen ja 

jaettu vastuu tietyn lapsen tai lapsien kasvattamisesta ja vanhemmuudesta. 

Yhteisvanhemmuuteen eivät kuulu sellaiset vanhempien väliseen suhteeseen 

vaikuttavat seikat, jotka eivät liity lasten kasvatukseen, kuten romanttiset, 

tunnepitoiset ja taloudelliset näkökulmat. Vanhempien roolien ei tarvitse olla 

keskenään samanlaisia auktoriteetin tai vastuunjakamisen osalta. 

Yhteisvanhemmuudessa vanhempien samanarvoisuuden määrittävät 

vanhemmat itse, johon vaikuttaa tietysti myös vanhemmuuden sosiaalinen ja 

kulttuurinen konteksti. (Feinberg 2003, 96–97.) 

Yhteisvanhemmuudesta erotetaan eri ulottuvuuksia, jotka kuvastavat sitä, 

kuinka hyvin yhteisvanhemmuus toimii. Feinbergin (2003, 101) mukaan nämä 

ulottuvuudet ovat yhteisymmärrys, kotitöiden jakautuminen, toisen 

vanhemman tukeminen tai vähättely ja perheen vuorovaikutuksen hallinta. 

Yhteisymmärrys kuvastaa sitä, missä määrin vanhemmat ovat samaa mieltä 

erilaisista lapsiin liittyvistä aiheista, kuten moraalisista arvoista, odotuksista 

lasten käytöksen suhteen, lasten emotionaalisista tarpeista ja halutusta 

koulutustasosta. Kotitöiden jakautuminen kuvastaa sitä, miten vanhemmat 

jakavat päivittäiset tehtävät kotityöt sekä miten he jakavat vastuuta liittyen 

esimerkiksi lapsen taloudelliseen ja oikeudellisiin asioihin. (Feinberg 2003, 101-

103) 

Toisen vanhemman tukeminen tai vähättely kuvastaa sitä, kuinka 

vanhemmat vahvistavat toisen pätevyyttä vanhempana, antavat tunnustusta 

toisen panostuksesta ja kunnioittavat toinen toistaan. Lisäksi siihen sisältyy 
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toisen vanhemman päätöksien ja auktoriteetin puolustaminen. Perheen 

vuorovaikutuksen hallintaan kuuluu esimerkiksi vanhempien vastuu omasta 

käyttäytymisestään ja tunteistaan, joka näkyy esimerkiksi vanhempien välisissä 

konflikteissa ja siinä, millaisen roolin lapset joutuvat tilanteissa ottamaan ja 

millaisessa asemassa vanhemmat tilanteissa olevat. (Feinberg 2003, 104-107.) 

Tyytyväisyyden parisuhteeseen on todettu olevan positiivisesti yhteydessä 

yhteisvanhemmuuteen. Myös heikon yhteisvanhemmuuden ja vanhempien 

parisuhteeseen tyytymättömyyden välillä on huomattu yhteys. (Blasio, 

Camisasca, Feinberg & Miragoli 2019, 523–525.) Mitä tyytyväisempi 

parisuhteeseen siis on, sitä parempi on yhteisvanhemmuuden laatu. Vastaavasti 

mitä tyytymättömämpi parisuhteeseen on, sitä heikompaa on 

yhteisvanhemmuuden laatu. Vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon 

häiriö, voi olla ongelmia yhteisvanhemmuuden sujuvuudessa ja 

tyytyväisyydessä parisuhteeseen. Tyytymättömyyden parisuhteeseen on 

havaittu olevan yhteydessä lapsen käytösongelmiin ja korkeampaan stressiin 

vanhemmuudesta, jos lapsella on kehitysviivästymää (Neece & Robinson 2014, 

23). Vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, kokevat enemmän 

tyytymättömyyttä parisuhteeseen, lasten käytösongelmia ja vanhemmuuden 

stressiä (Brobst 2008, 38).  

Parisuhdetyytyväisyyden on havaittu olevan tärkeä ennustaja 

vanhemmuuden kokemuksille etenkin isien kohdalla, joiden lapsella oli 

autismin kirjon häiriö. Lapsen ominaispiirteet vaikuttavat erityisesti isien 

vanhemmuuskokemuksiin. (Barker, Floyd, Greenberg, Hartley & Seltzer 2011, 

81.) Parisuhdetyytyväisyys voi vaikuttaa myös laajemmin vanhempien 

hyvinvointiin. Taylor, Vehorn, Warren ja Weitlauf (2014, 197) ovat havainneet 

tyytymättömyyden parisuhteeseen voivan lisätä vanhemmuuden stressin 

vaikutusta äitien masennukseen niissä perheissä, joissa lapsella on autismin 

kirjon häiriö. 

Vanhemmuuden stressin on todettu olevan yhteydessä 

yhteisvanhemmuuden laatuun yleisesti vanhemmilla (Edelvecchio, Efinos, 

Emazzeschi, Esciandra & Riso 2015). Yhteisvanhemmuuden laadun ja 
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vanhemmuuden stressin välinen yhteys on havaittu myös erikseen niillä 

vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö. Mayn (2014, 16) 

tutkimuksessa vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, 

yhteisvanhemmuuden laatu oli vahvasti yhteydessä vanhemmuuden stressiin. 

Myös Cordier ym. (2018, 155) liittivät perheissä, jossa lapsella on autismin kirjon 

häiriö, koetun vakavan stressin negatiivisesti yhteisvanhemmuuteen. Mitä 

enemmän stressiä siis koettiin, sitä huonompaa oli yhteisvanhemmuuden laatu.  

Yhteisvanhemmuuden laadun vaikutus stressin määrään voi olla 

merkittävä. Dempseyn ym. (2015, 119.) tutkimuksessa havaittiin, että jos 

vanhemmat kokivat yhteisvanhemmuuden laadun huonoksi, ei vanhemman 

minäpystyvyyden lisäämisellä ollut vaikutusta stressin määrään. Huonosti 

toimiva yhteisvanhemmuus voi siis vaikuttaa stressin määrään, jolloin 

vanhemman voi olla vaikeaa vähentää vanhemmuuden stressiä. Vanhemmilla, 

joiden lapsilla on todettu autismin kirjon häiriö, on todettu olevan enemmän 

stressiä vanhemmuudesta silloin, kun vanhemmat eivät tue riittävästi toisiaan ja 

eivät ole yhteisymmärryksessä vanhemmuuden tapojen suhteen (Bonsall & 

Thullen 2017, 881). Toisen vanhemman tukeminen ja vanhempien välinen 

yhteisymmärrys ovat keskeisiä yhteisvanhemmuutta kuvaavia käsitteitä. 

Herzogin, Hill-Chapmanin ja Maduron (2013, 1501) mukaan ne vanhemmat, 

joiden lapsella on autismin häiriö, ja jotka ilmoittivat kokevansa kovaa stressiä, 

kokivat myös vanhempien välisen yhteyden vähäisemmäksi. 

Lasten käytösongelmien ja heikomman yhteisvanhemmuuden välillä on 

huomattu olevan yhteys (Blasio ym. 2019, 525). Lasten käytösongelmat voivat siis 

huonontaa yhteisvanhemmuuden toimivuutta. Lapsen poikkeavuuden on 

todettu olevan positiivisesti yhteydessä lapsiin keskittyvään vanhemmuuteen ja 

negatiivisesti yhteydessä kumppaniin keskittyvään vanhemmuuteen (Herzog 

ym. 2013, 1501). Lapsen tarvitessa erityisen paljon huomiota vanhemmiltaan voi 

vanhempien välinen vanhemmuus jäädä siis heikoksi, jolloin vanhemmuus 

keskittyy suoraan lapseen eikä yhteisvanhemmuus välttämättä toimi. Toimivan 

yhteisvanhemmuuden sen sijaan on todettu olevan yhteydessä lapsen, jolla on 

autismin kirjon häiriö, prososiaaliseen käyttäytymiseen (Blandon, Buss, 
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Scrimgeour & Stifter 2013, 506). Prososiaalinen käyttäytyminen tarkoittaa 

henkilön käyttäytymistä, jolla on positiivisia vaikutuksia toisen ihmisen 

psyykkiselle tai fyysiselle hyvinvoinnille (YSA 2016). Yhteisvanhemmuuden 

toimiessa hyvin voi siis lapsen käyttäytyminen lisätä myös vanhemman 

psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Myös vanhempien empaattisten taitojen on 

myös todettu olevan positiivisesti yhteydessä yhteisvanhemmuuteen (Blasio ym. 

2019, 523-525). 

Cordierin, Falkmerin, Netton, Simin ja Vazin (2017, 83) tutkimuksessa 

perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon häiriö, heikosti toimiva 

yhteisvanhemmuus ja lapsen diagnoosista johtuva stressi perheessä olivat 

yhteydessä toisiinsa. Heikosti toimiva yhteisvanhemmuus oli yhteydessä myös 

autismidiagnoosin huonoihin vaikutuksiin vanhempien ja perheen muiden 

lasten välisissä suhteissa. Myös heikosti toimiva yhteisvanhemmuus ja pitkä 

etäisyys lähimpään sairaalaan olivat yhteydessä toisiinsa. (Cordier ym. 2017, 83.) 

Vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, kokevat vähemmän 

yhteisymmärrystä keskenään, kuin vanhemmat, joiden lapsella ei ole autismin 

kirjon häiriötä. Erityisesti äidit, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, kokevat 

ongelmia parisuhteessaan ja perheen toiminnassa. (Chiang ym. 2012, 263.) 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla yhteisvanhemmuus toimii 

perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon häiriö. Tätä selvitettiin vertailemalla 

vanhempia, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, ja vanhempia, joiden 

lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä. Vertailu tehtiin, jotta voitiin saada viitteitä 

siitä, onko lapsen autismin kirjon häiriöllä yhteyttä tutkimuksessa käsiteltäviin 

vanhemmuuden ilmiöihin. Vanhempia, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, 

kutsutaan tässä tutkimuksessa tutkimusryhmäksi ja vanhempia, joiden lapsella 

ei ole autismin kirjon häiriötä, kutsutaan verrokkiryhmäksi.  

Tavoitteena oli siis vertailla tutkimus- ja verrokkiryhmää 

yhteisvanhemmuuden suhteen. Lisäksi tutkittiin vanhempien kokemaa stressiä 
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vanhemmuudestaan vertailemalla tutkimus- ja verrokkiryhmää. Myös 

vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden yhteyttä tarkasteltiin 

molemmilla ryhmillä erikseen. Tutkimuskysymykset olivat: 

 

1. Onko tutkimus- ja verrokkiryhmien välillä eroa koetussa vanhemmuuden 

stressissä? 

2.  Onko tutkimus- ja verrokkiryhmien välillä eroa yhteisvanhemmuuden 

toimivuudessa? 

3. Ovatko yhteisvanhemmuus ja vanhemmuuden stressi yhteydessä 

toisiinsa? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Tutkimusaineiston keruu  

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyä jaettiin 

Facebookin kautta kuuteen eri Facebook-ryhmään, joissa jaettiin linkki kyselyyn 

sekä tietoa tutkimuksesta. Osaan Facebook-ryhmistä kysely jaettiin kaksi kertaa. 

Osa Facebook-ryhmistä oli tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsella on autismin 

kirjon häiriö ja osa ryhmistä myös muille vanhemmille. Facebook-ryhmien 

kautta ei kuitenkaan saatu riittävästi vastauksia vanhemmilta, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö. Tutkittavien rekrytointia laajennettiin pyytämällä kolmea 

avainhenkilöä jakamaan kyselylinkkiä. He kertoivat jakavansa kyselyä 

paikallisissa ryhmissä sekä Facebookissa. Kesken aineiston keruun laajennettiin 

vastaajien lasten ikää, sillä alkuperäisellä tutkittavien rajauksella ei saatu 

tarpeeksi vastauksia kyselyyn. Aluksi etsittiin 3–7-vuotiaiden vanhempia, mutta 

vastaajien joukkoa laajennettiin 3–12-vuotiaiden vanhempiin. 

Kyselyyn vastattiin anonyymisti Webropolilla tehdyn kyselylomakkeen 

välityksellä. Kysely suljettiin, kun vastaajia oli vähintään 30 molemmissa 

ryhmissä: sekä vanhempia, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö sekä 

vanhempia, joiden lapsella autismin kirjon häiriötä ei ole. Aineisto kerättiin 

maalis- ja huhtikuussa vuonna 2020.  

Kyselylomakkeessa taustatietoina kysyttiin sekä vastaajan että puolison 

sukupuolta, ikää viiden vuoden tarkkuudella, korkeinta koulutusastetta ja 

ammattiasemaa. Parisuhteeseen liittyen kysyttiin parisuhteen kestoa, 

parisuhteen tilaa (esim. naimisissa) ja vastaajan tyytyväisyyttä parisuhteeseen (5-

portainen asteikko). Lapsiin liittyviä taustakysymyksiä olivat lasten lukumäärä, 

samassa taloudessa asuvien lasten lukumäärä sekä lasten ikä. Autismin kirjon 

häiriöön liittyen kysyttiin, onko jollakin perheen lapsella autismin kirjon häiriö, 

onko jollakin sekä lapsen, jolla on autismin kirjon häiriö, diagnoosi, ikä ja 

sukupuoli sekä vastaajan ja puolison suhde lapseen. 
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Vanhemmuuden stressiä (Gibson-Davis 2008) mitattiin neljän väittämän 

avulla, joita Gibson-Davis (2008) on käyttänyt kuvaamaan vanhemmuuden 

vaativuutta. Väittämät olivat ”Vanhempana oleminen on vaikeampaa kuin 

luulin sen olevan.”, ”Tunnen vanhempana olevani velvollisuuksieni vanki.”, 

”Mielestäni lapsestani huolehtiminen on paljon enemmän työtä kuin huvia.” ja 

”Tunnen itseni usein väsyneeksi, nääntyneeksi tai loppuun uupuneeksi lasten 

kasvatuksesta.”. Väittämiin vastattiin 5-portaisella asteikolla (1 = Ei pidä 

lainkaan paikkaansa, 5 = Pitää täysin paikkansa).  

Yhteisvanhemmuutta mitattiin käyttämällä ”The Coparenting Relationship 

Scale” -mittaria (Brown, Feinberg & Kan 2012). Mittariin kuuluu 35 väittämää, 

jotka jakautuvat seitsemään alaluokkaan. Väittämiin vastattiin 7-portaisella 

asteikolla (1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa, 7 = Pitää täysin paikkansa). 

Poikkeuksena oli viisi väittämää altistuminen konflikteille -alaluokassa, jossa 7-

portainen asteikko oli erilainen (1 = Ei koskaan, 2 = Harvemmin, 3 = Noin 1–3 

kertaa kuukaudessa, 4 = Noin 1–3 kertaa viikossa, 5 = Noin 4–6 kertaa viikossa, 

6 = Noin kerran päivässä, 7 = Useita kertoja päivässä). Yhteisvanhemmuutta 

kuvasivat lyhyesti 13 väittämää. Yhteisymmärrys-alaluokka (4 väittämää) kuvaa 

vanhempien samankaltaisia ajatuksia siitä, kuinka lapsen vanhempia ollaan 

(esim. ”Kumppanilla ja minulla on samat päämäärät lapsemme suhteen”). 

Läheisyys-alaluokka (5 väittämää) kuvaa vanhempien läheisyyden määrää (esim. 

”Tunnen läheisyyttä kumppaniani kohtaan, kun näen hänen leikkivän lapsemme 

kanssa”). Altistuminen konflikteille -alaluokka (5 väittämää) kuvastaa vanhempien 

kesken käytyjä konflikteja ja alttiutta niille (esim. ”Kuinka usein tyypillisen 

viikon aikana… riitelet kumppanisi kanssa lapsestanne lapsen läsnä ollessa”). 

Tukeminen-alaluokka (6 väittämää) kuvaa toisen vanhemman tukemista (esim. 

”Kumppanini kysyy mielipidettäni vanhemmuuteen liittyvissä asioissa”). 

Vähättely-alaluokka (6 väittämää) kuvastaa puolison tapaa vähätellä toisen 

vanhemmuutta (esim. ”Kumppanini ei luota kykyihini toimia vanhempana”).  

Hyväksyntä-alaluokka (7 väittämää) kuvaa toisen vanhemman vanhemmuuden 

hyväksyntää (esim. ”Kumppanini kiinnittää paljon huomiota lapseemme”). 

Kotitöiden jakautuminen -alaluokka (2 väittämää) kuvaa kotitöiden ja 
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vanhemmuuden töiden jakautumista (esim. ”Kumppanini pitää leikkimisestä 

lapsemme kanssa ja jättää sitten minulle likaiset työt”).  

19 väittämistä käännettiin, jotta ne kuvaisivat ilmiöitä samansuuntaisesti 

muiden väittämien kanssa. Käänteisiä väittämiä kuului yhteisymmärrys-

alaluokkaan (3 käänteistä väittämää), läheisyys-alaluokkaan (1 käänteinen 

väittämä), altistuminen konflikteille -alaluokkaan (5 käänteistä väittämää), 

vähättely-alaluokkaan (6 käänteistä väittämää), hyväksyntä-alaluokkaan (2 

käänteistä väittämää) ja kotitöiden jakautuminen -alaluokkaan (2 käänteistä 

väittämää). 

Summamuuttujille laskettiin Cronbachin alfa -kertoimet reliabiliteetin 

tarkastelemista varten (Taulukko 1). Kaikki arvot kotitöiden jakautumista 

lukuun ottamatta olivat hyvin korkeita, joten väittämät sopivat hyvin 

summamuuttujiin. Kotitöiden jakautuminen -summamuuttuja päätettiin jättää 

analyysin ulkopuolelle, sillä se koostui vain kahdesta muuttujasta, eikä sen 

luotettavuutta pystytty tästä syystä lisäämään poistamalla epäsopivia muuttujia.  

 

Taulukko 1: Summamuuttujien keskiarvot ja Cronbachin alfa -kertoimet. 

SUMMAMUUTTUJAT Keskiarvo Cronbachin alfa 

Vanhemmuuden stressi 3,01 0,816 

Yhteisvanhemmuus 5,59 0,913 

Yhteisymmärrys 5,51 0,865 

Läheisyys 5,40 0,839 

Altistuminen konflikteille 5,68 0,831 

Tukeminen 5,11 0,897 

Vähättely 6,03 0,718 

Hyväksyntä 5,04 0,884 

Kotitöiden jakautuminen* 5,12 0,520 

* Poistettiin analyysista 
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2.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseen osallistui vanhempia, joiden 3–12-vuotiaalla lapsella on autismin 

kirjon häiriö sekä vanhempia, joiden 3–12-vuotiaalla lapsella ei ole autismin 

kirjon häiriötä. Näitä kahta ryhmää vertailtiin keskenään. Kyselyyn vastasi 113 

henkilöä, joista 103 otettiin mukaan analyysiin. Ulkopuolelle jätettiin vastaajat, 

joilla ei ollut tutkimuksen ikäryhmään kuuluvaa lasta. Lisäksi ulkopuolelle 

jätettiin vastaajat, joiden jollakin alaikäisellä lapsella, joka ei ollut 3–12-vuotias, 

oli autismin kirjon häiriö, mutta joiden 3–12-vuotiaalla lapsella ei ollut autismin 

kirjon häiriötä. Vastaajia, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, oli 31 ja muita 

vanhempia oli 72. Ryhmien taustatekijöiden eroavaisuutta tarkasteltiin 

ristiintaulukoinnilla ja khiin neliön -testillä. Taustamuuttujat ja ryhmien väliset 

tilastollisesti merkitsevät erot on kerrottu taulukoissa 2, 3 ja 4.  

Kaikki vastaajat olivat molemmissa ryhmissä yhtä miestä lukuun ottamatta 

naisia (98 %). Yhdeltä vastaajista puuttui tieto sukupuolesta. Tutkimusryhmään 

kuuluvat vanhemmat olivat iältään keskimääräisesti vanhempia. Suurin osa 

tämän ryhmän vastaajista oli 36–40-vuotiaita (39 %), kun taas verrokkiryhmän 

vanhemmista suurin osa oli 31–35-vuotiaita (38 %). Ikäjakaumien ero ryhmillä oli 

tilastollisesti merkitsevä (x2 (5) = 21,653; p<0,001). Hieman yli puolet (52 %) 

tutkimusryhmän vanhemmista olivat korkeimmalta koulutusasteeltaan toisen 

asteen koulutuksen käyneitä. Verrokkiryhmän vanhemmista suurin osa oli 

käynyt alemman korkeakoulun (40 %). 

Tutkimusryhmän vanhempien puolison ikä oli useimmiten 36–40 vuotta 

(26 %). Verrokkiryhmään kuuluvien vanhempien puolisoiden ikä oli useimmiten 

31–35 vuotta (28 %). Tutkimusryhmän vanhempien puolisoiden korkein 

koulutusaste oli suurimmalla osalla toinen aste (52 %). Verrokkiryhmällä 

puolisoiden korkein koulutusaste oli myös useimmiten toinen aste (65 %). 
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Taulukko 2: Vastaajien ja heidän puolisoidensa taustamuuttujat 

 Tutkimusryhmä (N = 

31) 

Verrokkiryhmä (N = 72) 

 N % N % 

Ikä**     

20–25 v 1 3,2 5 6,9 

26–30 v 2 6,5 22 30,6 

31–35 v 7 22,6 27 37,5 

36–40 v 12 38,7 15 20,8 

41–45 v 7 22,6 2 2,8 

46–50 v 2 6,5 1 1,4 

Koulutusaste     

Peruskoulu - - 1 1,4 

Toinen aste 16 51,6 23 31,9 

Alempi korkeakoulu 9 29,0 29 40,3 

Ylempi korkeakoulu 5 16,1 18 25,0 

Jokin muu 1 3,2 1 1,4 

Puolison ikä     

20–25 v - - 5 6,9 

26–30 v 3 9,7 14 19,4 

31–35 v 7 22,6 20 27,8 

36–40 v 8 25,8 17 23,6 

41–45 v 7 22,6 12 16,7 

46–50 v 4 12,9 3 4,2 

Yli 50 v 2 6,5 1 1,4 

Puolison koulutusaste     

Peruskoulu 2 6,5 2 2,8 

Toinen aste 16 51,6 40 55,6 

Alempi korkeakoulu 3 9,7 20 27,8 

Ylempi korkeakoulu 10 32,3 10 13,9 

** p<0.01 *p<0.05 
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Tutkimusryhmällä parisuhteet olivat olleet suurimmalla osalla vähintään 

yhdeksän vuoden pituisia (71 %). Verrokkiryhmällä oli myös pitkiä parisuhteita: 

suurimmalla osalla vähintään yhdeksän vuotta (59,7 %). Parisuhteen keston 

eroavaisuus ryhmien kesken oli tilastollisesti merkitsevä (x2 (3) = 11,123; 

p<0,011). Parisuhteet olivat keskimääräisesti pidempiä tutkimusryhmään 

kuuluvilla vanhemmilla. Tutkimusryhmän vanhemmista suurin osa oli 

tyytyväinen parisuhteeseensa (39 %) ja seuraavaksi eniten ei tyytyväisiä eikä 

tyytymättömiä (26 %). Osa vastaajista oli myös erittäin tyytyväisiä (16 %) tai 

tyytymättömiä (16 %) parisuhteeseensa. Vain 3 % ilmaisi olevansa erittäin 

tyytymätön. Verrokkiryhmän vanhemmista suurin osa oli tyytyväisiä (64 %) tai 

erittäin tyytyväisiä (21 %) parisuhteeseensa. Osa ilmaisi olevansa ei tyytyväisiä 

eikä tyytymättömiä (10 %) tai tyytymättömiä (6 %). Kukaan ei ollut erittäin 

tyytymätön. Ryhmien ero parisuhteen tyytyväisyydessä oli tilastollisesti 

merkitsevä (x2 (4) = 11,631; p<0,020). Keskiarvoja tarkasteltaessa 

tutkimusryhmän kohdalla tyytyväisyys parisuhteeseen oli 3,5, kun taas 

verrokkiryhmällä tyytyväisyys oli 4. Tutkimusryhmään kuuluvien perheissä oli 

useimmiten yksi tai kaksi (48,4 %) lasta. Verrokkiryhmään kuuluvien perheissä 

lasten lukumäärä oli myös useimmiten yksi tai kaksi (73,6 %). Tutkimusryhmällä 

lasten määrä oli keskimääräisesti suurempi. Tutkimusryhmään kuuluvalla 

vanhemmalla oli keskimäärin 3 lasta ja verrokkiryhmään kuuluvalla 2. 
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Taulukko 3: Vastaajien parisuhteen ja perheen taustamuuttujat 

 Tutkimusryhmä (N = 

31) 

Verrokkiryhmä (N = 72) 

 N % N % 

Parisuhteen kesto*     

1–4 v 1 3,2 6 8,3 

5–8 v 8 25,8 23 31,9 

9 v tai enemmän 22 71,0 43 59,7 

Parisuhteen tila     

Naimisissa, asumme yhdessä 26 83,9 47 65,3 

Avoliitossa, asumme yhdessä 2 6,5 23 31,9 

Asumme eri osoitteissa 3 9,7 1 1,4 

Jokin muu - - 1 1,4 

Tyytyväisyys 

parisuhteeseen* 

    

Erittäin tyytyväinen 5 16,1 15 20,8 

Tyytyväinen 12 38,7 46 63,9 

Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 8 25,8 7 9,7 

Tyytymätön 5 16,1 4 5,6 

Erittäin tyytymätön 

Ryhmien keskiarvo 

1 

3,5 

3,2 - 

4 

- 

Lasten lukumäärä     

1-2 15 48,4 53 73,6 

3-4 13 41,9 18 25,0 

5 tai enemmän 3 9,7 1 1,4 

**p<0.01 *p<0.05 

 

Tutkimusryhmään kuuluvien vanhempien lapsen diagnoosi oli useimmiten 

Aspergerin oireyhtymä (48 %). Suurin osa vanhempien lapsista, jolla on autismin 

kirjon häiriö, oli iältään 7–8-vuotiaita (29 %). Myös muun ikäisiä lapsia oli 

tasaisesti. Muuten lasten iät jakautuivat tasaisesti. Suurin osa lapsista oli poikia 

(81 %). Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta olivat lapselle biologisia 
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vanhempia (97 %). Myös vastaajien puolisot olivat useimmiten lapsen biologisia 

vanhempia (81 %). 
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Taulukko 4: Lapsen taustatekijät vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon 
häiriö (N = 31) 

 N % 

Sukupuoli   

Tyttö 6 19,4 

Poika 25 80,6 

Ikä   

3–4v 6 19,3 

5–6v 5 16,1 

7–8v 9 29,0 

9–10v 4 12,9 

11–12v 6 19,3 

Tieto puuttuu 1 3,2 

Diagnoosi   

Lapsuusiän autismi 8 25,8 

Aspergerin oireyhtymä 15 48,4 

Epätyypillinen autismi 2 6,5 

Jokin muu 6 19,4 

Vastaajan suhde lapseen   

Biologinen vanhempi 30 96,8 

Biologisen vanhemman puoliso 1 3,2 

Vastaajan puolison suhde 

lapseen 

  

Biologinen vanhempi 25 80,6 

Biologisen vanhemman puoliso 5 16,1 

Jokin muu 1 3,2 

**p<0.01 *p<0.05 

 

2.3 Aineiston analyysi 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena vertailla vanhempia, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö, vanhempiin, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä, 
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yhteisvanhemmuuden ja vanhemmuuden stressin osalta. Lisäksi tarkasteltiin 

yhteisvanhemmuuden ja vanhemmuuden stressin yhteyttä erikseen molemmilla 

ryhmillä. Tutkimus on kvantitatiivinen. Aineistoa analysoitiin käyttämällä SPSS 

24 -ohjelmistoa. Analyysissa aineistoa tarkasteltiin muuttujien keskiarvojen ja 

keskihajontojen avulla.  

Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen osalta, eli tarkastellessa 

yhteisvanhemmuuden ja vanhemmuuden stressin eroa tutkimus- ja 

verrokkiryhmissä, analyysissa käytettiin Mann-Whitney U-testiä. Kyseistä testiä 

voidaan käyttää, jos otoskoko on ollut pieni tai jos kyseessä on 

mielipidemittauksen erojen tarkasteleminen, jolloin normaalijakautuneisuutta ei 

voida olettaa. Mann-Whitney U-testi sopii siis käytettäväksi, jos on epävarma 

keskiarvotestien edellytysten täyttymisestä. (Heikkilä 2014, 215-219.) 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla tarkasteltiin kolmatta 

tutkimuskysymystä eli sitä, onko vanhempien kokemalla stressillä yhteyttä 

yhteisvanhemmuuteen. Molempia ryhmiä tarkasteltiin tämän kysymyksen 

osalta erikseen. Spearmanin korrelaatiokerrointa voidaan käyttää, jos muuttujat 

ovat järjestysasteikollisia (Heikkilä 2014, 92). 

2.4 Eettiset ratkaisut 

Tutkittavan aiheen arkuuden vuoksi oli tärkeää tarkastella tutkimuksen 

eettisyyttä ja luotettavuutta heti tutkimusprosessin alkamisesta lähtien. 

Todettiin, ettei tarvetta tutkimuksen eettiselle ennakkoarvioinnille ole, sillä 

siihen vaadittavista kriteereistä ei täyttynyt yksikään. Tutkimuksen eettisyyden 

kannalta pidettiin siis läpi tutkimusprosessin huolta eettisyyden ja 

luotettavuuden tarkastelusta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkimusta varten 

tehtiin tietosuojailmoitus, joka lähetettiin tarkastettavaksi Jyväskylän yliopiston 

tietosuojavastaavalle. Tietosuojailmoitus oli linkattuna kyselylomakkeen alussa 

tiedoksi tutkittaville.  

Kuulan (2011, 65) mukaan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta silloin, 

kun käsitellään arkaluonteisia tunnisteellisia aineistoja. Tässä tutkimuksessa 
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vastaajia ei kuitenkaan pysty tunnistamaan, eikä heiltä kysytty spesifejä tietoja 

itsestään tai lapsistaan, jotta anonymiteetti säilyisi mahdollisimman hyvin myös 

tutkijalle itselleen. 

Tutkimuksessa tutkittavien henkilöiden itsemääräämisoikeutta 

kunnioitetaan antamalla heidän itse päättää tutkimukseen osallistumisestaan. 

Tämä on Hirsjärven, Remeksen ja Sarajärven (2018, 25) mukaan yksi tutkimuksen 

tärkeistä lähtökohdista, joka kuvastaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkittaville 

tulee paljastaa, mitä heiltä edellytetään ja mitä tutkimuksen kuluessa tapahtuu. 

Tutkittavien tulee myös olemaan kykeneviä ymmärtämään tämä informaatio. 

(Hirsjärvi 2018, 25.) Kyselylomakkeen alussa kerrottiin mitä tutkimus koskee ja 

millaisia vastaajia kyselyyn haluttiin. Vastaajia informoitiin myös oikeuksistaan 

keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman kielteisiä seuraamuksia, sekä 

vastaajien anonymiteetin säilymisestä. Lisäksi tiedotettiin tutkimuksessa 

käsiteltävän terveyttä koskevia tietoja liittyen vastaajan lapsen mahdolliseen 

autismin kirjon häiriöön. Kyselylomakkeen alussa vastaajia kehotettiin myös 

ottamaan yhteyttä tutkijaan, jos heillä herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen. 

Tutkimuksesta informointi Kuulan (2011, 121) mukaan velvoittaa tutkijaa 

riippumatta siitä, millä tavalla aineisto kerätään.  

Vastauksia ja tuloksia käsiteltiin luottamuksellisesti. Verkkokyselyn 

erityislaatuisuus otettiin tutkimusprosessin aikana huomioon. Kuulan (2011, 

192) mukaan internetin käyttäminen tutkimuksen aineiston lähteenä ei sinänsä 

muuta eettisyyden ja lainsäädännön periaatteita. Lähtökohtana tutkimukselle 

toimii siis tässäkin tapauksessa tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä yksityisyyden 

suojaaminen. (Kuula 2011, 192.) Vastaajilta ei kysytty niin tarkkoja tietoja omasta 

tai lapsensa identiteetistä, joiden perusteella olisi mahdollista tunnistaa 

henkilöitä. Koska yksityisyydestä haluttiin pitää kiinni, ei vastaajilta kysytty 

esimerkiksi asuinpaikkaa tai lapsen muita mahdollisia diagnooseja autismin 

kirjon häiriön lisäksi. 

Tutkimuksen vaiheet raportoitiin tarkasti ja myös mahdolliset puutteet 

tutkimuksessa tuotiin ilmi. Hirsjärven ym. (2018, 26) mukaan tutkimuksen 
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raportointi ei saa olla puutteellista tai harhaanjohtavaa. Puutteita tarkasteltaessa 

tutkimusta tarkasteltiin eri näkökulmista pohdinta-osuudessa, jotta saataisiin 

mahdollisimman todenmukainen kuva tutkimuksen luotettavuudesta.  
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3 TULOKSET  

3.1 Vanhemmuuden stressi tutkimus- ja verrokkiryhmällä 

Ensimmäiseksi tarkasteltiin vanhemmuuden stressiä tutkimus- ja 

verrokkiryhmässä. Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, eroavatko vanhemmat 

näissä kahdessa ryhmässä kokemansa vanhemmuuden stressin suhteen. 

Eroavaisuuksia selvitettiin kuvailemalla aineistoa ja Mann-Whitney U-testillä. 

Vanhemmuuden stressin keskiarvot ja hajonnat tutkimus- ja 

verrokkiryhmällä on esitetty taulukossa 5. Tutkimus- ja verrokkiryhmä 

poikkesivat toisistaan koetun vanhemmuuden stressin suhteen Mann-Whitney 

U-testin mukaan (p = 0,000). Vanhemmuuden stressiä mittaavat keskiarvot olivat 

korkeampia tutkimusryhmällä (ka = 3,65) kuin verrokkiryhmällä (ka = 2,72). Ne 

vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, kokivat siis enemmän 

stressiä vanhemmuudesta kuin vanhemmat, joiden lapsella ei ole autismin kirjon 

häiriötä. Keskihajonnat olivat lähes samoja molemmissa ryhmissä. 

Taulukko 5: Vanhemmuuden stressin keskiarvo ja -hajonta tutkimus- ja 
verrokkiryhmällä 

 Tutkimusryhmä (N = 31) Verrokkiryhmä (N = 72) 

Keskiarvo 3,65 2,72 

Keskihajonta 0,91 0,92 

 

Vanhemmuuden stressiä kuvaavien väittämien keskiarvot ja -hajonnat on 

kuvattu taulukossa 6. Tutkimus- ja verrokkiryhmä poikkesivat toisistaan 

jokaisen vanhemmuuden stressiä mittaavan väittämän kohdalla. Ryhmät 

erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi kaikkien väittämien kohdalla. 

Kaikki vanhemmuuden stressiä mittaavat väittämät saivat korkeamman 
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keskiarvon tutkimusryhmällä. Molemmilla ryhmillä korkeimman keskiarvon sai 

väite ”Vanhempana oleminen on vaikeampaa kuin luulin sen olevan”. 

Tutkimusryhmän keskiarvo väittämälle oli 4,23 ja verrokkiryhmän keskiarvo 

väittämälle oli 3,08. Keskihajonnat olivat hieman korkeampia verrokkiryhmällä, 

mutta pitkälti samankaltaisia molemmissa ryhmissä.  

 

Taulukko 6: Vanhemmuuden stressiä kuvailevien yksittäisten väittämien 
keskiarvot ja -hajonnat tutkimus- ja verrokkiryhmällä 

Vanhemmuuden stressiä  

mittaavat väittämät 

Tutkimusryhmä (N = 

31) 

Verrokkiryhmä (N = 

72) 

 Ka Kh Ka Kh 

Vanhempaa oleminen on vaikeampaa 

kuin luulin sen olevan.** 

4,23 1,12 3,08 1,26 

Tunnen vanhempana olevani 

velvollisuuksieni vanki.** 

3,26 1,18 2,58 1,22 

Mielestäni lapsestani huolehtiminen 

on paljon enemmän työtä kuin 

huvia.** 

3,26 1,09 2,63 1,14 

Tunnen itseni usein väsyneeksi, 

nääntyneeksi tai loppuun uupuneeksi 

lasten kasvatuksesta.** 

3,87 1,15 2,63 1,17 

**p<0,01  *p<0,05 

3.2 Yhteisvanhemmuus tutkimus- ja verrokkiryhmällä 

Toiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisvanhemmuutta tutkimus- ja 

verrokkiryhmässä. Tavoitteena oli selvittää, eroavatko ryhmät toisistaan 

yhteisvanhemmuuden suhteen. Eroavaisuuksia selvitettiin kuvailemalla 

aineistoa ja Mann-Whitney U-testillä.  
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Yhteisvanhemmuuden ja sen alaluokkien keskiarvot ja -hajonnat esitetään 

kuviossa 1. Alaluokat kuvaavat sitä, kuinka hyvin yhteisvanhemmuus toimii. 

Yhteisvanhemmuuden alaluokista vähättely- ja altistuminen konflikteille -

alaluokat kuvasivat ilmiötä käänteisesti, jolloin mitä suuremman arvon muuttuja 

sai, sitä vähemmän vanhemmuuden vähättelyä tai konflikteja vastaaja koki. 

Keskiarvoja tarkasteltaessa huomattiin yhteisvanhemmuuden ja kaikkien sen 

alaluokkien keskiarvojen olevan alhaisempia tutkimusryhmällä kuin 

verrokkiryhmällä ilmentäen heikompaa yhteisvanhemmuuden laatua. 

Tutkimus- ja verrokkiryhmä eivät kuitenkaan poikenneet toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi yhteisvanhemmuuden suhteen Mann-Whitney U-testissä (p = 

0,359). Yhteisvanhemmuuden alaluokkia tarkasteltaessa havaittiin ryhmien 

eroavan toisistaan vähättelyn (Mann-Whitney U-testin p = 0,048) suhteen. 

Keskiarvo vähättelyssä oli korkeampi tutkimusryhmällä kuin verrokkiryhmällä. 

Mitä suuremman arvon kyseinen muuttuja sai, sitä vähemmän vanhemmuutta 

vähäteltiin. Tutkimusryhmä koki siis enemmän vähättelyä kuin verrokkiryhmä. 

Ryhmät eivät eronneet toisistaan muiden yhteisvanhemmuuden alaluokkien 

suhteen.  

Yhteisvanhemmuuden alaluokkia tarkastellessa suurimman keskiarvon 

tutkimusryhmän kohdalla sai vähättely-alaluokka (ka = 5,62), joka kuvastaa 

puolison tapaa vähätellä toisen vanhemmuutta. Mitä suuremman arvon 

kyseinen muuttuja sai, sitä vähemmän vanhemmuutta vähäteltiin. Lähes yhtä 

suuren keskiarvon sai altistuminen konflikteille -alaluokka (ka = 5,59), joka 

kuvastaa vanhempien kesken käytyjä konflikteja ja alttiutta niille. Mitä 

suuremman arvon kyseinen muuttuja sai, sitä vähemmän konflikteja 

vanhempien välillä oli. Verrokkiryhmän kohdalla suurimman keskiarvon sai 

myöskin vähättely-alaluokka (ka = 6,20) ja altistuminen konflikteille -alaluokka 

(ka = 5,72). Keskihajonnat olivat jokaisen muuttujan kohdalla korkeampia 

tutkimusryhmän kuin verrokkiryhmällä. Vastaukset siis vaihtelivat enemmän 

tutkimusryhmän kohdalla. Keskiarvot muuttujien kohdalla olivat 

samankaltaisia molemmilla ryhmillä. Verrokkiryhmällä keskiarvot olivat 
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kuitenkin hieman korkeammat jokaisen muuttujan kohdalla kuin 

tutkimusryhmällä. 

Kuvio 1: Yhteisvanhemmuuden ja sen alaluokkien keskiarvot ja keskihajonnat 
tutkimusryhmällä ja verrokkiryhmällä (* = käänteinen) 

 

3.3 Vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden välinen 

yhteys tutkimus- ja verrokkiryhmällä 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä selvitettiin, missä määrin vanhemmuuden 

stressi ja lapsen autismin kirjon häiriö ovat yhteydessä yhteisvanhemmuuteen. 

Tätä yhteyttä tarkasteltiin erikseen tutkimus- ja verrokkiryhmillä. 

Analyysimenetelmänä käytettiin Spearmanin korrelaatiokerrointa. 

Taulukossa 7 esitetään yhteisvanhemmuuden ja vanhemmuuden stressin 

väliset yhteydet sekä yhteisvanhemmuuden ja stressin yhteydet 

yhteisvanhemmuuden alaluokkiin molemmilla ryhmillä. Taulukossa ei kuvata 

yhteisvanhemmuuden alaluokkien välisiä korrelaatioita, sillä ne eivät ole 

tutkimuskysymysten kannalta olennaisia. Vanhemmuuden stressin havaittiin 

olevan negatiivisesti yhteydessä yhteisvanhemmuuteen tutkimusryhmällä (r = –

0,499; p = 0,010). Korkea vanhemmuuden stressi kytkeytyy siis matalaan 

yhteisvanhemmuuden laatuun ja matala vanhemmuuden stressi korkeaan 

0

1

2

3

4

5
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7

Tutkimusryhmä Ka Verrokkiryhmä Ka Tutkimusryhmä Kh Verrokkiryhmä Kh
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yhteisvanhemmuuden laatuun. Tutkimusryhmällä vanhemmuuden stressi oli 

lisäksi negatiivisesti yhteydessä kaikkiin yhteisvanhemmuuden alaluokkiin 

erikseen. Myös verrokkiryhmällä vanhemmuuden stressi oli negatiivisesti 

yhteydessä yhteisvanhemmuuteen (r = –0,339; p = 0,010). Verrokkiryhmällä 

vanhemmuuden stressi oli lisäksi yhteydessä kaikkiin yhteisvanhemmuuden 

alaluokkiin yhteisymmärrys-alaluokkaa lukuun ottamatta. Tutkimusryhmällä 

vanhemmuuden stressin yhteys yhteisvanhemmuuden alaluokkiin oli 

korkeampi jokaisen alaluokan kohdalla kuin verrokkiryhmällä.  

Taulukko 7: Vanhemmuuden stressin yhteys yhteisvanhemmuuteen ja 
vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden yhteys 
yhteisvanhemmuuden alaluokkiin tutkimus- (n = 31) ja 
verrokkiryhmällä (n = 72). Tummennetut korrelaatiot kuvaavat 
tutkimusryhmää.  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Vanhemmuuden stressi 
 

-,499** -

,339** 

-,435* 

-,134 

-,422* 

-,274* 

-,433* 

-,324** 

-,380* 

-,237* 

-,454* 

-,428** 

-,469** 

-,350** 

2. Yhteisvanhemmuus 
  

,775** 

,789** 

,899** 

,701** 

,641** 

,438** 

,878** 

,827** 

,854** 

,659** 

,902** 

,728** 

3. Yhteisymmärrys         

4. Läheisyys         

5. Altistuminen 

 konflikteille 
        

6. Tukeminen         

7. Vähättely         

8. Hyväksyntä         

**p<0,01  *p<0,05 
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4 POHDINTA 

4.1 Ryhmien väliset erot vanhemmuuden stressissä sekä 

yhteisvanhemmuuden ja stressin välisessä korrelaatiossa 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisvanhemmuutta ja vanhemmuuden 

stressiä ja verrattiin vanhempia, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, ja 

vanhempia, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä. Lisäksi selvitettiin 

vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden välistä yhteyttä. Vanhempia, 

joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, kutsutaan tässä tutkimuksessa 

tutkimusryhmäksi ja vanhempia, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä, 

kutsutaan verrokkiryhmäksi.  

Tutkimus- ja verrokkiryhmä poikkesivat toisistaan koetun vanhemmuuden 

stressin suhteen. Tutkimusryhmään kuuluvat vanhemmat kokivat enemmän 

stressiä vanhemmuudesta kuin verrokkiryhmän vanhemmat. Ryhmien välinen 

ero nousi esille jokaisen vanhemmuuden stressiä kuvaavan väittämän kohdalla. 

Erityisesti moni tutkimusryhmään kuuluvista vanhemmista koki 

vanhemmuuden olevan vaikeampaa kuin sen oli luultu olevan. 

Tutkimusryhmään kuuluvat vanhemmat myös tunsivat itsensä useammin 

väsyneeksi, nääntyneeksi tai loppuun uupuneeksi lasten kasvatuksesta kuin 

verrokkiryhmän vanhemmat. Tutkimusryhmän vanhemmat kokivat useammin 

lasten hoitamisen olevan enemmän työtä kuin huvia ja vanhempana tunnettiin 

olevan enemmän velvollisuuksien vankina kuin verrokkiryhmän vanhemmat.  

Myös useissa aiemmissa tutkimuksissa on havaittu vanhempien, joiden 

lapsella on autismin kirjon häiriö, kokevan stressiä vanhemmuudesta (Bordin 

ym. 2005; Brobst ym. 2009; Cordier ym. 2018; Hertog ym. 2013; May 2014; 

Schalock & Silva 2012). Vanhempien, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, on 

todettu kokevan jopa neljä kertaa enemmän stressiä vanhemmuudestaan kuin 

vanhempien, joiden lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä. (Schalock & Silva 

2012, 569.) Bordinin ym. (2005, 423) tutkimuksessa on havaittu äidin korkean iän, 

lapsen nuoren iän, äidin vähäisten kiintymysten osoitusten ja äidin vähäisen 
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kiinnostuksen toisiin ihmisiin on havaittu lisäävän stressin mahdollisuutta 

äideillä, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö.  

Tutkimus- ja verrokkiryhmä eivät eronneet toisistaan 

yhteisvanhemmuuden suhteen. Yhteisvanhemmuuden alaluokkia 

tarkasteltaessa huomattiin tutkimus- ja verrokkiryhmän eroavan toisistaan 

vähättely-alaluokan suhteen. Keskiarvo vähättelyssä oli korkeampi 

verrokkiryhmällä kuin tutkimusryhmällä. Mitä suuremman arvon kyseinen 

muuttuja sai, sitä vähemmän toisen vanhemmuutta vähäteltiin. Tutkimusryhmä 

koki siis enemmän vanhemmuuden vähättelyä kuin verrokkiryhmä. Chiangin 

ym. (2012, 263) mukaan vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, 

kokevat vähemmän yhteisymmärrystä keskenään, kuin vanhemmat, joiden 

lapsella ei ole autismin kirjon häiriötä. Tässä tutkimuksessa tutkimus- ja 

verrokkiryhmän välillä ei kuitenkaan havaittu eroa yhteisymmärryksen suhteen.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusryhmään kuuluvat vanhemmat kokivat sitä 

enemmän stressiä vanhemmuudestaan, mitä heikompi yhteisvanhemmuuden 

laatu oli. Tulokset olivat samankaltaisia myös aiemmissa tutkimuksissa. Mayn 

(2014, 16) tutkimuksessa vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, 

yhteisvanhemmuuden laatu oli vahvasti yhteydessä vanhemmuuden stressiin. 

Myös Cordier ym. (2018, 155) liittivät perheissä, joissa lapsella on autismin kirjon 

häiriö, koetun vakavan stressin negatiivisesti yhteisvanhemmuuteen. Mitä 

enemmän stressiä siis koettiin, sitä huonompaa oli yhteisvanhemmuuden laatu.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusryhmän kohdalla havaittiin, että mitä 

huonommin yhteisvanhemmuuden alaluokat toimivat, sitä enemmän 

vanhemmat kokivat stressiä vanhemmuudestaan. Alaluokkia olivat 

yhteisymmärrys, läheisyys, altistuminen konflikteille, tukeminen, vähättely ja 

hyväksyntä. Myös aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi Bonsall ja Thullen (2017, 

881) havaitsivat vanhemmilla, joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, olevan 

enemmän stressiä vanhemmuudesta silloin, kun yhteisvanhemmuus ei toimi 

toisen vanhemman vanhemmuuden tukemisen ja vanhemmuuden tapojen 

yhteisymmärryksen osalta, mikä tuli esiin myös tässä tutkimuksessa. Herzogin 

ym. (2013, 1501) tutkimuksessa ne vanhemmat, joiden lapsella on autismin kirjon 
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häiriö, ja jotka ilmoittivat kokevansa kovaa stressiä, kokivat myös vanhempien 

välisen yhteyden vähäisemmäksi. 

Korrelaatiot vanhemmuuden stressin ja yhteisvanhemmuuden alaluokkien 

kohdalla olivat korkeampia tutkimusryhmällä kuin verrokkiryhmällä. 

Verrokkiryhmän kohdalla yhteyttä ei myöskään havaittu kaikkien alaluokkien 

kohdalla. Tämä voi antaa viitteitä siitä, että vanhemmuuden stressi vaikuttaa 

enemmän yhteisvanhemmuuden toimivuuteen vanhemmilla, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö, kuin vanhemmilla, joiden lapsella kyseistä häiriötä ei ole. 

Toisaalta taas heikosti toimiva yhteisvanhemmuus voi myös altistaa herkemmin 

vanhemmuuden stressille niiden vanhempien kohdalla, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö. 

4.2 Tutkimuksen arviointi ja rajoitukset 

Tutkimuksen aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta etsittäessä huomattiin, ettei 

suomalaisessa kontekstissa tutkimusta juurikaan ole tehty. Vaikkakin 

teoriataustassa on tärkeä tarkastella myös aiheesta tehtyä kansainvälistä 

tutkimusta, on myös otettava huomioon se, ettei kyseisten tutkimusten tulokset 

ole välttämättä suoraan verrannollisia suomalaisessa ympäristössä tehtyihin 

tutkimuksiin.  

Vanhemmuuden stressin, yhteisvanhemmuuden ja sen alaluokkien 

reliabiliteettikertoimet olivat korkeita yhtä tutkimuksen ulkopuolelle jätettyä 

alaluokkaa lukuun ottamatta. Nämä muuttujat siis kuvasivat ilmiöitä hyvin, 

jonka vuoksi tutkimusta voidaan pitää siltä osin luotettavana. 

Tutkittavien määrä ryhmässä, joka koostui vanhemmista, joiden 3–12-

vuotiaalla lapsella on autismin kirjon häiriö, oli pienehkö eli 31 vastaajaa. 

Tutkimukseen toivottiin enemmän osallistujia, mutta ei osattu ottaa etukäteen 

huomioon sitä, että monet lapset saattavat saada autismin kirjon häiriön 

diagnoosin vasta myöhemmin vanhemmalla iällä. Myös tutkimusaineiston 

keräämisen aikana vallitseva korona-epidemia saattoi vaikuttaa vastausten 

vähäisyyteen. Kaikissa perheissä, varsinkin niissä, joissa lapsi tarvitsee erityistä 
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tukea, elettiin varmasti haastavaa aikaa, eikä aikaa millekään ylimääräiselle 

tekemiselle jäänyt.  

Lisäksi tutkimuksen aineiston kannalta epäedullisena voidaan pitää sitä, 

että vastaajista lähes kaikki olivat naisia. Syynä voi olla yksinkertaisesti se, että 

naiset liikkuvat enemmän Facebook-ryhmissä, joiden kautta vastaajia kyselyyn 

tavoiteltiin. Lisäksi osa Facebook-ryhmistä, joiden kautta vastaajia tavoiteltiin, 

oli tarkoitettu ainoastaan äideille, mikä voi myös selittää miesten vähäistä 

vastaajamäärää. Vastaajiksi saattoi muutenkin valikoitua tietynlaisia henkilöitä. 

Vastaajat saattoivat esimerkiksi kokea erityisen paljon vanhemmuuden stressiä, 

jonka takia tutkimusaihe herätti heidän huomionsa.  

Tutkimus- ja verrokkiryhmien havaittiin eroavan toisistaan vastaajan iän, 

lasten lukumäärän ja parisuhdetyytyväisyyden osalta. Tutkimusryhmään 

kuuluvien vanhempien ikä oli korkeampi ja lasten lukumäärä oli suurempi kuin 

verrokkiryhmän vanhempien kohdalla. Nämä tekijät saattoivat vaikuttaa 

tuloksiin. Esimerkiksi lasten suuri lukumäärä perheessä voi mahdollisesti olla 

tekijä, joka lisää vanhemmuuden stressiä jo itsessään. Tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta ideaalein tilanne olisi ollut, jos molemmat ryhmät 

olisivat olleet taustatekijöiltään samanlaisia. 

Yhtenä aineiston puutteena voidaan pitää myös sitä, ettei ole tietoa, oliko 

verrokkiryhmään kuuluvien vastaajien lapsilla muita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

lapsen kasvuun ja kehitykseen. Myöskin tutkimusryhmään kuuluvien 

vanhempien lapsilla saattoi olla autismin kirjon häiriön lisäksi muita kasvuun ja 

kehitykseen liittyviä tekijöitä, joista ei kysytty tässä tutkimuksessa. Toisaalta 

näitä asioita ei tietoisesti haluttukaan selvittää, jotta vastaajien anonymiteetti 

pysyisi mahdollisimman salassa myös tutkijalle itselleen. 

On myös epäselvää, kuinka monessa eri kanavan kautta tutkimukseen 

vastaavia on lopulta tavoiteltu, sillä sähköpostitse otettiin yhteyttä kolmeen 

yhteyshenkilöön, jotka kertoivat jakavansa kyselyä omissa yhteisöissään ja omia 

kanaviaan pitkin. Tutkittavia hankittiin siis myös osittain niin sanotun 

lumipallo-taktiikan avulla. Toisaalta tämä oli tarpeen, sillä suoraan Facebook-
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ryhmien kautta vanhempia, varsinkaan sellaisia joiden lapsella on autismin 

kirjon häiriö, ei tavoitettu riittävästi useista yrityksistä huolimatta. 

Tässä tutkimuksessa ei havainnoitu syy-seuraussuhteita, joten on 

mahdotonta sanoa, vaikuttaako vanhemmuuden stressi yhteisvanhemmuuden 

laatuun vai toisinpäin. Tätä ilmiötä olisi muutenkin hankala tutkia sellaisenaan, 

sillä ilmiöiden syntymiseen vaikuttaa niin moni asia, eikä sellaista ympäristöä 

ole mahdollista luoda, jossa kaikkia muuttujia voitaisiin kontrolloida.  

4.3 Käytännön johtopäätökset 

Tutkimus tarjoaa tietoa yhteisvanhemmuuden ja stressin yhteydestä perheissä, 

joissa lapsella on autismin kirjon häiriö. Tutkimuksen perusteella vanhempien, 

joiden lapsella on autismin kirjon häiriö, voimavarat voivat olla koetuksella. 

Yhteisvanhemmuuden tukeminen erityisesti niissä perheissä, joissa lapsella on 

haasteita, on tärkeää. Perheelle tarjottavan tuen ei tulisi keskittyä ainoastaan 

suoraan lapsen, vaan myös vanhemmuuden ja erityisesti yhteisvanhemmuuden 

tukemiseen. Vanhemmuuden stressi, ja myös stressi ylipäätään, voi aiheuttaa 

terveydellisiä ongelmia. Stressi voi aiheuttaa psyykkisiä ja fyysisiä oireita, jotka 

voivat olla vaarallisia. Erityisesti pitkään jatkuneena stressi voi olla vahingollista. 

(Mattila 2018.) Vanhemmuuden stressiä voidaankin pyrkiä vähentämään 

parantamalla yhteisvanhemmuuden laatua. Samoin vähentämällä 

vanhemmuuden stressiä, voidaan mahdollisesti parantaa samalla 

yhteisvanhemmuuden toimivuutta. 

Koska tutkimus- ja verrokkiryhmä eivät eronneet toisistaan 

yhteisvanhemmuuden suhteen, ei lapsen, jolla on autismin kirjon häiriö, 

vanhemmuuden haastavuus välttämättä aiheuta lisää haasteita 

yhteisvanhemmuuden toimivuuteen. Parhaimmassa tapauksessa lapsen 

autismin kirjon häiriö saattaa myös lujittaa yhteisvanhemmuutta, jos vanhemmat 

selviävät lapsen erityisyyden tuomista haasteista yhdessä. Ryhmät kuitenkin 

erosivat toisistaan yhteisvanhemmuuden alaluokan, vähättelyn, suhteen, joka 
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voi antaa viitteitä siitä, että lapsen haasteet autismin kirjon häiriössä voivat 

altistaa vanhempia myös keskinäisiin ongelmiin. 

Jatkossa olisi tärkeää tutkia sitä, millä keinoilla voidaan tukea 

yhteisvanhemmuutta erityisesti niiden vanhempien kohdalla, joiden lapsella on 

autismin kirjon häiriö tai joka tarvitsevat muuten erityisesti tukea. Olisi myös 

tärkeä saada tietoa suoraan vanhemmilta itseltään ja saada viitteitä siitä, millaista 

tukea he itse kaipaavat yhteisvanhemmuuteensa. Tämän tutkimusprosessin 

aikana havaittiin useaan kertaan tutkimuksesta puhuttaessa se, ettei 

yhteisvanhemmuus ole vielä monille tuttu termi. Yhteisvanhemmuus näyttäytyy 

kuitenkin tärkeänä tekijänä vanhemmuuden stressiä tarkasteltaessa. Voi olla, 

että jo ymmärrys siitä, mitä yhteisvanhemmuus on ja kuinka tärkeää sen 

toimivuus on, voivat vaikuttaa vanhempien haluun parantaa 

yhteisvanhemmuuttaan tai ainakin siihen pyrkimiseen. Siksi aiheesta olisi 

ylipäätään hyvä puhua enemmän.   
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