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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhteisvanhemmuuden rakentumista en-

simmäistä lastaan odottavilla pariskunnilla. Yhteisvanhemmuus (eng. coparen-

ting) kuvaa vanhempien tapaa toimia yhdessä hoivatessaan ja kasvattaessaan 

lasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteisvanhemmuuden rakentumisen varhais-

kehitystä eli sitä, milloin odottavat parit alkavat keskustella yhteisestä vanhem-

muudesta ja mitä odottavien parien keskustelut yhteisestä vanhemmuudesta kä-

sittelevät. Lisäksi selvitettiin, kuinka odottavat vanhemmat suhtautuvat omien 

vanhempiensa malliin vanhempien välisestä yhteistyöstä ja oliko sillä yhteyttä 

ajatuksiin omasta vanhemmuudesta. 

Tutkimus liittyy CopaGloba-tutkimushankkeeseen (”Yhteisvanhemmuu-

teen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumi-

sesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa”). Tutkimuksen aineisto kerättiin ke-

väällä 2020 pilotoiden hankkeen haastattelurunkoa. Tutkimukseen osallistui 

kuusi pariskuntaa. Aineiston analysointiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

Tutkimuksen tulosten mukaan parit alkoivat keskustella yhteisestä van-

hemmuudesta vaihtelevasti. Osa oli käynyt keskusteluja jo ennen lapsen odo-

tusta osan aloittaessa vasta raskauden alettua. Kaikki eivät tällaisia keskusteluja 

olleet vielä käyneet. Vanhemmuuteen liittyvien keskusteluiden keskeisimmät si-

sällöt koskivat kasvatusta, vanhemmuuden rooleja ja työnjakoa, sekä vanhem-

muuden arvoja ja käytäntöjä. Haastateltavien arvioidessa omien vanhempiensa 

mallia vanhemmuuden yhteistyöstä löytyi tavoiteltavia ja arvostettavia asioita, 

kuten tasa-arvoiset roolit, sekä asioita, joissa haluaisi toimia toisin, kuten epäta-

saiset roolijaot, vanhempien välinen riitely sekä eronjälkeinen toimimaton yh-

teistyö. Tulevien vanhempien on hyvä käydä keskusteluja yhteisestä vanhem-

muudesta jo odotusaikana, sillä sen tiedetään tukevan vanhemmaksi kasvua. 



Asiasanat: yhteisvanhemmuus, vanhemmuuden rakentuminen, vanhemmuu-

den mallit  
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1 JOHDANTO

Lapsen odotus muuttaa parisuhdetta, kun kahden välinen suhde muuttuu tria-

diksi. Odotusaika herättää pohtimaan ja ennakoimaan tulevaa muutosta ja itseä 

sekä puolisoa vanhempana. Tulevan perheenjäsenen syntyminen johtaa parisuh-

teessa luotujen ja totuttujen roolien uudelleen muotoutumiseen. Uudet vanhem-

mat tuovat yhteiseen vanhemmuuteen mukanaan omat ajatuksensa, odotuk-

sensa ja kokemuksensa, jonka mukaan aikovat itse toimia vanhempina.  Yhteis-

työ vaatii keskustelua, neuvottelua ja kompromisseja, sillä tulevat vanhemmat 

ovat kasvaneet erilaisissa perheissä. Vanhemmuuden tapoja on lukuisia ja sen 

muodostumisessa voikin törmätä myös konflikteihin, erityisesti esikoisen myötä 

(Kluwer & Johnson 2007, 1101–1103). Konfliktit puolestaan voivat johtaa parisuh-

teen laadun heikkenemiseen. Tuoreiden vanhempien parisuhteen laadun heik-

keneminen on yhteydessä jopa terveysongelmiin (Kiecolt-Glaser & Newton 2001, 

487). Uusilla vanhemmilla on havaittu myös uupumusta, ja äidit uupuvat isiä 

helpommin (Sorkkila & Aunola 2020, 657). Tällaisten haasteiden tunnistamisen 

myötä tulisi kohdentaa tukitoimia vanhemmuuteen, erityisesti yhteisvanhem-

muuteen. Toimivan yhteisvanhemmuuden hyödyistä tietoisena voidaan keskit-

tää tukea vanhemmuuteen valmistautumiseen (Adams 2004). 

Yhteisvanhemmuus liittyy vanhempien tapaan toimia yhdessä lasta kasvat-

taessaan (Feinberg 2003, 96). Siihen liittyy myös lapsen saantiin valmistautumista 

odottavilla vanhemmilla, sekä kasvatuskäytäntöjä lapsen saapuessa perheeseen. 

Tämä vaatii vanhempien välistä kommunikointia, neuvottelua sekä ajatusten ja 

odotusten yhteen sovittelua. Toimiva yhteisvanhemmuus edistää koko perheen, 

sekä vanhempien että lapsen hyvinvointia. Toimimaton yhteisvanhemmuus voi 

heijastua parisuhdetyytyväisyyteen (McHale & Rasmussen 1998, 52; Margolin, 

Gordis & John 2001, 15; Stright & Bales 2003, 237–239). 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin erityisesti sitä, kuinka yhteisvanhemmuus 

rakentuu ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla. Yhteisvanhemmuuden 

rakentumista tutkittiin kvalitatiivisin menetelmin odottavien vanhempien haas-
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tatteluissa ilmenneiden keskustelujen sisältöjen perusteella. Tutkimuksessa sel-

vitettiin myös, kuinka odottavat vanhemmat suhtautuvat omien vanhempiensa 

malliin vanhempien välisestä yhteistyöstä ja oliko sillä yhteyksiä ajatuksiin 

omasta vanhemmuudesta. 

1.1 Yhteisvanhemmuus 

1.1.1 Yhteisvanhemmuuden määritelmä  

Yhteisvanhemmuus (eng. coparenting) on suomen kielessä vielä kohtuullisen tun-

tematon käsite. Sen rinnakkaistermejä ovat esimerkiksi yhteistyövanhemmuus ja 

jaettu vanhemmuus. Yhteisvanhemmuus tarkoittaa kahden tai useamman aikui-

sen yhteisiä tapoja tarjota huolenpitoa ja jaetaan vastuuta yhdestä tai useam-

masta lapsesta (Hock & Mooradian 2013, 325; Van Egeren & Hawkins 2004, 176–

177). Yhteisvanhemmuus terminä tulee erottaa kumppanuusvanhemmuudesta, 

jossa lapsen vanhemmat eivät ole koskaan olleetkaan pariskunta, sekä erovan-

hemmuudesta, jossa lapsen vanhemmat erottuaan jakavat huoltajuuden. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään parisuhteessa oleviin pariskuntiin ja käytetään käsi-

tettä yhteisvanhemmuus.  

  Yhteisvanhemmuutta on määritelty eri tavoin. Esimerkiksi Feinberg 

(2003, 101) sekä Feinberg ja Kan (2008) tiivistävät yhteisvanhemmuuden tärkeim-

mät ja olennaisimmat komponentit viiteen tekijään: vanhemmuuden tuki vs. vä-

hättely (support versus undermining), erimielisyydet lapsen kasvatuksesta (chil-

drearing disagreement), työnjako (division of labor), yhteinen vuorovaikutuksen hal-

linta (joint parental management), sekä vanhemmuuden läheisyys (parenting based 

closeness). McHale, Kuersten-Hogan ja Rao (2004, 228–231) puolestaan määritte-

levät kolme osatekijää: perheen harmonia (family harmony), vihamielisyys ja kil-

pailullisuus (hostility, competitiveness), sekä vanhemmuuden epäjohdonmukai-

suus (parenting discrepancy). Van Egeren ja Hawkins (2004, 168–169) erottelevat 

kolme erilaista yhteisvanhemmuuden muotoa: yhteisvanhemmuuden solidaari-

suus (coparenting solidarity), vähättelevä yhteisvanhemmuus (undermining copa-

renting), sekä jaettu vanhemmuus (shared parenting). Konold ja Abidin (2001, 54) 
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korostavat yhteisvanhemmuudessa kommunikaatiota, tiimityötä sekä kumppa-

nin ja hänen työnsä arvostamista. Monista yhteisvanhemmuuden määrittelyistä 

Hock ja Mooradian (2013) ovat koonneet kattavan ja informatiivisen kuvion, 

jossa esitellään yleisimmin johdetut muodot yhteisvanhemmuudesta puhutta-

essa (kts kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1 Yhteisvanhemmuuden määrittelyä, mukaillen Hock ja Mooradian (2013, 322). 

 

Hockin ja Mooradianin (2013, 322) mukaan yhteisvanhemmuus rakentuu siis nel-

jästä komponentista: vanhemmuuden harmoniasta, vanhempien välisestä yhtey-

destä ja suhteesta, vanhempien käytöksestä lapsen läsnä ollessa, sekä tasapuoli-

sesta osallistumisesta lapsen huolenpitoon. Vanhemmuuden harmonia on yh-

teisymmärrystä ja yhteisiä sopimuksia vanhemmuuden toteuttamiseen liittyen. 

Harmonian lisäksi vanhemmuuden yhteys -komponentti muodostuu niin sano-

tusti näkymättömistä asioista, kuten emotionaalisesta läheisyydestä ja henkisestä 

Harmonia
- Kasvatuksellinen yhteisymmärrys
- Toisen panoksen arvostaminen

- Yhtenäisyys
- Vanhemmuuteen liittyvät konfliktit

- Kuinka ilmaista kritiikkiä (ilman vähättelyä)
- Kuinka ilmaista hyväksyntää ja emotionaalista tukea 

Vanhemmuuden yhteys
- Yhdessä kasvaminen

- Emotionaalinen läheisyys
- Yhteys vanhemmuuden kautta
- Yhdessä lapsesta iloitseminen

Käytös lapsen läsnä ollessa
- Yhteisissä päätöksissä pysyminen

- Kuinka puhua toisesta vanhemmasta
- Liittoutuminen lapsen kanssa toista vanhempaa 

vastaan

Tasapuolinen osallistuminen huolenpitoon
- Tyytyväisyys vanhemmuuden työnjakoon

- Yhtäläinen osallistuminen
- Toisen tukeminen käytännössä

Yhteisvanhemmuus
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yhteydestä. Käytös lapsen läsnä ollessa, sekä tasapuolinen osallistuminen huo-

lenpitoon -komponentit puolestaan kertovat enemmän näkyvästä käytöksestä ja 

toiminnasta vanhemmuuteen liittyen, kuten liittoutumista tai puheen sisällöstä. 

  Yhteisvanhemmuudesta puhuttaessa syntyy helposti virheellinen 

mielikuva vain perushoidollisiin vastuisiin ja kotityön jakamiseen liittyvästä 

neuvottelusta (Rönkä 2020). Kyse on kuitenkin myös lapsen kasvatukseen liitty-

västä yhteisen arvopohjan luomisesta ja sitoutumisesta lapsen käyttäytymisen, 

henkisen kasvun, sosiaalisten suhteiden sekä hyvinvoinnin tukemisesta (Fein-

berg 2003, 102; Terävä & Böök 2019). Kyseessä on lapsen kasvun ja kehityksen 

tukeminen vanhempien prioriteettina yli omien, keskinäisten ristiriitojen (Beck-

meyer, Coleman & Ganong 2014). 

  Yhteisvanhemmuuden käsite korostaa yhteistyön merkitystä van-

hemmuudessa, eli keskiössä on yhteinen, jaettu, tiimityönä toteutettu vanhem-

muus. Yhteisvanhemmuudessa tarkastellaan vanhemmuuden vastuisiin osallis-

tuvien henkilöiden kasvatuksellisten näkemysten yhteen asettelua ja neuvotte-

lua, keskinäistä tukea, arvostusta ja vuorovaikutusta (Rönkä & Kekkonen 2020). 

  Vanhemmuus voi siis jakautua kahdelle tai useammalle aikuiselle 

(McHale ym. 2004, 221; Talbot & McHale 2004, 192). Yhteisvanhemmuus kosket-

taa niin ydinperheitä kuin uusperheitäkin, hetero-, sateenkaari- ja adoptioper-

heitä ja muita elämäntilanteita (Hock & Moraadian 2013). Van Egeren ja Hawkins 

(2004, 166) kuitenkin esittävät näkökulman, jossa yhteisvanhemmuus koskettaa 

vain kahta päätoimista vanhempaa (dyadic). McHale ym. (2004, 222–223) puoles-

taan liittäisivät yhteisvanhemmuuteen kahden vanhemman lisäksi myös itse lap-

sen (triadic). Myös Margolin, Gordis ja John (2001, 4) liittävät lapsen mukaan yh-

teisvanhemmuuden rakentumiseen siinä mielessä, että lapsi huomioidaan van-

hempien toimissa ja puheissa, esimerkiksi tavassa, jolla lapselle puhutaan toi-

sesta vanhemmasta. 

  On myös aiheellista määritellä yhteisvanhemmuuden alkamisajan-

kohtaa ja sitä määrittäviä tekijöitä. Yhteisvanhemmuuden alkamisajankohdasta 

löytyy erilaisia teoreettisia näkökulmia. Esimerkiksi Konold ja Abidin (2001, 48), 

sekä Hock ja Mooradian (2013, 321) katsovat yhteisvanhemmuuden alkavan jo 
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ennen lapsen syntymää, lapsen astuessa vanhempien elämään ajatusten kautta. 

Tähän voivat liittyä keskustelut ja odotukset lapsen tulosta. Toisaalta Van Egeren 

ja Hawkins (2004, 166–167) väittävät keskusteluiden ja odotusten olevan vain yh-

teisvanhemmuuden ennakointia ja että varsinaisesti yhteisvanhemmuus alkaa 

vasta lapsen synnyttyä. 

  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteisvanhemmuuden rakentu-

mista odottavilla vanhemmilla selvittämällä heidän ajatuksiaan vanhemmaksi 

tulon prosesseista ja niihin liittyvistä keskusteluista kumppanin kanssa. Tästä 

pyritään selvittämään yhteisvanhemmuuden sisältöjä, sekä alkamisajankohtaa. 

 

1.1.2 Toimivan yhteisvanhemmuuden merkitys 

Toimivalla yhteisvanhemmuudella on positiivisia yhteyksiä muihinkin elämän 

osa-alueisiin (Hock & Mooradian 2013, 325). Toimivasta yhteisvanhemmuudesta 

hyötyvät sekä vanhemmat että lapsi. 

Vanhempien näkökulmasta yhteisvanhemmuuden laatu on yhteydessä pa-

risuhteen laatuun. Toimiva yhteisvanhemmuus esimerkiksi tukee parisuhdetta. 

On vahvaa näyttöä siitä, että se on yhteydessä vanhempien parisuhdetyytyväi-

syyteen (McHale & Rasmussen 1998, 52; Margolin, Gordis & John 2001, 15; 

Stright & Bales 2003, 237–239; Malinen, Rönkä & Sevón 2010). Lisäksi se vähentää 

vanhempien välisiä konflikteja, äidin masentuneisuutta sekä lapsi—vanhempi -

suhteen välillä esiintyvää kitkaa (Feinberg & Kan 2008; Feinberg, Kan & Gosling 

2009, 283). Schoppe-Sullivanin ja Mangelsdorfin (2012, 376) tutkimuksen mukaan 

toimiva parisuhde ennen vanhemmuutta ennustaa myös toimivampaa yhteis-

vanhemmuutta. 

  Vanhempien yhteisvanhemmuuden laatu on merkityksellinen 

myös lapsen elämässä. Toimiva yhteisvanhemmuus voi toimia konflikteilta 

suojaavana tekijänä lapselle (Katz & Low 2004, 378–380). Se parantaa lapsen ja 

vanhemman välistä suhdetta (Brown, Schoppe-Sullivan, Mangelsdorf & Neff 

2010) ja edistää lapsen hyvinvointia, esimerkiksi tunteiden ilmaisemisen tuke-
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misena (Schoppe, Mangelsdorf & Frosch 2001, 539). Toimiva yhteisvanhem-

muus on yhteydessä myös lapsen toiminnanohjauksen kehittymiseen (Karre-

man, van Tujil, van Aken & Dekovic 2008, 36). Se on yhteydessä muutenkin lap-

sen positiiviseen käytökseen (Baril, Crouter & McHale 2007, 650–651) ja myö-

hempään koulumenestykseen (Dopkins-Stright & Neitzel 2003, 37–38). Vaiku-

tukset ulottuvat jopa nuoreen aikuisuuteen asti (Gasper, Stolberg, Macie & Wil-

liams 2008, 285). 

Yhteisvanhemmuuden toimivuus voi vaihdella usein, jopa päivästä toiseen 

(McDaniel, Teti & Feinberg 2017, 2407–2408). Haasteita yhteisvanhemmuuden 

toteutumiselle voivat olla esimerkiksi heikko ekonominen asema, epäterve pari-

suhde, lapsen vaativuus tai työperäinen stressi (Durchi 2017). Sosiaalisista suh-

teista saatu emotionaalinen tuki voi olla tärkeää vanhemmille. Usein kuitenkin 

tuoreiden vanhempien sosiaaliset kontaktit vähenevät (Wrzus, Hänel, Wagner & 

Neyer 2013). 

Yhteisvanhemmuuden tärkeyttä ymmärtämällä ja sen toteutumista tuke-

malla voidaan ennaltaehkäistä vanhemmuuteen liittyviä konflikteja, sekä antaa 

tukea vanhemmuuteen. Tällä tavoin voidaan auttaa esimerkiksi vaikeuksissa 

olevia perheitä, joissa toistuvat vanhempien väliset konfliktit, perheväkivaltaa, 

roolijakojen epäselvyyttä tai emotionaalisista ja käytösongelmista kärsivää lasta 

(Hock & Mooradian 2013, 325). Parhaimmillaan yhteisvanhemmuuteen panosta-

minen tukee vanhempien ymmärrystä ja arvostusta toisiaan kohtaan, ja he voivat 

kasvaa yhdessä vanhempina. 

1.2 Siirtymä vanhemmuuteen ja lapsuuden perheen vaikutus 

vanhemmuuden rakentumiseen 

1.2.1 Siirtymä vanhemmuuteen ja vanhemmuuden rakentuminen 

Siirtymä vanhemmuuteen on yksi aikuisiän keskeisimpiä siirtymiä ja kehitysteh-

täviä (Ruble, Fleming, Stangor, Brooks-Gunn, Fitzmaurice, & Deutsch, 1990, 450) 

ja siirtymä vaihtelee muodoltaan ja alkamisajankohdaltaan (Mills & Blossfield 

2013). Psykologi Erik H. Erikson (1902–1994) määrittelee varhaisaikuisuuden 
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psykososiaalisen kehityksen kriisin onnistuneeksi ratkaisuksi perheen perusta-

misen läheisen kumppanin kanssa. Vanhemmuuden muodostumiseen vaikutta-

vat omakohtaiset kokemukset vanhempien lapsena olemisesta: sisäistyneitä mal-

leja, sääntöjä ja toimintatapoja (MLL 2021). Ajankohtaiseksi tulevat pohdinnat 

suhteessa itseen ja omaan naiseuteen tai miehuuteen (Airo 2014). 

Suomessa ja muissa läntisissä maissa syntyvyys on laskussa (Rotkirch, 

Tammisalo, Miettinen & Berg 2017, 11). Syitä valintaan lapsettomuudesta ovat 

Rotkirchin ym. (2017, 36) mukaan mm. pelot lapsiperheen arjesta, sekä uran tai 

parisuhteen valitseminen lapsien yli. Lapsen hankkimista harkitaan nykyään 

tarkkaan ja odotetaan ihanteellista hetkeä tai elämäntilannetta. Tämä tulee ottaa 

huomioon tarkastellessa tämän päivän vanhemmuutta ja vanhemmuuteen siir-

tymistä. 

Vanhemmuuteen siirryttäessä ihmisillä on vanhemmuuteen liittyviä odo-

tuksia, jotka ovat sidoksissa kulttuuriin, normeihin ja ideologioihin (Allan 

2008). Odotukset voivat liittyä esimerkiksi parisuhteen tai arjen sujumiseen ja 

laatuun. Lawrencen, Nylenin ja Cobbin (2007, 162) tutkimuksen mukaan naisen 

ja miehen odotukset vanhemmuuteen siirryttäessä olivat hyvin erilaisia, esimer-

kiksi miesten odotuksiin vanhemmuudesta liittyi enemmän negatiivisia ajatuk-

sia. Toisistaan poikkeavat odotukset, sekä täyttymättömät odotukset voivat olla 

yhteydessä negatiivisesti parisuhteen laatuun (Milkie, Bianchi, Mattingly & Ro-

binson 2002, 21; Adamsons 2013, 168). Parisuhteen konfliktit ennen lapsensaan-

tia ennustavat myös vanhemmuuden konflikteja (Kluwer 2010, 111). 

  Deaven, Johnsonin ja Ingramin (2008, 7) tutkimuksen mukaan en-

simmäistä lastaan odottavat vanhemmat eivät olettaneet parisuhteensa muuttu-

van lapsen tulon myötä. Lapsen syntymä kuitenkin muuttaa parisuhteen kom-

ponenttien järjestystä: tärkeimmäksi tulevat säännöt ja vuorottelu (Dew & Wil-

cox 2011; Rotkirch ym. 2017, 86). Vanhemman kokemus parisuhteen laadusta 

on yleensä yhdenmukainen toisen vanhemman kanssa, hyvässä ja huonossa. 

Esimerkiksi jos toinen osapuoli kokee parisuhteen huonoksi, näin tuntee toden-

näköisesti myös toinen. (Salmela-Aro, Aunola, Nurmi, Saisto & Halmesmäki 



13 
 

2003, 175.) Lisäksi erityisesti naisia mietityttää työn ja vanhemmuuden yhteen-

sovittaminen (Rotkirch ym. 2017, 90–92). Tälle pohdinnalle lienee aihetta, sillä 

onkin yleistä, että suurin osa vanhemmuuteen liittyvistä vastuista lankeaa ni-

menomaan äidille (Kluwer 2010, 112; Rotkirch ym. 2017, 94). 

  Siirtymä vanhemmuuteen herättää paljon kysymyksiä ja pohdintaa 

uusissa vanhemmissa. Tällöin luontevaa on etsiä tukea ja neuvoja kokeneem-

milta tahoilta ja näitä tarjotaankin automaattisesti neuvoloiden taholta, sillä Suo-

messa kaikilla odottavilla pareilla on tasavertainen mahdollisuus terveydenhuol-

lon ammattihenkilöiden tarjoamaan tukeen ja ohjaukseen äitiys- ja lastenneuvo-

loissa. Uudet vanhemmat valmistautuvat vanhemmuuteen esimerkiksi kysele-

mällä neuvoa, seuraamalla muita vanhempia, sekä etsimällä ammattiapua 

(Svensson, Barclay & Cooke 2006, 24–25). Odotusvaiheessa vanhemmat käyttä-

vät myös läheisiä sosiaalisia verkostojaan tuen saamiseksi: erityisesti äidit tukeu-

tuivat omiin äiteihinsä, myös täteihinsä, siskoihinsa ja isoäiteihinsä (Deave ym. 

2008, 4–5). Ammattiavun tuottajana perhekeskukset tarjoavat tärkeää monia-

laista ammattiosaamista (Winkworth, McArthur, Layton, & Thompson 2010; 

Kekkonen, Montonen & Viitala 2012). 

 

1.2.2 Lapsuudenkodin vaikutus omaan vanhemmuuteen 

Perheen määrittely ei ole yksinkertaista ja se on sosiokulttuurillisesti konstruoi-

tavissa (Forsberg 2003). Kuitenkin olettaen lapsella olevan huoltaja/huoltajia, 

kasvatustyylit ja -käytännöt vaihtelevat eri perheissä. Perhesuhteita rakentavat 

esimerkiksi sukulaisuuden ja kiintymyksen eri yhdistelmät, kuten kiintymyssuh-

teet (Rotkirch 2014, 12). 

Vanhemman pienelle lapselleen antama hoiva ja läheisyys ovat positiivi-

sesti yhteydessä ihmisen elämänlaatuun. Hoivan, läheisyyden ja sensitiivisen 

vuorovaikutuksen laadun perusteella lapselle kehittyy kiintymyssuhde. (Ains-

worth 1973.) Kiintymyssuhde toimii mallina ja perustana myöhemmin muodos-

tettaville ihmissuhteille (kts. Ainsworth & Bowlby 1965) ja kiintymyssuhteen 

laatu (turvallinen tai turvaton) voi toimia joko voimavarana tai riskitekijänä 
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muodostettaessa uusia ihmissuhteita, sillä se vaikuttaa yksilön käytökseen ja va-

lintoihin (Kluwer 2010, 112). Tämä varhaislapsuuden kiintymistapa näkyy myös 

muodostettaessa parisuhteita (Feeney 1999, 41–42; Kluwer 2010, 115; Martinson, 

Holman, Larson & Jackson 2010, 214). Esimerkiksi lapsuudessa saatu hyväksyntä 

vanhemmilta on yhteydessä positiiviseen asenteeseen yhteisvanhemmuutta koh-

taan omassa parisuhteessa (Schoppe-Sullivan & Mangelsdorf 2012, 377).  

Muistot omien vanhempien parisuhteen laadusta yhdistyy käsitykseen ja 

odotuksiin omasta parisuhteesta (Kluwer 2010, 115). Näin on myös vanhemmuu-

den käsitysten ja asenteiden osalta. Esimerkiksi itse isältään paljon läheisyyttä 

saaneet tutkittavat antoivat myös enemmän läheisyyttä omille lapsilleen verrok-

kiryhmään verrattuna (Floyd & Morman 2000, 357). Toisaalta on näyttöä, etteivät 

pelkät muistot määrittele käsityksiä ja odotuksia omasta parisuhteesta, vaan se, 

miten muistoihin suhtautuu: hyväksyvästi vai varautuneisuudella (Floyd & 

Morman 2000, 358; Curran, Hazen, Jacobvitz, Feldman & Sasaki 2006). Beaton, 

Dorethy & Rueter (2003) tutkivat isien odotuksia vanhemmuudesta, kun muut-

tujina olivat tutkittavan läheisyys sekä äitiin että isään ja vanhempien välinen 

parisuhteen laatu. Tutkimuksen perusteella todettiin, että alkuperäisellä per-

heellä on yhteyttä isien asenteisiin vanhemmuudesta ja osallistumisesta vanhem-

muuden vastuisiin (Beaton ym. 2003, 9–10). Beatonin ym. (2003, 10), sekä Beato-

nin ja Dohertyn (2007, 5) tutkimusten mukaan muistoihin ja kokemuksiin voi-

makkaimmin reagoivat isät, joiden alkuperäisessä perheessä oli joko erityisen 

paljon tai erityisen vähän läheisyyttä.  

Sukupolvisuuden ilmiötä esiintyy ainoastaan perheissä. Sukupolvien tutki-

muksessa todetaan, että sukupolvien prosessit luovat jäsenilleen ajan saatossa 

arvoja, uskomuksia ja asenteita (Day 2002, 111), joita viedään eteenpäin aina uu-

delle sukupolvelle. Eri perheistä tulevat joutuvat siis yhteensovittamaan arvo-

jaan ja asenteitaan luodessaan yhdessä uutta sukupolvea. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhteisvanhemmuuden varhaiske-

hitystä, sekä odottavien vanhempien lapsuuden mallien merkitystä yhteisvan-

hemmuuden rakentumiselle odottavien vanhempien näkökulmasta. Tutkimus-

kysymykset muodostuivat seuraavanlaisiksi: 

 

1. Milloin odottavat parit alkavat keskustella yhteisestä vanhemmuudesta 

ja mitä odottavien parien keskustelut yhteisestä vanhemmuudesta käsit-

televät?  

2. Miten odottavat vanhemmat suhtautuvat omien vanhempiensa malliin 

vanhempien välisestä yhteistyöstä?  



16 
 

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Tutkimuskonteksti  

Tutkimus toteutettiin osana tutkimushanketta Yhteisvanhemmuuteen oppi-

massa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta van-

hemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba).  Tutkimushankkeen toteuttajina 

ovat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä Ter-

veyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja kansainvälisten kumppaneiden 

kanssa. Vuosina 2019–2023 toteutettava CopaGloba –tutkimushanke tarkastelee 

ensimmäistä yhteistä lastaan odottavien vanhempien välistä yhteisvanhem-

muutta, vanhempien välisen yhteistyön muodostumista sekä sen merkitystä. Li-

säksi hankkeessa selvitetään, millä tavoin perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut 

sekä vanhemmuuteen kohdistuvat odotukset heijastuvat vanhempien välisen 

yhteistyön kehittymiseen. Käytin tutkimushanketta varten hahmoteltua haastat-

telurunkoa omassa tutkimuksessani samalla pilotoiden rungon toimivuutta var-

sinaista tutkimushanketta varten. CopaGloba-tutkimukselle on tehty eettinen en-

nakkoarviointi Jyväskylän yliopiston eettisessä toimikunnassa. 

 Tämän tutkimuksen ollessa kvalitatiivinen tutkimuksen keskiössä 

on ilmiön ymmärtäminen. Tavoitteena ei ole pyrkiä tilastollisiin yleistettävyyk-

siin (Eskola & Suoranta 1998; Tuomi & Sarajärvi 2018, 73), vaan ennemmin pu-

hutaan tiedon ja tulosten siirrettävyydestä. Alasuutari (2012) tarjoaa ter-

min ”yleistäminen” tilalle kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitusta itsestäänsel-

vyyksien problematisoimisena. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 18) sanovat ihmiseen 

liittyvän tutkimuksen koskevan merkityksiä. Annettujen merkitysten tutkimi-

sessa on haasteita todellisuuden ollessa sosiaalisesti konstruoitua. 

Tutkimukseni konteksti sijoittuu perhetutkimuksen kentälle. Perhetutki-

mus pyrkii ymmärtämään ihmisen toiminnan prosesseja eri perheenjäsenten nä-

kökulmasta (Korvela & Rönkä 2014, 192). Tarkastelun kohteena ovat mm. suku-

puoli, elämänkulku, kehitysvaiheet ja arkielämä (Jallinoja, Hurme & Jokinen 
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2014, 8). Etenkin arjen tutkimusta tehdään sekä yksittäisten perheenjäsenten (ko-

kemukset), että vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta (Korvela & Rönkä 2014, 

197). Erityisesti tätä näkökulmaa hyödynnetään tässä tutkimuksessa. Dalyn 

(2007, 72) mukaan perhetutkimus tarkastelee perheprosesseja, jotka luovat, yllä-

pitävät ja sovittelevat perheen omaa todellisuutta. Kvalitatiivinen tutkimusote 

tukee hyvin perhetutkimusta ja sen aineistonkeruutavaksi sopii hyvin haastat-

telu (Daly 2007, 71). 

2.2 Tutkimukseen osallistujat 

Kohderyhmä tutkimuksessa oli varsinaista tutkimushanketta mukaillen ensim-

mäistä lastaan odottavat pariskunnat. Haastateltavat valittiin lumipallo-otan-

nalla eli tutkija etsi lähipiiristään henkilöitä, jotka johdattivat tutkijan toisten tie-

donantajien pariin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 74). Haastattelut suoritettiin niin, 

että molemmat parit haastateltiin samana päivänä ja samassa paikassa, mutta eri 

aikoihin ja toisen osapuolen kuunteluetäisyyden ulkopuolella. Tällä haluttiin 

varmistaa se, etteivät haastateltavat vaikuta toistensa vastauksiin.  

Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi pariskuntaa, joista kaikki odottivat esi-

koistaan haastatteluvaiheessa.  

  Haastateltavilta kerättiin taustatiedot tutkimushankkeen taustaky-

selylomakkeen avulla. Lomakkeella selvitettiin mm. tutkittavien ikä, koulutus-

tausta, nykyinen työtilanne, nykyinen parisuhdetilanne ja kesto, sekä kysyttiin 

syntyvän lapsen laskettua aikaa ja että oliko lapsi molemmille vanhemmille esi-

koinen. Haastatteluhetkellä tutkittavien ikäjakauma oli 26–37-vuotta. Heistä 

kuudella oli ylempi korkeakoulututkinto, yhdellä alempi korkeakoulututkinto, 

kahdella ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto, yhdellä ylioppilastutkinto, 

yhdellä ammatillinen tutkinto ja yhdellä ei tutkintoa ollenkaan. Seitsemän tutkit-

tavan työtilanne oli palkansaajana ilman esimiesasemaa, kahden palkansaajana 

esimiesasemassa, kaksi yrittäjänä ja yksi äitiysvapaalla. Pareista neljä eli avolii-

tossa, yksi pari oli muuttamassa pian avoliittoon ja yksi pari oli avioliitossa. Pa-
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risuhteiden kesto oli kolmesta vuodesta 11:een vuotta. Haastatteluhetkellä las-

kettuihin aikoihin oli kahdesta viikosta viiteen ja puoleen kuukauteen.  

  Anonymiteetin säilyttämiseksi jokaiselle haastateltavalle luotiin 

haastatteluvaiheessa tunnistekoodi eli pseydonyymi. Koodit koostuvat nume-

roista ja kirjaimista, joista muut kuin itse tutkija eivät voi jäljittää mitään tutkit-

taviin liittyvää tietoa. Tunnistekoodeissa haastateltavien numerot ovat yhdestä 

12:een (1–12). Äidit ja isät on merkitty erikseen. Koodinumerot on sekoitettu niin, 

että numerokoodien perusteella isiä ja äitejä ei voi tunnistaa ja yhdistää paris-

kunniksi. Tähän ratkaisuun päädyin säilyttääkseni haastateltavien anonymitee-

tin, sillä jos esimerkiksi haastateltava tunnistaisi aineistoesimerkistä itsensä, ei 

hän voisi rinnastaa päättelemällä tietyn numerokoodin vastakkaista sukupuolta 

olevan omaksi puolisokseen. 

2.3 Tutkimusaineiston keruu  

Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin ja ne suo-

ritettiin alkukeväästä 2020. Tutkimukseen osallistui kuusi pariskuntaa, joiden 

molemmat osapuolet haastateltiin erikseen. Aineistoksi saatiin siis yhteensä 12 

haastattelua. Haastattelut toteutettiin yhdessä toisen maisteriopiskelijan kanssa 

niin, että molemmat haastattelivat kolme paria. 

  Haastatteluissa pilotoitiin CopaGloba -tutkimushankkeen haastatte-

lurunkoa. Kyseessä oli teemahaastattelu, eli haastattelun aihepiiri ja -alueet oli 

etukäteen määritelty (Eerola & Suoranta 1998). Haastattelurunko sisälsi kolme 

teemaa: 1) arki ja yhteiselämä puolison kanssa tällä hetkellä, 2) toiveet ja odotuk-

set liittyen yhteiseen vanhemmuuteen, sekä 3) tuen ja muiden ihmisten merkitys 

yhteisvanhemmuudelle. Tässä tutkimuksessa vastauksissa keskityttiin erityisesti 

mainintoihin liittyen keskusteluihin yhteisestä vanhemmuudesta (teema 2), sekä 

pohdinnat omien vanhempien vanhemmuuden yhteistyöstä (teema 3). 

Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista tuntiin ja 15 minuuttiin. Kes-

kimäärin haastattelut kestivät noin tunnin. Haastattelut nauhoitettiin tallenti-
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melle, josta materiaali siirrettiin välittömästi haastattelutilaisuuden jälkeen yli-

opiston tietokoneelle salasanoin turvattuihin kansioihin. Minä ja toinen opiske-

lija, jonka kanssa haastattelut suoritettiin, litteroimme haastattelemamme aineis-

ton sanatarkasti samalla pitäen huolta pseudonymisoinnista. Valmis, koko litte-

roitu haastatteluaineisto fontilla ”Book Antiqua”, rivivälillä 1,5 ja normaaleilla 

reunoilla (sivureunat 2 cm, yläreunat 2,5 cm) piti sisällään noin 54500 sanaa, 190 

sivua.  

Haastattelu on kannattava metodi kerätessä kokemukseen perustuvaa tut-

kimustietoa (Hyvärinen 2017, 9). Haastattelu on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen 

käytetyimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Haastattelua on järkevää käyttää 

menetelmänä, kun halutaan tutkia ja kerätä aineistoa alueelta, josta ei voi saada 

haluttua aineistoa kvantitatiivisin menetelmin (Hirsjärvi & Hurme 2008, 36). 

Haastattelun tavoitteena on kerätä ja syventää mahdollisimman laajasti tietoa ha-

lutusta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62–63). Kuten Daly (2007, 139) toteaa, 

haastattelu on keskustelua, jolla on agenda. Haastattelu on suullinen tiedonvaih-

don hetki, jossa haastateltavalla subjektina on mahdollisuus ilmaista ja assosi-

oida itseensä liittyviä ajatuksia mahdollisimman vapaasti. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 35.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 63) suosittelevat, että haastattelukysymykset tulisi 

antaa haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi mahdollisimman laajan tietoko-

konaisuuden saavuttamiseksi. Tässä tutkimuksessa sitä ei kuitenkaan koettu tar-

koituksenmukaiseksi, sillä tavoitteena oli, että pareilta voisi saada spontaanisti 

erilaisia vastauksia, eikä esille tuotaisi tai oltaisi tuomatta yhdessä ennalta sovit-

tuja asioita. 

2.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineis-

tolähtöisen analyysin tavoitteena on ikään kuin rakentaa teoriaa empiirisestä ai-

neistosta (Eskola & Suoranta 1998; Tuomi & Sarajärvi 2018, 80). Analysoitavat 
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kokonaisuudet nostetaan esiin aineistosta, tässä tapauksessa merkityskokonai-

suudet muodostuivat haastateltavien sanoittamista lauseista ja ajatuskokonai-

suuksista. Analyysin tarkoituksena on luoda selkeä ja tiivis kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä. Rajatusta, hajotetusta ja uudelleenkootusta aineistosta voidaan tehdä 

tulkintoja ja johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 90.) Analyysin vaiheet ovat 

redusointi, klusterointi ja abstrahointi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91).  

Tässä tutkimuksessa aineiston muodostivat haastatteluista tehdyt sanatar-

kat litteraatit. Litteroidun aineiston analyysi aloitettiin redusoinnilla eli pelkistä-

misellä. Aineiston ollessa laaja käydään sitä läpi etsien ja merkaten kaikki olen-

nainen omia tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Tässä tutkimuksessa etsin 

mainintoja haastateltavan parin keskusteluista yhteiseen vanhemmuuteen liit-

tyen, sekä haastateltavien ajatuksia heidän omien vanhempiensa tavasta olla 

vanhempia yhdessä. Kaikki muu rajattiin analyysistä pois. Löydetyistä mainin-

noista luotiin pelkistetyt ilmaukset, eli muutaman sanan mittaiset tiivistykset 

kerrotusta aiheesta (taulukko 2). 

 

Alkuperäinen maininta (sitaatti) Pelkistetty ilmaus 

Ilmotin heti kun tutustuttiin että hei mää haluun 
sit lapsia et jos et haluu niin kerro nyt koska se on 
parisuhteessa aika deal breaker koska että siitä ei 
voi kompromissia tehdä et se on niinku joko tai. 

Henkilökohtainen päätös lasten hankkimi-
sesta jo ennen parisuhdetta 

Puoliso on toivonu lasta tosi pitkään ja se on ollu 
kyllä meille semmonen niiku tosi alusta asti sem-
monen et molemmat on tienny et sitä halutaa ja 
toivotaa ja on kyllä aina ajatellukki että hänestä saa 
kyllä semmosen hyvän kumppanin. 

Yhteisymmärrys lasten hankkimisesta jo pa-
rinmuodostusvaiheessa 

No varmaan siinä vaiheessa heti tietenki jotain kun 
varmistu raskaus että ei nyt ehkä varmaan ihan 
vielä seuraavana päivänä mutta siis siinä sen jäl-
keen. 

Keskustelu raskauden varmistuttua 

– – mun puoliso on niiku paljon, no sanotaan us-
kovaisempi ku minä ja ehkä siinä me, meillon vähä 
erilainen maailmankatsomus ja siitä me ollaan mo-
nesti keskusteltu ja pohdittu et minkälaisii ristirii-
toja se aiheuttaa meijän yhteiselämässä. 

Maailmankatsomukselliset eroavaisuudet 

Taulukko 1. Esimerkkejä redusoinnista. 
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Redusoinnista päästiin klusterointiin eli ryhmittelyyn. Haastatteluaineiston si-

taateista, pelkistetyistä ilmauksista, yhdisteltiin alaluokka niiden ominaisuuk-

sien perusteella, eli mistä katkelmassa puhutaan ja alaluokat nimettiin niiden si-

sältöjen perusteella (esim. ”maailmankatsomukselliset eroavaisuudet” → ”us-

konto”). Alaluokista puolestaan yhdistettiin sisältöjensä ja ominaisuuksiensa pe-

rusteella yläluokkia (milloin vanhemmuudesta keskustelu aloitetaan ja mitä ai-

heita keskustelut käsittelevät) ja yläluokista pääluokkia (vanhemmuuden raken-

tuminen). Kaikki nämä luokat yhdistyvät yhdistäväksi luokaksi, joka on yhtey-

dessä tutkimustehtävään (taulukko 3).  

Abstrahointi eli käsitteellistäminen (teoreettisten käsitteiden luominen) ta-

pahtuu päällekkäin klusteroinnin kanssa. Abstrahoinnin prosessissa muodoste-

taan teoreettisia, yleiskäsitteellisiä ilmauksia tutkimuksen kannalta oleellisesta 

tiedosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 93.) Abstrahointi tapahtuu erityisesti pääluok-

kia muodostamalla ja yhdistelemällä yhdistävään luokkaan. Yhdistävän luokan 

muodostuessa on toteutunut aineistolähtöisen analyysin idea: empiriasta teori-

aan. 

 

Pelkistetty il-

maus 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä 

luokka 

Henkilökohtai-
nen päätös las-
ten hankkimi-
sesta jo ennen 
parisuhdetta 

Keskustelu en-
nen raskautta 

Ajankohta Keskustelu yhtei-
sestä vanhem-
muudesta 

Yhteisvan-
hemmuuden 
rakentuminen 

Yhteisymmärrys 
lasten hankkimi-
sesta jo parin-
muodostusvai-
heessa 

Keskustelu ras-
kauden varmis-
tuttua 

Keskustelu odo-
tusajan alusta 

Maailmankatso-
mukselliset eroa-
vaisuudet 

Uskonto Keskustelun si-
sältö 

Taulukko 2. Esimerkkejä klusteroinnista ja abstrahoinnista. 
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2.5 Eettiset ratkaisut 

Hyvän tutkimuksen piirteisiin kuuluu eettisyyden takaaminen tutkimuksen jo-

kaisessa kohdassa. Tutkimuksen on oltava eettisesti korkeatasoinen ollakseen 

myös validi. Varsinaiselle hankkeelle (CopaGloba) on tehty eettinen ennakkoar-

vio. Lisäksi tutkimusprojektin vetäjä perehdytti meidät opinnäytetyön tekijät 

haastattelurunkoon ja kävimme myös läpi tutkimukseen liittyviä eettisiä kysy-

myksiä. Kuitenkin on tarpeellista pohtia, mitä eettisyys tässä tutkimuksessa tar-

koittaa. 

Siirtymävaihe vanhemmuuteen ja yhteisvanhemmuus ovat herkkiä tutki-

musaiheita (Adams 2004). Tämän vuoksi prioriteettina on ollut varmistaa haas-

tateltavien oikeuksien toteutuminen koko tutkimusprosessin ajan. Tärkeää on ol-

lut tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen vält-

täminen ja tietosuojan säilyminen. Ranta ja Kuula-Luumi (2017, 357) kokoavat 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset periaatteet liittyen haastat-

telun keräämiseen ja käsittelyyn: itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoit-

tamisen välttäminen, sekä tietosuoja. Nämä periaatteet tukevat pitkälti tutkittavien 

asemaa. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkittavien osallis-

tuminen on vapaaehtoista ja että haastattelutilanteessa ei ole pakko vastata kaik-

kiin kysymyksiin. Nämä oikeudet tuotiin haastateltavien tietoon ennen haastat-

telun alkua. Tässä tutkimuksessa tutkittavat henkilöt ovat osallistuneet tutki-

mukseen riittävän ja asianmukaisen informaation pohjalta: heille on selvitetty 

tutkimuksen tekijä ja toteuttaja, tutkimuksen aihe ja tavoite, haastattelun toteu-

tukseen liittyvät tiedot, vapaaehtoisuus, sekä luottamuksellisuus. (Ranta & 

Kuula-Luumi 2017, 358; Hyvärinen 2017, 26.) Tutkittavat tietävät yksityisyy-

teensä olevan turvattu ja että tutkimuksesta kieltäytyminen on ollut mahdollista 

missä vaiheessa tahansa. Tutkittaville on selvitetty myös tutkimuksessa käsitel-

tävien henkilötietojen suojaamisesta, rekisterin pitäjistä, tutkimustulosten käyt-

tämisestä, tutkittavien oikeuksista, sekä lisätietoa kaivatessa osoitetut yhteystie-

dot yliopistolle. Tutkittavat ovat allekirjoittaneet näihin ehtoihin liittyvät suostu-

muslomakkeet (liite 1).  
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 Tutkimuksessani olin tietoinen, että vanhemmuus tutkimuksen koh-

teena voi olla sensitiivinen aihe, sillä silloin käsitellään toisen ihmisen henkilö-

kohtaisia kokemuksia. Tilanteen sensitiivisyyttä voi korostaa se, kun haastatte-

lutilanteessa kohtaavat kaksi toisilleen tuntematonta henkilöä. (Luomanen & Ni-

kander 2017, 246.) Sensitiivisen aiheen äärellä haastattelijan empatiakyky on tar-

peellista (Luomanen & Nikander 2017, 248) ja pyrinkin olemaan haastattelutilan-

teessa empaattinen ja antaa haastateltavalle tilaa käsitellä asiaa haluamallaan ta-

valla. Kaiken kaikkiaan tutkittaville ei saisi koitua tutkimukseen osallistumisesta 

mitään vaivaan tai vahinkoa (Hyvärinen 2017, 26; Luomanen & Nikander 2017, 

246). 

Tietoturvallisuuden takaama yksityisyyden säilyttäminen on tärkeä osa 

tutkimuksen eettisyyttä. Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät digitaaliset asiakir-

jat ja tiedostot on säilytetty Jyväskylän yliopiston laitteilla salasanoin suojatuissa 

kansioissa. Fyysiset asiakirjat on säilytetty Jyväskylän yliopiston tiloissa lukolli-

sissa kaapeissa. Tutkimuksen päätyttyä kaikki aineisto tuhotaan. 



24 
 

3 TULOKSET  

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää yhteisvanhemmuuden rakentu-

mista selvittämällä, millaisia keskusteluja pariskunnat käyvät yhteiseen vanhem-

muuteen liittyen ja milloin, sekä miten odottavat pariskunnat suhtautuvat omien 

vanhempiensa esimerkkiin vanhempien yhteistyöstä. Kuviossa 1 esitellään tu-

loksia, jotka myös avataan tarkemmin tässä luvussa. 
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Kuvio 1 Yhteisvanhemmuuden rakentuminen 

 

Yhteisvanhemmuuden 
rakentuminen

Keskustelu yhteisestä 
vanhemmuudesta

Milloin aletaan 
keskustelemaan (keskustelun 

ajankohta)

Keskustelu ennen raskautta

Keskustelu odotusajan alusta

Ei vielä varsinaista keskustelua

Mistä keskustellaan 
(keskustelun sisältö)

Kasvatus

Roolit ja työnjako

Vanhemmuuden arvojen ja 
käytäntöjen pohtiminen

Suhtautuminen omien 
vanhempien malliin 

vanhempien välisestä 
yhteistyöstä

Omien vanhempien 
toimintatapojen arvostaminen

Tasa-arvoiset roolit

Yhteistyö eron jälkeen (joka 
toimii)

Vanhempien toimintatavat, 
joissa haluaisi toimia toisin

Epätasaiset roolijaot

Vanhempien riitely

Yhteistyö eron jälkeen (joka ei 
toimi)
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3.1 Odottavien vanhempien keskustelu yhteisestä vanhem-

muudesta 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti pyrittiin selvittämään, milloin 

esikoistaan odottavat pariskunnat alkavat keskustella yhteisestä vanhemmuu-

desta ja mitä nämä keskustelut käsittelevät. Aluksi lähdin selvittämään keskus-

telujen aloittamisen ajankohtaa, jonka lisäksi tarkemmin keskustelujen sisältöä. 

 

3.1.1 Keskustelun ajankohta 

Haastattelussa kysyttiin, että oliko kumppanin kanssa vielä käyty keskustelua 

vanhemmuuden yhteistyöhön tai sen toiveisiin liittyen. Mikäli keskustelua oli 

käyty, pyydettiin myös muistelemaan, milloin asia on noussut ensimmäisen ker-

ran esille. Vastauksista kävi ilmi, että osa pariskunnista oli käynyt keskustelua jo 

ennen lapsen odotusta, osa oli alkanut keskustelemaan odotusajalla ja osa arvioi, 

ettei tällaista keskustelua ole varsinaisesti vielä käyty. 

  Keskustelu ennen raskautta. Osa haastateltavista kertoi aloitta-

neensa yhteisestä vanhemmuudesta ja vanhemmuuden yhteistyöstä puhumisen 

jo ennen raskautta: 

”Kyllähä me ollaa näistä teemoista tosi paljon puhuttu, varmaan jopa halki koko parisuh-
teen iha alusta asti mut ehkä myöski liittye tähä meijän koulutustaustaan, jotenki sellaseen 
niiku jotenki että ku on paljon tavannu lapsia töissä ja on opiskellu sun muuta ni ehkä sitä 
sellasta niiku ja pystyy havainnoimaa niiku muiden vanhemmuutta ni ehkä sitä kautta 
sitte.” Äiti 1 

Kyseinen haastateltava kertoo opiskeluidensa ja uransa lasten parissa vaikutta-

neen ajatuksiinsa vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. Alalla opiskeleva tai työs-

kentelevä saattaakin kiinnittää muita enemmän huomiota vanhemmuuteen tai 

olla siitä kiinnostunut. 

Moni haastateltava kertoi, että olennaista vanhemmaksi tulemisessa ja siitä 

keskustelemisessa oli se, että heillä itsellään oli ollut henkilökohtainen päätös las-

ten hankkimisesta jo ennen elämää nykyisen kumppanin kanssa. Tämä päätös oli 

vaikuttanut myös kumppanin valintaan. Näin kertoi esimerkiksi haastateltava 

äiti 4: ”Ilmotin heti kun tutustuttiin että hei mää haluun sit lapsia et jos et haluu 
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niin kerro nyt koska se on parisuhteessa aika deal breaker koska että siitä ei voi 

kompromissia tehdä et se on niinku joko tai.” Myös seuraavassa aineistoesimer-

kissä kuvaillaan perhetoiveiden esilletuontia jo parin tavatessa: 

”No varmaan semmoset niinku perheen perustamisesta niinku tyylii varmaa aika nopees-
tiki ku on tavattu koska onhan se - nyt jälkeenpäin ku miettii - molemmille ollu semmonen 
selvä asia et molemmat on halunnu joskus tulevaisuudessa että perustetaan perhe, niin 
käydäänhän se keskustelu sitten ku ruvetaan vakavasti tapailemaan ja muuta ni aika äkkiä 
että haluaa sen jotenki niinku tietää että en mä ois voinu kuvitella alkavani niinku perus-
tamaan elämääni semmoselle vakavalle parisuhteelle missä mä oisin niinku tienny että 
toine ei halua lapsia. Et kyllä mää oon halunnu sen tiedon siitä toisesta aika nopeesti että 
sillekin se ajatus joskus tulevaisuudessa on semmonen haave että tämmöstä niinku ympä-
ripyöreetä keskustelua ihan ensitapaamisten jälkee.” Isä 12 

”Puoliso on toivonu lasta tosi pitkään ja se on ollu kyllä meille semmonen niiku tosi alusta 
asti semmonen et molemmat on tienny et sitä halutaa ja toivotaa ja on kyllä aina ajatellukki 
että hänestä saa kyllä semmosen hyvän kumppanin” Äiti 1 

Edellisissä katkelmissa on nähtävissä, kuinka parisuhdetta muodostettaessa var-

mistetaan kumppanilta, pystyykö tämä vastaamaan perheenperustamistoivei-

siin. Yhteinen toive lasten saamisesta yhdistää kumppanin kanssa. Lasten han-

kinta ja perheen perustaminen on muotoutunut niin vahvaksi yksilön toiveeksi 

ja tavoitteeksi, että se suuntaa parisuhteen muotoutumista ja vakiintumista. Ris-

teävät toiveet lasten saamisesta ovat jopa syy parisuhteen päättämiselle.  

Keskustelu odotusajan alusta. Osa haastateltavista kertoi aloittaneensa 

keskustelut vanhemmuudesta raskaaksi tulemisen jälkeen: 

”No varmaan siinä vaiheessa heti tietenki jotain kun varmistu raskaus että ei nyt ehkä var-
maan ihan vielä seuraavana päivänä mutta siis siinä sen jälkeen ku lapsia on lähipiirissä 
niin sen kautta miettinyt että mimmosia me halutaan olla että tai millasia meistä tulee.” Isä 
11 

”Odotusajan alusta asti me ollaan niiku näitä puhuttu. Ja se on ollu paljon ainaki mulla 
mielessä ja hänelle myös ja vähän aina tilanteesta riippuen mut tasasesti, tasasin väliajoin 
me ollaan niistä puhuttu” Äiti 3 

Keskustelu ja neuvottelut ovat siis alkaakseen tarvinneet konkreettisen kohteen. 

Käytännön vanhemmuudesta on alettu puhumaan vasta oman raskauden var-

mistuttua, jolloin aihe puhututtaa pitkin raskauden etenemistä. Ajatuksia on he-

rättänyt oman raskauden lisäksi muodostetut käsitykset ja kokemukset läheisten 

lapsista ja kasvatusvalinnoista.   

Ei varsinaisesti vielä keskusteltu. Osa haastateltavista koki, ettei yhteiseen 

vanhemmuuteen liittyvistä asioista oltu vielä varsinaisesti tietoisesti keskusteltu. 
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Esimerkiksi haastateltava äiti 5 toteaa: ”No emmä tiedä ollaanko just varsinai-

sesti keskusteltu... tai et se vaan on tullut ilmi kun ollaan puhuttu... Tämän asian 

kanssa ei siis oo istuttu alas keskustelemaan sanotaanko näin.” Samankaltaisesti 

toteaa myös haastateltava isä 7: ”Me ei olla jotenki kauheesti haluttu mennä 

ajassa eteenpäin. Et melkein päivä kerrallaan on menty et ei oo kauheesti vielä 

haluttu miettiä sinne tulevaisuuteen.” Vanhemmuuteen liittyvää keskustelua ei 

näin ollen ole välttämättä koettu vielä tärkeäksi. Tämä voi johtua esimerkiksi 

siitä, että raskaus ei ole vielä tarpeeksi pitkällä ja lapsen saapuminen tuntuu kau-

kaiselta. 

Haastattelujen perusteella ei siis löydy tiettyä ajankohtaa, jolloin keskustelu 

yhteisvanhemmuudesta alkaa, vaan se vaihtelee parin mukaan. Osalle pareista 

heräsi ennakoivaa keskustelua oman lapsen kasvatuksesta, kun taas osa ei ha-

lunnut mennä asioiden edelle, vaan halusivat keskittyä nykyhetkeen. 

 

3.1.2 Keskustelun sisältö 

Kasvatus. Yhdeksi isoimmista teemoista keskusteluiden sisällöistä nousi kasva-

tus ja siihen liittyvien yhteisten linjojen löytäminen. 

”Mä veikkaan et meillä ne isot linjat on samanlaisia ja mullon siitä jo sillä tavalla koke-
musta, tai et ku me ollaan molemmat kasvatusalalla töissä, me ollaan monista kasvatuk-
seen liittyvistä asioista keskusteltu ja me ollaa vaikka yhessä vedetty sellasia lasten leirejä 
ja paljo näitä asioita pohdittu ni meillon paljo samaa - halutaa vaikka tukee niinku, sem-
mosta lapsen liikunnallista kehitystä ja sosiaalista kehitystä ja harrastamisen mahollisuuk-
sia tarjota mahollisimman paljo ja viedä luontoon ja… Semmoset ajatukset meillä on tosi 
samanlaiset.” Äiti 3 

Edellisessä esimerkissä käy ilmi, että haastateltavan ja hänen puolisonsa työko-

kemus lasten parissa on mahdollisesti vaikuttanut tulevan oman lapsen kasva-

tukseen liittyviin ajatuksiin. Samansuuntaista kertoo myös seuraava haastatel-

tava: 

”Meillon kyllä tosi semmose yhteiset linjat ja ollaan oltu tälläsessä, no vaikka niissä aiem-
min töissä yhessä tälläsissä kasvatustehtävissä ja siellä ollaan pystytty niinku juttelee 
näistä ja tavallaan sit siellä ehkä jo, on tavallaa kokemusta, eihä nyt tietenkää oo sama asia 
kasvattaa omaa lasta ku olla jossakin leireillä tai muuta mutta sillä ollaan ehkä sen tyyppi-
sissä tilanteissa sinällää oltu ehkä enemmän ku jotkut toiset pariskunnat on ollu - ollaan 
paljo kuitenki keskusteltu näistä teemoista niiku opintojen ja muihi liittyen ni jotenki sit se 
että ei oo kyllä tullu ainakaa vastaa mitää iha sellasii tosi suuria ristiriitoja” Äiti 1 
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Edellisessä katkelmassa esiteltiin myös kokemusta kasvatustehtävistä, mutta 

haastateltava toteaa tiedostavansa, että kasvatus ammattina eroaa henkilökohtai-

sesta vanhemmuudesta.  

Haastateltava isä 9 pohtii hänen ja puolisonsa havaintojen heidän läheis-

tensä vanhemmuudesta ja kasvatusvalinnoista vaikuttavan omiin kasvatukselli-

siin linjoihin: ”Se mitä niiku ollaan tossa esimerkiks juteltu ja kommentoitu muit-

ten ihmisten muksuista ja kasvatusvalinnoista ni kyllä ne [ajatukset] tulee pää-

sääntösesti varmaan olee aika samanlaisia.” Kasvatusnäkemyksiin vaikuttavat 

myös muiden mallit vanhemmuudesta ja oma suhtautuminen toisten kasvatus-

valintoihin: näin haluan tehdä tai näin en ainakaan halua itse toimia. 

  Roolit ja työnjako. Toiseksi isoksi vanhemmuuden ajatuksiin ja 

odotuksiin liittyvien keskustelujen sisällöksi mainittiin pohdinnat vanhemmuu-

den rooleista ja työnjaosta. Vastauksista kävi ilmi, että vanhemmuuden työn toi-

votaan jakautuvan tasapuolisesti. 

”Ei me mitää tehtäviä olla etukätee jaettu mut molemmilla on ajatus siitä semmosesta ta-
sapuolisesta vanhemmuudesta kuitenki iha selkeesti että toisella on isän rooli ja toisella on 
äidin rooli. Mitä ehkä pieniä sävyeroja se siihe tuo mutta ehkä semmosta, molemmat pys-
tyy omie vahvuuksiensa kautta toimimaa että… Mutta en ajattele sillä tavalla että, jos aja-
tellaa perinteisesti että äiti on se joka antaa lämpöä ni ettenkö ite vois myös antaa lämpöä 
yhtälailla. Tai et jos ajatellaan että perinteisesti että onko isä se auktoriteetti ni en nyt usko 
etteikö äitiki vois meillä olla se että mä uskon kyl, aika semmonen tasapainonen varmasti 
mutta onha meillä persoonaeroja ja minähä on kuitenki mies, minä on isä ja hän on nainen 
hän on äiti ni tuohan se siihe tietyt jutut. Ja sitä kautta vastakohat voi täydentää sillä tavalla 
vanhemmuudessa toisiaa ja se on hyvä nii et sit tulee, antaa lapselle semmosen eheän kas-
vuympäristön, uskon näi ja tulee balanssi.” Isä 10 

Haastateltava mainitsee määrittelevänsä roolijaot erillään isän ja äidin rooleina. 

Kuitenkaan hän ei halua määrittää vanhemmuutta täysin sukupuolen perus-

teella, vaan tuo esiin määrittävänä tekijänä myös molempien vahvuuksia (roo-

lista riippumatta), persoonallisuuseroja ja asioita, joihin voi yhtäläisesti osallis-

tua, esimerkiksi läheisyyden antaminen lapselle. Näillä tekijöillä haetaan tasapai-

noa, ”balanssia”, vanhemmuuden roolien välillä. Huomion arvoista on, että 

haastateltava kuitenkin kertoo, ettei jakoja rooleissa tai työtehtävissä ole konk-

reettisesti tehty, vaan nämä ovat toistaiseksi vain yhteisiä ajatuksia. 

”– – me ollaan keskusteltu niinku enneku tuli tää että saatiin tietää että meille tulee nyt 
vauva niin ollaan puhuttu ennen sitä et tai mä oon ilmassu mun toiveet et mä haluan et 
oot sitte tai et on isä mukana ja tekee kaikki yhdessä et noi on keskusteltu niin ku ennen. 
et nytte raskauden aikana ollaan siitä tai kertonut jos on ollut vaikka jotain pelkoja että jäis 
yksin tai tällästä mut ei oikee sillee olla ku ei kumpikaa oikee tiedä et mitä odottaa niin se 
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on vähä niinku et ollaan keskusteltu asioista mut molemmat tietosia siitä että ne asiat tulee 
muuttumaan vaikka niitä nyt kuinka käydään läpi...” Äiti 2 

Haastateltava tuo esiin ajatuksia, ilmaisee jopa pelkoa ajatuksesta, että jäisi van-

hemmuuden vastuissa yksin. Hän myöntää, että molempien epätietoisuus tule-

vasta horjuttaa odotuksia. Hänen mielestään on tärkeää, että osallistuminen van-

hemmuuden vastuisiin on täysin tasapuolista, mutta pitää kuitenkin auki mah-

dollisuutta, että asiat eivät tule menemään täysin suunnitelmien mukaisesti. 

Osallistumisen tasapuolisuutta pohtii myös haastateltava isä 11: ”Ollaan puhuttu 

kyllä että miten tullaan sitte toimii vähän että... justiinsa vähä molemmat ettei 

vaa äiti alussa vaikka tietenki äidissähän se on kiinni alkuun mutta että meikä-

läinenkin pääsis tai olis mahdollisimman paljon siinä.” Isä 11 arvioi äidin roolia 

luontaisesti läheisemmäksi lapsen synnyttyä, viitannee esimerkiksi perushoiva-

tilanteisiin, kuten imetykseen. Hän kuitenkin ilmaisee halukkuutta osallis-

tua ”mahdollisimman paljon”. 

Työnjaon jakautumisen haluttiin menevän tasaisesti myös esimerkiksi sen 

takia, että saatavilla olisi myös aikaa omalle itselle ja asioille, jotka ovat niin sa-

notusti vanhemmuuden ulkopuolella: 

”– – sitä ollaa ehkä puhuttu et se on meille tärkeetä että – – molemmilla on niitä omia juttuja 
edelleen mihi saa yksin mennä ja toine hoitaa, eikä niiku tavallaa se että aina niiku se on 
se toine kuka, vaikka nytte loogisesti vois aatella et mää nyt jään tietenki ekana kotii, ni 
jotenki se et se ajatus ois että joo nonii että äiti hoitaa kaike ja sitte isä tuolla hurvittelee, 
että tavallaa se on ollu ainaki semmonen et ei sovi meidän ajatusmalliin” Äiti 1 

”Mä oon ilmottanut, että mä haluan että seki hoitaa… tai ollaan me siis puhuttu että yh-
dessä tietysti hoidetaan… seki saa syöttää ja hoitaa että mä saan alottaa taas luistelun (nau-
raa)” Äiti 5 

Sekä haastateltava äiti 1 että äiti 5 kertovat neuvotelleensa kumppaninsa kanssa 

jo raskausaikana omasta ajasta vauvan synnyttyä. Molemmista katkelmista on 

tulkittavissa, että erityisesti äidin oma aika on varmistettava, sillä vauvan ensim-

mäisinä kuukausina perushoidolliset asiat sitovat äitiä enemmän kuin isää. 

Vanhemmuuden arvojen ja käytäntöjen pohtiminen. Keskustelua oli he-

rättänyt monella myös arvojen ja niiden yhteensovittamisen pohtiminen van-

hemmuuteen liittyen.  

”Oon paljo puolisolleki puhunu sitä että ehkä nyt varsinki ku tää on ollu näi tällästä soh-
valla makoilua nää viime kuukaudet et jotenki sit se että tehä kaikkee yhessä ja jotenki se 
semmone et se varmasti tuo lisää myös meijän siihe keskinäisee niiku että voidaan, tavallaa 
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et se on meidän semmonen yhessä tekemä juttu ja niiku semmone projekti että eihä tän 
mittapuun juttuja oo ollu aiemmin tietenkää mitä oltas niiku yhessä näi toteutettu.” Äiti 1 

”– – ja muutenki et parisuhteen kannalta ja et arki toimii ja et me pystytään tekee kaikki 
päätöksetki yhdessä ja kaikki niinku asiat et tavallaan ollaan samalla aaltopituudella et kyl 
se niinku helpottaa sitä arkee ja tottakai helpottaa sit sitä lapsen ymmärtämistä et uskon et 
sillä on kyl se kaikkein suurin merkitys.” Äiti 2 

Edellisissä sitaateissa korostuu ajatus yhdessä tekemisestä ja parina toimimisesta 

ja sitä kautta ajatusten ja odotusten yhdenmukaisuudesta. Keskusteluihin liittyi 

myös arviot siitä, kuinka nykyistä elämäntyyliä tulee mahdollisesti muovata 

vauva-arkeen sopivaksi, kuten haastateltava isä 12 toteaa: ”Me siitä puhuttiinki 

sitä just tossa lomaviikolla että sittenku se lapsi tulee ni ei mulla, en mä voi näi 

paljo reenata et mulla on tyylii viis-kuus iltaa viikossa et mullon joku harrastus.” 

Haastateltava pohtii siis aikataulujen ja henkilökohtaisten menojen sovittamista 

ja punnitsee erilaisten asioiden priorisoimista vauva-arjessa. 

Arvoihin liittyivät muutamilla myös uskontokysymykset. Uskontoon liitty-

vät teemat mietityttivät varsinkin jos suhteen osapuolet edustivat erilaista uskon-

nollista näkemystä. Haastateltava äiti 3 kuvailee: ”– – mun puoliso on niiku pal-

jon, no sanotaan uskovaisempi ku minä ja ehkä siinä me, meillon vähä erilainen 

maailmankatsomus ja siitä me ollaan monesti keskusteltu ja pohdittu et minkä-

laisii ristiriitoja se aiheuttaa meijän yhteiselämässä.” Uskontoasioihin liittyen 

myös muutama maininta lapsen kastamisesta johonkin uskontoon oli noussut 

parien keskusteluihin. 

”Me ollaan ristiäisistä ja nimiäisistä puhuttu koska, öö, puoliso ei kuulu kirkkoon, mä kuu-
lun kirkkoon. Se ei aiheuta meille mitään semmosta että… Sanotaan että itellä oli toive että 
jos sen sais – sais ristiäiset. Ja sitten tästä on keskusteltu tästä aiheesta ja ei oo sillee että se, 
ei oo aiheuttanu just tommosia, mitää semmosia ehdottomuuksia kummallekaan mut et se 
on vielä vähä sillee auki niin sanotusti.” Äiti 4 

Lapsen kastamiseen liittyvät eriävät näkemykset saivat puolisot etsimään komp-

romissia ja luopumaan omista periaatteista. 
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3.2 Odottavien vanhempien suhtautuminen omien vanhem-

piensa malliin vanhempien välisestä yhteistyöstä 

Toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti halutiin selvittää kuinka ensimmäistä 

lastaan odottavat suhtautuvat omien vanhempiensa malliin vanhempien väli-

sestä yhteistyöstä. Haastateltavilta kysyttiin toimintatavoista, joista haluaisi 

omaksua menetelmiä myös omaan vanhemmuuteen, ja toimintatavoista, joissa 

haluaisi toimia itse toisin. 

 

3.2.1 Omien vanhempien toimintatapojen arvostaminen 

Tasa-arvoiset roolit. Omien vanhempien välisessä yhteistyössä arvostettiin tasa-

arvoisia vanhemmuuden rooleja. 

”– – kyl mun mielestä mun vanhemmat on myös aika paljon niinku osottanu semmosta 
niinku vanhemmuutta, nyt jälkeenpäi ajatellen, että ei oo semmosii selkeitä rooleja, niinku 
tiukkoja rooleja että tää on isän rooli ja tää on äitin rooli että ne on aika niinku semmoset 
liukuvat ollu. Et semmosta niinku voisin nähdä että sillä on ollu vaikutusta siihe omaa 
ajatteluun. Ja sitä yhdessä arjen pyörittämistä.” Isä 12 

Sitaatissa tuodaan esille, kuinka sukupuoli ei määritä vanhemmuudessa tiukkoja 

rooleja. Vanhempiensa roolien tasaisesta jakautumisesta kertoo myös haastatel-

tava isä 8: ”Kyllä mä haluaisin toimia samalla tavalla... Mun mielestä meitä on 

hoitanut molemmat vanhemmat ja on ne tehtävät jakautunut just sitte...” Tasa-

arvoisuutena pidettiin sitä, että rooleihin leimatut vastuut olivatkin ”liukuvia” 

eikä sukupuoleen sidottuja, vaan niitä voivat toteuttaa molemmat vanhemmat. 

Vanhempien välinen yhteistyö eron jälkeen (joka toimii). Vanhemmuu-

den yhteistyö herätti ajatuksia eron jälkeisen vanhemmuuden näkökulmasta. Ar-

vostettuja olivat tavat, joissa erovanhemmuuteen oli löydetty tyydyttäviä ratkai-

suja. 

”– – miten ne on sitä vanhemmuutta erosta huolimatta jakanut niin sitä on jotenkin pitänyt 
jotenki tosi hyvänä että sitte ku on nähnyt sellasia muita eroperheitä missä on niinku ollut 
isäviikonloppuna et voi mennä partioleirille koska on isäviikonloppu niin sit on ollut jo-
tenki kauheen kiitollinen et meidän vanhemmat on niinku sillee lapset edellä ratkassut 
sellaset asiat et ne on pystynyt kuitenki jotenki tai et ne on tehnyt semmosia ratkasuja mikä 
on niinku meidän etu et sitä ainaki pidän hirveen hyvänä vanhemmuutena et ne on pysty-
nyt semmosessa vähä ristiriitatilanteessa kuitenkin niin keskenään sopii semmoset linjat et 
se ei oo vaikuttanut meihin lapsiin – sillon kun ne on ollut vielä yhdessä niin aika saman-
lailla ne on ehkä  sillee aika tasasesti jakanut  et ei oo ollut mitään sellasta et toinen niinku 
aina tekee ja toinen ei koskaan tai että toista ei ikinä näy että ehkä sellasta niinku tasasesti 
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jaetaan sitä vanhemmuutta ja niitä vastuita niin se on semmonen asia mitä pidän niinku 
hyvänä siinä omassa lapsuudessa” Äiti 6 

Sitaatissa arvostetaan sitä, kuinka vanhempien erosta huolimatta on ristiriitaiset-

kin tilanteet hoidettu lapsille edukkaalla tavalla ja että yhteistyössä on kaikesta 

huolimatta pyritty tasapuolisuuteen samalla tavalla kuin ennen eroa. 

”Mun vanhemmat on yhessä vielä. Öö… puolison vanhemmat ei oo mut tietääkseen tulee 
ihan hyvin toimeen ni mun mielestä se on erittäin tärkee semmonen et se yhteistyö että, et 
vaikka tulis sit semmonen että.. et tulis ero että ei vaan… et me vaan kasvettas erilleen 
kaikesta huolimatta ni mun mielestä siinä ei oo se tärkeintä että pidettäs hampaat irvessä, 
pysyttäs yhessä koska sen lapsen takia vaan että enemmän et me tullaan toimeen puolison 
kanssa ja me näytetään semmonen hyvä esimerkki semmosesta toimivasta, no, parisuh-
teesta vaikka se ois sitten niinku erillään mutta semmonen että me tultas toimeen. Ja että 
niinkun, se on mulle, mun mielestä se on tosi tärkeetä että se on ehkä se tärkeempi ku se 
että äiti ja iskä on yhessä vaan että ne tulee toimeen.” Äiti 4 

Edellisissä sitaateissa tuodaan esille sujuvan yhteistyön merkitystä erosta huoli-

matta. Arvostusta herättää se, etteivät vanhemmat ole vaivanneet erollaan lapsi-

aan, vaan harkituilla ratkaisuilla säilyttäneet lapsille normaalin arjen. Äiti 4 ker-

too puolisonsa vanhempien tilanteessa arvostavansa yhteistyön toimivuutta 

huonoista väleistä huolimatta ja eronneiden vanhempien keskenään toimeen tu-

lemista niin, että se näyttää lapsille hyvää esimerkkiä hyvästä kommunikoin-

nista. Tässä hän korostaa myös sitä, että parisuhteen päättymisestä huolimatta 

on tärkeää, että tulee toimeen eron jälkeen ja kykenevät keskustelemaan ja sopi-

maan yhteisten lasten asioista. 

 

3.2.2 Vanhempien toimintatavat, joissa haluaisi toimia toisin 

Epätasa-arvoiset roolit. Haastateltavat toivat esille myös sellaisia omien van-

hempiensa toimintatapoja, joissa itse haluaisi toimia toisin. Yksi tällainen koski 

vanhempien roolien epätasa-arvoisuutta roolijaoissa ja yhteistyössä. Erityisesti 

isien roolissa nähtiin epäkohtia.  

”No ehkä ainakin se tasa-arvo tai se että isäkin voi osallistua ja toivottavasti just haluaakin 
osallistua niin kyllä sitä... meillä ei ehkä ollut kotona sillain, kun isä oli aina töissä niin 
toivottavasti sitten... tai niinku et omassa kodissa oli enemmän se et äiti hoiti ja isä oli 
töissä... niin ehkä haluaisin tai toivoisin että... tai tiedän et esimerkiks tuolla (puolison) 
puolella on paljon niin, että siellä myös isä voi olla kotona ja tehdä niitä samoja juttuja ja 
vaihtaa sen vaipan…” Äiti 5 
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Haastateltava muistelee omien vanhempiensa roolien jakaantumisessa epätasa-

arvoa, kun hoitovastuu jäi äidille isän käydessä paljon töissä. Hän vertaa tilan-

netta puolisonsa vanhempien tapaan yhteistyössä, jossa sukupuoli ei määrittele 

työtehtäviä, vaan molemmat voivat tehdä kaikkia tehtäviä. Haastateltava äiti 1 

puhui myös vanhempiensa roolien epätasaisesta jakautumisesta siitä näkökul-

masta, että isä oli vanhemmuuden korkein auktoriteetti, vaikka äiti osallistuikin 

enemmän vanhemmuuden vastuisiin: 

”– – ehkä joskus teininä jotaki mitä nyt on töppäilly niin sit jotenki se on ollu vähä sem-
mone et iskä tulee sanoo niiku viimisen sanan, tai niiku se joka on ollu vähä sinällää hassuu 
että ku se just tavallaa mitä mää puhuin että äiti on ehkä ollu se kuitenki se turvall- tai se 
läheisempi ja sitte tulee vähä niinku joku sillai ulkopuolelta… – – Mää muistan jotenki et 
niiku sen pitäs, vähän niiku johonki rehtorin puhuttelu jossai koulussa, et sulla on se luo-
kanopettaja ja jos ei se pysty ni sitten rehtori joka ei opeta sulle mitään ni se tulee niinku, 
tai jotenki vähä se semmone sama ilmiö et se on ollu must, ja jotenki et äitiki on ollu sillai 
että no sun isäs nyt sano näi. – – joteni ehkä ite aattelee että kyllä niinku kummanki van-
hemman sana pitää olla yhtä painava. – – tuntuu et varsinki nyt ehkä tällee aikuisena äiti 
vähä katkerasti puhuu siitä et kuinka hän on sitte kaiken niiku hoitanu vaatteet ja ostanu 
ja jotenki niinku tällaset arjen, niiku semmosen pyörittäny.” Äiti 1 

Vanhempien riitely. Yksi haastateltavista muisteli omien vanhempiensa keski-

näistä kinaamista, joka lapsen näkökulmasta oli tuntunut ahdistavalta: 

”Mä muistan omasta lapsuudesta sen tosi elävästi että mä oon joskus menny nukkumaa, 
mä oon ollu ehkä joku viis tai kuus, ehkä kuus, eskari-ikänen, ja mä muistan sen ku mun 
vanhemmat on jostai ruvennu kinaamaa, ei mitenkää niinku voimakkaasti mut jostaki ki-
naamaa, mä muistan miten ahdistavana mä koin sen ite et mä en ymmärtäny että mistä ne 
nyt kinaa. Et sitä mä niinku, en mä oo huolissani mutta se mietityttää että varsinki oma 
käytös että tulistuu ni pitää osata hillitä itseään sillä lailla, koska se lapsi aistii.” Isä 12 

Isä 12 tiedostaa muistonsa perusteella, kuinka lapsi voi herkästi aistia vanhem-

pien välistä tunnelmaa ja kuinka ymmärtämättömyys siitä voi aiheuttaa vaikeita 

tunteita. Siihen ratkaisuksi hän pohtii itsehillintää tilanteissa, jossa lapsi voi to-

distaa riitatilannetta. 

Vanhempien välinen yhteistyö eron jälkeen (joka ei toimi). Eroperheen 

lapsen näkökulmasta vanhempien yhteistyö eron jälkeen ei aina ollut kiitettävää. 

Seuraavassa haastatteluesimerkissä haastateltava kertoo, kuinka pystyi lapsena 

käyttämään hyväkseen vanhempien huonoa yhteistyön tilannetta: 

”Tokalla luokalla mun porukat eros ni tota, sillon hyödynsin aika paljon sitä et tiesin että 
kummalta kannattaa jotain tiettyä asiaa kysyä koska se oli nii että, oli eroja siinä ja oli op-
pinu ne erot. Niin tota… Mutta just siis, no, se tuo vakaan kasvuympäristön se että se yh-
teistyö toimii, onhan se nyt kaiken kannalta tärkeetä.” Isä 9 
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Isä 9 painottaa yhteistyötä vanhempien yhteisten linjojen kautta. Esimerkin mu-

kaisesti lapset voivat oppia hyödyntämään vanhempien haastavaa tilannetta ja 

huonoa kommunikointia omaksi edukseen. 
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4 POHDINTA 

Tämä tutkimus käsitteli yhteisvanhemmuuden alkuvaihetta selvittämällä mil-

loin ja mitä odottavat pariskunnat puhuvat yhteisestä vanhemmuudesta. Lisäksi 

tarkasteltiin miten odottavat pariskunnat suhtautuvat omien vanhempiensa esi-

merkkiin vanhempien yhteistyöstä. 

Tulosten perusteella suurin osa kertoi keskustelleensa yhteisestä vanhem-

muudesta ennen lapsen syntymistä. Kuitenkin parien välillä oli eroavaisuuksia 

siinä, missä vaiheessa keskustelu aloitettiin. Osa alkoi keskustelemaan vanhem-

muudesta jo ennen raskautta, osa raskauden aikana ja osa arvioi, ettei tällaista 

keskustelua ole vielä varsinaisesti käyty. Keskusteluiden keskeisimmät sisällöt 

käsittelivät kasvatusta, vanhemmuuden rooleja ja työnjakoa, sekä vanhemmuu-

den arvoja ja käytäntöjä. Toisin sanoen parit keskustelivat mm. yhteisten kasva-

tuslinjojen löytämisestä ja muodostamisesta, tasaisesta työnjaosta, sekä arvomaa-

ilmojen yhdistämisestä ja kompromissien teosta. Lisäksi haastateltavat arvioivat 

omien vanhempiensa mallia vanhemmuuden yhteistyöstä ja nimesivät tärkeim-

piä tavoiteltavia ja arvostettavia asioita, kuten tasa-arvoiset roolit, sekä asioita, 

joissa haluaisi toimia toisin, kuten epätasaiset roolijaot, vanhempien välinen rii-

tely, sekä eronjälkeinen toimimaton yhteistyö. 

Tutkimuksella saatiin selville yhteisvanhemmuuden varhaisvaiheessa eli 

raskausvaiheessa tai jopa raskauden suunnitteluvaiheessa ilmeneviä tekijöitä. 

Yhteisvanhemmuuden alkamisajankohdasta on ollut ristiriitaista tietoa (esim. 

Konold & Abidin 2001; Van Egeren & Hawkins 2004; Hock & Mooradian 2013). 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös tästä tutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa 

yhteisvanhemmuuden ollessa valmistautumista lapsen saapumiseen keskuste-

luin ja valmisteluin osa tutkimuksen vanhemmista koki aloittaneensa yhteisvan-

hemmuuden suunnittelemisen jo raskausaikana tai jopa sitä ennen, kun taas osa 

koki, ettei se ollut vielä ajankohtaista. Varsinaisten keskustelujen ajankohta ja 

jopa sisältö riippunee vahvasti raskauden vaiheesta; mitä pidemmällä raskaus 

on, sitä konkreettisemmaksi ajatuksen ja odotukset muodostuvat. Suurin osa 

haastateltavista vanhemmista olivat vielä raskauden alkupuoliskolla. 



37 
 

Keskustelujen sisällöt muodostuivat monista erilaisista asioista. Kotitöiden 

ja hoivavastuun jakamisen lisäksi parit keskustelivat abstraktisemmista asioista, 

kuten rooleista, kasvatuksesta ja arvoista. Aiheet ovat linjassa Hockin ja Moora-

dianin (2013) määrittelemillä yhteisvanhemmuudesta: tärkeää ovat yhteisym-

märrys, yhtenäisyys, yhtäläinen osallistuminen ja tasapuolisuus. Tutkimukses-

saan yhteisvanhemmuudesta Ranta, Böök, Paloniemi ja Rönkä (2022) selvittivät, 

että ihanteellisesti yhteisvanhemmuus koostuu juuri mm. tasa-arvosta, jousta-

vuudesta, sekä kumppanin arvostamisesta ja kuuntelemisesta. Myös Feinberg 

(2003) on painottanut yhteisen arvopohjan löytymistä yhteisvanhemmuuden 

vahvistamiseksi. 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös odottavien vanhempien pohdin-

noista liittyen omien vanhempien asettamasta mallista vanhemmuuden yhteis-

työstä. Kluwerin (2010, 115) mukaan muistot omien vanhempien parisuhteen 

laadusta vaikuttavat käsitykseen ja odotuksiin omasta parisuhteesta. Muistot 

voivat vaikuttaa omaan käytökseen, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia. 

Yksilö ei ole tuomittu toimimaan samalla tavalla saadun mallinsa kanssa. Beato-

nin ym. (2003, 11) tutkimuksen mukaan jotkut isät mallintavat vanhemmuutta 

positiivisista perhekokemuksista ja toisaalta jotkut pyrkivät muuttamaan toimin-

tatapoja negatiivisista kokemuksista. Tässä tutkimuksessa haastateltavat ker-

toivatkin vanhemmuuden yhteistyöstä sekä asioita, joista haluaisivat ottaa mallia 

vanhemmiltaan, että asioita, joissa haluavat toimia vanhempina eri tavalla. Tässä 

tutkimuksessa haastateltavia puhututti paljon esimerkiksi vanhempien kommu-

nikoinnin tapa: olivatko välit ystävälliset vai riitaisat.  

Tutkimukseni tulosten perusteella on hyödyllistä kohdentaa tukea yhteis-

vanhemmuuteen jo raskausajasta alkaen. Tiedostamalla omia odotuksia, toiveita 

ja toimintatapoja voisi olla hyödyllistä pariskuntana yhteensovittaa ajatuksia 

vanhemmuudesta, sekä keskustella omien vanhempien kasvatusmalleista ja 

kuinka on ne kokenut, mitä näin haluaisi omalle lapselle vanhempana siirtää, 

mitä taas ei. Tämä antaisi enemmän aikaa työstää ristiriitaisia näkemyksiä ja 

miettiä kompromisseja. Yhteisvanhemmuutta tukemalla parannetaan perheen-

sisäistä sopeutumista ja koheesiota (Hock & Mooradian 2013, 325). Odottavien 
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vanhempien odotusten yhdenmukaisuus ennustaa parisuhdetyytyväisyyttä 

(Adamsons 2013, 167). Perehtymällä vanhempiin sekä yksilöinä, sekä yhdessä 

toimivana parina, voitaisiin räätälöidä toimiva yhteisvanhemmuuden konsepti, 

jolla luodaan hyvinvointia koko perheelle. 

4.1 Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimukseeni liittyy joitakin rajoituksia, joita tulee tarkastella kriittisesti. Tutki-

muksen rajoituksena voi pitää sen otoksen pientä kokoa, 12 vanhempaa, minkä 

vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin odottaviin pariskuntiin. Laadul-

linen tutkimus ei yleistykseen pyrikään, vaan olen valinnut tutkimusotteen, jossa 

tutkittavat henkilöt saavat kertoa omista ajatuksista ja näkökulmista yksilölli-

semmin ja syvemmin ja tässä tutkimuksessa onkin ollut tärkeää kerätä ymmär-

rystä ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien kokemuksista. Alasuutari 

(2012) kuvailee osuvasti laadullisen tutkimuksen tutkivan suuria linjoja tai ylei-

sesti tiedettyjä mutta huonosti tiedostettuja asioita.  Tämä tutkimus tuotti tärkeää tie-

toa toistaiseksi vähän tutkitusta aiheesta ja on mukana osoittamassa, miksi yh-

teisvanhemmuuden ymmärtäminen ja siihen kohdistetut tukitoimet ovat tär-

keitä asioita.  

Haastateltavat olivat koulutustaustaltaan hyvin homogeenisiä: lähes kaikki 

haastateltavat olivat korkeakoulutettuja, joka voi vaikuttaa haastateltavien aja-

tuksiin ja vastauksiin. Homogeeniseen aineistoon voi olla syynä mahdollinen tut-

kittavien valikointi, sillä haasteltavien etsimiseen käytettiin lumipallo-otantaa. 

Aineiston vahvuutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että aineisto koostuu tasai-

sesti sekä miehistä että naisista. Uutuusarvoa tuo on myös se, että kyseessä on 

pariaineisto. Haastateltavat haastateltiin kuitenkin yksittäin ja pienen aineiston 

takia pariskuntien vastauksia ei voitu millään tavalla vertailla tai yhdistää, joka 

puolestaan on rajoittanut analyysin näkökulmaa ja tavoitteita. 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysiin voi myös liittyä rajoituksia. Puo-

listrukturoitu haastattelupatteristo oli aiheiltaan laaja ja omat tutkimuskysymyk-

seni olivat siihen nähden rajatut, joten omia aiheitani koskevat vastaukset eivät 
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olleet aineistosta aina helposti löydettävissä. Tutkimusaineistoa on pyritty kui-

tenkin tarkastelemaan mahdollisimman tarkasti ja tekemään perusteltuja rajauk-

sia tutkimuskysymykseni perusteella. Lisäksi olen pyrkinyt kiinnittämään huo-

miota tarkastelun objektiivisuuteen ja siihen, että aineisto on säilytetty muutta-

mattomana koko tutkimusprosessin ajan. Tuomi ja Sarajärvi (2018,122) muistut-

tavat, että tutkijan oma sitoutuminen ja asetelma vaikuttavat tutkimuksen luo-

tettavuuteen. Myös tutkijan oma tiedon konstruoinnin tapa vaikuttaa tulkintoi-

hin (Daly 2007, 10). Tästä on hyvä olla tietoinen ja pyrkiä kaikesta huolimatta 

omien vanhemmuuteen liittyvien ajatusmallien ulkoistamiseen ja yleiseen objek-

tiivisuuteen. Kaiken kaikkiaan tutkimuskysymyksiin pystyttiin vastaamaan käy-

tetyin menetelmin. 

4.2 Jatkotutkimusaiheet ja käytännön johtopäätökset 

Tämä tutkimus on antanut tietoa yhteisvanhemmuuden prosesseista, erityisesti 

sen muodostumisesta odotusvaiheessa. Tutkimuksen perusteella yhteisvan-

hemmuus pohdituttaa jo ennen lapsen syntymää ja sitä olisi hyödyllistä tukea 

jo raskausaikana esimerkiksi tarkastelemalla vanhempien odotusten yhdenmu-

kaisuutta. 

Tällä tutkimusasetelmalla voisi toteuttaa tutkimusta monesta muustakin 

näkökulmasta, esimerkiksi vertailemalla puolisoiden vanhemmuuteen liittyviä 

odotuksia keskenään. Mielenkiintoista olisi myös vertailla tulevien äitien ja isien 

ajatuksia vanhemmuudesta. Kiinnostavaa olisi jatkaa tutkimusta samojen van-

hempien kanssa lapsen syntymän jälkeen ja selvittää kuinka todellisuus vastasi 

odotuksia, mikä on yllättänyt vanhemmuudessa. Sitä varsinainen tutkimus-

hanke (CopaGloba) onneksi toteuttaakin. 

Yhteisvanhemmuus on aihe, josta varmasti riittää vielä tutkittavaa ja tutkit-

tavia löytyy jatkuvasti. Kuitenkaan aihe ei ole kovinkaan tunnettu. Etenkään van-

hemmuuden mallien omaksumisesta omassa vanhemmuudessa en löytänyt suo-

malaista tutkimusta käyttämistäni tietokannoista. Jonkin verran tutkimusta löy-
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tyi esimerkiksi oman perheen merkityksestä teinien vanhempina. Kansainväli-

sistä tutkimuksista löytyi lähinnä vain isien kokemuksista vanhemmuuden roo-

leista. Tutkimani spesifi aihe osoittautui siis melko koskemattomaksi alueeksi. Se 

ei kuitenkaan mielestäni vähennä sen tärkeyttä, vaan päinvastoin tällaisten pro-

sessien tutkiminen on aiheellista vanhemmuuden tuen tarpeen tiedostamiseksi, 

sillä se voi vaikuttaa henkilökohtaisiin odotuksiin vanhemmuudesta.  

Yhteisvanhemmuus on tärkeä aihe, joka toivottavasti esimerkiksi Co-

paGloba-hankkeen myötä puhututtaa niin Suomessa, kuin kansainvälisestikin. 

Yhteisvanhemmuuden konseptin tuominen esille odottaville pareille voisi onnis-

tua tehokkaasti esimerkiksi neuvoloiden ym. sosiaalipalvelujen avulla. Yhteis-

vanhemmuuden tiedetyistä hyödyistä huolimatta perheille annettava tuki koh-

distetaan nykyään lähinnä eron partaalla oleviin vanhempiin huoltajuuden sel-

vittämiseksi (Adams 2004). Hockin ja Mooradianin (2013, 327) mukaan kohden-

netulla tuella yhteisvanhemmuuteen voidaan saavuttaa systemaattisia muutok-

sia. 

Vanhemmuuteen liittyvä tutkimus on aina ajankohtaista. Aineistossani 

haastatellut vanhemmat ovat ainutkertaisen kokemuksen äärellä. He tulevat kas-

vattamaan lastaan, joka mahdollisesti monien vuosien päästä omaa lasta odotta-

essaan pohtii omaa vanhemmuuttaan ja suhdetta omiin vanhempiinsa. 
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