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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa selvitetään perhevapaalle jääneiden miesten kokemuksia koti-isyydestä. Tarkastelen sitä, mikä sai isän jäämään koti-isäksi,
millainen kokemus kotona oleminen on ollut ja mitä seurauksia siitä on ollut isän elämälle. Viitekehystä koti-isä ilmiölle olen rakentanut
tarkastelemalla isyyden, miehisyyden ja perheen muutosta sekä myös yleisempiä yhteiskunnassa vallitsevia kehityskulkuja. Tutkimusaineisto
koostuu kahdeksan parhaillaan perhevapaalla olleen miehen puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Aineistoni temaattinenanalyysi tukeutuu
isyydestä ja vanhemmuudesta tehtyyn tutkimukseen ja teoriaan.
Haastattelemani isät olivat jääneet perhevapaalle ansiotyöstään, puolison mennessä töihin. Koti-isyyden taustalla oli perheen yhteinen päätös
hoitaa lapsi kotona, jonka seurauksena oli neuvoteltu siitä kuka jää kotiin. Isät olivat jääneet mielellään kotiin ja yleisimmät perustelut sille olivat
halu pitää taukoa työstä sekä viettää aikaa lapsen kanssa. Perheissä toteutui jaettu vanhemmuus, sillä isät olivat valmiita ottamaan hoitovastuun
perheen kodista ja lapsista. Koti määritti monin tavoin työn luonnetta ja isät toimivat usein samalla tavoin kotona kuin naiset. Se ei kuitenkaan
saanut heitä kokemaan itseään naismaisiksi tai äideiksi, vaan isät korostivat toimivansa kotona miehinä ja isinä. Miehisyyden olikin katsottu vain
vahvistuneen, kun koti-isän velvollisuuksissa pärjättiin hyvin. Kodin asioita hallittiin nyt paremmin ja kotityötä arvostettiin aiempaa enemmän.
Koti-isänä oleminen oli isille monin tavoin myönteinen kokemus, huolimatta kotityön raskaudesta ja sitovuudesta. Isän ja lapsen välinen suhde
oli parantunut kotona olon aikana. Isä oli oppinut paljon lapsestaan ja lapsi oli alkanut turvautua aiempaa enemmän isään. Isät kokivatkin lapsen
pitävän heitä nyt tasa-arvoisempana vanhempana äidin rinnalla kuin aiemmin. Isät olivat päässeet irti työasioista kotona olonsa aikana ja he
kokivat saaneensa uutta motivaatiota palata työhön takaisin.
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