
Sosiaalisen verkoston merkitys yhteisvanhemmuuteen 

vanhemmuuteen siirtymävaiheessa 

Salla Kari 

Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Syyslukukausi 2020 

Kasvatustieteiden laitos 

Jyväskylän yliopisto 

 



 
 

TIIVISTELMÄ 

Kari, Salla. 2020.Sosiaalisen verkoston merkitys yhteisvanhemmuuteen van-

hemmuuteen siirtymävaiheessa. Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 57 sivua. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat odottavat parit, jotka valmistautuivat van-

hemmuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli syventää ymmärrystä sosiaalisen 

verkoston merkityksestä vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuu-

den rakentumiseen. Opinnäytetyö oli osa Suomen Akatemian ”Yhteisvanhem-

muuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden raken-

tumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba)” tutkimushanketta.  

 Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla keväällä 2020. 

Tutkimuksessa pilotoitiin CopaGloba-hanketta varten laadittua haastattelurun-

koa.  Tutkimukseen osallistui kuusi esikoistaan odottavaa paria. Aineisto analy-

soitiin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. 

Odottavat vanhemmat kokivat yhteisvanhemmuuden kannalta merkityk-

selliseksi omien ja puolison vanhempien, sukulaisten ja ystävien tuen. Suurin osa 

odottavista vanhemmista ei kokenut saavansa tukea yhteisvanhemmuuteen mis-

tään palvelusta. Palveluiden tuki keskittyi lähinnä raskauden ja äidinhyvinvoin-

nin seurantaan. Neuvolan ei koettu huomioivan molempia vanhempia, mikä voi-

daan nähdä yhteisvanhemmuutta heikentävänä tekijänä. Vertaiset puolestaan 

olivat merkittävä tiedon lähde tuleville vanhemmille. Odottavat vanhemmat 

ihailivat lähipiirin vanhemmuudessa toimivaa yhteisvanhemmuutta. Omaan 

vanhemmuuteen toivottiin tasa-arvon ja yhteistyön periaatteita, perheen yhtei-

seen aikaan liittyviä tapoja ja joustavaa suhtautumista vanhemmuuteen. Tulevai-

suudessa olisi tärkeää kehittää yhteisvanhemmuutta vahvistavia käytäntöjä esi-

merkiksi matalan kynnyksen palveluihin ja näin edistää perheiden hyvinvointia. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa syntyvyys on tasaisesti laskenut viimeksi kuluneiden 4–5 vuoden ai-

kana, eikä siinä toistaiseksi ole näkyvissä muutosta. Suurin syy syntyvyyden las-

kuun on, että nuoret aikuiset siirtävät vanhemmaksi tuloa myöhäisempään 

ikään, mutta myös toista ja kolmatta lapsia hankkivien osuus on vähentynyt. 

(Miettinen 2015,9.) Nuorten aikuisten syitä lykätä vanhemmuutta on muun mu-

assa uran ja parisuhteen tärkeys, taloudelliset syyt ja ristiriitaiset ajatukset perhe-

elämästä. (Rotkirch, Tammisalo, Miettinen & Berg 2017). Tutkimusten mukaan 

Suomessa juuri pienten lasten vanhemmat kokevat uupumusta (Sorkkila & Au-

nola 2020) ja heillä on haasteita jaksamisessa, kuten työn ja perheen yhteensovit-

tamisen kanssa (Vuorenmaa 2019,7). Lapsiperheiden ja vanhempien hyvinvoin-

tia edistävät toimet ja tuet ovatkin ensiarvoisen tärkeitä. Yksi varteenotettava 

keino vanhempien hyvinvoinnin ja lapsiperhe-elämän tukemiseen on yhteisvan-

hemmuuden tukeminen. Toimivan yhteisvanhemmuuden on tutkittu edistävän 

perheiden hyvinvointia, helpottavan perheen ja työelämän yhteensovittamista 

sekä vähentävän vanhempien kokemaa vanhemmuuden stressiä erityisesti van-

hemmuuteen siirryttäessä (Durtschi 2017; Feinberg 2003; McHale, Kuersten-Ho-

gan & Rao 2004).  

Yhteisvanhemmuus ymmärretään tapana, miten vanhemmat toimivat yh-

dessä kasvattaessaan lastaan (Feinberg 2003,96). Yhteisvanhemmuutta ja siihen 

vaikuttavia on pääasiassa tutkittu perheen sisällä, vanhempien välisen vuorovai-

kutuksen näkökulmasta (esim. McHale & Rotman 2007). Tässä opinnäytetyössä 

tarkastellaan sitä, miten vanhempien läheiset verkostot – sukulaiset, vertaiset ja 

ammattilaiset tukevat yhteisvanhemmuutta: miten nämä tahot tukevat vanhem-

pana toimimista ja millaisia malleja he välittävät odottaville vanhemmille yhteis-

vanhemmuudesta. Vaikka yhteisvanhemmuuden kehityksestä vanhemmaksi tu-

lovaiheessa tiedetäänkin jo melko paljon (esim. Durtshi 2017), tiedetään vasta vä-

hän läheisten ja palveluiden merkityksestä. Yksi aukkokohta tutkimustiedossa 

on sen selvittäminen, mistä odottavat vanhemmat saavat tukea ja malleja yhteis-

vanhemmuuteen.  



 
 

  Yhteisvanhemmuus rakentuu kiinteästi sidoksissa ympäröivään kulttuu-

riin ja sosiaalisiin verkostoihin, heijastellen vallitsevia uskomuksia ja arvoja. Esi-

merkiksi tasa-arvoisuuden aste määrittyy jokaisessa suhteessa osallistujiensa 

mukaan, mihin vaikuttaa lisäksi laajempi sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti. 

Kulttuuriset normit ovat vaikuttamassa siihen, kuinka sukupuoli vaikuttaa per-

hesuhteiden organisoitumiseen. (Feinberg 2003,96–98.) Näin ollen odottavien 

vanhempien ympäristö, kuten sosiaaliset verkostot ja niiden antama tuki ja mallit 

ovat myös merkityksellisiä ajatellen yhteisvanhemmuuden muodostumista. Ai-

kaisempien tutkimusten mukaan vanhemmat kokevatkin tärkeiksi tiedon ja tuen 

lähteiksi omat vanhemmat, ystävät, vertaiset sekä ammattilaiset valmistautues-

saan vanhemmuuteen (esim. Deave, Johnson &Ingram 2008).

Tutkimus pilotoi Suomen Akatemian rahoittamaa ja Jyväskylän yliopis-

ton sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamaa tutkimushanketta: ”Yh-

teisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhem-

muuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba)”. Co-

paGloba- tutkimushankeen tarkoituksena on tarkastella niitä tekijöitä perheessä, 

lähiverkostossa ja yhteiskunnassa, mitkä vahvistavat tai heikentävät yhteisvan-

hemmuutta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa. (CopaGloba-tutkimus 

2020.) Opinnäytetyössäni keskityin tarkastelemaan sosiaalisen verkoston merki-

tystä yhteisvanhemmuuteen vanhemmuuteen siirtymävaiheessa. Sosiaalisella 

verkostolla tarkoitan odottavien vanhempien läheisiä, kuten vanhempia, suku-

laisia ja ystäviä sekä ammattilaisten tarjoamia palveluita. Tutkimuksen tavoit-

teena oli tuoda esille odottavien vanhempien käsityksiä sosiaalisen verkoston tu-

esta yhteisvanhemmuuteen. Lisäksi olin kiinnostunut siitä, millaisia asioita odot-

tavat vanhemmat oppivat lähipiiriinsä kuuluvilta vanhemmilta eli vertai-

silta. Tämä tutkimus osaltaan pyrki antamaan uutta tietoa niistä tekijöistä van-

hempien sosiaalisissa verkostoissa, mitkä vahvistavat tai heikentävät yhteisvan-

hemmuutta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa.  
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2 YHTEISVANHEMMUUS 

2.1 Yhteisvanhemmuus käsitteenä 

Yhteisvanhemmuus voidaan ymmärtää tapana, miten vanhemmat toimivat yh-

dessä kasvattaessaan lastaan (Feinberg 2003,96; Hock & Mooradian 2013,314). 

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa yhteisvanhemmuudesta käytetään 

käsitettä coparenting (ks. Feinberg 2003, Hock & Mooradian 2013). Suomessa kä-

site yhteisvanhemmuus on vielä suhteellisen uusi. Yhteisvanhemmuudesta pu-

hutaan usein myös käsitteillä jaettu vanhemmuus ja yhteistyövanhemmuus (Te-

rävä & Böök 2019). Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä yhteisvanhemmuus, 

jolla tarkoitan vanhempien tapaa toimia yhdessä kasvattaessaan lastaan. 

Yhteisvanhemmuus on yksi perhe-elämän avaintekijä, joka vaikuttaa van-

hemmuuteen, vanhemman hyvinvointiin ja lapsiin. Yhteisvanhemmuus tarkoit-

taa käytännössä aikuisten välistä yhteistyötä ja tukea tai mahdollisesti niiden 

puutetta (Feinberg,2003, 95–96). Haasteita toimivalle yhteisvanhemmuudelle tuo 

esimerkiksi vanhemmuuden stressi ja tyytymättömyys parisuhteeseen (Durtschi 

2017,310).  Yhteisvanhemmuus ei kuitenkaan sisällä sellaista seksuaalista, ro-

manttista, taloudellista, emotionaalista tai juridista näkökulmaa aikuisten väli-

sessä suhteessa, mitkä eivät liity lapsen kasvatukseen (Feinberg,2003,96).  

Feinberg (2003,101) kuvaa yhteisvanhemmuutta neljän eri komponentin 

avulla, jotka ovat yhdenmielisyys kasvatuksessa, kotitöiden ja kasvatusvastuun 

jakaminen, toisen tukeminen vs. vähättely ja vuorovaikutuksen säätely. Mallin 

ensimmäinen komponentti käsittelee kasvatusta. Feinbergin (2003, 102–103.) mu-

kaan lastenkasvatukseen kuuluu yhteisen arvopohjan luominen ja lapsen käyt-

täytymisen, henkisen kasvun ja sosiaalisten suhteiden tukeminen. Mallin toista 

komponenttia eli vanhempien työnjakoa voidaan tarkastella vastuiden ja velvol-

lisuuksien kautta.  Siihen kuuluvat keskustelut kotitöiden jakamisesta ja lasten 

hoidon ja huolenpidon turvaamisesta. Kolmas yhteisvanhemmuuden osa-alu-

eista on toisen vanhemman tukeminen vs. väheksyntä. Tällä Feinberg (2003,104) 
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tarkoittaa sitä, miten vanhemmat suhtautuvat toisiinsa ja puhuvat toisistaan. Toi-

sen vanhemman väheksymisenä voidaan pitää syyttelyä, kritiikkiä ja halveksun-

taa. (Feinberg & Kan 2008, 254).  Mallin neljäs komponentti liittyy vuorovaiku-

tuksen säätelyyn ja perheyhteisyyden vaalimiseen (Feinberg 2003). Toimiva yh-

teisvanhemmuus ilmenee näin ollen esimerkiksi yhtenevinä kasvatusperiaat-

teina, vanhempien välisenä kunnioituksena ja osallistumisena lapsen hoitoon. 

Yhteisvanhemmuuden toimimattomuus puolestaan voi ilmetä epätasaisena vas-

tuunjakona, toisen vanhemman väheksymisenä tai riitaisuutena. 

Yhteisvanhemmuus koskettaa kaikkia perheitä. Yhteisvanhemmuus ei 

koske ainoastaan lapsen biologisia vanhempia, mikä voidaan nähdä myös yh-

teisvanhemmuuden yhtenä vahvuutena (Hock & Mooradian 2013, 315). Van 

Egerenin ja Hawkinsin (2004,166) mukaan yhteisvanhemmuudesta voidaan pu-

hua, kun vähintään kaksi aikuista kantavat vastuun lapsen hyvinvoinnista. Mää-

ritelmän mukaan yhteisvanhemmuus siis ulottuu koskemaan niin avio- tai avo-

liitossa olevia, eroperheitä tai samaa sukupuolta olevia. Sillä, onko lapsi biologi-

sesti yhteydessä hoitajaansa ei ole määritelmän mukaan merkitystä. Näin ollen 

vanhemmuutta voidaan jakaa esimerkiksi lapsen isovanhempien tai muiden per-

heelle läheisten henkilöiden kanssa.   

Tutkijoiden näkemykset siitä, milloin yhteisvanhemmuus alkaa tai alkaa ra-

kentumaan poikkeavat jokseenkin toisistaan. Esimerkiksi Van Egerenin ja Haw-

kinsin (2004, 166–167) näkemyksen mukaan todellinen yhteisvanhemmuus alkaa 

vasta lapsen syntymän jälkeen. He perustelevat näkemystään sillä, että ennen 

lapsen syntymää käydyt keskustelut vanhemmuudesta tai lapsen hoidosta har-

voin vastaavat todellisuutta. Hock ja Mooradian (2013,321) puolestaan tuovat 

esille, että yhteisvanhemmuuden voidaan nähdä alkavan kehittyä ja rakentua sil-

loin kun lasta aletaan odottamaan. Esimerkiksi tulevat vanhemmat alkavat jo 

paljon ennen lapsen syntymää keskustella vanhemmuudesta sekä rakentaa nä-

kemystään toisistaan tulevina vanhempina. Tutkimuksessani näkökulmana on, 

että yhteisvanhemmuus alkaa rakentumaan, kun lasta aletaan odottamaan ja 

vanhemmat alkavat keskustelemaan vanhemmuudesta. 
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2.2 Yhteisvanhemmuus edistämässä perheiden hyvinvointia 

Toimivan yhteisvanhemmuuden on osoitettu tukevan perheiden hyvinvointia ja 

helpottavan siirtymää vanhemmuuteen. Siirtyminen vanhemmuuteen on kaiken 

kaikkiaan merkittävä muutos parin elämässä (Kluwer 2010). Se ei ole yksittäinen 

tapahtuma vaan pikemminkin prosessi, jonka alku ja loppu vaihtelevat hyvin 

yksilöllisesti (Adamsons 2013,161). Siirtymä vanhemmuuteen vaatii esimer-

kiksi sopeutumista niin uuteen vanhemman rooliin kuin myös vauvan synty-

mään. Lapsen syntymä tuokin vanhemmille paljon onnen ja ilon tunteita, mutta 

myös uusia haasteita. (Kluwer 2010.)  Haasteita voi olla esimerkiksi vanhem-

muuden vastuiden ja parisuhteen yhdistämisen kanssa (Durtschi 2017,317). Toi-

mivan yhteisvanhemmuuden on osoitettu helpottavan siirtymää vanhemmuu-

teen. Esimerkiksi toimiva yhteisvanhemmuus ennustaa vanhempien korkeam-

paa tyytyväisyyttä parisuhteeseen ja vähentää erityisesti äitien kokemaa van-

hemmuuden stressiä juuri vanhemmuuteen siirryttäessä (Durtschi 2017,317). 

Esikoisen syntymä on merkittävä taitekohta yhteisvanhemmuuden muo-

dostumisen kannalta. Yhteisvanhemmuuden toteutuminen ei kuitenkaan ole 

aina helppoa. Esimerkiksi vanhempien jo raskaudenaikaisilla oletuksilla van-

hemmuudesta ja vanhempien välisestä yhteistyöstä on merkitystä yhteisvan-

hemmuuden muodostumiseen.  Äitien ja isien jo raskaudenaikaiset pessimistiset 

odotukset tulevaa yhteisvanhemmuutta kohtaan ja erilaiset näkemykset van-

hemmuudesta ennustivat perheen triadisen eli vanhempien ja lapsen kolmen-

keskeisen vuorovaikutuksen heikkoa laatua lapsen 3, 12 ja 30 kuukauden iässä. 

(McHale & Rotman 2007, 77.) Vanhemmuuteen siirtymävaiheessa toimivalla yh-

teisvanhemmuudella on merkitystä niin vanhempien ja lapsen vuorovaikutus-

suhteeseen, vanhempien parisuhdetyytyväisyyteen kuin myös vanhemmuuden 

stressiin.  

Yhteisvanhemmuutta on mahdollista tukea vanhemmuuteen siirtymävai-

heessa. Esimerkiksi yhteisvanhemmuuden vahvistamiseksi on kehitetty inter-

ventio-ohjelmia, joiden tulokset ovat osaltaan kannustavia. Feinbergin ja Kanin 

(2008,260) tutkimukseen osallistui ensisynnyttäjiä ja heidän puolisoitaan. Tutki-
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mukseen osallistuneet vanhemmat jaettiin interventio- ja kontrolliryhmiin. Inter-

ventioryhmään kuuluneet vanhemmat osallistuivat ennen ja jälkeen lapsen syn-

tymän järjestettävään vanhemmuutta tukevaan koulutusohjelmaan. Tutkimuk-

sessa selvisi, että vanhemmat, jotka osallistuivat yhteisvanhemmuutta tukevaan 

interventioon raportoivat toimivampaa yhteisvanhemmuutta kuin kontrolliryh-

män vanhemmat. Lisäksi interventioon osallistuneilla äideillä esiintyi vähem-

män ahdistusta ja masennusta. Tulokset osoittivat myös, että interventioon osal-

listuneet vanhemmat osoittivat vähemmän vaikeuksia vanhemman ja lapsen vä-

lisessä suhteessa. (Feinberg & Kan 2008,260.)   

Feinbergin ja Kanin (2008) tutkimustulokset antavat tärkeää tietoa siitä, että 

vanhempien välistä yhteistyötä ja hyvinvointia on mahdollista edistää ja tukea. 

Suomessa tällaisia interventioita voitaisiin ajatella toteutettavan matalankynnyk-

sen palveluissa, joiden avulla on mahdollista tavoittaa kaikki perheet. Perheiden 

hyvinvointia edistävät toimet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat en-

siarvoisen tärkeitä. Suomessa juuri pienten lasten vanhemmat kokevat uupu-

musta (Sorkkila & Aunola 2020) ja heillä on haasteita oman jaksamisen kanssa, 

kuten työn ja perheen yhteensovittamisen kanssa (Vuorenmaa 2019,7). Toimivan 

yhteisvanhemmuuden voitaisiinkin nähdä edistävän myös vanhempien välistä 

tasa-arvoa, sillä sen on tutkittu muun muassa helpottavan perheen ja työn yh-

teensovittamista (Durtchi 2017; Feinberg 2003; McHale ym. 2004). Yhteisvanhem-

muudella onkin hyvin kokonaisvaltainen vaikutus vanhempien ja perheiden hy-

vinvointiin. Hock ja Mooradian (2013,328) korostavatkin, että sujuva ja toimiva 

yhteisvanhemmuus voi heijastua muihin perhe-elämän osa-alueisiin, kuten van-

hempien mielenterveyteen, lapsen sopeutumiseen ja ristiriitatilanteiden käsitte-

lyyn. Yhteisvanhemmuus voi olla joko rasite tai voimavara perheelle riippuen, 

kuinka vanhemmat tukevat ja auttavat toisiaan (McDaniel, Teti & Feinberg 2017, 

2396). 
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3 SOSIAALISET VERKOSTOT 

3.1 Vanhempien sosiaaliset verkostot 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää paremmin sosiaalisten verkos-

tojen merkitystä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen vanhemmuuteen siirty-

mävaiheessa. Sosiaalisiksi verkostoiksi voidaan kutsua niitä ryhmiä, joissa ihmi-

set ovat tavallisesti jäseninä. Esimerkkejä tällaisista sosiaalisista verkostoista ovat 

perhe, suku, ystävät tai työyhteisö. (Ojala &Uutela 1993, 59.) Erityisesti nuorten 

aikuisten elämässä ystävyyssuhteet ei-sukulaisiin ovat muodostuneet yhdeksi lä-

heisimmistä ihmissuhteista. Tämä ei tarkoita kuitenkaan perhesuhteiden arvon 

vähenemistä, sillä lasten ja vanhempien väliset suhteet ovat pysyneet tiiviinä 

myös lasten aikuistuttua. Laajemmin sukulaisuuteen ei puolestaan enää välttä-

mättä liitetä esimerkiksi auttamisvelvollisuutta. (Jokinen 2014.) Esimerkiksi suu-

rin osa tähän tutkimukseen osallistuneista oli vielä nuoria aikuisia, joten ystä-

vyyssuhteiden voidaan olettaa olevan myös heille tärkeitä perhesuhteiden li-

säksi. 

Siirtyminen vanhemmuuteen on siinäkin mielessä merkittävä tapahtuma 

vanhempien elämässä, että se vaikuttaa vanhempien sosiaalisiin verkostoihin. 

Esimerkiksi vanhemmat tulevat osaksi uusia vertaisryhmiä äidin ja isän roolien 

myötä. Toisaalta on havaittu, että siirryttäessä vanhemmuuteen sosiaaliset ver-

kostot voivat olla jo vähentyneet aikuisten elämässä. (Wrzus 2013,68.) Heikot so-

siaaliset verkostot voivat jättää vanhemmat yksin uuteen elämäntilanteeseen. 

Tästä syystä tarkasteltaessa vanhempien sosiaalisia verkostoja ei pidä unohtaa 

matalan kynnyksen sosiaalipalveluita, kuten esimerkiksi perhepalveluita.  

Sosiaaliset verkostot ovat puolestaan perusta sosiaaliselle tuelle, jota pide-

tään tärkeänä elämänhallintakyvyn ja terveyden kannalta (Ojala &Uutela 1993, 

59). Sosiaalisen tuen muotoja on eritelty lukuisin eri tavoin. Yksi tunnetuimpia 

sosiaalisen tuen määritelmiä on Housen (1981) näkemys, jonka mukaan sosiaali-

nen tuki voidaan ymmärtää vuorovaikutussuhteena, joka sisältää elementtejä tie-
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dollisesta tuesta, emotionaalisesta tuesta, välineellisestä tuesta ja arviointiin liit-

tyvästä tuesta. (Lourel, Hartmann, Closon, Mouda & Petrci-Tatu 2013,3.) Tiedol-

linen tuki voidaan ymmärtää oleellisen informaation välittämisenä tuen saajalle. 

Emotionaalinen tuki on tunnetukea, joka pitää sisällään kuuntelua, rohkaisua, 

empatian osoittamista ja tuen tarvitsijan tunteiden oikeuttamista. (Mikkola 

2006,44–45.) Välineellisellä tuella tarkoitetaan usein resurssien tarjoamista, mate-

riaalista tukea ja konkreettista avun tarjoamista (Mikkola 2006,45), kuten lasten-

hoitoapua. Arviointiin liittyvä tuki ymmärretään usein kytkeytyvän tiedolliseen 

ja emotionaaliseen tukeen. Se tulkitaan usein kognitiiviseksi prosessiksi, jonka 

tiedollinen ja emotionaalinen tuki käynnistävät. (Mikkola 2006, 45.) Arviointiin 

liittyvä tuki ymmärretäänkin tässä tutkimuksessa lähinnä osaksi tiedollista tu-

kea. Esimerkiksi vertaisilta saadun tiedon avulla odottavat vanhemmat arvioivat 

erilaisia toimintatapoja ja mahdollisesti omaksuvat näitä tapoja omaan vanhem-

muuteensa.  

  Kuten todettua yksi merkittävä sosiaalinen verkosto vanhempien elämässä 

on vertaiset. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vertaisten eli muiden vanhempien 

merkitystä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen. Vertaistuki voidaan ymmär-

tää myös sosiaalisen tuen muodoksi. Hokkanen (2014,26) toteaa, että useimmiten 

vertaistuki ymmärretään tunnetueksi, vaikka se voi ilmetä myös tiedollisena tu-

kena ja välineellisenä tukena. Vertaistuki voi kohdistua niin omaan tai toisen elä-

mään, elämäntilanteen tai ympäristön muuttamiseen.  Tässä tutkimuksessa ver-

taistuki ymmärretään myös ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi, joka voi pi-

tää sisällään niin emotionaalista, tiedollista ja välineellistä tukea.  

Sosiaaliset verkostot ovat perusta sosiaaliselle tuelle, joka on merkitykselli-

nen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta (Ojala & Uutela 1993,59). Aikai-

sempien tutkimusten mukaan sosiaalisen verkoston ei kuitenkaan tarvitse olla 

kovinkaan laaja suojatakseen vanhempia esimerkiksi masennusoireilta. Äidit, 

jotka raportoivat kahdesta tai useammasta ystävästä tai perheenjäsenestä, joiden 

puoleen kääntyä ilmaisivat myös vähemmän masennusoireita. (Surkan, Peter-

son, Hughes & Gottlib 2006,381.) Näin ollen jo muutama läheinen ystävä tai per-

heenjäsen voi olla merkittävä tuki vanhemman elämässä. 
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3.2  Sosiaalinen verkosto tuen ja tiedon lähteenä 

Vanhempien sosiaalinen verkosto toimii tiedon ja tuen lähteenä vanhemmuuteen 

siirryttäessä. Esimerkiksi yhteisvanhemmuuden muodostumiseen vaikuttaa 

aina vanhempien ajatukset, arvot ja toiveet, jotka ovat vallitsevan kulttuurin ja 

alakulttuurin muovaamia (Feinberg 2003), kuten vanhempien lähipiirin. Aikai-

sempien tutkimusten mukaan erityisesti esikoistaan odottavat vanhemmat tark-

kailevat muita vanhempia ja heidän toimintatapojaan ottaen heiltä mallia (Svens-

son, Barclay & Cooke 2006,24). Koska yhteisvanhemmuus ei ainoas-

taan koske lapsen biologisia vanhempia (Hock & Mooradian 2013, 315), voidaan 

vanhemmuuden vastuita jakaa laajemmin vanhemmille ja lapselle läheisten hen-

kilöiden kanssa. Vanhempien lähipiiri ja ammattilaiset ovatkin merkittävä tiedon 

ja tuen lähde uusille vanhemmille.  

Siirtyminen vanhemmuuteen on merkittävä muutos parin elämässä 

(Kluwer 2010). Uuden elämäntilanteen myötä pareille tulee uudenlaisia kiinnos-

tuksen kohteita ja tuen tarpeita. Esimerkiksi esikoistaan odottavat vanhemmat 

toivovat saavansa tietoa käytännön asioissa kuten raskaudesta, vauvan hoitoon 

liittyvissä tekijöissä ja vanhemmuuden taidoista (Entsieh & Hallström 2016, 4). 

Odottavat vanhemmat kokevat usein tärkeiksi tiedon ja tuen lähteiksi omat van-

hemmat, ystävät, vertaiset sekä ammattilaiset valmistautuessaan vanhemmuu-

teen (Deave, Johnson & Ingram 2008). Läheisten ja palveluiden merkitystä yh-

teisvanhemmuuden muodostumiseen on kuitenkin vielä vähemmän tutkittu. 

Tarkastelen seuraavaksi aikaisempia tutkimuksia siitä, miten niissä vanhempien 

lähipiiri ja ammattilaiset tukevat siirtymää vanhemmuuteen ja vanhemmuutta.  

Deave, Johnson ja Ingram (2008, 4–5) ovat omassa tutkimuksessaan tarkas-

telleet esikoistaan odottavien vanhempien tuen tarpeita raskauden ja vanhem-

muuden alkutaipaleella. Tulosten mukaan ennen lapsen syntymää ensi kertaa 

äideiksi tulevat kokivat tärkeäksi oman kumppanin, omien vanhempien, ystä-

vien, terveydenhuollon ja vertaistukiryhmien tuen. Äidit kokivat kokemusten ja-

kamisen arvokkaaksi ystävien kanssa, jotka olivat hiljattain saaneet omia lapsia 

tai joilla oli kokemusta lastenhoidosta. Omien vanhempien tuki koettiin tärkeäksi 
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lapsen syntymän jälkeen. Esimerkiksi äidit totesivat omien äitiensä olevan suu-

reksi avuksi kotona, kuten vauvan hoidossa mutta myös kodinhoidossa. Isillä 

puolestaan havaittiin olevan puutetta omissa tukiverkostoissaan. Isät saattoivat 

kokea, että heillä ei ollut oman puolison lisäksi ketään kenen puoleen kääntyä. 

(Deave, Johnson & Ingram 2008, 4–5.)  

Vertaiset ja vertaisryhmät ovat merkittävä tuki vanhemmille vanhemmuu-

den alkutaipaleella.  Esimerkiksi vertaisryhmissä vanhemmat pääsevät keskus-

telemaan ja jakamaan kokemuksia muiden tulevien vanhempien kanssa, jotka 

usein pohtivat hyvin samankaltaisia asioita (Deave, Johnson & Ingram 2008, 4–

5). Myös Suomessa vertaistukiryhmien merkityksiä vanhemmille on jonkin ver-

ran tutkittu. Esimerkiksi Eronen (2017) on tutkinut vertaistuen merkitystä äi-

deille vertaistukiryhmässä. Vertaistukiryhmä merkitsi ennen kaikkea kohtaami-

sia ja kohdatuksi tulemista. Ryhmä tarjosi mahdollisuuden jutella vertaisten sekä 

ammattilaisten kanssa. Tutkimuksessa äitien kokemuksista nousi esiin kolme 

teemaa, jotka olivat kokemusten jakaminen, muiden kokemuksista oppiminen ja 

konkreettinen tuki kuten lastenhoito apu. (Eronen 2017.) Aution (2020) raportissa 

perhekahviloissa tapahtuva vertaistuki ilmeni myös emotionaalisena ja tiedolli-

sena tukena. Emotionaalista tukea kuvattiin esimerkiksi vertaiskeskusteluina. 

Niiden avulla vanhemmat saivat hyväksyntää ja ymmärrystä omille toimintata-

voilleen. Vertaisilta saatiin myös tiedollista tukea kokemustietona, arviointitu-

kena ja mallioppimisena. Vertaisten tiedollinen ja ajoittain tiedostamaton tark-

kailu ja vertaaminen omaan vanhemmuuteen auttoi arvioimaan omia toiminta-

tapoja ja käytäntöjä. Muiden tarkkailu mahdollisti toimivien toimintatapojen 

vahvistamisen ja uusien omaksumista. (Autio 2020, 36—40.)  

Aikaisempien tutkimusten mukaan vanhempien lähipiiri ja erityisesti ver-

taiset toimivatkin emotionaalisen ja tiedollisen tuen lähteinä vanhemmille välit-

täen myös erilaisia malleja ja toimintatapoja vanhemmuudesta. Tutkimuksessani 

olin kiinnostunut siitä, millaisia ovat nämä mallit, joita vanhempien lähipiiri ja 

vertaiset välittävät uusille vanhemmille, koska ne osaltaan vaikuttavat yhteis-

vanhemmuuden muodostumiseen. 
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Vanhempien sosiaalisiin verkostoihin kuuluvat myös erilaiset perheille tar-

jottavat palvelut. Etenkin esikoistaan odottavat vanhemmat kaipaavat myös asi-

antuntijatietoa valmistautuessaan vanhemmuuteen (Deave, Johnson & Ingram 

2008). Vanhemmuutta voidaankin parhaiten vahvistaa matalankynnyksen pal-

veluissa, joissa tavoitetaan kaikki perheet (Halme, Kekkonen & Perälä 

2012,15). Erityisen tärkeiksi sosiaalisiksi verkostoisi matalankynnyksen palvelut 

voivat muodostua heikommassa asemassa oleville perheille. Matalan kynnyksen 

sosiaalipalveluiden tarkoituksena on tukea vanhemmuutta, perheiden vuorovai-

kutustaitoja ja arkirutiinien hallintaa. Tuen tarve voi liittyä tavallisiin perhetilan-

teisiin ja elämänmuutoksiin sekä lapsen tai nuoren kehityksen haasteisiin. 

(Lammi-Taskula, Vuorenmaa, Aunola & Sorkkila 2020.) Esimerkiksi esikoisen 

syntymä voidaan nähdä yhtenä merkittävänä elämänmuutoksena.   

Perhepalveluiden käytännöt ovat viimevuosien aikana pyrkineet muuttu-

maan vastaamaan yhä paremmin perheiden tarpeita. Palvelut tarjoavat yhä 

enemmän perheille avoimia kohtaamispaikkoja, joiden tarkoituksena on tyydyt-

tää vanhempien sosiaalisia ja psykologisia tarpeita. Palvelut eivät ainoastaan kes-

kity tarjoamaan vanhemmille ammatillista ohjausta ja neuvontaa vaan ne ovat 

paikkoja, joissa vanhemmat voivat kohdata muita vanhempia ja jakaa kokemuk-

siaan. (Hoshi-Watanabe, Musatti, Rayna &Vandenbroeck 2015.) Esimerkiksi Au-

tion (2020) raportista selviää, että perhekahviloiden vanhemmuuden tuki ilmeni 

erityisesti mahdollisuutena tavata muita vanhempia ja saada vertaistukea.  

Palvelut ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi isät kokevat 

usein jäävänsä ulkopuolelle neuvolatapaamisista, joiden ajankohta saattoi olla 

keskellä heidän työpäiväänsä. Isät kaipaavat tukea ja tietoa valmistautuessaan 

vanhemmuuteen. (Entsieh & Hallström 2016, 5.) Deave ja Johnson (2008,630) to-

teavatkin, että isien riittämätön valmistautuminen vanhemmuuteen voi olla jopa 

esteenä osallistuvalle ja aktiiviselle isyydelle. Esimerkiksi yhteisvanhemmuu-

den vahvistamisen kannalta palveluissa tulisi huomioida molemmat vanhem-

mat.  
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Aikaisempien tutkimusten mukaan sosiaaliset verkostot ovat merkittävä 

tiedon ja tuen lähde valmistauduttaessa vanhemmuuteen. Odottavat vanhem-

mat saavat omilta vanhemmilta, ystäviltä ja vertaisilta niin tiedollista, emotio-

naalista, välineellistä kuin arviointiinkin liittyvää tukea. Lisäksi perheille tarjot-

tavat palvelut usein täydentävät tiedollista tukea siirryttäessä vanhemmuuteen. 

Läheisten ja palveluiden merkitystä yhteisvanhemmuuden muodostumiseen on 

kuitenkin vielä vähemmän tutkittu. Tutkimukseni tarkoituksena on osaltaan täy-

dentää tätä tutkimuksellista aukkoa.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää paremmin sosiaalisen verkos-

ton merkitystä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen ja muodostumiseen van-

hemmuuteen siirtymävaiheessa. Lähipiirin ja palveluiden merkityksestä yhteis-

vanhemmuuden rakentumiseen on toistaiseksi vähän suomalaista ja kansainvä-

listä tutkimustietoa. Tutkimuksen tavoitteena olikin tuoda esille, miten vanhem-

pien sosiaaliset verkostot tukevat vanhempana toimimista. Kiinnostuksen koh-

teena oli tulevien vanhempien sosiaaliset verkostot, kuten se ketä heidän lähipii-

rinsä kuuluu, kenen kanssa he uskovat jakavan vanhemmuuden vastuita ja ke-

neltä he uskovat saavansa tukea vanhemmuuteen. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan esikoistaan odottavat kokevat tärkeäksi lähipiirin ja palveluiden tuen 

(Deave, Johnson & Ingram 2008). Palveluiden tukea on voitu kuitenkin kritisoida, 

sillä aiempien tutkimusten mukaan ne eivät huomioi tasavertaisesti molempia 

vanhempia (Entsieh & Hallström 2016, 5).  

Lisäksi olin kiinnostunut siitä, millaisiin asioihin odottavat vanhemmat 

ovat kenties kiinnittäneet lähipiirinsä vanhempien vanhemmuudessa huomiota 

ja millaisia vanhemmuuden malleja nämä tahot välittävät. Aikaisempien tutki-

musten mukaan vanhemmat nimenomaan oppivat tarkkailemalla ja arvioimalla 

muiden vanhempien toimintaa (Esim. Autio 2020; Svensson, Barclay &Cooke 

2006). Myös yhteisvanhemmuuden muodostumiseen vaikuttaa aina laajempi so-

siaalinen ja kulttuurinen konteksti (Feinberg 2003).  Tutkimuksen tarkoituksena 

olikin selvittää, mitä odottavat vanhemmat ihailevat tai mitä he eivät missään 

nimessä halua omaksua omaan yhteisvanhemmuuteen lähipiirinsä kuuluvilta 

vanhemmilta.  

 

Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 
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1. Millaista tukea ja keneltä vanhemmat arvioivat saavansa vanhemmuu-

teen, ja erityisesti yhteisvanhemmuuteen? 

 

2. Mitä odottavat vanhemmat haluavat omaksua lähipiirin vanhemmilta 

omaan yhteisvanhemmuuteen? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskonteksti ja lähestymistapa 

Tutkimus pilotoi Suomen Akatemian rahoittamaa ja Jyväskylän yliopiston sekä 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamaa tutkimushanketta: ”Yhteisvan-

hemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden 

rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba)”.  CopaGloba- 

tutkimushankkeen tarkoituksena on tarkastella niitä tekijöitä perheessä, lähiver-

kostossa ja yhteiskunnassa, jotka vahvistavat tai heikentävät yhteisvanhem-

muutta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa. Hankkeessa vanhempien välistä yh-

teistyötä tarkastellaan siis kulttuurin, lähiyhteisön kuin myös perheen näkökul-

masta, sillä nämä kaikki kolme tekijää osaltaan vaikuttavat vanhempien väliseen 

yhteistyöhön.  (CopaGloba-tutkimus 2020.)  

Tutkimuksessani pilotoin CopaGloba- tutkimushankkeen vanhempien 

odotusvaiheen haastatteluita. Odotusvaiheen haastatteluissa oltiin kiinnostu-

neita siitä, mitä vanhemmat ajattelevat yhteisvanhemmuudesta ja miten yhtei-

seen vanhemmuuteen oppiminen toteutuu vanhemmuuteen siirtymävaiheessa. 

Omassa tutkimuksessani keskityin tarkastelemaan odottavien vanhempien sosi-

aalisen verkoston merkitystä yhteisvanhemmuuteen ja sen rakentumiseen. Tut-

kimus toteutettiin laadullisin tutkimusmenetelmin. Laadulliset menetelmät sopi-

vat tähän perheitä käsittelevään tutkimukseen erityisen hyvin, sillä lähtökohtana 

laadullisessa perhetutkimuksessa on saada mahdollisimman paljon syvällistä 

tietoa perheiden ja perheenjäsenten todellisuudesta, kokemuksista ja käsityksistä 

eikä niinkään pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin (Daly 2007,15).  

Koska tarkoitukseni oli saada mahdollisimman paljon tietoa odottavien 

vanhempien käsityksistä ja kokemuksista, analyysitapana toimi aineistolähtöi-

nen sisällönanalyysi. Tuomen ja Sarajärven (2018,78) mukaan sisällönanalyysi 

voidaan ymmärtää myös tutkimuksen lähestymistapana eli väljänä teoreettisena 

kehyksenä. Aineistolähtöiselle sisällönanalyysille tyypillisesti etenin hyödyn-

täen induktiivista päättelyä, eli etenin yksittäisestä yleiseen. Ajatuksena on, että 
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mitkään aikaisemmat havainnot ilmiöstä eivät ohjaa tutkimuksen etenemistä 

vaan itse tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. 

(Tuomi &Sarajärvi 2018.) Tutkimukseni tarkoituksena olikin saada esille nimen-

omaan odottavien vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia sosiaalisen verkoston 

merkityksestä vanhemmuuteen ja erityisesti yhteisvanhemmuuteen.  

5.2 Tutkimukseen osallistujat  

Tutkimukseen osallistui kuusi esikoistaan odottavaa paria. Laadullisessa tutki-

muksessa puhutaan harkinnanvaraisesta otannasta, jolla tarkoitetaan tutkijan 

kykyä rakentaa tutkimukseen vahvat teoreettiset perustukset, jotka ohjaavat ai-

neiston hankintaa (Eskola & Suoranta 1998). Tähän tutkimukseen osallistujat va-

likoituivat sen perusteella, että tuleva vauva oli molemmille vanhemmille ensim-

mäinen.  Haastateltavat elivät siis parhaillaan vanhemmaksi tulovaihetta. Tutki-

mukseen osallistujat tavoitettiin omien sekä toisen haastattelijan sosiaalisten ver-

kostojen kautta. Ystäväni esimerkiksi antoivat omille esikoistaan odottaville tut-

tavilleen esitteen CopaGloba-tutkimushankkeesta sekä yhteystietoni. Näin ha-

lukkaat osallistujat ottivat suoraan minuun yhteyttä, mikäli olivat kiinnostuneita 

osallistumaan tutkimukseen. 

Haastattelutilanteen yhteydessä odottavien vanhempien elämäntilannetta 

kysyttiin erillisellä taustatietolomakkeella. Haastatteluhetkellä vauvan lasket-

tuun aikaan oli muutamasta viikosta viiteen kuukautta.  Tutkittavat olivat iältään 

26–37-vuotiaita. Haastateltavat asuivat suurehkoissa suomalaisissa kaupun-

geissa tai niiden lähialueilla. Odottavien vanhempien koulutustausta ja työtilan-

teet vaihtelivat. Tutkittavista yli puolella oli alempi tai ylempi korkeakoulutut-

kinto. Alle puolella haastateltavista oli ylioppilastutkinto ja/tai ammattitutkinto 

tai ei tutkintoa lainkaan. Haastatteluhetkellä odottavista vanhemmista yli puolet 

olivat palkansaajia ilman esimiesasemaa, muutama palkansaajia esimiesase-

massa tai yrittäjiä. Yksi haastateltavista oli äitiysvapaalla.  Haastateltavien nykyi-

sen parisuhteen kesto vaihteli 3–11 vuoden välillä. Haastateltavista pareista yksi 

oli avioliitossa, neljä eli avoliitossa ja yksi pareista oli muuttamassa pian yhteen. 
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Tutkimuksessa viittaan haastatteluihin lyhenteillä Äiti1-Äiti6 ja Isä1-Isä6, jotta 

haastateltavien vanhempien henkilöllisyys pysyy salassa.  

5.3  Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla keväällä 2020. Tutki-

muksen haastattelut perustuivat Jyväskylän yliopiston CopaGloba-tutkimushan-

ketta varten laadittuihin haastattelurunkoihin. Koska tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää tulevien vanhempien käsityksiä tuen ja muiden ihmisten merkityk-

sestä yhteisvanhemmuuteen, oli haastattelu perusteltu valinta, sillä laadulliselle 

tutkimukselle on tyypillistä suosia metodeja, joissa tutkittavien “ääni” ja näkö-

kulmat pääsevät esille (Hirsjärvi ym. 2008, 160). Haastattelut tein yhteistyössä 

toisen opiskelijan kanssa, joten molemmat haastattelivat kolmea paria. Jokaista 

tulevaa vanhempaa haastateltiin henkilökohtaisesti. Haastatteluiden kesto vaih-

teli alle puolesta tunnista reiluun tuntiin. Kahden parin haastattelut päädyttiin 

toteuttamaan puhelinhaastatteluina johtuen vallitsevasta koronavirustilanteesta.  

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Teema-

haastattelussa olennaista on, että siinä edetään tiettyjen etukäteen valittujen tee-

mojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa (Daly 2007,144; Tuomi 

& Sarajärvi 2018,65). Haastattelun aluksi kysyttiin aloituskysymys, jossa pyrittiin 

selvittämään millaista aikaa vauvan odotus on ollut tulevalle vanhemmalle. Tä-

män jälkeen haastattelu eteni kolmen eri teeman mukaan ja kysymykset käsitte-

livät vanhemmaksi tuloa eri näkökulmista. Haastattelun teemat olivat 1) Nykyi-

nen elämäntilanne 2) Toiveet ja odotukset liittyen yhteiseen vanhemmuuteen ja 

3) Tuen ja muiden ihmisten merkitys yhteisvanhemmuudelle. Lisäksi tulevilta 

vanhemmilta kysyttiin taustatietolomakkeen avulla sukupuoli, ikä, koulutus, 

työtilanne, parisuhdetilanne, nykyisen parisuhteen kesto, lapsen laskettu aika ja 

varmistettiin, että nyt syntyvä lapsi on molempien ensimmäinen.  

Tässä tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan vanhempien sosiaalisen ver-

koston merkitystä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen. Tätä aihealuetta käsi-
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teltiin erityisesti haastattelun kolmannen teeman aikana. Haastateltavia pyydet-

tiin muun muassa pohtimaan erilaisia vanhempien välisiä yhteistyöntapoja, joita 

oli saattanut nähdä tuttava- tai kaveripiireissä tai sukulaisperheissä. Tämän jäl-

keen kysyttiin, onko niissä yhteistyöntavoissa joitain, mitä tuleva vanhempi ha-

luaisi omaksua heidän yhteiseen vanhemmuuteen. Osa kysymyksistä käsitteli 

tulevien vanhempien lähipiiriä. Haastateltavia pyydettiin pohtimaan, onko 

heillä lähipiirissä muita henkilöitä oman puolison lisäksi, joiden kanssa voisi ja-

kaa vanhemmuuden vastuita ja saada tukea vanhemmuuteen sekä, millaista 

odottaa tällaisen vanhemmuuden jakamisen olevan. Lisäksi kysymykset käsitte-

livät saatua tukea vanhemmuuteen valmistautumiseen jostakin palveluista ku-

ten esimerkiksi neuvolasta, perhevalmennuksesta tai sosiaalitoimesta.  

Haastattelua tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä voidaan pi-

tää perusteltuna. Haastattelun idea on yksinkertainen, kun haluamme tietää 

miksi ihminen toimii tietyllä tavalla tai mitä hän ajattelee, on järkevää kysyä asiaa 

häneltä (Tuomi & Sarajärvi 2018,63). Lisäksi haastattelu aineistonkeruumenetel-

mänä on monipuolinen.  Sen yhtenä etuna voidaan pitää sen joustavuutta, koska 

haastattelijan on mahdollista esittää kysymys uudelleen, oikaista väärinymmär-

ryksiä, selventää sanamuotoja, muuttaa kysymysten järjestystä ja käydä keskus-

telua haastateltavan eli tiedonantajan kanssa. (Daly 2007,145; Tuomi & Sarajärvi 

2018,63.) Esimerkiksi haastattelun aikana oli mahdollista reagoida väärinymmär-

ryksiin ja tarkentaa kysymystä, mikäli haastateltava ymmärsi kysymyksen vää-

rin tai pohti, mitä kysymyksellä tarkoitetaan. Lisäksi kysymysten järjestystä oli 

mahdollista muuttaa reagoimalla haastateltavan vastauksiin ja esittää tarkenta-

via kysymyksiä. Tällaista mahdollisuutta ei olisi ollut esimerkiksi verkkoky-

selyssä, jossa kaikki vastaajat saavat samanlaisen lomakkeen. Tuomi ja Sara-

järvi (2018) toteavatkin, että haastattelussa tärkeintä on saada mahdollisimman 

paljon tietoa. 

On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että seikat, joita pidetään haastattelun 

hyvinä puolina sisältävät myös ongelmia. Ennen kaikkea haastattelu vie paljon 

aikaa. Haastattelun teko edellyttääkin huolellista suunnittelua ja kouluttautu-

mista haastattelijan rooliin. Haastattelun luotettavuutta saattaa myös heikentää 
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se, että ihmisillä on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi 

ym. 2008, 201.) Tästä syystä parit haastateltiin erikseen, jotta puolison vastaukset 

eivät ohjaa vastaamaan tietyllä tavalla. Lisäksi tulevien vanhempien haastattelut 

suoritettiin peräkkäin, jotta he eivät ehdi keskustella kysymyksistä keskenään. 

Näin molemmat saivat pohtia kysymyksiä itsenäisesti.  

Haastattelun aikana käsiteltiin hyvin henkilökohtaisiakin asioita, joten oli 

tärkeää, että haastateltava koki tilanteen turvallisena ja luottamuksellisena. Ruu-

suvuori ja Tiittula (2005,34) kuvaa luottamuksen synnyttämistä haastattelussa 

eräänlaisena tasapainotteluna yhteisyyden rakentamisen ja empatian osoittami-

sen ja toisaalta haastattelutilanteen tehtävän ja roolijakoon suuntautumisen vä-

lillä. Empatian osoittaminen liittyy haastattelutilanteissa erityisesti tilanteisiin, 

joissa haastateltava kertoo hankalista tai ongelmallisista kokemuksistaan. Arki-

keskustelussa huolikerrontaan on mahdollista reagoida kertomalla esimerkiksi 

omia vastaavia kokemuksia. Haastattelutilanteessa törmätään kuitenkin rooli-

jaon tuottamiin rajoituksiin. (Ruusuvuori & Tiittula 2005,34.) Myös Patton 

(2002,365) toteaa, että haastattelijan tulee pyrkiä olemaan neutraali ja päästä yh-

teisymmärrykseen haastateltavan kanssa. Haastateltavan tulee kokea, että hänen 

kertomat tiedot ja asiat ovat tärkeitä. Haastattelussa tulee kuitenkin välttää kysy-

myksiä tai johdattelua, joka voisi vaikuttaa haastateltavan näkemyksiin ja mieli-

piteisiin. (Patton 2002, 365–366.)  Esimerkiksi haastattelutilanteessa hankalien ja 

tunteita herättävien kysymysten kohdalla pyrin välittämään empatiaa osoitta-

malla kiinnostusta ja kuuntelemaan haastateltavaa. Lisäksi painotin jo ennen 

haastattelua, että hankaliin tai itselle todella vaikeisiin ja arkoihin kysymyksiin 

ei missään kohtaa haastattelua ole pakko vastata.  

Puhelinhaastattelut etenivät saman haastattelurungon mukaan kuin kas-

vokkain tehdyt haastattelut. Puhelinhaastatteluissa kuitenkin vuorovaikutus ja 

empatian osoittaminen oli jokseenkin erilaista, kun eleet ja ilmeet puuttuivat. Pu-

helinhaastattelun aikana kiinnostusta ja empatiaa voi kuitenkin myös välittää lu-

kuisin eri tavoin. Esimerkiksi Ikonen (2017,236) mainitsee kuuntelua ilmaisevat 

teot, kuten pienet kokoavat yhteenvedot, aiempaan viittaamisen ja sopivan pa-

lautteen. Haastattelijan on esimerkiksi mahdollista ilmaista arvostavansa sitä, 
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että haastateltava avaa hyvin henkilökohtaisiakin asioita elämästään haastatte-

lun aikana. Kiinnostusta on mahdollista osoittaa puhelinhaastattelun aikana 

myös äänensävyillä, täytesanoilla ja lisäkysymyksillä. (Drabble, Trocki, Salcedo, 

Walker & Korcha 2016,127.) Puhelinhaastatteluiden aikana olikin tärkeää verbaa-

lisesti viestiä olevansa läsnä. 

5.4 Aineiston analyysi 

Analysoin tutkimusaineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Milesin 

ja Hubermanin (1994) mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee karke-

asti sanottuna kolmessa vaiheessa, jotka ovat aineiston 1) redusointi, 2) kluste-

rointi ja 3) abstrahointi. (Tuomi &Sarajärvi 2018,91.) Analysoin tutkimuskysy-

mykset erikseen, jotta sain kahteen tutkimuskysymykseeni vastaukset. Molem-

missa analyyseissa etenin samaan tapaan.  

Aineiston analyysi alkoi nauhoitettujen haastatteluiden puhtaaksi kirjoit-

tamisella eli litteroinnilla, jolloin myös jo tutkijana reflektoin tutkimusaineis-

tosta nousevia käsityksiä. Tutkimuskysymykset ja metodinen lähestymistapa 

määrittelevät sen, kuinka sanatarkasti litterointi tehdään (Ruusuvuori 

2010,356). Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut tulevien vanhempien ajatuk-

sista ja kokemuksista. Tästä syystä analyysin keskiössä ei ole heidän kielenkäyt-

tönsä, vaan puheesta nousevat ilmaisut tuen ja muiden ihmisten merkityksestä 

yhteisvanhemmuuden rakentumiseen, jolloin litteroin sanatarkasti puhutut lau-

seet, mutta en merkinnyt ylös kaikkia taukoja. 

Jatkoin analyysiä lukemalla aineistoa kokonaisuudessaan lukuisia kertoja 

läpi, jotta sain alustavasti hahmotettua siinä esiintyviä käsityksiä tuesta ja mui-

den ihmisten merkityksestä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen. Aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin varsinainen ensimmäinen vaihe onkin aineiston 

redusointi eli pelkistäminen. Tarkoituksena on karsia kaikki epäolennainen ai-

neistosta pois. (Tuomi & Sarajärvi 2018,92.) Tässä vaiheessa jätin tarkastelun ul-

kopuolelle aineistosta kaiken muun, mikä ei käsitellyt tuen ja muiden ihmisten-

merkitystä yhteisvanhemmuuteen. Haastattelun kolmas teema käsitteli tuen ja 
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muiden ihmisten merkitystä yhteisvanhemmuuteen, mikä osaltaan helpotti ai-

neiston karsintaa. Analyysiyksikköinä toimivat lauseet ja ajatuskokonaisuudet. 

Alleviivasin aineistosta tutkimuskysymysten kannalta olennaisia ilmauksia. 

Siirsin tutkimuksen kannalta olennaiset ilmaisut taulukkoon, mihin merkitsin 

jokaisen lainauksen perään sitä kuvaavan pelkistyksen. Taulukossa 1.  on esi-

merkki aineiston pelkistämisestä. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston redusoinnista.  

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Just sellasii perheitä missä molemmat vanhemmat jotenki 
niiku hoitaa hirvee luontevasti sitä lasta ni se on ehkä se sem-
monen toive itellä.. 

Molemmat vanhemmat hoitaa 
luontevasti lasta  

 

Että semmosta joo, vähän niinku sitä konservatiivisen isän ja äidin 
mallin rikkomista, sitä näkee kivasti myös tässä omassa lähipiirissä 

Perinteisten äidin ja isän roo-
lien rikkominen 

 

No et sitä jotenki kattoo ja toivois niinku että sellasta meki pystyt-
täis just jakaa tasan se vastuu ja semmonen että.. 

 

No sitä että tehdään niitä asioista silleen et molemmat tekee niitä 
asioita eikä vaan äiti hoida niitä lapsia..että se on mun mielestä  
semmonen.. että mieskin voi osallistua.. 

Vanhemmuuden vastuiden ja-

kaminen vanhempien kesken 

 

Molemmat vanhemmat osallis-

tuvat lasten hoitoon 

 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen lähdin ryhmittelemään aineistoa. Aineiston ryh-

mittelyllä eli klusteroinnilla tarkoitetaan sitä, että samaa ilmiötä kuvaavat käsit-

teet yhdistetään ja ryhmitellään eri luokiksi, joista muodostuvat alaluokat 

(Tuomi & Sarajärvi 2018,92). Etsin aineistosta samanlaisuuksia ja/ tai eroavai-

suuksia kuvaavia käsitteitä. Ryhmittelin samaa asiaa ilmentävät käsitteet ja ko-

kosin ne luokiksi. Tämän jälkeen nimesin ne luokan sisältöä kuvaavalla nimellä. 

Tuomen ja Sarajärjen (2018,92) mukaan luokittelua jatketaan siten, että ala-

luokista yhdistetään yläluokkia ja lopulta pääluokkia, jotka nimetään aineistosta 

ilmenevän ilmiön mukaan.  Esimerkiksi ensimmäisen tutkimuskysymyksen koh-

dalla muodostui alaluokat: vanhempien tuki, sukulaisten tuki, ystävien tuki, 
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neuvolan tuki ja perhesuunnitteluneuvolan tuki. Nämä alaluokat yhdistin pää-

luokiksi, jotka nimesin ”Lähipiirin tueksi” ja ”Palveluiden tueksi”.  Toisen tut-

kimuskysymyksen kohdalla etenin samalla tavalla.  Lopulta syntyivät pääluokat 

toiseen tutkimuskysymykseen: tasa-arvo, yhteistyö, perheen yhteinen aika ja 

joustava suhtautuminen vanhemmuuteen.  

Aineiston ryhmittelyn jälkeen alkoi aineiston abstrahointi. Aineiston abst-

rahointia eli aineiston käsitteellistämistä voidaan kuitenkin pitää jo osana kluste-

rointia. Abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja vali-

koidun tiedon avulla muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahointia jatke-

taan niin kauan kuin se on aineiston sisällön näkökulmasta mahdollista, eli yh-

distellään luokituksia. Abstrahointia jatkamalla yhdistetään lopulta pääluokat 

yhdistäväksi luokaksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018,93.) Ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen kohdalla muodostui yhdistäväluokka ”Sosiaalisten verkostojen tuki yh-

teisvanhemmuuteen” ja toisen tutkimuskysymyksen kohdalla ”Vertaisten mer-

kityksiä vanhemmuuden rakentumiseen”. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista ja abstrahoinnista. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Pääluokka Yhdistäväluokka 

Molemmat vanhem-
mat hoitaa luontevasti 
lasta 

Tasavertainen osallistu-
minen vauvan hoitoon 

Tasa-arvo Vertaisten mer-
kityksiä van-
hemmuuden ra-
kentumiseen 

Tasaisesti jaetaan van-
hemmuutta ja vastuita 

Tasavertainen vastuun-
jako 

  

Konservatiivisen äidin 
ja isän mallien rikkomi-
nen 

Perinteisten äidin ja isän 
roolien rikkominen 

  

Ei puhuta toisesta van-

hemmasta rumasti lap-

sen kuullen. 

Vanhempien välinen kun-
nioitus 

Yhteistyö  

Harjoitellaan yhdessä 

vaipan vaihtoa 

Harjoitellaan asioita yh-
dessä 

  

Syödään yhdessä ja 
vaihdetaan kuulumisia 

Vietetään perheen kesken 
aikaa 

Perheen yhteinen 
aika  
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Pelkistetty ilmaus Alaluokka Pääluokka Yhdistäväluokka 

Tehdään perheenä yh-
dessä asioita vapaa-
ajalla ja viikonloppuina 

   

Ei pelätä tai huolehdita 
turhaan 

Rento suhtautuminen 
vanhemmuuteen 

Joustava suhtautu-
minen vanhem-
muuteen 

 

Iloitaan onnistumisista Iloitaan vanhemmuu-
desta 

  

Omien haaveiden ja 
toiveiden säilyminen, 
jotka ei liity vanhem-
muuteen 

Ei omisteta koko elämää 
vanhemmuudelle 

  

 

5.5 Eettiset ratkaisut 

Eettisiä kysymyksiä tulee pohtia jo tutkimuksen alkuvaiheessa, sillä jo tutkimus-

aiheen valinta on eettinen ratkaisu ja pakottaa tutkijan esittämään tieteellisten 

perusteiden lisäksi eettisiä perusteita tutkimukselle. Aiheen eettisessä pohdin-

nassa kuuluu selkeyttää, miksi tutkimukseen ryhdytään ja kenen ehdoilla tutki-

musaihe valitaan (Kuula 2015; Tuomi & Sarajärvi 2018). Aikaisempien tutkimus-

ten mukaan tukemalla yhteisvanhemmuutta on mahdollista edistää perheiden 

hyvinvointia (Durtschi 2017; Feinberg & Kan 2008). Jo tästä syystä aiheen lisätut-

kiminen on erittäin perusteltua varsinkin vanhempien näkökulmasta.   

Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta on tehnyt CopaGloba-tutkimuk-

selle eettisen ennakkoarvion. Lisäksi tässä tutkimuksessa on otettu huomioon hy-

vät tieteelliset käytännöt ja eettiset periaatteet. Esimerkiksi hyvä eettinen tutki-

mus edellyttää tutkijalta suunnitelmallisuutta, hyviä tieteellisiä tietoja ja taitoja. 

Lisäksi ihmistieteissä aineiston hankittaa määrittävät tutkimuksen luotetta-

vuutta koskevat normit sekä ihmisarvon suojelua koskevat normit (Kuula 2015.). 

Esimerkiksi tutkittavien suojaan kuuluu, että tutkimukseen osallistuville kerro-

taan tutkimuksen aihe ja menetelmät etukäteen. Osallistujat osallistuvat vapaasta 

tahdostaan ja heillä on mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa 

tutkimuksen aikana. Tutkijan tulee huolehtia osallistujien hyvinvoinnista, eikä 
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tutkimuksen tule aiheuttaa vahinkoa tutkittaville. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tut-

kimukseen osallistuvat saivat esitteen pilottitutkimuksesta, jossa kerrottiin tutki-

muksesta, sen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta. Ennen haastatteluita an-

noin tutkittaville tutkimuksen tietosuojailmoituksen ja kerroin henkilötietojen 

käsittelystä.  Lisäksi tutkittavat täyttivät ennen haastatteluita suostumuslomak-

keen. Suostumuslomakkeessa osallistujilta varmistettiin, että he ovat saanet riit-

tävästi tietoa tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä ja että, milloin tahansa 

on mahdollista ilmoittaa, ettei enää halua osallistua tutkimukseen. Tutkimuk-

seen osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Tutkielman aihe oli siinä mielessä hyvin sensitiivinen, että raskausaikaan ja 

vanhemmaksi tuloon liittyy usein hyvin voimakkaita tunteita. Tutkimustietojen 

tulee olla luottamuksellisia, eikä saatuja tietoja luovuteta ulkopuolisille. Tutkijan 

tulee huolehtia, että tiedot käsitellään niin, että tutkimukseen osallistujat pysyvät 

nimettöminä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Haastattelutallenteet hävitettiin litteroin-

nin jälkeen. Litterointivaiheessa tutkimukseen osallistuneiden identiteetti häivy-

tettiin litteraateista ja tutkielmasta. Lisäksi haastattelujärjestys sekoitettiin sattu-

manvaraiseksi. Myös tutkimukseen valitut lainaukset on pyritty valitsemaan si-

ten, ettei niissä kuvatut asiat paljasta vastaajan identiteettiä.   Esimerkiksi mai-

ninnat kumppanista, kaupungeista tai työpaikoista on korvattu sulkeilla, joissa 

on tietoa korvattuun asiaan liittyen, kuten ”( kumppanin nimi)”.  

Lisäksi parien ja perheiden tutkimiseen liittyy myös omat haasteensa, jotka 

on otettava huomioon haastattelutilanteessa. Aiheen sensitiivisyyden vuoksi yk-

silöhaastattelu oli perusteltu valinta, jotta haastateltava sai ilman häiriötekijöitä 

tuoda kokemuksensa esille turvallisessa ympäristössä. Tässä tilanteessa tutkijan 

tulee kuitenkin huomioida, ettei hän tuo ilmi mitään asioita tai oletuksia, jotka 

ovat tulleet esille haastateltavan kumppanin haastattelussa, jotta luottamukselli-

suus säilyy (Daly 2007,5). Haastattelutilanteissa odottavilta vanhemmilta kysyt-

tiin samat kysymykset, joihin he vastasivat ja kertoivat oman näkemyksensä. 

Tutkijana huolehdin siitä, että en haastattelutilanteen missään vaiheessa tuonut 

esille, mitä haastateltavan kumppani oli omassa haastattelussaan kertonut.  
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6 TULOKSET 

6.1 Lähipiirin ja palveluiden tuki yhteisvanhemmuuteen 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, millaista tukea ja 

keneltä tulevat vanhemmat saavat tai odottavat saavansa yhteisvanhemmuu-

teen. Haastattelussa odottavilta vanhemmilta kysyttiin, onko heillä lähipiirissä 

muita aikuisia, joiden kanssa uskoo jakavansa vanhemmuuden vastuita ja saa-

vansa tukea ja apua vanhemmuuteen. Lisäksi haastattelussa selvitettiin odotta-

vien vanhempien saamaa tukea vanhemmuuteen valmistautumiseen jostakin 

palvelusta. Kuviossa 1. on esitetty odottavien vanhempien sosiaaliset verkostot, 

joista he saavat tukea vanhemmuuteen. 

 

KUVIO 1. Odottavien vanhempien sosiaaliset verkostot.  

 

Lähipiirin tuki 

 

Aineistosta kävi ilmi, että suurella osalla vanhemmista on laaja lähipiiri ja hyvä 

tukiverkosto. Kaikki odottavat vanhemmat kertoivat lähipiiristään löytyvän hen-

kilön tai henkilöitä, joiden kanssa jakaa vanhemmuuden vastuita tai saada tukea 

ja apua vanhemmuuteen. Aineistosta korostuu erityisesti omien vanhempien ja 

Sosiaaliset verkostot

Lähipiiri

Omat ja 
puolison 

vanhemmat
Sukulaiset Ystävät

Palvelut

Neuvola Perhesuunnitteluneuvola
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puolison vanhempien tuki, mutta myös muiden sukulaisten ja ystävien sekä ka-

vereiden tuki. 

 Lähipiiristä oltiin kiitollisia ja se koettiin voimavarana ja onnena. Lähipiirin 

kannustus ja sieltä kumpuava kiinnostus uutta perheenjäsentä kohtaan koettiin 

merkittävänä tukena jo odotusaikana. Tuen avulla sai luottamusta ja uskoa 

omaan vanhemmuuteen. Lisäksi lähipiirin tuki antoi turvallisuuden tunteen, 

ettei mistään tarvitse selvitä yksin vaan aina on tukea tarjolla. 

Et se oli mullaki käytännössä niinku heti semmonen vahva onni siinä, että mä en ole on-
neks yksin tässä, että tässä on niin paljon mulla tai meillä ympärillä niinku porukkaa, että 
ei todellakaan tarvi mitään asioita miettiä, että joutuis jostain niinku yksin selviämään ja 
siitä oon tosi kiitollinen tästä tukiverkostosta. (Äiti4) 

Odottavista vanhemmista lähes kaikki kertoivat saavansa ja odottavansa tukea 

ja apua vanhemmuuteen omilta vanhemmilta. Lisäksi haastateltavat usein mai-

nitsivat myös puolison vanhemmat. Haastateltavat odottavatkin saavansa eniten 

tukea ja apua vanhemmuuteen juuri omilta ja puolison vanhemmilta. Erityisesti 

apua odotetaan saatavan, mikäli omat tai puolison vanhemmat asuvat samalla 

paikkakunnalla. Odottavat vanhemmat odottivat, että omat vanhemmat ja puo-

lison vanhemmat tarjoavat apua ja ovat kiinnostuneita perheen elämästä. 

Mää odotan mun vanhemmilta ja puolison vanhemmilta sitä, että ne tarjoo sitä apua ja on 
kiinnostuneita.ISÄ2 

No varmasti, ne mun vanhemmat asuu täällä (kaupunki), että he varmasti ja odottavat 
kovasti kyllä vauvaa saapuvaksi. Et heiltä iha varmasti ja myös sitte puolison vanhem-
mat, ei nyt asu paikkakunnalla mutta et heki on kyl tosi varmasti paljon tulee olee mu-
kana sitte, että ehkä ne on semmoset tärkeimmät. (Äiti3) 

Odottavat vanhemmat pitivät lapsen tulevilta isovanhemmilta saatavaa tukea 

jossain määrin itsestään selvänä asiana. Vanhemmilta saatiin kokemustietoa, ku-

ten neuvoja kuinka toimia. ”Varmasti omilta vanhemmilta saa neuvoja iha pyy-

tämättäki (nauraa).. Miten asiat pitäis tehdä ja näin..”(Äiti3). Suurin osa odotta-

vista vanhemmista uskoi tulevilta isovanhemmilta saadun tuen ja vanhemmuu-

den jakamisen olevan suurimmaksi osaksi kuitenkin hyvin konkreettista, kuten 

lastenhoitoapua ja auttamista kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Lastenhoitoapu 

mahdollistaisi vanhemmille esimerkiksi tilaisuuden kahdenkeskiseen aikaan. 
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Tulevat isovanhemmat olivat usein jo odotusaikana ilmaisseet halunsa ja innos-

tuksensa osallistua vauvan ja kodinhoitoon. 

Ja sitte ihan konkreettisesti semmosta hoitoapua, et joskus jos me halutaan vaikka mun 
puolison kaa kahenkeskeistä aikaa.(Äiti3) 

Mun äiti on jo kysyny ruokalistoja, et mitä me halutaan syödä ekat pari viikkoo, et on kyl 
tulossa niinku apua, et ei tarvii käytännössä murehtii mitään ja mä tiedän, et mun poi-
kaystävän äiti tulee siivomaan meille ja käyttämään koiria. (Äiti4) 

Et meidän mutsi ainaki jo kyselee et koska se saa lapsen kylään et venataan nyt eka sen 
verran et saatais se tähä maailmaan. (nauraa).. Et tällä hetkellä tuntuu enemmän siltä et 
näkeeköhän itse sitä lasta ollenkaa (nauraa). (Isä5) 

Tämän lisäksi muutama odottavista vanhemmista toi esille, että saa tulevilta iso-

vanhemmilta lastenhoidon lisäksi henkistä tukea, kuten kuuntelua ja läsnäoloa.  

Veikkaisin, että on aika paljon tarjolla semmosia ketkä suostuu ottaa vaikka kahdeks tu-
niks hoitoo jos siltä tuntuu..ja on kyllä semmosia joille voi tai et saa tukea ihan juttele-
malla ja soittamalla vaikka iskälle tai siskolle ettei aina tarvi olla sillain et ottaa vauvan 
hoitoon. (Äiti5) 

Aineistosta välittyi, että omia ja puolison vanhempien pidettiin suhteellisen 

luonnollisena ja kiinteänä osana perheiden arkea. “Meidän molempien vanhem-

mat on varmaan niinku aika sillain kiintee osa kuitenkin vaikkei nyt ihan joka 

päiväistä arkee, mut kuitenki sillai, että varmasti ovat paljon läsnä..niinku mei-

dän tukena ja lapsen elämässä”(Äiti6). Yksi haastateltava kertoi pohtineensa pe-

rinteistä suomalaista perheenmallia, jossa kasvatusvastuu on vain vanhemmilla. 

Hän toivoi, että vanhemmuuden vastuita jaettaisiin juuri laajemmin lähipiirin 

kesken, kuten lapsen isovanhempien ja muiden sukulaisten. Tällaisen laajemman 

vanhemmuuden jakamisen lapsen isovanhempien ja sukulaisten kanssa ei nähty 

olevan aina helppoa, mutta sitä pidettiin kuitenkin toivottavana ja tervetulleena. 

Kielteisenä asiana vanhemmuuden jakamisessa uskottiin olevan oma ärsyynty-

minen ja turhautuminen esimerkiksi jatkuviin neuvoihin. 

Mä uskon, että se semmonen mun ja puolison vanhempien pitäminen lähellä meijän 
perhe-elämässä ni on tärkeetä ja aika luonnollista...Varmasti jossai vaiheessa turhauttais, 
et mä en jaksa et se anoppi soittaa et mä en haluu sitä tänne tai nyt äiti kiitos en kaipaa 
neuvoja...Se voi olla mahdollista, mut mä jotenki haluaisin ajatella niin että se niinku kas-
vattaminen ei kuulu pelkästään mulle ja mun vaimolle, että siihen on tervetulleita kyllä 
isovanhemmat ja mun veli ja sen puoliso, ja mun puolison sisko ja sen puoliso. (Isä2) 
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Odottavista vanhemmista lähes kaikki mainitsivat jonkun sukulaisen kysyttä-

essä, onko lähipiirissä muita aikuisia, joiden kanssa uskoo jakavansa vanhem-

muuden vastuita ja saavansa tukea ja apua vanhemmuuteen. Sukulaisia, joita 

haastateltavat mainitsivat, olivat serkut, omat ja puolison sisarukset sekä sisarus-

ten puolisot. Osa haastateltavista mainitsi, että oli saanut serkuilta ja sisaruksilta 

vertaistukea ja juttuseuraa jo odotusaikana tai odotti saavansa sitä vauvan syn-

tymän jälkeen. Lisäksi omilta ja puolison sisaruksilta odotettiin tukea kasvatuk-

seen ja lastenhoitoon. 

Kyl mää just tiedän, että poikaystävän sisko tulee hakee sitä vauvaa, että saa itsekin vähä 
hengähtää. (Äiti4) 

No kyllä tossa niinku siskon mies on niinku semmonen, että varmasti saa tukee sieltä ja 
jakaa varmasti asioita, mitä tulee koettua ja uskon kyllä saavani sieltä kyllä tukee. (Isä6) 

Odottavista vanhemmista suurin osa mainitsi myös ystävät tai kaverit kysyttä-

essä, onko lähipiirissä muita aikuisia, joiden kanssa uskoo jakavansa vanhem-

muuden vastuita ja saavansa tukea ja apua vanhemmuuteen. Muutama haasta-

teltavista mainitsi saavansa tukea odotusaikana ystäviltä tai kavereilta, joilla joko 

on lapsia tai jotka myös odottavat vauvaa. Tukea saatiin siis jo raskausaikana, 

eikä sen uskottu loppuvan lapsen syntymän jälkeen. Useimmiten äidit saivat tu-

kea naispuolisilta ystäviltä ja vastaavasti isät miespuolisilta ystäviltä. Odottavat 

vanhemmat kertoivat ystävien ja kaverien tuen ja vanhemmuuden jakamisen 

olevan esimerkiksi vertaistukea tai materiaalista tukea kuten vanhoja vauvan-

vaatteita. Vauvan tulevilta kummeilta odotettiin läsnäoloa perheen elämässä, ku-

ten yhteistä aikaa ja asioiden tekemistä yhdessä. 

Ja sitte taas toisaalta mul on niinku paljon omissa parhaista ystävistä samassa elämänti-
lanteessa et niillä on pienet vauvat ja on jotenki jo odotusaikana ja kaiken muun kanssa  
niin tota saanut niinku tukee ja apua ja niinku semmosta vertaistukee et uskon et se ei 
muutu sen huonomaksi tän vauvan syntymän jälkeen että varmasti saa niiden omien ys-
tävien kanssa sitä jakaa ja saa apua ja  niin henkistä ja fyysistä tukee sitä  tarvittaessa. 
(Äiti6) 

Eilen tuli jo, tarjottiin kehtooki tossa et onko käyttöä et on kyl semmosta materiaalista tu-
kea varmasti löytyy, koska on monia joilla on sen ikäsiä et sieltä sopivasti jää kokoajan 
sitä roinaa. (Isä1) 

Sitte mä toivon että kummit, joita me ei vielä tosin olla kysytty, mutta kummit olis aktii-
visesti läsnä sit sen lapsen elämässä sillai että voitas tehä yhessä juttuja.(Äiti1) 
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Odottavat vanhemmat eivät välttämättä odottaneet yhtä paljon tukea ja vanhem-

muuden vastuiden jakamista ystävien ja kavereiden kanssa kuin esimerkiksi tu-

levien isovanhempien kanssa. Ystävien ja kaverien kanssa vanhemmuuden jaka-

minen herätti enemmän pohdintaa. Ystäviltä ja kavereilta toivottiinkin enemmän 

henkistä tukea, kuten kiinnostusta, yhteydenpitämistä ja ymmärrystä lapsen 

syntymän jälkeen. Toiveena oli ystävä- ja kaverisuhteiden ennallaan säilyminen 

uudesta elämäntilanteesta huolimatta. 

En mä tiiä voiks sitä toivoo niiku muilta mut jotenki sitä semmosta niinku et ainaki tästä 
raskaudesta on tosi monet kaverit ollu niinku hirveen myötäeläny ja niinku kyselee ko-
koaja ni ehkä jotenki sitä sellasta että ois niiku kiinnostunu sit siitä lapsesta ja haluis tulla 
moikkaa ja niiku ehkä myöski sitä ymmärrystä vaik siihe että aina jos ei ehkä me pystytä 
lähtee vaik jonnekki toiselle paikkakunnalle, että jos he vaikka tulis moikkaa tänne.(Äiti3) 

Ystäviltä mä en sinäänsä niinku odota ehkä mitään mut mä niinku toivon, tai ehkä mä 
odotan sitä että kun lapsi tulee tähä elämään ni jotenki että meitä edelleen pyydetään 
niihi yhteisii juttuihi mukaa ja se on niinku ok että meillä on se lapsi, ja mä uskon että se 
on ok ja ne innolla oottaa sitä myös, mutta sitä mä ootan ystäviltä että se aktiivinen sosi-
aalisten suhteiden ylläpitäminen säilyy edelleen kavereiden välillä ja meitä ei unoh-
deta.(Isä2) 

Osa odottavista vanhemmista pohti, että aika tulee näyttämään millä tapaa ka-

verit ja ystävät tulevat osallistumaan perheen uuteen arkeen. ”Et sen nyt sit aika 

näyttää et, ketkä siihe semmoseen vauva-arkeen sitten solahtaa ja mitenkä, mutta 

uskoisin että sieltäki löytyy semmosia tyyppejä ketkä tukee siinä.”(Äiti 3). Toi-

saalta osa haastateltavista piti kuitenkin myös hyvin todennäköisenä, että lähim-

mät ystävät voisivat jollakin tapaa olla osallisina perheen elämässä ja tukena. 

”Meillä on valtavasti yhteisiä kavereita ja ystäviä, jotka on meille läheisiä. Miksei 

ne vois kuulua tavallaan siihen osaksi lapsen elämää jollakin tavalla.”(Isä2). 

 

Palveluiden tuki 

 

Odottavista vanhemmista alle puolet kertoi saaneensa tukea vanhemmuuteen 

valmistautumiseen jostakin palvelusta. Yleisin palvelu, josta odottavat vanhem-

mat olivat saaneet tukea vanhemmuuteen valmistautumiseen, oli neuvola.  

Odottavien vanhempien kokemusten mukaan neuvolasta ei ole kuitenkaan tul-

lut tukea itse vanhemmuuteen eikä siellä juuri ollut puhuttu vanhempien väli-

sestä yhteistyöstä. Neuvolasta saatu tuki vanhemmuuteen valmistautumiseen oli 
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pääsääntöisesti asiantuntijatietoa, joka keskittyi raskauden seurantaan ja äidin 

hyvinvointiin. “No lähinnä tietoa ja taitoo. Hyvin semmosta käytännöllistä et 

mitä lapsen kanssa, ehkä enemmän raskauteen liittyen.”(Isä3). Neuvolassa ei pu-

huttu vanhempien välisestä yhteistyöstä tai vanhemmuudesta. Yksi äideistä 

koki, että neuvolatapaamisten aikana ei ole edes mahdollisuutta tai aikaa käsi-

tellä omia pelkoja tai huolenaiheita, jotka liittyvät vanhemmuuteen. Ensisijaisesti 

neuvolatapaamisten aikana keskityttiin siis raskauden seurantaan. 

Neuvolat on ollu enemmä semmosia rutiinikäyntejä, et mä huomaan et siellä 
ei oo ehkä semmosista, ei oo niin paljon tilaa vaikka semmosten omien pelkojen tai huo-
lenaiheiden käsittelylle, et siellon ollu aika semmonen tiukka tahti ja tavallaan semmo-
set fyysiset toimenpiteet niinku ollu ehkä se mikä siellä tehään aina ensisijasesti. (Äiti 1) 

Raskauden ja äidin hyvinvoinnin seurannan lisäksi muutama äideistä kaipasikin 

neuvolasta koko perheen hyvinvointia tukevaa tietoa ja apua, joka käsittelisi 

myös vauvan syntymän jälkeistä aikaa. 

Aika vähän on just semmosta, mikä keskittyy siihen koko perheen hyvinvointiin..mutta 
toivoisin, että niihin sais  semmosta konkreettista, et ei ois vaan semmosta et nyt mitataan 
ja punnitaan se lapsi vaan et olis ehkä just semmosta kokonaisvaltaista just koko perhettä 
tukevaa ja voi olla et sellasta tuleeki, mutta että toistaseks on tääki raskauden seuraami-
nen keskittynyt aika paljon niihi mittauksii ja toki nyt semmosta et miten ootte jaksanut ja 
näin.(Äiti6) 

Odottavien vanhempien puheesta välittyi, ettei neuvolatapaamisten aikana 

onnistuttu täysin huomioimaan molempia vanhempia ja välillä isän osallisuus 

saattoi unohtua. Palveluita kuvattiinkin lähinnä naistentapahtumina. ”Nuo on 

vähä tommosia, että naiset puhuvat naiselle tapahtumia” (Isä3). Yksi odottava 

isä koki jopa kiusallisena ja teennäisenä neuvolatapaamisissa käydyn keskuste-

lun liittyen molempien vanhempien hyvinvointiin. Toisaalta hän ymmärsi, miksi 

neuvolatapaamisissa ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita äidin hyvinvoinnista, 

mutta toivoi molempien vanhempien huomioista.  

Must se on iha sillai iha hellyttävää jotenki, että puolisolle että miten sä oot voinu, EIKU 
että miten te ootte voinu? Niinku et, mut totta kai siinä kuuluu keskustella siitä, miten 
ensinnäkin puoliso on fyysisesti voinut ja henkisesti, se on kaiken a ja o. Ja sitte pitää kes-
kustella myös meistä molemmista, mut se jotenkin tuntuu vähän ehkä teennäiseltä siellä 
neuvolassa. (Isä2) 
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Tutkimukseen osallistuneet isät eivät myöskään aina päässeet kaikkiin neuvola-

tapaamisiin johtuen niiden ajankohdasta. ”Mun osalta se nyt rajottuu siihen että, 

mä olin siinä ekassa ultrassa”(Isä1).  

Kuten aikaisemmin todettiin, pääsääntöisesti neuvolasta saadun tuen koet-

tiin olevan asiantuntiatietoa, joka liittyi nimenomaan raskauteen tai äidin hyvin-

vointiin. Toisaalta myös tämä raskauden ja äidinhyvinvoinnin tukeminen koet-

tiin jokseenkin puutteellisena.  Yksi odottavista äideistä oli pettynyt siihen, että 

ei saanut tukea ja ymmärrystä raskauteen mistään palvelusta, vaikka sitä kaipasi. 

Hän koki, että palveluista oli vaikeaa saada tukea. 

Must tuntuu et mä tarttisin tähän raskauteen tukee..siis sairaslomaa jouduin pyytämää 
ku oli sairasta oksentelua ja sit seki oli jotenki aivan kiven alla.. tässä yritetäännyt osallis-
tuu näihin saakelin vauvatalkoisiin ja sitte ei saa ees levätä, että jaksas tätä vauvaa kan-
taa..ni sit se jotenki tuntu nii semmoselta epäreilulta ja semmoselta että tääl ei mitää tukee 
saa mihinkää.(Äiti3) 

Haastateltavista ainoastaan yksi kertoi saaneensa tukea yhteiseen vanhemmuu-

teen palveluiden kautta. Perhesuunnitteluneuvolasta tuleva äiti oli saanut hen-

kistä tukea, kuten kannustusta ja luottamusta liittyen omaan vanhemmuuteen. 

Käynnin aikana oli ollut mahdollista käsitellä omia epävarmuuksia, pelon- ja 

huolenaiheita. Negatiiviset tunteet, kuten pelko ja epätietoisuus tulevasta olivat 

kääntyneet onneksi ja positiivisiksi tunteiksi perhesuunnitteluneuvola käyntien 

aikana. Tämä tuki koettiinkin merkittävänä kulmakivenä oman vanhemmuuden 

rakentumisen ja kehittymisen kannalta. 

Se perhesuunnitteluneuvola oli semmonen hyvin merkittävä, ehkä jopa kulmakivi tässä 
koko odotusaikana et siinä ehkä ne ensimmäiset pelot ja epätietosuuden semmoset tunte-
mukset ni käänty ehkä semmoseen positiiviseen ja semmoseen ,kuinka tää lapsen tulo on 
oikeesti tosi hieno asia ja semmonen luottamus siihen et meistä tulee vielä hyviä vanhem-
pia ni siinä oli tosi ratkaseva se että siellä oli mun mielestä aivan loistava se, niinku, 
olikse nyt terveydenhoitaja mikä siel oli, jotenki puhu sillä tavalla et se loi meihi molem-
piin semmosta positiivista tunnetta ja semmosta luottamusta ja uskoa. (Äiti1) 

Odottavista vanhemmista yli puolet kertoi, ettei ollut saanut tukea vanhemmuu-

teen valmistautumiseen mistään palvelusta. Tämä korostui erityisesti isien vas-

tauksissa. Toisaalta osa tulevista vanhemmista kertoi, ettei ole myöskään koke-

nut tarvetta tai halunnut apua vanhemmuuteen valmistautumiseen mistään pal-

velusta. ” Että henkilökohtaisesti en ole saanut käytännössä juurikaan apua, 
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mutta enpä ole sitä vielä ihmeemmin kaivannukaan.” (Isä1). Suuri osa haastatel-

tavista kuitenkin luotti siihen, että mikäli tarvitsee jossain kohtaa tukea tai apua 

vanhemmuuteen on sitä saatavilla.” Varmaa mä jotain keskusteluapua sitte sai-

sin jos mä sitä haluaisin, mut en mä oo kyl kokenu et mä tarvisin..”(Isä2).  

Useamman odottavan vanhemman haastattelusta ilmeni, etteivät he vielä 

odotusvaiheessa tienneet, millaista tukea tai tietoa kaipaavat omaan vanhem-

muuteen. Tästä syystä he eivät tienneet, millaisia asioita esimerkiksi neuvola-

käyntien aikana olisi mahdollista kysyä. “Et neuvolasta en oikee oo osannut vielä 

kysyä, kun en tiedä mitä kysyisin” (Äiti4). Useampi haastateltavista myös kertoi, 

että juttelee odotusaikana mieluummin kumppanin tai ystävien kanssa, joilla on 

omia lapsia kuin että kysyisi neuvoja jostakin palvelusta. “Mun keskustelukump-

pani on tossa vierellä ja sitte mulla on ystäviä, joiden kanssa voi keskustella niistä 

tulevista elämänmuutoksista. “(Isä2).   

Kaiken kaikkiaan palveluista saatu tuki rajoittui suurimmaksi osaksi ras-

kauden ja äidinhyvinvoinnin seurantaan. Yleisin palvelu, josta tukea saatiin oli 

neuvola. Ainoastaan yksi äideistä kertoi saaneensa tukea vanhemmuuteen per-

hesuunnitteluneuvolasta. Tämä tuki koettiin merkittävänä kulmakivenä ja 

apuna valmistauduttaessa vanhemmuuteen.  

6.2 Vertaisilta opittua 

Toinen tutkimuskysymys selvitti, mitä odottavat vanhemmat haluavat omaksua 

omaan vanhemmuuteen vertaisiltaan eli lähipiirin kuuluvilta vanhemmilta? Olin 

kiinnostunut siitä, millaisiin asioihin odottavat vanhemmat ovat kiinnittäneet 

muiden vanhempien vanhemmuudessa huomiota, kuten mitä he ihailevat tai 

mitä he eivät halua missään nimessä omaksua omaan vanhemmuuteen. Kaikki 

odottavat vanhemmat olivat kiinnittäneet huomiota vertaisten eli muiden van-

hempien vanhemmuuteen ja toimintatapoihin.  Odottavat vanhemmat kuvaili-

vat paljon vanhempien välistä joko toimivaa tai toimimatonta yhteistyötä, osal-

listumista vauvan hoitoon ja perheen yhteistä aikaa. Lisäksi muutaman odotta-

vista äideistä kuvaili lähipiirin vanhempien suhtautumista vanhemmuuteen. 
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Odottavat vanhemmat halusivat omaksua vertaisiltaan omaan vanhem-

muuteen vanhempien välisen tasa-arvon, yhteistyön ja perheen yhteiseen ai-

kaan liittyviä tapoja sekä joustavan suhtautumisen vanhemmuuteen (taulukko 

1.).  Nämä toiveet olivat siinä mielessä osittain päällekkäisiä, että niihin kaikkiin 

liittyi käsitys, lapsen edusta ja hyvinvoinnista, mutta myös vanhempien 

omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Vertaisilta ei haluttu omaksua toimima-

tonta yhteistyötä, riitaisuutta tai kunnioituksen puutetta, epätasa-arvoista osal-

listumista lastenhoitoon, yhteisen ajan puutetta tai koko elämän omistamista 

vanhemmuudelle. 

 

Taulukko 1. Vertaisten merkityksiä vanhemmuuden rakentumiseen. 

 

 

 

 

 

Tasa-arvo

•Tasavertainen osallistuminen vauvan hoitoon

•Tasavertainen vastuunjako

•Perinteisten sukupuoliroolien rikkominen

Yhteistyö

•Vanhempien välinen tuki

•Yhdessä harjoitteleminen

•Vanhempien välinen kunnioitus ja arvostus

•Vanhempien välinen kannustus

•Toisen vanhemman hyvinvoinnista välittäminen

Perheen yhteinen aika

•Vietetään yhdessä perheenä aikaa 

•Yhteiset harrastukset

•Tehdään aktiivisesti asioita yhdessä

•Perheen yhteisestä ajasta kiinni pitäminen

Joustava suhtautuminen vanhemmuuteen

•Rentous vanhemmuudessa

•Iloitaan vanhemmuudesta

• Toimiva parisuhde

•Omien haaveiden ja tavoitteiden säilyminen
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Tasa-arvo 

 

Lähes kaikki odottavat vanhemmat toivoivat omaksuvansa omaan vanhemmuu-

teensa vanhempien välisen tasa-arvon. Odottavat vanhemmat ihailivat lähipii-

rissään vanhempien välistä yhteistyötä, jossa vanhempien välinen tasa-arvo to-

teutui ja toimi myös hyvin.  He toivat esille lähipiiristään esimerkkejä, joissa mo-

lemmat vanhemmat ovat osallistuneet lastenhoitoon tai ainoastaan äiti. Ainoas-

taan äidin osallistuminen lasten kasvatukseen nähtiin ei toivottavana ja kieltei-

senä asiana omassa vanhemmuudessa. Molempien vanhempien tasavertainen 

osallistuminen puolestaan nähtiin hyvänä, toivottavana ja tavoiteltavana asiana. 

Meillä ei ehkä ollut kotona sillain, kun isä oli aina töissä niin toivottavasti sitten..tai 
niinku et omassa kodissa oli enemmän se, et äiti hoito ja isä oli töissä.. niin ehkä haluaisin 
tai toivoisin että..tai tiedän et esimerkiksi tuolla *kumppanin nimi* puolella on paljon 
niin, että siellä myös isä voi olla kotona ja tehdä niitä samoja juttuja ja vaihtaa sen vai-
pan.(Äiti5)  

No sitä että tehdään niitä asioista silleen et molemmat tekee niitä asioita eikä vaan äiti 
hoida niitä lapsia, että se on mun mielestä semmonen, että mieskin voi osallistua. (Isä4) 

Odottavat vanhemmat pitivät lähipiirinsä vanhempien yhteistyössä hyvänä 

asiana sitä, että vastuu jaettiin molempien vanhempien kesken. Odottavat van-

hemmat toivoivatkin, että he pystyvät vauvan syntymän jälkeen jakamaan van-

hemmuuden vastuita ja, että molemmat vanhemmat pääsevät osallistumaan lap-

sen hoitoon ja kasvatukseen.  Toiveena oli, että molemmat vanhemmat kokevat 

pärjäävänsä lapsen kanssa ja luottavat omaan tekemiseensä.   

Toivois niinku, että sellasta meki pystyttäis just jakaa tasan se vastuu ja semmonen, että 
kumpikaan ei oo niinku semmosessa asemassa, että voinko mä tehdä näin tai mi-
ten tää meni mut, että tietty neuvoo voi kysyä jos ei jotain osaa, mut et molemmat kokis, 
että voi niinku yhtälailla pärjää ja tietää mitä tekee. (Äiti6) 

Esimerkiksi odottavat vanhemmat ihailivat lähipiirin perheitä, joissa myös isä 

hoitaa lasta yhtä luontevasti kuin äitikin. “Monissa näissä kaveri perheissä, joissa 

nyt on pieniä lapsia nii mun mielestä ne isät jotenki sillee ihailtavalla tavalla luot-

taa itseensä, että uskaltaa tavallaa niinku ihan pientäki vauvaa hoitaa samalla 

tavalla niinku se äitiki” (Äiti6). Lisäksi ihailua herätti lähipiirin perheissä perin-
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teisten äidin ja isän roolien rikkominen. Tämä koettiin voimaannuttavana ajatuk-

sena, että myös mies voi ottaa vastuuta kodinhoitoon liittyvistä tehtävistä ja en-

nen kaikkea myös nauttia niistä. 

 Se isä on ottanu aika paljon vastuuta just semmosesta niinku kodinhengettären roolista 
(naurahtaa). Se on jotenki semmonen niinku, musta semmonen voimauttava ajatus, että 
siellä se, tää mun kollega ni, vähä fiilistelee, että minkäslaisen leivän se on nyt tänä aa-
muna paistanu ja muuta. Että semmosta joo, vähän niinku sitä konservatiivisen isän ja 
äidin mallin rikkomista. (Isä2) 

 

Vaikka useat odottavat vanhemmat kuvasivat paljon lähipiiristään esimerkkejä, 

vanhempien välisestä tasa-arvosta ja vanhemmuuden vastuiden jakamisesta, 

tuotiin esille myös näkemys, että kaiken ei tarvitse mennä vanhemmuudessa aina 

tasan. Hyvänä asiana pidettiin, että omassa vanhemmuudessa löydettäisiin jon-

kinlainen “kultainen keskitie”, millä tarkoitettiin esimerkiksi sitä, että molem-

milla vanhemmilla voi olla omat vahvuudet. Omassa vanhemmuudessa olisi toi-

vottavaa löytää omanlaiset toimivat tavat jakaa vastuuta, mihin molemmat van-

hemmat ovat tyytyväisiä. 

ja sit et niinku jotenki saa lisäarvoo jos toinen on sillee varoivaisempi ja toinen rohkeempi 
niin löytyy sitte joku semmonen kultainen keskitie.(Äiti6) 

Tasa-arvon omaksumista omaan vanhemmuuteen pidettiin tärkeänä siitä syystä, 

että tällöin molemmat vanhemmat ovat läsnä lapsen elämässä, mitä pidettiin lap-

sen kannalta tärkeänä. ”Se että molemmat vanhemmat osallistuu niin sillon ne 

molemmat vanhemmat on enemmän läsnä sen lapsen elämässä”(Isä4).  

 

Vanhempien välinen yhteistyö 

 

Odottavat vanhemmat toivoivat omaksuvansa omaan vanhemmuuteen vanhem-

pien välisen yhteistyön. Vanhempien välinen yhteistyö ilmeni aineistossa esi-

merkkeinä, joissa kuvailtiin miten lähipiirin vanhemmat tukevat toisiaan, jakavat 

neuvoja, harjoittelevat asioita yhdessä, kannustavat ja kunnioittavat toinen tois-

taan, tekevät kompromisseja sekä ovat kiinnostuneita toistensa hyvinvoinnista.   



40 
 

Yksi odottava vanhempi kertoi esimerkin, jossa hänen lähipiiriinsä kuulu-

vat vanhemmat harjoittelivat yhdessä vaipan vaihtoa. Hän ihaili, kuinka van-

hemmat tukivat ja kannustivat toinen toistaan niinkin pienessä, mutta tärkeässä 

asiassa. Toiveena oli, että myös oman lapsen syntymän jälkeen vanhemmuuden 

taitoja voitaisiin harjoitella yhdessä puolison kanssa. Yhdessä harjoitteleminen 

vaikutti odottavasta äidistä mukavalta. 

Se oli nii ihanaa, kun se äiti oli sillain et joo käydään vaihtaa vaippaa, sit se oli vaa sille 
isälle, et hei tuu säki nyt et tehdään tää yhdessä... et jos siihe nyt tarvii kaks tyyppiä ni sit 
tarvii et kyllä se joskus alkaa sujuu paremmin.. Ja se et ne molemmat halus vielä, että jes 
että noni mennääs laittaa vaippaa. (Äiti3) 

Lähipiirin vanhemmuudessa ihailua herätti vanhempien välinen kiinnostus tois-

tensa hyvinvoinnista. Hyvinvoinnista välittämiseen liittyi esimerkiksi kiinnostus 

toisen vanhemman jaksamisesta. Tämän lisäksi vanhempien välinen yhteistyö il-

meni myös kompromissien tekemisenä, jotta arki saadaan sujumaan esimerkiksi 

tilanteessa, jossa lapsen vanhemmat eivät ole yhdessä.    

Ja sit se niikun, no just se puolison menojen ja jaksamisen ja fiilisten arvostami-
nen ni mun mielestä niikun se on, sitä on ihan hieno seurata ku aina saa ihmetellä 
sitä ku et ne ei oo tosiaan pariskunta mut silti siinä jatkuvasti kumpikin kuitenkin miettii 
sitä toisenki jaksamista ja toisen menoja ja aikatauluja. (Isä1) 

 

Odottavat vanhemmat kertoivat myös esimerkkejä, jolloin vanhempien välinen 

yhteistyö ei toiminut. Tätä ei haluttu omaksua omaan vanhemmuuteen. Odotta-

vat vanhemmat pitivät tärkeänä, että vanhempien väliset erimielisyydet eivät 

vaikuta lapsen elämään millään tapaa. Ei toivottavana asiana nähtiin vanhem-

pien riitojen ja pahan mielen purkaminen lapselle. Vanhempien tulisi pystyä ris-

tiriitatilanteissa toimimaan myös kunnioittavasti toisiaan kohtaan, eikä lapsen 

kuulua kärsiä tilanteesta. Vanhempien välinen kunnioitus ilmeni odottavien 

vanhempien kuvauksina, kuinka vanhempien on tärkeää tulla toimeen tilan-

teessa kuin tilanteessa. Toisesta vanhemmasta ei tule puhua epäkunnioittavasti 

lapsen kuullen. 

En heidän yhteistyöstänsä pysty mitään sillain mallia ottamaan. Enemmänki sem-
mosta päinvastasta. Et, no tyyllin sillain et jos nyt sillain päinvastoin aattelee et jos nyt on 
puolison kanssa on jotai riitaa niin sitä ei pureta kyllä muksulle sitte. Et jos on nii-
kun riita joka on selvittämättä niin pitää tajuta sekin että jos muksu on pai-
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kalla ni sä et, sulla on vaikka joku kaveri käymässä ni sillon ei myöskään puhuta sitä mi-
ten, mitä paskaa joku toinen on sit tehny et pitää kyl osata semmoset huomioida, 
että lapsi kuuntelee kokoajan. (Isä1) 

Vanhempien välinen ennen kaikkea toimiva yhteistyö koettiin lapsen edun mu-

kaiseksi. Tästä syystä odottavat vanhemmat toivoivat omaksuvansa sen myös 

omaan vanhemmuuteen.  “Molemmat on nii keskittyneitä siihen lapseen just, et 

kunhan lapsella on kaikki hyvin” (Äiti2).  Lisäksi joidenkin odottavien vanhem-

pien lähipiirissä oli vanhempia, jotka eivät olleet enää parisuhteessa, mutta tuli-

vat tilanteesta huolimatta hyvin toimeen ja keskittyivät lapsen hyvinvointiin. 

Tämä herätti ihailua ja jopa ihmetystä, mutta koettiin ennen kaikkea tavoitelta-

vana. “Toivon, että me pystytään yhtä hyvin tekeen sitä yhteistyötä, kun he siinä 

kasvattamisessa siihen nähden, että he eivät ole edes minun käsittääkseni paris-

kunta.”(Isä1). 

 

Perheen yhteinen aika  

 

Erityisesti odottavat isät kuvailivat paljon tuttava- ja kaveripiirinperheitä, joissa 

tehdään asioita yhdessä ja vietetään perheen kesken aikaa. Kaikissa kaveripiirin-

perheissä tämä ei toteutunut, mitä ei toivottu omaan vanhemmuuteen. Odottavat 

isät näkivät perheen yhteisen ajan hyvänä ja tavoiteltavana asiana. Odottavat isät 

olivat kiinnittäneet lähipiirissään huomiota siihen, että yhteisen tekemisen ja ajan 

uskottiin tuntuvan hyvältä niin lapsesta kuin vanhemmistakin.  Yhteisen ajan 

kuvailtiin tuovan sisältöä niin lapsen kuin vanhempienkin elämään.  

No se, että vie lasta erilaisiin paikkoihin ja tapahtumii ja tutustuttaa, kyläilee toiste lapsi-
perheide luona ja tavallaa antaa lapselle mahollisuuksia. Sisältöä elämää, ni sem-
mosta mä niinkö oikeestaa kaikilla kavereilla keillä on, tai lähipiirissä ketä on lap-
sia ni musta se on niikö, mikä musta tuntuu, että vanhemmistaki vaikuttaa tosi muka-
valta, että on sitte yhteistä tekemistä perheen kesken. (Isä5) 

No siis varmasti ainaki semmosta että tehdään asioita yhdessä niin mun mielestä se on 
semmonnen ja se on ehkä semmonen mitä on tossa seurannut ja mikä ei oo sit aina välttä-
mättä toteutunut jossain kaveripiireissä nii mut sit ku on taas nähnyt niitä ketkä tekee 
asioita yhdessä ja niinku viettää alusta asti aina aikaa yhdessä just perheen kesken myös-
kin ettei se oo aina sillee et toinen vaan et siinä on koko perhe joka tekee asioita, että ehkä 
sitä että tehdään asioita yhdessä. (Isä6) 
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Lähipiirin perheiden yhteinen aika saattoi liittyä niin arkisiin hetkiin kuin myös 

loma-aikoihin. Hyvänä asiana odottavat vanhemmat näkivät lähipiirissään sen, 

että lasta aktiivisesti vietiin yhdessä erilaisiin paikkoihin, jotta lapsi saa myös 

paljon mahdollisuuksia kokea ja nähdä asioita. Odottavien vanhempien toiveena 

olikin, että vauvan syntymän jälkeen tehdään yhdessä asioita ja vietetään paljon 

aikaa perheen kesken ja, että se olisi osa perheen normaalia arkea. Perheen yh-

teistä aikaa vanhemmat kuvailivat arkisilla hetkillä, kuten yhteisillä ruokahet-

killä ja harrastuksilla. 

Mut et tykkään tosiaan, että tehdään yhdessä, että se on semmonen, että ei tehdä vaan 
toisen kanssa tiettyjä asioita vaan, että perhe harrastais yhessä tai tekis yhessä tai pe-
lais yhessä tai ihan semmosta et se ois semmonen normi että sen perheen kanssa vietet-
täis aikaa semmosena ryhmänä (nauraa) eikä vaan yksittäin.(Äiti2) 

Mun mielestä pitää syödä yhdessä saman pöydän ympärillä ja keskustella kuulumi-
sista. Must se on tärkee perheen traditio. (Isä2) 

Odottavista vanhemmista oli tärkeää, että perheen yhteisestä ajasta pidetään 

kiinni. Yksi odottavan isän kertoma esimerkki liittyi lasten harrastuksiin. Vaikka 

hyvänä asiana lähipiirin vanhemmuudessa pidettiin sitä, että lapselle tarjotaan 

erilaisia mahdollisuuksia ja harrastuksia, oli toivottavaa, että esimerkiksi lasten 

harrastukset eivät tule viemään liikaa aikaa perheen yhteisestä ajasta. Yksi haas-

tateltavista toivoi, ettei heistä tule sellaisia vanhempia, jotka hurahtavat lasten 

harrastuksiin niin, että toimivat vain lastensa kuskeina ja valmentajina, eikä näin 

ollen aikaa jää perheen yhteiselle ajalle.  

Sitte myös se, että vietetään yhdessä vaikka niitä vapaapäiviä ja viikonloppuja. Että siitä 
mä oon kyllä samaa mieltä mistä puoliso on puhunu painokkaasti, että hän ei halua, että 
kumpikaan meistä hurahtaa niitte lasten harrastuksii nii, että me ollaan valmentajina ja 
kuljetetaan niitä paikasta toiseen ja ollaan viikonloput pois et meijän pitää viettää sitä 
perheen kanssa sitä vapaa-aikaa. (Isä2) 

 

Joustava suhtautuminen vanhemmuuteen 

 

Muutama odottavista äideistä kuvaili lähipiirin vanhempien suhtautumista van-

hemmuuteen. Yksi odottavista äideistä piti lähipiirin vanhemmissa hyvänä 

asiana hyvällä tavalla rentoa suhtautumista vanhemmuuteen, mitä haluttiin 

omaksua myös omaan vanhemmuuteen. Niin sanottua rentoa vanhemmuutta 
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kuvattiin olevan esimerkiksi vanhemmuuden, joka sallii lapsen toteuttaa itseään, 

eivätkä vanhemmat stressaa, pelkää tai huolehdi niin sanotusti turhista ja pie-

nistä asioista. 

Ja tosiaan tykkään tossa yks kaveripariskunta on sit taas semmonen, ne on hyvällä tavalla 
semmonen, molemmat aika rentoja et antaa sen muksunki… Ei estä sitä muksua, ei oo 
laitettu mihinkää palloon silleen että voi ei nyt tuolla on bakteereita. Vaan se on semmo-
nen hyvällä tavalla semmonen rento asennoituminen siihe vanhemmuuteen että sitä. 
(Äiti2) 

Yksi odottavista äideistä ihaili ystäväperhettä, jossa vanhemmuutta avoimesti 

harjoiteltiin yhdessä ja uuteen elämäntilanteeseen sekä sen tuomiin haasteisiin 

suhtauduttiin rennosti ja ymmärtäväisesti.  “Et jotenki tommosta määki toivon et 

se on, että jotenki siinä alussa ei tarvii esittää et ”hei mää osaan tän kaiken” 

(Äiti3).  Omaan vanhemmuuteen toivottiinkin armollista ja ymmärtäväistä asen-

netta vanhemmilta itseltään. Ajatuksena oli, että kaikkea ei heti lapsen syntymän 

jälkeen tarvinnut osata tai tietää vaan, että vanhemmuutta opittaisiin ja raken-

nettaisiin pikkuhiljaa.  

Lisäksi omaan vanhemmuuteen toivottiin myös taito ja kyky iloita vanhem-

muuden pienistä iloista ja onnistumisista. Yksi odottavista äideistä kuvaili ystä-

väpiiristään vanhempia, jotka yhdessä innoissaan vaihtoivat vauvalle vaippaa.  

“Et se semmone niiku iloitaan tollasista pienistäkin jutuista (nauraa), kakkavai-

poista.. joo, ehkä se oli semmonen, minkä muistan et mä aattelin et toi on tosi 

jotenki kivaa.”(Äiti3).  

Aiemmin totesin odottavien vanhempien toiveena olevan tasa-arvon 

omaksuminen vanhemmuuteen, kuten molempien vanhempien sitoutuminen ja 

osallistuminen kasvatukseen ja lastenhoitoon. Kuitenkaan koko elämän omista-

mista ainoastaan vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen ei pidetty toivotta-

vana asiana. Muutama tulevista äideistä ei nähnyt lähipiirin vanhemmuudessa 

tavoiteltavana asiana koko elämän omistamista ainoastaan vanhemmuudelle. 

Yksi odottavista äideistä piti tärkeänä, että esimerkiksi oma parisuhde voi myös 

hyvin lapsen syntymän jälkeen.  “Et haluaa niinku, et se oma suhde kanssa 

niinku ns. loistaa niinku vaikka saa lapsen.” (Äiti4).   
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Lisäksi yksi tulevista äideistä toivoi, että elämässä säilyisi myös omat hen-

kilökohtaiset tavoitteet, toiveet ja haaveet, jotka eivät liittyneet lasten kasvatuk-

seen tai vanhemmuuteen. Tämän kuvailtiin olevan tärkeää vanhemman hyvin-

voinnin kannalta.  

Että jos on omistanu koko elämänsä sen lapsen kasvattamiselle tai lapsen suojelemiselle 
ni siihen voi jäädä aikamoinen tyhjiö kun lapsi lähtee. Mutta sillai, että pitäis niitä omia 
henkilökohtasia haaveita myös sen lapsiperhearjen keskellä niinku mukana. (Äiti 

 Lähipiirin vanhemmilta ei haluttu siis omaksua asennetta, että koko elämä omis-

tetaan ainoastaan vanhemmuudelle ja lasten kasvatukselle. Tällaisen vanhem-

muuden koettiin tuovan lopulta tyhjiö vanhemman elämään. Toiveena olikin, 

että omaa identiteettiä ja itselle tärkeitä asioita ei kadoteta täysin lapsiperhearjen 

keskelle. Omassa vanhemmuudessa pidettiin tärkeänä kykyä yhdistää äitiys ja 

muut elämään liittyvät tavoitteet ja toiveet.  
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7 POHDINTA 

7.1 Sosiaalisen verkoston tuki yhteisvanhemmuuteen 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli syventää ymmärrystä sosiaalisen verkos-

ton merkityksestä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen vanhemmuuteen siirty-

mävaiheessa. Odottavat vanhemmat kokivat yhteisvanhemmuutta tukevaksi 

isovanhempien, sukulaisten sekä ystävien tuen. Heillä oli lähipiirissään henki-

löitä, joiden kanssa jakaa vanhemmuuden vastuita ja saada tukea vanhemmuu-

teen. Palveluiden, kuten neuvolan ei juuri koettu edistävän yhteisvanhem-

muutta. Palveluiden tuki oli lähinnä raskauden ja äidin hyvinvoinnin seurantaa.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet suhtautuivat myönteisesti vanhemmuu-

den jakamiseen. Kuten todettua yhteisvanhemmuus ei ainoastaan koske lapsen 

biologisia vanhempia, mikä voidaan nähdä myös sen yhtenä vahvuutena (Hock 

& Mooradian 2013, 315). Vanhemmuutta toivottiin jaettavan erityisesti lapsen 

isovanhempien kanssa. Isovanhempien tukea pidettiin jossain määrin itsestään 

selvyytenä. Isovanhempien tukea odotettiin erityisesti lapsen synnyttyä. Tuen 

kuvailtiin olevan suurimmaksi osaksi välineellistä tukea kuten lastenhoitoapua, 

mikä oli linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa (Deave, Johnson & Ingram 

2008, 4), mutta myös tiedollista tukea kuten neuvoja kasvatuksesta sekä emotio-

naalista tukea kuten kuuntelua. Lapsen isovanhempien lisäksi vanhemmuutta 

toivottiin jaevan sukulaisten ja ystävien kanssa. Sukulaisten tuen uskottiin ole-

van usein välineellistä tukea kuten apua lastenhoidossa. Hyvin laajaa yhteisvan-

hemmuutta kuvasi tutkimuksessa odottavien vanhempien toive ja pohdinta ys-

tävien mahdollisesta osallistumisesta vanhemmuuden jakamiseen.  Nuorten ai-

kuisten elämässä erityisesti ystävyyssuhteet ei-sukulaisiin ovatkin muodostu-

neet yhdeksi läheisimmistä ihmissuhteista (Jokinen 2014). Näin ollen on ymmär-

rettävää, että vanhemmuutta jaetaan yhä enemmän myös läheisten ystävien 

kanssa. Suurimmaksi osaksi ystävien tukea kuvattiin kuitenkin emotionaalisena 

tukena kuten kiinnostuksena, ymmärryksenä ja hyväksyntänä. Läheisten sosiaa-

linen tuki koettiin merkittävänä tukena yhteisvanhemmuuteen. 
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 Toimivan yhteisvanhemmuuden on todettu edistävän niin lapsen kuin 

vanhempienkin hyvinvointia sekä helpottavan esimerkiksi työn ja perhe-elä-

mänyhteensovittamista (esim. Durtshi 2017; Hock &Mooradian 2013; McHale & 

Rotman 2007).  Näin ollen perhepalveluiden tulisi panostaa ennen kaikkea toi-

mivan yhteisvanhemmuuden vahvistamiseen. Viime vuosien aikana perhepal-

veluita onkin pyritty kehittämään vastaamaan yhä enemmän perheiden tarpeita 

(Hoshi-Watanabe ym. 2015). Huomioitavaa oli, että tähän tutkimukseen osallis-

tuneista odottavista vanhemmista kuitenkin suurin osa koki, ettei ollut saanut 

apua yhteiseen vanhemmuuteen mistään palvelusta. Neuvolasta saatu tuki oli 

lähinnä raskauden ja äidin hyvinvoinnin seurantaa, eikä siellä juuri puhuttu van-

hempien välisestä yhteistyöstä. Aikaisempien tutkimusten mukaan toimivaa yh-

teisvanhemmuutta olisi kuitenkin mahdollista edistää vanhemmuuteen siirty-

mävaiheessa yhteisvanhemmuutta tukevien interventioiden avulla (Feinberg & 

Kan 2008). Yhteisvanhemmuutta voitaisiinkin parhaiten vahvistaa juuri matalan-

kynnyksen palveluissa, sillä niissä tavoitetaan kaikki perheet (Halme, Kekkonen 

& Perälä 2012).   

Toisaalta osa tähän tutkimukseen osallistuneista vanhemmista totesi, että ei 

kaipaa tai edes halua tukea vanhemmuuteen mistään palvelusta vaan keskuste-

lee mieluummin esimerkiksi vertaisten kanssa. Voi olla, että tutkimukseen osal-

listuneet vanhemmat olivat onnellisessa asemassa omistaessaan vahvan tukiver-

koston, minkä vuoksi he tukeutuivat mieluummin vertaisten ja perheenjäsenten 

tukeen. Aikaisempien tutkimusten mukaan perhepalveluiden merkitys koros-

tuukin erityisesti heikommassa asemassa olevien perheiden kohdalla (Lammi-

Taskula ym. 2020). Hokkanen (2014,26) kuitenkin huomauttaa, että vertaistuki 

usein täydentää palveluiden tukea, mutta harvoin korvaa sitä kokonaan. Esikois-

taan odottavat vanhemmat kaipaavatkin myös asiantuntijatietoa valmistautues-

saan vanhemmuuteen (Deave, Johnson & Ingram 2008). Osa tulevista vanhem-

mista kertoikin kaipaavansa neuvolakäynneillä mahdollisuutta käsitellä omia 

huolenaiheita ja saada koko perheenhyvinvointia tukevaa tietoa.  

Perhepalveluita on aiemmin kritisoitu siitä, että ne eivät tarpeeksi huomioi 

molempien vanhempien tarpeita ja isät kokevat usein jäävänsä tuen ulkopuolelle 
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(Esim. Entsieh & Hallström 2016, 5; Hoshi-Watanabe 2015). Myös tässä tutkimuk-

sessa kävi ilmi, että osa tulevista isistä koki jäävänsä neuvolakäynneillä huo-

miotta, kun käynneillä keskityttiin ainoastaan raskauden ja äidin hyvinvoinnin 

seurantaan. Yritystä tukea molempia vanhempia on, mutta erityisesti isät koke-

vat sen vielä vaivaannuttavana ja jokseenkin jopa teennäisenä. Aikaisempien tut-

kimusten mukaan isien riittämätön valmistautuminen voi olla esteenä osallistu-

valle ja aktiiviselle isyydelle (Deave &Johnson 2008,630). Tämä voidaan nähdä 

heikentävänä tai estävänä tekijänä myös toimivan yhteisvanhemmuuden raken-

tumiselle. Jotta vanhempien välistä yhteistyötä olisi mahdollista edistää ja tukea 

palveluiden avulla, tulisi niiden ennen kaikkea huomioida molemmat vanhem-

mat.  

7.2 Ihanteena toimiva yhteisvanhemmuus 

Tutkimuksessani tarkasteltiin myös muiden vanhempien eli vertaisten merki-

tystä yhteisvanhemmuuteen. Vertaiset tarjosivat odottaville vanhemmille tiedol-

lista tukea ja emotionaalista tukea, kuten neuvoja ja henkistä tukena. Tämä tut-

kimustulos oli linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa (esim. Autio 2020; Ero-

nen 2017; Svensson ym.2006). Lisäksi vertaiset tarjosivat tiedollista tukea välittä-

mällä tuleville vanhemmille erilaisia vanhemmuuden malleja ja toimintatapoja. 

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet odottavat vanhemmat olivat kiinnittä-

neet huomiota lähipiirinsä vanhempien toimintatapoihin ja vanhemmuuteen. 

Myös aikaisempien tutkimusten mukaan odottavat vanhemmat valmistautuvat 

vanhemmuuteen tarkkailemalla muita vanhempia (Svensson ym.2006). Vertais-

ten tarjoaman tiedollisen tuen avulla vertaiset arvioivat erilaisia vanhemmuuden 

käytäntöjä ja malleja ja omaksuvat tapoja omaan vanhemmuuteen (Autio 

2020,40). Tutkimuksessani tulevat vanhemmat ihailivat ja arvostivat lähipiiris-

sään vanhempien välistä tasa-arvoa, yhteistyötä, perheen yhteistä aikaa ja jous-

tavaa suhtautumista vanhemmuuteen.  
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Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että odottavat vanhemmat ihailivat lähi-

piirin vanhemmuudessa toimivaa yhteisvanhemmuutta. Feinberg (2003,101) ku-

vaa yhteisvanhemmuuden rakentuvan neljän eri komponentin avulla, jotka ovat 

kotitöiden ja kasvatusvastuun jakaminen, yhden mielisyys kasvatuksessa, toisen 

tukeminen vs. vähättely ja vuorovaikutuksen säätely. Tähän tutkimukseen osal-

listuneet vanhemmat kuvailivatkin lähipiiristään yhteistyöntapoja, joissa mo-

lemmat vanhemmat jakavat vastuun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta, toimitaan 

lapsen edun mukaisesti, kunnioitetaan ja arvostetaan toista vanhempana sekä 

vaalitaan perheyhteisyyttä viettämällä yhdessä perheenä aikaa. Tapoja, mitkä es-

tävät vanhempien välistä yhteistyötä ei haluttu omaan vanhemmuuteen, kuten 

riitaisuutta tai epätasa-arvoista vastuunjakoa. Vanhempien lähipiiri vahvisti 

ihannetta toimivasta yhteisvanhemmuudesta. 

Tulevien äitien ja isien vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia kysyttä-

essä, mitä he haluavat omaksua vertaisiltaan omaan vanhemmuuteen. Erityi-

sesti tasa-arvon ihanne korostui tutkimukseen osallistuneiden odottavien van-

hempien vastauksissa. Tutkimukseen osallistuneet odottavat vanhemmat, sekä 

äidit että isät ihailivat vertaisten vanhemmuudessa molempien vanhempien 

osallistumista vauvan hoitoon ja kasvatukseen. Tutkimusten mukaan vanhem-

pien samansuuntaiset toiveet ja odotuksen vanhemmuudesta helpottavatkin 

siirtymää vanhemmuuteen sekä ennustavat korkeampaa tyytyväisyyttä pari-

suhteeseen (Adamsons 2013).  Toisaalta kulttuuriset odotukset isien osallistumi-

sesta lastenhoitoon ovat saattaneet muuttua nopeammin kuin isien todellinen 

osallistuminen. Erot odotusten ja todellisuuden välillä aiheuttavatkin usein jän-

nitteitä perhe-elämässä. (Milkie, Bianchi, Mattingly & Robinson 2002, 21.) Esi-

merkiksi yhä edelleen naiset käyttävät valtaosan perhevapaista ja muista jous-

tomahdollisuuksista huolehtiakseen lapsista (Rotkirch ym. 2017,94). Mielenkiin-

toista olisikin tutkia, miten vanhempien ihannoima tasavertainen osallistumi-

nen vauvan hoitoon sujuu lapsen syntymän jälkeen ja mitkä tekijät mahdollista-

vat tai estävät sen toteutumisen käytännössä? 

Joitakin eroja ilmeni tulevien äitien ja isien vastauksissa. Ainoastaan tule-

vat äidit toivat esille omaan elämään ja parisuhteeseen liittyviä ajatuksia. Perhe-



49 
 

elämään ja vanhemmuuteen haluttiin sitoutua, mutta toiveena oli, että elämässä 

säilyisivät muutkin tavoitteet ja toiveet. Vertaisten vanhemmuudessa koko elä-

män omistaminen vanhemmuudelle koettiin vanhemman hyvinvoinnin kan-

nalta huonona.  Jokseenkin samansuuntaisia tuloksia ilmeni vuoden 2017 per-

hebarometrissa. Erityisesti naisilla syy lykätä vanhemmuutta oli pelko oman 

identiteetin ja elämän menettämisestä vanhemmuuden myötä. (Rotkirch ym. 

2017,80.) Lähipiirin vanhemmuus näyttäisi vahvistavan tai lisäävän ainakin äi-

deillä ristiriitaisia ajatuksia lapsiperhearjesta, kuten epävarmuutta omien haa-

veiden ja tavoitteiden säilymisestä. Voidaankin pohtia heijastaako tulevien äi-

tien toive omien haaveiden ja toiveiden säilymisestä aikaisempia tutkimustu-

loksia, joiden mukaan vanhemmuus on edelleen hyvin eri asia naisten ja mies-

ten kohdalla. Vuoden 2017 perhebarometristä kävi ilmi, että naiset ja miehet 

olettivat, että äiti jää pitkille vapaille ja, että juuri naisen opiskelu tai ura kärsii 

lapsen saannista. Perhebarometriin osallistuneet naiset tuntuivat ajattelevan ti-

lannetta, jossa äidillä on päävastuu lapsesta ja näin ollen lapsi on uhka äidin 

työn kannalta. (Rotkirch ym. 2017,96–97.) On ymmärrettävää, että tutkimukseen 

osallistuneet tulevat äidit pohtivat enemmän lapsiperhearjen ja omien tavoittei-

den ja toiveiden yhteensovittamista lapsen syntymän jälkeen. Toisaalta siinä 

missä muutama tulevista äideistä toivoi omien haaveiden ja tavoitteiden säily-

mistä, korostui tulevien isien vastauksissa ihanne perheen yhteisestä ajasta.  

7.3 Tutkimuksen arviointia  

Tutkimuksen tekoon liittyy aina joitakin rajoitteita, joita on hyvä tarkastella kriit-

tisesti. Tuomi ja Sarajärvi (2018,122) toteavat, että tutkimuksen luotettavuuden 

arviointiin ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä ohjetta. Heidän mukaansa tutki-

muksen luotettavuuden arvioinnissa olisi kuitenkin syytä ottaa huomioon esi-

merkiksi seuraavat asiat: tutkimuksen kohde ja sen tarkoitus, tutkijan omat si-

toumukset, tiedonantajien valinta, tutkimuksen kesto, tutkija-tiedonantaja-

suhde, aineistonkeruuseen ja analysointiin liittyvät seikat sekä tutkimuksen ra-

portointi. Tuomi ja Sarajärvi (2018,122) kuitenkin painottavat, että tutkimusta 
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tulee aina arvioida kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus on 

tärkeintä.  Tutkimukseni luotettavuuden lisäämiseksi olen raportoinut kaiken 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuten esimerkiksi tutkimuksen etenemisen 

ja tulokset. 

  Yksi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa huomioitava asia on tiedon-

antajien valinta. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko herättääkin usein 

kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkimusaineisto kerättiin haastattele-

malla kuutta esikoistaan odottavaa paria, jolloin se kuvaa vain pienen joukon 

ajatuksia ilmiöstä. Toisaalta perheitä tutkittaessa laadullisin menetelmien ei ole 

oleellista pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin, vaan pikemminkin ymmärtää perhei-

den todellisuutta ja kokemuksia (Daly 2007,15). Tutkimuksen luotettavuuden ar-

vioinnissa tuleekin huomioida sen tarkoitus, kohde sekä aineistonkeruuseen liit-

tyvät tekijät (Tuomi & Sarajärvi 2018,121). Haastattelu oli perusteltu valinta, sillä 

laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä suosia metodeja, joissa tutkittavien 

omat näkökulmat pääsevät esille (Hirsjärvi ym. 2008, 160). Teemahaastattelun 

teemat käsittelivät vanhemmaksi tuloa eri näkökulmista. Haastattelussa ainoas-

taan yksi teema käsitteli tuen ja muiden ihmisten merkitystä yhteisvanhemmuu-

teen. Teemahaastattelun muita teemoja olivat nykyinen elämäntilanne sekä odo-

tukset ja toiveet liittyen yhteiseen vanhemmuuteen, jotka olivat vähemmän oleel-

lisia tämän tutkimuksen kannalta. Mikäli haastattelussa olisi keskitytty ainoas-

taan käsittelemään tuen ja muiden ihmisten merkitystä yhteisvanhemmuuteen, 

olisi aineisto voinut olla vielä rikkaampi ja moninäkökulmaisempi.  

Tuomi ja Sarajärvi (2018,122) totesivat, että yksi tutkimuksen luotettavuu-

den arvioinnissa huomioon otettava seikka on tutkijan omat sitoumukset. Per-

heitä ja perheiden kokemuksia tutkittaessa suurimpia haasteita tutkijalle onkin 

omien käsitysten ja ennakkoasenteiden häivyttäminen, jotta uudet havainnot 

ovat mahdollisia. Usein perhetutkimuksen aiheet voivat olla tutkijalla niin tut-

tuja tai niihin voi liittyä paljo omakohtaisia kokemuksia, jolloin omista ennakko-

asenteista ja käsityksistä voi olla vaikea päästää irti. (Daly 2007,10.) Myös aineis-

tolähtöistä tutkimusta on kritisoitu siitä syystä, että se on hyvin vaikeaa toteuttaa. 

On kyse siitä, että ei ole olemassa objektiivisia ja ”puhtaita” havaintoja vaan jo 
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käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vai-

kuttavat aina tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018,81.) Esimerkiksi aineiston ana-

lyysia tehdessä pyrin koko ajan olemaan tietoinen mahdollisista omista käsityk-

sistäni ja näkökulmistani, jotta pystyin tarkastelemaan aihetta mahdollisimman 

ennakkoluulottomasti ja tekemään uusia havaintoja. Tutkimuksen luotettavuu-

den parantamiseksi aineiston analyysin kaikki vaiheet ja ratkaisut on pyritty ra-

portoimaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

Vaikka yhteisvanhemmuuden tutkimus on ollut viime vuosina kasvussa 

(McHale 2004, 221; Van Egeren & Hawkins 2004, 165), on sille edelleen yhteis-

kunnallinen tilaus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli osaltaan syventää ym-

märrystä sosiaalisen verkoston, kuten läheisten, vertaisten ja ammattilaisten 

merkityksestä yhteisvanhemmuuden rakentumiseen. Tutkimuksessani ilmeni, 

että perhepalvelut eivät tällä hetkellä onnistu täysin tukemaan ja huomioimaan 

odottavia vanhempia tasavertaisesti. Isien riittämätön valmistautuminen saat-

taakin olla esteenä osallistuvalle ja aktiiviselle isyydelle (Deave &Johnson 

2008,630), minkä voidaan ajatella heikentävän myös vanhempien välistä yhteis-

työtä. Olisi mielekästä saada enemmän tietoa siitä, millaiset käytännöt palve-

luissa parhaiten tukevat ja edistävät vanhemmuutta ja erityisesti yhteisvanhem-

muutta. Aihetta olisi syytä tutkia useammasta näkökulmasta ja selvittää myös 

ammattilaisten kokemuksia, jotta palveluita olisi mahdollista kehittää tukemaan 

paremmin perheiden hyvinvointia.  Lisäksi sosiaalisten verkostojen merkitystä 

vanhempien väliseen yhteistyöhön tulisi tutkia myös lapsen syntymän jälkeen. 

Yhteisvanhemmuutta käsittelevä CopaGloba- tutkimushanke, jota tutkimukses-

sani osaltaan pilotoin tuo tulevaisuudessa aiheesta moninäkökulmaisempaa tut-

kimustietoa. Hankkeessa vanhempien välistä yhteistyötä tarkastellaan laajem-

min kulttuurin, lähiyhteisön kuin myös perheen näkökulmasta (Jyväskylän yli-

opisto 2020).  Yhteisvanhemmuuden syvempi kasvatustieteellinen ymmärrys 
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auttaa tulevaisuudessa kehittämään vanhemmuuden tukemisen käytäntöjä ja 

edistää näin ollen perheiden hyvinvointia.   
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