
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2004-2883

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntapolitiikan laitos

Tekijä-Författare-Author
Huovinen, Tiina
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Parisuhdeongelmat lapsiperheessä - tiedon- ja avunsaannin haasteet ja mahdollisuudet
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalityö
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2004-09-20

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
74 s. + liitteet (3 kpl)

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa käsitellään sitä, mitkä tekijät kuormittavat 2000-luvun parisuhteita erityisesti perheissä, joissa on pieniä lapsia. Tarkastelun
kohteena on, miten erilaisten asiantuntijoiden tarve ja ulkopuolinen apu parisuhteen ongelmiin nähdään yhä tarpeellisempana. Mielenkiinnon
kohteena ovat myös parisuhteen vaikeuksiin tarjolla olevat palvelut Suomessa sekä ihmisten tiedot ja mielipiteet näistä palveluista. Tarkastelu
pohjautuu postmodernin ajan sosiologien kuten Zygmunt Baumanin, Anthony Giddensin ja Riitta Jallinojan kirjoituksiin parisuhteen ja perheen
merkityksen muutoksista.
Tutkielma sijoittuu postmodernin ajan ihmisten suhteita ja sosiaalista elämää kuvaavaan viitekehykseen. Päämielenkiinto on perhetutkimuksessa
ja erityisesti parisuhteen moni-ilmeisessä kuvauksessa. Kohderyhmänä ovat pienten lasten vanhemmat, sekä heidän parisuhteensa
erityislaatuisuus. Tutkielmassa pyritään hahmottamaan parisuhdepalvelujen asemaa ja merkitystä muuttuvassa elämäntavassa sekä
tarkastelemaan parisuhteen ongelmien suhdetta näihin palveluihin.
Tutkielman empiirisenä aineistona käytetään kyselyä, johon vastasi 125 Väestöliiton Perheverkosta ”Parisuhdevihkonen vekaraperheen
vanhemmille” -julkaisun tilannutta henkilöä. Vastaajista 91%:lla oli lapsia. Aineiston kvantitatiivinen analyysi tehtiin SPSS 11.5 for
Windows-ohjelmalla. Avointen kysymysten analyysissa etsittiin sisällönanalyysin avulla vastauksista yhtenäisiä seikkoja ja koottiin niistä
asiakokonaisuuksia.
Vastaajat arvioivat, että eniten riitoja ja erimielisyyksiä pienten lasten vanhempien parisuhteessa aiheuttaa väsymys. Muita tärkeitä tekijöitä
olivat kotitöiden jakaminen ja uudenlaiset ajankäytön haasteet. Kyselyssä vastaajat myös arvioivat Väestöliiton julkaisemaa ”Parisuhdevihkonen
vekaraperheen vanhemmille” –julkaisua esimerkkinä kirjallisesta materiaalista parisuhteen tukena. Kyselyssä selvisi, että parisuhteen hoitaminen
–aihealue oli vastaajien mielestä vihkosen kiinnostavin aihe, joka myös helposti unohtuu arkisessa pikkulapsiperheen elämässä. Vastaajat
toivoivat saavansa lisää kirjallista materiaalia aiheista kuten lapsen syntymän jälkeinen elämänmuutos, parisuhteen hoitaminen ja vanhempien
jaksaminen.
Parisuhteen tueksi saatavilla olevista tukimuodoista vastaajat pitivät tärkeänä lastenhoitoavun saamista sekä ystävien kanssa käytäviä
keskusteluja. Ammattimaisen tuen muodoista vastaajat kaipasivat lisää kirjallista materiaalia ja keskusteluja ammattilaisten kanssa. Myös
vertaistukea parisuhdekurssien ja keskusteluryhmien muodossa pidettiin tärkeänä. Perheneuvola ja neuvola nähtiin luontevina paikkoina
parisuhdeasioista keskusteluun, vaikkakin toisaalta neuvolaa pidettiin vahvasti lasten hoidon ja kasvatuksen asiantuntijana. Kaupungeissa asuvat
vastaajat tiesivät eri palvelujen olemassaolosta paremmin kuin maaseudulla asuvat. Parisuhdeasioissa auttaminen kuului vastaajien mielestä
eniten psykologien ja sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan. Ongelmina parisuhdetta tukeviin palveluihin hakeutumisessa kyselyyn vastaajat näkivät
puolison mukaan saamisen, palvelujen maksullisuuden sekä hankalan löydettävyyden.
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