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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena on tarkastella isien perhevapaiden käyttöön liittyvää debattia alan kirjallisuuden, työmarkkinajärjestöjen Aikalisä
perheelle -kampanjan ja media-aineiston turvin. Tutkielma on täten eräänlainen ajan ilmiön kuvaus.
Isien käyttämistä perhevapaista tekee erityisen kysymyksen se, että suomalaiset miehet käyttävät oikeuttaan perhevapaaseen hyvin harvoin,
vaikka lain mukaan isällä ja äidillä on yhtäläinen mahdollisuus sen käyttöön. Esimerkiksi vuonna 2002 vain 2,6 prosenttia miehistä hyödynsi tätä
mahdollisuutta. Mielenkiintoista isien käyttämissä perhevapaissa on, että niistä on alettu kampanjoimaan julkisesti mediassa. Kiinnostus isien
käyttämiin perhevapaisiin kumpuaa yleisestä ilmapiiristä. Lasten ja nuorten lisääntyvä pahoinvointi on liitetty naisten koulutusasteen nousuun
sekä vanhempien kiihtyneeseen työtahtiin. Näistä tekijöistä johtuen ovat myös päättäjät alkaneet pohtia erilaisia ratkaisuja työn ja perheen
yhteensovittamiselle. Yhtenä ratkaisuna pidetään sitä, että myös isät osallistuisivat vahvemmin perheen arkeen, esimerkiksi käyttämällä
perhevapaita tasapuolisesti äidin kanssa. Isien perhevapaiden käytöstä katsotaan hyötyvän sekä työpaikat että perhe-elämä. Työnantajien välillä
tasoittuisivat kustannukset, joita perhevapaat aiheuttavat. Naisten ja miesten tasa-arvo lisääntyisi sekä työ- että perhe-elämässä.
Tutkimusongelmaa lähestytään empiirisestä aineistosta käsin. Aikalisä perheelle -kampanja rakentuu kuudesta seminaarista, joiden nauhoitetut
puheenvuorot ja tiedotusmateriaalit muodostavat tutkielman empiirisen pääaineiston. Sivuaineisto koostuu Helsingin Sanomien lehtikirjoittelusta
aikavälillä 1.4.–31.12.2002 sekä muusta lehtikirjoittelusta vuosina 2001–2003. Seminaaripuheenvuoroja on analysoitu tekstianalyyttisestä ja
retorisen tutkimuksen näkökulmasta.
Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että yleinen asenneilmasto ei kohtaa todellisuutta. Isien pitämiin perhevapaisiin suhtaudutaan
periaatteessa positiivisesti, mutta käytäntö osoittaa toista. Yhteiskunnallisen debatin tasolla kiinnostus perhevastuusta on siirtynyt äideistä isiin.
Muutosvastarintaa on havaittavissa työpaikkatasolla miesvaltaisten alojen keskuudessa ja kotirintamalla naisten keskuudessa. Myös perinteisiin
sukupuolisidottuihin käytäntöihin liittyen monen isän voi olla vaikea jäädä kotiin hoitamaan lasta. Sekä perheet itse että ulkopuoliset tahot
ajattelevat, että perheen sisällä tehdään päätös siitä, kumpi jää kotiin hoitamaan lasta. Perhevastuu mielletään perheen sisäiseksi asiaksi, johon ei
haluta liiaksi puuttua ulkoapäin. Ajatusmalli mukailee individualistista perhekäsitystä. Toisaalta pinnalla on familistinen perhekäsitys, jossa
lapsen paras nousee keskeiseksi arvoksi.
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