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Kuva: Jessica Rockowitz (CC BY 2.0)

A K AT E M I A ,  S OT E

Yhte�svanhemmuus e� ole sama ku�n tasan �aetut kot�ty�t –
olenna�sta on, ett� ty�n�ako on molemp�en m�elest� re�lu
Hyv�n to�m�va yhte�svanhemmuus v�hent�� vanhemp�en uupumusta, ehk��see ero�a �a
par�suhteen r�st�r��to�a sek� helpottaa ty�n �a ho�van yhteensov�ttam�sta.
Perhepalvelu�den tul�s�k�n tukea yhte�svanhemmuutta nyky�st� m��r�t�eto�semm�n,
k�r�o�ttavat professor� Anna R�nk� �a dosentt� Ka�sa Mal�nen. VAPAA LUKUOIKEUS

Anna Rönkä, Kaisa Malinen Jyväskylän yliopisto 15.10.  7:30

Mitkä ovat toimivan yhteisvanhemmuuden esteet? "Toisen vanhemman vähäinen osallistuminen
vanhemmuuden yhteisiin tehtäviin tai hänen työpanoksensa sivuuttaminen, toisen osapuolen vähättely ja
yhteistyön riitaisuus", sanovat Anna Rönkä ja Kaisa Malinen. Kuva: kuvituskuva.

Hyv�n to�m�va yhte�styö vanhemp�en väl�llä ed�stää sekä vanhemp�en että lasten
hyv�nvo�nt�a. Yhte�svanhemmuus-käs�te tunnetaan ku�tenk�n huonost� �a s��hen
l��ttyy myös harhaluulo�a.

Tässä �utussa selvennämme, m�stä yhte�svanhemmuudessa on kysymys �a
puramme kolme s�tä koskevaa harhaluuloa. Vä�tämme, että �lm�ön paremp�
tuntem�nen ed�stää perhevapaauud�stuksen �alkauttam�sta �a l�sää
perhevapaauud�stuksen tavo�tte�den muka�sest� �oustavuutta �a tasa-arvoa sekä
perhe�den ar�essa että työelämässä.
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Yhte�svanhemmuus on t�rke�� perheen perustam�sesta
l�ht�en

Ens�mmä�nen harhaluulo l��ttyy s��hen, ke�tä yhte�svanhemmuus el� vanhemp�en
väl�nen yhte�styö kasvatuksessa �a ho�vassa koskee. Hyv�n to�m�van
yhte�svanhemmuuden merk�tys tunn�stetaan use�n eroperhe�stä puhuttaessa. On
ku�tenk�n yhtä la�lla tärkeää, että vanhemmat saavat kesk�nä�sen yhte�spel�nsä
to�m�maan �o par�suhteessa eläessään, er�ty�sest� perheen perustam�sva�heessa.

Kun perheeseen syntyy es�ko�nen, on vanhemp�en löydettävä yhte�nen sävel
lapsen ho�vassa �a kasvatuksessa �a pystyttävä sov�ttamaan vauvaperhe-elämä
työssäkäynt��n �a muuhun elämään.  Yhte�svanhemmuus e� su�u a�na
automaatt�sest� hyv�n, mutta s��hen op�taan neuvottelemalla sekä yr�tyksen �a
erehdyksen kautta.

Suomessa on tehty uraauurtavaa �a va�kuttavaa työtä yhte�svanhemmuuden
tukem�sessa eron �älkeen, mutta yhdessä eläv�en tuore�den vanhemp�en
yhte�svanhemmuuden tukem�nen on vasta lapsenkeng�ssä, va�kka sen
to�m�vuudesta on laps�perhe�lle laa�alt� �a p�tkäkesto�sest� hyötyä.

Yhte�svanhemmuus e� ole sama ku�n tasan �aetut kot�ty�t

To�nen harhaluulo on, että yhte�svanhemmuus tarko�tta�s� pelkästään kot�tö�den
�a ho�vavastu�den tasapuol�sta �akam�sta. Vanhemp�en väl�nen yhte�styö s�sältää
pal�on muutak�n ku�n pelkkää työn�akoa. Yhte�svanhemmuus tarko�ttaa s�tä, että
lapsen vanhemmat – ta� muut lapsesta vastuuta kantavat a�ku�set – to�m�vat
yhte�styössä s�toutuen lapsen hyv�nvo�nt��n.

Vanhemp�en hyv�n to�m�va yhte�styö tarko�ttaa nä�n ollen kot�tö�den �a vastu�den
o�keudenmuka�sen �akam�sen ohella yhteen h��lleen puhaltam�sta
lastenkasvatuksessa, kesk�nä�stä tukem�sta �a arvostusta sekä perheelle sop�v�en
vuorova�kutustapo�en löytäm�stä.

Hyv�n to�m�va yhte�styö e� edellytä vanhemp�en rool�en symmetr�syyttä ta�
vastu�den täsmäll�stä tasa�akoa, vaan olenna�sta on, että molemmat osapuolet
ovat tyytyvä�s�ä t�lanteeseen �a kokevat sen o�keudenmuka�seks�. Va�kka
suomala�sten vanhemp�en to�ve�ssa korostuuk�n use�n ä�d�n �a �sän rool�en
samankalta�suus �a molemp�en vanhemp�en akt��v�nen osall�stum�nen, haluavat
he tehdä vanhemmuuden vastu�den �akam�seen l��ttyvät päätökset omalla
tavallaan.
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Ongelm�a, �otka tyyp�ll�sest� he�kentävät yhte�svanhemmuutta ovat es�merk�ks�
to�sen vanhemman vähä�nen osall�stum�nen vanhemmuuden yhte�s��n tehtäv��n
ta� hänen työpanoksensa s�vuuttam�nen, to�sen osapuolen vähättely �a yhte�styön
r��ta�suus.

Yhte�svanhemmuuden to�m�vuus k��nn� sek� perheest�
�tsest��n ett� perhepol�t��kasta

Kolmas harhaluulo, ta� p�kemm�nk�n yks�nkerta�stus, koskee
yhte�svanhemmuuteen va�kuttav�a tek��ö�tä, �o�ta tarkastellaan
tutk�musk�r�all�suudessa �a �ulk�sessa keskustelussa use�n kapeast�.

Tutk��o�sta osa on kesk�ttynyt tarkastelemaan pelkästään yhte�svanhemmuuteen
va�kuttav�a perheen s�sä�s�ä, m�krotason tek��ö�tä, kun taas osa tutk��o�sta on
k��nnostunut läh�nnä s��hen va�kuttav�sta yhte�skunnall�s�sta tek��ö�stä, kuten
perhevapaa�är�estelmästä.  Yhteen näkökulmaan kesk�ttym�nen �ohtaa s��hen
yks�ulotte�seen käs�tykseen, että yhte�svanhemmuudessa on kysymys �oko va�n
perheen s�sä�sestä dynam��kasta ta� yhte�skunnall�s�sta �a rakenteell�s�sta
tek��ö�stä.

Yhte�svanhemmuus on ku�tenk�n �lm�önä m�kro- �a makrotaso�en
le�kkausp�steessä �a sen to�m�vuus on k��nn� sekä perheestä �tsestään että
perhepol�t��kasta. L�säks� yhte�svanhemmuuden to�m�vuuteen va�kuttavat myös
palvelut �a läh�verkostot.

To�m�va yhte�svanhemmuus edellyttää es�merk�ks� �oustav�a
perhevapaamahdoll�suuks�a molemm�lle vanhemm�lle, perhemyönte�stä
työkulttuur�a �a molemp�en vanhemp�en mukaanottam�sta.
Yhte�svanhemmuuden to�m�vuus edellyttää samana�ka�sest� myös vanhemp�en
kesk�nä�stä neuvottelua �a sop�m�sta. Perhe-etuuks�sta �a -vapaamahdoll�suuks�sta
e� ole perhe�lle hyötyä, �os vanhemmat e�vät pääse n��den käytöstä
yhte�symmärrykseen ta� �os asenne�lmap��r� läh�p��r�ssä ta� työpa�kalla on
k�elte�nen.

Perhevapaauud�stuksen l�säks� tarv�taan yhte�svanhemmuuden tunn�stam�sta �a
tukem�sta myös perhepalvelu�ssa. Es�merk�ks� perhevalmennuksessa on
olenna�sta tukea vanhemp�a yks�löll�sen vanhempana kasvam�sen l�säks� myös
s��nä, että he löytävät vanhemm�lle yhte�sest� to�m�v�a �a to�sta kunn�o�ttav�a
tapo�a p�tää huolta lapsestaan.

Perhepalvelu�den tul�s� kannustaa yhte�svanhemmuuteen
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Saamme l�sää t�etoa yhte�svanhemmuuden keh�ttym�sestä mene�llään olevasta
Suomen Akatem�an raho�ttamasta p�tk�ttä�stutk�muksesta. Tutk�muksessa
tarkastellaan s�tä, m�ten yhte�svanhemmuus keh�ttyy vanhemmuuden
alkuva�heessa, kun odottavasta par�sta tulee vanhemp�a �a alkaa ark�
vauvaperheenä.

Tutk�mus tuottaa t�etoa s��tä, m�tkä tek��ät perheessä, yhte�skunnan palvelu�ssa
sekä työ- �a perhepol�t��kassa tukevat yhte�svanhemmuutta.  Kansa�nväl�nen
verta�lu tuo näkyväks� suomala�sen perhepol�t��kan �a -palvelu�en er�ty�sp��rte�tä,
vahvuuks�a �a keh�ttäm�starpe�ta.

Vanhemp�en haastattelut puolestaan kertovat puol�so�den om�sta kokemuks�sta �a
näkemyks�stä. Hankkeessa kerätty mob��l�pä�väk�r�a-a�ne�sto valottaa perhe�den
ark�s�sta t�lante�sta vanhemmuuden �akam�sessa. Sen avulla saadaan pä�v�ttä�stä
t�etoa muun muassa s��tä, m�ten kot�tö�tä �a ho�vavastu�ta �aetaan, m�ssä määr�n
n��stä r��dellään �a m�ten puol�sot tukevat to�s�aan ar�essa.

T�etoa yhte�svanhemmuudesta vo�daan hyödyntää pa�ts� perhepol�t��kassa myös
perhepalvelu�den työkäytänte�ssä. Yhte�svanhemmuuden vahv�stam�nen e�
ens�s��a�sest� edellytä l�sää resursse�a vaan s�tä, että vanhemp�en väl�sen
yhte�styön to�m�vuuden merk�tys tunn�stetaan perhepalvelu�ssa �a pol�t��kassa, �a
että vanhemm�lle luodaan edellytykset toteuttaa he�lle �a he�dän laps�lleen
to�m�vaa yhte�svanhemmuutta.

Kuva: 
J�väskylän yl�op�sto

Anna R�nk�

Anna Rönkä to�m�� professor�na Jyväskylän yl�op�ston Kasvatust�ete�den
la�toksella. Hän on tutk�nut yhte�svanhemmuuden l�säks� mm. lasten �a

perhe�den hyv�nvo�nt�a 24/7-yhte�skunnassa sekä perheen perustam�sen
haaste�ta nyky-yhte�skunnassa.
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Kuva: 
J�väskylän yl�op�sto

Ka�sa Mal�nen

Ka�sa Mal�nen on perhepsykolog�an dosentt� Jyväskylän yl�op�stosta. Hän
työskentelee vanhempana tutk��ana Jyväskylän ammatt�korkeakoulussa
lasten �a perhe�den palvelu�h�n �a hyv�nvo�nt��n l��ttyv�ssä tutk�mus- �a

keh�ttäm�stehtäv�ssä.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto. 
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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