
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2007-534

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos

Tekijä-Författare-Author
Hakkarainen, Anna
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Osallinen vai sivullinen? : Miesten isyyskertomuksia
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipolitiikka
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2007-12-07

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
75 s.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan miesten isyyskertomuksia. Viime aikoina yleistyneet käsitteet uusi isyys ja jaettu vanhemmuus ovat muuttaneet
miehiin ja isyyteen kohdistuvia odotuksia. Kiinnostavaa onkin tarkastella, miten miesten kokemukset omasta isyydestään ovat muuttuneet sekä
miten sitoutuminen ja vastuunotto perheestä näkyvät miesten kirjoituksissa.
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa jako julkiseen ja yksityiseen tilaan. Tutkimuksessa tarkastellaan miehiä yksityisessä tilassa ja
pohditaan, miten miehet kokevat isäksi tulon, lapsen syntymän sekä oman isyytensä. Tutkimuksessa pohditaan myös, miten eri vaiheessa isyyden
kaarella olevat miehet kokevat isyytensä. Isyyden ketjun käsitteen avulla pyritään hahmottamaan, miten oman isän toiminta on vaikuttanut
miesten isänä olemiseen. Lopuksi tarkastellaan, miten isyys toteutuu arjen yksityisissä tiloissa ja miten isyys näyttäytyy suhteessa äitiyteen.
Tutkimusaineisto on valittu Suomalaisen kirjallisuuden seuran, Svenska litteratutsällskap i Finlandin sekä sosiaali- ja terveysministeriön vuonna
1999 järjestämän Isää etsimässä -kirjoituskilpailun kirjoituksista. Mukaan aineistoon valikoituivat ne miesten kirjoitukset, joissa he pohtivat
omaa isyyttään. Tutkimusaineisto koostuu 48 miehen omaelämäkerrallisista kirjoituksista, joiden pohjalta on työstetty tiivistelmät.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysin apuvälineenä käytetään ikäryhmäjaottelua. Kirjoittajat on jaettu
kahteen ikäryhmään: 1950-luvulla ja sitä ennen syntyneisiin miehiin sekä 1960-luvulla syntyneisiin miehiin.
Tutkimus osoitti, että isyys ja isäksi tulo on miehille ikäryhmästä riippumatta suuri ja koko elämän mullistava muutos. Isyyden alkuvaihe on
hämmentävä ja moni mies kokee roolinsa isänä vieraaksi. Isän rooliin asettuminen onkin etsimistä ja löytämistä. Kokemuksen ja kypsymisen
kautta sitoutuminen isän rooliin vahvistuu ja emotionaalinen yhteys lapseen kehittyy. Jo pidemmällä isyyden kaarella olevat miehet arvioivat
omaa elämäänsä ja pohtivat suoriutumistaan isänä. Isäksi tulon myötä suhde omaan isään aktivoituu. Isyyden ketjun murtaminen ja
toimimattomien mallien muuttaminen ovat monelle miehelle vaikeita ja vaativia prosesseja. Isyys on perherooli, joka toteutuu sekä yksityisessä
että julkisessa tilassa. Viime aikoina isyyden on odotettu toteutuvan yhä enemmän kodin piirissä. Miehen ja isän rooleihin liittyy kuitenkin
ristiriitainen vaatimus: hyvän isän odotetaan olevan suuressa määrin läsnä perheen arjessa, mutta hyvän miehen odotetaan tekevän ahkerasti töitä
ja vastaavan perheen taloudellisesta tilanteesta. Miesten yksityiseen tilaan kohdistuvissa asenteissa on havaittavissa muutosta. Nuoremman
ikäryhmän miehet ovat valmiimpia liittämään yksityiseen alueeseen liittyviä ilmiöitä osaksi omaa minäkuvaansa. Voidaankin todeta, että
miehistä on tullut kotikeskeisempiä, vaikka päävastuu perheen arjesta on edelleen naisilla.
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