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Pro gradu -tutkielmassa tutkittiin perheiden lapsilukua ja siihen yhteydessä ole-

via tekijöitä. Tämä on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää syntyvyyden laskua, joka 

on seurausta lapsettomuuden lisäksi perhekokojen pienenemisestä. Tässä pro 

gradu -tutkielmassa haluttiinkin tarkastella alhaisen syntyvyyden syistä perhei-

den lasten määrän vähenemistä. Tutkielmassa kuvailtiin yksilapsisia perheitä ja 

verrattiin niitä useamman lapsen perheisiin. 

Tutkimusaineisto koostui 1282 noin neljävuotiaan lapsen äidin kyselyloma-

kevastauksista, jotka kerättiin osana ChildCare-hanketta vuonna 2019. Aineisto 

analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin tarkastelemalla tunnuslukuja ja hajon-

toja sekä logistisella regressioanalyysilla. 

Tulokset osoittivat vanhemman perhemuodon ja pääasiallisen toiminnan 

olevan yhteydessä perheen lapsilukuun. Sen sijaan koulutustasolla, iällä, koke-

muksella omasta hyvinvoinnista, arviolla perheen taloudellisesta tilanteesta tai 

käsityksellä varaiskasvatuksen laadusta tätä yhteyttä ei ollut. 

Tutkimuksen pohjalta voidaan ajatella, että edellä mainitut vanhempien ja 

perheen tilannetta koskevat tausta- ja olosuhdetekijät olivat yhteydessä perheen 

lapsilukuun. Siihen liittyy myös monia muita, tämän tutkimuksen tarkastelun 

ulkopuolelle jääviä asioita. Ilmiön syvempi ymmärtäminen vaatisi monipuoli-

sempia tutkimusasetelmia ja isien näkemysten huomioimista. 
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1 JOHDANTO 

Syntyvyys laskee niin Suomessa kuin maailmallakin. Suomessa syntyvyys on 

laskenut koko 2010-luvun, vaikkakin vuonna 2019 lasku oli hivenen aiempaa  loi-

vempaa. Vuonna 2019 äidiksi Suomessa tultiin ensimmäistä kertaa keskimäärin 

29,6-vuotiaana ja isäksi 31,6-vuotiaana. (SVT 2020a.) Yhteiskunnan tasolla lap-

sien väheneminen näkyy mahdollisesti ensimmäisenä neuvolapalveluissa ja syn-

nytyssairaaloissa, muutaman vuoden viiveellä varhaiskasvatuksessa ja siitä edel-

leen peruskoulussa. Vaikutukset eivät kuitenkaan lopu tähän. Kuntaliitto (2017) 

esittääkin, että mikäli maahanmuutosta ei muodostu riittävää resurssia, ennen 

pitkää työikäisen väestön osuus notkahtaa. Tämä heijastuu hyvinvointivaltion 

kannalta keskeiseen huoltosuhteeseen ja sen tasapainoon. Suurempi joukko työ-

elämän ulkopuolella olevia tarvitsee työssäkäyvien panosta. (Kuntaliitto 2017.) 

Syntyvyyden lasku vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun ja vaikeuttaa julkisen 

talouden kestävyyttä, mikäli nykyistä palvelutasoa halutaan ylläpitää (Hetemäki 

2019). 

Kokonaishedelmällisyysluku kuvaa, kuinka monta lasta naiset keskiarvoi-

sesti synnyttävät elämänsä aikana. Yleensä kokonaishedelmällisyyttä kuvataan 

vuositasolla, esimerkiksi vuonna 2019 hedelmällisyysluku Suomen osalta oli 

1,35. Mikäli siis kokonaishedelmällisyys pysyisi samana, syntyisi jokaista hedel-

mällisyysikäistä naista kohden keskimäärin 1,35 lasta. Tämä on 4,3 prosenttia vä-

hemmän kuin vuonna 2018. (SVT 2020a.) Euroopan unionin jäsenvaltioissa 

vuonna 2018 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,56, eli hieman korkeampi kuin 

Suomessa (Eurostat 2020). 

Syntyvyyden lasku ei kuitenkaan ole yksiselitteisen negatiivinen asia. Esi-

merkiksi ilmaston ja maailman kantokyvyn kannalta alhaisempi syntyvyys voi 

olla positiivinen asia (ks. esim. Stranius 2020). Yksilötasolla lapsettomuus tai 

pieni lapsiluku voivat mahdollistaa erilaisia elämänvalintoja, jotka voidaan ko-

kea mielekkäiksi (ks. esim. Miettinen 2015). Syntyvyyden lasku, sen syyt ja seu-

raukset on ilmiö, jossa henkilökohtainen, yhteiskunnallinen ja globaali ulottu-

vuus kohtaavat. Yksilöiden henkilökohtaiset halut, toiveet ja elämäntilanteet 
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asettuvat rinnakkain maailman tilan ja yhteiskunnan jatkuvuuden sekä taloudel-

lisen tasapainon kanssa.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään arkipäivän perhe-elämän kon-

tekstiin ja tarkastellaan yhden lapsen perheitä sekä eroja niiden ja useampilap-

sisten perheiden välillä. Tutkielmassa yksilapsisiksi on määritelty perheet, joiden 

ainoa lapsi on noin neljävuotias, eikä hänellä ainakaan toistaiseksi ole sisaruksia. 

Monilapsisissa perheissä neljävuotiaalla on yksi tai useampia sisaruksia. Aineis-

tona käytetään vuonna 2019 ChildCare -tutkimushankkeessa neljävuotiaiden las-

ten vanhemmilta kerättyä kyselyaineistoa, josta hyödynnetään 1282 äidin vas-

tauksia. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2021 yhteistyössä Jyväskylän ja Tam-

pereen yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa Strategisen 

tutkimuksen neuvoston rahoituksella. Hanketta johtaa professori Maarit Alasuu-

tari (ks. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisi-

vut/childcare). Tässä tutkielmassa selvitettiin, millaisia ovat yhden lapsen per-

heet sekä millaiset tekijät ovat yhteydessä perheiden lapsilukuun. 

1.1 Syntyvyyden lasku 

Syntyvyyden lasku Suomessa vaikuttaa johtuvan ensimmäisen lapsen syntymän 

lykkäämisestä sekä lapsettomuuden lisääntymisestä (Roustaei, Räisänen, Gissler 

& Heinonen 2019). Vuosikymmenten kuluessa pienet perhekoot ja lapsettomuus 

johtavat vähitellen yksittäisten sukulinjojen päättymiseen (Kolk & Skirbekk 

2019), mikä voimistaa ilmiötä entisestään. 

Lapsettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei henkilöllä ole omia biologisia tai 

adoptoituja lapsia. Nykypäivän Euroopassa moni aikuinen on lapseton ainakin 

aikuisuuden ensimmäisen vuosikymmenen ajan, sillä ensimmäisen lapsen saa-

mista tyypillisesti viivytetään. (Miettinen, Rotkirch, Szalma, Donno & Tanturri 

2015, 6.) Osa lapsettomista aikuisista on tyytyväisiä tilanteeseensa ja valinta on 

voinut olla selvä pitkäänkin, osalla taas tilanne aiheuttaa tyytymättömyyttä (Gra-

ham, Hill, Shelly & Taket 2013). Lapsettomuus voikin siis olla vapaaehtoista tai 

tahatonta. Tahaton lapsettomuus voi olla primaarista, eli nainen ei koskaan ole 
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ollut raskaana, tai sekundaarista, jolloin lapsi tai lapsia jo on ja tämän jälkeen 

kohdataan hedelmättömyyttä. Tahatonkaan lapsettomuus ei välttämättä tilana 

ole pysyvä, tyypillisesti se lisääntyy naisen iän myötä, mutta siihen on myös mo-

nenlaisia hoitoja ja ratkaisuja. (Tiitinen & Savolainen-Peltonen 2019, 142–146, 

151–160.) Pysyvä lapsettomuus tarkoittaa sitä, että yksilö on lapseton hedelmäl-

lisen iän päätyttyä, mikä naisilla tarkoittaa noin 50 vuoden ikää, miehillä tämän 

rajan määrittäminen on vaikeampaa. Yleisesti pysyvästä lapsettomuudesta voi-

daan puhua jo 40–45-vuotiaiden kohdalla, sillä hyvin harvat eurooppalaiset saa-

vat lapsia tätä myöhemmin. (Miettinen ym. 2015, 6.)  

Lapsettomuus yleistyy kaikissa kehittyneissä maissa (Miettinen ym. 2015, 

2). Se kuitenkin eroaa suuresti eri syntymäkohorttien, sukupuolten ja maiden vä-

lillä. Lapsettomuus on kaikissa Pohjoismaissa lisääntynyt verrattuna 1940-lu-

vulla syntyneiden vanhempien lisääntymiskäyttäytymiseen. (Jalovaara ym. 

2017.) Syyt lapsettomuudelle vaihtelevat psykologisista rakenteellisiin, ideologi-

siin, tilanteellisiin ja lääketieteellisiin. Lapsettomuus voi johtua esimerkiksi ero-

jen yleistymisestä, avioliittojen solmimisen vähenemisestä, kumppanin puut-

teesta, vanhemmuuden lykkäämisestä, materiaalisten  resurssien saatavuudesta, 

sosiaalisesta asemasta, naisten muuttuneesta asemasta tai yleisemmin vallitse-

vasta vapaamielisestä ja individualistisesta ilmapiiristä. (Miettinen ym. 2015, 2–

7.) Moni lapseton nainen kuvaa lapsettomuuden johtuvan oikeanlaisen kumppa-

nin puutteesta tai siitä, ettei kumppani halua lasta. Myös muun muassa taloudel-

linen tilanne, riittämättömät lastenhoitopalvelut tai hankalat työjärjestelyt vai-

kuttavat päätökseen. (Graham ym. 2013.) 

Koulutus ja sukupuoli vaikuttavat olevan yhteydessä lapsettomuuteen. 

Suomessa lapsettomien osuus on huomattavin muihin Pohjoismaihin verratta-

essa. Kaikissa Pohjoismaissa, kuten pääsääntöisesti muuallakin, lapsettomuus 

koskettaa suurempaa joukkoa miehiä kuin naisia. (Jalovaara ym. 2017; Miettinen 

ym. 2015, 8, 12–13.) Vähiten koulutettujen miesten kohdalla lapsettomuus on 

yleisempää, joitain alueellisia erojakin kuitenkin on (Miettinen ym. 2015, 19). Yli 

kolmannes matalasti koulutetuista vuosina 1965–1969 syntyneistä tanskalais- ja 
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suomalaismiehistä ja yli neljännes norjalais- ja ruotsalaismiehistä oli lapsettomia 

45-vuotiaina. (Jalovaara ym. 2017.) 

Naisten kohdalla lapsettomuus oli kaikkialla aiemmin selvästi yleisempää 

korkeimmin koulutetuilla, mutta myöhemmin tilanne on joissain maissa käänty-

nyt. Esimerkiksi Suomessa, Unkarissa ja Venäjällä lapsettomuus on nykyään nai-

sillakin yleisintä matalasti koulutetuilla. Erot koulutuksen mukaan ovat kuiten-

kin huomattavan vähäisiä erityisesti miesten tilanteeseen verrattuna. (Jalovaara 

ym. 2017; Miettinen ym. 2015, 18–20.) 

Myös lasten saamisen lykkääminen kasvattaa tahattoman lapsettomuuden 

ja terveysongelmien mahdollisuutta, sillä iän myötä siittiöiden ja munasolujen 

laatu heikkenee. Kuitenkin esimerkiksi Suomessa aikuisten tietämys hedelmälli-

syyden ja iän yhteydestä on puutteellista (Rotkirch, Tammisalo, Miettinen & Berg 

2017, 98, 100–102). Vuonna 2011 tutkittiin suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden 

lapsiin liittyvää ajattelua. Valtaosa osallistuneista toivoi tulevaisuudessa saa-

vansa lapsia. Selvisi kuitenkin, että korkeakoulutukseen osallistuvilla suomalai-

silla on selviä puutteita tiedoissaan ihmisten ja erityisesti naisten luonnollisesta 

hedelmällisyydestä. Erityisen puutteellisia tiedot ovat miehillä ja nuorimmilla 

vastaajilla. Noin puolet miehistä ja kolmannes naisista ei tiennyt todenmukaisesti 

naisten hedelmällisyyden kehittymisestä, vaan uskoi sen vähenevän merkittä-

västi vasta 45 ikävuoden jälkeen. (Virtala, Vilska, Huttunen & Kunttu 2011.) To-

dellisuudessa heikkenemistä tapahtuu kummallakin sukupuolella 25 vuoden 

iästä eteenpäin, merkittävän laskun alkaessa naisilla jo noin 35- ja miehillä noin  

40-vuotiaana (Rotkirch ym. 2017, 114). 

Lapsettomuuden ohella toinen syy syntyvyyden laskulle on perhekoon pie-

neneminen. Aiempaa pienemmästä perhekoosta on vähitellen tullut universaali 

normi (Tang & Tey 2017). Nykyään ensimmäiset lapset saadaan aiempaa myö-

hemmässä ikävaiheessa ja samaan perheeseen syntyvien muiden lasten määrä 

on vähäisempi. Suomalaisten ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut kahdeksan-

kymmentäluvun lopulta vuoteen 2019 mennessä 26,5 vuodesta 29,6 vuoteen. Sa-

massa ajassa synnyttäjien keski-ikä nousi 28,9 vuodesta 31,2 vuoteen (Roustaei 

ym. 2019; SVT 2020a.)  
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Lastenhankintaa saatetaan lykätä monista syistä. Voidaan ajatella, että lap-

set eivät sovi omaan elämäntyyliin. Lastensaannin uskotaan rajoittavan omia 

vaihtoehtoja ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia sekä vapaa-ajan viettoa ja 

erityisesti matkustelua. (Rotkirch ym. 2017, 76–81.) Voi myös olla, ettei lapsi sovi 

kyseiseen elämäntilanteeseen esimerkiksi opiskelujen, töiden tai taloudellisen ti-

lanteen vuoksi (Miettinen 2015, 53–56). Vanhemmuus ei välttämättä kuulu seik-

koihin, joita nuoret aikuiset pitävät tärkeänä elämässään. Ajatukset vanhemmuu-

desta ja toisesta ihmisestä vastuussa oleminen saattavat olla ristiriidassa oman 

identiteetin, itsenäisyyden ja itsensä toteuttamisen kanssa. (Rotkirch ym. 2017, 

76–81.) 

Toisaalta vanhemmat saattavat haluta panostaa lapseen, ja jotta heillä on 

aikaa kerryttää tarvittavia asioita, he lykkäävät ensimmäisen lapsen saamista 

(Nitsche, Matysiak, Jan & Vignoli 2018). Ennen lapsen hankkimista pidetään tär-

keänä saavuttaa vakaa elämäntilanne, riittävä kypsyys ja toimiva parisuhde. En-

simmäinen lapsi halutaan saada, kun elämä on ”valmis”, tilanne on vakaa ja ta-

lous turvattu. (Rotkirch ym. 2017, 76–81, 112.) Vakauden kokemiseen voi kuiten-

kin vaikuttaa laajempi yhteiskunnallinen tilanne. Esimerkiksi taloudelliset taan-

tumakaudet ovat vaikuttaneet lasten saamiseen heikentävästi. Erityisesti vuoden 

2008 laskukausi on vaikuttanut ilmeisesti hyvin pitkään perheiden päätöksiin. 

(Comolli ym. 2019.) 

Myös työn ja perheen yhdistäminen koetaan vaikeaksi (Rotkirch ym. 2017, 

90–91). Saksalaisessa kontekstissa huomattiin, että työssä käyvät äidit pitäytyvät 

yhdessä lapsessa todennäköisemmin, kuin kotona olevat (Schröder, Schmiede-

berg & Brüder 2016). Esimerkiksi suomalaisissa perheissä pääsääntöisesti mo-

lemmat vanhemmat käyvät kokoaikatöissä. Työ- ja perhe-elämän yhdistämistä 

hankaloittavat vanhempien mielestä monet erilaiset asiat. Miehet kokevat useim-

miten ongelmaksi pitkät päivät ja vaikeat tai ennustamattomat työajat, myös pit-

kät työmatkat kuormittavat miehiä naisia enemmän. Naiset taas kokevat hanka-

laksi työn vaativuuden tai uuvuttavuuden, toisaalta he kokevat saavansa työyh-

teisöltä miehiä enemmän tukea. (Sorsa & Rotkirch 2020, 66, 68.)  
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Merkittävä osa vanhemmista kokee, että töiden vuoksi heillä jää liian vähän 

aikaa lapsilleen ja kotiasiat saavat liian vähän huomiota. Myös oma jaksaminen 

vanhempana voi aiheuttaa huolta. (Lammi-Taskula & Salmi 2014.) Vanhempien 

työt saattavat kulkea mukana kotiin ja vaikuttaa vuorovaikutukseen muiden 

kanssa. Töissä koetut onnistumiset ja pettymykset sekä niistä seuraavat tunnere-

aktiot voivat vaikuttaa paitsi omaan, myös lasten hyvinvointiin vielä vapaa-ajal-

lakin. (Vasikkaniemi 2013, 122–123, 130–131.)  

Suhde työn ja perheen yhdistämiseen suomalaisilla vanhemmilla on risti-

riitaisen positiivinen. Vuonna 2020 julkaistuun Perhebarometriin (Sorsa & Rot-

kirch 2020, 74, 76) vastanneista puolet kuvasi työn ja lastenhoidon yhdistämiseen 

liittyvän työn osalta jotain, mikä teki asiasta erityisen hankalaa. Samanaikaisesti 

kuitenkin 90 prosenttia osallistuneista koki työn ja perheen yhteensovittamisen 

sujuvan erittäin tai melko hyvin. Erityisen hankalaksi työ- ja perhe-elämän yh-

distämisen kokivat varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmat. Yhteensovitta-

mista helpotti, mikäli lapsia oli vain yksi, sen sijaan useampilapsisten perheiden 

välillä eroja ei havaittu lasten lukumäärän perusteella. (Sorsa & Rotkirch 2020, 

74, 76, 78–79.) 

Mahdollisuus itselle sopiviin työaikoihin, työkavereiden, esimiehen ja lä-

heisten antama tuki koettiin tekijöiksi, jotka helpottivat perheen ja työn yhdistä-

mistä. Myös lastenhoitojärjestelyiden joustavuus ja etätyöt auttoivat, mutta eivät 

olleet vanhempien mielestä yhtä tärkeitä. Lisäksi hieman vajaa puolet miehistä 

koki helpottavaksi sen, että päävastuu lapsesta oli puolisolla. Naisista näin ajat-

teli vain hieman yli kymmenen prosenttia. (Sorsa & Rotkirch 2020, 69–71.) 

Lapsen saaminen vaikuttaa arjen työnjakoon ja talouteen. Tyypillisesti 

pienten lasten kotihoito kuuluu suurimmaksi osaksi äidin vastuulle, ja tällöin 

perheen taloudellisista tuloista vastaa pääosin isä ja lapsen asioista sekä koti-

töistä taas äiti. (Lammi-Taskula & Salmi 2014.) Isien hyvin pitkät työpäivät ovat 

myös tyypillisiä (Sorsa & Rotkirch 2020, 93), mikä voi hankaloittaa tilannetta en-

tisestään. Pikkulapsiaikana omaksutut roolit jatkuvat usein senkin jälkeen, kun 

naiset palaavat työelämään, mikäli niistä ei erikseen neuvotella ja sovita uudel-
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leen. Naiset vastaavat usein suuremmasta osasta kotitöitä, vaikka he osallistuisi-

vat työssä käymällä perheen toimeentulosta huolehtimiseen. (Närvi 2014, 152–

155; Närvi & Salmi 2019.) 

Miehillä vanhemmaksi tulo voi vaikuttaa ansiokehitykseen usein jopa po-

sitiivisesti, naisilla vaikutukset ovat kuitenkin erilaisia (Rotkirch, Tammisalo, 

Miettinen & Berg 2017, 87–90). Tulojen menetys kasautuu enemmän naisille, sillä 

useimmiten he vastaavat suurimmasta osasta lapsen hoitoa (Nitsche ym. 2018). 

Äitien suuremman joustamisen myötä he eivät esimerkiksi kykene ottamaan vas-

taan vaativampaa työtehtävää tai joutuvat luopumaan siitä (Sorsa & Rotkirch 

2020, 93). Erityisen suuresti palkkakertymää heikentää varhain äidiksi tulo. Kor-

keasti koulutetuilla naisilla taas lasten saaminen lähempänä kolmeakymmentä 

ikävuotta suojaa negatiivisilta vaikutuksilta, eli lykkääminen saattaa siis olla ta-

loudellisesti kannattavaa. (Rotkirch ym. 2017, 87–90.) 

Tasa-arvon puutteellinen toteutuminen niin taloudellisesta kuin hoitovas-

tuun ja kotitöiden näkökulmasta on haasteellista. Aiemmin syntyvyys vaikuttaa 

olleen negatiivisesti yhteydessä laajemman yhteiskunnallisen demokratian to-

teutumiseen, mitä enemmän lapsia naiset ovat saaneet, sitä heikommin demo-

kratia on toteutunut. Alhaisempi syntyvyys taas on mahdollistanut erityisesti 

naisten poliittista ja taloudellista voimaantumista.  (Sommer 2018.) Voidaan jopa 

olettaa, että sukupuolten välisen tasa-arvon noustua riittävän korkeaksi, synty-

vyys kääntyy nousuun tai tasoittuu kehittyneissä, korkean tulotason maissa (An-

derson & Kohler 2015). 

Kokonaisuutena lapsiperhe-elämä ei aina näyttäydy myönteisenä lapsetto-

mille nuorille aikuisille. Lähipiiriin ei välttämättä kuulu lapsiperheitä (Rotkirch 

ym. 2017, 114, 117), sillä  lasten saamisen ajoittamiseen liittyy sosiaalisia normeja 

ja odotuksia (Eriksson, Larsson, Skoog Svanberg & Tydén 2013). Tällöin käsityk-

set lapsiperhe-elämästä saattavat perustua median luomaan kuvaan tai muuhun 

epäsuorasti saatuun tietoon, mikä voi vaikuttaa kielteisesti ajatuksiin lapsiperhe-

elämästä. Perhe-elämä saatetaan mieltää juuri tietynlaisena, vaikka todellisuu-

dessa perheet ovat hyvin moninaisia.  (Rotkirch ym. 2017, 114, 117.) Nuorten ai-

kuisten elämässä muut asiat ja mahdollisuudet siirtyvät perhe-elämän edelle 
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(Eriksson ym. 2013), jolloin alhaisen syntyvyyden kierre syvenee entisestään, kun 

kosketus lapsiperhe-elämään ja sen myönteisiin puoliin vähenee (Rotkirch ym. 

2017, 114, 117.) 

1.2 Perheellistyminen ja perheen lapsiluku 

Tässä yhteydessä perheellistymisellä tarkoitetaan lasten saamista, vaikkakin ny-

kyään perheeksi voidaan mieltää myös esimerkiksi lapseton pari. Nykypäivänä 

ihmisten elämänkulut ovat varsin moninaisia ja lapsiperheen perustamiseen liit-

tyviä tekijöitä sekä valintoja on aiempaa enemmän. Lasten haluamiseen voidaan 

liittää hyvin monenlaisia perusteluja. Osa perusteluista liittyy elämän kulkuun ja 

ylipäätään perheellistymisen näkemiseen normaalina osana elämän kulkua 

(Adams 2016; Barthaolomaeus & Riggs 2017). Luotettavaa parisuhdetta sekä 

perhe-elämää lasten kanssa saatetaan pitää hyvin keskeisinä asioina oman elä-

män onnellisuuden saavuttamisessa (Erola & Härkönen 2014). Voidaan ajatella, 

että lapsi tekee perheen kokonaiseksi ja edistää perheen ja suvun jatkuvuutta, 

jolloin asiasta muodostuu tärkeä useampien sukupolvien näkökulmasta (Adams 

2016; Barthaolomaeus & Riggs 2017). Lisäksi äitiys voidaan ajatella keskeiseksi 

osaksi naiseutta ja siinä onnistumista (Adams 2016). 

Lapset voidaan ajatella itsessään rakastettaviksi ja suloisiksi. Selityksenä 

lapsen haluamiselle voidaan esittää ylipäätään lapsista pitäminen. (Adams 2016; 

Bodin, Plantin & Elmerstig 2019.) Lapsen haluaminen voi kuitenkin olla myös 

jotain niin sisäsyntyistä, ettei sitä edes osata tai koeta tarpeelliseksi perustella 

(Barthaolomaeus & Riggs 2017). Lapsen saatetaan ajatella tuovan elämään posi-

tiivisia asioita, esimerkiksi onnellisuutta, hauskuutta, yksinäisyyden vähene-

mistä, merkityksellisyyttä sekä avioliiton kehittymistä. Lapset saatetaan nähdä 

lisäksi oman ikääntymisen turvaamisena, sillä heiltä voi saada vanhana hoivaa 

ja seuraa. (Adams 2016.) 

Keskeistä perheellistymisprosessissa syntyvyyden laskun näkökulmasta on 

parien ja yksilöiden päätökset lasten määrään liittyen. Kehittyneissä maissa lap-

sen saaminen on nykyään vahvasti yksilöiden oma päätös. Ennen ensimmäistä 
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lasta tulevilla vanhemmilla ei ole suoraa käytännön kokemusta raskaudesta tai 

oman lapsen kasvatuksesta. Toisen lapsen kohdalla tilanne on varsin erilainen, 

sillä vanhemmilla on jo tietoa ja kokemus lapsen saamisesta. Tämän kokemuksen 

luonne saattaa vaikuttaa hyvin paljon toisen lapsen haluamiseen. Jos kokemus 

on ollut odotettua vaikeampi, on todennäköisempää pitäytyä nykyisessä lapsilu-

vussa, kuin jos kokemus on ollut enimmäkseen hyvä ja myönteinen. (Margolis & 

Myrskylä 2015.) 

Mikäli vanhemman henkilökohtainen hyvinvointi laskee ensimmäisen lap-

sen myötä, on todennäköisempää, että perheen lapsiluku jää yhteen lapseen. 

Useampien lasten saaminen taas on todennäköisempää, mikäli vanhempien hy-

vinvoinnin kokemus säilyy tai palautuu lasta edeltäneelle tasolle. (Margolis & 

Myrskylä 2015.) Lapsen saaminen vaikuttaa vanhemman elämään suuresti. Ne-

gatiivisia seurauksia vanhemmalle voivat olla esimerkiksi kasvanut psykososi-

aalinen stressi, vähentynyt fyysinen aktiivisuus sekä unen häiriintyminen 

(Saxbe, Rossin-Slater & Goldenberg 2018). Margoliksen ja Myrskylän (2015) tut-

kimuksessa siirtymän vanhemmuuteen haastavana kokivat todennäköisemmin 

naiset sekä henkilöt, joilla oli alhainen tulotaso, vähemmän koulutusta ja jotka 

eivät olleet työelämässä. Hyvinvoinnin laskun vaikuttavuus oli suurin korkeasti 

koulutetuilla vanhemmilla ja heillä, jotka olivat odottaneet ensimmäistä lasta pi-

dempään (Margolis & Myrskylä 2015). 

Vanhempien koulutus vaikuttaa perheellistymiseen. Laajemman euroop-

palaisen selvityksen mukaan, mikäli molemmat vanhemmat ovat korkeasti kou-

lutettuja, syntyy ensimmäinen lapsi keskimäärin myöhemmin kuin silloin, kun 

vain toinen vanhempi on korkeasti koulutettu. Molempien vanhempien koulu-

tus vaikuttaa sekä ensimmäisen, toisen että kolmannen lapsen saamiseen. Mo-

lempien vanhempien ollessa korkeasti koulutettuja ovat toiset ja kolmannet lap-

set yleisempiä kuin muunlaisen koulutusyhdistelmän muodostavilla pareilla. 

(Nitsche ym. 2018.) Myös Schöder, Schmiedeberg ja Brüder (2016) huomasivat 

Saksaan sijoittuvassa tutkimuksessaan, että korkea koulutus molempien van-

hempien kohdalla kasvattaa sisarusten syntymisen todennäköisyyttä. 
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Saksaan sijoittuvassa tutkimuksessa huomattiin myös, että äitien oma lap-

suudenperhe vaikuttaa perheellistymisprosessiin: äidit, joilla on itsellään kaksi 

tai useampia sisaruksia, saavat todennäköisemmin kolme lasta kuin vähempi 

lapsisista perheistä olevat äidit (Schöder ym. 2016). Toisaalta suomalaisten lapsi-

lukuihanne vaikutti olevan kaksi tai kolme lasta jopa omasta lapsuuden per-

heestä riippumatta. Sisarussuhteita arvostettiin ja ne haluttiin mahdollistaa 

omille lapsille, riippumatta siitä, oliko niistä itsellä kokemusta. (Rotkirch ym. 

2017, 42–45.) Kolmas lapsi oli yleisempi myös silloin, mikäli perheen kaksi aiem-

paa lasta edustivat samaa sukupuolta. Tämä voi viitata vanhempien toiveeseen 

saada kumpaakin sukupuolta olevia lapsia. (Schöder ym. 2016.)  

Toisen ja kolmannen lapsen hankkiminen on yleisintä edeltävän lapsen ol-

lessa kahden ja kolmen ikävuoden välissä. Kolmannen lapsen saaminen on epä-

todennäköisempää, mikäli ensimmäisen ja toisen lapsen välinen ikäero on suuri. 

Myös äidin ikä on merkittävä: kolmannen lapsen saaminen on todennäköisem-

pää, mikäli äiti on ensimmäisen lapsen syntyessä alle 20-vuotias. Toisen lapsen 

saamisen todennäköisyys laskee, mikäli ensimmäisen lapsen saadessaan äiti on 

yli 32-vuotias. (Schöder ym. 2016.) Myös Suomesta on samansuuntaisia havain-

toja (Roustaei ym. 2019). Yleisemminkin eurooppalaisessa kontekstissa toisen 

lapsen todennäköisyys pienenee sitä mukaan, mitä vanhempia ollaan ensimmäi-

sen lapsen syntyessä (Kreyenfeld ym. 2017). 

Parisuhteet eivät ole tänä päivänä useinkaan elämänmittaisia, vaikka suh-

teeseen kuuluisi lapsi. Erot vaikuttavat omalta osaltaan lopulliseen perhekokoon. 

Eri maiden välillä on paljon eroja siinä, hankitaanko toista lasta uudessa parisuh-

teessa. Suomessa varsin merkittävä osuus, noin viidennes, perheiden toisista lap-

sista syntyy eri puolison kanssa kuin ensimmäinen. Näiden lasten ikäero venyy 

myös pitkäksi, ollen usein jopa kymmenen vuotta. Eroavuuksista huolimatta eri 

mailla yhteistä onkin se, että ero ensimmäisen lapsen jälkeen pidentää ensimmäi-

sen ja toisen lapsen välistä ikäeroa verrattuna tilanteeseen, jossa kaksi lasta saa-

daan saman puolison kanssa. (Kreyenfeld ym. 2017.) Toisaalta uusi kumppani 

voi lisätä todennäköisyyttä kolmannen lapsen hankkimiseen (Schöder ym. 2016). 
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1.3 Varhaiskasvatuksen yhteys perheellistymiseen 

Maailmalla lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen yhteyttä perheellistymiseen on 

tutkittu jonkin verran. Esimerkiksi Espanjassa on huomattu, että lisääntyneet tar-

jolla olevat lastenhoitomahdollisuudet vaikuttavat myönteisesti syntyvyyteen 

(Baizán 2009). Belgiassa havaittiin, että vaikutus oli suurinta ensimmäisten lasten 

kohdalla (Wood & Neels 2019). Euroopassa on yleisellä tasolla huomattu, että 

kodin ulkopuolisen lastenhoidon mahdollisuus helpottaa siirtymää yhden lap-

sen perheestä useamman lapsen perheeksi. Erityisesti lastenhoitomadollisuudet 

hyödyttävät keski- tai korkeantason koulutuksen saaneita naisia. Lastenhoitopal-

velut nähdään tärkeänä erityisesti äidin työssä käymisen kannalta. Niiden 

heikko saatavuus voi johtaa myös siihen, etteivät naiset ja perheet halua enempää 

lapsia, jotta perheen tulotaso voidaan säilyttää. (d’Albis, Gobbi & Greulich 2017.) 

Tutkimus on kuitenkin keskittynyt vahvasti lapsiperhe-elämän ja työnteon 

yhdistämisen näkökulmaan, jossa perheen taloudellisella tilanteella on luonnol-

lisesti suuri merkitys. Suomessa perheille, jotka hoitavat alle kolmevuotiasta itse, 

maksetaan kotihoidon tukea. Lisäksi saman perheen 3–6-vuotiaiden sisarusten 

hoitoa tuetaan maksamalla hoitorahaa kotihoidontuen lisänä. (Tervola 2016.) 

Moni suomalainen kokee kokopäiväisen varhaiskasvatuksen haitalliseksi alle 3-

vuotiaiden lasten kehitykselle. Erityisesti perheet kokevat tärkeäksi sen, että he 

saavat itse päättää, kuinka kauan hoitavat lastaan kotona. Ikäväksi voidaan ko-

kea se, jos lapsen joutuu taloudellisista syistä viemään päiväkotiin aiemmin kuin 

haluaisi. (Kontula 2018, 82, 100–101.) Suomessa keskustelua sävyttää siis työn ja 

perhe-elämän yhdistämisen lisäksi kotihoidon ja varhaiskasvatuksen vastak-

kainasettelu (ks. esim. Repo 2009, 93–95). 

Pienten lasten hoitoratkaisujen perustelu kotihoidon ja kodin ulkopuolisen 

järjestelyn välillä voi rakentua esimerkiksi vanhemman hyvinvoinnin, lapsen 

parhaan ja talouden näkökulmista käsin. Kaikkia näitä perusteita voidaan käyt-

tää kumman vain hoitomuodon suhteen, ja ne voivat myös esiintyä yhtäaikai-

sesti. (Terävä, Kuukka & Alasuutari 2018.) 
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Terävän, Kuukan ja Alasuutarin (2018) mukaan kotona tapahtuvasta hoi-

dosta puhuivat enemmän pienten lasten äidit, kun kodin ulkopuolella tapahtu-

vaa hoitoa taas käsittelivät enemmän isät. Vanhemman hyvinvoinnin näkökul-

masta oli usein tärkeää vanhemman oman työn tekemisen oikeuttaminen ja sen 

merkitys itsensä toteuttamisen kannalta. Perustelut lapsen hoitoratkaisulle löy-

tyivät vanhemman omasta halusta, tarpeesta tai jaksamisesta. (Terävä ym. 2018.) 

Myös kotihoitoa voidaan puoltaa esimerkiksi vanhemman omalla halulla olla ko-

tona ja viettää aikaa lapsen kanssa (Hietamäki ym. 2017, 55). Vanhemmat arvos-

tavat lasten kanssa vietettyä aikaa ja pitävät sitä tärkeänä myös lapsen kehityksen 

kannalta, millä perustellaan kotihoidon paremmuutta (Kontula 2018, 101–102). 

Samanaikaisesti lapsi voidaan ajatella esimerkiksi liian nuoreksi päiväkotiin, jo-

ten perustelut kietoutuvat lisäksi lapsen parhaan ympärille. Lapsen parasta aja-

teltaessa perusteet muodostuvat lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä, luonteesta 

tai temperamentista käsin. (Hietamäki ym. 2017, 55; Terävä ym. 2018.) Tällöin 

toiselle lapselle voidaan nähdä parhaaksi rauhallinen kotiympäristö, toiselle taas 

vaikkapa päiväkodin sosiaalisuus sekä ammattilaisen organisoima suunnitel-

mallinen ohjaus ja opetus (Terävä ym. 2018). 

Varhaiskasvatuksen näkeminen vanhempien työssäkäynnin mahdollista-

jana yhdistää varhaiskasvatuksen ja lapsen hoitovalinnat tiukasti myös perheen 

taloudelliseen tilanteeseen. Lapsen hoitoratkaisua voidaan perustella perheen ta-

loudellisen tilanteen, elintason ja näiden ylläpitämisen näkökulmista (Terävä 

ym. 2018). Esimerkiksi Hietamäen ynnä muiden (2017, 55) tutkimuksessa iso osa 

vanhemmista koki yhteiskunnan tukien mahdollistavan lapsen kotihoidon. Var-

haiskasvatuspalveluja hyödyntävissä vanhemmissa tyytymättömyyttä taas he-

rätti niiden hinnoittelu (Hietamäki ym. 2017, 51). Yhteiskunnan tuet voivat vai-

kuttaa myös laajemmin perheellistymispäätöksiin. Esimerkiksi merkittävä osa 

yhden lapsen vanhemmista ajatteli, että tukien kohentaminen aikaistaisi seuraa-

van lapsen hankkimista. Toisaalta, mikäli perheessä ei haluta lisää lapsia, on 

perhe-etuuksilla asiaan vaikuttaminen hyvin vaikeaa. (Miettinen 2015, 85–86.) 

Hietamäen ja kollegoiden (2017, 51) mukaan yksivuotiaiden lasten vanhem-

mat olivat keskimäärin tyytyväisiä lapsensa varhaiskasvatukseen. Suurin osa 
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vanhemmista koki yhteistyön henkilökunnan kanssa hyväksi. Pääosin vanhem-

mat arvioivat lastensa viihtyvän varhaiskasvatuksessa, mutta esimerkiksi van-

hemman hyvästelyyn liittyvät ajoittaiset vaikeudet olivat yleisiä. Toisaalta sa-

massa tutkimuksessa miltei puolet äideistä ja hieman yli neljäsosa isistä koki ko-

tihoidon tärkeäksi siksi, ettei varhaiskasvatuksen laatu vastannut heidän toivei-

taan. (Hietamäki ym. 2017, 52–56.) Päiväkotiympäristöä vanhemmat voivat pitää 

haitallisena esimerkiksi lapsen persoonan kehittymisen kannalta.  Nykyisellään 

varhaiskasvatuksen laatu Suomessa ei siis kaikista ole riittävää. Koetaan, että päi-

vähoitoon pitäisi panostaa: ryhmäkokoja pienentää ja hoitomaksuja alentaa. Sub-

jektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen ei tulisi luopua, sillä se nähdään uh-

kana tasa-arvon toteutumiselle. Eri puolilla Suomea tulisi olla samanlaisia ja ta-

salaatuisia varhaiskasvatuspalveluita kaikkien saatavilla. (Kontula 2018, 100–

102.) 

Myös joustavuus erilaisten perheiden tarpeille nähtiin tärkeänä kehityskoh-

teena. Suomalaiset toivovat tulevien vuosien perhepolitiikalta vaihtoehtoisuu-

den ja joustavuuden lisääntymistä perhetukiin ja -palvelujärjestelmään. Tämän-

hetkinen malli soveltuu parhaiten kokopäivätyöstä vanhemmuuteen siirtyville 

aikuisille, jotka vanhempainvapaan jälkeen palaavat työsuhteeseensa ja järjestä-

vät lapsensa hoidon varhaiskasvatuspalveluilla. (Kontula 2018, 100–104, 111 

119.) Esimerkiksi vanhempainpäivärahojen määräytyminen aiempien tulojen 

pohjalta (Kela 2020) saattaa muodostaa joillekin pienituloisille ihmisryhmille ti-

lanteen, jossa lapsen saamiseen ei ole taloudellista mahdollisuutta. Opiskelijoille, 

työttömille, yrittäjille, freelancereille tai pitkää kotihoitoa tavoitteleville järjes-

telmä on kankea ja huonosti soveltuva, mikä ei välttämättä kannusta lasten hank-

kimiseen. (Kontula 2018, 100, 119.) Kuten aiemminkin todettiin, erityisesti naisille 

taloudellinen rasite voi tämänhetkisellä tukimallilla muodostua suureksi (Rot-

kirch ym. 2017, 115–116). Kontulan (2018, 119) mukaan vanhemmat ennen kaik-

kea toivovatkin, että lapset ja lapsiperheet nähdään sijoituksena tulevaan me-

noerän sijaan.  
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1.4 Tutkimustehtävä 

Tilastojen valossa on selvää, että lapsia hankitaan aiempaa vähemmän ja perhei-

den lapsiluku on pienentynyt. Aiemmassa tutkimuksessa syiksi on nostettu 

muun muassa tahaton ja tarkoituksellinen lapsettomuus, yksilöiden erilaiset 

mielenkiinnonkohteet ja elämänvalinnat, taloudellinen valmius sekä alhaisen 

syntyvyyden kierre, eli pienen lapsiluvun muuttuminen normiksi. Tämä tutki-

mus pyrkii osaltaan selvittämään pienenevien perhekokojen ilmiötä. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on ChildCare-kyselyaineiston pohjalta selvittää, millaisia ovat 

yksilapsiset perheet ja niiden äidit sekä miten ne eroavat monilapsista perheistä 

neljävuotiaiden lasten äitien vastauksissa. 

 

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

 

1. Millaisia ovat yhden lapsen perheet? 

2. Miten yhden lapsen perheet eroavat monilapsisista perheistä? 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Kyseessä on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, joka perustuu tilastollis-

ten menetelmien hyödyntämiseen (Valli 2015). Tutkimuksessa oli tarkoitus ku-

vailla yhden lapsen perheitä sekä vertailla niitä suhteessa useamman lapsen per-

heisiin (ks. Vilkka 2007, 20–21). Alkuun kuvaillaan tutkimusaineisto sekä sen ke-

ruu ja tämän jälkeen analyysin toteutusta. Lopuksi arvioidaan tutkimusmenetel-

mien luotettavuutta sekä eettisyyttä. 

2.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto on kerätty osana ChildCare -hanketta, jossa tutkitaan tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta lastenhoidon tukia ja varhaiskasva-

tus- ja esiopetuspalveluja vuosina 2015–2021 (ks. https://www.jyu.fi/edupsy/ 

fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/childcare). Tutkimusaineisto muo-

dostui 1282 äidin kyselyvastauksista. Aineisto on kerätty vuonna 2019 noin nel-

jävuotiaiden lasten vanhemmilta postitse lähetetyn kyselykutsun välityksellä. 

Lomakkeella kysyttiin perheenjäsenten taustatietoja, neljävuotiaan lapsen hoito-

järjestelyjä, vanhempien työtä, hyvinvointia, kuormitusta ja vanhempien välistä 

vastuuta lapsen asioista sekä perheen toimeentuloa, mielipiteitä varhaiskasva-

tuksen laadusta ja maahanmuuttoa käsitteleviä asioita. Lomakkeella kerättiin tie-

toa myös monista muista asioista, mutta niitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa. 

Kyselystä käytetyt osat löytyvät liitteestä 1.  

Tutkimusaineistoa kerättiin vuonna 2019 jo aiemmin hankkeen kyselyihin 

osallistuneita vanhemmilta ja lisäksi muutaman kunnan alueelta hankittiin uusia 

vastaajia. Kyselykutsut pyrittiin kohdistamaan erilaisille alueille siten, että saa-

vutettaisiin kattavasti suomalaisia perheitä edustava aineisto. (Sulkanen ym. 

2020, 22; Hietamäki ym. 2017, 15.) Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti 

Webropol-alustalla tai postitse toimitetulla lomakkeella. Kyselyyn vastaaminen 

oli mahdollista suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Alkuperäinen kyselykutsu 

https://www.jyu.fi/edupsy/
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toimitettiin vanhemmille postitse kesällä ja tämän lisäksi heille lähetettiin muis-

tutuskutsut elokuussa ja syyskuussa. (Sulkanen ym. 2020, 22.) Kaikkiaan kysely-

kutsu lähetettiin 4081 lapsen 7764 vanhemmalle. Kokonaisuudessaan kyselyn 

vastausaste oli 24 prosenttia, eli 1871 vanhempaa (Sulkanen ym. 2020, 3) ja tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin näistä 1282 äidin vastauksia osaan kysymyksistä. 

Tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvat vastaajat olivat iältään 22–52-vuo-

tiaita, vastaajien keski-ikä oli 35,69 (kh 4,876) vuotta. Neljäkymmentä vuotta täyt-

täneitä vastaajia, joiden kohdalla lapsilukua voidaan pitää kohtuullisen pysy-

vänä (ks. Miettinen ym. 2015) oli 274, eli reilu viidennes. Vastanneista 322 äidin 

perheeseen kuului yksi lapsi, 960 perheessä oli useampia lapsia aina kahdesta 

kolmeentoista. Noin puolet kaikista vastanneista oli kahden lapsen (alle 18-vuo-

tiasta) vanhempia. Noin 90 prosenttia asui puolison kanssa (n = 1146) ja loput 

yksin lapsen tai lasten kanssa (n = 136). Vastaajista yli 80 prosentilla oli työsuhde 

(n = 1066), opiskelijoita oli 65 ja työttömiä, eläkeläisiä tai muista syistä työvoiman 

ulkopuolella oli 145 vastaajaa. Pääasiallisena toimenaan 18,7 prosenttia hoiti ko-

tona lasta tai lapsia (n = 240). Vastaajista lähes kolmella neljästä oli korkeakoulu-

tutkinto. Vastaajien koulutustaso oli väestön keskimääräistä tasoa korkeampaa, 

sillä vuonna 2019 suomalaisista kaikkiaan 32 prosenttia oli suorittanut korkea-

koulututkinnon (SVT 2020b). 

2.2 Muuttujat ja mittarit 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi aineisto jaettiin kahteen 

osaan vastaajan lasten lukumäärän perusteella. Tarkasteluun otettiin yhden lap-

sen äitien vastaukset, joita oli yhteensä 322. Näiden vastaajien osalta tarkasteltiin 

seuraavia taustatekijöitä: ikä, perhemuoto, koulutus, työtilanne tai muu pääasiallinen 

toiminta sekä arvio perheen taloudellisesta tilanteesta. Ikä oli laskettu vastaajan ilmoit-

tamasta syntymävuodesta. Perhemuoto kartoittamalla vastaajan siviilisääty sekä 

keitä asuu vastaajan kanssa (puoliso, minun ja nykyisen puolisoni yhteisiä lapsia, 

minun lapsiani, puolisoni lapsia, muita aikuisia tai muita lapsia). Näiden tietojen 

pohjalta vanhemman perhemuoto oli joko puolison ja lapsen kanssa asuminen 
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tai yksin lapsen kanssa asuminen. Koulutustaso valittiin kahdeksan vaihtoehdon 

joukosta: ei ammatillista koulutusta, ammatillinen kurssi tai vastaava, ammatti-

koulu tai muu ammatillinen tutkinto, ammatillinen opistoasteen tutkinto, alempi 

tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä alempi tai ylempi yliopisto- tai 

muu korkeakoulututkinto. Pääasiallista toimintaa ja työtilannetta kuvaamaan vas-

taajat olivat valinneet yhden yhdeksästä vaihtoehdosta: hoitaa lasta/lapsia ko-

tona, työskentelee kokopäiväisesti, työskentelee osa-aikaisesti, on lomautettuna, 

on työtön, opiskelee, on pitkällä sairaslomalla, on eläkkeellä tai on työharjoitte-

lussa, työvoimakoulutuksessa tms. Lisäksi he olivat kertoneet, oliko heillä työ-

paikka, vaikka eivät kävisikään työssä vastaushetkellä; oliko työ vakituista vai 

määräaikaista sekä työn luonteesta (säännöllinen päivätyö, vuorotyö, säännölli-

nen ilta-, yö-, aamu tai viikonlopputyö tai muu työaikamuoto). Perheen taloudel-

lista tilannetta arvioitiin viisiportaisella asteikolla (erittäin huono, melko huono, 

kohtalainen, melko hyvä, erittäin hyvä) ja menojen kattamista tuloilla kuusipor-

taisella asteikolla (erittäin hankalaa, hankalaa, melko hankalaa, melko helppoa, 

helppoa, erittäin helppoa). Lisäksi oli selvitetty vanhemman syntymämaa ja Suo-

men ulkopuolella syntyneiden osalta Suomessa asumisen kesto. 

Vanhempien hyvinvointia mittaavia väittämiä lomakkeella oli viisi. Vastaajia 

pyydettiin merkitsemään, kuinka usein viimeisen kuluneen neljän viikon aikana 

he olivat kokeneet kutakin viidestä tunteesta tai olotilasta. Käytettävissä oli kuu-

siportainen vastausasteikko (en lainkaan, vähän aikaa, jonkin aikaa, huomatta-

van osan aikaa, suurimman osan aikaa sekä koko ajan). Näistä muodostettiin 

summamuuttuja, jota varten kahden väittämän (”Tuntenut itsesi tyyneksi ja rau-

halliseksi” sekä ”Ollut onnellinen”) asteikot käännettiin, jotta ne olisivat saman 

suuntaiset muiden väittämien kanssa. Luotettavuustarkasteluissa väit-

tämä ”Tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää sinua” 

päätettiin poistaa summamuuttujasta, sillä poisto kohensi merkittävästi 

Cronbachin alfa -kerrointa. Lopulliseen vanhemman hyvinvointia mittaavaan 

summamuuttujaan valittiin siis kahden edellä mainitun käännetyn väittämän li-

säksi väittämät: ”Ollut hyvin hermostunut” sekä ”Tuntenut itsesi alakuloiseksi 
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ja apeaksi”. Näin Cronbachin alfaksi muodostui .790. Keskiarvosummamuuttu-

jaan sisältyi 317 äidin vastaukset. Keskiarvosummamuuttujan pienet arvot kuva-

sivat vanhemman hyvinvointia ja suuremmat taas pahoinvoinnin kasvua. 

Lapselle valittu hoitomuoto selvitettiin 13 vaihtoehdosta, joita olivat esimer-

kiksi: hoidan lasta itse kotona ja kunnallinen päiväkoti (kaikki vaihtoehdot liit-

teessä 1). Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten vanhemmilta oli kysytty pe-

rusteluita varhaiskasvatukseen osallistumiselle sekä heidän tyytyväisyyttään nykyiseen 

varhaiskasvatuspalveluun. Vanhemmilta oli kysytty, kuinka tärkeitä 11 listattua 

syytä olivat varhaiskasvatukseen osallistumisen kannalta. Vastausvaihtoehtoja 

oli neljä: ei lainkaan tärkeä, melko tärkeä, erittäin tärkeä ja ei koske meitä. Syitä 

olivat esimerkiksi: huoltajan työssäkäynti tai opiskelu ja palvelun maksuttomuus 

tai edullisuus (kaikki kysymykset liitteessä 1). 

Varhaiskasvatukseen tyytyväisyyttä mitattiin 23 kysymyksellä, esimer-

kiksi: ”Miten tyytyväinen olet hoitopaikan sijaintiin, henkilökunnan määrään tai 

lapsen yksilölliseen huomioimiseen?” (kaikki kysymykset liitteessä 1). Vastaus-

vaihtoehtoja oli viisi: erittäin tyytymätön, melko tyytymätön, melko tyytyväinen 

ja erittäin tyytyväinen sekä en osaa sanoa. Vastausten osalta ”en osaa sanoa” -

vastaukset koodattiin puuttuvaksi tiedoksi. Tyytyväisyyttä oli mitattu usealla 

alakysymyksellä, joista muodostettiin keskiarvosummamuuttuja. Summamuut-

tujasta poistettiin lapsen kulttuurisen taustan huomioimista koskeva väite, sillä 

sen kohdalla puuttuvia vastauksia oli hyvin paljon. Muut 22 väittämää sisällytet-

tiin keskiarvosummamuuttujaan, jonka Cronbachin alfa oli .909 ja joka koostui 

yhteensä 229 vastaajan vastauksista. 

Kaikilta vastaajilta oli kysytty myös heidän käsitystään yleisestä varhaiskas-

vatuksen laadusta riippumatta siitä, käyttivätkö he itse varhaiskasvatuspalveluita. 

Vastaajien näkemystä kysyttiin viisiportaisella vastausasteikolla (täysin eri 

mieltä – täysin samaa mieltä) kymmeneen varhaiskasvatuksen laatua koskevaan 

väittämään. Neljän väittämän (”Varhaiskasvatuksessa ei huomioida lapsia riittä-

vän yksilöllisesti”, ”Lapsiryhmien koko päiväkodeissa on liian suuri”, ”Varhais-

kasvatuksessa ei pystytä turvaamaan lapsen pysyviä ihmissuhteita” sekä ”Aikui-
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silla ei ole varhaiskasvatuksessa riittävästi aikaa olla lapsen kanssa ja / tai kuun-

nella häntä”) vastausasteikot käännettiin, jotta kaikkien muuttujien asteikot oli-

sivat samansuuntaiset. Tämän jälkeen näistä kymmenestä (loput väittämät liit-

teessä 1) muuttujasta muodostettiin keskiarvosummamuuttuja, jonka 

Cronbachin alfa oli .757. Muuttujaan sisällytettiin 306 vastaajan vastaukset. 

Vanhempien välistä työnjakoa tarkasteltiin yhdessä puolison kanssa asuvien 

äitien osalta, joita oli yhteensä 253. Vastuun jakautumista lapsen asioista tarkas-

teltiin kahdeksalla osa-alueella: leikkiminen ja puuhastelu lapsen kanssa, lasten-

hoito, sairaan lapsen hoito, lapsen kaverisuhteiden tukeminen, lapsen asioista 

päättäminen tai asioiden suunnittelu, lapsen kuljettaminen harrastuksiin tai päi-

väkotiin tai muuhun hoitopaikkaan sekä yhteydenpito päiväkodin tai muun hoi-

topaikan kanssa. Äidit vastasivat sen mukaan, kuka oli edellisen kuuden kuu-

kauden aikana vastannut lapsen asioista. Vastausvaihtoehtoja oli seitsemän ja 

analyysia varten ne luokiteltiin uudelleen kolmeen luokkaan: vastaaja itse vas-

tuussa (lomakkeella: minä aina ja minä useammin), molemmat tasaisesti vas-

tuussa (molemmat vanhemmat yhtä usein) sekä puoliso vastuussa (toinen van-

hempi useammin ja toinen vanhempi aina). Lisäksi vaihtoehtoina oli ”ei koske 

perhettäni” ja ”joku muu”, jotka pienen osuutensa takia jätetiin analyysin ulko-

puolelle. 

Toista tutkimuskysymystä varten lasten lukumäärä koodattiin kaksiluok-

kaiseksi muuttujaksi, jossa yksilapsiset vastaajat saivat arvon 0 (n = 322) ja use-

ampilapsiset arvon 1 (n = 960). Toiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseen käy-

tettiin samaa vanhempien perhemuoto -muuttujaa kuin ensimmäisessä kysymyk-

sessä. Vaihtoehtoja oli kaksi: luku yksi kuvaa parisuhteessa lapsen/lasten kanssa 

eläviä (n = 1146) ja kaksi ilman puolisoa lapsen/lasten kanssa eläviä (n = 136). 

Vanhempien koulutus jaettiin korkeakoulutukseen (n = 953) ja sitä alempaan kou-

lutukseen tai ei ollenkaan ammatillista koulutusta omaaviin (n = 324). Lisäksi 

käytettiin aiemmin kuvattua ikä-muuttujaa. 

Työtilannetta ja pääasiallista toimintaa tarkasteltiin kyselystä johdetulla viisi-

osaisella jaottelulla. Vaihtoehtoja yhdistettiin, jotta jokaiseen ryhmään saatiin riit-
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tävä määrä vastauksia. Yhdistelyssä huomioitiin myös sisällöllinen yhteensopi-

vuus. Viisiosaisessa jaottelussa pääasiallisena tehtävänä tai roolina oli jokin seu-

raavista: kokopäivätyö, osa-aikatyö, lapsen/lasten hoitaminen kotona, opiskelu 

tai muu (lomautettu, työtön, pitkä sairasloma tai työharjoittelu/työvoimakoulu-

tus). Muut vastaukset koodattiin puuttuviksi, sillä tarkempia tietoja ei ollut saa-

tavilla.  

Perheen taloudellisen tilanteen osalta tarkasteltiin vastaajan arviota perheen 

taloudellisesta tilanteesta, samoin kuin ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä. 

Vanhempien hyvinvointia varten muodostettiin vastaavalla tavoin keskiarvosum-

mamuuttuja samoista väittämistä kuin yhden lapsen vanhempien kohdalla. 

Tästä koko aineistoon tehdystä summamuuttujasta ei karsittu väittämiä pois ja 

sen Cronbachin alfa oli .828. Hyvinvointia kartoittavaan summamuuttujaan si-

sältyi yhteensä 1260 vastaajaa. Lisäksi tarkasteltiin yleistä käsitystä varhaiskasva-

tuksen laadusta. Kymmenestä väittämästä muodostettiin keskiarvosummamuut-

tuja samoin kuin yhden lapsen vanhempien kohdalla. Muuttuja sisälsi 1246 äidin 

vastaukset ja sen Cronbachin alfa oli .725. Kaikkien analyysissa käytettyjen muut-

tujien osalta puuttuvia vastauksia ilmeni pääsääntöisesti muutamasta korkein-

taan kolmeenkymmeneen muuttujaa kohden. 

2.3 Aineiston analyysi 

Kaikki analyysit toteutettiin IBM SPSS Statistics 26-ohjelmistolla. Ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla käytettiin vain 322 yhden lapsen äitien vastauk-

set sisältävää aineistoa. Aineistosta tarkasteltiin taustatekijöiden sekä muiden 

tutkittavien muuttujien jakaumia, keskilukuja sekä hajontoja. 

Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla käytettiin kaikkien 1282 äidin vas-

taukset sisältävää aineistoa. Eroja yksilapsisten ja monilapsisten perheiden vä-

lillä tarkasteltiin logistisen regressioanalyysin avulla, sillä se soveltuu hyvin se-

littämään useiden selittäjien vaikutusta ilmiöön ja sen vaihteluun, kun selitettävä 

muuttuja on kaksiluokkainen (Metsämuuronen 2011, 744). Tässä tutkimuksessa 
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selitettävänä oli siis lapsiluku, joko yksi tai useampia lapsia, ja mahdollisina se-

littäjinä perhemuoto, vanhempien koulutus, ikä, vanhemman pääasiallinen toiminta, 

perheen taloudellinen tilanne, huoltajien kokema hyvinvointi sekä käsitys varhaiskasva-

tuksen laadusta. Logistinen regressioanalyysi vaatii riittävän suurta otoskokoa, 

mikä tämän aineiston kohdalla toteutui. Sen sijaan selittäjien normaalijakautu-

neisuus tai keskinäinen lineaarinen riippuvuus ei ole tarpeellista. (Metsä-

muuronen 2011, 745–746.) 

Selittäjiä kokeiltiin analyysissa eri järjestyksissä ja yhdistelminä, jotta löy-

dettiin parhaiten toimiva ratkaisu. Kokeilujen pohjalta muodostettiin logistinen 

regressiomalli, jonka lopulliseen versioon sisällytettiin tilastollisesti merkitse-

västi lapsilukua selittävät perhemuoto ja pääasiallinen toiminta -muuttujat. Mal-

lin avulla tarkasteltiin, mitkä tekijöistä ovat yhteydessä lasten lukumäärään ja 

millainen yhteys on. Tulosluvussa yhteyttä käsitellään vetosuhteen (OR) avulla, 

mikä kuvaa todennäköisyyttä sille, että perheessä on useampia lapsia. Vetosuh-

teen ollessa alle yhden se kuvaa hyvin matalaa todennäköisyyttä ja yli yhden ar-

vot taas kuvaavat korkeaa todennäköisyyttä useampaan lapseen perheessä. (ks. 

Jokivuori & Hietala 2014, 57–59.) 

2.4 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen jokainen vaihe vaikuttaa sen lopulliseen luotettavuuteen (Andres 

2012, 115). Tämän tutkimuksen haasteena oli se, ettei aineistoa ole kerätty näitä 

tutkimuskysymyksiä varten. Vastanneista äideistä valtaosa oli vielä hedelmälli-

sessä iässä, joten heidän lapsilukunsa ei ole vielä välttämättä vakiintunut. Toi-

saalta hedelmällisen iän jälkeen kerätty aineisto vaatisi useiden vuosien odotte-

lun lapsen syntymästä, jolloin se ei välttämättä enää kuvastaisi yhteiskunnan sen 

hetkistä tilaa. Huomionarvoista on myös se, että objektiivisen, eli yksilöstä riip-

pumattoman tiedon (Mulaik 2004) tavoittelua saattoi helpottaa, että aineistonke-

ruun ja tutkielman ovat toteuttaneet eri henkilöt, jolloin aineistoon ei kohdistu-

nut ennakko-oletuksia. 
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Validiteettia käytetään kuvaamaan tutkimuksen niin sanottua todellista ar-

voa. Tutkimuksen validius edellyttää sitä, että tuotetaan vastaus tutkimuskysy-

mykseen edustavan otoksen tai näytteen varassa ja tulokset ovat mahdollisuuk-

sien mukaan yleistettävissä laajempaan populaatioon. (Andres 2012, 115.) Tutki-

muksen sisäinen validius kertoo mittarien toimivuudesta, eli ilmiön aidosta 

esiintymisestä aineistossa (Newton & Shaw 2014). Tutkimuslomakkeen vastaus-

vaihtoehdot olivat kattavia, mikä edisti vastaustarkkuutta ja mittarien toimi-

vuutta. Tämän tutkimuksen validiutta lisäsi myös suuri ja suunnitelmallisesti ke-

rätty aineisto, joka edesauttaa yleistämisen mahdollisuuksia, eli ulkoista validi-

teettia (Newton & Shaw 2014). Ulkoisen validiteetin yksi osa-alue, ekologinen 

validiteetti, liittyy yleistettävyyden laajuuteen ja sen kontekstisidonnaisuuteen 

(Andres 2012, 119). Esimerkiksi tämän tutkimuksen kohdalla tulosten yleistämi-

nen saattaa olla mahdollista suomalaisiin perheellistymisestä haaveileviin ja so-

pivan ikäisiin ihmisiin 2010–2020-luvuilla, mutta laajempi tulosten soveltaminen 

ei ole välttämättä kovin pätevää. 

Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen luotettavuutta toistettavuuden kautta 

(Andres 2012, 122). Tätä on pyritty vahvistamaan kuvaamalla tutkimusaineisto, 

sen keruu sekä analysointi riittävällä tarkkuudella, jotta prosessi olisi mahdol-

lista toistaa. Myös kaikkien keskiarvosummamuuttujien Cronbachin alfat olivat 

vähintään hyvällä tasolla ja näin ollen osoittivat, että erilliset väittämät tuottivat 

tietoa samasta ilmiöstä (ks. esim. Valli 2015, 83). 

Erilaisissa kyselytutkimuksissa on luotettavuuden näkökulmasta omat vaa-

ransa. On mahdollista, että osallistujat kokevat kysymykset epäselviksi tai haas-

taviksi ja esimerkiksi jättävät kokonaan osallistumatta tai valitsevat vaihtoehtoja, 

joissa asiaan ei oteta kantaa, kuten esimerkiksi: ”en osaa sanoa” tai ”ei samaa eikä 

eri mieltä” (Blasius & Thiessen 2012, 3–4). Tässä tutkimuksessa tätä oli pyritty 

välttämään kääntämällä lomakkeet useille kielille, jotta niiden ymmärtäminen 

olisi helpompaa, vaikkei äidinkieli olisi suomi (Sulkanen ym. 2020, 22). Lisäksi 

lomakkeella on mahdollista jättää vastaamatta yksittäisiin hankaliin kysymyk-

siin. Toisaalta haasteena oli lomakkeen pituus, sillä lomakkeella oli useita sivuja 

ja kaikkiaan 84 kysymystä. On kuitenkin selkeyden vuoksi parempi esittää useita 
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kysymyksiä, kuin yhdistellä asioita liian suuriksi kokonaisuuksiksi, jotta saadaan 

vastaus kaikkiin haluttuihin asioihin (ks. Bourke, Kirby & Doran 2016, 39). 

2.5 Eettiset ratkaisut 

Eettisesti vastuullinen toiminta pyrittiin huomioimaan tutkimuksen jokaisessa 

vaiheessa niin ChildCare-hankkeen kuin tämän pro gradu -tutkielman taholta. 

Aineistonkeruun osalta huomiota kiinnitettiin vapaaehtoisuuteen ja vastaajien 

yksityisyyden suojaan. Kyselylomakkeeseen vastaaminen oli vapaaehtoista ja 

vastaamisen saattoi myös keskeyttää tai palauttaa lomakkeen vain osin täytet-

tynä. (ks. Kuula 2015, 45.) Vastaajille kerrottiin tutkimuksen tavoitteista ja siitä, 

miten vastauksia käsitellään (ks. Clarkeburn & Mustajoki 2007, 67). Tutkittavilta 

pyydettiin tarkasti suostumus tietojen käyttöön sekä erillisten rekistereiden tie-

tojen yhdistämiseen itseensä.  

ChildCare-hankkeen aineistonkeruuprosessissa kyselylomakkeet täytettiin 

ilman tutkijan läsnäoloa, mikä saattoi helpottaa rehellistä vastaamista. Toisaalta 

muita läsnäolleita henkilöitä (esimerkiksi perheenjäseniä, ystäviä) ja heidän vai-

kutustaan ei voitu postikyselyn yhteydessä kontrolloida. Tutkittavien yksityi-

syyttä kunnioitettiin ja aineisto anonymisoitiin (ks. Kuula 2015, 47). Ennen aineis-

ton luovutusta pro gradu -tutkielmaa varten allekirjoitettiin sitoumus tutkimus-

aineiston käytöstä. Tutkielman hyväksymisen jälkeen aineisto poistetaan tutkiel-

man tekijän salasanasuojatulta asemalta.  

Analyysia ja tuloksia esiteltäessä kiinnitettiin huomiota siihen, ettei yksit-

täinen vastaaja ole tunnistettavissa. (ks. Kuula 2015, 47.) Aineiston analysoin-

nissa, tulosten tulkinnassa ja eri vaiheiden raportoinnissa on tavoiteltu rehelli-

syyttä, tarkkuutta ja yleistä huolellisuutta. Tutkimuksen etenemistä on pyritty 

kuvaamaan riittävän yksityiskohtaisesti, jotta sitä on mahdollista arvioida luo-

tettavasti. (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 
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3 TULOKSET  

Tulosluvun ensimmäisessä osassa kuvaillaan yhden lapsen perheitä ja vanhem-

pia. Toisessa osassa esitellään logistisen regressioanalyysin tulokset yhden ja use-

amman lapsen perheiden eroihin liittyen. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty 

korkeintaan kahden desimaalin tarkkuuteen. 

3.1 Yhden lapsen perheet ja äidit 

Tässä luvussa keskitytään vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen: ”Millaisia ovat yksilapsiset perheet?”. Vastaus kysymykseen on muodos-

tettu tarkastelemalla 322 yksilapsisen perheen äidin vastauksia erilaisten tunnus- 

ja hajontalukujen avulla.  

Nuorin yhden lapsen äiti oli 22-vuotias, vanhin 51 vuotta. Vastaajien iät ja-

kautuivat hyvin normaalisti näiden välille keski-iän ollessa 35,8 vuotta ja keski-

hajonnan 5,31 vuotta. Yli 40-vuotiaita, joiden kohdalla yhden lapsen tilanteen py-

syvyyttä voidaan pitää jo melko varmana (vrt. Miettinen, Rotkirch, Szalma, 

Donno & Tanturri 2015), vastaajia oli 80 eli hieman vajaa neljännes. Yhden lapsen 

vanhemmista selvä enemmistö, 78,6 prosenttia (n = 253), asui yhdessä puolisonsa 

ja lapsensa kanssa. Yksin lapsen kanssa asui noin joka viides vastannut äiti 

(21,4 %, n = 69). Vastaajista miltei 90 prosenttia oli syntynyt Suomessa (n = 285). 

Loput olivat syntyneet jossakin 23 muusta mainitusta maasta. Muualla synty-

neistä vastaajista 6 oli asunut Suomessa alle 5 vuotta, 14 5–10 vuotta ja 15 yli 10 

vuotta. 

Vastaajien koulutustaso oli korkea. Täysin vailla ammatillista koulutusta oli 

vain kahdeksan vastaajaa. Ammattikoulun, ammatillisen opistoasteen tutkinnon 

tai ammatillisen kurssin oli suorittanut 25,2 prosenttia vastaajista (n = 81). Alem-

man korkeakoulututkinnon oli suorittanut 22,7 (n = 73) prosenttia ja ylemmän 

3,7 (n = 12) prosenttia vastaajista. Alempi yliopistotutkinto taas oli 5,9 (n = 19) ja 

ylempi 39,4 (n = 127) prosentilla äideistä. Kaikkiaan siis 231 vastaajalla eli yli 70 

prosentilla vastaajista oli korkeakoulututkinto. 
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Äideistä 284 (88,2 %) oli voimassa oleva työsuhde tai he toimivat yrittäjinä, 

15 oli työttömiä, 11 opiskelijoita sekä yhdeksän muista syistä (esimerkiksi eläke) 

työvoiman ulkopuolella. Tällä hetkellä työssä käyvistä vanhemmista valtaosa 

työskenteli kokopäiväisesti (n = 210) ja pienempi joukko (n = 38) osa-aikaisesti. 

Säännöllinen päivätyö oli hyvin tyypillistä (n = 204), mutta 76 vastaajaa ilmoitti 

myös epätyypillisemmästä työajasta, joka saattoi olla vuorotyötä, iltaan, yöhön, 

aamuun tai viikonloppuun säännöllisesti sijoittuvaa työtä tai jokin muu työajan-

muoto. Työsuhteessa olevista suurella osalla oli vakituinen työpaikka (n = 198), 

mutta myös määräaikaisia työsuhteita oli merkittävä määrä (n = 67).  

Pääosa vastanneista koki perheen taloudellisen tilanteen vähintään kohta-

laiseksi ja menojen kattamisen käytettävissä olevilla tuloilla ainakin melko hel-

poksi (ks. Taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Vastaajan arvio perheen taloudellisesta tilanteesta (n = 321) ja kokemus menojen 

kattamisesta käytettävissä olevilla tuloilla (n = 317) 

Arvio perheen taloudellisesta tilanteesta % 

Erittäin huono 0,62 

Melko huono 7,17 

Kohtalainen 32,71 

Melko hyvä 46,42 

Erittäin hyvä 13,08 

Yht. 100 

Menojen kattaminen tuloilla % 

Erittäin hankalaa 2,52 

Hankalaa 4,73 

Melko hankalaa 15,46 

Melko helppoa 42,00 

Helppoa 25,55 

Erittäin helppoa 9,78 

Yht. 100,04 

 

Toisaalta 25 vastaajaa koki perheen taloudellisen tilanteen erittäin tai melko huo-

noksi. Lisäksi yli viidenneksessä perheitä menojen kattaminen käytettävissä ole-

villa tuloilla koettiin hankalaksi. 
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Perheissä oli tehty erilaisia ratkaisuja lasten hoidon järjestämiseksi. Lapsista 

yhtätoista hoiti vanhempi, kolmelle oli palkattu hoitaja, 21 osallistui varhaiskas-

vatukseen perhepäivähoidossa ja 286 päiväkodissa, yhdellä lapsella hoito järjes-

tettiin päiväkodin ja perhepäivähoidon yhdistelmänä. Perhepäivähoito ja päivä-

kotitoiminta oli valtaosin kuntien järjestämää. Varhaiskasvatukseen osallistu-

vista lapsista lähes 80 prosenttia (n = 243) osallistui kunnalliseen ja hieman reilu 

20 prosenttia (n = 65) yksityiseen varhaiskasvatukseen. 

 

TAULUKKO 2. Varhaiskasvatukseen osallistumisen perustelut prosenttiosuuksina 

peruste ei  

lainkaan 

tärkeää 

melko tär-

keää 

erittäin 

tärkeää 

ei koske 

meitä 

vastauksia  

yhteensä 

Huoltajan työssäkäynti/opis-

kelu 

0,6 8,8 88,3 0,6 303 

Toisten lasten seura - 14,0 84,4 - 303 

Lapsen kasvun ja oppimisen 

tukeminen 

0,6 19,2 78,9 - 304 

Lapsi kaipaa aktiivista toi-

mintaa 

1,3 19,8 75,6 1,6 303 

4-vuotiaan kuuluu olla var-

haiskasvatuksessa 

16,9 43,8 31,5 5,2 300 

Palvelun maksutto-

muus/edullisuus 

17,5 32,8 20,8 26,9 302 

Kotihoito ei ole perheelle ta-

loudellisesti mahdollista 

18,5 15,6 26,6 35,7 297 

Huoli tutun paikan menettä-

misestä, jos lapsi jää pois vä-

liaikaisesti 

14,3 21,4 15,6 46,1 300 

Lapsen kehitykseen/tervey-

dentilaan liittyvät erityistar-

peet 

10,7 15,9 17,2 54,5 303 

Huoltajan terveydenti-

laan/jaksamiseen liittyvä 

tuen tarve 

9,4 20,1 11,7 57,1 303 

Asiantuntijan suositus 8,8 6,8 7,1 75,0 301 

 



30 
 

Vanhemmilla oli myös erilaisia tapoja perustella varhaiskasvatukseen osallistu-

mista. Äitien näkemyksiä varhaiskasvatukseen osallistumisen perusteluista voi 

tarkastella taulukosta 2. Tärkeimpinä perusteluina varhaiskasvatukseen osallis-

tumiselle pidettiin vanhemman työssäkäynnin tai opiskelun mahdollistamista, 

toisten lasten seuraa, lapsen kasvun ja oppimisen tukemista sekä lapsen tarvetta 

aktiiviselle toiminnalle. Yleistä oli myös ajattelutapa, jonka mukaan 4-vuotiaan 

lapsen kuului olla varhaiskasvatuksessa. Yli puolet koki melko tai erittäin tärke-

äksi sen, että varhaiskasvatus on edullista tai maksutonta. Reilu 40 prosenttia piti 

kotihoitoa perheelle taloudellisesti mahdottomana. Lisäksi pelättiin, että hoito-

paikka menetettäisiin, mikäli lapsi jäisi väliaikaisesti pois hoidosta. Noin joka 

kolmannella perustelut liittyivät lapsen kehitykseen tai terveyteen ja vanhem-

man tukemiseen. Joillekin palvelua oli voitu suositella myös asiantuntijoiden, 

esimerkiksi psykologin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän toimesta.  

Keskiarvosummamuuttujan avulla tarkastellen selvisi, että vanhemmat oli-

vat hyvin tyytyväisiä nykyiseen varhaiskasvatuspaikkaan. Asteikolla yhdestä 

neljään (1=erittäin tyytymätön ja 4=erittäin tyytyväinen) vastanneiden (n = 229) 

tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,46 (kh = 0,37), eli melko ja erittäin tyytyväisen 

välissä. Heikoimmat arviot (ka = 3,00, kh = 0,90) sai henkilökunnan pysyvyys ja 

korkeimmat (ka = 3,69, kh = 0,52) hoitopaikan aukioloajat. Tulokset olivat siis 

kaiken kaikkiaan varsin tasaisia. 

Omaan käytössä olevaan varhaiskasvatuspalveluun tyytyväisyyden lisäksi 

kaikilta vanhemmilta oli tiedusteltu heidän yleistä käsitystään varhaiskasvatuk-

sen laadusta. Yleinen käsitys varhaiskasvatuksen laadusta oli heikompaa kuin 

tyytyväisyys oman lapsen varhaiskasvatuspalveluun. Varhaiskasvatuksen laa-

dun keskiarvoksi muodostui 3,46 (kh = 0,50, n = 306), kun arvo 1 tarkoitti, että 

varhaiskasvatusmyönteisten väittämien kanssa oltiin täysin eri mieltä ja 5 täyttä 

samanmielisyyttä. Keskimäärin suhtautuminen oli siis neutraalia (3) tai saman 

mielistä (4). Vahvimmin uskottiin, että lapsi oppii varhaiskasvatuksessa sosiaali-

sia taitoja (ka = 4,45, kh = 0,57). Eniten äitejä epäilytti lapsiryhmien liian suuri 

koko. Keskiarvosummamuuttujaa varten kyseisen väitteen arvot käännettiin, 
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mutta alun perin 138 oli samaa mieltä ja 121 täysin samaa mieltä siitä, että lapsi-

ryhmien koko päiväkodeissa on liian suuri. 

Vanhempien kokemaa kuormitusta ja hyvinvointia tarkasteltiin muodoste-

tun keskiarvosummamuuttajan avulla. Vastaukset jakaantuivat normaalisti as-

teikon varrelle painottuen kuitenkin hieman enemmän positiiviseen suuntaan. 

Vastausten keskiarvo oli 2,59 (kh 0,77), kun arvo 1 tarkoitti, ettei ikäviä tunteita 

tai olotiloja ollut lainkaan ja 6, että niitä oli koko ajan. Suurin osa vastanneista oli 

siis viimeisen neljän viikon aikana kokenut hermostuneisuutta, alakuloa, apeutta 

tai ollut kokematta tyyneyttä, rauhallisuutta ja onnellisuutta vähän tai jonkin ai-

kaa. 

Jaksamiseen liittyen tutkittiin myös parisuhteessa asuvien vanhempien vä-

listä työnjakoa. Selvisi, ettei vastuu aina jakaudu tasaisesti puolisoiden kesken. 

Taulukossa 3 on kuvattu, miten vastuut jakautuivat lapsen asioiden eri osien hoi-

dossa. 

 

TAULUKKO 3. Puolisoiden työnjako (n = 253) 

Osa-alue Vastaaja 

(%) 

Yhdessä  

(%) 

Puoliso 

(%) 

Vastauspro-

sentti 

Leikkiminen ja puuhastelu lapsen 

kanssa 

30,8 53,8 15,0 99,6 % 

Lastenhoito 40,7 51,4 7,1 99,2 % 

Sairaan lapsen hoito 36,0 52,2 7,5 95,7 % 

Lapsen kaverisuhteiden tukeminen 68,4 20,2 9,5 98 % 

Lapsen asioista päättäminen/ 

asioiden suunnittelu 

47,4 48,2 3,6 99,2 % 

Kuljettaminen harrastuksiin 24,1 39,1 18,6 81,8 % 

Kuljettaminen päiväkotiin/muuhun 

hoitopaikkaan 

25,3 58,9 13,0 97,2 % 

Yhteydenpito päiväkodin/muun hoito-

paikan kanssa 

42,3 50,6 4,0 96,8 % 

Keskimääräinen %-osuus kaikista pari-

suhteessa olevista 

39,38 46,79 9,78  
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Kuten taulukosta 3 käy ilmi, keskimäärin vajaa puolet vastaajista koki, että he 

kantavat puolisonsa kanssa yhtä paljon vastuuta lapsen asioista. Sen sijaan jäl-

jelle jäävien osuudet jakautuivat hyvin epätasaisesti. Kyselyyn vastanneista äi-

deistä miltei neljäkymmentä prosenttia koki, että he itse kantavat enemmän vas-

tuuta lapsen asioista ja vain hieman vajaa joka kymmenes kuvasi puolison olevan 

suuremmassa vastuussa. Voimakkaimmin äitien vastuulle kuului lapsen kaveri-

suhteiden tukeminen. Aktiivisimmin puolisot osallistuivat harrastuskuljetuk-

siin. Kaikista tasaisimmin vastuu jakautui lapsen päiväkotiin tai muuhun hoito-

paikkaan kuljettamisen osalta. 

3.2 Yksilapsisten ja monilapsisten perheiden ja äitien eroja 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli: ”Miten yhden lapsen perheet eroavat moni-

lapsisista perheistä?”. Logistisen regressioanalyysin avulla yhden ja useamman 

lapsen perheitä vertailtiin useamman muuttujan mukaan. Lopulliseen regressio-

malliin valittiin tekijät, jotka kasvattivat mallin selitysastetta ja toimivuutta tilas-

tollisesti merkitsevästi. Nämä olivat perhemuoto ja pääasiallinen toiminta (χ2 (2) 

= 127,671, p = <0,001, R2Nagelkerke = 0,143). Logistisen regressioanalyysin tulokset 

on kuvattu taulukossa 4.  

 

TAULUKKO 4. Yksi- ja monilapsisten perheiden eroja logistisella regressioanalyysillä tarkastel-

tuna (n = 1264) 

Muuttuja B Wald df p O 95 % CI ala-

raja 

95 % CI 

yläraja 

Perhemuoto 1,224 38,316 1 >0,001 3,402 2,309 5,014 

Pääasiallinen 

toiminta 

 46,979 4 >0,001    

Osa-aikatyö1 0,328 2,514 1 0,113 1,388 0,926 2,082 

Lasten hoito ko-

tona1 

2,276 46,155 1 >0,001 9,737 5,050 18,774 

Opiskelu1 0,184 ,623 1 0,430 1,202 0,761 1,897 

Muu1 0,218 ,519 1 0,471 1,244 0,687 2,251 

1 Pääasiallisen toiminnan eri muotoja, vertailuryhmänä kokopäivätyöntekijät 
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Huoltajan perhemuoto oli yhteydessä perheen lapsilukuun siten, että puolison 

kanssa asuvilla oli yli kolme kertaa todennäköisemmin useampia lapsia, kuin yk-

sin lapsen tai lasten kanssa asuvilla. Pääasiallinen toiminnan yhteys oli tilastolli-

sesti merkitsevä silloin, kun verrattiin kokopäivätyötä ja lasta tai lapsia kotona 

hoitavia vanhempia. Lasta kotona hoitavilla vastaajilla oli reilusti yli yhdeksän-

kertainen todennäköisyys olla useamman lapsen äitejä kuin kokopäivätyössä 

käyvillä. Mallin Nagelkerke-selitysaste oli 0,143, eli sen mukaan valitut muuttu-

jat selittivät perheen lapsiluvusta 14,3 prosenttia. 

Mallin ulkopuolelle jäivät muuttujat, jotka eivät olleet yhteydessä perheen 

lapsilukuun. Näistä vanhemman hyvinvointi sekä käsitys varhaiskasvatuksen 

laadusta vaikuttivat yksinään tarkasteltuna selittävän tilastollisesti merkitsevästi 

lapsilukua, mutta muiden muuttujien mukana ollessa eivät olleet enää tilastolli-

sesti merkitseviä. Koulutustasolla, iällä tai arviolla perheen toimeentulosta ei ol-

lut lainkaan merkitsevää yhteyttä silloinkaan, kun niitä käytettiin ainoina selittä-

jinä. 

 



34 
 

4 POHDINTA 

4.1 Tulosten tarkastelua 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla yhden lapsen äitejä ja perheitä sekä ver-

rata heitä useamman lapsen äiteihin ja perheisiin. Tällä tavoin pyrittiin löytä-

mään selittäviä tekijöitä perheiden lapsiluvuille. Tyypillisimmin yhden lapsen 

äidit olivat noin 36-vuotiaita ja asuivat puolison kanssa. Keskimäärin lapsi oli 

saatu siis hieman vanhempana kuin yleisesti Suomessa vuonna 2019 (SVT 2020a). 

Yhden lapsen äidit olivat useimmiten korkeasti koulutettuja ja heillä oli voimassa 

oleva työsuhde, joka oli luonteeltaan kokopäiväinen. Yleisimmin työ oli säännöl-

listä päivätyötä vakituisella sopimuksella, mutta myös muunlaisia työaikamuo-

toja tai määräaikaisia työsuhteita esiintyi vähintään joka neljännellä. Suurin osa 

äideistä oli syntynyt Suomessa. Äidit kokivat perheen taloudellisen tilanteen 

useimmiten kohtalaiseksi tai paremmaksi ja menojen kattamisen käytettävissä 

olevilla tuloilla pääsääntöisesti melko helpoksi.  

Yleensä heidän lapsensa osallistui varhaiskasvatukseen kunnallisessa päi-

väkodissa, sillä se mahdollisti vanhemman työnteon tai opiskelun. Lisäksi var-

haiskasvatus tarjosi toisten lasten seuraa, lapsen kasvun ja oppimisen tukemista 

sekä aktiivista toimintaa sitä tarvitsevalle lapselle. Oman lapsen varhaiskasva-

tuspaikkaan vanhemmat olivat tyytyväisiä. Sen sijaan yleisesti varhaiskasvatuk-

sen laatua pidettiin jonkin verran heikompana. Samansuuntaisia havaintoja on 

tehty aiemminkin (Hietamäki ym. 2017 & Kontula 2018). Mahdollisesti yleistä 

käsitystä varhaiskasvatuksen laadusta heikentää esimerkiksi negatiivinen julki-

suus mediassa. Omassa arjessa palvelun hyvät puolet voivat näkyä helpommin. 

Toisaalta voi olla kyse myös siitä, että halutaan uskoa oman lapsen olevan hoi-

dossa hyvässä paikassa, jolloin toiminnan objektiivinen arviointi ei välttämättä 

täysin toteudu. 

Yhden lapsen vanhempien hyvinvointi kallistui hieman positiivisen puo-

lelle. Moni oli siis kokenut ikäviä tunteita vähän tai jonkin aikaa edellisen neljän 

viikon aikana. Useimmiten vastuu lapsen asioista jakautui tasaisesti puolisoiden 



35 
 

välille. Mikäli näin ei kuitenkaan ollut, vastaaja itse kantoi pääsääntöisesti suu-

rempaa vastuuta kuin puoliso (ks. myös Närvi 2014; Närvi & Salmi 2019). Eniten 

äitien vastuu painottui lapsen kaverisuhteiden tukemisessa, tasaisimmin jakau-

tui lapsen hoitopaikkaan kuljetus. Vahvinta roolia puolisot ottivat harrastuskul-

jetuksissa. Arjen logistiikan osalta vastuu ei siis kasautunut vastanneille yhtä voi-

makkaasti kuin muilla osa-alueilla. Moni abstraktimpi, pohdintaa ja perheen ul-

kopuolistakin vuorovaikutusta vaativa tehtävä taas oli enemmän vastanneiden 

hoidettavana. Voisikin ajatella, että vastaajien kokemuksen mukaan heille ka-

saantui puolisoa helpommin aika vieviä ja hankalammin määriteltäviä tehtäviä 

lapsen asioihin liittyen. Vastuiden epätasainen jakautuminen voi vaikuttaa äidin 

kuormittuneisuuden kokemukseen ja jopa useamman lapsen hankkimispäätök-

siin.  

Yhden ja useamman lapsen äitejä vaikutti erottavan heidän perhemuotonsa 

sekä pääasiallinen toimintansa. Yhdessä puolison kanssa asuminen lisäsi toden-

näköisyyttä siihen, että perheessä oli useampia lapsia. Puolison kanssa asuville 

useamman lapsen perhe oli yli kolme kertaa todennäköisempi kuin yksin lapsen 

kanssa asuvalle. Tulokset heijastelevat perinteisiä arvoja: lapselle toivotaan ehkä 

yhä kahta vanhempaa. Mahdollisuus jakaa vastuu lapsesta toisen aikuisen 

kanssa saattaa helpottaa sisaruksen hankkimispäätöstä. Toisaalta, vaikka per-

heen ainoa aikuinen toivoisikin lisää lapsia ja kokisi itsensä valmiiksi heistä huo-

lehtimaan, ei lapsen saaminen yksin ole yhtä mutkaton prosessi. Erityisesti mie-

hillä vaihtoehdot ovat vähissä. Myös esimerkiksi yksin lasta hankkivan naisen 

hedelmöityshoidot vaativat usein suurta taloudellista panostusta. Yksin lapsen 

hankkimisen prosessit ovat usein aikaa vieviä ja kuormittavia, joten niitä voidaan 

vältellä, vaikka useampi lapsi toiveena olisikin. 

Sopivan kumppanin puute on mainittu monessa aiemmassakin tutkimuk-

sessa syyksi lapsettomuuteen (ks. esim. Graham ym. 2013; Miettinen ym. 2015), 

joten osaltaan sen voidaan ajatella selittävän myös muiden lasten  kuin esikoisen 

hankkimista. Toisaalta jo nyt huomattava osuus toisista lapsista syntyy eri puo-

lison kanssa kuin ensimmäinen, mutta lasten ikäero on keskimääräistä pidempi 
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(Kreyenfeld ym. 2017). Tämän tutkimuksen aineistossa kyseinen ilmiö ei ollut 

vielä kuitenkaan todennäköisesti ehtinyt tapahtua. 

Logistisesta regressiomallista selvisi myös, että mikäli äidit olivat kotona 

hoitamassa lasta tai lapsia, oli heillä yli yhdeksänkertainen todennäköisyys olla 

useamman lapsen äitejä kokopäivätyössäkäyviin verrattuina. Samansuuntaisia 

havaintoja on myös Saksasta (Schröder ym. 2016). Ero on merkittävä ja sille voi 

olla moniakin syitä. Mahdollisesti päätös toisesta lapsesta on helpompi, kun työ-

elämän ja kotona olon välillä ei tarvita uutta siirtymää. Toisaalta useamman lap-

sen äideille kotihoito voi olla taloudellisesti helpompaa kuin yhden lapsen äi-

deille. Kotihoito voi kertoa myös vanhemman halusta viettää aikaa lastensa 

kanssa ja olla kotona (Hietamäki ym. 2017), mikä taas voisi viestiä vahvasta per-

hemyönteisyydestä. 

Koulutustaso, ikä ja kokemus perheen toimeentulosta taas eivät selittäneet  

lapsilukua. Vastaajien koulutustaso ei ollut yhteydessä lapsilukuun toisin kuin 

aiemmassa eurooppalaisessa ja saksalaisessa tutkimuksessa (ks. Nitsche ym. 

2018; Schöder ym. 2016). Tämä saattoi kuitenkin johtua siitä, että tutkimusaineis-

tossa korkeakoulutuksen suorittaneiden osuus oli väestön keskimääräistä tasoa 

korkeampaa. Vastaajien ikäjakauma oli tasainen lapsiluvusta riippumatta, eikä 

näin ollen ollut yhteydessä lasten määrään. 

Myöskään arvio perheen taloudellisesta tilanteesta ei näyttänyt liittyvän 

lapsilukuun. Tämä on mielenkiintoista, sillä perheen taloudellinen tilanne on 

nostettu lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa muun muassa lasten hankintaa es-

täväksi tai viivästyttäväksi seikaksi (ks. esim. Comolli ym. 2019; Graham ym. 

2013; Miettinen 2015; Rotkirch ym. 2017). Toisaalta aiemmassa tutkimuksessa kä-

sitellään lähinnä esikoislapsen saamista. On siis mahdollista, että ensimmäisen 

lapsen jälkeen vanhemmilla on parempi käsitys lapsen mukanaan tuomista to-

dellisista kuluista, eivätkä ne enää tunnu niin merkittävästi päätökseen vaikutta-

vilta. 

Hyvinvointi selitti lapsilukua mallissa ainoana ollessaan, mutta kun pääasi-

allisen toiminnan vaikutus kontrolloitiin, ei selitys ollut enää tilastollisesti mer-

kitsevää. Ainoana mallissa ollessaan vanhemman kokema pahoinvointi vaikutti 
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lisäävän todennäköisyyttä yhdelle lapselle ja vastaavasti korkeampi hyvinvointi 

useamman lapsen mahdollisuutta. Tällöin tulos olisi ollut yhteneväinen Margo-

liksen ja Myrskylän (2015) kanssa. Kyselyssä vanhemman kokemaa hyvinvointia 

tarkasteltiin kuitenkin lyhyemmällä ajanjaksolla, joten sekin saattoi vaikuttaa tu-

losten jäämiseen vaille tilastollista merkitsevyyttä. 

Myös yleinen käsitys varhaiskasvatuksen laadusta oli tilastollisesti merkit-

sevä vain ainoana muuttujana mallissa. Kun tarkasteltiin vain käsitystä varhais-

kasvatuksen laadusta, vaikutti siltä, että mitä myönteisempi käsitys oli, sitä to-

dennäköisemmin perheessä oli yksi lapsi. Vastaavasti hieman kielteisempi käsi-

tys lisäsi useamman lapsen todennäköisyyttä. Tämä voisi viitata ainakin siihen, 

ettei varhaiskasvatuspalveluja nykytasolla tarjoamalla ole välttämättä helppoa 

vaikuttaa perheiden lapsilukuun nostavasti. On kuitenkin huomioitava, ettei ti-

lastollinen merkitsevyys säilynyt muita muuttujia lisättäessä. 

4.2 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

Tutkimuksen etuna voidaan pitää suurta aineistoa, jonka keruu on toteutettu 

suunnitelmallisesti siten, että se olisi mahdollisimman hyvin laajempaakin väes-

töä edustava. Aineisto on kuitenkin painottunut korkeakoulutuksen saaneisiin, 

joten se ei välttämättä edusta yhtä hyvin matalammin koulutettua väestönosaa. 

On myös mahdollista, että vaikeassa elämäntilanteessa, esimerkiksi haastavassa 

taloustilanteessa, olevat ihmiset ovat jättäneet vastaamatta tutkimukseen.  

Tutkimusaineisto myös koostuu pelkästään äitien vastauksista, jolloin toi-

sen vanhemman näkemyksen puuttuminen saattaa vaikuttaa tuloksiin. Vaikka 

äidin osa raskauden ja synnytyksen myötä on erilainen kuin isän, on perintei-

sessä heterosuhteessa perhettä suunnitellessa molempien vanhempien mielipi-

teillä ja toiveilla luultavasti paljonkin vaikutusta. 

Tutkimuksen todennäköisesti merkittävimpänä haasteena voidaan pitää 

sitä, ettei aineistoa ole kerätty juuri tätä tutkimusaihetta varten. Tuloksia tulki-

tessa onkin huomioitava, ettei äitien lapsiluku ole vielä lopullinen. Valtaosa äi-

deistä on aineistonkeruuhetkellä ollut vielä hedelmällisessä iässä, joten heille 
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voisi syntyä vielä lisää lapsia. On kuitenkin tärkeää, että aineisto on tuore ja tietoa 

kerätään pienten lasten vanhemmilta tässä hetkessä, sillä yksittäisen vastaajan 

hedelmällisen iän loppumiseen voi olla jopa parikymmentä vuotta. Siinä ajassa 

yhteiskunta voi muuttua merkittävästikin, eivätkä lapsilukuun yhdisty enää sa-

mat tekijät kuin lasten ollessa pieniä. Tyypillisintä useamman lapsen saaminen 

kuitenkin on muutaman vuoden ikäerolla (ks. esim. Kreyenfeld ym. 2017; Rous-

taei ym. 2019; Schöder ym. Brüder 2016), jolloin tulosten merkittävyys voidaan 

nähdä vahvempana.  

4.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä kiinnittää tarkempaa huomiota vastaajien mo-

nipuolisuuteen. Osallistujiksi olisi hyvä saavuttaa enemmän muitakin kuin kor-

keasti koulutettuja henkilöitä. Myös miesten näkökulman huomioiminen olisi 

tärkeää. 

Analyysin myötä perheen lapsilukua saatiin selitettyä vajaa 15 prosenttia, 

eli suuri osa lapsilukuun vaikuttavasti tekijöistä löytyy käytettävissä olleiden 

muuttujien ulkopuolelta tai vaatii vielä tarkempia analyysimenetelmiä. Näiden 

tekijöiden kartoittaminen pitkälti valmiista vaihtoehdoista koostuvan kyselylo-

makkeen avulla voi olla haastavaa. Perheellistymistä ja lapsilukua selittävät mo-

net eri tekijät, joita voi olla vaikeaa vangita yhteen tutkimusasetelmaan. Moni-

puolisemmat menetelmät, esimerkiksi toisiaan täydentävät poikkileikkaus- ja 

pitkittäistutkimusasetelmat, sekä mahdollisesti laadullinen tutkimus voisivat 

auttaa syvemmän ymmärryksen saavuttamisessa.  

On huomattava, etteivät syntyvyyden lasku ja pienemmät tai suuremmat 

perheiden lapsiluvut ole yksiselitteisen positiivisia tai negatiivisia asioita. Tär-

keää olisikin tarttua siihen, mikä estää toivotun lapsiluvun saavuttamista. Oli ky-

seessä sitten esimerkiksi tahaton lapsettomuus tai taloudelliset huolet, lienee yh-

teiskunnan jatkuvuuden ja tulevaisuuden etu, että toivotut ja odotetut lapset syn-

tyvät perheisiin, joissa heitä kaivataan. 
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