
”Ei todellakaan aina perhe asu samassa paikassa. Paitsi 

lasten kanssa täytyy jonkun asua.”  

5–6-vuotiaiden lasten käsityksiä perheestä  

ja perheenjäsenyydestä 

Anna-Kaisa Loikala 

Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Kevätlukukausi 2022 

Kasvatustieteiden laitos 

Jyväskylän yliopisto 

  



TIIVISTELMÄ 

Loikala, Anna-Kaisa. 2022. 5–6-vuotiaiden lasten käsityksiä perheestä ja per-

heenjäsenyydestä. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän 

yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 70 sivua. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana suomalaisissa perherakenteissa on tapahtu-

nut suuria muutoksia. Lapsiperheiden kokonaismäärä Suomessa on laskussa ja 

ydinperhemallin rinnalle on tullut uusia perhemuotoja. Perhettä on tutkittu pit-

kään ja monista tulokulmista, mutta varhaiskasvatusikäisten lasten näkökul-

masta tehtyä tutkimusta löytyy vain vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selventää ja kuvata varhaiskasvatusikäisten lasten käsityksiä perheestä. Tut-

kimuksella pyritään saamaan tietoa siitä, miten lapset määrittelevät perheen, 

ketkä he nimeävät siihen kuuluvaksi ja minkälaisilla perusteilla. 

Tutkimuksen kohderyhmä on 5–6-vuotiaat lapset. Tutkimus toteutettiin 

laadullisena tutkimuksena fenomenografisella tutkimusotteella. Aineistonkeruu 

toteutettiin monimetodisesti haastattelemalla lapsia pareittain ja visuaalisella ai-

neistonkeruumenetelmällä. Lapset askartelivat haastattelun aikana perhekollaa-

sin leikkaamalla kuvia aikakausilehdistä. Tutkimukseen osallistui 13 lasta kah-

desta eri keskisuomalaisesta päiväkodista. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että perhe on keskeinen asia lasten elä-

mässä. Lasten perhekäsitykset rakentuivat neljän eri perhekäsitystyypin poh-

jalta. Nämä olivat tärkeä perhe, biologinen perhe, tekevä perhe sekä itsestään-

selvä perhe. Lapset nimesivät kollaasiperheiden jäseniksi pääasiassa lemmikkejä, 

vanhempia tai huoltajia, isovanhempia ja lapsia. Tutkimustulokset viittaavat sii-

hen, että lapset ymmärtävät perheiden moninaisuuden ja hyväksyvät toisenlaisia 

perhemuotoja kuin omansa. Tutkimus antaa perheille sekä perheiden parissa 

työskenteleville tietoa lasten perhekäsityksestä ja auttaa lapsen perheidentiteetin 

tukemisessa sekä toisenlaisten perheiden kunnioittavassa kohtaamisessa.  

Asiasanat: perhe, perhekäsitys, perheenjäsenyys, varhaiskasvatus, visuaaliset 

menetelmät, lasten näkökulma, lapsinäkökulmainen tutkimus  
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1 JOHDANTO 

Nykyään yhä useampi perhe on monimuotoinen. Monimuotoisuudella voidaan 

tarkoittaa monikkoperheitä, yhden vanhemman perheitä, maahanmuuttajataus-

taisia perheitä, kahden kulttuurin perheitä, uusperheitä, adoptioperheitä, sateen-

kaariperheitä, sijaisperheitä ja tukiperheitä. (Väestöliitto 2020.) Suomessa perheet 

ovat viimeisten vuosien aikana olleet murroksessa perherakenteiden suhteen. Jo 

vuonna 2007 tehdyssä perhebarometrissa todettiin perhemuotojen moninaistu-

neen edeltäneen vuosikymmenen aikana ja tämä on tehnyt perheen määrittelyn 

entistä haasteellisemmaksi (Paajanen 2007). Perhemuotojen moninaisuuden li-

sääntyminen näkyy edelleen Tilastokeskuksen (SVT 2018) tekemissä perhetilas-

toissa. Samalla puhe ydinperheestä ihannemallina on väistynyt tai on vähintään-

kin väistymässä. Ydinperheet eivät ole katoamassa, vaan niiden rinnalle on nous-

sut muita perhemuotoja. Samanaikaisesti tilastot kuitenkin osoittavat, että per-

heiden kokonaismäärä on Suomessa laskenut (SVT 2018, 2019, 2020).   

Perhe- ja läheissuhteiden on esitetty muuttuneen pikemminkin yksilöiden 

omiin valintoihin pohjautuviksi kuin yhteiskunnallisten rakenteiden muovaa-

miksi. Tämä on seurausta siitä, että esimerkiksi avioliittoinstituutio ja taloudelli-

set näkökulmat ovat menettäneet merkitystään suhteiden ylläpitämisessä. (Pirs-

kanen & Eerola 2018, 7.) Perheen käsite on laaja, dynaaminen ja sille on haasteel-

lista asettaa yksiselitteisiä rajoja. Perhekäsitystä muovaavat omat kokemukset 

perheessä tai perheestä, kulttuurinen tausta sekä sen hetkinen elämäntilanne 

(Rigg & Pryor 2007, 17). Yksilön voi olla vaikeaa määrittää, ketkä kuuluvat osaksi 

omaa perhettä ja jopa saman perheen sisällä voi ilmetä erilaisia näkemyksiä siitä, 

ketkä kuuluvat perheeseen. Yksilön määritelmä perheelle ja perheenjäsenyydelle 

voi muuttua myös eri elämäntilanteiden mukaan. Perhettä kohtaan voi tuntea 

voimakkaita tunteita tai perhe voidaan kokea niin arkisena, ettei sitä tule ajatel-

tua aktiivisesti. (Mykkänen & Böök 2017, 59.)  

Aina yksilön käsitys perheestä ei ole myönteinen, vaikka mediassa perheen 

käsitettä näkee käytettävän luomaan kodin, lämmön ja välittämisen tunteita. 

Perhe on säilyttänyt mediassa myönteisen sävyn, vaikka median puhe perheestä 
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laajentui 1990-luvun loppupuolella myönteisten kommenttien ohella myös on-

gelmia esiin nostavaksi. (Jallinoja 2006, 11.) Perheen käsitettä käytetään myös pal-

jon mainonnassa luomaan positiivista mielikuvaa, esimerkiksi ravintoloita ja 

kahviloita mainostetaan perheystävällisinä (Adams & Trost 2005).  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin 5–6-vuotiaiden lasten käsityksiä per-

heestä. Tämä tutkimus antaa parhaimmillaan uutta tietoa lapsuudesta ja lapsen 

roolista ja asemasta perheessä sekä lisäksi tukee lasten äänen kuulemista tutki-

muskentällä. Tutkimus antaa tietoa siitä, millaisena perheiden moninaisuus 

näyttäytyy lasten maailmassa ja tämän tiedon avulla lasten moninaisuuden koh-

taamisen tukeminen on helpompaa. Ritala-Koskinen (2001, 54–55) toteaa väitös-

kirjassaan, että syvempi ymmärrys lapsen perhekäsityksestä tukee myös muiden 

perheenjäsenten roolien sekä perheen sisäisen vuorovaikutuksen ymmärrystä. 

Lasten tulkinnat perheestä voivat haastaa myös aikuisia tarkistamaan omia nä-

kemyksiään perheestä (Ritala-Koskinen 2003, 121). 

Lasten perhekäsitysten tarkempi ymmärtäminen auttaa opettajia toimi-

maan kasvatustehtävässään ja uusimpien perhepoliittisten linjausten mukaisesti. 

Uusimmissa varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa perheiden kanssa tehtä-

vää yhteistyötä sekä perheiden ja lasten osallisuutta on korostettu aikaisempaa 

enemmän. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018; 19, 

21, 34) korostetaan perheiden monimuotoisuutta, erilaisten perheiden kohtaa-

mista ammatillisesti, avoimesti ja kunnioittavasti sekä lasten perheidentiteetin ja 

perhesuhteiden tukemista. Kun saadaan laajempaa tietoa siitä, minkälainen kä-

sitys lapsilla on perheestä ja sen jäsenistä, on opettajien helpompi suunnitella ja 

toteuttaa varhaiskasvatuksen asiakirjojen mukaista laadukasta varhaiskasva-

tusta. Lisäksi perhekäsitteen tarkempi tutkiminen antaa kasvatustieteen ammat-

tilaisille tietotaitoa kohdata työssään erilaisia perheitä samalla tukien huoltajien 

ja ammattikasvattajien välistä kasvatuskumppanuutta. 

Vuosittain julkaistujen perhebarometrien (ks. esim. Kontula 2018; Paajanen 

2007; Rotkirch, Tammisalo, Miettinen & Berg 2017; Sorsa & Rotkirch 2020) tee-

moista on nähtävissä, että suomalaisia perheitä on tutkittu hyvin monista eri nä-

kökulmista. Perhekäsityksiä koskevia tutkimuksia tarkastellessani kiinnitin 
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huomiota siihen, että varhaiskasvatusikäisten lasten perhekäsityksistä on tut-

kittu vähän verrattuna kouluikäisiin lapsiin tai lasten vanhempiin. Varhaiskas-

vatusikäisten lasten perhekäsityksiä ei näytä olevan tutkittu juurikaan ainakaan 

Suomessa. Tämän takia koen aiheen tutkimisen nimenomaan varhaiskasvatus-

ikäisiltä lapsilta tarpeellisena. 

Tutkimuksen teorialuvussa esittelen perhekäsitteitä yksilöllisestä, yhteis-

kunnallisesta sekä kulttuurisesta näkökulmasta. Kuvaan myös perherakenteissa 

tapahtuneita muutoksia. Lisäksi kuvaan perhettä lasten näkökulmasta tuomalla 

esille aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta sekä perheen merkitystä lapselle ke-

hityksellisestä näkökulmasta. Metodiosuudessa kuvaan tutkimuksen toteutuk-

sen kuvaamalla aineistonkeruu- sekä analyysimenetelmiä. Tämän jälkeen esitte-

len tutkimuksesta saatuja tuloksia sekä pohdin tutkimuksen haasteita ja jatkotut-

kimuskohteita. 

  



7 
 

2 PERHE TUTKIMUKSESSA 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin perheiden parissa tehtyä aikaisempaa tutki-

musta. Ensin avaan perhekäsitteen määrittelyä eri tilanteissa ja sen jälkeen ku-

vaan perheissä tapahtuneita rakenteellisia muutoksia niin yksilöllisestä, kulttuu-

risesta kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  

2.1 Näkökulmia perheeseen 

Perhe on ainoa sosiaalinen instituutio, joka esiintyy kaikissa yhteiskunnissa. 

Vaikka eri yhteiskuntien perhekäsityksissä on eroja, on perhe säilyttänyt tärkey-

tensä sosiaalisissa suhteissa. (Hansson 2011, 11.) Perhettä on käsitteen laajuuden 

ja moninaisuuden takia vaikea määritellä yksiselitteisesti. Perheen määritelmä 

on riippuvainen siitä, kenen näkökulmasta ja missä ajassa tai paikassa käsitettä 

määritellään. Perhettä voidaan määritellä yksilön kokemuksen näkökulmasta, 

yhteisöllisenä rakenteena sekä kulttuurisena ihanteena. (Mykkänen & Böök 2017, 

59.)  

Yksilön ja pienryhmän näkökulma perheeseen 

Yksilön käsitys perheestä voi vaihdella riippuen siitä, mistä roolista käsin yksilö 

perhettä kuvaa. Saman perheen eri jäsenten käsitykset perheestä eroavat toden-

näköisesti keskenään, mutta myös esimerkiksi kasvatusalan ammattilaisten käsi-

tyksistä. (Mykkänen & Böök 2017, 59; Jokinen 2017, 126.) Yksilöt määrittävät per-

hettä usein läheisyyden, kiintymyksen, luottamuksen ja suhteen jatkuvuuden 

avulla (Gabb 2001). Myös omalla elämäntilanteella on vaikutusta yksilön määri-

telmään perheestä, minkä takia yksilöllä voikin olla elämänsä aikana tai samaan 

aikaan useita eri perheitä. Esimerkkejä tällaisista ovat lapsuuden perhe, nuoruu-

den merkityksellisimmät ystävyyssuhteet, opiskeluajan kimppakämppäperhe, 

puolisosta ja/tai lapsista koostuva aikuisuuden perhe sekä vanhuudessa 
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hoivakodin asukkaista ja henkilökunnasta koostuva perhe. (Pirskanen & Eerola 

2018, 14–15; Paajanen 2007, 23; Jokinen 2017, 126.) Samankaltaista ajattelua on 

Tolkki-Nikkosen (1992) määritelmässä, jossa perhe kuvataan ihmissuhdekimp-

puna, jonka rajoja muokkaavat erilaiset elämänvaiheet ja tapahtumat. Yksilö voi 

myös kokea kuuluvansa useaan kimppuun eli perheeseen samanaikaisesti. 

(Tolkki-Nikkonen 1992.) 

Vuoden 2007 perhebarometri tutki suomalaisten käsityksiä perheistä ja ver-

tasi saamiaan tuloksia ensimmäiseen perhebarometriin vuodelta 1997 ”Näke-

myksiä perheestä”. Perhebarometrin mukaan perhe merkitsi eri ihmisille eri asi-

oita, mutta usein perhe merkitsi läheisyyttä, vastuuta muista ihmisistä, yhdessä 

olemista sekä henkistä tukea. Näistä erityisesti ”kuuluminen johonkin” korostui 

enemmän aikaisempiin tuloksiin verrattuna. Tutkittavien mielestä perheenjäse-

niä ovat useimmiten ydinperhe eli puoliso ja omat lapset. Isovanhemmat koettiin 

jo lähisukulaisina perheenjäsenten sijaan. Osa tutkittavista sijoitti perheeseen 

myös oman synnyinperheen jäsenet eli omat sisarukset, vanhemmat, poismuut-

taneet lapset tai lemmikit. Tutkimuksen yhteenvetona todettiin, että suomalaiset 

pitävät biologista sukulaisuutta tärkeimpänä perhettä määrittävänä tekijänä. 

Toinen suomalaisille tärkeä perhettä määrittävä tekijä tutkimuksen mukaan oli 

vahva tunneside. (Paajanen 2007; 23–27, 35) 

McPherson, Smith-Lovin ja Cook (2001) ovat käsitelleet perhettä homofilian 

periaatteen avulla. Homofilialla tarkoitetaan mieltymystä samankaltaisuuteen ja 

sen nähdään selittävän ihmisten mieltymystä viettää aikaa mieluummin saman-

kaltaisten ihmisten kanssa kuin erilaisten. Ihmissuhteissa voidaan nähdä homofi-

liasta kahta erilaista tyyppiä: statuksiin perustuva homofilia ja arvoihin perus-

tuva homofilia. Statuksiin perustuva homofilia pitää sisällään niin synnynnäiset 

(rotu, etnisyys, sukupuoli, ikä) kuin saavutetut statukset (uskonto, koulutus, am-

matti, käyttäytymismallit). Arvoihin perustuva homofilia sen sijaan pitää sisäl-

lään arvot, asenteet ja uskomukset. Perhesuhteet ovat biososiaalinen verkko, joka 

yhdistää meidät itsensä kanssa samanlaisiin ja erilaisiin perheenjäseniin, joten 

perhesuhteilla on erilainen rakenne kuin vapaaehtoisemmilla suhteilla. Kuiten-

kin homofilian nähdään vaikuttavan myös perhesuhteissa, sillä eroavaisuuksista 
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huolimatta perhesuhteissa korostuu enemmän yhdistävät tekijät.  (McPherson, 

Smith-Lovin & Cook 2001; 419, 431.) 

Dalyn (2003, 771) mukaan tutkijoiden perheitä selittävien teorioiden ja per-

heiden arkea ohjaavien implisiittisten mallien välillä on merkittävä ero. Implisiit-

tiset perheiden arkea ohjaavat mallit ovat perittyjä toimintamalleja, sääntöjä, us-

komuksia ja perinteitä, jotka muokkaavat perheen toimintaa arjessa, mutta eivät 

välttämättä näy ulospäin.  Arjen toimintaan vaikuttavat monet eri tekijät, joita 

voivat olla esimerkiksi materiaaliset huolenaiheet (työ, raha, ruoka, tavarat), ter-

veyshuolet, moraaliset ja hengelliset huolet (lasten kasvatus, uskon kysymykset), 

hetkelliset huolenaiheet (vanheneminen, myöhästyminen, aikatauluttaminen), 

tilalliset huolenaiheet (muuttaminen, tilan vähyys) tai ihmissuhteisiin liittyvät 

huolenaiheet. Näitä tekijöitä olisi hyvä ottaa huomioon perhetutkimuksessa, 

mikä mahdollistaisi totuudenmukaisemman ja laajemman kuvan perheestä.  

(Dalyn 2003, 771.) 

Nykypäivän perhe- ja läheissuhteisiin uusia ulottuvuuksia tuovat myös in-

ternet sekä sosiaalinen media (Butler & Matook 2017). Yksilön on mahdollista 

kokea läheisyyttä ja muodostaa läheissuhteita tapaamatta toista kasvotusten. 

(McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001, 430.) Kauempana asuviin ihmisiin on ny-

kypäivänä teknologian kehityksen myötä helpompi olla yhteydessä tiiviimmin, 

kuin aikaisemmin, jolloin viestin lähettäminen on vaatinut esimerkiksi kirjeen 

kirjoittamista ja postittamista.  (Jokinen 2011, 153.) 

Perhettä voidaan käsitellä myös ns. ”doing family”-ajattelun näkökulmasta, 

jolloin perhettä lähestytään suhteina, määritelminä ja tekemisenä. Itse tekemistä 

tai perheen suhdejärjestelmiä ei määritellä etukäteen, vaan oletuksena on, että 

perhesuhteista ja perheen rajoista neuvotellaan jatkuvasti. Tästä näkökulmasta 

perhe on vuorovaikutusta ja perhe on avoin, vaihteleva sekä koko ajan muutok-

sessa. (Jokinen 2017, 139.) Samankaltainen näkökulma perheeseen on määritellä 

perhettä perheen tehtävän näkökulmasta. Kyse voi olla perheen tehtävästä yh-

teiskuntaa ja/tai perheenjäseniä kohtaan. Perhe on esimerkiksi turvaa, suojaa ja 

läheisyyttä sen jäsenilleen tai lasten kasvatusta yhteiskunnan jäseniksi. (Hansson 

2011, 11.) 
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Yksilön näkökulman lisäksi perhettä määritellään pienryhmänä, jolloin 

määritelmään vaikuttaa perheen rakenne ja kokoonpano. Toisin sanoen voidaan 

pohtia, luokitellaanko jokin tietty pienryhmä perheeksi vai ei. Tässä perheluokit-

telussa rajatapauksia ovat esimerkiksi avopari, jolla ei ole lapsia tai yksinhuolta-

javanhempi ja lapsi. (Adams & Trost 2005.) Tämä näkökulma perheeseen koros-

taa kognitiivisia ja emotionaalisia riippuvuussuhteita perheen sisällä. Näkö-

kulma on syntynyt ja vahvistunut tarpeesta löytää määritelmä perheille, jotka 

koostuvat ydinperheen ulkopuolisista suhteista. Määritelmässä painotetaan sitä, 

miten perheensisäiset riippuvuussuhteet suhtautuvat hoivaan ja välittämiseen 

mutta myös samanaikaisesti konflikteihin sekä kontrolliin perinteisissä perhe-

suhteissa kuten parisuhteessa tai vanhempi-lapsi-suhteessa. (Widmer 2016, 5–

16.)  

Yhteiskunnan ja organisaatioiden näkökulma perheeseen 

Yksilön ja pienryhmän näkökulmien lisäksi perhe voidaan määritellä yh-

teiskunnan ja organisaatioiden näkökulmasta (Adams & Trost 2005). Tilastokes-

kus (2019) määrittelee perheen seuraavasti:  

”Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekis-
teröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja 

avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.”.  

Tilastokeskus korostaa perheen määrittelyssään yhdessä asumista sekä vanhem-

pien välistä avio- tai avoliittoa. Tämän kaltaista määritelmää perheestä kutsutaan 

myös jääkaappimetaforaksi, jolla tarkoitetaan perheen syövän samasta jääka-

pista ja perheenjäseniä sitovan yhteen sukulaisuus (Terävä & Böök 2018, 89).  

Perheoikeudellisessa sääntelyssä tarkempaa määritelmää haetaan enem-

män vanhemmuudelle kuin perheelle. 2000-luvun Suomessa perheoikeudelli-

sessa sääntelyssä vanhemmuuden määrittelyssä keskeisenä periaatteena on lap-

sen edun periaate. Säännöksiä liittyen perheeseen, sen pysyvyyteen tai yhteisiin 

intresseihin on vähennetty ja ne on jätetty enemmän ihmisten omien valintojen 

ja keskinäisten sopimusten varaan. (Pylkkänen 2008, 71.) Jo 1960-luvulla 
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avioliittolain muutoksen yhteydessä katsottiin, ettei perhe-elämää ole enää tar-

vetta ohjata säännöksin, sillä aikaisemmasta poiketen perheeseen liittyi enää tun-

netehtävä (Helin 2004). Perheoikeudellinen määritelmä perheestä ja sen tehtä-

vistä onkin muuttunut paljon yhteiskunnan ja tuotantorakenteiden muuttuessa. 

(Rantala 2002, 14). Sen jäsennetään käyneen läpi kolmen vaiheen kehityskulun: 

esimoderni, moderni ja postmoderni vaihe. Esimodernissa vaiheessa perhe näh-

tiin orgaanisena kokonaisuutena, jolla on omat tavoitteet, tehtävät, toimintamal-

lit ja elämä. Sukulaisten lisäksi perheeseen liitettiin myös palvelusväki. Moder-

nissa vaiheessa kaupungistumisen ja modernin elämänmuodon myötä kehittyi 

pienperhe eli ydinperhe. Sitä määritteli biologisen yhteisyyden lisäksi yhdessä 

asuminen ja kotielämä.  Avioeroihin suhtauduttiin jyrkästi. Kaupungistumisen 

myötä monet perheen tehtävistä siirtyivät yhteiskunnalle ja perheenjäsenet in-

tegroituivat yksilöinä päivähoitoon, kouluun, työelämään tai organisaatioihin. 

Postmodernissa vaiheessa avioerot ja uudelleen avioituminen yleistyi. Tietoyh-

teiskunnassa perhe monimuotoistui ja ydinperheen rinnalle tuli myös muita per-

hemuotoja. (Rantala 2002,14.)  

Muutos perheoikeudellisessa määrittelyssä on tuonut perheen käsitteeseen 

mukaan myös tunteiden näkökulman, sekä yhteiskunnallisessa että yksilön mää-

rittelyssä. Tunteiden merkitys ja ihmisten henkisen hyvinvoinnin arvostus onkin 

viime vuosikymmeninä noussut. Aikaisemmin monet perustarpeet, kuten ravin-

non saaminen, rahan riittävyys tai luonnonilmiöistä selviäminen, ovat voineet 

merkitä henkistä hyvinvointia enemmän. (Rönkä, Laitinen & Malinen 2009, 205.) 

Kun ihmisten hyvinvointia ei samaisteta aineelliseen elintasoon, on perhesuh-

teita ja niihin liittyviä tunteita, läheisyyttä, luottamusta, osallisuutta ja turvalli-

suudentunnetta alettu pitämään hyvinvoinnin lähteinä (Jokinen ym. 2013). Tun-

nekeskeisyys näkyy myös siinä, miten perheeseen suhtaudutaan tai miten se ar-

votetaan. Perhesuhteilta vaaditaan aikaisempaa enemmän laatua, miellyttävää 

ilmapiiriä sekä tyydyttävyyttä. Tätä ilmiötä kutsutaan familistiseksi käänteeksi, 

joka korostaa aikaista enemmän perhearvoja sekä sisältää moralistisempaa kes-

kustelua perheestä. (Jallinoja 2006.) 
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Erot eri kulttuurien välillä vaikuttavat myös siihen miten eri tavalla eri yh-

teiskunnat tai yksilöt eri kulttuureissa määrittelevät perhettä. Adams ja Trost 

(2005) tarkastelevat julkaisussaan eri maiden perhekäsityksiä. Julkaisussa on ku-

vattu perhe-elämää ja perhekäsityksiä 25 eri maassa. Selkeimmät erot näiden 

maiden välillä koskettivat perhepolitiikkaa, yhdessä asumista sekä perheissä ta-

pahtuvaa väkivaltaa. Perhepolitiikka on tutkimuksen aikaan eronnut maiden vä-

lillä monin tavoin, mutta selkeimmäksi perheiden arvostukseen vaikuttavaksi te-

kijäksi tutkimuksessa arvioidaan Pohjoismaiden vanhempainvapaita sekä lapsi-

lisiä, jotka eivät ole monissa muissa maissa perheille mahdollisia. Sosiaalinen 

tuki vaikuttaa perheiden arvostuksen lisäksi siihen, miten tavoittelemisen arvoi-

sena perhe nähdään. Yhdessä asumisessa ilmenneet erot maiden välillä koskivat 

avoliittoja sekä aikuisten lasten asumista vanhempiensa luona. Kyseisen tutki-

muksen mukaan väkivalta perheissä eri maiden välillä vaihteli niin lainsäädän-

nön suhteen kuin yksilöiden suhtautumisen suhteen. Toisissa yhteiskunnissa vä-

kivalta nähdään ohjeellisena ja jopa oletettuna, kun taas toisissa kulttuureissa 

suhtautuminen oli päinvastainen. (Adams & Trost 2005.) Tutkimuksen toteutuk-

sesta on kuitenkin kulunut jo sen verran aikaa, ettei tuloksia voi verrata nykyhet-

keen. Kuitenkin tutkimuksesta voimme nähdä sen, että kulttuurien väliset erot 

perhekäsityksissä voivat olla suuriakin ja niillä on vaikutusta myös yksilön suh-

tautumiseen.  

2.2 Perherakenteet muutoksessa 

Kuten perhekäsitysten ja -asenteiden kohdalla on nähtävissä muutosta, myös 

perherakenteet ovat Suomessa muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Nykypäivänä perhemuodot ovat aikaisempaa moninaisempia ja lisäksi perhei-

den koossa on tapahtunut muutoksia lasten ja/tai vanhempien määrän muutok-

sen vuoksi. Avioliitto ei ohjaa perherakenteita yhtä vahvana instituutiona kuin 

ennen. Myös perheellistyminen siirtyy myöhempään vaiheeseen elämässä, mikä 

laskee myös lapsilukua.  (Jokinen 2017, 131.)  
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Vuoden 2017 tilastokeskuksen perhetilastoinnissa perheiden määrässä ta-

pahtui poikkeuksellinen muutos aikaisempaan verrattuna, sillä perheiden määrä 

pienentyi ensimmäistä kertaa perhetilastoinnin aikana. Vuoden 2017 lopussa 

Suomessa oli perheitä 1 472 000 ja perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä. (SVT 

2018.) Vuoden 2018 tilastoissa perheiden määrä jatkoi laskuaan, jolloin perheitä 

Suomessa oli 1 468 681 ja perheisiin kuului 73 prosenttia väestöstä (SVT 2019). Jo 

ennen vuotta 2017 perheiden määrän kasvu on ollut hyvin pientä. Lisäksi perhe-

väestön osuus Suomen väestöstä on ollut laskussa jo 1960–1970-luvuilta lähtien, 

jolloin se on ollut korkeimmillaan 86,7 % (Paajanen 2007, 9).  Vuoden 2020 tilas-

toissa perheiden määrän laskun on kuitenkin pysähtynyt, sillä edeltävään vuo-

teen verrattuna perheiden määrä kasvoi 285 perheelle (SVT 2021).  

Tilastokeskuksen perhetilastoinnin mukaan vuonna 2020 suomalaisista 

perheistä avioparien perheitä oli 63 prosenttia, jossa on mukana avioparit ilman 

lapsia sekä avioparit, joilla on lapsia. Tässä ei ole suuria muutoksia edeltävään 

vuoteen. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden 

määrä väheni edellisistä vuosista, kun taas avoparin ja lasten muodostamien per-

heiden määrä kasvoi. Lapsiperheiden kokonaismäärä oli vähentynyt edellisen 

vuoden tilastoista. Lapsiperheisiin, joihin kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias 

lapsi, kuului 37 prosenttia väestöstä ja yleisin lapsiperhemuoto oli edelleen eri 

sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostama perhe (56 prosenttia lapsi-

perheistä). Uusperheiden osuus lapsiperheistä on vuodesta 2004 asti ollut yhdek-

sän prosenttia. Kolmen sukupolven perheiden osuus kaikista perheistä oli hyvin 

pieni (0,6 prosenttia) ja niiden määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta. (SVT 

2021.) 

Nykypäivän perhemuotoja tarkasteltaessa on huomattavissa, miten moni-

naisia perheet nykyään ovat. Perinteisen ydinperheen rinnalla muita perhemuo-

toja ovat mm. yhden vanhemman perhe, uusperhe, sateenkaariperhe sekä kolmi- 

tai neliapilaperheet. (Mykkänen & Böök 2017, 59.) Myös yhden tai kahden hen-

kilön asuntokuntien määrä on kasvanut. Kahden hengen asuntokuntia voivat 

olla lapseton pari tai vanhempi lapsensa kanssa. (Jokinen 2017, 131.) Väestöliiton 

(2019) kuvatessa perheiden moninaisuutta mainitaan perhemuotoina 
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monikkoperheet, yhden vanhemman perheet, maahanmuuttajataustaiset per-

heet, kahden kulttuurin perheet, uusperheet, adoptioperheet, sateenkaariper-

heet, sijaisperheet ja tukiperheet. Widmerin (2016, 5; 19) mukaan tutkimukset, 

jotka keskittyvät ainoastaan ydinperheeseen sivuuttavat perheiden moninaisuu-

den. Hän ajatteleekin ydinperheen olleen jo vuosien ajan enemmän vain malli 

todellisuuden sijaan.  

Perhetilastojen antama kuva suomalaisista perheistä on kuitenkin puutteel-

linen, sillä tietyt perhemuodot jäävät huomioimatta. Tilastoilla ei saavuteta tietoa 

esimerkiksi perheistä, joissa lapset elävät vuoroviikoin eri vanhempiensa luona 

tai monen sukupolven perheitä, joissa isovanhemmat asuvat lastensa tai lasten-

lastensa kanssa. Lisäksi kolmi- ja neliapilaperheet jäävät tilastojen ulkopuolelle. 

Myös avoliitto on haastava tilastollisuudeltaan, sillä niitä ei rekisteröidä. Sama 

kohtalo on myös monilla ”uusilla” perhemuodoilla, esimerkiksi perheet, joissa 

lapsia on hankittu moderneilla lisääntymistekniikoilla, tai lat-perheet (living 

apart together = vakituisesti seurusteleva pari, jotka eivät asu yhdessä) (Jokinen 

2017, 131.) 
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3 LAPSEN PERHE 

Tässä luvussa kuvaan aikaisempia tutkimustuloksia siitä, miten lapset käsittävät 

perheen ja miten lapsi nähdään perheessä. Varsinkaan varhaiskasvatusikäisten 

lasten näkökulmasta perheen määrittelyyn liittyvää tutkimusta ei ole tehty ko-

vinkaan laajasti. Jotta esille tulisi myös lasten näkökulma mahdollisimman laa-

jasti, olen hyödyntänyt tässä luvussa myös tutkimuksia kouluikäisistä lapsista. 

Samasta syystä osa tutkimuksista on suhteellisen vanhoja. Lisäksi käsittelen per-

heen merkitystä lapselle sekä kehityksellisestä että yhteiskunnallisesta näkökul-

masta. 

3.1 Lapsen käsityksiä perheestä 

Sosiologisessa perhetutkimuksessa lapsi nähdään erityisenä toimijana perheessä, 

jolle perheellä on aikaan ja paikkaan sidottuja merkityksiä, ja joka samanaikai-

sesti rakentaa ja ylläpitää perheyttä omalla toiminnallaan. Tämänkaltainen lap-

sen yksilöllinen suhde perheeseen liittyy nais- ja lapsuustutkimuksille ominai-

seen näkemykseen, että perheellä ylipäätään on erilaisia merkityksiä sen eri jäse-

nille.  (Ritala-Koskinen 2001, 41.)  

Lapsen oma kokemus hänen omasta perheestään ja erityisesti kokemus per-

heen rakenteesta vaikuttavat hänen omaan perhekäsitykseensä. Onhan hänen 

oma perheensä ainoa perhe, josta lapsella on kokemus perheenjäsenenä. Selkeää 

syy-seuraus-suhdetta perhetaustan ja perhekäsityksen välille ei kuitenkaan 

voida määrittää ja on lisäksi vaikea sanoa, mihin suuntaan perhetausta perhekä-

sitystä rakentaa. Esimerkiksi tutkimustuloksia on saatu siitä, että eroperheiden 

lapset nimeävät muita lapsia vähemmän erilaisia perhemuotoja ja toisaalta myös 

tutkimustuloksia siitä, että eroperheiden lapset ovat avoimempia eri perhemuo-

doille. (Rigg & Pryor 2007, 17.) 

Riggin ja Pryorin (2007, 17) mukaan eri tutkijat ovat lähestyneet lasten per-

hekäsityksiä kolmesta eri näkökulmasta. Lapsen muodostamaan käsitykseen 

perheestä vaikuttavat kehitykselliset erot, kokemukset perherakenteesta sekä 
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kulttuuriset erot.  Piaget (1928) on ollut yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka on 

selvittänyt lasten käsityksiä perheestä. Hänen tutkimuksensa keskittyi kehityk-

sellisiin eroihin eri ikäryhmissä. Piaget tutki 7–12-vuotiaita lapsia ja hän jakoi 

heidän määritelmänsä perheeseen kuulumisesta kolmeen luokkaan. Ensimmäi-

nen luokka, 7–8-vuotiaat, määritteli perheeseensä ne, jotka asuivat yhdessä. Toi-

nen luokka, 9–10-vuotiaat, määritteli perhettä asuinpaikan lisäksi biologisen suh-

teen avulla. Kolmannen luokan, 11–12-vuotiaat, määritelmät perheestä eivät 

huomioineet enää yhdessä asumista ollenkaan ja olivat laajempia. Piaget’n tutki-

muksen perusteella lasten käsitys perheestä moninaistui iän myötä.  

Lapsen perhekäsityksen voidaan katsoa koostuvan sosiaalisesta, psykolo-

gisesta, biologisesta ja juridisesta ulottuvuudesta. Sosiaalinen ja psykologinen 

ulottuvuus määrittävät sitä, kenet lapsi näkee itselleen tärkeänä sekä käytännöl-

lisistä että tunnetason syistä. Juridisella ulottuvuudella tarkoitetaan juridisesti 

määriteltyjä perheenjäsen oikeuksia sekä velvollisuuksia, ja biologisen ulottu-

vuus korostaa biologista suhdetta toiseen perheenjäseneen. Kukin ulottuvuus 

korostuu eri tavalla kunkin yksilön perhekäsityksessä ja esimerkiksi perhemuo-

dot vaikuttavat painotuseroihin. Esimerkiksi uusperheessä lapsen on todennä-

köisemmin tehtävä määrittelyeroa sosiaalisen ja biologisen vanhemmuuden vä-

lille tai adoptioperheessä juridinen päätös huoltajuudesta saa erilaisen merkityk-

sen kuin muissa perhemuodoissa. (Ritala-Koskinen 2003, 124–127.)  

Suomessa tutkimusta lasten perhekäsityksistä on tehnyt Aino Ritala-Koski-

nen (2001). Väitöskirjassaan hän on tutkinut uusperheissä asuvien lasten käsityk-

siä perheestä. Tutkittavat olivat 6–16-vuotiaita ja vain kaksi heistä oli alle kou-

luikäisiä. Hänen tutkimuksessaan uusperheiden lapset määrittelivät perheeseen 

kuulumisen neljällä eri tavalla: yhdessä asuvat, yhdessä asuvat + muut, biologi-

nen perhe sekä perhe liikkeessä. Yhdessä asuvat + muut kategorialla tarkoitetaan 

avoimempaa ja laajempaa perhekäsitystä, jossa yhdessä asuvien lisäksi perhee-

seen liitettiin myös muualla asuvia. Perhe liikkeessä tarkoittaa tapaa tulkita oma 

perheensä ikään kuin liikkeessä tai muutoksessa olevana. Tällöin perhettä ei 

nähdä pysyvänä tai vakiintuneena, vaan perhesuhteet elävät ja uusien jäsenien 
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kuulumisesta perheeseen käydään rajanvetokeskusteluja. (Ritala-Koskinen 2001, 

87–122.)  

Perhetutkimuksen kentällä kehitys- ja ikätasojen eroja on tutkittu suhteessa 

lasten perhekäsitykseen (Rigg & Pryor 2007, 17–18). Kun tutkimuksissa on ver-

rattu nuorempien ja vanhempien lasten näkemyksiä keskenään, on huomattu, 

että nuorempien lasten käsityksissä korostuivat yhdessä asuminen sekä yhdessä 

oleminen. Vanhempien lasten vastaukset korostivat sen sijaan biologisia ja lain-

mukaisia tekijöitä. (Gilby & Pederson 1982.) Toisessa tutkimuksessa nuoremmat 

lapset korostivat avioliittoa ja arkista kanssakäymistä, kun taas vanhemmat lap-

set korostivat vuorovaikutussuhteen luonnetta ja laatua (Morrow 1998, Riggin & 

Pryorin 2007 mukaan). Yksi perheiden luokitteluun vaikuttavista tekijöistä on 

lapsen kognitiivinen kypsyys, mutta on tärkeää tutkia myös muita osatekijöitä 

perhekäsityksen rakentumisessa. (Rigg & Pryor 2007, 18).  Uusi-seelantilaisessa 

tutkimuksessa haastateltiin 9–13-vuotiaita lapsia erilaisista kulttuurisista ja so-

sio-ekonomisista taustoista. Heiltä kysyttiin avoimia kysymyksiä perheen mää-

ritelmästä sekä pyydettiin nimeämään erilaisten kuvausten joukosta ne perhe-

muodot, jotka he kokivat todellisiksi. Vaikka tutkimuksen kaikki lapset nimesi-

vät ydinperheen todelliseksi perhemuodoksi, melkein kaikki lapset tunnistivat ja 

kuvasivat lisäksi muita perhemuotoja lähes yhtä paljon. Tutkimuksen mukaan 

lapset olivat ylipäätään hyväksyviä uudempia perhemuotoja kohtaan. (Rigg & 

Pryor 2007, 20–21;29.)  

Varhaiskasvatusikäisiin lapsiin keskittyvässä tutkimuksessa selvitettiin 4–

5-vuotiaiden portugalilaisten lasten käsityksiä perheestä. Haastatteluissa hyö-

dynnettiin lapsen omia piirroksia perheestä ja perheenjäsenistä. Kun lapsilta ky-

syttiin heidän mielipidettään siihen, ketkä kuuluvat perheeseen, yleinen mieli-

pide oli saman katon alla asuvat henkilöt tai säännöllisesti arjessa tavattavat lä-

heiset.  Kyseisen tutkimuksen mukaan lapset näkevät perheeseen kuulumisen 

liittyvän yhdessä asumiseen ja läheisyyteen. (Oliveira-Formosinho 2009.) 

Kulttuuristen erojen yhteyttä lasten käsityksiin perheestä on tutkittu vähän. 

Muutamia tutkimuksia aiheesta kuitenkin on tehty, joiden mukaan myös kult-

tuuriset erot vaikuttavat lasten käsityksiin yhtä lailla kuin lapsen kognitiivinen 
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kypsyyskin. Day ja Remigy (1999) tutkivat meksikolaisten ja ranskalaisten lasten 

perhekäsityksiä. Tutkimuksen meksikolaislapset määrittelivät perheen biologi-

sen suhteen perusteella, kun taas ranskalaiset lapset painottivat suhdetta, johon 

liittyy voimakkaita tunteita. (Day & Remigy 1999.) Toisaalta tutkittaessa lapsia 

eri etnisistä taustoista, mutta samalta asuinalueelta, löydettiin lasten käsityksistä 

enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. (Morrow 1998; Rigg & Pryor 2007 

mukaan.) 

Ritala-Koskinen (2003, 133–134) toteaa tutkimustensa tulosten moninaisuu-

den perusteella, ettei ole olemassa absoluuttista perhettä, jolla olisi yksi olemus 

ja joka voitaisiin näin yksiselitteisesti analysoida. Sen sijaan perhekäsityksen voi-

daan katsoa rakentuvan yksilöllisenä, tilanteittain rakentuvana ja ajassa muuttu-

vana ”perhepolkuna”. Tällöin yksilön oma perhe määrittyy eri tavoin elämän eri 

tilanteissa. Lapsuus ei kuitenkaan ole yksi yhtenäinen elämäntilanne, vaan perhe 

voi näyttäytyä myös lapsille hyvin erilaisena. Lasten perhekäsityksen kohdalla 

on huomioitava myös lapset aktiivisina kulttuurinluojina. Lapset ammentavat 

oman perhekäsityksen rakentamisessa resursseinaan yleisesti kulttuurissa voi-

massa olevia ymmärtämisen tapoja, mutta ne eivät kuitenkaan sido lasta ja hei-

dän omaa perhekäsitystään. (Ritala-Koskinen 2003, 133–134.)  

3.2 Perheen merkitys lapselle 

Vaikka perherakenteissa ja perheiden koossa on tapahtunut muutoksia, on per-

heen merkitys pysynyt hyvin samanlaisena (Mykkänen & Böök 2017, 59–60). 

Perhe merkitsee ihmiselle yhteenkuuluvuuden tunnetta, läheisyyttä sekä turvaa 

(Sclater, Doolittle & Ribbens MacCarthy 2008, Mykkänen & Böök 2017, 59–60 mu-

kaan). Sekä lapsen perheyhteisöllä että sen hetkisellä elämäntilanteella on yhteys 

lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Niin ihmissuhteet kuin kotiolojen laatu 

ovat pienen lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. (Mykkänen & 

Böök 2017, 59.)  

Perhe on lapselle useimmiten ensimmäinen ja tärkein kasvuympäristö. 

Perhe on lapselle tärkeä emotionaalisen turvallisuuden sekä hyvinvoinnin lähde, 
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oli kyseessä sitten minkä muotoinen perhe tahansa. (Jokinen ym. 2013.) Pitkään 

yhdeksi perheen tärkeimmäksi tehtäväksi on katsottu jälkikasvusta huolehtimi-

nen ja sen yhteiskuntaan sosiaalistaminen. Tämä pitää sisällään perinteiden siir-

tämistä sekä kasvatusta itsenäiseksi ja vastuulliseksi ihmiseksi. (Mykkänen & 

Böök 2017, 60.) Turvallisella kasvuympäristöllä on yhteys lapsen kiintymyssuh-

teeseen. Kiintymyssuhde muodostuu varhaisessa lapsen ja aikuisen välisessä 

vuorovaikutuksessa ja voi olla joko turvallinen tai turvaton. (Pesonen, 2010.) Tur-

vallinen kiintymyssuhde on edellytys suotuisalle psyykkiselle kehitykselle, op-

pimiselle sekä hyvälle stressin ja turhautumisen sietokyvylle. Turvattoman kiin-

tymyssuhteen lapsuudessaan omaavan on kuitenkin mahdollista kokea korvaa-

via kokemuksia myöhemmin elämässään ja perheen ulkopuolelta. (Pesonen, 

2010.) 

Tutkimusten perusteella hyvät ja läheiset perhesuhteet tukevat lapsen kas-

vua ja kehitystä (Golombok ym. 2014, 465). Lapset kaipaavat ja viettävät mielel-

lään aikaa heille läheisten kanssa (Kyrönlampi-Kylmänen 2007, 165). Läheiset ai-

kuiset tarjoavat perustan lapsen kehitykselle ja keskeisten arvojen muodostumi-

selle. Vanhemmilla on keskeinen rooli myös lapsen perhekäsityksen muodostu-

misessa. (Sakharova, Zhuravleva & Bataeva 2021, 46.) Peltola (2014) määrittelee-

kin hyvän perheen sellaiseksi, joka viettää paljon aikaa yhdessä ja on läheinen. 

Osallistuminen ja sitoutuminen arjen päivittäiseen toimintaan kotona perheen 

kanssa tai muissa toimintaympäristöissä ovat lapsen kehitystä ja hyvinvointia 

tukevia tekijöitä (Weisner 2002, 279). Kuitenkaan pelkkä perheen olemassaolo ei 

takaa lapsen hyvinvointia, vaan nimenomaan perheen hyvinvoinnin katsotaan 

heijastuvan lapseen. Esimerkiksi kotoa opittu avuttomuus ja masentuneisuus 

perheessä ovat riskitekijöitä lapsen oppimis- ja suoritusstrategioiden kannalta. 

Hyvinvoivassa ja lapsen omiin taitoihin luottavassa kotiympäristössä lapsi to-

dennäköisemmin omaa positiivisemmat kykyuskomukset itseensä sekä tehok-

kaammat oppimisstrategiat. (Kronqvist 2017, 25.) Perheen sosiaaliset ja emotio-

naaliset voimavarat voivat vaikuttaa myös siihen, millä tavoin perheen ongelmia 

ratkotaan ja lapsen tervettä psyykkistä kehitystä suojataan (Mykkänen & Böök 

2017, 65). 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tämän laadullisen tutkimuksen tehtävänä on selvittää 5–6-vuotiaiden lasten kä-

sityksiä perheestä. Varhaiskasvatusikäisten lasten perhekäsityksiä on tutkittu 

Suomessa hyvin vähän. Monet tutkimukset aiheesta koskevat vanhempia lapsia 

tai tiedonantajina ovat toimineet varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmat. 

Ymmärtämällä kaikkien perheenjäsenten näkökulmia perheeseen, ymmär-

rämme perhettä paremmin sekä kokonaisuutena että subjektiivisina kokemuk-

sina. Tutkimus antaa tietoa myös lapsen roolista ja asemasta perheessä. Tämä tu-

kee lasta itseään, mutta myös lapsen elämässä toimivia aikuisia. Tutkimuksen 

avulla saadaan tietoa, joka tukee esimerkiksi lapsen perheidentiteetin rakentu-

mista ja sen tukemista ja muiden perheiden suvaitsevaa ja ymmärtävää kohtaa-

mista.  

Tutkimuksen tavoite ja päätutkimuskysymys on kerätä tietoa lasten perhe-

käsityksistä. Tutkimuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, mitä lapset 

puhuvat perheestä, minkälaisia määritelmiä he antavat perheelle ja minkälaisia 

perusteluja lasten puheessa on perheenjäsenyydelle. Lasten antamat määritelmät 

perheelle sekä perustelut perheenjäsenille ovat tutkimukseni apukysymyksiä, 

joiden avulla kokoan tarkempaa tietoa päätutkimuskysymykseen lasten perhe-

käsityksistä.  

 

Tutkimuskysymys:  

1. Minkälaisia perhekäsityksiä lapsilla on?  

Tutkimuksen apukysymykset:  

1.1. Miten lapset määrittelevät perheen? 

1.2. Ketkä kuuluvat lasten mielestä perheeseen ja miksi?   
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa  

Lasten tuottamaa hyvinvointitietoa tuotetaan yleisimmin laadullisilla tutkimuk-

silla (Helavirta 2011, 38). Laadullinen tutkimus pyrkii vastaamaan tutkimusky-

symykseen yksityiskohtaisesti ja kattavasti (Patton 2002, 14). Tämä tutkimus on 

lapsinäkökulmaista tutkimusta ja toteutettu laadullisesti fenomenografisella tut-

kimusotteella.  

Fenomenografia 

Fenomenografia on tutkimussuuntaus, joka on kehitetty vastaamaan ajattelua ja 

oppimista koskeviin kysymyksiin (Marton 1988, 141). Fenomenografisen tutki-

muksen tavoitteena on tutkia, miten ympäröivä maailma rakentuu ja ilmenee yk-

silön tietoisuudessa, ja luoda teoria tutkittavasta ilmiöstä. (Marton 1988, 144; 

Ahonen 1994, 114). Fenomenografisessa tutkimuksessa keskistytään arkipäivän 

ilmiöitä koskeviin käsityksiin ja niiden erilaisiin ymmärtämisen tapoihin. (Syrjälä 

ym. 1994, 113.)  

Ihminen luo käsityksiä aikaisemmin koettujen ilmiöiden pohjalta liittämällä 

eri tapahtumia toisiinsa ja pyrkimällä selittämään niitä (Ahonen 1994, 116). Käsi-

tykset eroavat riippuen yksilön taustasta, jota määrittävät esimerkiksi ikä, kou-

lutus, kokemukset ja sukupuoli (Metsämuuronen 2011, 240). Käsitys on yksilön 

ja ympäröivän välinen suhde ja ilmiönä käsitys on hyvin dynaaminen. Ihmisen 

käsitys tietyn asian suhteen saattaa muuttua jopa useita kertoja lyhyen ajan si-

sällä. Kuitenkin käsityksen katsotaan eroavan mielipiteestä, sillä käsitys on mie-

lipidettä voimakkaampi suhtautuminen ilmiötä kohtaan ja vaatii perusteita. (Syr-

jälä ym. 1994, 116–117.) Käsitys ei siis ole täysi kuva ulkoisesta maailmasta vaan 

osittain subjektiivinen ja osittain objektiivinen kokonaisuus. Käsitys on koke-

muksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva tietystä ilmiöstä. (Ahonen 1994, 

116–117.)  
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Fenomenografisessa tutkimuksessa ei pyritä kuvaamaan yksilöä tai keski-

tytä vastauksiin yksittäisinä tapauksina, vaan tutkimuksen tavoitteena on löytää 

ja systematisoida ajattelutapoja. Kokonaisuuden avulla pyritään kategorisoi-

maan käsityksiä ja löytämään niiden välisiä loogisia suhteita. (Häkkinen 1996, 39; 

Patton 2002, 104–107; Huusko & Paloniemi 2006, 165; Kettunen & Tynjälä 2018, 

2–3.) Analyysivaiheessa pyritään löytämään aineistosta rakenteellisia eroja, jotka 

selventävät käsitysten suhdetta toisiinsa sekä tutkittavaan ilmiöön. Näiden ra-

kenteellisen erojen perusteella muodostetaan kuvauskategorioita, jotka ilmentä-

vät erilaisia tapoja käsittää tutkittavaa ilmiötä. (Huusko & Paloniemi 2006, 165.) 

Tässä tutkimuksessa ei siis pyritä kuvaamaan jokaisen tiedonantajan käsitystä 

perheestä, vaan on tarkoitus löytää aineistosta lapsille ominaisia tapoja käsittää 

perhe. Tämä ei tarkoita, että yksi lapsi lokeroituisi automaattisesti yhteen käsi-

tystyyppiin, vaan yksilön käsityksissä voi ilmetä ominaisuuksia useistakin ajat-

telutavoista.  

Lapsinäkökulmainen tutkimus 

Varhaiskasvatustiede on laajeneva tutkimuskenttä, joka pitää sisällään nuoret 

lapset, heidän perheensä ja yhteisönsä (Farrell, Kagan, Tisdall 2016, 2). Nykypäi-

vänä pyritään yhä voimakkaammin saamaan lasten ääntä ja osallisuutta esille 

tutkimuksissa (O’Reilly & Dogra 2017, 2). Tämä tutkimus on lapsinäkökulmaista 

tutkimusta, minkä tavoitteena on kerätä aineistoa sellaisilla menetelmillä, jotka 

mahdollistavat lasten äänen kuulemisen (Karlsson 2010, 127–132). Lapsinäkökul-

mainen tutkimus on verrattain uusi käsite, joka laajentaa lapsuudentutkimuksen 

kenttää. Tutkimusta on mahdollista toteuttaa lapsilähtöisesti aikuisten toimesta, 

kun taas lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa lapsi osallistuu tiedon tuottami-

seen ja aikuisen esiin tuomien näkökulmien lisäksi tutkittavaa aihetta pyritään 

lähestymään myös lasten näkökulmasta. (Karlsson 2010, 123–124.) Tässä tutki-

muksessa lasten näkökulma on huomioitu haastattelun avoimuudella sekä haas-

tattelun kuvakollaasimenetelmällä.  

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa lasten ta-

vasta hahmottaa maailmaa joko kommunikaatiotavan, kokemusten, käsitysten, 
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näkemysten tai ilmaisutavan kautta. Lapsinäkökulmainen tutkimus vastaa sii-

hen, miten lapset oppivat, kasvavat, toimivat tai luovat omaa kulttuuriaan. 

(Karlsson 2012, 23.) Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, 

että lapset eivät ole vain toimijoita, joilla on sanottavaa. Sen sijaan lapsilla on nä-

kökulmia, joita he kykenevät tuomaan itse esille tutkimuksissa (James & James, 

2008, 19). Lapset nähdään aktiivisina tiedontuottajina, joilta voidaan saada mer-

kittävää tietoa heidän maailmastaan ja aiheista, jotka koskettavat heitä. (Farrell, 

Kagan & Tisdell 2016, 6.) Lapsuustutkimuksen mukaan lapsilla nähdään olevan 

sellaista tietoa ja näkökulmia nykypäivän lapsuudesta, joita muilla ikäluokilla ei 

ole (Karlsson 2012, 26). Lasten näkökulman huomioiminen tutkimuskentällä kos-

kee myös lasten oikeuksien kunnioittamista (O’Reilly & Dogra 2017, 4).  

5.2 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston keruu 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tavoitteenani oli saada haastateltaviksi var-

haiskasvatusikäisiä lapsia 4-vuotiaasta ylöspäin, sillä tätä nuoremmille koin ai-

heen liian abstraktiksi. Lisäksi yli 4-vuotiaiden kokemukset perheistä ovat jo to-

dennäköisesti laajentuneet oman perheen ulkopuolelle, erityisesti kun haastatel-

tavina oli varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia. Lopulta tutkimukseen osallis-

tuneiden lasten myötä kohderyhmä kaventui 5–6-vuotiaisiin.  

Kartoitin tutkimuspäiväkoteja ottamalla yhteyttä päiväkotien johtajiin säh-

köpostitse. Lopulliset tutkimuspäiväkodit valikoituivat tiedusteluihin vastan-

neista päiväkodeista yhteisten aikataulujen sopivuuden perusteella. Valintaan ei 

vaikuttanut lapsiryhmäaines tai eri perhemuotojen määrä ryhmässä. Näitä tie-

toja en edes tiedustellut etukäteen. Ennen aineistonkeruuta anoin luvat tutkimus-

haastatteluja varten kunnan Varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyk-

siköstä sekä päiväkodin johtajilta. Keräsin tutkimuksen aineiston lokakuussa 

2019 kahdessa keskisuomalaisessa päiväkodissa, kolmessa eri lapsiryhmässä. 

Lähetin näiden kolmen ryhmän kaikille lapsille (39 lasta) ja heidän huolta-

jilleen tiedotteen tutkimuksesta ja tietosuojailmoituksen sekä suostumuslomak-

keen allekirjoitettavaksi. Suostumuslomakkeessa (liite 1) oli lapselle oma kohta 
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allekirjoitettavaksi nimellä tai valitsemallaan piirroksella. Tutkimusjoukko rajau-

tui 14 lapseen (11 tyttöä ja 3 poikaa) palautettujen lupien perusteella. Kolme lasta 

ei halunnut osallistua tutkimukseen äänityksen takia ja muut lomakkeet eivät 

palautuneet vanhemmilta. Tutkimusjoukon sukupuolijakauma selittyy ryhmien 

tyttövaltaisuudella ja kahdesta lapsiryhmästä tutkimuslupia palautui vain tyttö-

jen huoltajilta. Lapset eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja. Kaikkia lapsia oli 

tiedotettu haastattelusta etukäteen ja ennen haastattelutilannetta kerroin jokai-

selle lapselle erikseen kuka olen, miksi olen paikalla, mitä seuraavaksi teemme 

yhdessä ja mitkä hänen oikeutensa ovat. Lisäksi kysyin, onko lapsille jotain ky-

syttävää minulta. Tutkimuksen alussa harvalla lapsella oli lisäkysymyksiä. Muu-

tama kysyi jo näkyvillä olevista askarteluvälineistä ja yksi lapsista tiedusteli, ha-

luanko hänen luettelevan kaikkien sukulaisten nimet. Haastattelun jälkeen 

useimmat lapsista halusivat kuulla minulta vastauksia samoihin kysymyksiin 

perheestä.  

Fenomenografiselle tutkimukselle on ominaista kerätä aineistoa yksilö-

haastatteluna tai pienryhmiä hyödyntäen (Kettunen & Tynjälä 2018, 3; Syrjälä 

ym. 1994, 114). Aineistonkeruumenetelmiksi valitsin teemahaastattelun ja visu-

aalisen aineiston keräämisen kollaasimenetelmällä. Lasten tutkimushaastatte-

luissa lähtökohta on siinä, että lapsi itse on paras asiantuntija kertomaan omasta 

elämästään ja käsityksistään tai kokemuksistaan (Roos & Rutanen 2014, 28).  

Lasten kanssa käyty keskustelu 

Raittila, Vuorisalo ja Rutanen (2017, 268) käyttävät tutkimuksessaan lasten haas-

tattelun sijaan käsitettä lasten kanssa käyty keskustelu. Keskustelun avulla tut-

kija pyrkii saamaan tutkimuksensa kannalta tarkoituksenmukaista tietoa lasten 

omalla kielellä ja lähestymistavoilla säilyttäen lasten omat ajatukset ja näkökul-

mat. Haastattelussa on usein piirteitä myös dialogisesta haastattelumenetel-

mästä, jossa haastattelija on kysyjän sijaan aktiivinen keskustelija (Patton 2002, 

339). Haastattelutilanteeseen suhtautuminen keskustelunomaisesti mahdollistaa 

lasten kohtaamisen vuorovaikutuskumppaneina. Kuitenkaan tilannetta ei voida 

määritellä puhtaasti keskusteluksi, sillä haastattelijalla on aloitteentekijänä 
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näkemys siitä, minkälaisia asioita keskustelussa on tarkoitus käsitellä. Saadak-

seen lasten oman äänen ja kerronnan esille keskustelutilanteessa, on haastatteli-

jan muodostettava ymmärrettäviä kysymyksiä ja kerrontapyyntöjä. (Raittila, 

Vuorisalo & Rutanen 2017, 270.) Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruutilanteista 

käytän edelleen nimitystä haastattelu, mutta haastattelutilanteista pyrin luo-

maan keskustelunomaisia.  

Haastattelun etu aineistonkeruumenetelmänä on joustavuus. Haastatteluti-

lanteessa kysymykset (liite 2) on mahdollista esittää uudelleen tai esittää tarken-

tavia kysymyksiä. (Patton 2002, 340).  Erityisesti lasten kohdalla ja lasten näkö-

kulman tavoittamisessa tämä on etu, sillä aikuisen omat ennakko-oletukset voi-

vat vaikeuttaa lapsen näkökulman hahmottamista. Lasten haastattelussa on py-

rittävä kunnioittamaan lapsen oikeutta tulla kuulluksi. Haastattelijan on ylitet-

tävä kielellinen kynnys ja keskustelemalla varmistettava lapsen sanoma omien 

tulkintojen sijaan. (Raittila, Vuorisalo & Rutanen 2017, 270.) 

Äänitin haastattelutilanteet litterointia varten. Tutkimuksissa on havaittu, 

että äänityslaitteiden käyttö haastattelutilanteessa voi vaikuttaa haastateltavan 

käyttäytymiseen, minkä takia pyrin tekemään nauhoitusvälineet tutuiksi lapsille. 

Haastattelun alussa lapset saivat itse nauhoittaa lyhyet äänitykset ja kuunnella 

ne. Tämä oli lapsista mielenkiintoista ja purki jännitystä äänittämisestä.  Nauhoi-

tusvastuun antaminen lapselle rikkoo haastattelutilanteessa syntyvää valtasuh-

detta aikuisen ja lapsen välillä. (O’Reilly & Dogra 2016, 49–53.) Oma kokemuk-

seni on, että äänityslaitteet eivät vaikuttaneet tutkimukseen osallistuneiden las-

ten rajoittavasti. Ennemminkin vaikutus oli positiivinen, sillä moni lapsista oli 

valmis kuuntelemaan haastattelun kokonaisuudessaan nauhalta.  

Sanattomalla viestinnällä tai hiljaisuudella voi olla merkitystä tutkimusana-

lyysissa (Raittila, Vuorisalo & Rutanen 2017, 274). Tämän takia kirjasin ylös pa-

perille tai sanoitin nauhoitukseen tärkeimmät havainnot lasten ruumiinkielestä, 

liikkumisesta tai muusta toiminnasta. Tämä koski esimerkiksi tilanteita, jossa 

lapset vastasivat puheen sijaan nyökkäämällä tai pudistamalla päätään, mikä ei 

tallentunut äänitykseen. 
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Teemahaastattelu 

Toteutin lasten haastattelut teemahaastatteluna. Teemahaastattelu on puo-

listrukturoitu haastattelu, jossa keskustelussa edetään etukäteen valittujen tee-

mojen avulla (ks. liite 2). Teemahaastattelussa tarkennukset ja lisäkysymykset 

ovat mahdollisia. (Eskola & Suoranta 1998, 63–65.) Muodostin haastatteluun va-

litut teemat tutkimuskysymysten perusteella. Haastateltaville oli ennen haastat-

telua kerrottu tutkimuksesta opettajien ja vanhempien toimesta, ja haastattelun 

alkaessa kertasimme yhdessä aiheen, teemat sekä tutkittavien oikeudet. Ennen 

haastattelun alkua näytin heille huoltajien kanssa allekirjoittamansa (nimi tai 

piirros) suostumuslomakkeet (liite 1) ja kysyin, haluavatko he olla edelleen mu-

kana tutkimuksessa. Monien lasten kanssa keskustelimme myös siitä, mitä tutki-

mus tarkoittaa. Tutkimuksen aiheen tietäminen etukäteen mahdollistaa syvem-

piä vastauksia ja siten antaa lisää tutkimustietoa (Tuomi & Sarajärvi 2018). Ai-

heesta lapset olivat saaneet kuulla opettajilta ja kotiin lähetetystä suostumuslo-

makkeesta. Tarkempia haastattelukysymyksiä lapset eivät tienneet etukäteen. 

Monet lapsista kertoivat keskustelleensa perheistä kotona huoltajiensa kanssa 

ennen haastattelua. Näillä keskusteluilla on voinut olla vaikutusta lasten anta-

miin vastauksiin, mutta kollaasiaskartelussa tehtyjen valintojen ansiosta lasten 

oman ääni korostuu haastattelutilanteessa.  

Toteutin teemahaastattelut parihaastatteluna eli tilanteessa olivat mukana 

yksi haastattelija ja kaksi haastateltavaa. Haastattelija oli tutkimukseen osallistu-

neille lapsille vieras aikuinen, mikä mahdollisesti lisäsi tilanteen jännittävyyttä. 

Parihaastattelujen myötä toivoin saavani yksilöhaastattelua rikkaamman aineis-

ton lasten keskustelujen myötä (ks. Puusa 2020,111). Tämä toteutuikin, sillä parin 

läsnäolo tuotti hyvää keskustelua lasten välillä. Erityisesti tilanteet, joissa lapset 

olivat eri mieltä, rikastuttivat aineistoa, sillä lapset joutuivat näissä tilanteissa pe-

rustelemaan kantaansa kaverilleen. Eskolan ja Suorannan mukaan (1998) pari-

haastattelu mahdollistaa yksilöhaastattelua laajemman tiedon saamisen, sillä 

lapset voivat muistella yhdessä sekä saavat toisistaan tukea ja rohkaisua.   

Pari- ja ryhmähaastattelutilanteissa on aina se riski, että arempien lasten 

ääni jää kuulematta (Helavirta 2007, 631). Kiinnitin tähän huomiota 
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haastattelutilanteissa kohdistamalla kysymyksiä nimeltä molemmille lapsille tai 

kysymään välillä suoraan ensin hiljaisemmalta lapselta, jotta myös hän sai välillä 

ensimmäisen puheenvuoron.  Parien valinnan tein yhteistyössä varhaiskasvatuk-

sen opettajien kanssa. He tunsivat tutkimuksen lapsiryhmät minua paremmin, 

joten he suosittelivat, ketkä lapsista tukisivat parhaiten toisiaan haastattelutilan-

teissa. 

Visuaalinen kollaasimenetelmä 

Tutkimuksen aineistonkeruussa lapset ohjeistettiin kokoamaan tyhjälle paperille 

kuvitteellinen perhe kollaasimenetelmällä (tehtävänanto liitteessä 2). Tätä varten 

jokaiselle haastatteluparille oli tuotu neljä aikakausilehteä askartelumateriaa-

liksi. Haastatteluissa käytetyt lehdet hankittiin tiedustelemalla useiden lehtien 

toimituksista mahdollisia ylijääneitä aikakausilehtiä ja lopulta lehtiä saatiin Sa-

noma Medialta (Me Naiset nro: 46/17 ja 25–26/18) sekä K-ryhmältä (Pirkka nro: 

8/19 ja 4/2019). Tämä mahdollisti sen, että kaikilla pareilla lehdet olivat saman-

laiset, mikä lisää aineistonkeruun luotettavuutta. Lehdet sisälsivät erilaisia ja eri 

ikäisiä ihmisiä, joten erilaisten perheenjäsenten löytäminen lehdistä oli mahdol-

lista ja lapset joutuivat tekemään valintoja monista vaihtoehdoista. Lehdistä löy-

tyi myös kuvia eläimistä ja leluista. Lapsilla oli lisäksi mahdollisuus tehdä kol-

laasiin lisäyksiä kynällä piirtäen tai kirjoittaen, mutta kukaan lapsista ei valinnut 

tehdä näin. Askartelun jälkeen lapset saivat esitellä oman kollaasiperheensä, joi-

den pohjalta käytiin keskustelua teemahaastattelurungon (liite 2) mukaisesti. 

Teemahaastattelurungossa on myös kuvattu, missä järjestyksessä askartelu ja 

haastattelu etenivät.  

Kollaasilla tarkoitetaan Nyyssölän (2015) mukaan alun perin kuvataiteesta 

lähtöisin olevaa tekniikkaa, jossa yhdistellään erilaisia valmiita materiaaleja sa-

maan teokseen. Kollaasimenetelmä muistuttaa toimintatavoiltaan hieman photo 

elication-menetelmää, jossa haastateltava valmistautuu haastatteluun kuvaa-

malla tutkittavaan aiheeseen liittyviä kuvia, joiden pohjalta keskustellaan. Tässä 

tutkimuksessa lapset valitsevat ja leikkaavat lehdistä kuvat, jotka toimivat kes-

kustelun herättäjinä. (Nyyssölä 2015, 27.) 
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Nyyssölä (2015) on käyttänyt kollaasimenetelmää 13–15-vuotiaiden nuor-

ten haastattelun tukena.  Nyyssölän mukaan kollaasimenetelmä helpottaa ku-

vien antaman informaation avulla kysymysten esittämistä haastateltaville. Sa-

malla kuvat luovat yhteisymmärrystä haastattelijan ja haastateltavan välille sekä 

helpottavat haastateltavan keskittymistä aiheeseen. Täten kollaasimenetelmä vä-

hentää myös jännitystä haastattelutilanteesta ja antaa enemmän aikaa haastatel-

tavalle jäsentää ajatuksiaan. (Nyyssölä 2015, 28.) Roosin ja Rutasen (2014, 34) mu-

kaan visuaaliset menetelmät toimivat haastattelutilanteissa myös aloitus- ja läm-

mittelyvaiheena.  

Kollaasimenetelmällä hankittu tieto soveltuu erityisesti ilmiön selventämi-

seen, sen eri osa-alueiden hahmottamiseen ja tarkempien teemojen löytämiseen 

jatkotutkimuksia ajatellen. (Nyyssölä 2015, 28–32.) Kumpulainen, Mikkola ja 

Salmi (2015,144) ovat huomanneet tutkimuksessaan, että visuaaliset menetelmät 

tarjoavat lapsille uusia tapoja ilmaista itseään sekä omia tunteitaan ja luoda uusia 

merkityksiä. Tässä tutkimuksessa lehtien kuvat nostivat esiin teemoja, joita tee-

mahaastattelun rungossa ei ollut huomioitu, esimerkiksi edesmenneet sukulai-

set. Tämä kertoo siitä, että kuvamateriaali auttoi lapsia hahmottavaan tutkittavaa 

aihetta laajasti.  

Visuaaliset menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia erityisesti tilanteissa, 

joissa tutkittava aihe herättää voimakkaita tunteita, eettisiä kysymyksiä tai tut-

kittavaa aihetta on haasteellista sanallistaa (Jokinen & Pirskanen 2015, 46). Visu-

aalisen menetelmän tuki näkyi haastattelutilanteessa siinä, että esimerkiksi per-

heiden välisistä eroavaisuuksista oli helpompi keskustella, kun nähtävillä oli 

konkreettiset kollaasit.  

5.3 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen analyysimenetelmäksi valikoitui aineistolähtöisen sisällönana-

lyysi. Sisällönanalyysia käytetään dokumenttien ja aineistojen systemaattiseen ja 

objektiiviseen analysointiin. Sisällönanalyysilla pyritään saamaan aineistosta ja 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus yleisessä muodossa. (Krippendorf 1989, 
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403; Elo & Kyngäs 2008, 107.) Sisällönanalyysiin kuuluu kolme eri vaihetta: 

redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli kä-

sitteellistäminen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Tässä tutkimuksessa analyysissa 

kiinnitettiin huomiota sekä suulliseen tiedonantoon että visuaaliseen aineistoon. 

Seuraavaksi tarkastelen ensin haastatteluaineiston analyysia ja sen jälkeen visu-

aalisen aineiston analyysia. 

Haastatteluaineiston analyysi 

Aloitin analyysin kuuntelemalla haastattelut läpi ja litteroimalla haastattelut. 

Tutkimuksen aineiston koko oli litteroituna 110 sivua (fontti calibri, koko 11). Lit-

terointeihin sisältyi myös itse haastattelua edeltäneet askarteluhetket, sillä niiden 

aikana käytiin myös keskustelua perheistä. Litteroinnissa en kiinnittänyt huo-

miota äänenpainoihin tai taukoihin, sillä tutkimuskysymykset eivät vaatineet 

niin suurta tarkkuutta aineistolta. Litteroidussa aineistossa haastateltavat, hei-

dän perheenjäsenensä sekä esille tulleet paikkojen nimet pseudonymisoitiin tai 

muutettiin (TENK 2019,12). 

Litteroinnin jälkeen tutustuin aineistoon perusteellisesti kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi. Tämän jälkeen luin aineiston uudelleen kiinnittäen huomiota 

keskeisiin käsitteisiin ja tutkimuskysymysten teemoihin (ks. Patton 2002, 450). 

Seuraavaksi redusoin eli pelkistin aineiston. Etsin aineistosta tutkimuksen apu-

kysymyksiin liittyvän asiasisällön (analyysiyksikkönä oli sana, lause tai ajatus-

kokonaisuus) eri väreillä ja rajasin aineistosta pois tutkimuksen kannalta ylimää-

räisen tiedon (ks. Eskola & Suoranta 1998, 150). Loin apukysymyksiä varten eril-

liset tiedostot, joihin siirsin aineistosta poimitut teemat, jonka jälkeen pelkistin 

sisällön. Redusointivaihe on kuvattu kuviossa 1.  
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Analyysiyksikkö Pelkistetty ilmaus Ala/Pääluokka 

”Sellanen, että on kaikki yh-
dessä.” (H11) 

Yhdessä oleminen PERHEEN TEHTÄVÄ 

”Hmmm. Kaikki on yhdessä.” 
(H12)  

” Et ne tekee asioita yhessä ja 
sitte… ne niinku on yhessä.” 
(H12) 

”Tavallaanhan ne perheet niin-
kun pysyy yhdessä, mutta jos 
niillä isommilla tulee semmonen 
mieli että nyt on pakko muuttaa 
tästä meluisesta kodista niin sit-
ten ne lähtee. Sit ne sanoo, että 
heippa mä lähen nyt omaan ko-
tiin koska täällä on niin hirveä 
meteli, että mä en kestä tätä. Sit 
se varmaan lähtis. ” (H3)  

Yhdessä pysyminen 

”Sieltä se ei saa lähteä ikinä niin 
ikuiseks pois.” (H8) 

”….. ne on kilttejä mulle ja mä 
oon kilttejä niille.” (H9) 

Turva 

”Perhe suojelee.” (H3) 

”Perhe antaa turvaa” (H7) 

KUVIO 1: Esimerkki sisältöjen pelkistämisestä ja luokittelusta ensimmäisessä apukysymyk-
sessä (Miten lapset määrittävät perheen?) 

 

Klusterointivaiheessa pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan alaluokkia 

etsimällä samankaltaisuuksia tai erilaisuuksia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91.) Tä-

män vaiheen tein erikseen molemmille apukysymyksille. Pienen aineiston takia 

alaluokat olivat yläluokkien sijaan helpompi jakaa suoraan pääluokkiin eli siir-

ryin suoraan abstrahointivaiheeseen eli käsitteellistämiseen. Tässä vaiheessa 

muodostin pääluokat eli aineistoa kokoavat teoreettiset käsitteet. Ensimmäisessä 

apukysymyksessä tutkin sitä, miten lapset määrittelevät perheen. Aineiston pel-

kistetyt ilmaisut jaoin ensin alaluokkiin ja nämä viiteen pääluokkaan, joiden 

kautta lapset määrittelivät perhettä: perheen jäsenten perhe, biologinen perhe, tunteva 

perhe, asuva perhe ja tekevä perhe (kuvio 2).  

 



31 
 

 

 

KUVIO 2: Lasten antamia määritelmiä perheelle (apukysymys 1.1).  

Toisessa apukysymyksessä selvitin, keitä lapset nimeävät perheenjäseniksi. 

Listasin erilliseen taulukkoon kaikki lasten haastatteluissa mainitsemat perheen-

jäsenet sekä lasten kollaaseissa olleet perheenjäsenet. Jos lapsi mainitsi saman 

perheenjäsenen haastattelun aikana useamman kerran, tämä laskettiin vain yh-

den kerran. Ryhmittelin lasten mainintoja samankaltaisuuksien mukaan ja muo-

dostin näin lopulliset pääluokat sen mukaan, kuinka moni tutkittavista (n=14) oli 

kyseisen luokan nimennyt mahdolliseksi perheenjäseneksi (kuvio 3). Pääluokat 

olivat: lemmikit, lapset, huoltajat/vanhemmat, isovanhemmat, lelut, muut sukulaiset, 

kaverit, edesmenneet läheiset sekä muut. Perheenjäsenten lisäksi halusin myös sel-

vittää lasten perusteluja näille perheenjäsenille. Listasin aineistosta eri taulukoi-

hin lasten perustelut sekä sille, miksi joku hyväksyttiin osaksi perhettä, että sille, 

miksi jotain ei hyväksytty perheenjäseneksi. Tein poimituista kohdista 
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pelkistetyt ilmaukset ja nämä muodostivat myös analyysin alaluokat. Ala-

luokista muodistin pääluokat, jotka olivat perheenjäsenyyttä puoltavista perus-

teluista seuraavat: tunne, sukulaisuus, itsestäänselvyys, yhteinen koti ja itsestäänsel-

vyys. Niiden perustelujen, joiden perusteella jotain ei hyväksytty perheenjäse-

neksi, pääluokat olivat: tunne, sukulaisuus, yhteinen koti, perheen rakenne ja elossa 

olo. Kuvaan näitä pääluokkia lisää tulosluvussa.  

KUVIO 3: Tutkittavien maininnat eri perheenjäsenistä (apukysymys 1.2). Luku kuvaa sitä, 
kuinka moni lapsista nimesi kyseisen ryhmän perheenjäseneksi. (n=14) 

Visuaalisen aineiston analyysi 

Lasten kollaaseista (14 kpl) otettiin kuvat haastattelujen yhteydessä. Visuaalisen 

aineiston analyysin aloitin tutustumalla kollaaseihin yksitellen. Kirjasin kustakin 

kollaasista ylös niistä heränneitä ajatuksia hyödyntämällä seuraavia huomioita: 

kollaasissa esiintyneet perheenjäsenet ja heidän esittelyjärjestyksensä, kollaasissa 

esiintyvät lapset ja lemmikit, perheenjäsenten sijoittelu kollaasissa ja eroavaisuu-

det muihin kollaaseihin. Tätä vaihetta väritti tietysti se, että jokainen haastatel-

tava oli haastattelun aikana jo kuvaillut perhekollaasinsa minulle. Näistä huomi-

oista muodostin taulukon (liite 3), jonka perusteella luokittelin yhdistävien ja 
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erottavien havaintojen perusteella alaluokat. Alaluokat tiivistin vielä viideksi 

pääluokaksi: lapset perheessä, lelut ja lemmikit perheessä, sukupolvien määrä perheessä, 

lapsen perhe sekä perheen pysyvyys. Pääluokat ovat visuaalisen aineiston analyy-

sissa esiin nousseita huomioita, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen lasten 

perhekäsityksistä.  

Koin visuaalisen analyysin haastavammaksi kuin tekstiaineiston analyysin. 

Haasteena oli se, että pyrin saamaan visuaalisesta aineistosta samankaltaista luo-

kittelua kuin haastatteluaineistosta. Visuaalisen analyysin myötä selkeni kuiten-

kin, ettei visuaalinen aineisto ainakaan tässä tutkimuksessa taivu samanlaiseen 

luokitteluun, vaan toimii haastatteluaineiston tulosten tukena. Tämän takia 

myös esittelen visuaalisen analyysin tulokset tekstianalyysin rinnalla tuloslu-

vussa. 

Tyypittely 

Sekä haastatteluaineiston että visuaalisen aineiston luokittelun jälkeen muodos-

tin havainnollistavan tyypittelyn lasten tavoista käsittää perhettä. Tyypittelyn 

tarkoituksena on koota yhteen tutkimuskysymyksistä saatuja tuloksia ja tiivistää 

tiettyä teemaa koskevat käsitykset yleistykseksi, tyyppiesimerkiksi (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 79). Tyypittelyn avulla kokoan tutkimukseni apukysymysten tulok-

set vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymykseen lasten erilaisista perhekäsi-

tyksistä. Muodostin perhekäsitystyypit yhdistelemällä samankaltaisuuksia apu-

kysymysten pääluokista (kuvio 4). Muodostetut perhekäsitystyypit nimesin seu-

raavasti: tärkeä perhe, biologinen perhe, tekevä perhe ja itsestäänselvä perhe.  Tyypitte-

lyn tarkoitus on syventää lasten erilaisia tapoja käsittää perhettä eli yksittäinen 

perhekäsitystyyppi ei siis kuvaa yhden lapsen tapaa käsittää perhettä. Yhden 

lapsen tapa hahmottaa perheen käsitettä muodostuu useasta perhekäsitystyy-

pistä. Kuvaan tyypittelyn tuloksia ja perhekäsitystyyppejä tarkemmin tulososi-

ossa. 
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KUVIO 4: Tyypittely apukysymyksistä 1.1 ja 1.2.   

5.4 Eettiset ratkaisut 

Tutkimusta tehdessä tutkijan on kiinnitettävä huomiota eettisiin periaatteisiin. 

Tutkimuksen kohdistuessa lapsiin on eettisiin ratkaisuihin kiinnitettävä erityistä 

huomiota ja niihin on sitouduttava tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Tutkimuk-

sen eettisyys voidaan jakaa tutkimusmenetelmän etiikkaan sekä tutkimuskäy-

tännön etiikkaan. Tarkemmin tutkimusetiikka voidaan jaotella seuraaviin viiteen 

osaan: 1) suostumus ja halukkuus osallistumiselle, 2) informoitu suostumus vi-

suaalisten metodien käyttöön, 3) tiedonannon haasteet, 4) valtasuhde tutkijan ja 

tutkittavan välillä ja 5) tutkittavien esittäminen tutkimuksessa (Phelan & Kinsella 

2013, 81–82.)  

Tässä tutkimuksessa on hyvän tieteellisen käytännön mukaan noudatettu 

rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentami-

sessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Muihin 

tutkimuksiin ja julkaisuihin on viitattu asianmukaisella tavalla. (TENK 2012, 6.) 

Tutkimuksen aihe on valittu huomioiden tiedon tarpeellisuus ja lasten etu. Tut-

kittaessa perhettä on kuitenkin huomioitava, että lapsen perhe voi käydä läpi 

vaikeitakin asioita tutkimushetkellä, jotka saattavat nousta lapsen mieleen 

Apukysymys 1.1: 

Miten lapset määrittelevät per-
heen?  

Apukysymys 1.2: 

Ketkä kuuluvat lasten mielestä 
perheeseen ja miksi?   

Tutkimuskysymys 1: 

Minkälaisia perhekäsityksiä 
lapsilla on?  

Tunteva perhe 

 

Tunne Tärkeä perhe 

Biologinen perhe Sukulaisuus Biologinen perhe 

Perheenjäsenten perhe Perheen rakenne 

Tekevä perhe 

 

 

Yhteinen koti 

 

Tekevä perhe 

Asuva perhe 

 Itsestäänselvyys Itsestäänselvä perhe  

Elossa olo 
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perheestä puhuttaessa. Tämä vaatii sensitiivisyyttä ja lapsen huolen huomioi-

mista haastattelutilanteessa. (O’Reilly & Dogra 2017,132–146.) Vaikka lapsen tun-

temukset oman perheen tilanteesta eivät liity tutkimuskysymykseen, voi niistä 

kysyä lapselta myöhemmin tai ohjata keskustelemaan lapselle turvallisen aikui-

sen kanssa. Tässä tutkimuksessa lapset eivät ainakaan haastattelutilanteissa tuo-

neet esille harmistusta tutkimuksen aiheeseen liittyen.   

Tutkijan on kunnioitettava osallistuneiden henkilöiden ihmisarvoa sekä it-

semääräämisoikeutta. Tutkimus on lisäksi toteutettava niin, ettei tutkittavana ol-

leille ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille aiheudu merkittäviä ris-

kejä, vahinkoja tai haittoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2019, 7.) 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten ja heidän perheidensä oikeudet on huomi-

oitu tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Peruslähtökohta ihmisiin kohdistuvassa 

tutkimuksessa on tutkittavien henkilöiden luottamus tutkijoihin ja tieteeseen 

(TENK 2019, 8). Tutkimuksen eettisyys edellyttää riittävää informointia tutki-

muksesta ja tutkittavan oikeuksista (Patton 2002, 408; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

155–156). Tutkittavalla on oikeus osallistua tutkimukseen vapaaehtoisesti, kiel-

täytyä tutkimuksesta, keskeyttää tutkimus milloin tahansa, peruuttaa suostu-

muksensa, saada tietoa tutkimuksesta ja sen tavoitteista sekä saada tieto, milloin 

on tutkinnan kohteena.  Tutkimukseen tarvitaan luvat tutkittavilta itseltään, 

huoltajilta sekä varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajalta. (TENK 2019, 9.) Tutki-

musta varten lasten kotiin lähetettiin tietoa tutkimuksesta ja tutkimuslupahake-

mus, jonka huoltajat allekirjoittivat. Kysyttäessä lapselta lupaa tutkimukseen, on 

lapselle annettava tarpeeksi tietoa tutkimuksesta hänen kehitystasonsa huomioi-

den (TENK 2019, 9–10). Tämän tutkimuksen kohdalla lasten osallisuutta suostu-

muksessa lisäsi se, että kotiin lähetetty lomake sisälsi myös kohdan lapsen omalle 

allekirjoitukselle (nimi tai piirros). Tämän lisäksi jokaiselta lapselta kysyttiin 

haastattelun aluksi, haluaako hän olla osana tutkimusta sekä kaipaako hän lisää 

tietoa tutkimuksesta.  

Haastattelututkimuksissa keskeinen eettinen haaste on tutkittavien yksityi-

syys ja sen säilyttäminen (Eskola & Suoranta 1998; 43, 56–57). Tässä tutkimuk-

sessa tutkittavien otoskoon ollessa suhteellisen pieni, on tulosten raportoinnissa 
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kiinnitetty erityistä huomiota anonymiteetin turvaamiseen. Aineiston litteroin-

nissa tutkittaville annettiin pseudonyymit eli peitenimet. Tämän lisäksi myös 

muut aineistossa ilmenneet henkilöt ja paikat nimettiin uudelleen. Tutkimusai-

neistoa säilytettiin lukitussa tilassa ja yliopiston U-asemalla salasanoilla suojat-

tuna. Aineisto hävitettiin tutkimuksen valmistumisen jälkeen poistamalla tiedos-

tot ja hävittämällä paperiset materiaalit asianmukaisesti.   

Lapsia haastatellessa on tiedostettava, että aikuisella haastattelijalla muo-

dostuu valta-asema suhteessa lapseen. Valta-asemalla tarkoitetaan sitä, että ai-

kuinen on tilanteessa se, joka tietyssä määrin määrittää tilanteen etenemisen ja 

tehtävän. Valta-asema voi aiheuttaa jännitystä haastateltavassa ja aiheuttaa muu-

rin haastattelijan ja haastateltavan välille (O’Reilly & Dogra 2017, 43, 51; Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 133.) Valta-asemaa pyrittiin tasoittamaan parihaastattelulla, jol-

loin lapsen ei tarvinnut kohdata jännittävää tilannetta yksin. Lisäksi lapsia muis-

tutettiin, että haastattelun kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan 

tärkeintä on kertoa oma mielipiteensä. Valta-asemaa mursi myös se, että lapset 

saivat haastattelun aluksi itse testata nauhoitusvälineitä. (O’Reilly & Dogra 2017, 

43.) Haastattelut toteutettiin lapsille tutussa paikassa ja aloitimme haastattelun 

keskustelemalla lasten päivästä, kuulumisista tai muista lapselle siinä hetkessä 

tärkeistä aiheista. Tämä auttoi luomaan luottamuksellista suhdetta ja lisäksi 

haastateltavien mielen päällä olevat asiat eivät jääneet häiritsemään haastatte-

luun keskittymistä. (Vehkalahti, Rutanen, Lagström & Pösö 2010, 16–17.) 
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6 LASTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ 

Tässä luvussa tuon esille tutkimuksen tuloksia eli lasten käsityksiä perheestä ja 

perheenjäsenyydestä. Käsittelen tuloksia sekä haastattelujen että visuaalisen ai-

neiston näkökulmasta.  Kollaasien analysoiminen erillään ilman haastattelujen 

antamaa informaatiota johtaa helposti harhateille (Nyyssölä 2015, 30), joten kä-

sittelen molempia aineistoja limittäin keskenään. Luku etenee apu- ja tutkimus-

kysymysten mukaisessa järjestyksessä eli ensin käsittelen lasten antamia määri-

telmiä perheelle, tämän jälkeen lasten ajatuksia siitä, ketkä kuuluvat perheeseen 

ja viimeiseksi lasten antamia perusteluja perheenjäsenyydelle. 

6.1 Lasten määritelmä perheelle 

Ensimmäinen apukysymys käsitteli sitä, miten lapset määrittelevät perheen. 

Analysoidessani tätä tutkimusaineistoa luokittelin rajatut perheen määritelmät 

neljään eri pääluokkaan (kuvio 2, s.31): biologinen perhe, tunteva perhe, tekevä 

perhe, perheenjäsenten perhe sekä asuva perhe. 

Biologinen perhe pääluokassa lapset korostivat perheen määritelmissään sitä, 

että tietyt perheenjäsenet ovat aina sukua toisilleen ja kuuluvat siksi osaksi sa-

maa perhettä.  Tällaisia perheenjäseniä olivat lapset ja vanhemmat. Toisin sanoen 

lapsille oli itsestään selvää, että vanhemmat ja heidän lapsensa kuuluivat samaan 

perheeseen. Yhdessä haastattelussa lasten välille syntyi myös keskustelua siitä, 

että kaikissa perheissä kyseiset roolit eivät täytykään samalla tavalla ja joissain 

perheissä jokin kyseisistä rooleista puuttuu:  

”Että se (perhe) on niin kun…. että…. esim niinku siinä olla semmonen isi, äiti ja lapsia 
niinku sillee.”(H6) 

”Se (perhe) mun mielestä tarkoittaa vähän sitä, et siin…. se on aika sama kuin Liisalla 
(H6) siis niinku… Mut siin voi olla myös, että jotain (perheenjäsentä) ei ookkaan.” (H5) 

”Nii joo tietty.” (H6) 
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Tämä kertoo siitä, että vaikka biologinen perhe on yksi lasten antama määritelmä 

perheelle, he tiedostavat myös samalla sen, etteivät kaikki perheet rakennu sa-

moista jäsenistä. Osa haastateltavista lapsista piti perheen määrittelyä myös hul-

lunkurisena tai vaikeana ajatuksena perheen itsestäänselvyyden takia ja biologi-

sen perusteen antaminen tuntui hankalalta. Konkretiaa lapset toivat määritel-

mään liittämällä perheen määritelmään synnytyksen. Näin tapahtui esimerkiksi 

seuraavissa lainauksissa, kun haastateltava (H3) perusteli, miksi kollaasin jäsenet 

kuuluvat samaan perheeseen, tai kun haastateltava (H2) määritteli mikä perhe 

hänen mielestään on.  

”Siksi jo… no… kun… siksi koska ne on syntynyt siellä äidin mahassa.” (H3) 

___ 

”Sellanen, joka on silleen… no… Niinku aikuiset on synnyttäny lapsia ja sit ne lapset ja 
aikuiset on perhettä.” (H2) 

Toinen pääluokka lasten määritelmille perheestä on tunteva perhe. Perheeseen lii-

tetyt tunteet olivat pääasiassa positiivisia tunteita. Lapset kuvasivat erilaisia tun-

teita perhettä kohtaan, kuten tykkäämistä, ihastelua, kiintymystä sekä rakkautta.  

Lähes jokainen lapsista kuvasi perheen rakkaaksi tai tärkeäksi. Lapset pohtivat 

myös suurta surun määrää, jos perhettä ei olisikaan. Perheen menettämisen 

pelko ja perheen määrittely tunteen kautta näkyi myös tutkittavien kollaaseissa. 

Lapset nimittäin määrittelivät perheen hyvin pysyvänä rakenteena, sillä muuta-

missa kollaaseissa jo kotoa pois muuttaneet perheenjäsenet laskettiin edelleen 

osaksi perhettä (Kuva 1). Tutkittavien mukaan on siis mahdollista olla osallisena 

useammassa perheessä samaan aikaan, esimerkiksi lapsuuden perheessä sekä 

mahdollisessa uudessa perheessä muualla. 
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KUVA 1: Kollaasissa (H3) perheenjäseniksi on laskettu myös kotoa pois muuttaneet sisaruk-
set. Askartelun jälkeen lapsi esitteli perheen sisarukset aikuisina. Tässä per-
heessä on kaksi isosiskoa, äiti, lemmikki, isi sekä pikkusisko. 

Kolmannen perhemääritelmien pääluokan nimesin tekeväksi perheeksi, sillä 

osa lapsista määritteli perhettä jollain, mitä perhe tekee tai perheessä tehdään. 

Lapset määrittelivät perheen sellaiseksi, joka antaa turvaa ja on yhdessä sekä py-

syy yhdessä. Yhdessä pysymisellä lapset tarkoittivat jotain muuta yhdessä asu-

mista, sillä näissäkin vastauksissa esimerkiksi vanhempien ero tai erillään asu-

minen nähtiin mahdollisena. Yhdessä oleminen nähdään siis yhdessä asumisen 

sijaan mielen tilana. Seuraavassa lainauksessa lapsi pohtii kotoa pois muuttanei-

den kuuluvan edelleen perheeseen: 

”Tavallaanhan ne perheet niinkun pysyy yhdessä, mutta jos niillä isommilla tulee sem-
monen mieli, että nyt on pakko muuttaa tästä meluisesta kodista niin sitten ne lähtee. Sit 
ne sanoo, että heippa mä lähen nyt omaan kotiin koska täällä on niin hirveä meteli, että 

mä en kestä tätä. Sit se varmaan lähtis. ” (H3) 

Lapset nostivat esille myös sisarusten välisen kinastelun, joka lasten mukaan 

kuuluu osaksi perhettä. Tätä lapset eivät kuvanneet kuitenkaan negatiivisesta 

näkökulmasta, vaan kinastelu ja riitely nähtiin normaalina ja neutraalina asiana 

perheessä. Kinastelu perheessä liittyi myös osaksi edellistä pääluokkaa, sillä lap-

set liittivät kinastelun tai riitelyn sellaisiin henkilöihin, joista he välittävät paljon. 

Seuraavassa esimerkissä lapsi kuvaa askarrellun kollaasiperheen välisiä sosiaali-

sia suhteita:  
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”Joo ne tykkää toisistaan. Paitsi nää (sisko ja veli) ei tykkää kauheesti. Tää välillä kiusaa 
tota ja tää välillä kiusaa tota niin. Mutta tavallaan hauskasti. Niinku perheessä.” (H4) 

Lapset kokivat perheessä syntyvien riitojen sopimisen perheelle tärkeäksi tehtä-

väksi. Riitoja voi syntyä kaikissa vuorovaikutussuhteissa, mutta perheelle omi-

nainen piirre oli se, että riitoja ei jätetä selvittämättä. Riitojen selvittäminen oli 

tärkeää turvallisuuden tunteen luomisen takia. Turvallisuuden, yhdessä pysymi-

sen ja riitojen sopimisen lisäksi yhtenä perheen tehtävänä aineistossa mainittiin 

myös yhteisten tapojen ja perinteiden muodostaminen. Vaikka seuraavalla haas-

tateltavalla sanan ’geeni’ merkitys hieman unohtui, korosti hän sitä, miten per-

heet luovat perinteitä keskenään:  

”Niillä on semmosia geenejä, joten niille tulee semmoset omat perinteet.  (H3) 

Haastattelija: Tarkoitatko, että perheellä on yhteistä tekemistä?  

Joo, vähän niinku et ne tekee samat jutut aina samoina päivinä.” (H3) 

 

Neljäs perheen määritelmien pääluokka on asuva perhe. Tekevän perheen 

pääluokassa lapset määrittelivät perheen yhdessä pysyvänä, mutta tarkoittivat 

sillä kuitenkin jotain muuta kuin yhdessä asumista. Määritelmät sisälsivät kui-

tenkin mainintoja myös siitä, että perheet asuvat yhdessä. Kuitenkin kaikki lap-

set olivat sitä mieltä, että perhe voi asua myös erillään, ja näkökulma yhdessä 

asumiseen oli enemmän käytännöllinen. Seuraavassa lainauksessa lapsi esimer-

kiksi perustelee, että lasten kanssa on jonkun asuttava, koska lapset eivät vielä 

ole tarpeeksi vanhoja asumaan yksin: 

”Ei todellakaan aina perhe asu samassa paikassa. Paitsi lasten kanssa täytyy jonkun 
asua.” (H5)  

Viides perheen määritelmää käsittelevä pääluokka oli perheenjäsenten perhe. 

Tässä pääluokassa lapset määrittelivät perhettä sen jäsenten kautta eli esimer-

kiksi, miten monta jäsentä perheessä on ja mitä rooleja perheenjäsenillä on. 
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Esimerkiksi monet lapsista sanoivat perheen olevan yksinkertaisesti monen ih-

misen joukko. Perhettä määriteltiin myös sen mukaan, sisältyykö perheeseen 

tiettyä roolia edustavat perheenjäsenet: 

”Että se on niin kun… että… esim niinku siinä voi olla semmonen isi, äiti ja lapsia niinku 
sillee. No esim jossain voi olla lemmikkejä ja jossain ei. Jossain voi olla isosisko ja jossain 

ei. Et sillai.”  (H6) 

6.2 Kuka kuuluu perheeseen?  

Toinen tutkimuskysymykseni käsitteli sitä, kuka tai ketkä lasten mielestä kuulu-

vat perheeseen ja miksi. Kuvaan tämän tutkimuskysymyksen tulokset kahdessa 

osassa. Tässä alaluvussa kuvaan sitä, ketkä lasten mielestä kuuluvat perheeseen. 

Seuraavassa alaluvussa kuvaan lasten perusteluja perheenjäsenyydelle.  

Lasten nimeämistä mahdollisista perheenjäsenistä (kuvio 3, s.32) laskettiin 

kaikki haastatteluissa esille tulleet maininnat. Maininnalla tarkoitetaan sitä, että 

lapsi selkeästi hyväksyy mainitun henkilön, eläimen tai muun (lelut, hahmot 

yms.) perheenjäseneksi. Lapset mainitsivat perheenjäseniä askartelun aikana 

keskustellessaan lehtien kuvista, esitellessään askartelemaansa kollaasiperhettä, 

vastatessaan haastattelukysymyksiin sekä kertoessaan oman perheensä jäsenet. 

Näin tutkimuskysymykseen saatiin aineistoa useammasta näkökulmasta: ”Ketkä 

lapsi sisällyttää nykyiseen omaan perheeseensä?”, ”Kenet lapsi sisällyttäisi ku-

vitteelliseen, mutta yleisesti mahdolliseen kollaasiperheeseen?” ja ”Kenen olisi 

mahdollista olla jäsenenä jossain muussa perheessä?”. Kysyin haastattelun yh-

teydessä jokaiselta lapselta, voisiko hänen kollaasinsa kaltainen perhe olla oike-

asti olemassa. Kaikki lapset vastasivat tähän myöntävästi, lukuun ottamatta vaa-

rallisia eläimiä lemmikkinä tai lentäviä ihmisiä, joten kollaasiperheitä voidaan 

pitää tässä tutkimuksessa yleisesti mahdollisina ja hyväksyttyinä.  

Lapsia pyydettiin haastattelun lopussa kertomaan, keitä heidän omaan per-

heeseensä kuuluu. Tässä kohtaa muutama lapsista tarkisti minulta, tarkoitinko 

heitä, keiden kanssa he asuvat vai kaikkia sukulaisia. Tällaisessa tilanteessa ke-

hotin lasta vastaamaan sen mukaan, kenet hän itse kokee perheeseensä kuulu-

viksi.  
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Lapset nimesivät perheenjäseniä monipuolisesti (kuvio 3, s.32). Mainin-

noista muodostetut pääluokat ovat: lemmikit, lapset, huoltajat/vanhemmat, isovan-

hemmat, lelut, muut sukulaiset, kaverit, edesmenneet läheiset sekä muut.  Kaikkein eni-

ten lapset nimesivät perheenjäseniksi lemmikkejä. Tämän luokan suuruuteen 

vaikuttanee se, että jokainen erikseen mainittu eläinlaji on laskettu erilliseksi vas-

taukseksi, mikä on suurentanut osiota verrattuna muihin. Vaikka lapset eivät 

maininneet lemmikkejä perheiden määritelmissä, silti jokaisen lapsen puheessa 

lemmikit hyväksyttiin mahdollisena perheenjäsenenä. Kollaasiperheistä kah-

dessa ei kuitenkaan ollut lemmikkejä ollenkaan. Kokonaisuudessaan lemmikit 

olivat tärkeitä kaikille tutkittaville.  

KUVA 2 ja KUVA 3: Osa tutkittavista (vas. H6 ja oik. H7) lisäsi kollaasiin myös isovanhem-
mat.  

Kaikki lapset nimesivät myös huoltajat/vanhemmat sekä isovanhemmat 

mahdollisiksi perheenjäseniksi. Näiden pääluokkien kohdalla mukaan on las-

kettu maininnat sekä nais- että miespuolisista huoltajista/vanhemmista ja iso-

vanhemmista. Vaikka kaikki tutkittavat nimesivät puheessaan isovanhemmat 

mahdollisiksi perheenjäseniksi, vain kolmessa kollaasissa oli mukana isovan-

hempia (esim. Kuva 2 ja Kuva 3) eikä yksikään lapsi nimennyt isovanhempaa 

omaan perheeseensä. Näiden tulosten mukaan lapset eivät vierasta ajatusta iso-

vanhemmista perheenjäseninä, mutta eivät myöskään pidä heitä läheisimpinä 

perheenjäseninä tai kokevat perheeseen kuuluvan jäseniä vain kahdesta suku-

polvesta.  
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Pääluokka ’Lapset’ pitää sisällään maininnat sekä siskoista että veljistä, 

mutta myös yleisesti lapsista. Kaikki tutkittavat nimesivät lapset mahdollisiksi 

perheenjäseniksi. Vaikka kaikki tutkittavat lapset toivat puheessaan esille sen, 

että perheeseen voi kuulua lapsia, oli kollaaseissa myös perheitä ilman lapsia 

(Kuva 4 ja Kuva 5).  

KUVA 4 (H14) ja KUVA 5 (H13): Kaikissa kollaasiperheissä ei ollut lapsia.  

Tästä poiketen osa tutkittavista esitteli kollaasiperheensä juuri lapsen näkökul-

masta ns. lapsen perheenä. Tällöin tutkittava valitsi kollaasiin liimatuista per-

heenjäsenistä yhden lapsen, esitteli hänet ensin ja kuvasi sitten tämän lapsen per-

heen. Tämä on ymmärrettävä tapa hahmottaa perhettä, sillä ko. lapsen näkö-

kulma on sama, mikä tutkittavilla on heidän omiin perheisiinsä. Kokonaisuudes-

saan tutkittavat olivat sitä mieltä, että lapset voivat olla osa perhettä, mutta eivät 

kuitenkaan välttämättömiä.  

Edellä kuvattujen neljän suuriman pääluokan perheeseen kuuluvuudesta 

tutkittavat lapset olivat pääasiassa yksimielisiä, mutta muiden pääluokkien (le-

lut, edesmenneet läheiset, muut, kaverit, muut sukulaiset) perheeseen kuuluvuu-

desta ilmeni erimielisyyttä. Vain viisi lasta kuvasi puheessa leluja perheenjäse-

ninä ja kolme tutkittavaa oli lisännyt leluja kollaasiperheeseensä (esim. Kuva 6 ja 
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Kuva 7). Ne lapsista, jotka liittivät lelut perheenjäseniksi, antoivat keskenään hy-

vin erilaisia perusteluja aiheesta. Osa valitsi lelun kollaasiinsa, koska lehdessä oli 

ollut kiva tai söpö kuva, kun taas osa nimesi lelun perheenjäseneksi keskuste-

lussa ja lelun perheenjäsenyys oli lapselle ehdottoman tärkeä. Toisaalta lelujen 

perheenjäsenyys mainittiin vain kuvitteellisissa perheissä, sillä kukaan ei nimen-

nyt leluja lopulta omaan perheeseensä. Kokonaisuudessa lapset eivät siis koe le-

lujen olevan osa perhettä, mutta lelut voivat täyttää lapsen elämässä hyvin sa-

mankaltaisia tarpeita tai herättää samanlaisia tunteita kuin perhe.  

Myös käsitys kaverin kuulumisesta perheeseen vaihteli lasten välillä. Tässä 

tutkimuksessa kaverilla tarkoitetaan henkilöä, joka on lapsen elämässä vain ka-

verin roolissa. Esimerkiksi sisarukset tai vanhemmat, joita osa tutkittavista luo-

kitteli myös kavereiksi, on tuloksissa huomioitu ensisijaisessa roolissaan. Vaikka 

neljä lasta oli valmiita nimeämään kaverin perheenjäsenekseen, suurin osa haas-

tateltavista oli sitä mieltä, ettei kaveri voi olla osa perhettä. Jälkimmäisen mieli-

piteen puolesta puhuu myös se, että yhdessäkään kollaasiperheessä tai tutkitta-

vien omien perheiden kuvauksissa ei ollut kavereita.  

 

 

KUVA 6 ja 7: Kuvakollaaseja, jotka sisälsivät leluja. Vasemmanpuolimmainen kuva (Kuva 5, 
H8) sisälsi leluhevoset ja pelin. Puheessa lapsi viittasi pelin hahmoihin le-
luina.  Oikeanpuolimmaisessa kuvassa (Kuva 6, H10) lapsi oli sisällyttänyt 
kollaasi perheeseen Muumi- ja Pet Shop-leluja 
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Seuraavaan pääluokkaan ’Edesmenneet läheiset’ kuuluvat sekä edesmenneet 

läheiset ihmiset että edesmenneet lemmikit. Kuusi lasta nimesi oma-aloitteisesti 

edesmenneitä läheisiä perheenjäseniksi. Osalle tutkittavista aihe oli ajankohtai-

nen, mikä sai heidät keskustelemaan aiheesta paljon. Tutkittavat pohtivat edes-

menneitä läheisiä pääasiassa puheen tasolla, sillä omiin perheisiin tai kollaasiper-

heisiin heitä ei sisällytetty, tai ainakaan kuolemasta ei kerrottu näiden kohdalla. 

Kuten lelujen ja kaverienkin kohdalla, myös edesmenneistä läheisistä perheenjä-

senistä oli mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Osa tutkittavista ajattelikin 

asian hyvin arkisesti todeten, että jos he ovat kuolleet niin eiväthän he ole pai-

kalla osana perhettä. Osa tutkittavista puolestaan sisällytti heidät edelleen per-

heeseen muistojen kautta.  

Pääluokka ’Muut’ pitää sisällään yksittäisiä mainintoja muista perheeseen 

liitetyistä jäsenistä. Näitä olivat ylioppilas, mies, ihminen sekä joitain julkisuuden 

henkilöitä. Tähän ryhmään kuuluvat perheenjäsenet nousivat keskusteluun 

haastatteluissa käytettyjen lehtien sisältämien kuvien perusteella eikä niiden per-

heenjäsenyydelle esitetty sen tarkempia perusteluja. Pienin mainittujen perheen-

jäsenten pääluokka oli ’Muut sukulaiset’, johon kuului yksittäisiä mainintoja ser-

kuista ja tädeistä perheenjäseninä.  

6.3 Perheenjäsenyyden perusteet 

Tässä alaluvussa kuvaan aineistosta saatuja tuloksia sille, miten lapset 

perustelivat perheenjäsenyyttä. Ensin kuvaan perusteluja sille, miksi tutkittavat 

valitsivat jonkun osaksi perhettä ja tämän jälkeen perustelut sille, miksi joku jäi 

valitsematta perheeseen.  Osittain perusteet perheenjäsenyyden puolesta ja vas-

taan ovat päällekkäisiä keskenään. 

Perustelut perheenjäsenyyden puolesta jakautuivat viiteen eri pääluok-

kaan: tunne, sukulaisuus, itsestäänselvyys, yhteinen koti ja elävä perheenjäsen. 

(kuvio 5). Näistä eniten aineistossa käytetty peruste perheenjäsenyydelle oli 

tunne. Lapset perustelivat perheenjäsenyyttä sillä, että he rakastavat, tykkäävät, 

pitävät kyseisestä perheenjäsenestä tai muuten kokevat perheenjäsenen 
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läheiseksi. Tunne liitettiin myös tärkeisiin muistoihin, esimerkiksi pohdittaessa 

jo edesmenneiden läheisten kuulumisesta perheeseen. Lapset ikään kuin kanta-

vat kyseisiä perheenjäseniä muistoissaan, kuten seuraavan esimerkin haastatel-

tava: 

”Vaikka joku ois kuollut, se säilyy muistoissa. Vaikka heitettäis tuhkana mereen.” (H5) 

KUVIO 5. Lasten perusteluja perheeseen kuulumiselle. 

Lisäksi tunne välittyi lasten perusteluissa sitten, että he puhuivat perheenjäse-

nyyteen liittyvästä hoivasta perustellessaan jonkun kuulumista perheeseen. Joko 

niin, että toinen perheenjäsen kuuluu perheeseen hoivatakseen lasta tai toinen 

perheenjäsen on osa perhettä, koska lapsi itse haluaa hoivata ja pitää huolta hä-

nestä. Luokittelin myös tutkittavien omat toiveet perheenjäsenistä tähän alaluok-

kaan. Kun lapset toivoivat omaan perheeseensä jotakin tiettyä perheenjäsentä, 

kokivat he tämän toiveen riittävänä perusteluna perheenjäsenyydelle. Tämä liit-

tyi esimerkiksi toiveeseen lemmikistä tai pikkusisaruksesta.   

Seuraava perheenjäsenyyttä perusteleva pääluokka oli sukulaisuus. Tutki-

mukseen osallistuneet lapset käyttivät perheenjäsenten samaa sukunimeä perus-

teluna perheenjäsenyydelle. Tämä perustelu toimi kuitenkin vain yhteen suun-

taan, sillä ketään ei jätetty perheen ulkopuolelle sillä perusteella, että heillä oli eri 

sukunimi. Perheenjäsenyyttä perusteltiin myös antamalla esimerkiksi kavereille 



47 
 

uusia rooleja, jotta heidät oli helpompi ja loogisempi liittää osaksi perhettä. 

Näissä tapauksissa perusteluna toimi kaveruuden sijaan uusi ja paremmin suku-

laiseksi sopiva rooli, minkä takia perustelu on luokiteltu tähän luokkaan. Seuraa-

vassa lainauksessa samassa parihaastattelussa olleet lapset perustelivat kaverin 

kuulumista perheeseen keksimällä heille uuden roolin:  

”Mitä mieltä olette siitä, voiko kaveri kuulua perheeseen?” (haastattelija) 

”Voi, jos…. no jo…. harvoin, tosi tosi TOSI harvoin voi käydä silleen, että tota… jos on 
niinku tärkee kaveri ja sitten vaikka isä eroo ja se saa sen tyttären parhaan kaverin äitin 

vaimokseen. Niin periaatteessa voi silleen (kuulua perheeseen).” (H10)  

”Periaatteessa voi (kaveri kuulua perheeseen), jos pitää äitii ja isääki kaverina.” (H9) 

Uuden roolin luominen perheenjäsenelle koski myös leluja, kuten seuraavassa 

esimerkissä, jossa haastateltava perusteli, miksi hänen mielestään pehmopupu 

kuuluu osaksi perhettä.  

”Koska mä oon leikkinyt, että se on pikkusisko se pehmopupu.” (H8) 

Uuden roolin antamisessa on taustalla ajatus siitä, että äiti, isä ja heidän lapsensa 

ovat sellaisia rooleja, jotka automaattisesti kuuluvat osaksi perhettä. Heidän jä-

senyyttään perheessä lapset eivät kyseenalaistaneet, joten antamalla esimerkiksi 

kaverille tai lemmikille jonkin näistä rooleista, on perheeseen liittäminen hel-

pompaa.  Myös isovanhempien kuulumista perheeseen perusteltiin vanhempien 

vanhemmuudella, mikä taas kertoo siitä, että lasten on helpompi hahmottaa per-

hettä kahden sukupolven sisällä.  

Kolmas pääluokka perheenjäsenyyden perusteluille on itsestäänselvyys. 

Osittain tutkittavat eivät esittäneet sen tarkempaa perustelua perheenjäsenyy-

delle, vaan jäsenyys todettiin itsestäänselvyytenä. Siihen, että joku kuuluu per-

heeseen, riittää vain, että tietää perheen olevan olemassa ja sen tarkemmalle pe-

rustelulle ei lasten mielestä ole tarvetta. Itsestäänselvyys voi olla myös muilta 

opittu malli. Mallin voi oppia itselle läheisiltä ja tärkeiltä ihmisiltä, esimerkiksi 
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omalta vanhemmaltaan, kuten seuraavassa lainauksessa: ”Koska äiti on kerto-

nut.” (H8) Tutkimuksen lapset olivat oppineet mallia myös mediasta:  

”Ku mä oon nähny jonku ohjelman ja sit siinä niinku sanottii, että meidän perheessä on jo 
tarpeeksi perheenjäseniä, mut se tarkotti myös kissaa. Kun se halus kissan. Ni sen takia.” 

(H6) 

Se, että lapset sivuuttavat tarpeen perustella perheenjäsenyyttä tai käyttävät pe-

rusteluna muiden tapaa toimia, voi myös kertoa siitä, että tutkittavat kokevat 

perheen niin abstraktiksi ja laajaksi ilmiöksi.  

Seuraava pääluokka perheenjäsenyyden perusteluista on yhteinen koti. Ku-

ten ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla kuvasin, on yhdessä asuminen 

lapsille tapa määrittää perhettä. Yhteinen koti on myös monelle lapselle perus-

telu perheenjäsenyydestä. Kuitenkin samaan aikaan lasten puheessa näkyy jous-

tavuus sitä kohtaan, että kaikissa perheissä kaikki perheenjäsenet eivät asu yh-

teisessä kodissa.  

”No kyllä ne voi kuulua (perheeseen), vaikka ei asuiskaan samassa paikassa.” (H10) 

Tutkimuksen aineiston perusteella yhdessä asuminen on asia, jonka lapset vah-

vasti liittävät perheeseen. Tämän perheenjäsenyyden kriteerin täyttämiseksi riitti 

tutkittavien mukaan se, että on joskus asunut yhdessä tai asuu osan ajasta sa-

massa osoitteesta. Tästä esimerkkinä uusioperheet, joissa lapset asuvat vuorovii-

koin eri vanhemmilla, ja jo kotoa pois muuttaneet isosisarukset.  

Viimeinen luokka lasten perusteluista perheenjäsenyydelle on elävä perheen-

jäsen. Lapset perustelivat tiettyjen jäsenten sisällyttämistä perheeseen sen perus-

teella, onko kyseinen jäsen elossa. Tämä koski esimerkiksi vanhoja lemmikkejä, 

edesmenneitä perheenjäseniä tai leluja. Esimerkiksi lemmikit todennäköisemmin 

olivat lasten mielestä osa perhettä, koska ne ovat eläviä. Lelut moni lapsista jätti 

perheen ulkopuolelle, koska ne eivät ole eläviä.  

Myös niille perusteluille, joilla lapset perustelivat sitä, miksi joku ei kuulu 

perheeseen, muodostin viisi erilaista pääluokkaa (kuvio 6). Neljä näistä luokista 

olivat yhteneviä perheenjäsenyyttä puoltavien perustelujen kanssa. Sitä, miksi 
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joku ei kuulu perheeseen, perusteltiin myös tunteella, sukulaisuudella, yhteisellä 

kodilla sekä elävällä perheenjäsenellä.  

 

KUVIO 6: Lasten perusteluja sille, miksi joku ei kuulu perheeseen.  

Eroava tekijä perheenjäsenten perusteluissa oli se, että perheen ulkopuo-

lelle jättämistä ei esitetty itsestäänselvyytenä. Tämän sijaan lapset toivat peruste-

luissaan esille enemmän perheen rakennetta. Perheen rakenteella tarkoitetaan 

perhemuotoja ja perheenjäsenten erilaisia rooleja perheessä. Näissä perusteluissa 

taustaoletus oli usein se, ettei tietyn perheenjäsenen roolia tai tehtävää täyttä-

mään tarvita useaa henkilöä, vaan rooli on täytetty jo yhden henkilön toimesta. 

Tähän pääluokkaan kuuluvia perusteluja tutkittavat antoivat valitessaan leh-

destä leikattavia perheenjäseniä askartelun aikana, kuten seuraavissa esimer-

keissä: 

”Öö me ei tarvita enempää äitejä, koska me varmaan leikataan (kollaasiin) jo molemmat 
äidit. Vai mitä?” (H5) 

--- 

”Ei toista äitiä.” (H10) 
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Perheen rakenteeseen liittyen lapset olivat myös sitä mieltä, että kaikissa per-

heissä ei vain ole kaikkien yleisesti perheeseen liitettyjen roolien edustajia. Ai-

neiston perusteella lapsille oli normaalimpaa, että jotain roolia ei ole kaikissa per-

heissä kuin että perheessä olisi useampi saman roolin omaava jäsen. Erilaiset per-

hemuodot kuitenkin näkyivät lasten lopullisissa kollaaseissa (Kuva 8–11). Kol-

laaseissa oli ydinperheitä, uusioperheitä, kahden äidin perheitä ja perheitä ilman 

lapsia. Tämä kertoo siitä, että erilaiset perherakenteet ovat osa lasten elämää ei-

vätkä he pidä erilaisia perherakenteita poikkeavina.   

KUVA 8, KUVA 9, KUVA 10 ja KUVA 11: Esimerkkejä kollaasien erilaisista perherakenteista. 
Kuvassa 8 (ylävasen, H12) perheessä pariskunta lemmikkeineen. Kuvassa 9 
8 (yläoikea, H1) uusioperhe, jossa on kaksi äitiä. Kuvassa 10 (alavasen, H9) 
vanhemmat, lapsia, lemmikkejä ja isovanhemmat. Kuvassa 11 (alaoikea, 
H11) on yksinhuoltajaperhe.  
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7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lasten käsityksiä perheestä. Haas-

tatteluissa lapsia pyydettiin vastaamaan yleisesti perheitä koskeviin kysymyk-

siin ja toteuttamaan kollaasiaskartelu. Lähestyin päätutkimuskysymystä lasten 

perhekäsityksestä kahden apukysymyksen avulla. Apukysymykset koskivat las-

ten antamia määritelmiä perheelle ja lasten perheisiin sisällyttämiä perheenjäse-

niä. Analyysivaiheen päätteeksi kokosin apukysymysten vastauksen perhekäsi-

tystyypeiksi, jotka vastaavat päätutkimuskysymykseen ja kuvaavat lasten tapoja 

käsittää perhettä (kuvio 7). Nämä perhekäsitystyypit kuvaan tässä luvussa. 

KUVIO 7: Kaavio tutkimuskysymyksistä. 

Tulosten perusteella lasten perhekäsitykset ovat moninaisia, joustavia ja 

laajoja, mutta osittain myös omista perhekokemuksista kumpuavia. Haastattelu-

aineiston mukaan lapsilla on ymmärrys siitä, ettei kaikkien perheiden tarvitse 

olla samanlaisia. Käsittelen tässä luvussa tarkemmin tuloksista muodostettuja 

johtopäätöksiä sekä tutkimuksen luotettavuutta ja jatkotutkimushaasteita.  
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7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta, että perhe on keskeinen osa 

5–6-vuotiaiden lasten elämää. Yksikään lapsista ei jättänyt vastaamatta kysy-

myksiin perheestä, vaan jokaisella oli sanottavaa aiheesta. Vaikka tutkimukseen 

osallistuneiden lasten oma perhe määrittää väistämättä lapsen perhekäsitystä, on 

lasten puheessa havaittavissa myös vertailua ja ymmärrystä toisenlaisia perhe-

muotoja kohtaan kuin millainen oma perhe on. 

Muodostin lasten perhemääritelmiä ja perheenjäsenien perusteluja 

käsittelevästä aineistosta neljä erilaista perhekäsitystyyppiä (kuvio 8), joiden 

pohjalta lasten perhekäsitykset rakentuvat. Tyypittelyn tarkoituksena on koota 

tuloksia yhteen ja kuvata laajemmin lasten perhekäsityksiä. Tyypittely ei ole 

yleistävä, joten se ei vastaa yksittäisen lapsen ominaista tapaa käsittää perhe, 

vaan yksilön käsitys muodostuu useammasta tyypistä limittäin. Muodostamani 

perhekäsitystyypit ovat tunne, biologia, perheen tehtävä sekä fakta.  

KUVIO  8: Neljä perhekäsitystyyppiä, joiden mukaan lapset käsittelevät perhettä.  
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Ensimmäinen perhekäsitystyyppi on tärkeä perhe. Tällöin lapset hahmotti-

vat perheen perustuen tunteeseen kuvaten perhettä rakkaaksi joukoksi toisilleen 

läheisiä ihmisiä. Yksittäisten jäsenten perheeseen kuulumista lapset perustelivat 

puolestaan välittämisellä tai tärkeydellä. Tärkeydellä ja tunteella perusteltiin 

myös lemmikkien kuulumista perheeseen, niiden ansaitessa paikkansa per-

heessä olemalla tärkeitä, ihania tai söpöjä. Tämän perhekäsitystyypin kohdalla 

perhekäsitykset olivat laajempia kuin esimerkiksi biologiaan perustuvassa per-

hekäsityksessä, joka muistutti perinteistä ydinperhemallia.  

Toinen lasten perhekäsitystyypeistä oli biologinen perhe. Tämä perhekäsitys-

tyyppi pitää sisällään ajatuksen siitä, että biologinen suhde toiseen ihmiseen 

mahdollistaa kuulumisen samaan perheeseen. Lasten puheessa biologisen suh-

teen kanssa saman arvon sai myös vanhempien välinen parisuhde tai avioliitto. 

Konkreettisuutta biologiseen perhekäsitykseen toi synnytys tai sama sukunimi. 

Biologinen perhekäsitys korostui myös niissä tilanteissa, joissa lapset pyrkivät 

sisällyttämään esimerkiksi kaverin perheeseen luomalla hänelle uuden roolin, 

jolloin perheen jäsenyys oli selkeämpää ja biologialla perusteltavaa. Kaveri ei siis 

itsessään kuulunut osaksi perhettä, mutta jos kaveri olikin samanaikaisesti sisko-

puoli tai vanhempi, voitiin hänet liittää perheeseen. Perheen erilaisten roolien oli 

myös mahdollista täyttyä, jolloin perheeseen ei voinut lisätä useampia samoja 

rooleja. Vanhempien ja heidän lasten lisäksi lapset sisällyttivät perheeseen biolo-

gisin perustein myös muita sukulaisia. Ritala-Koskisen (2001, 115–124) väitöskir-

jassa lasten perhekäsitykset asettuivat pääasiassa biologisuuden ja yhdessä asu-

misen ääripäiden välille. Hänen tutkimuksessaan vähemmistö tutkittavista kä-

sitti perhettä biologian pohjalta, mikä välittyy myös tämän tutkimuksen aineis-

tosta.  

Kolmas lasten perhekäsitystyypeistä oli tekevä perhe. Tässä perhekäsitystyy-

pissä lapset käsittävät perheen sen erilaisten tehtävien mukaan. Perheen tehtäviä 

olivat esimerkiksi turvan tuominen, välittäminen, riitojen sopiminen sekä ajan 

viettäminen yhdessä ja/tai yhdessä asuminen. Tämän perhekäsityksen mukaan 

perheenjäsenyys toteutuu, jos toteuttaa näitä tehtäviä perheen hyväksi. Myös Ri-

tala-Koskisen (2001) mukaan biologisuuden ja yhdessä asumisen lisäksi lasten 
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perhekäsitykseen vaikuttaa käytännön hyöty. Tunnepohjaisen perhekäsityksen 

tavoin tämä perhekäsitystyyppi omaksuu perheeseen jäseniä laajemmin kuin 

biologinen perhekäsitys. Tutkimukseen osallistuneiden lasten mukaan yhdessä 

asuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaikka se on yksi mahdollinen per-

heen tehtävä. Mielenkiintoinen tulos onkin, että tämän tutkimuksen mukaan lap-

set ovat sitä mieltä, että perheen ei tarvitse asua yhdessä. Tämä eroaa esimerkiksi 

Oliveira-Formosinhon (2009) tutkimuksen tuloksista, jonka mukaan varhaiskas-

vatusikäiset lapset käsittävät perheeseen kuulumiseen liittyvän juuri yhdessä 

asumisen sekä läheisyyden.  Tutkimusten eri ajankohdat ja kulttuuriset tekijät 

voivat vaikuttaa tutkimusten erilaisiin tuloksiin.  

Viimeinen perhekäsitystyyppi on itsestäänselvä perhe. Tässä perhekäsityk-

sessä lapset eivät koe tarpeelliseksi perustella perheenjäsenen kuulumista per-

heeseen: se vain on niin. Perhettä ei myöskään koeta tarpeelliseksi määritellä sen 

enempää, se vain on lapsen perhe. Tähän perhekäsitykseen lapsilla liittyy myös 

vahva luotto siihen, että perheenjäsenet ovat pysyviä eivätkä jätä heitä yksin. Tä-

män perhekäsityksen mukaan perhettä tai perheenjäsenyyttä oli mahdollista pe-

rustella myös sillä, että joku läheinen aikuinen tai esimerkiksi tv-sarja on niin 

opettanut. Myös oma toive tietystä perheenjäsenyydestä on lapsille riittävä pe-

rustelu perheenjäsenyydelle. Mielenkiintoinen tutkimusaihe tämän perhekäsi-

tyksen kohdalla olisi tutkia, esiintyykö tämänkaltaista perhekäsitystä myös van-

hemmilla lapsilla vai liittyykö perustelematta jättäminen siihen, ettei lapsi vielä 

ikänsä puolesta hahmota perhettä tarpeeksi.  

Lapset nimesivät perheenjäseniksi yksimielisesti lemmikkejä, vanhem-

pia/huoltajia, isovanhempia sekä lapsia.  Lemmikit olivat lapsille tärkeitä ja sel-

keä osa perhettä. Ritala-Koskisen (2001, 126) tutkimuksen tavoin lemmikit vai-

kuttavat olevan lapsille tärkeitä itsenään eikä niinkään korvaamassa jonkin vuo-

rovaikutussuhteen puuttumista. Sen sijaan lelujen kohdalla muutama lapsi ku-

vasi niitä pikkusisaruksina, koska oikeaa pikkusisarusta ei ollut. Ylipäätään vain 

vähemmistö lapsista nimesi leluja mahdollisiksi perheenjäseniksi. Isovanhem-

pien perheenjäsenyys ja kolmannen sukupolven sisällyttäminen perheeseen nä-

kyi sekä lasten puheessa että kuvitteellisissa kollaasiperheissä. Tämä poikkeaa 
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vuoden 2007 perhebarometristä, jossa isovanhemmat nimettiin enemmän lähi-

sukulaisiksi kuin perheenjäseniksi (Paajanen 2007). Kuitenkaan tämän tutkimuk-

sen lapsista kukaan ei nimennyt isovanhempaan omaan perheeseensä, minkä ta-

kia isovanhemmat perheessä olisi yksi hyvä jatkotutkimuksen kohde. Jatkotutki-

mus olisi mielenkiintoista myös siitä syystä, että useamman sukupolven perhe-

muodot ovat myös niitä, joita ei tilastoida perheeksi. Tilastoissa perheeksi mää-

ritellään kaksi sukupolvea nuorimmasta sukupolvesta laskien. Tällöin isovan-

hempien asuessa lastensa ja lastenlastensa luona, muodostavat isovanhemmat 

erillisen perheen tilastoihin. (Jokinen 2017; ks. STK 2019.)   

Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, lasten mielipiteet lelujen perheen-

jäsenyydestä jakautuivat. Osan mielestä perheenjäsenet ovat vain elossa olevia 

ihmisiä tai eläimiä, osalle lelut olivat hyvinkin merkityksellisiä. Lapset kertoivat 

lelujen olevan leikkikavereita, kaivattuja pikkusisaruksia tai turvaa antavia. Las-

ten suhde leluihin ja muuhunkin materiaan olisi myös mielenkiintoinen jatkotut-

kimuksen aihe.  

Ihmisellä voi elämänsä aikana olla useita eri perheitä, jopa samanaikaisesti 

(Pirskanen & Eerola 2018, 14–15; Paajanen 2007, 23; Jokinen 2017, 126). Tässä tut-

kimuksessa lapset eivät ottaneet kantaa siihen, voiko ihmisellä heidän mielestään 

olla useampi perhe, mutta tulosten mukaan lapset luottavat hyvin vahvasti per-

heen pysyvyyteen. Tämä korostui esimerkiksi lasten määritelmissä perheelle 

(perhe on jotain, mikä pysyy) ja kollaaseissa, kun lapset esittelivät hahmoja jo 

kotoa pois muuttaneina perheenjäseninä. Jatkotutkimukselle otollinen aihe olisi-

kin tutkia, mitä perheen pysyvyys lasten mielestä tarkoittaa ja miten ihmisen 

perhe tai perheet muuttuvat elämän aikana.  

Tässä tutkimuksessa käytetty kollaasimenetelmä on suhteellisen uusia ai-

neistonkeruumenetelmä. Tässä tutkimuksessa kollaasimenetelmä toimi hyvin 

haastatteluaineiston tukena. Kollaasimenetelmä toimi tutkimuksessa keskuste-

lunavaajana sekä aineiston monipuolistajana. Kollaasiin käytetyt materiaalit toi-

vat lasten puheeseen muita hahmoja omien perheenjäsenten lisäksi ja mahdollisti 

perheestä keskustelun ja yhdessä pohtimisen laajemmin. 
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7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on osa hyvää tutkimuskäytäntöä kaikissa 

tutkimuksissa (Aaltio & Puusa 2020, 169). Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioitaessa on tutkimus arvioitava kokonaisuutena kiinnittäen huomiota 

kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin. Luotettavuus lisääntyy mitä läpinäkyvämpiä eri 

tutkimusvaiheet ovat. (Patton 2002, 63.) Määrälliseen tutkimukseen verrattuna 

laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus ei ole mitattavissa määrällisellä mitta-

rilla, vaan luotettavuutta mitataan kussakin tutkimuksessa käytettyjen menetel-

mien antamissa kehyksissä (Aaltio & Puusa 2020, 170).  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta määrittäviä termejä ovat uskotta-

vuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Tutkimuksen uskottavuudella viita-

taan siihen, että tutkijan tulkinnat ja käsitteellistykset vastaavat tutkittavien kä-

sityksiä. (Nowell, Norris, White & Moules 2017, 3; Eskola & Suoranta 1998, 153.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa luotettavuuden kysymys liittyy siihen, miten 

uskollinen tutkijan tulkinta on tutkimuksen aineistolle. Tämä tarkoittaa sitä, että 

aineiston erilaiset käsitykset on huomioitu ja tulosten kategorisointi ei ole keske-

nään päällekkäistä. (Huusko & Paloniemi 2006, 169.)  Tässä tutkimuksessa olen 

pyrkinyt pitämään aineiston mukana tutkimuksen eri vaiheissa, ja raportoinnissa 

olen käyttänyt aineistositaatteja luotettavuuden lisäämiseksi. Litteroin haastatte-

lut ja toteutin sisällönanalyysin mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, jotta 

tilanteet olivat vielä tuoreessa muistissa. Analyysivaiheessa hyödynsin visuaali-

sia keinoja, jotta hahmotin aineiston kokonaisuutena paremmin ja kiinnitin huo-

miota mahdollisiin päällekkäisyyksiin.  

Tutkimustulosten siirrettävyydellä eli yleistämisellä tarkoitetaan tutkimuk-

sen havaintojen soveltumista toiseen tutkimusympäristöön (Nowell, Norris, 

White & Moules 2017, 3; Eskola & Suoranta 1998, 51). Tämän tutkimuksen tar-

koitus oli saada tietoa siitä, miten tutkitut keskisuomalaiset lapset käsittävät per-

hettä. Yleistettävyyttä tutkimuksella ei tavoiteltu, vaikka se voi antaa viitteitä 

keskisuomalaisten lasten tavasta määritellä perhettä 2020-luvulla. Tutkimuksen 
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haastateltavien määrä (n=14) on liian pieni ja liian suppealta alueelta, jotta tulok-

sia voitaisiin yleistää koko Suomea kattavaksi.  

Tutkimuksen varmuudella tarkoitetaan, että tutkijan omien ennakkokäsitys-

ten ja -oletusten vaikutus tuloksiin on huomioitu (Nowell, Norris, White & Mou-

les 2017, 3; Eskola & Suoranta 1998, 153). Tutkimuksen eri vaiheissa tutkija tekee 

omia tulkintoja kokemustaustaansa pohjautuen, minkä takia tutkija ei voi saa-

vuttaa täydellistä objektiivisuutta. Oma subjektiivisuus onkin hyvä tuoda luki-

jalle esiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 186; Aaltio & Puusa 2020, 17.) Omaan suh-

tautumiseeni ja esiymmärrykseeni on voinut vaikuttaa se, että olen varhaiskas-

vatuksen ammattilainen. Pyrin kiinnittämään huomiota siihen, ettei esiymmär-

rykseni ja mahdolliset ennakko-oletukseni vaikuttaisi tutkimuksen tuloksiin ja 

pyrin kuvaamaan tutkimuksen eri vaiheet mahdollisimman läpinäkyvästi. Li-

säksi perustelin omia tulkintoja ja valintoja. Täten lukijalla on mahdollisuus 

myös omien tulkintojen tekemiseen. (ks. Huusko & Paloniemi 2006, 170).  Esiym-

märrys tutkimuksen aiheesta voi toisaalta olla myös eduksi, kun konteksti ja ai-

heeseen liittyvä sanasto on hallussa (Aaltio & Puusa 2020, 173).  

Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tehdyt tulkinnat saavat tu-

kea aikaisemmista samaa ilmiötä tutkivista tutkimuksista (Nowell, Norris, White 

& Moules 2017, 3; Eskola & Suoranta 1998, 153). Suomessa varhaiskasvatusikäis-

ten lasten käsityksiä perheestä on tutkittu hyvin vähän, mutta kansainväliset tut-

kimukset ja suomalaiset tutkimukset vanhemmista lapsista antoivat tukea tutki-

mustuloksilleni (ks. Oliveira-Formosinho 2009, Ritala-Koskinen 2001.) 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös useiden aineistonkeruumenetel-

mien käyttö eli menetelmätriangulaatio (Eskola & Suoranta 1998, 51–53). Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin haastattelun lisäksi kollaasimenetelmää, joka tuki 

ja rohkaisi haastateltavia. Erityisesti lapsia haastatellessa on riskinä, että aineisto 

jää vähäsanaiseksi, joten tutkijan on hyvä kiinnittää huomiota haastattelutilan-

teeseen etukäteen (Karlsson 2010, 125–129). Menetelmää valitessa oli kiinnitet-

tävä huomiota siihen, etteivät aineiston tuottamiseen valikoituneet lehdet johda-

telleet lasten vastauksia ja keskustelua. Kävin ko. lehtiä läpi ennen aineistontuot-

tamista ja katsoin, että sisältö oli riittävän monipuolinen, jotta lasten omille 
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valinnoille jäi tilaa. Aikakausilehdet lisäsivät aineistonkeruumenetelmän luotet-

tavuutta myös sillä perusteella, että kaikille haastattelupareille oli hankittu samat 

neljä aikakausilehteä (ks. alaluku 5.2.). Jatkotutkimuksissa tätäkin menetelmää ja 

sen toimivuutta olisi hyvä tutkia laajemmin. Jotta lapsilta saadaan luotettavaa ja 

monipuolista tietoa aiheesta, on hyvä kehittää erilaisia tutkimusmenetelmiä. Eri-

tyisesti abstraktit tutkimusaiheet voivat hyötyä kollaasimenetelmän käytöstä.  

Jatkotutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista kiinnittää enemmän 

huomioita perheen eri jäseniin ja heidän perhekäsityksiinsä. Tutkimuksen aikana 

pysähdyin miettimään, miten yhteneviä perheiden lasten ja vanhempien perhe-

käsitykset olisivat. Olisi mielenkiintoista saada tarkempaa tietoa siitä, miten lap-

sen oma kokemus perherakenteesta vaikuttaa hänen perhekäsitykseensä. Ylipää-

tään varhaiskasvatusikäisten lasten perhekäsityksiä on tutkittu vähän, joten jat-

kotutkimuksille on tarvetta.  
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LIITTEET 

Liite 1: Suostumuslomake  
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Liite 2: Teemahaastattelurunko  

Haastattelurungon järjestys saattaa vaihdella lasten kanssa käydyn keskustelun 
mukaan. Osa kysymyksistä saattaa nousta esille jo askartelun aikana.  

1. Haastattelutilanteen aluksi esittelen itseni ja tutkimukseni tutkittaville. Ky-
syn myös tutkittavien nimet ja iät. Tutkittavat ovat jo yhdessä huoltajien 
kanssa allekirjoittaneet tutkimuslupalomakkeet, mutta kysyn tutkittavilta 
uudelleen heidän suostumuksensa tutkimukseen. Kerron heidän oi-
keudestaan peruuttaa tutkimukseen osallistumisen missä vaiheessa ta-
hansa.  

2. Testataan yhdessä äänityslaite, jotta se varmasti toimii ja on lapsille tuttu.  

3. Muistutan tutkittavia, että esitettyihin kysymyksiin ei ole oikeita vastauk-
sia, vaan haluan kuulla juuri, mitä lapset ajattelevat tutkittavasta aiheesta.  

4. Lyhyesti keskustelua perheestä yleisellä tasolla. 

a. Mitä perhe tarkoittaa sinun mielestäsi?  

5. Annan lapsille ohjeet askartelusta. Ojennan heille aikakausilehtiä (4 
kpl/haastattelupari), joita he saavat selailla. Lasten tehtävänä on lehtiä se-
lailemalla ja sieltä leikkaamalla askarrella tyhjälle paperiarkille yhden per-
heen jäsenet. Tämän perheen ei tarvitse olla samanlainen kuin lapsen oma 
perhe. Perheen jäseniä saa olla niin monta kuin lapset haluavat, mutta an-
nan tietyn aikarajan askartelun toteuttamiseen. En rajaa, mitä kuvia lapset 
haluavat paperille liimata, sillä erilaiset kuvat voivat tuoda uusia näkö-
kulmia keskusteluun.  

6. Käydään läpi kollaaseja yhdessä lasten kanssa keskustellen. Kollaaseista 
keskustellaan yksi kerrallaan. Muistutan lapsia, että vaikka kyselen kysy-
myksiä kollaasista, siinä ei ole mitään väärää, haluan vain tietää ajatuksia 
sen taustalla. 

a. Voisitteko esitellä kollaasin perheen minulle? Keitä perheeseen 
kuuluu? Minkäikäisiä he ovat? (Tarkentavia kysymyksiä perhesuh-
teista.) 

b. Voisiko kollaasin kaltainen perhe olla oikeasti olemassa? Miksi / 
miksi ei?  

c. Onko perheissä aina näin monta jäsentä?  

d. Missä tämä perhe asuu? Asuvatko kaikki perheenjäsenet samassa 
talossa? Pitääkö koko perheen asua samassa paikassa?  

e. Pitävätkö perheenjäsenet toisistaan?  
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7. Perhesuhteet  

a. Miten kyseinen perhe viettää aikaa yhdessä? Ovatko ne sellaisia 
asioita, mitä perhe yleensä tekee yhdessä?  

b. Tykkäävätkö perheenjäsenet tehdä asioita yhdessä?  

c. Ketkä perheestä viettävät aikaa eniten yhdessä?  

8. Yleisiä kysymyksiä perheestä 

a. Voivatko isovanhemmat olla osa perhettä? Miksi / miksi ei? 

b. Voivatko lemmikit kuulua perheeseen? Miksi / miksi ei?  

c. Voiko kaveri kuulua perheeseen? Miksi / miksi ei?  

d. Mistä tietää, että joku kuuluu omaan perheeseen? 

e. Ovatko kaikki perheet samanlaisia? Miksi / miksi ei?  

9. Lapsen oma perhe 

a. Ketä sinun omaan perheeseesi kuuluu?  

10. Vapaa sana  

a. Haluatko vielä kertoa jotakin perheistä?  

b. Haluatko kysyä minulta jotakin?  

c. Miltä tämä haastattelu tuntui? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin?  

11. Otetaan yhdessä kuvat kollaaseista aineiston tallentamista varten.  

12. Kiitos haastattelusta! 
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Liite 3. Taulukko kollaaseista  

 

 

Haasta-
teltava 

Kollaasin perheenjä-
senet lapsen kerto-
massa järjestyksessä 

Lemmikit? Onko lapsia?  
Miten monta?   

Perheen-
jäsenten si-
joittelu? 

Muut huomiot, ero mui-
hin… 

H1 kaksi lasta, äiti, isä, 
äiti, lemmikki  

kyllä kyllä, 2 kpl  kollaasi (=eri 
puolilla pa-
peria) 

kaksi äitiä 

H2 pappa, kaksi lasta, 
äiti, isä, äiti, lemmik-
kejä 

kyllä kyllä, 2 kpl  kollaasi kaksi äitiä 

H3 isosisko, isosisko, 
äiti, lemmikki, isi, 
pikkusisko 

kyllä kyllä, 3 kpl  kollaasi lapset jo aikuisia / aikuis-
ten kuvat  

H4 Pikkusisko, isi, 
isosisko, lemmikki, 
äiti  

kyllä  kyllä, 2 kpl  kollaasi -  

H5 Äiti, isi, lemmikki, 
lapsi 

kyllä kyllä, 1 kpl  kollaasi -  

H6 Äiti, isä, mummo, 
vaari, lapsi, lemmikki  

kyllä kyllä, 1 kpl kollaasi isovanhemmat  

H7 Tyttö, koira, koira, 
pupu, mummi, 
mummi, viisi lelua, 
ukki, isi ja äiti  

kyllä kyllä, 1 kpl kollaasi isovanhemmat, leluja 

H8 Vauva, isosisko, äiti, 
isosisko, lelunukke, 
koira, poneja, peli, 
serkku  

kyllä kyllä, 3 kpl  kollaasi leluja 

H9 Isosisko, isä, 
mummo, pikkusisko, 
äiti, koira, pappa, 
isoveli 

kyllä kyllä, 3 kpl  rivissä isovanhemmat  

H10 Äiti, isä, isosisko, pik-
kusisko, lelut 

ei kyllä, 2 kpl  kollaasi leluja  
 

H11 Lapsi, sisko, äiti, 
mummi, koira  

kyllä kyllä, 2 kpl  kollaasi ”lapsen perhe” 

H12 Isi, äiti, koira, akvaa-
rio 

kyllä  ei lapsia kollaasi -  

H13 Kaksi miestä ei ei lapsia kollasi Kahden henkilön perhe 

H14 Kotka, koira, kaks 
miestä 

kyllä ei lapsia rivissä Kahden henkilön perhe 


