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1 JOHDANTO 

 

”Sisarusten syntymävälit ovat kaventuneet.”  

 
Näin uutisoi muun muassa Iltalehti tammikuussa 2015 verkkosivuillaan, viitaten 

muutamaa kuukautta aiemmin ilmestyneeseen tutkimukseen, jossa todettiin, että 

suomalaisten sisarusten ikäerot ovat tihentyneet viimeisen 20 vuoden aikana noin 

puolella vuodella (Berg ja Rotkirch 2014). Venla Bergin ja Anna Rotkirchin (2014) 

tutkimus sai paljon huomiota ilmestyessään, sillä liian lyhyet syntymävälit ovat riski 

vanhempien ja lasten terveydelle sekä hyvinvoinnille (esim. Conde-Agudelo ym. 2006) 

ja vaikuttavat myös lasten myöhempään kehitykseen (esim. Buckles & Munnich 2012). 

Vanhemmuuteen siirrytään varttuneempana kuin aiemmin, mikä voi osaltaan vaikuttaa 

ikäerojen kaventumiseen, mutta tällaisia syntymäväleihin vaikuttavia tekijöitä on 

tutkittu vielä verrattain vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää 

vanhempien mielipiteitä ja perusteluja sisarusten ikäeroista sekä syventää tietoa lasten 

saannin väleihin vaikuttavista tekijöistä. 

 

Vaikka syntymäväleihin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu verrattain vähän, on sitäkin 

enemmän tutkittu syntymävälien vaikutusta lasten, sekä jossain määrin myös 

vanhempien, terveyteen ja hyvinvointiin. Vaikutuksia on havaittu sekä kehittyvissä 

maissa (mm. Rutstein 2005) että länsimaissa. Syntymävälien on todettu olevan 

yhteydessä muun muassa vanhempien kuolleisuuteen (Grundy & Kravdal 2014), lapsen 

käytösongelmiin (Crowne ym. 2012, 1416–1418) sekä autismiin (Cheslack-Postava 2011, 

248–251) ja muihin psyykkisiin sairauksiin (Riordan ym. 2012). Useat tutkimukset ovat 

todentaneet yhteyden lyhyiden syntymävälien ja toisen raskauden aikaisen sekä 

synnytyksen läheisen kohonneen komplikaatioriskin välillä. Mahdollisia komplikaatioita, 

joiden riskin on todettu kohoavan, ovat muun muassa lapsen ennenaikainen syntymä 

(Fuentes-Afflick & Hessol 2000), matala syntymäpaino (Basso ym. 1998; Rawlings ym. 

1995) ja lapsen pienikokoisuus raskausaikaan nähden (Zhu ym. 1999).  
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Kirjallisuudessa on havaittu, että vanhemmaksi tuloikä sekä äidin koulutustaso 

vaikuttavat lasten syntymäväleihin (mm. Berg ja Rotkirch 2014; Nabukera ym. 2009). 

Ruotsissa ja Australiassa on todettu myös perhepolitiikan piiriin kuuluvien etuuksien 

muutoksilla olevan selvä yhteys sisarusten saannin väleihin (Hoem 1993; Lalive & 

Zweimüller 2009) ja siksi onkin mielenkiintoista pohtia perhepolitiikan vaikutusta myös 

Suomen tilanteeseen. Suomessa universaalin perhepolitiikan piiriin kuuluvat lapsilisät, 

päivähoito sekä terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmät. Vanhemmille myönnettäviä 

etuuksia ovat lisäksi vanhempainpäiväraha ja kotihoidontuki, joka mahdollistaa 

vanhemmalle lapsen hoitamisen kotona kolmevuotiaaksi asti. (Lainiala 2014, 27.)  

 

Yhteiskuntapoliittinen kiinnostus väestön lastenhankintatoiveisiin ja -aikeisiin 

länsimaissa on herännyt samoihin aikoihin syntyvyyden alenemisesta johtuvan huolen 

kanssa. On haluttu selvittää, missä määrin perhepolitiikan keinoin lastenhankintaan 

voitaisiin vaikuttaa. (Miettinen ja Rotkirch 2008, 19.) Syntyvyydestä ja lasten määrän 

alenemisesta ollaan huolissaan väestön ikääntymisen ja huoltosuhteen heikkenemisen 

takia. Hyvinvointiyhteiskunnassa, missä terveydenhuoltokulut, eläkkeet ja muut 

etuudet rahoitetaan työikäisen väestön maksamista veroista, voidaan pitää ongelmana 

lasten määrän vähenemistä suhteessa ikääntyvään väestöön. Samoin voidaan pitää 

ongelmana sellaista kehitystä, jossa yksilöiden pahoinvointi tai sairastavuus lisääntyy, 

sillä tällöin yhteiskunta sekä joutuu elättämään työkyvyttömän yksilön ja maksamaan 

tämän hoitokuluja että menettää työn verotuloja. 

 

Vaikka työnantajalle ja äidin urakehitykselle olisi edullisempaa, että äiti on yhtenäisesti 

poissa töistä tehden lapset lyhyellä välillä, niin pitkässä juoksussa tämä voi tulla 

maksamaan yhteiskunnalle enemmän vanhempien sairastavuuden ja lasten 

kehitysongelmien kautta, joiden riski kasvaa kapeilla ikäeroilla. 

Hyvinvointiyhteiskunnalle on tärkeää, että kansalaiset voivat hyvin, tekevät töitä ja 

maksavat veroja, sillä nämä pitävät hyvinvointiyhteiskunnan pyörät pyörimässä. 

Poliittisella päätöksenteolla pitäisi pystyä tukemaan sellaisia olosuhteita 

yhteiskunnassa, että lapsia ei tarvitse tehdä liian tiheässä tahdissa. 
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Suomessa on kuitenkin huomattu, että lapset halutaan saada tiehään tahtiin. Vuoden 

2015 Perhebarometriaineiston mukaan korkeintaan kahden vuoden ikäeroa sisarusten 

välillä kannattaa 57 prosenttia suomalaisista (Miettinen 2015; ks. Berg 2015, 

Perheaikaa-nettiluento 7.5.2015). Ihanteellinen lasten syntymäväli onkin Suomessa 

ollut jo pidempään kahden vuoden paikkeilla (Paajanen 2002). Halutun lapsimäärän on 

havaittu ennustavan todellista lapsimäärää taustamuuttujien huomioon ottamisen 

jälkeenkin (Schoen ym. 1999), mutta Suomessa keskimääräinen ihanteellisena pidetty 

lastensaantiväli on ollut järjestään lyhempi kuin keskimääräinen toteutunut 

lastensaantiväli (ks. Paajanen 2002, ihanteellisena pidetystä syntymävälistä; Berg ja 

Rotkirch 2014, toteutuneesta syntymävälistä). On mielenkiintoista, että ihanteellisena 

pidetty ja toteutunut lastensaantiväli eivät vastaa toisiaan. Tässä tutkimuksessa 

valotetaankin vanhempien käsityksiä ja mielipiteitä lasten syntymäväleistä, ja tämän 

perusteella voidaan tehdä joitain johtopäätöksiä siitä, miksi kahden vuoden väli on 

suosituin ihanteellinen syntymäväli. 

 

Vanhempien käsitykset parhaasta mahdollisesta lasten saantivälistä voivat kummuta 

yhteiskunnallisista syistä, kuten työllisyydestä ja perhepolitiikasta, tai biologisista syistä, 

kuten huolesta, että hedelmällisyys laskee. Voidaan kuitenkin olettaa, että lasten 

hankintaa suunniteltaessa vanhemmat pohtivat myös sisarusten suhteita ikäeron 

kannalta; saman ikäiset lapset saavat toisistaan leikkiseuraa, mutta tappelevatko he 

silloin enemmän? Jos ikäeroa on taas enemmän, ensiksi syntynyt voi auttaa nuoremman 

hoivaamisessa, mutta tuleeko lapsista silloin yksinäisiä? Mielessä pyörii varmasti myös 

ajatukset omasta jaksamisesta ja parisuhteesta; onko kaksi vaippaikäistä liian raskasta, 

vai olisiko sittenkin parempi saada vauvavuodet ja yöllä heräilyt nopeasti pois alta? 

 

Helsingin sanomissa julkaistiin 5.11 artikkeli sekundaarisesta, eli ensimmäisen lapsen 

jälkeisestä lapsettomuudesta. Artikkelissa pohdittiin jo yhden lapsen saaneiden 

vanhempien oikeutta suruun, kun haluttu perhekoko ei toteudukaan (HS artikkeli 

11.5.2015). On siis syytä muistaa, että lapset eivät aina tule silloin kun niitä toivoo, mikä 

pätee myös siihen, että joskus seuraava lapsi tulee aikaisemmin kuin suunniteltiin.   
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Rekisteritutkimukset antavat viitteitä siitä, että ikä vanhemmaksi tultaessa, äidin 

koulutustaso ja vanhempainpäivärahan kesto korreloivat syntymävälien kanssa. 

Tutkimusta ei sen sijaan ole tehty kysymällä suoraan vanhemmilta, minkälaisten 

tekijöiden he kokevat vaikuttavan lasten syntymäväleihin. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena onkin kartoittaa vanhempien näkemyksiä hyvistä ja huonoista 

syntymäväleistä, sekä selvittää, millaisia perusteluita näille mielipiteille annetaan ja näin 

syventää tietoa aiheesta. On tärkeää tietää, millaiset tekijät vaikuttavat vanhempien 

päätöksiin lasten saantiväleistä, jotta yhteiskunnassa voidaan pyrkiä järjestämään 

sellaiset olosuhteet, jotka eivät kannusta terveydelle haitallisiin syntymäväleihin. 

Tarkoituksena on selvittää myös, saako aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut 

syntymäväleihin vaikuttavat seikat tukea vanhempien mielipiteistä ja näkemyksistä. 

Näin voidaan arvioida, kokevatko ihmiset myös subjektiivisella tasolla tilastoihin 

perustuvissa tutkimuksissa havaittujen seikkojen vaikuttavan syntymäväleihin. 

 

Tutkimuksen aineiston ovat keränneet Väestöliiton perhetutkijat yhteistyössä Ylen 

kanssa Ylen verkkosivuilla alkukesästä 2015. Vastauksia kyselyyn tuli 905, mutta tähän 

työhön valikoituivat tutkimuskysymysten perusteella vain ne vastaajat, joilla oli 

vähintään kaksi lasta, jotka eivät olleet kaksoset (N=628). Tutkimus hyödyntää 

kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia analyysimenetelmiä. Määrällisiin tutkimuskysymyksiin 

vastataan tilastollisin keinoin ristiintaulukoinnin sekä faktori- ja regressioanalyysin 

avulla. Avovastauksia analysoidaan laadullisen sisällön analyysin keinoin. 

 

Tutkimuksen rakenne etenee seuraavasti. Aluksi esittelen perheellistymistä Suomessa 

ja määrittelen syntymävälien käsitettä sekä kerron syntymäväleistä Suomessa ja 

maailmalla. Seuraavaksi esittelen tutkimusta, joka koskee syntymävälien vaikutusta 

lasten ja vanhempien terveyteen sekä hyvinvointiin. Sitten katson, millaisten tekijöiden 

on havaittu korreloivan syntymävälien pituuden kanssa. Tutkimuksen toteutuksesta 

kertovassa luvussa esittelen tutkimusaineiston hankintaa, kerron analyysin 

etenemisestä sekä pohdin tutkimuksen luotettavuutta. Sen jälkeen esittelen 

tutkimuksen tulokset ja teen yhteenvedon sekä johtopäätöksiä tutkimuksesta. 
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2 PERHEELLISTYMINEN SUOMESSA 

 

Perheellistymisellä tarkoitetaan parisuhteen muodostamista ja vanhemmuuteen 

siirtymistä (Lainiala 2014, 16). Suomessa perheellistyminen on myöhentynyt ja lapsia 

saadaan aiempaa vähemmän. Tilastokeskuksen ennakkotilastojen mukaan syntyvyys on 

vähentynyt Suomessa viitenä vuonna peräkkäin. Vuonna 2015 lapsia syntyi 55 040, mikä 

on 2 190 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viimeksi syntyneiden lasten määrä on 

ollut näin alhainen 1860-luvun nälkävuosina. (SVT ennakkotilasto 2016.) Naista kohden 

laskettu syntyvyys eli kokonaishedelmällisyysluku on laskenut neljässä vuodessa yli 

kymmenyksen; vuonna 2010 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,87 lasta ja vuonna 2014 

luku oli enää 1,71 lasta. (SVT 2014a.) 

 

Naisilla ensimmäisen lapsen keskisynnytysikä on noussut vuodesta 2010 vuoteen 2014 

kolme kymmenystä, 28,3 ikävuodesta 28,6 ikävuoteen. Miehet tulevat isäksi 

ensimmäisen kerran keskimäärin kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2014 30,7 

vuotiaana. Kaikkien synnyttäneiden keski-ikä on myös noussut 30,1 vuodesta 30,5 

vuoteen ja kaikkien miesten isäksi tulon keski-ikä on noussut 32,7 ikävuodesta 33,0 

ikävuoteen. (SVT 2015a.) Lapsen saannin keski-iän nousu näkyy nuorten naisten 

hedelmällisyyslukujen laskuna. Vuosien 2008 ja 2012 välissä 20–24-vuotiaiden 

hedelmällisyys aleni lähes 10 prosenttia ja 25–29-vuotiaiden 3 prosenttia. Myös viime 

laman aikaan, 1990 -luvulla nuoret siirsivät ensimmäisen lapsen hankintaa parempaa 

työllisyystilannetta odotellessa sekä opiskelujen takia. Tosin tuolloin laman vaikutus 

näkyi vasta muutaman vuoden viiveellä, ja pahimpinakin lamavuosina toisten ja 

kolmansien lasten määrä lisääntyi, mihin osasyynä saattoi olla kotihoidontuen 

laajennukset. (Miettinen ja Lainiala 2014.)  

 

Väestöliiton Perhebarometrit ovat tuottaneet vuodesta 1997 säännöllisin väliajoin 

tietoa suomalaisten perheellistymisasenteista ja -ihanteista. Viimeisin tätä aihetta 

käsittelevä barometri on vuodelta 2015, jossa todettiin, että keskimääräinen, 

suomalaisten oma ihanteellinen lapsiluku on nykyisellään 1,99 lasta, kun se aiemmissa 

tutkimuksissa on ollut keskimäärin 2,5 lasta. Vuoteen 2007 verrattuna, kahden lapsen 

perhe on edelleen suosituin vaihtoehto suomalaisten mielestä (45 % vastaajista kannatti 
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tätä perhekokoa), mutta yli kolmen lapsen perhekoon suosio laski selvästi (40 

prosentista 30 prosenttiin). 10 prosenttia vastanneista toivoi korkeintaan yhtä lasta, 

mikä on suunnilleen saman verran kuin aiempinakin vuosina, mutta lapsettomuuden 

valitsevien osuus kasvoi 2-4 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2015. Suomessa on 

pitkään ollut suuri kuilu toivotun lapsimäärän ja toteutuneen lapsimäärän välillä, ja siksi 

onkin kiintoisaa, että nämä kaksi ovat nyt lähentyneen toisiaan. Ihanteet ja todellisuus 

näyttävät siis kohtaavan, mutta huolestuttavaa on, että ihanteellinen lapsiluku on 

alentunut heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla enemmän kuin muilla. 

Tämä herättää kysymyksen siitä, onko tässä väestönosassa kyse oikeasta tahdosta, vai 

enemmänkin toiveista luopumisesta resurssien puutteessa.  (Miettinen 2015.)  

 

2.1. Syntymävälien käsitteistä 

 

Tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä ovat syntymävälit tai syntymäintervallit sekä 

raskausvälit. Syntymäväli lasketaan ensimmäisen lapsen syntymästä seuraavan lapsen 

syntymään. Kirjallisuudessa hyvin lyhyenä syntymävälinä pidetään yleensä alle 18 

kuukauden väliä (mm. Grundy & Kravdal 2014) ja lyhyenä välinä alle 27 kuukauden väliä 

(mm. Berg ja Rotkirch 2014.) Syntymäintervallilla tarkoitan tässä samaa kuin 

syntymävälillä. Esimerkiksi ensimmäinen syntymäintervalli on ensimmäisen ja toisen 

lapsen syntymäväli. Raskausväli puolestaan lasketaan ensimmäisen lapsen syntymästä 

seuraavan hedelmöittymiseen. Raskausväli on siis aika, jolloin äiti ei ole raskaana. 

Lyhyen raskausvälin määritelmästä löytyy erilaisia mielipiteitä. Toisaalla raskausvälin on 

katsottu olevan lyhyt, jos se on 9-12 kuukautta (mm. Gunnes ym. 2013) ja toisaalla 

lyhyen määritelmän saa myös alle 18 kuukauden raskausväli (mm. Conde-Agudelo ym. 

2006). Pitkänä raskausvälinä on tutkimuskirjallisuudessa pidetty yli 49 kuukauden 

(Firdous ym. 2014) ja toisaalta yli 59 kuukauden (CondeAgudelo ja Belizán 2000) 

raskausväliä. 

 

Arviot sopivista lastensaantiväleistä ovat jokseenkin yhteneväiset. Maailman 

terveysjärjestö WHO:n suositus on odottaa 24 kuukautta edellisen lapsen syntymästä 

seuraavan yrittämiseen (WHO 2005). Bao-Ping Zhu (2005) on esittänyt 18–23 kuukautta 
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optimaaliseksi raskausväliksi komplikaatioriskin minimoimiseksi. Metsästäjä-keräilijä 

yhteisöissä toteutetuista tutkimuksista voidaan päätellä, että ihmisen luontainen, 

lajityypillinen lisääntymissykli on noin 3 vuotta (Galdikas ja Wood 1990, [artikkelissa 

Berg ja Rotkirch 2014]). Raskausvälin ollessa noin 24 kuukautta, syntymäväliksi tulee 

melkein kolme vuotta. 

 

2.2 Syntymävälit Suomessa ja maailmalla 

 

Venla Berg ja Anna Rotkirch (2014, 74,77) tutkivat vuosina 1955–1975 syntyneiden 

suomalaisten vanhempien ensimmäisen ja toisen lapsen syntymävälejä. Tutkittavat 

jaettiin kohortteihin syntymävuotensa mukaan viiden vuoden välein. Tuloksista käy ilmi, 

että syntymävälit lyhenivät vuosina 1955–1975 syntyneillä miehillä sekä naisilla 

kuitenkin niin, että suurin pudotus tapahtui 1955 ja 1965 syntyneiden vanhempien 

välillä. Keski-ikä ensimmäisen lapsen syntyessä näillä kohorteilla oli 25 vuoden paikkeilla, 

joten suurin syntymävälien lyhentyminen ajoittuu noin 1970-luvun lopusta 80-luvun 

loppuun. 1955 kohortilla naisten syntymävälit olivat keskimäärin 46 kk ja miesten 43 kk. 

1965 kohortilla naisten syntymävälit olivat puolestaan 39 kk ja miesten 36 kk. Sen 

jälkeen syntymävälit ovat pysyneet suunnilleen samoina. Hyvin lyhyet syntymävälit 

(vähemmän kuin 18 kuukautta syntymien välillä) eivät nousseet tutkittavien naisten 

kesken, vaan pysyivät 10 prosentin tienoilla. Sen sijaan lyhyiden syntymävälien osuus 

(vähemmän kuin 27 kuukautta syntymien välillä) taas nousi 20 prosentista 30 

prosenttiin.  

 

Ruotsissa tutkittiin syntyvyystrendejä vuosina 1961–1997. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

syntyvyyden vaihteluita sekä ensimäistä ja toista syntymäintervallia. Tutkittavana 

ajanjaksona syntymävälit pysyivät suunnilleen samoina 1980-luvulle asti. Sen jälkeen 

tapahtui muutamassa vuodessa yhtäkkinen syntymävälien kaventuminen sekä 

samanaikainen toisten ja kolmansien lasten määrän kasvu. Vanhemmat pyrkivät 

saamaan toisen lapsensa ennen kuin ensimmäinen täytti 2-2,5 vuotta. (Andersson 

1999.) Tuonnempana selvitän, miten vanhempainpäivärahan muutoksilla saattoi olla 

osansa asiassa. Mielenkiinto kohdistui tässä tutkimuksessa vain naisiin ja 
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syntyvyystrendeihin ylipäänsä, ei pelkästään syntymäväleihin. Syntymävälien 

kaventumista ei myöskään yritetty selittää taustamuuttujien avulla. Kuitenkin on 

havaittavissa selvä syntymävälien kaventuminen 1980-luvun puolivälistä 1990-luvulle.  

 

Samanlaista tutkimusta, kuin Suomessa tehty Bergin ja Rotkirchin (2014) tutkimus 

syntymävälien viimeaikaisesta kehityksestä, en löytänyt muista maista, mutta 

esimerkiksi Yhdysvalloissa on lyhyen syntymävälin kokeneita naisia jaoteltu etnisen 

taustan, koulutuksen ja viimeisimmän synnytyksen aikaisen iän mukaan. Tässä 

tutkimuksessa katsottiin, että alle 18 kuukauden ja yli 60 kuukauden raskausvälit ovat 

haitallisia lasten ja vanhempien terveydelle. Aineisto oli vuosilta 2006–2011 ja koski 15–

44-vuotiaita naisia. Heistä alle 18 kuukauden raskausvälejä oli noin 30 prosentilla, 

optimaalisiksi katsottuja, 18–59 kuukauden raskausvälejä oli noin 50 prosentilla naisista 

ja liian pitkiksi katsottuja, yli 60 kuukauden raskausvälejä oli noin 20 prosentilla naisista. 

(Copen ym. 2015, 4.)  

 

Vaikka yhdysvaltalainen tutkimus ei mahdollista vertailua suomalaisen tutkimuksen 

kanssa, voidaan kuitenkin todeta, että Suomessa alle 18 kuukauden välejä oli vain 10 

prosenttia, kun Yhdysvalloissa luku on kolme kertaa suurempi. Ruotsissa ja Suomessa 

puolestaan näyttää trendinä olleen syntymävälien kaventuminen ensimmäisen 

intervallin osalta, mutta Suomessa tämä kaventuminen näyttää tapahtuneen hieman 

aikaisemmin kuin Ruotsissa.  

 

Suomessa siis syntymävälit ensimmäisen ja toisen lapsen välillä ovat kaventuneet 

naisilla keskimäärin melkein neljästä vuodesta hieman yli kolmeen vuoteen ja miehillä 

yli kolmesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuoteen 1955 ja 1965 syntyneiden 

vanhempien välillä. Lisäksi lyhyiden, alle 27 kuukauden, syntymävälien osuus kaikista 

syntymäväleistä on kasvanut 30 prosentista 40 prosenttiin. Vuosina 1916–1930 

syntyneiden naisten ensimmäinen syntymäintervalli on ollut keskimäärin 39 kuukautta 

ja alle kahden vuoden syntymävälien osuus on ollut noin 39 prosenttia (OSF 1975 

[artikkelissa Berg ja Rotkirch 2014, 82]). Näyttää siis siltä, että naisilla syntymävälit ovat 

palanneet 1900 -luvun alkupuoliskon tasolle, vaikka syntymävälien pituus kävi välillä 
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korkeammalla. Myös lyhyiden syntymävälien osuus on lähentynyt 1900-luvun 

alkupuoliskolla syntyneiden naisten lyhyiden syntymävälien osuuksien tasoa. 
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3 SISARUSTEN IKÄEROLLA ON VÄLIÄ 

 

Kirjallisuudessa on tutkittu melko kattavasti syntymävälien ja raskausvälien vaikutusta 

lapsiin ja äiteihin, isien jäädessä vähemmälle huomiolle. Tämä johtuu varmastikin siitä, 

että naisille lapsen saaminen on fyysisesti isompi rasite kuin miehille, ja raskauden 

aikaiset sekä synnytykseen liittyvät fyysiset olosuhteet koskevat lähinnä naisia. 

Kirjallisuudessa on kuitenkin viime aikoina tunnistettu syntymävälien vaikutus myös 

isien hyvinvointiin. 

 

3.1 Raskauden ja synnytyksen komplikaatiot sekä lasten kehitys 

 

Lyhyiden syntymävälien tiedetään lisäävän riskiä raskauden ja synnytyksen aikaisiin 

komplikaatioihin. Mahdollisia komplikaatioita, joiden riskin on todettu kasvavan, ovat 

muun muassa ennenaikainen syntymä (Fuentes-Afflick & Hessol 2000; de Weger 2011), 

matala syntymäpaino (Basso ym. 1998; Rawlings ym. 1995) ja lapsen pienikokoisuus 

raskausaikaan nähden (Zhu ym. 1999; Conde-Agudelo ym. 2006). Myös neonataalisten, 

eli kuukauden sisällä syntymästä tapahtuvien, kuolemien riskin on todettu kasvavan 

lyhyillä syntymäväleillä (Grisaru-Granovsky 2009). Toisaalta tutkimuksissa on myös 

havaittu liian pitkien raskausvälien (yli 49 kuukautta) olevan yhteydessä myöhemmän 

lapsen matalaan syntymäpainoon, ennen aikaiseen syntymään ja lapsen 

pienikokoisuuteen raskausaikaan nähden (mm. Firdous ym.  2014). 

 

Ensimmäisen lapsen kehityksen on todettu kärsivän, jos vanhemmat saavat toisen 

lapsensa liian nopeasti. Sarah Shea Crowne ja kumppanit (2012, 1416–1418) havaitsivat, 

että perheissä, joissa syntymäväli kahden lapsen välillä oli 24 kuukautta tai vähemmän, 

ensimmäisellä lapsella oli huomattavasti suurempi riski kokea välinpitämättömyyttä 

vanhempien taholta. Myös riski ensimmäisen lapsen myöhempiin käytösongelmiin 

kasvoi. Sen sijaan Crownen ja kumppanien aineistossa syntymävälit eivät olleet 

yhteydessä vanhemmuudesta aiheutuvaan stressiin tai lasten pahoinpitelyyn. 

Välinpitämättömyys raportoitiin äitien toimesta, ei lasten, joten tämän tutkimuksen 
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perusteella ei voida tietää, kokevatko lapset tietyn käytöksen piittaamattomuutena vai 

eivät. 

 

Pidemmillä syntymäväleillä on Yhdysvalloissa havaittu olevan positiivinen vaikutus 

ensimmäisen lapsen akateemiseen menestykseen. Tätä selitettiin muun muassa sillä, 

että pidemmillä syntymäväleillä vanhemmat ehtivät panostaa enemmän esikoiseen 

ennen muiden lasten syntymää, muun muassa lukemalla lapselle enemmän ääneen. 

Syntymäväleillä ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta nuorempiin 

sisaruksiin. Tulokset osoittavat, että syntymävälejä säätelemällä vanhemmat voisivat 

edesauttaa vanhemman sisaruksen suoriutumista kuitenkaan tekemättä hallaa 

nuoremmille sisaruksille. (Buckles & Munnich 2012, 632–638.) Samansuuntaisia tuloksia 

saivat Brian Powell ja Lala Carr Steelman jo vuonna 1993. Heidän tuloksistaan kävi ilmi, 

että lähekkäin syntyminen lisäsi sisarusten riskiä keskeyttää Yhdysvaltojen lukiota 

vastaava high school -opinnot, ja vähensi todennäköisyyttä osallistua kolmannen asteen 

koulutukseen. 

 

Kalifornialaisessa tutkimuksessa tutkittiin raskausvälejä ja niiden yhteyttä autismiin. 

Tutkimuksessa havaittiin, että lyhyt aika raskauksien välissä (alle 24 kk) lisäsi 

nuoremman sisaruksen riskiä sairastua autismiin ja riski oli erityisen todennäköinen, jos 

raskausväli oli alle 12 kuukautta. Yhteys raskausvälien ja autismin välillä säilyi, vaikka 

ennenaikaiset syntymät, matala syntymäpaino ja vanhempien sosiodemografiset tekijät 

vakioitiin. (Cheslack-Postava 2011, 248–251.) Norjassa toteutettiin vastaavanlainen 

tutkimus ja myös siellä havaittiin yhteys lyhyiden raskausvälien ja autismin välillä. 

Raskausväli määriteltiin lyhyeksi, jos se oli alle 9 kuukautta ja verrokkiryhmänä pidettiin 

yli 36 kuukauden raskausvälejä. (Gunnes ym. 2013.)   

 

Myös skitsofrenian on todettu ilmaantuvan useammin lyhyen syntymävälin sisaruksilla. 

Lapsille, jotka syntyivät enintään 26 kuukautta edellisen sisaruksen jälkeen, kehittyi 

todennäköisemmin skitsofrenia kuin lapsille, jotka olivat syntyneet vähintään 45 

kuukautta edellisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa vaikutus oli suurin lapsilla, jotka olivat 

syntyneet 15–20 kuukautta edellisen sisaruksen jälkeen, eikä sitä lyhempien 

syntymävälien sisaruksilla. Tulos oli riippumaton vanhempien ja sisarusten henkisten 
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sairauksien historiasta, syntymän vuodenajasta, vanhempien iästä, 

syntymäjärjestyksestä tai syntyvävuodesta. (Smits ym. 2004, 51–53.)    

 

Useat tutkimukset ovat havainneet perherakenteiden ja nuoremman sisaruksen 

loukkaantumisriskin olevan yhteydessä toisiinsa. Seth Scholer ja kumppanit (1997) 

havaitsivat, että äidin koulutustasolla, iällä ja sisarusten lukumäärällä oli kaikilla yhteys 

nuoremman sisaruksen kohonneeseen riskiin loukkaantua kuolettavasti. Avery Nathens 

ym. (2000) antoivat oman panoksensa aiheen tutkimiseen todentamalla, että 

loukkaantumisriski on kaikista suurin alle 2 vuotiailla lapsilla, joilla oli ikäeroa 

vanhempaan sisarukseen vähemmän kuin kaksi vuotta. Ensisijaiseksi selittäjäksi 

kohonneeseen loukkaantumisriskiin Nathens ja kumppanit esittävät, että vanhempi 

sisarus haittaa vanhempien mahdollisuutta valvoa nuorempaa sisarusta 

asiaankuuluvasti. 

 

3.2 Lähekkäisten syntymien vaikutukset vanhempiin 

 

Tutkimukset ovat todenneet melko yksiselitteisesti, että sisarusten syntymien 

ajoituksella on vaikutusta lasten terveyteen ja kehitykseen. Sen sijaan vanhempiin 

kohdistuvien vaikutusten arviointi ei ole ollut niin yksiselitteistä. 1990-luvulla tehdyissä 

tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia syntymävälien vaikutuksesta äitien 

kuolleisuuteen. Anandalakshmy ja kumppanit (1993) löysivät yhteyden alle kahden 

vuoden syntymävälien ja äitien lisääntyneen kuolleisuusriskin välillä Intiassa, mutta 

Carine Ronsmans ja Oona Campbell (1998) eivät löytäneet todisteita Bangladeshilaisten 

naisten keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa äitien kuolleisuuden ja syntymävälien 

yhteyden puolesta.  

 

Seuraavaksi yhteyttä selvittivät Agustin CondeAgudelo ja José M Belizán (2000) 

Latinalaisessa Amerikassa, tutkien myös äitien sairastavuutta. Heidän tulokset 

osoittivat, että hyvin lyhyillä, alle 6 kuukauden raskausväleillä, oli yhteys äitien 

kasvaneeseen kuolleisuusriskiin sekä muun muassa anemiaan ja kolmannen 

raskauskolmanneksen verenvuotoon. Lyhyillä syntymäväleillä on havaittu aiemminkin 
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olevan yhteys äitien anemiaan (Lazović ja Pocekovac 1996, [artikkelissa CondeAgudelo 

& Belizán 2000]).  Myös pitkillä, yli 59 kuukauden raskausväleillä, oli Conde-Agudelon ja 

Belizánin (2000) tutkimuksessa yhteys äitien lisääntyneeseen sairastavuuteen. Tutkijat 

huomauttavat, että Latinalaisen Amerikan kontekstissa saadut tutkimustulokset eivät 

välttämättä päde muissa väestöissä. 

 

Viimeaikaisempaa tutkimusta on tehty muun muassa Norjassa, jossa tutkittiin 

syntymävälien pidempiaikaisia vaikutuksia vanhempiin ja havaittiin, että sekä äitien että 

isien ennenaikainen kuolleisuus lisääntyi perheissä, joissa oli kahdesta kolmeen lasta alle 

18 kuukauden syntymäväleillä. Lyhyt syntymäväli ensimmäisen ja toisen lapsen kohdalla 

oli yhteydessä myös vanhempien kohonneeseen lääkkeiden käyttöön. Hyvin pitkillä 

syntymäväleillä ei havaittu olevan yhteyttä kuolleisuuteen eikä lääkkeiden käyttöön. 

Yllättävää tuloksissa oli se, että ne antoivat viitteitä useamman lyhyen syntymävälin 

kumulatiivisesta vaikutuksesta miesten kuolleisuuteen. (Grundy & Kravdal 2014, 959–

963.) 

 

Sanna Read ym. (2012, 211) todensivat myös yhteyden lyhyiden syntymävälien ja 

vanhempien terveyden välillä. Sekä miesten että naisten kohdalla terveysongelmien 

riski lisääntyi, jos oli saanut vähintään kaksi lasta enintään 18 kuukauden 

syntymäväleillä. Myös myöhemmän iän terveysongelmat aikaistuivat lyhyen 

syntymävälin kokeneilla vanhemmilla, ja miehillä se johti lisäksi huonompaan itse 

raportoituun terveyteen.  

 

Amanda Wendt ja kumppanit (2012) esittävät meta-analyysissaan, että syntymävälien 

ja äitien kuolleisuuden ja sairastavuuden yhteydestä on liian vähän korkealaatuista 

tutkimusta, joissa olisi otettu riittävästi taustamuuttujia huomioon, jotta voitaisiin vetää 

johtopäätöksiä näiden korrelaatiosta. Syntymävälien vaikutuksesta lapsiin sen sijaan on 

heidän mukaansa kattavasti korkeatasoista tutkimusta, jotka todentavat yhteyden. 

Meta-analyysissa tukea saivat varsinkin väitteet syntymävälien vaikutuksesta vauvojen 

matalaan syntymäpainoon, ennenaikaiseen syntymään, kuolleena syntymiseen ja 

vastasyntyneiden kuolleisuuden kasvuun.  
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3.3 Äitien palautuminen synnytyksestä ja oikeanlainen ravitsemus – 

mekanismit vaikutusten takana 

 

Tutkimusten mukaan liian lyhyillä syntymäväleillä, ja toisaalta myös liian pitkillä, näyttää 

olevan negatiivinen vaikutus lasten ja vanhempien terveyteen. Ilmiöön on esitetty 

monia syitä, mutta yksikään ei ole noussut yli muiden. Yksi usein esiin nouseva teoria on 

maternal depletion syndrome (Mechant ja Martorell 1988), joka koskee äidin vaillinaista 

palautumisaikaa edellisestä synnytyksestä. Riittämättömällä ravinnon saannilla on suuri 

vaikutus tässä teoriassa. Toinen teoria, joka liittyy läheisesti äidin ravitsemukseen, 

koskee folaatin puutetta, joka on B-vitamiiniryhmään kuuluva vitamiini. Äidin 

folaattitasot laskevat raskauden viidennellä kuulla ja pysyvät alhaisina pitkälle 

synnytyksen jälkeen. Äidin elimistön folaatin puutteella parin ensimmäisen 

raskausviikon aikana tiedetään olevan yhteys sikiön alkuvaiheen kehitykseen (Aro 2013) 

ja niinpä naisilla, jotka tulevat raskaaksi folaattitasojen ollessa vielä alhaisia, on 

suurempi riski komplikaatioihin seuraavan raskauden yhteydessä, mukaan lukien lapsen 

hermoston vauriot, pienikokoisuus raskausaikaan nähden ja ennenaikainen syntymä 

(Smits ja Essed 2001; Siega-Riz ym. 2004). 

 

Conde-Agudelo ja kumppanit (2012) selvittivät, minkälaisia mekanismeja aikaisemmissa 

tutkimuksissa on esitetty olevan haitallisten terveysvaikutusten takana. Seuraavat 

hypoteesit nousivat esiin tutkimuksessa: äidin heikko ravitsemus, äidin folaatin puute, 

kohdunkaulan heikkous, vertikaalinen infektiotautien siirtymä, imetyksen ja raskauden 

päällekkäisyydestä johtuva riittämätön maidoneritys, sisarusten kilpailu, sisarusten 

välillä siirtyvät infektiotaudit, aikaisemmassa synnytyksessä tulleen 

keisarinleikkausarven vaillinainen parantuminen ja kohdun limakalvojen verisuonten 

epänormaali uudelleen muotoutuminen.  

 

Yksikään hypoteesi ei osoittautunut ylivoimaiseksi selittäjäksi, mutta eniten tukea saivat 

hypoteesit, jotka koskivat äidin folaattitasoja, keisarinleikkausarven parantumista, 

infektioiden siirtymistä äidiltä lapselle ja kohdunkaulan heikkoutta. Muut hypoteesit 
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saivat vain epäsuoraa tukea tai tukea ei löytynyt ollenkaan. Ainoa hypoteesi, mitä on 

esitetty syyksi liian pitkien syntymävälien negatiivisista vaikutuksista, on äitien fyysisen 

voinnin heikkeneminen ikääntyessä. Tämä hypoteesi ei kuitenkaan saanut tukea 

tutkimuksessa. Conde-Agudelo ja kumppanit peräänkuuluttavat varsinkin äidin 

riittämättömän ravinnon saannin vaikutuksen systemaattista lisätutkintaa, sekä 

aikaisemman lapsen imettämisen vaikutusta seuraavaan lapseen äidin ravintovarojen 

ehtymisen kautta. (Conde-Agudelo ym. 2012, 104–106.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että syntymävälien vaikutus lapsiin on verrattain selkeä, 

mutta vanhempien osalta tulokset ovat osin ristiriitaisa. Voi olla, että vanhempien 

kohdalla negatiiviset vaikutukset toimivat monimutkaisempien mekanismien kautta 

kuin lasten kohdalla, jolloin syntymävälien vaikutus ei ole niin suoraviivaisesti 

tulkittavissa. Esimerkiksi lisääntynyttä lääkkeidenkäytön yhteyttä on vaikea kuvitella 

suoraan syntymäväleihin yhteydessä olevaksi asiaksi. Tämä vaikutus voi toimia 

esimerkiksi stressin, kiireen ja ajanpuutteen kautta, joita lähekkäin syntyneet pienet 

lapset saattavat aiheuttaa.  
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4 PERHEEN ULKOPUOLISET JA SISÄISET TEKIJÄT VAIKUTTAVAT 

SYNTYMÄVÄLEIHIN 

 

Syntymäväleihin vaikuttavia tekijöitä on identifioitu tutkimuskirjallisuudessa jonkun 

verran. Käsittelen tässä esikoisen saamisiän ja koulutuksen vaikutusta syntymäväleihin 

jotakuinkin yhdessä, sillä näitä käsitellään myös tutkimuskirjallisuudessa yhdessä. 

Selvitän myös vanhempainpäivärahan yhteyttä lasten syntymäväleihin. Ikäeron 

vaikutuksesta sisarussuhteisiin on tutkimuskirjallisuutta melko kattavasti, mutta 

sisarussuhteiden laadun merkitystä syntymävälien suunnitteluun ei ole tutkittu 

aikaisemmin. Samoin vanhempien jaksamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu 

aiemmin, mutta sen sijaan tutkimusta ei löydy siitä, suunnittelevatko vanhemmat lasten 

syntymävälit optimaalisiksi jaksamisen kannalta. Esittelen tässä kappaleessa lopuksi 

yleistä sisarussuhdetutkimusta sekä vanhempien jaksamista koskevaa tutkimusta.  

 

4.1 Esikoisen saamisikä ja koulutus 

 

Bergin ja Rotkirchin (2014, 78, 83) tutkimuksessa korkea ensisynnytysikä vaikutti 

syntymävälejä lyhentävästi naisilla kaikilla kohorteilla, mutta 1970 kohortissa 

negatiivinen vaikutus jäi pieneksi. Miehillä taas korkea ikä isäksi tultaessa vauhditti 

seuraavan lapsen saamista 1955 ja osalla 1960 kohorttiin kuuluvilla enemmän kuin 

nuoremmilla kohorteilla. Syy siihen, että 1970 kohortin naiset eivät kiihdyttäneet lasten 

saannin tempoa, vaikka ikä äidiksi tultaessa kasvoi, voi johtua julkisen talouden 

tilanteesta. Tuon kohortin toinen puolisko sai ensimmäisen lapsensa noin vuosien 1995–

2005 välillä, jolloin oltiin nousemassa 90-luvun lamasta ja työmarkkinat vetivät naisia 

mukaansa, joten lasten saannin väliin saattoi työn vuoksi jäädä pidempi aika. 

 

Yhdysvalloissa toteutetussa, Missourin osavaltiota koskevassa tutkimuksessa, esikoisen 

saamisiällä oli kaksijakoinen vaikutus syntymäväleihin. Yli 35-vuotiaiden naisten 

raskausvälien todettiin olevan lyhempiä kuin 20–29-vuotiaiden naisten. Vaikutus oli 

erittäin voimakas yli 40-vuotiailla naisilla, joiden todennäköisyys lyhyeen raskausväliin 

oli jopa kaksinkertainen. Sen sijaan 30–34-vuotiaiden naisten todennäköisyys lyhyeen 
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raskausväliin oli pienempi kuin nuorempien, 20–29-vuotiaiden, naisten. Se, mistä tämä 

voisi johtua, on epäselvää, mutta tutkijat pohtivat työhön palaamisella olevan 

vaikutuksensa asiaan. (Nabukera ym. 2009, 680–683.) 

 

Toisaalta toisessa Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin lyhyen syntymävälin 

kokeneiden naisten määrän olevan suhteellisesti isompi nuoremmissa ikäryhmissä kuin 

vanhemmissa. Tutkimuksessa käytettiin kahta eri aineistoa kansallisen edustavuuden 

saamiseksi ja tulokset olivat hyvin samansuuntaiset aineistosta riippumatta. Alle 20 -

vuotiaista 57–67 prosenttia oli kokenut lyhyen syntymävälin (alle 18 kuukautta), kun 

taas 20–29-vuotiaista vastaava osuus oli noin 34 prosenttia. 30–44-vuotiaista vain noin 

23 prosenttia oli kokenut lyhyen syntymävälin. (Copen ym. 2015, 5.) Tutkimuksessa ei 

ennustettu ikäryhmien todennäköisyyksiä lyhyeen syntymäväliin, vaan katsottiin lyhyen 

syntymävälin kokeneiden suhteellisia osuuksia ikäryhmittäin, joten nämä tulokset eivät 

ole suoraan vertailukelpoisia muiden tutkimusten tulosten kanssa.  

 

Esikoisen saamisiän vaikutusta syntymäväleihin on tutkittu myös kehittyvissä maissa. 

Esimerkiksi Bangladeshissa maaseudun naisia koskevassa tutkimuksessa etsittiin 

tekijöitä, jotka lisäävät riskiä lyhyeen syntymäväliin ja todettiin, että korkeampi 

esikoisen saamisikä pienensi riskiä lyhyeen syntymäväliin 5 prosenttia jokaista 

saavutettua ikävuotta kohden. Eli lasten hankinnan aloittaminen myöhemmin lisäsi 

todennäköisyyttä pidempään syntymäväliin, tosin vaikutus ei ollut kovin suuri. Samassa 

tutkimuksessa todettiin kuitenkin myös, että naisen tullessa vanhemmaksi, lisääntyy 

riski lyhyeen syntymäväliin 11 % jokaista ikävuotta kohden, jos siis kyse ei ole 

ensimmäisestä lapsesta. Heikompi sosioekonominen asema ja matala koulutustaso 

vaikuttivat myös syntymävälejä lyhentävästi. Kahden koulutusryhmän väliset erot 

perheen perustamisiässä eivät kuitenkaan olleet suuria (0,3 vuotta), joten myöhemmin 

aloitettu lasten hankinta ei selitä syntymävälien tiivistymistä enemmän 

kouluttautuneilla. Nuorempien naisten pidemmät syntymävälit saattavat heijastaa 

tutkijoiden mukaan ehkäisyvälineiden käytön ja perhesuunnittelun lisääntymistä.   (De 

Jonge ym. 2014, 4-7.)  
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De Jongen ym. (2014) tutkimuksen tulos on eriävä yhdysvaltalaisen ja suomalaisen 

tutkimuksen kanssa, mikä kertoo ehkä lähinnä siitä, että tutkimusympäristöjen 

erilaisuus heijastelee syntymäväleihin vaikututtavia tekijöitä. Se, että koulutus vaikutti 

tässä tutkimuksessa syntymävälejä lyhentävästi, on yllättävää myös tutkijoiden mielestä 

(de Jonge ym. 2014, 6), sillä useassa muussa ei-länsimaalaisessa tutkimuksessa äidin 

korkean koulutuksen on todettu vaikuttavan syntymävälejä lyhentävästi (esim. 

Oheneba-Sakyi ja Heaton 1993; Youssef 2005; Setty-Venugopal ja Upadhyay 2002). 

 

Suomessa korkean koulutuksen vaikutus näkyi miehillä lyhentyneinä lasten saannin 

väleinä, jos ensimmäinen lapsi oli saatu nuorella iällä, mutta koulutuksella ei ollut 

vaikutusta, jos isäksi oltiin tultu vasta myöhemmällä iällä.  Eniten syntymävälejä 

lyhentävä vaikutus korkealla koulutuksella oli naisiin, jotka olivat saaneet esikoisensa 

myöhemmällä iällä. (Berg ja Rotkirch 2014, 79,80.) Voi olla, että korkeasti koulutetut 

naiset, jotka ovat saaneet ensimmäisen lapsensa nuorena, kokevat painetta palata 

töihin nopeasti takaisin, ja näin seuraavan lapsen hankkiminen lykkääntyy. He taas, jotka 

ovat saaneet esikoisensa myöhemmin, saattavat tiedostaa hedelmällisyyden laskun 35 

ikävuoden jälkeen ja tuntea sen takia painetta hankkia haluttu lapsimäärä nopeasti 

(emt. 83). 

 

Viimeaikaisessa, kansallisesti edustavassa Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin, 

että yli 30-vuotiailla ensimmäisen lapsen saajilla oli suurempi todennäköisyys lyhyeen 

syntymäväliin kuin nuorempana lasten hankinnan aloittaneilla äideillä (Gemmill ja 

Lindberg 2013). Kirjoittajat nostavat esille tärkeän huomion siitä, että yli 30-vuotiaiden, 

parempiosaisten naisten keskuudessa lyhyistä syntymäväleistä yli puolet oli 

tarkoituksen mukaisesti ajoitettuja syntymiä. Tämä seikka on yhteneväinen Suomen 

tilanteen kanssa; korkeasti koulutetut naiset, jotka tulevat äideiksi yli 30 ikävuoden 

jälkeen, hankkivat seuraavan lapsen tarkoituksellisesti nopeasti ensimmäisen jälkeen.  

 

Halutun lapsimäärän on havaittu olevan vahva ennustaja todelliselle lapsimäärälle 

taustamuuttujien huomioon ottamisen jälkeenkin (Schoen ym. 1999). Korkeasti 

koulutettuja naisia tutkittaessa on todettu, että koulutus korreloi halutun lapsimäärän 

kanssa niin, että korkeasti koulutetut haluavat mieluummin kaksi lasta kuin yhden, jos 
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tulevat vanhemmiksi ollenkaan (Testa 2014, 35). Korkeasti koulutetut naiset saavat 

yleensä ensimmäisen lapsensa myöhäisemmällä iällä ja ovat ehkä herkemmin tietoisia 

hedelmällisyyden laskusta, joten, jos haluaa useamman lapsen, on pakotettu 

lyhentämään lasten hankkimisvälejä (Berg ja Rotkirch 2014, 83). 

 

4.2 Perhepolitiikka: Vanhempainpäivärahan merkitys 

 

Perhepolitiikalla tarkoitan tässä palveluita ja etuuksia, joihin perheet ovat oikeutettuja 

ja jotka tasaavat lapsista aiheutuvia kustannuksia. Kunnallinen päivähoito on suurin 

yksittäinen perhepoliittinen palvelu, joka on suunnattu lapsiperheille (Lainiala 2014, 27). 

Vanhemmat voivat myös halutessaan laittaa lapsen yksityiseen hoitopaikkaan yksityisen 

hoidon tuen avulla tai vaihtoehtoisesti jäädä kotiin hoitamaan alle kolmevuotiasta lasta 

kotihoidon tuella (THL 2011, 10). Lapsilisät, vanhempainpäivärahat ja kotihoidon tuki 

ovat mainitussa järjestyksessä suurimpia perhepoliittisia tulonsiirtoja lapsiperheille (THL 

2014, 38). 2000-luvun toisen vuosikymmenen alussa on perhepolitiikan tavoitteena 

erityisesti ollut helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista sekä vahvistaa isyyttä ja 

turvata lapsiperheiden toimeentulo (STM 2013, 6). Se, missä määrin näissä tavoitteissa 

on onnistuttu ja tullaan onnistumaan nykyisen poliittisen ja taloudellisen tilanteen 

valossa, on mielenkiintoinen kysymys. 

 

Vanhempainvapaan korvauksen kestolla on todettu olevan vaikutusta lasten saannin 

väleihin Australiassa. Vuonna 1990 toteutettiin vanhempainvapaan uudistus, jolloin 

vanhempainpäivärahan kestoa pidennettiin vuodesta kahteen vuoteen. 

Syntyvyystilastoista havaittiin, että uudistuksen jälkeen perheiden toinen lapsi syntyi 

ennen kuin ensimmäinen täytti kaksi vuotta. Vuonna 1996 toteutettiin 

vanhempainpäivärahan toinen uudistus ja tuolloin korvattavaa vapaata lyhennettiin 6 

kuukautta. Tämä johti perhesuunnittelussa siihen, että perheet kavensivat 

syntymävälejä ensimmäisen ja toisen lapsen välillä, jotta vanhempainpäiväraha jatkuisi 

katkeamattomana läpi pikkulapsivuosien. (Lalive & Zweimüller 2009, 1377–1400.) 
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Myös Ruotsissa todettiin lasten saannin tempon kiihtyneen 1980-luvulla, ja Jan Hoem 

(1993, 27) esittää, että perhepolitiikalla olisi osansa asiaan. Vanhempainpäivärahaa 

muutettiin tuolloin niin, että palkkaan ennen lapsen syntymää sidottu korvaus jatkui 

muuttumattomana, jos toinen lapsi syntyi ennen kuin ensimmäinen täytti 24 kuukautta. 

1986 korvauksen muuttumattomuutta jatkettiin vielä kolmeenkymmeneen kuukauteen. 

Ennen perhepoliittisia uudistuksia niin Ruotsissa kuin Australiassakin 

vanhempainpäivärahan saantiaika oli liian lyhyt, jotta vanhemmat olisivat voineet 

hankkia seuraavan lapsensa ennen korvausajan päättymistä, mutta uudistusten jälkeen 

oman perheen parempaan toimeentuloon saattoi vaikuttaa lasten saannin ajoituksella. 

 

Suomessa on havaittu, että laajennukset palkallisen vanhempainvapaaseen vaikuttivat 

positiivisesti toisien, kolmansien ja neljänsien lapsien syntyvyyteen 1970-luvulta 

eteenpäin (Rønsen 2004, 155–160). Aiemmin on myös todettu, että 1990-luvun lama ja 

sitä seurannut korkea työttömyys eivät vaikuttanet syntyvyyttä alentavasti heti, vaan 

syntyvyys jopa lisääntyi laman alussa. Tätä on pidetty osoituksena siitä, miten 

perhepolitiikalla voidaan tasoittaa taloudellisesti vaikeiden aikojen vaikutuksia 

syntyvyyteen. (Björklund 2007, 26–27.) Berg ja Rotkirch (2014, 84) ovatkin pohtineet, 

voisivatko muutokset vanhempainvapaan korvauksessa ja päivähoitosysteemin 

parantuminen vaikuttaa myös kaventuneisiin syntymäväleihin. Tärkeä huomio on 1985 

voimaan tullut kotihoidontuki, joka sallii vanhemman jäädä kotiin hoitamaan alle 

kolmevuotiasta lasta päivähoitoon sijoittamisen sijaan (Repo 2010, 46). Berg ja Rotkirch 

esittävät juuri tämän tukimuodon mahdollisesti vaikuttavan lyhentyneisiin 

syntymäväleihin. 

 

Suomalaiset suhtautuvat kuitenkin epäluuloisesti perhepolitiikan vaikutukseen lasten 

hankinnassa. Vuoden 2014 Perhebarometrin (Lainiala 2014, 58–59) tuloksista käy ilmi, 

että vastaajat eivät uskoneet perhepolitiikan vaikuttavan syntyvyyden kasvuun. 88 

prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että etuuksien parantaminen ei muuttaisi 

heidän omia lastenhankintasuunnitelmiaan, mutta kuitenkin noin puolet katsoi, että 

yhteiskunnan riittämätön tuki ehkäisee lastenhankintaa yleisesti. 
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4.3 Sisarusten väliset suhteet ikäerotutkimuksen valossa 

 

Sisaruksien väliset suhteet voivat olla pitkäkestoisimpia suhteita ihmisten elämässä ja 

Irish’n (1964) mukaan sisarussuhteet ovat yleensä emotionaalisesti toiseksi vahvimmat 

suhteet vanhemman ja lapsen välisten suhteiden jälkeen (ks. Furman ja Buhrmester 

1985, 448). Sisaruksilta voidaan saada ystävyyttä, apua ja tukea. Vanhemmat sisarukset 

hoivaavat, opastavat ja pitävät huolta nuoremmista sisaruksista, ja nuoremmat 

sisarukset usein pitävät vanhempaa sisarusta roolimallina ja ihailun kohteena. 

Sisarusten välisiä suhteita rakenteistaa lämpö ja läheisyys, asema- ja voimasuhteet sekä 

konfliktitilanteet. (emt. 1985, 448, 457.)  Wyndol Furmanin ja Duane Buhrmesterin 

mukaan (1985, 457) sisarussuhteiden yksi erityispiirre, jota ei ole löydetty aikuisten 

välisiä suhteita tutkittaessa, on kilpailu. Kilpailu voi nousta siitä lähtöasetelmasta, että 

sisarukset jakavat biologiset ja tunnepohjaiset siteet vanhempiensa kanssa, jolloin 

lapset voivat kokea tarvetta kilpailla muiden sisarustensa kanssa vanhempien 

huomiosta, hyväksynnästä ja rakkaudesta.  

 

Sisarusten väliset suhteet eivät ilmene aina samankaltaisina, vaan ovat riippuvaisia 

syntymäjärjestyksestä, ikäeroista ja kummankin sisaruksen sukupuolesta. Ann M. 

Minnett ym. (1983) havaitsivat, että nämä tekijät vaikuttivat systemaattisesti siihen, 

miten lapset kokivat sisarussuhteensa. Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on löytö 

siitä, että lähekkäin syntyneet sisarukset olivat useammin aggressiivisia toisiaan kohtaan 

kuin suuremman ikäerojen sisarukset.  Sisarukset näyttivät myös enemmän myönteistä 

käytöstä ja kiintymystä kauempana itsestään syntyneitä sisaruksia kohtaan. 

Samankaltaisia tuloksia saivat myös Furman ja Buhrmester (1985, 457) tutkimuksessaan; 

sisarusten ikäerojen ollessa pieniä, heidän välillään esiintyi enemmän ristiriitoja, 

vihamielisyyttä ja riitoja. Konfliktien on havaittu olevan vielä aikuisiälläkin yleisempiä 

pienten ikäerojen sisarusten kesken (Stocker ym. 1997, 217). 

 

Pikkulapsia ja heidän vanhempia sisaruksia tutkittaessa on havaittu, että ikäeron ollessa 

suurempi, vanhempi sisarus kiinnittää enemmän huomiota pikkusisarukseen 

leikkiessään tämän kanssa ja heidän keskinäinen kommunikointi on vastavuoroisempaa 
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ja sitoutuneempaa kuin pienemmän ikäeron sisaruksilla. Pikkusisarukset jaksoivat 

seurata paremmin vanhemman sisaruksen leikkejä, jos heidän välinen ikäero oli 

suurempi, koska vanhempien isosisarusten leikit kestivät yhtäjaksoisesti pidempään ja 

olivat järjestelmällisempiä kuin nuorempien isosisarusten. Mutta vaikka pikkulapselle on 

älyllisesti ja sosiaalisesti stimuloivampaa viettää aikaa suuremman ikäeron isosisaruksen 

kanssa, voi olla, että pienemmän ikäeron sisarukset viettävät arjessa enemmän aikaa 

yhdessä ja näin ollen pikkusisarukset hyötyvät tästä enemmän kuin riittämättömästä 

ajasta sisaruksen kanssa, joka on reilusti vanhempi. (Teti ym. 1989, 132–134.) 

 

Ulla Rannikko (2008, 153, 177, 181–183) toteaa väitöskirjassaan, että suuri ikäero ei ole 

este sisarusten välisen kiintymyssuhteen muodostumiselle, mutta se vaatii molemmilta 

sisaruksilta myönteistä halua ja pyrkimystä muodostaa lämmin suhde. 

Vuorovaikutuksen määrä lapsena vaikuttaa oleellisesti suhteen muodostumiseen, ja 

suhde pysyy lämpimänä aikuisenakin, jos sitä hoidetaan ja vaalitaan. Vaikka sisarusten 

ikäero olisi jopa 15 vuotta, syntyy heille lämmin suhde, jos vanhempi sisarus on halukas 

ja ottaa hoivavastuuta nuoremmasta sisaruksestaan. Judy Dunn ja Carol Kendrick (1982, 

84–95 [ks. Rannikko 2008, 129–130]) kritisoivat käsitystä, jonka mukaan sisarusten 

myönteiset tai kielteiset välit voitaisiin ennustaa suoraan iän, sukupuolen tai ikäeron 

mukaan. Lapset ovat yksilöitä, joihin vaikuttaa ympäristö ja sen hetkiset tunteet, jonka 

vuoksi saman lapsen käyttäytyminen samaa sisarusta kohtaan voi vaihdella paljonkin 

hetkestä riippuen. Rannikko johtaa tästä ajatuksen, että juuri vuorovaikutus ja sen 

määrä ovat olennaisia tekijöitä kiintymyssuhteen muodostumisessa. Myös Jan Parker ja 

Jan Stimpson (2004, 20–21) muistuttavat, että sisarusten tulevasta suhteesta ei voi 

päätellä paljoakaan pelkän ikäeron perusteella; hyvin toimeen tulevilla sisaruksilla voi 

kahden vuoden ikäero olla toimiva, mutta toisilla se saattaa lisätä riitoja ja konflikteja. 

 

4.4 Vanhempien jaksaminen koetuksella? 

 

Viimeksi kun Suomessa tutkittiin vanhempien kokemusta omasta jaksamisestaan, 

huomattiin, että vanhempien huoli tästä on melko yleistä. 40 prosenttia vanhemmista 

oli huolissaan omasta jaksamisestaan. Äidit kokivat huolta jaksamisestaan miehiä 
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useammin alle kolmen lapsen perheissä, mutta lapsiluvun kasvaessa isejä ja äitejä 

huoletti yhtä paljon. Pienten lasten isät olivat myös vähemmän huolissaan kuin 

vanhempien lasten isät, kun taas äitien huoli omasta jaksamisesta ei ollut yhteydessä 

lapsien ikään. (Lammi-Taskula ja Salmi 2008, 39.) Tämä voi kertoa siitä, että 

pikkulapsivaiheessa äideillä on enemmän vastuuta lasten hoidosta kuin isillä ja lasten 

tullessa vanhemmiksi isän vastuu ja rooli kasvavat. 

 

Huoli omasta jaksamisesta oli yhteydessä pienituloisuuteen ja työstä johtuvaan 

ajanpuutteeseen ja siitä seuraavaan stressiin, uupumukseen ja väsymykseen. Myös 

riitely kotitöistä oman puolison kanssa lisäsi huolta jaksamisesta varsinkin miehillä. 

Oman lapsuuden kodin ongelmat kasvattivat myös huolta jaksamisesta, mikä viittaisi 

siihen, että vanhemmuuden ongelmat siirtyvät ainakin jossain määrin sukupolvelta 

toiselle. (Lammi-Taskula ja Salmi 2008, 41–50.) Mannerheimin lastensuojeluliiton 

sivuilla todetaan, että pieni ikäero voi olla haastavaa ja uuvuttavaa vanhemmille (MLL 

Vanhempainnetti 2015), mutta aiheesta ei ole tehty sen suuremmin tutkimusta. Nyt 

käsillä oleva tutkimus valottaa myös tätä syntymäväleihin liittyvää ilmiötä.  

 

Yhteenvetona syntymäväleihin vaikuttavista tekijöistä voidaan todeta, että 

viimeaikaisten, kansallisesti edustavien, suomalaisen (Berg ja Rotkirch 2014) ja 

yhdysvaltalaisen (Gemmill ja Lindberg 2013), tutkimusten perusteella vaikuttaisi siltä, 

että kehittyneissä länsimaissa esikoisen saamisikä vaikuttaa eniten syntymävälejä 

lyhentävästi korkeasti koulutetuilla naisilla. He myös suunnittelevat lasten hankinnan 

tiheämmin välein kuin nuoremmat ja ei-korkeasti koulutetut naiset. Alison Gemmill ja 

Laura Lindberg (2013) arvioivat, että Yhdysvalloissa voitaisiin vähentää lyhyiden 

syntymävälien osuuksia 35 prosentista 23 prosenttiin, jos kaikki epätoivotut tai väärin 

ajoitetut raskaudet pystyttäisiin estämään. Vastaavia lukuja ei tietääkseni ole laskettu 

Suomessa, mutta on huomioitava, että kaikki lyhyet raskausvälit eivät kehittyneissä 

länsimaissakaan ole tarkoituksenmukaisia. 

 

Australiassa ja Ruotsissa on lisäksi huomattu seuraavan sisaruksen syntymän 

ajankohdan olevan yhteydessä vanhempainpäivärahan pituuteen (Lalive & Zweimüller 

2009, 1377–1400; Hoem 1993, 27). Perhepoliittiset toimenpiteet saattavat myös 
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Suomessa vaikuttaa vanhempien päätöksiin lasten saannin väleistä. Mielipiteet 

sisarusten ikäeroista saattavat kummuta perheen ulkopuolelta yhteiskunnasta, kuten 

työllisyydestä ja vanhempainpäivärahoista, mutta myös perheen sisältä tulevat tekijät 

voivat vaikuttaa. Sisarusten keskinäiset suhteet ja vanhempien jaksaminen ovat 

tekijöitä, jotka voivat heijastua vanhempien mielipiteisiin ihanteellisista sisarusten 

ikäeroista ja juuri tällaisia vanhempien näkemyksiä, jotka eivät näy tilastoissa, kartoitan 

tässä tutkimuksessa.   
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja syventää tietoa vanhempien ajatuksista ja 

näkemyksistä lasten ikäeroihin.  Pyrkimyksenä on tutkia, minkälaisia syitä ja perusteluja 

tietyn pituiset syntymävälit saavat.  Lisäksi tarkoituksena on selvittää, minkälaisten 

asioiden koetaan vaikuttavan sisarusten kaventuneiden ikäerojen takana. Tarkoituksena 

on myös tutkia vastaajien omaa ensimmäistä syntymäintervallia ja taustamuuttujien 

avulla selvittää, mitkä tekijät korreloivat vastaajan ensimmäisen ja toisen lapsen 

syntymävälin pituuden kanssa. Tutkimuskysymykset jakautuvat kahteen osaan niin, että 

ensin selvitetään vanhempien syitä ja perusteluja sisarusten ikäeroille ja ikäerojen 

kaventumiselle, jonka jälkeen vertaillaan vastaajien omaa ensimmäistä 

syntymäintervallia taustamuuttujien valossa. 

 

1. Minkälaisia perusteluja ja syitä vastaajat antavat lasten ikäeroille? 

 

2. Minkälaisten asioiden koetaan vaikuttavan sisarusten kaventuneiden 

ikäerojen takana?  

 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat vanhempien esikoisen ja toisen lapsen 

syntymäväleihin? 

  

5.1 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Tutkimuksen aineiston on kerännyt Väestöliitto yhdessä Ylen kanssa alkukesästä 2015. 

Aineisto on kerätty verkkokyselytutkimuksena standardoidusti (Hirsijärvi ym. 1997, 

189), eli samassa muodossa kaikilta vastaajilta. Kyselytutkimuksella voidaan selvittää 

ihmisten asenteita, mielipiteitä, uskomuksia, käyttäytymistä ja toimintaa (emt. 193), 

joten aineiston keräysmenetelmänä tähän tutkimukseen se on toimiva. Etuna 

perinteiseen postissa lähetettävään kyselyyn nähden on verkkokyselytutkimuksen 

edullisuus ja helppous sekä suurten ihmismäärien tavoittaminen nopeasti (mm. Schmidt 

1997). Kun kysely kerätään verkossa, säästetään tulostus-, postitus-, ja 



 
 
 
 

26 
 

haastattelukuluissa. Suurin eroavaisuus postikyselyyn nähden on vastaajien 

valikoituminen; postikyselytutkimuksessa vastaajat voidaan poimia 

todennäköisyysotantamenetelmää käyttäen, jolloin toivottavasti saadaan edustava otos 

perusjoukosta (esim. Heikkilä 1998, 32–45). Avoimessa verkkokyselytutkimuksessa, jota 

ei ole esimerkiksi sähköpostin välityksellä suunnattu tietylle ihmisryhmälle, vastaajat 

ovat itsevalikoituneita, eli he ovat valikoituneet kyselyyn erilaisista syistä, eikä 

edustettavuus ole oletuksena. (Bethlehem 2008.)  

  

Tässä kyselyssä vastaajilta pyydettiin mielipiteitä ja kokemuksia hyvästä sekä huonosta 

lastensaannin välistä. Kysely liittyi Väestöliiton julkaisemaan tutkimukseen (Berg ja 

Rotkirch 2014), jossa havaittiin sisarusten ikäerojen kaventuneen Suomessa viime 

aikoina. Tutkimuksen tuloksista uutisoitiin useiden lehtien ohella (mm. Iltalehti 

10.1.2015: Uusisuomi 7.1.2015; Kouvolan Sanomat 7.1.2015) myös Ylen puoli yhdeksän 

Uutisissa toukokuussa 2015, jonka jälkeen kysely avautui Ylen verkkosivuilla. Kysely oli 

auki kolme kuukautta elokuun alkuun saakka. 

 

Sain aineiston käyttööni Väestöliitosta elokuussa 2015 ottamalla yhteyttä Väestöliittoon 

ja tiedustelemalla mahdollisia graduaiheita tai aineistoja. Olin saanut kimmokkeen kysyä 

asiasta Väestöliiton johtajalta Anna Rotkirchilta, jonka vierailuluennoille olin osallistunut 

muutamaan otteeseen. Sovimme suullisesti aineiston salassapidosta ja normaaleista 

hyvistä käytännöistä aineiston käyttöön ja säilyttämiseen liittyen. Aineisto oli alun 

perinkin kerätty anonyymisti, joten Väestöliitosta ei katsottu tarpeelliseksi allekirjoittaa 

salassapitosopimusta. 

 

Kyselylomakkeen (Liite1) alussa kerrottiin kyselyn olevan lyhyt (2,5 sivua) ja, että se on 

tehty yhteistyössä Väestöliiton perhetutkijoiden kanssa. Vastausten kerrottiin olevan 

nimettömiä ja tulevan ainoastaan tutkimuskäyttöön. Alussa todettiin myös, että 

vastaaminen ei edellytä omia lapsia. Vastauksia kyselyyn tuli 937 ja tuplavastausten 

poistamisen jälkeen jäljelle jäi 905 vastausta. Kyselylomake koostui yhdestätoista 

itsenäisestä kysymyksestä. Aluksi tiedusteltiin vastaajan ihanteellisena pitämää 

syntymäväliä, johon sai vastata numeerisesti ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. 

Kysymys 2 oli monivalintakysymys, jossa tiedusteltiin muun muassa mielipiteitä siitä, 
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tappelevatko sisarukset enemmän, jos ikäero on lyhyt tai pitkä. Vastausvaihtoehdot 

olivat ”pieni ikäero (korkeintaan 2 vuotta)”, ”suuri ikäero (yli 3 vuotta)” ja ”en osaa sanoa 

tai ei väliä”. Kysymyksessä 4 kysyttiin, perustuvatko vastaukset omiin lapsuuden 

kokemuksiin, omiin tai lähipiirin lapsiin, molempiin näistä vaihtoehdoista vai ei 

kumpaankaan näistä vaihtoehdoista.  

 

Myös kysymys 5 oli monivalintakysymys, jossa esitettiin erilaisia väittämiä ikäerojen 

kaventumisten syistä, muun muassa esitettiin, että pitkät syntymävälit haittaavat äidin 

työssäkäyntiä. Vastausvaihtoehdot olivat ”tärkeä syy”, ”ei tärkeä syy” ja ”en osaa 

sanoa”. Kyselyssä oli kolme avointa kysymystä (3, 6 ja 7), mihin vastaajat saivat kertoa 

omin sanoin kokemuksiaan ja näkemyksiään lasten syntymäväleistä. Avoimet 

kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun vastausvaihtoehtoja ei tarkkaan 

tunneta etukäteen ja ne voivat tuoda esiin uusia näkökantoja, joita tutkija ei ole osannut 

ajatella (Heikkilä 1997, 48). Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaisevan itseään 

omin sanoin (Hirsjärvi ym. 1997, 196). Avoimet kysymykset ovat hyvin perusteltuja tässä 

tutkimusaiheessa, kun ei tarkkaan tiedetä, mitä kaikkea syntymävälien kaventumisen 

taustalla on. 

 

Tämä kysely vastausvaihtoehtoja ”en osaa sanoa tai ei väliä” ja ”en osaa sanoa” ei voida 

pitää perinteisenä vastausasteikon ulkopuolelle sijoitettavana ”ei osaa sanoa” -

vaihtoehtona, jonka vastaaja valitsee, jos ei halua jostain syystä sanoa mielipidettään 

asiasta. Analyyseissa katson, että nämä vaihtoehdot ilmaisevat vastaajan käsitystä siitä, 

että kysytyllä asialla ei ole merkitystä tai vastaajalla ei ole mielipidettä asiasta. 

Esimerkiksi, jos vastaaja on vastannut vanhempien työssäkäynnin helppouteen 

koskemaan väittämään ”en osaa sanoa tai ei väliä”, katson, että vastaajan mielestä 

työssäkäynnin helppouteen ei vaikuta lasten ikäero, vaan jotkut muut asiat. Tätä 

käsitystä vastausvaihtoehtojen merkityksestä puoltaa ensinnäkin se, että vastaajat ovat 

itse hakeutuneet Ylen verkkosivuille vastaamaan kyselyyn ja todennäköisesti ne, jotka 

eivät ole halunneet sanoa mielipidettään, eivät ole kyselyyn vastanneet. Toisekseen 

kysymykset eivät ole kovin henkilökohtaisia, vaan vastaajien mielipiteitä kysyttiin 

yleisellä tasolla. Kolmanneksi osassa väittämiä noin kolmasosa vastaajista on valinnut 
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vaihtoehdoksi ”en osaa sanoa”, mikä heijastaa mielestäni sitä, että ikäeroilla ei 

vastaajien mielestä yksinkertaisesti ole relevanssia kysytyn asian suhteen.  

 

Taustatietoina (kysymykset 8, 9, 10 ja 11) kysyttiin vastaajan ikää, sukupuolta ja 

mahdollisten omien lasten syntymävuosia. Aineistossa ei ole sellaisia tietoja, joiden 

perusteella yksittäisiä vastaajia voitaisiin tunnistaa. Tietoja ei siis tarvinnut 

anonymisoida vastaajien henkilöllisyyden suojelemiseksi. Kuitenkin tutkimusta tehdessä 

on syytä muistaa normaalit hyvät käytännöt aineiston käyttöön ja säilyttämiseen 

liittyen.  

 

5.2 Aineiston analyysi 

 

Aineisto oli Excel -muodossa ja vielä siistimätön saadessani sen käyttööni, joten aloitin 

aineistoon tutustumisen siistimällä tuplavastaukset pois ja erottelemalla vastaajien 

antamia lasten syntymävuosia omiin sarakkeisiinsa. Uudelleen koodasin 

monivalintakysymysten sanalliset vastausvaihtoehdot numeerisiksi arvoiksi ja muutin 

mahdottomia vastauksia puuttuviksi tiedoiksi. Seuraavaksi siirsin aineiston IBM SPSS 

Statistics Version 21 -ohjelmaan, jossa muodostin taustamuuttujien avulla uudet 

muuttujat: vastaajan syntymävuosi, ikä vanhemmaksi tultaessa sekä ensimmäinen 

syntymäintervalli. 

 

Olen ryhmitellyt vastaajia sekä koodannut puuttuviksi tiedoiksi joitakin epäuskottavia 

vastauksia, joissa vastaajalla on tullut todennäköisesti näppäilyvirhe. Esimerkiksi erään 

naisvastaajan ensisynnytysikä oli 11 vuotta ja hän oli saanut vastausten mukaan 

seuraavat kaksi lasta 12 ja 15 vuotiaana. Vastaaja oli saanut lapset tietojen mukaan 1990 

luvulla, ja päädyin siihen lopputulokseen, että vastaajalla on käynyt näppäilyvirhe oman 

iän kohdalla. Koodasin puuttuvaksi tiedoksi tämän vastaajan iän sekä ensisynnytysiän, 

mutta uskon, että lasten syntymävuodet ovat oikein.  

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut vanhempien näkemyksistä ja mielipiteistä sekä 

heidän ensimmäisen ja toisen lapsen syntymäväleistä. Tämän rajauksen vuoksi otin 
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analyysiin mukaan vain sellaiset vastaajat, joilla on vähintään kaksi lasta, jotka eivät ole 

kaksoset. Toimenpiteen jälkeen aineistoon jäi 628 vastaajaa. Aineiston kuvailussa käytin 

frekvenssi- ja prosenttijakaumataulukoita sekä kuvioita. Tein SPSS -tulosteista 

yhteenvetotaulukoita taulukkolaskentaohjelmalla tulosten raportointia varten. 

Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkin ristiintaulukoinnin avulla. Syntymäintervalliin 

vaikuttavia tekijöitä tutkin regressioanalyysin avulla. Merkitsevyyseroja tutkin khin-

neliötestillä ja t-testillä. Khin-neliötesti testaa muuttujien välistä riippumattomuutta ja 

t-testi testaa regressiokerrointen hyvyyttä mallissa (esim. Metsämuuronen 2005, 333, 

666). Erojen testaamiseen käytin 5 prosentin merkitsevyyseroja. Tutkin merkitsevyyttä 

regressioanalyysissa myös 95 prosentin luottamusvälillä.  

 

5.2.1 Summamuuttujat 

 

Monivalintakysymyksessä 2 kysyttiin vastaajien mielipiteitä siitä, millaisella ikäerolla 

tietyt seikat ovat paremmin. Näistä ikäerojen perusteluista muodostettiin 2 

summamuuttujaa, jotka olivat 1. sisarussuhteet ja 2. työssäkäynti, hyvinvointi ja 

parisuhde. Ensimmäisessä summamuuttujassa oli mukana muuttujat ”Sisarukset ovat 

toisilleen leikkikavereita” ja ”sisarukset oppivat huolehtimaan toisistaan”. Lisäksi 

mukana olivat muuttujat ”sisarukset riitelevät enemmän”, ”sisarukset ovat toisilleen 

mustasukkaisia” ja ”sisarusten suhde jää helposti etäiseksi”. Koska nämä muuttujat oli 

kysytty lähtökohtaisesti negatiivisesti, täytyi vastaukset kääntää näistä kysymyksistä 

positiiviseen muotoon, jotta muuttujien asteikot olisivat samansuuntaiset. Muuttujat 

mittaavat nyt sitä, millaisella ikäerolla sisarukset riitelevät vähemmän, ovat toisilleen 

vähemmän mustasukkaisia ja millaisella ikäerolla sisarusten suhde muodostuu 

helpommin läheiseksi. Toiseen summamuuttujaan otettiin mukaan muuttujat 

”vanhempien työssäkäynnin kannalta on parempi”, ”äidin terveyden ja jaksamisen 

kannalta on parempi” ja ”vanhempien parisuhteen kannalta on parempi”.  

 

Summamuuttujien sisäisen johdonmukaisuuden tarkasteluun on pitkään käytetty 

Cronbachin alfakerrointa (mm. Metsämuuronen 2005, 511), mutta alfa on saanut 

osakseen myös paljon kritiikkiä (mm. Vehkalahti 2008). Kuitenkin yleisesti ajatellaan, 
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että alfan arvon tulisi olla yli 0,6 (Metsämuuronen 2005, 515). Ensimmäisen 

summamuuttujan alfa oli 0,625 ja toisen 0,718. Muuttujista ”on vaara, ettei esikoinen 

saa tarpeeksi huomiota” ja ”on vaara, ettei viimeksi syntynyt saa tarpeeksi huomiota” ei 

muodostettu summamuuttujaa, sillä näiden alfa-kerroin jäi alhaiseksi (0,46). Alhainen 

alfa saattaa merkitä sitä, että muuttujilla on pieni varianssi, eivätkä ne siten ole vastaajia 

erottelevia, eikä niitä ole tarkoituksen mukaista käyttää summamuuttujassa 

(Metsämuuronen 2005, 515). Lisäksi on mahdollista, että esikoisen huomiointi ja 

seuraavan lapsen huomiointi mittaavat vastakkaisia ilmiöitä, jolloin ne korreloisivat 

keskenään negatiivisesti. Nämä muuttujat ovat mukana analyyseissa itsenäisinä, sillä 

taulukoiden massiivisuus ei juuri kasva tämän menettelyn johdosta. Huomiointia 

mittaavat muuttujat käännettiin mittaamaan sitä, millaisella ikäerolla molemmat lapset 

saavat tarpeeksi huomiota. Tämä kääntö tehtiin, jotta kaikki muuttujat olisivat 

samansuuntaiset 

 

5.2.2 Faktori- ja regressioanalyysi 

 

Faktorianalyysilla pyritään kuvaamaan muuttujien kokonaisvaihtelua pienemmällä 

muuttujien kokonaismäärällä. Alkuperäisistä muuttujista muodostuu uusia muuttujia, 

faktoreita, jotka ovat alkuperäisten muuttujien lineaarisia lausekkeita. Faktorianalyysin 

avulla pyritään löytämään havaittujen muuttujien taustalla vaikuttavia tekijöitä, niin 

kutsuttuja piilomuuttujia. Oleellista on faktorien tulkinta, joka tapahtuu katsomalla, 

mitkä alkuperäisistä muuttujista ovat eniten korreloituneita kyseisen faktorin kanssa. 

(Heikkilä 1998, 239.) Muuttujia, mitä tiivistän faktorianalyysin keinoin, ei voida pitää 

normaalisti jakautuneina, sillä keskimmäinen vaihtoehto (ei väliä tai en osaa sanoa) ei 

ole yleisin. Siksi käytän estimaatio menetelmänä Principal Axis Factoring –menetelmää. 

Rotaatiomenetelmänä käytän vinokulmaista Direct Oblimin –rotaatioita, joka sallii 

faktoreiden keskinäisen korreloinnin, sillä mikään teoreettinen tai käytännöllinen seikka 

ei edellytä, etteikö kyseiset mielipiteet voisi korreloida keskenään. (Costello ja Osborne 

2005.)  
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Käytän saatuja faktoripisteitä ensimmäisinä selittävinä tekijöinä regressioanalyysissa 

selittämään vastaajien ensimmäistä intervallia. Regressioanalyysi on tieteellisen 

tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jossa usealla selitettävällä muuttujalla selitetään 

yhtä muuttujaa (Metsämuuronen 2005, 660). Tässä tutkimuksessa käytän 

regressioanalyysia teorian kannalta oleellisten, ja aineiston sallimien, muuttujien 

vaikutuksen tarkasteluun. Faktoripisteet ovat siis ensimmäinen selittäjä ensimmäiselle 

syntymäintervallille, jonka jälkeen vakioin vanhemmaksi tuloiän, sukupuolen ja omien 

lasten lukumäärän. 

 

5.2.3 Avovastausten analysointi 

 

Avointen kysymysten analysoinnissa hyödynnän sisällönanalyysia. Analyysitavan 

valintaa ohjasivat tutkimuskysymykset, sekä aineiston keruutapa.  Sisällönanalyysi on 

menettelytapa, jolla voidaan analysoida tekstiä systemaattisesti ja sen avulla voidaan 

järjestää kuvailla tutkittavaa ilmiötä. Sisällön analyysin avulla tutkittava ilmiö pystytään 

käsitteellistämään ja esittämään tiivistetyssä muodossa. (Kyngäs ja Vanhanen 1999.) 

Aloitin siirtämällä avokysymysten vastaukset Atlas.Ti ohjelmaan tunnistetietojen kanssa, 

jonka jälkeen luin vastauksia läpi. Toteutin analyysia aineistolähtöisesti (Kyngäs ja 

Vanhanen 1999, 5), pitäen kuitenkin teorian merkityksen mielessäni. On huomattava, 

että vastaajien kirjoituksia saattoi ohjata lomakkeen muut kysymykset, jotka esitettiin 

ennen avokysymyksiä. Kuitenkin avovastauksista nousi esiin paljon sellaista 

informaatioita, jota ei ollut kysytty muualla lomakkeessa.  

 

Avoimia kysymyksiä lomakkeessa oli kolme, joista ensimmäisessä kysyttiin, tuleeko 

vastaajille mieleen vielä jotain muuta hyötyä tai haittaa sisarusten ikäeroista. Analysoin 

tämän kysymyksen vastauksia vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni 

sisarusten ikäerojen perusteluista. Seuraavassa avoimessa kysymyksessä kysyttiin, 

tuleeko vastaajan mieleen jokin muu tekijä, jonka vuoksi lasten ikäerot ovat 

pienentyneet. Tämän kysymyksen vastauksia analysoin vastatakseni 

tutkimuskysymykseeni ikäerojen kaventumisen taustalla nähdyistä syistä. Kolmannessa 

kysymyksessä kysyttiin muita kommentteja tai kokemuksia sisarusten ikäeroista. Tässä 
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vastaajat kertoivat paljon omista perheistään ja lapsuuden kokemuksistaan. Käytin 

tämän kysymyksen vastauksia täydentämään analyyseja niiden relevanssin osalta. 

 

Vastaukset olivat pituudeltaan yhdestä sanasta neljään lauseeseen. Noin joka kolmas 

vastaaja oli vastannut avokysymyksiin yleensä niin, että jos oli vastannut yhteen, oli 

vastannut myös muihin. Alustavan lukukerran jälkeen aloitin lukemisen alusta 

muodostaen samalla alustavat koodit havaitsemilleni teemoille. Analyysiyksikkönä, eli 

koodiyksikkönä käytin yleensä yhtä lausetta tai ajatuskokonaisuutta (Kyngäs ja 

Vanhanen 1999). Analyysiyksikön pituus vaihteli sen mukaan, kuinka paljon vastaaja oli 

kirjoittanut tekstiä. Sen jälkeen luin vastaukset läpi uudelleen ja korjasin luokituksia vielä 

kahteen kertaan lopullisten luokkien saamiseksi. Sitten yhdistin saadut koodit ylempiin 

kategorioihin sen mukaan, missä kirjoitettiin samoista asioista, mutta eri kannalta. 

Ikäerojen perusteluissa muodostin seuraavat yläkategoriat: vanhemmuus ja arki, 

sisarusten välinen dynamiikka ja kehitys sekä perheen talous ja työ. Ikäerojen 

kaventumisen taustalla vaikuttavien tekijöiden yläkategoriat olivat: lapsia saadaan 

vanhempana ja yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön vaikutus. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Verkossa tapahtuvaa kyselytutkimusta on kritisoitu sen metodologisista ongelmista. 

Aineistojen on sanottu olevan väestöllisesti yksipuolisia (esim. Krantz & Dalal, 2000) ja 

verkkosivujen ulkoasun, joilta aineisto on kerätty, vaikuttavan lopputulokseen (Azar 

2000). Internetin käyttäjien on sanottu olevan epämotivoituneita vastaamaan 

(Buchanan 2000) ja useammin masentuneita ja syrjäytyneitä kuin ei-internetiä käyttävät 

(esim. Kraut ym. 1998), mikä saattaisi vaikuttaa tutkimustulokseen. Yhden yksilön 

pelätään myös vastaavan monta kertaa kyselyyn, kun vastaajien henkilöllisyyttä ei voida 

todentaa (esim. Schmidt 1997). Internetaineistojen löydöksien on myös sanottu eroavan 

muilla metodeilla kerättyjen aineistojen löydöksistä (esim. Krantz & Dalal, 2000). Samuel 

D. Gosling kumppaneineen (2004) on löytänyt kuitenkin viitteitä verkkoaineistojen 

laadun puolesta: heidän vertailevassa tutkimuksessaan verkkoaineistojen väestöpohjat 
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olivat jopa monipuolisempia kuin postikyselyaineiston väestöpohjat. Vastaajia on 

heidän mukaansa jopa helpompi motivoida verkkokyselyissä vastaamaan eivätkä he 

löytäneet todisteita internetin käyttäjien eroavista persoonista ei-internetin käyttäjiin 

verrattuna. Toistuvasti vastaavat henkilöt voivat olla ongelma, mutta siihen tutkija voi 

heidän mukaansa vaikuttaa erinäisin tietoteknisin keinoin. He eivät löytäneet todisteita 

myöskään tuloksien eroavuudesta muihin aineiston keräysmetodeihin nähden. Heidän 

johtopäätös oli, että internet aineistot eivät ole edustavia, mutta eivät myöskään niin 

huonoja kuin yleisesti ehkä uskotaan. 

 

Verkossa tapahtuvaan kyselyyn osallistuminen vaatii tiedon saantia kyselystä, 

internetyhteyden käyttömahdollisuutta ja lopuksi vielä halua vastata kyselyyn 

(Miettinen 2011, 25). Tämän aineiston vastaajien mielestä lasten ikäerot ja syntymävälit 

ovat olleet jollain lailla merkittäviä heidän elämässään ja he ovat kokeneet, että heillä 

on sanottavaa aiheesta. Tämä aineisto on itsevalikoitunut verkkokyselytutkimus, eli se 

ei ole todennäköisyysotannan tavoin satunnaisesti poimittu otos ja näin ollen sitä ei 

voida pitää edustavana otoksena kaikista suomalaisista. Kysely oli kaikille avoin, eikä sitä 

oltu suunnattu tietylle perusjoukolle. Kyselyyn liittyy pakosta vastauskatoa ja 

valikoitumisharhaa (Miettinen 2011). Valikoitumista voidaan Jani Miettisen mukaan 

(2011) korjata kaksivaiheisella painotusmenetelmällä, jos vastauskadon mekanismia ja 

valikoitumismekanismia pystytään selittämään. Tässä työssä en ole katsonut 

tarpeelliseksi korjata valikoitumista, sillä tutkimuksen tarkoitus ei ole olla edustava otos 

suomalaisista vanhemmista, vaan syventää tietoa ihmisten mielestä syntymävälien 

kaventumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja kuvailla ilmiötä. 

 

Postissa lähetettävien kyselyjen suurin ongelma on vastauskato. Hyvänä 

vastausprosenttina postikyselyyn voidaan pitää 30–40 prosenttia. (Hirsijärvi 1997, 192.) 

Vuonna 2015 internetiä käytti Suomessa 87 prosenttia 16–89 -vuotiaista (SVT 2015b). 

Voidaan olettaa, että verkossa vastaaminen on vaivattomampaa kuin paperikyselyyn 

vastaaminen, ainakin kyselyn palauttamisen osalta, joten on mielekästä pohtia, 

saadaanko suomalaisessa yhteiskunnassa verkkokyselyllä kuitenkin laadukkaampi 

aineisto, kuin postikyselyllä. Tietysti on huomioitava, että ikä vaikuttaa vastaajan 

kokemukseen vastaamistavan mielekkyydestä (Kaplowitz 2004, 100). Kyselyyn 
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vastanneet ovat saaneet median välityksellä tiedon kyselystä ja sen jälkeen kokeneet, 

että haluavat vastata kyselyyn. Ylen puoli yhdeksän Uutiset ovat hyvä keino tavoittaa 

suomalaisia, sillä juuri tämä uutislähetys oli toukokuussa 2015 Ylen seuratuin ohjelma 

(Finnpanel 2015a). Kaikkien kanavien uutislähetyksistä Ylen puoli yhdeksän Uutiset oli 

viiden katsotuimman ohjelman joukossa toukokuussa 2015 (Finnpanel 2015b). 

 

Jotta otosta voitaisiin pitää perusjoukkoa edustavana, tulee perusjoukosta valitussa 

otoksessa olla samassa suhteessa samoja ominaisuuksia kuin perusjoukossa (Valli 2001, 

13). Tässä aineistossa vastaajien asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta, 

koulutuksesta tai tulotasosta ei voida tietää mitään. Naiset vastasivat tällä kertaa 

innokkaammin kyselyyn, mutta määrällisesti miehiäkin vastasi yli toista sataa. Aineiston 

rajoituksiin lukeutuu se, että kaikki iät ja syntymävälit ovat vuoden tarkkuudella 

merkattu. Aikaisemmissa tutkimuksissa syntymävälit on usein ilmoitettu kuukauden 

tarkkuudella ja tämä heikentää jonkin verran tulosten vertailukelpoisuutta.  

 

Tutkimuksen validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin on onnistuttu mittaamaan sitä mitä piti 

mitata. Kyselytutkimuksessa vaikuttaa ensisijaisesti kysymysten onnistuminen eli se, 

voidaanko kysymysten avulla saada ratkaisu tutkimusongelmaan. (Heikkilä 1998, 178.) 

Aineisto on kerätty selvittämään ja syventämään tietoa ihmisten mielestä lasten 

syntymäväleihin vaikuttavista tekijöistä eli kysely kattoi tämän tutkimusongelman. 

Kysely oli luotu aikaisemman tutkimuksen ja teorian pohjalta antamaan tietoa avoimeksi 

jääneistä kysymyksistä, joten voidaan olettaa, että menetelmällä on onnistuttu 

mittaamaan sitä mitä pitikin mitata. 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia eli luotettavuutta parantaa oikeiden mittareiden valinta ja 

mittareiden soveltuvuus mittauskohteen mittaamiseen (Valli 2001, 92). 

Verkkokyselytutkimus on varteenotettava menetelmä selvittämään vanhempien 

mielipiteitä lasten syntymäväleihin vaikuttavista tekijöistä, koska tällä menetelmällä on 

pystytty tavoittamaan huomattavasti enemmän vastaajia kuin esimerkiksi 

haastatteluilla. Tutkimusten mittaukset tulisi olla toistettavissa myös muissa 

tutkimuksissa (Heikkilä, 1998, 179) ja tämän varmistamiseksi olen kuvaillut aineiston 

keräystapaa ja analysointia. Aineistoa ei voida yleistää kaikkia suomalaisia vanhempia 
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koskevaksi, mutta aineiston avulla kaventuneiden syntymävälien ilmiötä pystytään 

ymmärtämään paremmin. 

 

5.4 Aineiston kuvaus ja vastaajien taustatiedot 

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut vanhempien näkemyksistä ja mielipiteistä, sekä 

heidän ensimmäisen ja toisen lapsen syntymäväleistä. Tämän rajauksen vuoksi otin 

analyysiin mukaan vain sellaiset vastaajat, joilla on vähintään kaksi lasta, jotka eivät ole 

kaksoset. Toimenpiteen jälkeen aineistoon jäi 628 vastaajaa. Heistä naisia oli 499 (79,5 

%) ja miehiä 129 (20,5 %). Vastaajien keski-ikä oli 40,8 vuotta ja keskihajonta iässä 9,5 

vuotta. Nuorin naisvastaaja oli 21 vuotta ja nuorin miesvastaaja 26 vuotta. Vanhin 

naisvastaaja oli 71 vuotta ja vanhin miesvastaaja 69 vuotta. Suurin osa kaikista 

vastaajista sijoittui ikähaitarille 30–49 vuotta. (Liite 2, kuvio 1).  

 

Vastaajilla oli keskimäärin 2,8 lasta (Taulukko 1) ja yleisin lapsiluku (51,8 %) oli kaksi 

lasta. 33,9 prosentilla oli puolestaan 3 lasta, 4 lasta oli enää 8,1 prosentilla ja 5 lasta tai 

enemmän sitäkin harvemmalla (liite 2, taulukko 2.) Vuonna 2014 suomalaisessa 

lapsiperheessä oli keskimäärin 1,84 lasta (SVT 2014b), mutta tämän aineiston vastaajia 

ei ole mielekästä verrata tähän lukuun, sillä yksilapsiset vastaajat on jätetty analyysista 

pois. 40 prosenttia vastaajista oli ollut iältään 25–29 vuotta, kun ensimmäinen lapsi 

syntyi. Lähes saman verran vastaajia sijoittui tämän ikäluokan molemmille puolille; 20–

24 vuotiaisiin 22,5 prosenttia ja 30–34 -vuotiaisiin 24,4 prosenttia vastaajista. (Liite 2, 

taulukko 3.) Ensimmäisen lapsen saajien keski-ikä oli aineistossa 27,6 vuotta, ja 

ensisynnyttäjien keski-ikä 27,1 vuotta, mikä on puolitoista vuotta vähemmän kuin 

suomalaisten nykyinen ensisynnyttäjien keski-ikä 28,6 vuotta. Nuorin ensisynnyttäjä 

aineistossa oli 15 -vuotias ja nuorin ensikertalainen isä 19 -vuotias. Vanhin 

ensisynnyttäjä puolestaan oli 42 -vuotias ja vanhin ensikertalainen isä 47 -vuotias.  

 

Suomalaisten syntymävälit ovat kaventuneet viime aikoina, ollen nyt keskimäärin reilun 

kolmen vuoden paikkeilla (Berg ja Rotkirch 2014), joten tämän aineiston vanhempien 

ensimmäisen ja toisen lapsen syntymävälit näyttävät olevan keskiarvollisesti vielä 
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pienemmät kuin kaikkien suomalaisten, mutta pysyvät kuitenkin lyhyen syntymävälin 

määritelmien ulkopuolella ollen 2,7 vuotta. Mielenkiintoista on, että ihanteellisena 

pidetyt sekä toteutuneet syntymävälit ovat keskiarvollisesti samoja, sillä suomalaisten 

ihanteellisena pitämä syntymäväli on ollut jo pidempään lyhempi, kuin keskiarvollisesti 

toteutuneet syntymävälit (ks. Paajanen 2002 ihanteellisena pidetystä syntymävälistä; 

Berg ja Rotkirch 2014 toteutuneesta syntymävälistä). 

 

Taulukko 1. Muuttujien tunnusluvut. 

  N Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Maximi 

Ikä 626 40,8 39 9,5 21 71 

Lasten lukumäärä 628 2,8 2 1,2 2 15 

Vanhemmaksi tuloikä 625 27,6 28 5 15 47 

Ensimmäinen intervalli 628 2,7 2 2 1 23 

Ihanteellinen 
syntymäväli 626 2,7 2,5 1,1 0 14 
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6 TULOKSET 

6.1 Sisarusten ikäerot: syyt ja perustelut 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko pieni vai suuri ikäero parempi eri väittämien 

kohdalla, koskien sisarusten suhteita, lasten huomiointia ja vanhempien työssäkäyntiä, 

parisuhdetta sekä hyvinvointia. Kuviossa 2 on esitetty väittämien tulosten keskiarvot, 

jossa -1 tarkoittaa pientä ikäeroa ja 1 suurta ikäeroa. Kuviosta nähdään, että väittämät 

leikkikaveruus, riitely, mustasukkaisuus ja huomioinnin vaikeus saavat keskiarvoksi noin 

-0,5. Tämä tarkoittaa, että keskiarvollisesti vastaajat ovat kallistuneet pienen ikäeron 

kannalle näissä asioissa. Sisarusten nähdään olevan pienellä ikäerolla leikkikavereita 

toisilleen, mutta toisaalta riitelevän enemmän ja olevan mustasukkaisempia. 

Vanhempien kannalta sisarusten riittävän huomioinnin nähdään myös olevan 

suuremmassa riskissä vaarantua pienellä ikäerolla kuin suurella. 

 

Etäiseksi jäämisen, äidin paremman terveyden ja jaksamisen sekä vanhempien 

paremman parisuhteen kohdalla keskiarvot ovat noin 0,5, mikä tarkoittaa, että näissä 

väittämissä vanhemmat ovat kallistuneet enemmän suuren ikäeron puolelle. Sisarusten 

suhteet saattavat helpommin jäädä suurella ikäerolla etäisiksi, mutta äidin terveyden ja 

jaksamisen sekä vanhempien parisuhteen kannalta suuri ikäero näyttäytyy parempana. 

Sisarusten toisistaan huolehtimista ja vanhempien työssäkäynnin helppoutta koskevat 

väittämät saivat kesiarvot läheltä nollaa (0,2 ja -0,1), eli vastaajat ovat jakautuneet 

tasaisemmin suuren ja pienen ikäeron kannalle, tai vastanneet, että ikäerolla ei ole 

merkitystä. 
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Kuvio 2. Sisarusten ikäerojen perustelujen keskiarvot (-1= pieni ikäero, 1= suuri ikäero), 
mukana luottamusvälit.  
 

6.1.1 Sukupuolen vaikutus 

 

Seuraavaksi tarkastellaan ikäerojen ulottuvuuksia tarkemmin vastaajan sukupuolen 

mukaan. Tulokset on koottu taulukkoon 4. Sukupuolella oli merkitystä vastaamisessa 

esikoisen (p=0,00) ja toisen lapsen (p=0,003) huomiointia, äidin terveyttä ja jaksamista 

(p= 0,019) sekä vanhempien parisuhdetta (p= 0,011) koskevissa väittämissä. 

 

Naisista yli puolet (66 %) näki, että pienellä ikäerolla on vaara, että esikoinen ei saa 

tarpeeksi huomiota. Miehet eivät olleet yksimielisiä tämän kysymyksen suhteen, sillä he 

jakautuivat hyvinkin tasaisesti kolmeen ryhmään jokaisen vaihtoehdon kohdalle 

kuitenkin niin, että niukka enemmistö näki pienen ikäeron lisäävän riskiä esikoisen 

jäävän liian vähälle huomiolle. Edelleen naisista 59 % oli sitä mieltä, että lyhyellä 

ikäerolla on vaara, että viimeksi syntynyt ei saa tarpeeksi huomiota. Miehet jakautuivat 

melkein puoliksi niihin, jotka näkivät lyhyellä ikäerolla olevan riskin, että viimeksi 

syntynyt ei saa tarpeeksi huomiota ja niihin, jotka eivät osanneet sanoa tai eivät nähneet 

ikäeroa merkitykselliseksi. Naisista selvästi suurin osa (64 %) katsoi parisuhteen voivan 

-1 -0,5 0 0,5 1

Vanhempien parisuhteen kannalta on parempi

Äidin terveyden ja jaksamisen kannalta on parempi

Vanhempien työssäkäynnin kannalta on parempi

On vaara, ettei viimeksi syntynyt saa tarpeeksi…

On vaara, ettei esikoinen saa tarpeeksi huomiota

Sisarusten välinen suhde jää helposti etäiseksi

Sisarukset ovat toisilleen mustasukkaisia

Sisarukset oppivat huolehtimaan toisistaan

Sisarukset riitelevät enemmän

Sisarukset ovat toisillee leikkikavereita
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paremmin pitkällä ikäerolla ja miehistäkin näin ajatteli puolet, mutta miehistä monet 

eivät myöskään osanneet sanoa, onko ikäerolla vaikutusta parisuhteeseen.  
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Taulukko 4. Sisarusten ikäerojen perusteluja sukupuolen mukaan (suluissa 

prosenttiosuudet). 

    
Pieni 

ikäero 
En osaa sanoa 

tai ei väliä Suuri ikäero p-arvo 

Sisarukset ovat toisilleen Nainen 404(81) 39(8) 56(11)   
leikkikavereita Mies 111(86) 8(6) 10(8)   

  Yhteensä 515(82) 47(8) 66(11) ,396 

      

Sisarukset riitelevät Nainen 315(63) 118(24) 66(13)  

enemmän Mies 78(61) 30(23) 21(16)  

 Yhteensä 393(63) 148(24) 87(14) ,666 

      

Sisarukset oppivat  Nainen 166(33) 70(14) 263(53)   

huolehtimaan toisistaan Mies 42(33) 17(13) 70(54)   

  Yhteensä 208(33) 87(14) 333(53) ,944 

      

Sisarukset ovat toisilleen Nainen 294(59) 109(22) 96(19)  

mustasukkaisia Mies 78(61) 29(23) 22(17)  

 Yhteensä 372(59) 138(22) 118(19) ,852 

      

Sisarusten suhde jää 
helposti 

Nainen 17(3) 166(33) 316(63)   

etäiseksi Mies 4(3) 33(26) 92(71)   

  Yhteensä 21(3) 199(32) 408(65) ,229 

            

On vaara, ettei esikoinen  Nainen 328(66) 85(17) 86(17)  

saa tarpeeksi huomiota Mies 49(38) 41(32) 39(30)  

 Yhteensä 377(60) 126(20) 125(20) ,000 

      

On vaara, ettei viimeksi  Nainen 294(59) 173(35) 32(6)   

syntynyt saa tarpeeksi  Mies 56(43) 57(44) 16(12)   

huomiota Yhteensä 350(56) 230(37) 48(8) ,003 

            
Vanhempien 
työssäkäynnin 

Nainen 210(42) 116(23) 173(35)  

kannalta on parempi Mies 67(52) 24(19) 38(30)  

 Yhteensä 277(44) 140(22) 211(34) ,130 

      

Äidin terveyden ja 
jaksamisen  

Nainen 57(11) 81(16) 361(72)   

kannalta on parempi Mies 20(16) 32(25) 77(60)   

  Yhteensä 77(12) 113(18) 438(70) ,019 

      

Vanhempien parisuhteen Nainen 64(13) 116(23) 319(64)  

kannalta on parempi Mies 25(20) 40(31) 64(50)  

  Yhteensä 89(14) 156(25) 383(61) ,011 
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6.1.2 Omien lasten syntymävälit vaikuttavat ikäerojen perusteluihin 

 

Yllä olevista ikäerojen perusteluista muodostettiin 2 summamuuttujaa, jotka olivat 1. 

Sisarussuhteet ja 2. Työssäkäynti, hyvinvointi ja parisuhde. Muuttujista ”on vaara, ettei 

esikoinen saa tarpeeksi huomiota” ja ”on vaara, ettei viimeksi syntynyt saa tarpeeksi 

huomiota” ei muodostettu summamuuttujaa, (ks. sivut 28–29 tässä työssä) mutta 

muuttujat ovat analyysissa mukana itsenäisinä. Ensimmäinen summamuuttuja kuvaa 

vastaajien asenteita siitä, millaisella ikäerolla sisarussuhteet ovat paremmat. Toinen 

summamuuttuja kuvaa puolestaan ikäeronäkemyksiä työssäkäynnin, äidin hyvinvoinnin 

ja parisuhteen kannalta. Kolmas ja neljäs muuttuja kuvaavat vastaajien näkemyksiä siitä, 

millaisella ikäerolla lasten riittävä huomioiminen on helpompaa. Näitä muuttujia 

tarkasteltiin vastaajan oman ensimmäisen syntymäintervallin sekä vastaajan 

vanhemmaksi tuloiän valossa. 

 

Yli 60 prosenttia niistä vastaajista, joilla oli alle kahden vuoden tai 2-3 vuoden intervalli 

katsoivat, että sisarusten keskinäisten suhteiden kannalta pieni ikäero on parempi 

(taulukko 5). Vastaavasti taas yli 60 prosenttia niistä vastaajista, joilla oli 3-4 tai yli 4 

vuoden intervalli, katsoivat, että sisarusten suhteiden kannalta pidempi ikäero on 

parempi. Tämän summamuuttujan kohdalla vastaajan oma ensimmäinen intervalli oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (P= 0,000). Noin puolet alle kahden vuoden tai 2-3 

vuoden intervallin ryhmään kuuluvista on sitä mieltä, että vanhempien työssäkäynti ja 

parisuhde sekä äidin terveys ja jaksaminen voivat paremmin, jos sisaruksilla on pidempi 

ikäero. Pidemmän intervallin ryhmissä vastaajista reilut 80 prosenttia näki, että pidempi 

ikäero on näiden asioiden kannalta parempi. Myös tässä oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevää, minkälainen oma ensimmäinen intervalli on ollut (p= 0,000). 

 

Esikoisen huomioinnin osalta kaikissa ryhmissä yli puolet oli sitä mieltä, että huomiointi 

on helpompaa suurella ikäerolla. Alle 2 vuoden ryhmässä oli eniten vaihtelua, sillä tästä 

ryhmästä kolmasosa ajatteli pienen ikäeron olevan parempi. 2-3 vuoden ryhmästä 24 

prosenttia ei osannut sanoa tai ei nähnyt asiaa merkitykselliseksi ja samoin seuraavassa, 
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3-4 vuoden ryhmässä, viidesosa ei osannut vastata. 4 tai sitä useamman vuoden 

intervallin ryhmässä viidesosa katsoi pienen ikäeron olevan parempi näiden asioiden 

kannalta, mutta 66 % kallistui kuitenkin pidemmän ikäeron puolelle. Myös tässä 

analyysissa oli tilastollisesti erittäin merkitsevää, mihin intervalliryhmään kuului (p= 

0,001). Näyttää siltä, että tässä aineistossa vastaajan ensimmäisen ja toisen lapsen 

syntymäväli vaikuttaa voimakkaasti siihen, pitääkö vastaaja pientä vai suurta ikäeroa 

parempana vaihtoehtona sisarussuhteiden, vanhempien työssäkäynnin ja parisuhteen, 

äidin hyvinvoinnin sekä lasten huomioinnin kannalta. 
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Taulukko 5. Sisarusten ikäerojen perusteluja tarkasteltuna vastaajan ensimmäisen 
intervallin mukaan (suluissa prosenttiosuudet). 

  
Ensimmäinen 
intervalli Pieni ikäero 

Ei osaa sanoa 
tai ei väliä Suuri ikäero p-arvo 

Sisarussuhteet  Alle 2 v 99(69) 11(8) 33(23)   

 2-3 v 138(60) 24(11) 67(29)   

  3-4 v 27(22) 19(16) 76(62)   

  4 v tai yli 33(25) 16(12) 85(63)   

  Yhteensä 297(47) 70(11) 261(42) ,000 
      

Työ, hyvinvointi ja  Alle 2 v 52(36) 22(15) 69(48)  

parisuhde 2-3 v 65(28) 38(17) 126(55)  

 3-4 v 9(7) 15(12) 98(80)  

 4 v tai yli 16(12) 6(5) 112(84)  

  Yhteensä 142(23) 81(13) 405(65) ,000 

      

Esikoisen huomiointi Alle 2 v 44(31) 27(19) 72(50)  

 2-3 v 42(18) 54(24) 133(58)  

 3-4 v 13(11) 26(21) 83(68)  

 4 v tai yli 26(19) 19(14) 89(66)  

 Yhteensä 125(29) 126(20) 377(60) ,001 
      

Seuraavan lapsen Alle 2 v 16(11) 66(46) 61(43)   

huomiointi 2-3 v 18(8) 87(38) 124(54)   

  3-4 v 7(6) 44(36) 71(58)   

  4 v tai yli 7(5) 33(25) 94(70)   

  Yhteensä 48(8) 230(37) 350(56) ,001 

      

 

 

Seuraavaksi samoja muuttujia tarkasteltiin vastaajan vanhemmaksi tuloiän mukaan. 

Vanhemmaksi tuloikä ei ollut tilastollisesti merkitsevä tässä aineistossa, eikä siis 

näyttänyt vaikuttavan siihen, millaisen ikäeron vastaaja katsoi olevan parempi 

sisarussuhteiden, vanhempien työssäkäynnin ja parisuhteen, äidin hyvinvoinnin tai 

lasten huomioinnin kannalta. (Liite 3, taulukko 6.) 

 

Mihin vastaukset perustuvat? 

   

Vastaajilta kysyttiin, mihin heidän käsityksensä edelle olevista kysymyksistä 

ensisijaisesti perustui. Kuviosta 3 nähdään, että lähes puolet vastaajista perusti 

käsityksensä kokemuksiinsa omista ja/tai lähipiirin lapsista sekä omiin lapsuuden 

kokemuksiinsa. Lähes yhtä paljon vastaajista sanoi, että suurin vaikuttaja käsityksille on 
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ollut pelkästään omat ja/tai lähipiirin lapset. Vain muutama vastaaja totesi 

kokemustensa perustuvan vain omiin lapsuuden kokemuksiin ja 2 % vastasi, että 

näkemykset eivät perustu annettuihin vaihtoehtoihin.  

 

 

Kuvio 3. Mihin vastauksesi ensisijaisesti perustuu? Prosenttiosuudet. 
 

6.2 Ikäerojen kaventumisen taustalla nähdyt syyt 

 

Toinen lapsi saadaan Suomessa aiempaa nopeammin esikoisen jälkeen ja esikoisen 

saamisiän on todettu vaikuttavan tähän (mm. Berg ja Rotkirch 2014; Nabukera ym. 

2009). Ruotsissa ja Australiassa on todettu myös perhepolitiikan piiriin kuuluvien 

etuuksien muutoksilla olevan yhteys sisarusten ikäeroihin (Hoem 1993; Lalive & 

Zweimüller 2009). Aikaisempaa tutkimusta ei sen sijaan ole tehty vanhempien 

näkemyksistä sisarusten ikäerojen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tässä tutkimuksessa 

halutaankin selvittää, millaisten tekijöiden vanhemmat kokevat vaikuttavan 

kaventuneiden ikäerojen takana.  

 

49 %

45%

4 % 2 %

Molempiin näistävaihtoehdoista Kokemuksiin omista ja / ti lähipiirin lapsista

Omiin lapsuuden kokemuksiin Ei kumpaankaan näistä vaihtoehdoista
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Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä yleisellä tasolla syntymävälien 

kaventumisen taustalla vaikuttavista syistä ja niiden tärkeydestä. Vastausvaihtoehdot 

olivat ”ei tärkeä syy”, ”en osaa sanoa” ja ” tärkeä syy”. Lähempänä yhtä oleva keskiarvo 

viittaa tärkeäksi nähtyyn syyhyn ja lähempänä -1 oleva keskiarvo viittaa ei tärkeänä 

nähtyyn syyhyn. Kuviosta 4 nähdään, että tärkeimpinä syinä sisarusten ikäerojen 

kaventumiselle nähtiin vauvavuosien saaminen kerralla alta pois sekä sisarusten 

leikkitoveruus. Yhtäkään syytä ei nähty täysin merkityksettömäksi, mistä kertoo se, että 

väittämien keskiarvot pysyvät positiivisina. 

 

 

 

Kuvio 4. Ikäerojen kaventumisen taustalla nähtyjen syiden tärkeys, keskiarvot (-1= ei 
tärkeä syy, 1= tärkeä syy), mukana luottamusvälit. Huom. Kuvio alkaa arvosta -0,2. 
 

6.2.1 Ehtiminen ja kiire ovat naisille tärkeitä syitä 

 
Taulukossa 7 esitellään kaventumisen taustalla nähtyjä syitä sukupuolen mukaan. 

Sukupuoli oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0,043) kysymyksessä, joka koski 

ihmisten halua saada vauvavuodet kerralla alta pois. Naisista 83 % mielsi tämän 

tärkeäksi syyksi ja miehistä 74 %. Ei tärkeänä syynä tätä piti naisista 12 % ja miehistä 16 

%. 

 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Sisaruksisat halutaan läheisiä leikkitovereita
toisilleen

Perhevapaiden ja -tukien kannalta lapset on
helpompi ajoittaa lähelle toisiaan

Lapsia halutaan saada tiheästi, jotta ehtisi saada niin
monta lasta kuin toivoo

Pitkät syntymävälit haittavaat äidin työssäkäyntiä

Ihmiset haluavat saada vauvavuodet "kerralla alta
pois"

Lyhyet syntymävälit helpottavat lastenhoidon
järjestämistä
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Sukupuoli oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=0,000) kysymyksessä, jossa kysyttiin 

näkevätkö vastaajat tärkeäksi syyksi sen, että lapsia halutaan saada tiheästi, jotta ehtisi 

saada niin monta lasta kuin toivoo. Suurin osa miehistä (59 %) näki, että tämä ei ollut 

tärkeä syy sisarusten ikäerojen kaventumisessa, kun taas naisista suurin osa (51 %) näki, 

että tämä on tärkeä syy. Sukupuoli oli myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p=0,000) 

perhevapaiden ja tukien ajoittamisen helppoutta koskevassa väittämässä. Tässä 

väittämässä naiset olivat miehiä yksimielisempiä. Suurin osa naisista (64 %) näki tämän 

tärkeäksi syyksi. Myös miehistä suurin osa (44 %) piti tätä tärkeänä syynä, mutta 

kolmasosa ei sanoi myös, että perhevapaat ja tuet eivät ole tärkeä syy ikäerojen 

kaventumiselle.  
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Taulukko 7. Sisarusten ikäerojen kaventumisen taustalla nähdyt syyt 
tarkasteltuna vastaajan sukupuolen mukaan (suluissa prosenttiosuudet). 

    Ei tärkeä syy 
En osaa 

sanoa Tärkeä syy P-arvo 

Lyhyet syntymävälit helpottavat  Nainen 142(29) 66(13) 291(58)   

lastenhoidon järjestämistä Mies 48(37) 17(13) 64(50)   

  Yhteensä 190(30) 83(13) 355(57) ,137 
      

Ihmiset haluavat saada  Nainen 61(12) 23(5) 415(83)  

vauvavuodet ”kerralla alta pois” Mies 21(16) 12(9) 96(74)  

 Yhteensä 82(13) 35(6) 511(81) ,043 
      

Pitkät syntymävälit haittaavat Nainen 152(31) 81(16) 266(53)   

äidin työssäkäyntiä Mies 33(26) 23(18) 73(57)   

  Yhteensä 185(30) 104(17) 339(54) ,551 
      

Lapsia halutaan saada tiheästi,  Nainen 169(34) 76(15) 254(51)  

jotta ehtisi saada niin monta Mies 76(59) 20(16) 33(26)  

lasta kuin toivoo Yhteensä 245(39) 96(15) 287(46) ,000 
      

Perhevapaiden ja -tukinen  Nainen 120(24) 59(12) 320(64)   

kannalta on helpompi ajoittaa Mies 43(33) 29(23) 57(44)   

lapset lähelle toisiaan Yhteensä 163(26) 88(14) 377(60) ,000 
      

Sisaruksista halutaan läheisiä Nainen 43(9) 25(5) 431(86)  

leikkitovereita toisilleen Mies 18(14) 8(6) 103(80)  

  Yhteensä 61(10) 33(5) 534(85) ,150 

 

 

6.2.2 Ensimmäinen intervalli ja vanhemmaksi tuloikä suhteessa tärkeinä 

pidettyihin ikäerojen kaventumisen syihin 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin syntymävälien kaventumisen taustalla nähtyjä syitä vastaajien 

ensimmäisen intervallin mukaan. Ensimmäisen ja toisen lapsen ikäero ei näyttäytynyt 

tilastollisesti merkitsevänä tekijänä vastaajien näkemyksille syntymävälien 

kaventumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä, paitsi väittämän ”lapsia halutaan saada 

tiheästi, jotta ehtisi saada niin monta lasta kuin toivoo” kohdalla. Tässä ensimmäinen 

intervalli oli tilastollisesti melkein merkitsevä määrittäjä näkemyksille (p= 0,045). 

Hieman useampi vastaaja lyhimmästä intervalliluokasta ei nähnyt tätä tärkeänä syynä 
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(44 %), kun taas seuraavasta ryhmästä, 2-3 vuotta, enemmistö näki tämän tärkeänä 

syynä (54 %). 3-4 vuoden ryhmässä vastaajat jakautuivat suunnilleen puoliksi ja 

pisimmän intervallin ryhmässä taas hieman useampi näki sen, että lapsia halutaan saada 

tiheästi, jotta ehtisi saada niin monta lasta kuin toivoo, tärkeäksi syyksi. (Liite 3, taulukko 

8.) 

 

Ikäerojen kaventumisen taustalla nähtyjä syitä tarkasteltiin vielä vanhemmaksi tuloiän 

mukaan, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut kuin lastenhoidon helppouden 

järjestämisen osalta (p = 0,04). Tämän muuttujan kohdalla kolmessa nuorimmassa 

vanhemmaksi tuloiän ryhmässä vastaajista 55-62 % katsoi, että lastenhoidon 

järjestämisen helppous on tärkeä syy ikäerojen kaventumisen taustalla. Yli 35 -

vuotiaiden esikoisen saajien ryhmässä vain 38 näki tämän tärkeäksi syyksi, kun 45 % 

sanoi, ettei lastenhoidon järjestämisen helppous ole tärkeä syy. (Liite 3, taulukko 9.) 

 

6.3 Ensimmäinen syntymäintervalli taustamuuttujien valossa 

 

Ensimmäisen lapsen saamisiän tiedetään korreloivan ensimmäisen syntymäintervallin 

kanssa niin, että myöhemmällä iällä ensimmäisen lapsen saaneet saavat yleensä 

seuraavan lapsen nopeammin (mm. Berg ja Rotkirch 2014). Kuitenkaan tämä ei selitä 

kaikkea syntymävälien taustalla olevaa, vaan vanhempien syyt voivat olla perheen 

sisäisiä, esimerkiksi sisarusten toivottuihin suhteisiin liittyviä, tai ulkoisia, kuten 

työllisyyteen liittyviä. Seuraavaksi sisarusten ikäeroja koskevista väittämistä, jotka 

esiteltiin kappaleessa 5.1, tehtiin faktorianalyysi, josta saatuja faktoripisteitä käytettiin 

regressioanalyysin ensimmäisinä selittävinä muuttujina selittämään vastaajien 

ensimmäistä intervallia.  

 

Mielekkäimmäksi vaihtoehdoksi muodostui neljän faktorin kokonaisuus (taulukko 10). 

Ensimmäinen faktori sai nimekseen ”työ, hyvinvointi ja parisuhde”. Sille latautui 

alkuperäiset muuttujat ”vanhempien työssäkäynnin kannalta on parempi”, ”äidin 

terveyden ja jaksamisen kannalta on parempi” sekä ”vanhempien parisuhteen kannalta 

on parempi”.  Toinen faktori sai nimekseen ”leikkikaveruus, huolehtiminen ja 
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läheisyys”. Sille latautui muuttujat ”sisarukset ovat toisilleen leikkikavereita”, 

”sisarukset oppivat huolehtimaan toisistaan” ja ”sisarusten välinen suhde jää helposti 

etäiseksi”. Kolmannelle faktorille latautui muuttujat ”sisarukset riitelevät enemmän” ja 

”sisarukset ovat toisilleen mustasukkaisia” ja tämä faktori sai nimekseen ”riitely ja 

mustasukkaisuus”. Viimeiselle faktorille latautui muuttujat ”sisarukset ovat toisilleen 

mustasukkaisia”, ”on vaara, ettei esikoinen saa tarpeeksi huomiota” ja ”on vaara, ettei 

viimeksi syntynyt saa tarpeeksi huomiota” ja tämä faktori sai nimekseen ”huomiointi ja 

mustasukkaisuus”.  

 

Kaikki neljä faktoripistettä on tulkittu niin, että suurella ikäerolla näitä ominaisuuksia on 

enemmän tai ne voivat paremmin. Ensimmäisen faktorin osalta siis suurella ikäerolla 

työ, hyvinvointi ja parisuhde voivat paremmin. Toisen faktorin osalta suurella ikäerolla 

lapset ovat leikkikavereita toisilleen, oppivat huolehtimaan toisistaan ja tulevat 

helpommin läheisiksi. Kolmas faktoripiste on tulkittavissa niin, että suurella ikäerolla 

sisarukset riitelevät enemmän ja ovat mustasukkaisia toisilleen. Neljäs faktori ilmaisee, 

että lasten huomiointi on helpompaa suurella ikäerolla, mutta mustasukkaisuutta on 

enemmän.  
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Taulukko 10. Muuttujien yhdistäminen faktorianalyysilla 

  

1. Työ, 
hyvinvointi, 
parisuhde 

2. Leikkikave-
ruus,huoleh-
timinen ja 
läheisyys 

3. Riitely, 
mustasukkai-
suus 

4. Huomiointi  ja 
mustasukkai-
suus 

Kommunali-
teetti 

Sisarukset ovat toisilleen        

leikkikavereita ,085 ,726 ,062 ,057 ,534 

Sisarukset riitelevät        

enemmän -,089 -,025 ,745 -,049 ,589 

Sisarukset oppivat        

huolehtimaan toisistaan ,216 ,301 -,149 -,088 ,322 

Sisarukset ovat toisilleen         

mustasukkaisia ,012 ,002 ,339 ,361 ,347 

Sisarusten välinen suhde        

jää helposti etäiseksi ,072 -,581 ,054 ,073 ,356 

On vaara, ettei esikoinen       

saa tarpeeksi huomiota ,009 -,079 ,046 ,471 ,27 
On vaara, ettei viimeksi 
syntynyt       

saa tarpeeksi huomiota -,149 ,025 -,09 ,545 ,361 

Vanhempien työssäkäynnin        

kannalta on parempi ,414 ,163 ,014 -,019 ,259 
Äidin terveyden ja 
jaksamisen        

kannalta on parempi ,643 -,063 -,085 -,152 ,576 

Vanhempien parisuhteen        

kannalta on parempi ,873 -,042 -,052 ,001 ,769 

Ominaisarvo 3,46 1,23 ,98 ,87   

Estimaatio menetelmä: Principal Axis Factoring.      

Rotaatio menetelmä: Oblimin with Kaiser Normalization.     

 

Regressioanalyysi 

 

Faktorianalyysista saatuja faktoripisteitä käytettiin regressioanalyysissa ensimmäisenä 

selittävänä tekijänä selittämään vastaajien ensimmäistä syntymäintervallia (malli1). 

Mallissa 2 vakioitiin taustamuuttujiksi sukupuoli, vanhemmaksi tuloikä ja omien lasten 

lukumäärä. Tulokset on koottu taulukkoon 11. Ensimmäisestä mallista nähdään, että 

vain toiselle faktorille latautuminen on tilastollisesti merkitsevää (p= 0,000) intervallin 

ennustamisessa. Tälle sisarusten suhteita koskevalle faktorille latautuminen indikoi 

intervallin pidentymistä noin puolella vuodella (B= 0,516). Leikkikaveruuden, sisarusten 

toisistaan huolehtimisen ja keskinäisen läheisyyden pitäminen parempana suurella 

ikäerolla siis ennustaa intervallin pidentymistä puolella vuodella. Ensimmäisen mallin 
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selitysaste jää alhaiseksi (8,3 %) ja ainoa tekijä, jolla näyttäisi olevan merkitystä 

intervallin ennustamisessa, on toinen faktoripiste.  

 

Toisessa mallissa vakioitiin vanhemmaksi tuloikä, sukupuoli ja omien lasten lukumäärä. 

Mallin selitysaste nousee hieman (yht. 11,2 %), mutta jää silti alhaiseksi. Aluksi 

havaittujen yhteyksien suunta ei muutu, mutta vaikutukset hieman heikkenevät. Toinen 

faktoripiste on edelleen tilastollisesti erittäin merkitsevä selittäjä, luottamusvälin ollessa 

myös positiivinen ja suhteellisen pieni. Vanhemmaksi tuloikä näyttää olevan 

tilastollisesti erittäin merkitsevä (p= 0,000) ja luottamusväliltään pieni (-0,1…-0,032) 

selittäjä. Sen vaikutus ei kuitenkaan ole suuri (B= 0,066), eli jokainen ikävuosi lyhentää 

ensikertalaisen vanhemman ennustettua syntymäväliä alle kuukaudella. Sukupuoli ei 

näyttäydy tässä aineistossa tilastollisesti merkitsevänä tekijänä syntymäintervallien 

ennustamisessa. Kahden lapsen vanhempiin verrattuna kolmen, neljän ja viiden tai sitä 

useamman lapsen vanhemmilla näyttää olevan lyhemmät intervallit, mutta vain kolmen 

lapsen vanhemmuudella on tilastollista merkitsevyyttä (p= 0,011). Viiden tai sitä 

useamman lapsen vanhemmuus puolestaan näyttää ennustavan intervallin 

kaventumista melkein vuodella (B=0,969), ollen myös tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p= 0,006). On hyvä kuitenkin huomioida, että vastaajista vain kuudella prosentilla oli 5 

tai sitä useampia lapsia. 
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Taulukko 11. Taustamuuttujien yhteys vastaajien ensimmäiseen intervalliin 

      95 % luottamusväli 

Malli   B Alempi Ylempi 

1 Vakio 2,736 2,582 2,891 

  1. Työssäkäynti, hyvinvointi ja parisuhde ,167 -,121 ,454 

  2. Leikkikaveruus, huolehtiminen, läheisyys ,516*** ,291 ,74 

  3. Riitely, mustasukkaisuus -,126 -,38 ,128 

  4. Huomiointi ja mustasukkaisuus -,024 -,378 ,329 

  Selitysaste: 8,3 %       

2 Vakio 4,765 3,774 5,756 

 1. Työssäkäynti, hyvinvointi ja parisuhde ,155 -,131 ,44 

 2. Leikkikaveruus, huolehtiminen, läheisyys ,482*** ,259 ,704 

 3. Riitely, mustasukkaisuus -,085 -,338 ,169 

 4. Huomiointi ja mustasukkaisuus -,058 -,412 ,297 

 Vanhemmaksi tuloikä -,066*** -,1 -,032 

 Mies ,251 -,153 ,654 

 3 lasta -,455* -,803 -,106 

 4 lasta -,468 -1,069 ,133 

 5 lasta tai enemmän -,969** -1,664 -,274 

  Selitysaste: 11,2 %       
Tilastollinen merkitsevyys: 
*** = Erittäin merkitsevä 
  ** = Merkitsevä 
    * = Melkein merkitsevä 
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6.4 Ikäerojen perustelut avovastauksissa 

 

Avovastausten analysoinnilla halusin syventää ymmärrystä siitä, miten erilaisia ikäeroja 

perustellaan. Etsin tekstivastauksista mainintoja eri tekijöistä, joiden vastaajat kokivat 

vaikuttavan sisarusten syntymäväleihin. Aluksi vastauksista hahmottui erottelu ja 

vastakkainasettelu pienen sekä suuren ikäeron välillä. Osassa vastauksista tuotiin myös 

esille se, että ikäerojen ei uskota vaikuttavan esimerkiksi sisarusten suhteisiin, mitä 

käsittelen analyysissa tuonnempana. Ikäerojen erottelun jälkeen teksteistä hahmottui 

vanhempien erilaisia katsantokantoja ja aiheeseen liittyvää teoriaa hyödyntäen 

ryhmittelin vastauksia ylempiin kategorioihin sen mukaan, kirjoitettiinko niissä arjen 

sujuvuudesta ja vanhemmuudesta, sisarusten välisestä dynamiikasta vai taloudellisista 

puolista. Mielenkiitoista oli, että molempien ikäerojen puolesta argumentoitiin osin 

samoilla teemoilla, kuten äidin helpommalla työssäkäynnillä. Perustelut olivat myös osin 

päällekkäisiä niin, että toiset vastaajat näkivät saman asian negatiivisena ja toiset 

positiivisena. Tämä tuli esiin esimerkiksi pohdittaessa mahdollisuutta, että isosisarus 

auttaisi pienemmän hoidossa. 

 

Avovastauksista nousi esiin osittain samoja teemoja kuin monivalintakysymyksissäkin, 

mutta myös näkökulmia, joita ei ollut esitetty lomakkeen muissa kysymyksissä. 

Avokysymys oli lomakkeessa monivalintakysymysten jälkeen, mikä on voinut ohjata 

vastaajan ajattelua tiettyyn suuntaan ja samojen teemojen esiintymiseen. Alla on 

esitetty ikäerojen perustelut kahdessa kuviossa, joista ensimmäiseen on koottu pienen 

ikäeron perustelut ja seuraavaan pidemmän ikäeron perustelut ryhmiteltynä teorian 

ohjaamiin yläkategorioihin (kuviot 5 ja 6).  
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Kuvio 5. Pienen ikäeron perustelut avovastauksissa 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Suuren ikäeron perustelut avovastauksissa. 

• Vauvavuodet nopeasti ohi

• Uusi vauva pienempi muutos

• Arki ja parisuhde

Vanhemmuus ja 
arki

• Läheisyys, toveruus ja tuki

• Riidoista oppiminen

• Samat kehitysvaiheet

• Isosisarus ei joudu hoivaajaksi

Sisarusten välinen 
dynamiikka ja 

kehitys

• Lasten tarvikkeiden kierrätys

• Vanhempainpäiväraha

• Äiti nopeammin takaisin töihin

Perheen talous ja 
työ

• Jaksaminen ja arjen sujuvuus

• Parisuhde

• Äidin terveys

• Lasten iän mukaisen kehitysvaiheen 
huomiointi

Vanhemmuus ja 
arki

• Vähemmän riitoja ja kateutta 

• Esikoisen kypsyys sekä vastavuoroinen 
oppiminen

• Isosisarus apuna pienemmän hoidossa

Sisarusten välinen 
dynamiikka ja 

kehitys

• Äiti ehtii palata töihin lasten välissäPerheen talous ja 
työ

Suuri ikäero 

Pieni ikäero 
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6.4.1 Vanhemmuus 

 

Suomessa vanhempien huoli omasta jaksamisesta on melko yleistä; 40 prosenttia 

vanhemmista oli huolissaan tästä. (Lammi-Taskula ja Salmi 2008, 39.) Erityisesti pieni 

ikäero voi olla haastavaa ja uuvuttavaa vanhemmille, mikä todetaan myös 

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilla (MLL Vanhempainnetti 6.11.2015). Toisaalta 

vanhemmat voivat kokea, että pikkulapsivuosien eläminen omana vaiheenaan auttaa 

jaksamaan, kun tietää, että valvominen ja arjen intensiivisyys helpottuvat pian. Tämä 

monivalintakysymyksissäkin tärkeäksi osoittautunut vaihtoehto nousi myös esiin 

vanhempien omissa pohdinnoissa sisarusten ikäeroista. Pikkulapsivaihe saatettiin kokea 

rankkana, mutta samalla nähtiin, että univajeen jaksaa paremmin omana 

elämänvaiheenaan, kun valvomista ei tarvitse aloittaa uudelleen seuraavan lapsen 

kohdalla. Suurella ikäerolla seuraava lapsi saatetaan kokea suurena elämänmuutoksena 

samalla tavalla kuin ensimmäinen vauva, ja myös tästä syystä lapset saatetaan haluta 

tehdä lähekkäin. 

 

”Pienempi ikäero on parempi vanhempien kannalta, lapsiluku kertaalleen 
valmiiksi, 5 vuotta kärsimystä, sitten helpottuu.” (Nainen 43v.) 

 
”Kerralla unettomat yöt ja vauva-arki tulee kärsittyä, ettei tarvitse montaa 
kertaa aloittaa alusta.” (Nainen 39v.) 
 
”Uusi vauva on perheelle pienempi kriisi ja elämänmuutos, kun ikäero on 
pieni.” (Nainen 39v.) 

 
 
Pidempi ikäero nähtiin parempana sitä vastoin juuri sen takia, että lasten välissä ehtii 

nukkua muutaman vuoden kunnolla, jolloin jaksaa taas paremmin valvoa uuden vauvan 

kanssa. Vanhempien unenpuutteen nähtiin vaikuttavan koko perheeseen ja lisäävän 

riskiä henkiseen ylikuormittumiseen. Tutkimuksissa havaitut vanhempien kohonnut 

lääkkeiden käytön ja kuolleisuuden riski lyhyillä ikäeroilla voi toimia juuri tällaisten 

ylikuormittumisen mekanismien kautta. Vastauksissa lasten eriaikaisen vaippaiän ja 

esikoisen omatoimisuuden pidemmällä ikäerolla nähtiin lisäävän arjen sujuvuutta. 
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Vaikka vanhemmille ei kertyisikään univelkaa vauva-aikana, voi kaksi vauvaikäistä olla 

muutoinkin raskasta ajankäytön ja arjen sujuvuuden kannalta.  

 

”Pienessä ikäerossa on koko perheen taakkana tauoton univelka, josta 
vanhemmat eivät ehdi palautua ennen uuden lapsen tuloa ja uusia 
valvomisia. Univelka vaikuttaa kaikkiin elämän alueisiin.” (Nainen 35v.) 
 
”Kaksi vaippaikäistä = tosi työlästä. Kaksi yöllä heräilijää = uuvuttavaa.” 
(Nainen 38v.) 

 
”Ei kahta samaan aikaan vaipoissa jos ikäero 3+ [vuotta].” (Mies 49v.) 

 
”Sisarusten pieni ikäkero altistaa parisuhteen tiukille, koska aikaa on 
rajallisesti ja aika ei vain yksinkertaisesti riitä kaiken pyörittämiseen.” 
(Nainen 28v.) 

 

Toisaalta taas koettiin, että pienellä ikäerolla lasten samat kehitysvaiheet voivat 

helpottaa perhe-elämää ja lähentää vanhempien parisuhdetta, esimerkiksi yhteisten 

tekemisten kautta. Suurella ikäerolla voi olla todennäköisempää, että lapset ovat 

kiinnostuneita eri asioista, jolloin myös vanhemmat joutuvat jakautumaan toisen ollessa 

vanhemman lapsen kanssa ja toisen nuoremman kanssa. Myös se, että lapsilla on 

yhteistä tekemistä, voi antaa vanhemmille enemmän omaa aikaa. 

 

"Samanlaiset kiinnostuksen kohteet, esim. kesälomalla.” (Mies 34v.) 
 
"Lasten pieni ikäero tukee vanhempien parempaa yhteiselämää.” (Mies 
35v.) 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että vanhempien terveys voi olla koetuksella 

lyhyillä syntymäväleillä (Read ym. 2012) ja myös vanhempien ennenaikainen kuolleisuus 

saattaa lisääntyä (Grundy ja Kravdal 2014). Toisaalta Amanda Wendt ja kumppanit 

(2012) ovat sanoneet, että tutkimusta on vielä liian vähän, jotta kausaalista 

johtopäätöstä lyhyiden ikäerojen ja vanhempien terveysriskien välillä voitaisiin vetää. 

Kuitenkin tässä aineistossa äidin terveydestä oltiin huolissaan ja arveltiin, että liian 

lyhyellä ikäerolla äidin elimistö ei ehdi palautua synnytyksestä ja imetyksestä.  

 

”Synnytyksestä pitäisi ehtiä toipua, siihen ei jää paljoa aikaa, jos ikäero 
lasten välillä on pieni.” (Nainen 35 v.) 
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”Jos on useita lapsia, on varmasti raskasta, jos he syntyvät lyhyin välein. 
Äidin elimistö ei ehdi toipua, ja lastenhoito on rankkaa.” (Nainen 75v.) 

 

Lasten kehityksellä ja sisarusten ikäeroilla tiedetään olevan yhteys. Lyhyen syntymävälin 

lapset saattavat olla suuremmassa riskissä kokea välinpitämättömyyttä vanhempien 

taholta ja myös ensimmäisen lapsen käytösongelmien riski voi kasvaa (Sarah Shea 

Crowne ja kumppanit 2012). Pidemmän syntymävälin lapsilla saattaa puolestaan olla 

paremmat edellytykset menestyä akateemisesti myöhemmässä elämässä (Buckles & 

Munnich 2012, 632–638). Myös analysoitavassa aineistossa näkyi se, että lapsen iän ja 

kehitysvaiheen huomiointia pidettiin tärkeänä lapsen kehityksen kannalta ja pidemmän 

ikäeron nähtiin mahdollistavan tämä paremmin. Vastaajat katsoivat, että vaikka ikäero 

on pieni, kehitysvaiheessa voi silti olla isoja eroja, joten lapsia ei voi kohdella samalla 

tavalla. Vanhemmilla nähtiin myös olevan enemmän voimavaroja ja aikaa kummankin 

lapsen yksilölliselle huomioinnille pidemmällä ikäerolla. Negatiiviseksi puoleksi lyhyessä 

ikäerossa nähtiin erityisesti se, että esikoinen joutuisi kasvamaan isoksi liian nopeasti 

uuden vauvan myötä ja katsottiin myös, että suurella ikäerolla vanhemman on helpompi 

antaa jakamaton huomionsa yhdelle lapselle kerrallaan ja näin luoda kiinteä suhde 

lapseen. 

 

”Pienellä ikäerolla olevia lapsia tulee helposti kohdeltua kuin kaksosia, 
eikä niin, mitä ikätaso vaatisi.” (Nainen 38v.) 
 
”Kun ikäeroa on n. 3 vuotta (mikä ei ole mielestäni pitkä ikäero!), niin 
kaikki em. asiat sujuvat parhaimmalla mahdollisella tavalla. Silloin 
molemmille lapsille on selkeästi enemmän aikaa ja vanhemmilla on myös 
voimia.” (Nainen 52v.) 
 
"Jokaisen lapsen pitäisi saada olla pieni ja hoivan kohde tarpeeksi pitkään, 
jotta kiintymyssuhde kehittyy. Jos sisarus syntyy alle kahden vuoden 
ikäerolla, joutuu vanhempi kasvamaan isoksi liian nopeasti.” (Nainen 
44v.)  

 

6.4.2 Sisarusten välinen dynamiikka ja kehitys 

 

Sisaruksien väliset suhteet voivat olla pitkäkestoisimpia suhteita ihmisten elämässä ja 

Irish’n (1964) mukaan ne ovat yleensä emotionaalisesti toiseksi vahvimmat suhteet 
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vanhemman ja lapsen välisten suhteiden jälkeen (ks. Furman ja Buhrmester 1985, 448). 

Sisarusten välisiä suhteita rakenteistaa lämpö ja läheisyys, asema- ja voimasuhteet sekä 

konfliktitilanteet. (Furman ja Buhrmester 1985, 448, 457.) Vuorovaikutuksen määrä 

lapsena vaikuttaa oleellisesti suhteen muodostumiseen, ja suhde pysyy lämpimänä 

aikuisenakin, jos sitä hoidetaan ja vaalitaan, vaikka ikäero olisi pitkäkin (Ulla Rannikko 

2008). Sisarussuhteet ovat merkityksellisiä suhteita, mutta tutkimustieto ei tue käsitystä 

siitä, että suhteista muodostuisi olennaisesti paremmat lähekkäin syntyneillä 

sisaruksilla. Kuitenkin tässä aineistossa ajatus sisarusten läheisyydestä, 

leikkikaveruudesta ja kokonaisvaltaisesta toveruudesta näyttäytyivät tärkeinä syinä 

hankkia lapset lähekkäin.  

 

”Pienellä ikäerolla ystävyys on syvempi sisarusten välillä.” (Nainen 46v.) 
 

Lapsista voidaan haluta leikkiseuraa sekä tukea ja turvaa toisilleen, mutta myös 

murrosiän kokemusten jakaminen sekä aikuisiän läheiset suhteet voivat olla tärkeä 

tehdä lapset lähekkäin. Koulun käynnin samanlaisuus ja iän tuomat yhteiset 

kiinnostuksen kohteet, kaverit sekä harrastukset nähtiin hyvänä asiana lyhyessä 

ikäerossa. Isosisaruksen tuki kouluun liittyvissä asioissa voi olla mukavaa varsinkin, jos 

nuorempi sisar on hieman arempi luonteeltaan, ja toisaalta vanhempien huoli lasten 

pärjäämisestä esimerkiksi koulumatkalla voi vähentyä, kun he tietävät sisarusten 

kulkevan yhdessä. Koulunkäynnin, murrosiän ja itsenäistymisen samanaikaisuus voi 

edesauttaa kiinteän sisarussuhteen muodostumisessa, mutta myös tehdä vanhemmat 

luottavaisemmiksi lastensa pärjäämisen puolesta.  

 
”Lähes saman ikäiset voivat jakaa asioita jotka liittyvät samaan 
elämäntilanteeseen kuten murrosikä. Rakastumiset ja erot ja muut 
murrosikään liittyvät kokemukset voivat yhdistää saman ikäisiä 
sisaruksia” (Nainen 52v.) 

 
”On hyvä, että sisaruksilla voi olla yhteinen koulumatka ja vanhemman 
sisaruksen on helppo tukea nuorempaa.” (Mies 32v.)” 

 

Wyndol Furmanin ja Duane Buhrmesterin (1985, 457) mukaan sisarussuhteiden yksi 

erityispiirre, jota ei ole löydetty aikuisten välisiä suhteita tutkittaessa, on kilpailu. Kilpailu 

voi nousta siitä lähtöasetelmasta, että sisarukset jakavat biologiset ja tunnepohjaiset 
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siteet vanhempiensa kanssa, jolloin lapset voivat kokea tarvetta kilpailla muiden 

sisarustensa kanssa vanhempien huomiosta, hyväksynnästä ja rakkaudesta. Tämän 

aineiston vastaajien mielestä pidemmällä ikäerolla tältä kilpailulta kuitenkin 

vältyttäisiin. 

 

”Isolla ikäerolla molemmat lapset ehtivät olla pieniä omaan tahtiin, ei 
tarvitse kilpailla sisaruksen kanssa, ei tule ikuista kilpailua 
paremmuudesta.” (Nainen 43v.) 

 
”Pienellä ikäerolla kummatkin kilpailevat äidin huomiosta.” (Nainen 36v.) 

 

Ann M. Minnett ym. (1983) havaitsivat, että lähekkäin syntyneet sisarukset olivat 

useammin aggressiivisia toisiaan kohtaan kuin suuremman ikäerojen sisarukset. 

Samankaltaisia tuloksia saivat myös Furman ja Buhrmester (1985, 457) tutkimuksessaan; 

sisarusten ikäerojen ollessa pieniä, heidän välillään esiintyi enemmän ristiriitoja ja 

vihamielisyyttä. Konfliktien on havaittu olevan vielä aikuisiälläkin yleisempiä pienen 

ikäeron sisarusten kesken (Stocker ym. 1997, 217). Myös tässä vastaajat näkivät, että 

riidat ja mustasukkaisuus ovat yleisempiä lyhyellä ikäerolla. Vanhemman huomiosta 

kilpailemisen katsottiin aiheuttavan mustasukkaisuutta, mutta suuremmalla ikäerolla 

esikoisen kehittyneempi ymmärrys ja suhtautuminen pikkusisarukseen voi rauhoittaa 

tilannetta.  

 
”Pieni ikäero ei todellakaan tee lapsista parempia leikkitovereita, vaan 
riitapukareita. Kolme vuotta ikäeroa on hyvä siksi, että vanhempi tajuaa 
nuoremman pieneksi ja päinvastoin, jolloin molemmilla voi olla 
omanlaisensa roolit.” (Nainen 61v.) 

 

Toisaalta vastaajat näkivät myös, että riitely on luonnollinen osa sisarussuhdetta ja, että 

riidoista oppii hyödyllisiä sosiaalisia taitoja. Myös riitojen tasavertaisuus pienellä 

ikäerolla nähtiin hyvänä asiana, sillä suurella ikäerolla esikoisen saatetaan olettaa 

antavan aina periksi pienemmälle, jolloin esikoiselle voi tulla tunne, että vanhemmat 

ovat aina pienemmän puolella. 

 
”Riitoja syntyy varmasti osittain siksi lähekkäin syntyneillä lapsilla, koska 
ne leikkivät enemmän yhdessä. On luonnollista, että leikeissä syntyy 
riitoja. Niistä oppii hyviä vuorovaikutus taitoja elämää varten.” (Nainen 
44v.) 
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”Pienellä ikäerolla lasten riidat ovat tasavertaisempia, kovin isolla 
ikäerolla isompi voi tuntea itsensä niissä keinottomaksi. Tämä saattaa 
vanhemmille näkyä niin, että lapset selviävät konflikteistaan, mutta 
todellisuudessa syö esikoisen minäkuvaa ja sisarusten välistä suhdetta.” 
(Nainen 36v.) 

 

 
Pikkulapsia ja heidän vanhempia sisaruksia tutkittaessa on havaittu, että ikäeron ollessa 

suurempi, vanhempi sisarus kiinnittää enemmän huomiota pikkusisarukseen 

leikkiessään tämän kanssa ja heidän keskinäinen kommunikointi on vastavuoroisempaa 

ja sitoutuneempaa kuin pienemmän ikäeron sisaruksilla (Teti ym. 1989, 132–134). Myös 

tämän tutkimuksen vastaajat huomioivat sen, että suuremmalla ikäerolla lapset oppivat 

valtavasti toisiltaan, mutta varsinkin nähtiin, että pienempi sisarus oppii isommalta 

leikkiessään tämän kanssa. Oppimisen nähtiin olevan taitavan leikkimisen oppimista, 

sekä sosiaalistumista. Isosisaruksen kypsyys näyttäytyi toisaalta sisarusten välistä 

vuorovaikutusta auttavana tekijänä kehittyneemmän ymmärryksen osalta, ja toisaalta 

suurempi ikäero antaa myös esikoiselle mahdollisuuden näyttää taitonsa vanhempien 

silmissä sekä toimia opastajana nuoremmalle sisarukselle.  

 
”Leikkitoveruus ei vaadi saman ikäisyyttä. Isommassa ikäerossa 2,5-3 v. 
pienempi oppii isommalta, on taitava leikkijä jo hyvin pienenä. 
Isommalle on tietysti annettava myös omaa leikkiaikaa, omien saman 
ikäisten kavereiden kanssa, mutta usein pienellä taiturilla on osansa 
niissäkin!” (Nainen 36v.) 

 
”3 vuotta on ollut juuri sopiva ikäero: 3v haluaa luonnostaan olla pätevä 
ja "iso". Hän myös osaa jo suhtautua pienempään empaattisesti ja 
ymmärtäväisesti. (Nainen 36v.) 

 
Se, että suurella ikäerolla esikoinen auttaisi vanhempia nuoremman sisaruksen 

hoidossa, nousi perusteluissa esiin sekä hyvänä että huonona puolena. Pidemmällä 

ikäerolla esikoisen nähtiin voivan auttaa nuoremman hoivaamisessa ja tuntea tätä 

kautta itsenä tärkeäksi vanhempien silmissä. Toisaalta samainen tilanne nähtiin myös 

huonona asiana sisarusten väliselle dynamiikalle; leikkikaveruus muuttuu tällöin 

epätoivotuksi hoivaaja-hoivattava -suhteeksi. Huomattavasti suuremmalla ikäerolla 

nähtiin samanlaisia aspekteja. Toisaalta katsottiin, että teini-ikäinen sisarus voi suoda 

vanhemmalle toivotun hengähdystauon, mutta toisaalta katsottiin, että ei ole teini-

ikäisen tehtävä joutua hoivaajaksi pikkusisarukselle. 
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”Isompi ikäero saa vanhemman sisaruksen tuntemaan itsensä tärkeäksi 
"apulaiseksi". ” (Nainen 37v.) 

 
”Suuri ikäero mahdollistaa pienet hengähdyshetket vanhemmille: voi 
käyttää koiran korttelin ympäri tai piipahtaa kaupassa, jos vauvan kanssa 
on isoja, teini-ikäisiä sisaruksia.” (Nainen 38v.) 

 
”Liian suuresta ikäerosta johtuen eivät leiki keskenään vaan vanhempi 
lapsi on ikään kuin hoitaja.” (Mies 33v.) 

 
”[Suuresta ikäerosta on] haittaa, jos huomattavasti vanhempi iso sisarus 
joutuu kaitsemaan vanhempien apuna nuorempia sisaruksia.” (Nainen 
43v.) 

 
 

Judy Dunn ja Carol Kendrick (1982, 84–95 [ks. Rannikko 2008, 129-130]) kritisoivat 

käsitystä, jonka mukaan sisarusten myönteiset tai kielteiset välit voitaisiin ennustaa 

suoraan iän, sukupuolen tai ikäeron mukaan. Lapset ovat yksilöitä, joihin vaikuttaa 

ympäristö ja sen hetkiset tunteet, jonka vuoksi saman lapsen käyttäytyminen samaa 

sisarusta kohtaan voi vaihdella paljonkin hetkestä riippuen. Tutkimuksen vanhemmat 

huomioivat tämän lasten temperamentin ja luonteen vaikutuksen vastauksissaan, sekä 

kokivat, että vanhemmilla on suuri vastuu lasten kasvatuksessa ja siinä, miten lapset 

oppivat suhtautumaan toisiinsa. 

 

”En kuitenkaan usko, että ikäero on selittävä tekijä, vaan se, millä tavalla lapsia 
ohjataan kohtaamaan toisensa.” (Nainen 55v.) 
 
”Minun kokemukseni mukaan sisarusten ikäero ei ole merkityksellinen tekijä, 
kasvatukselliset valinnat ja perheen elämäntavat ja arvot ovat merkittävämpiä.” 
(Nainen 60v.) 
 
”Lasten persoonathan suureksi osaksi vaikuttavat heidän yhdessäolon 
sujuvuuteen. Mielestäni jopa enemmän kuin ikäero.” (Nainen 30v.) 

 

6.4.3 Perheen talous ja työ 

 
Lapsilisät, vanhempainpäivärahat ja kotihoidon tuki ovat mainitussa järjestyksessä 

suurimpia perhepoliittisia tulonsiirtoja lapsiperheille (THL 2014a, 38). Vuonna 1985 

voimaan tullut kotihoidontuki sallii vanhemman jäädä kotiin hoitamaan alle 

kolmevuotiasta lasta päivähoitoon sijoittamisen sijaan (Repo 2010, 46). Berg ja Rotkirch 
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(2014) ovatkin pohtineet kotihoidontuen mahdollista vaikutusta suomalaisten 

kaventuneisiin syntymäväleihin. Ruotsissa ja Australiassa on todettu myös 

vanhempainpäivärahan pituuden keston muutoksilla olevan selvä yhteys sisarusten 

saannin väleihin (Hoem 1993; Lalive & Zweimüller 2009). Vastauksista käy ilmi, että 

aineiston vanhemmat ovat huomioineet näiden molempien seikkojen, 

vanhempainpäivärahan sekä kotihoidontuen, vaikuttavan. Pitkä ikäero lasten välissä 

vaikuttaa epäsuotuisasti vanhempainpäivärahaan, ja toimeentulon epävakaus voi 

aiheuttaa stressiä perheessä.  

 
”Jos on yli kolmen vuoden ikäero, äiti tippuu perusäitiysrahalle, ellei käy 
lasten välillä töissä. Tämä on haitallista toimeentulolle ja voi lisätä stressiä 
perheessä.” (Nainen 36v.) 

 
”Pieni ikäero: äiti voi olla hoitovapaalla koko ajan ja hoitaa molempia 
lapsia yhtä aikaa.” (Mies 53v.) 

 
 

Äidin työssäkäynnin osalta perustelut jakautuivat sekä suurelle että pienelle ikäerolle. 

Vanhemmat näkivät, että pidemmällä ikäerolla töihin meno lasten välissä on mukavaa 

vaihtelua, jonka jälkeen jaksaa uudella energialla hoitaa uutta vauvaa. Toisaalta pienellä 

ikäerolla töistä poissaolo jää omaksi jaksokseen ja kokonaisaika jää todennäköisesti 

lyhemmäksi. 

 
”[Pitkällä ikäerolla] lasten välissä on ehtinyt palata töihin hetkeksi ja on 
taas jaksava äitiyslomalle ja osaa nauttia sekä vauvasta että 3-vuotiaasta 
taaperosta.” (Nainen 38v.)  

 
”[Lyhyellä ikäerolla] työnantajalle helpompaa, kun on poissa töistä vain 
kerran.” (Nainen 35v.) 

 
 

Lasten tarvikkeiden kierrätys nähtiin helpompana pienellä ikäerolla tarvikkeiden ja 

vaatteiden ajanmukaisuuden vuoksi, sekä siksi, että tavarat eivät tarvitsisi säilytystilaa 

moneksi vuodeksi. Tarvikkeiden kierrätys koettiin taloudelliseksi ja käytännölliseksi 

asiaksi pienellä ikäerolla. Pikkulapsivaiheessa perheellä täytyy olla isoja tavaroita, kuten 

rattaat, jotka vievät tilaa säilytyksessä sekä kuljetuksessa. Se, että isoista välineistä voi 

luopua, eikä niitä tarvitse ottaa uudelleen käyttöön, koettiin positiivisena asiana pienen 

ikäeron puolesta. 
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”Vaatteet ja tarvikkeet helpompi säilöä ja kierrättää, kun ikäero ei ole 
suuri.” (Nainen 28v.) 

 
”[Pieni ikäero on] kustannustehokas, sillä vaatteet yms. ovat vielä 
tarpeeksi ajan mukaisia.” (Nainen 35v.) 

 
”[Pientä ikäeroa puoltaa] lukuisat käytännön asiat; ei tarvitse katsoa ja 
hankkia rattaita 10 vuotta, urheiluvälineet voi kierrättää, jopa perheen 
auton voi vaihtaa rattaiden kuljettelun jälkeen normaaliksi.” (Mies 53v.) 

 
 

6.5 Ikäerojen kaventumisen syyt avovastauksissa 

 

Sisarusten kaventuneiden ikäerojen takana vaikuttavia syitä haluttiin tutkia ja tietoa 

syventää analysoimalla vielä avovastauksia. Toinen lapsi syntyy aiempaa nopeammin 

ensimmäisen lapsen jälkeen, ja kirjallisuudessa ollaan melko yksimielisiä siitä, että 

ainakin lapsiin kohdistuvat raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatioriskit, sekä 

lapsien kasvun ja kehityksen ongelmat, saattavat lyhyellä syntymävälillä lisääntyä. (Ks. 

luku 3.) Yleisesti se, että äitien ravitsemus ja terveys sekä elinolot muutenkin ovat 

parantuneet viimeisen sadan vuoden aikana, nousivat vastauksissa esille lyhyitä 

syntymävälejä mahdollistavana tekijänä. Mutta vaikka jokin on mahdollista, ei se 

tarkoita, että näin välttämättä halutaan toimia, minkä takia täytyy tutkia ihmisten 

halujen takana olevia syitä. Vanhempien ajatuksissa tärkeänä tekijänä näyttäytyi 

myöhentynyt vanhemmuus ja erityisesti ensisynnyttäjien iän nousu. Myös tähän liittyvät 

pelko hedelmällisyyden laskusta ja kiireen tunne näkyivät vastauksissa. Kiireen tunne voi 

syntyä myös siitä ajatuksesta, että vanhemmat eivät halua olla liian vanhoja lasten 

tullessa teini-ikään.  

 

Myös ulkopuolelta tulevilla ajatuksilla nähtiin olevan vaikutusta, sillä vastauksista 

hahmottui ajatus yhteiskunnassa vallitsevasta kahden vuoden paradigmasta. Tähän 

liittyy kokemus siitä, että lasten saaminen kahden vuoden välein on yleisesti 

hyväksyttävä tapa toimia, ja myös lähipiiri saattaa kannustaa tuoreita vanhempia 

hankkimaan toinen lapsi nopeasti. Paradigmaan liittyy myös epärealistinen kuva kahden 

pienen lapsen hoidosta helppoudesta, sekä ajatus idyllisistä sisarussuhteista lyhyellä 

ikäerolla. Ikäerojen kaventumisen taustalla nähdyt syyt olivat jaoteltavissa kolmeen 
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ryhmään sen mukaan, puhutaanko niissä sosiaalisesta ympäristöstä ja uskomuksista, 

yhteiskunnallisista tekijöistä, kuten työelämästä, vai lasten hankintaan suhtautumisesta 

(kuviot 7 ja 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Yhteiskunnalliset tekijät 

 

 

Kuvio 8. 

 

6.5.2 Vanhemmuuden myöhentyminen 

 

Naisilla ensimmäisen lapsen keskisynnytysikä on noussut Suomessa vuodesta 2010 

vuoteen 2014 kolme kymmenystä, ollen nyt 28,6 vuotta. Kaikkien synnyttäneiden keski-

ikä on myös noussut 30,1 vuodesta 30,5 vuoteen. (SVT 2015.) Yhdysvaltalaisessa 
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tutkimuksessa todettiin, että yli 30 vuotiailla ensimmäisen lapsen saajilla on suurempi 

todennäköisyys lyhyeen syntymäväliin kuin nuorempana lasten hankinnan aloittaneilla 

äideillä (Gemmill ja Lindberg 2013). Kirjoittajat nostavat esille tärkeän huomion siitä, 

että yli 30 -vuotiaiden, parempiosaisten naisten keskuudessa lyhyistä syntymäväleistä 

yli puolet oli tarkoituksen mukaisesti ajoitettuja syntymiä. Tämä seikka on yhteneväinen 

Suomen tilanteen kanssa; korkeasti koulutetut naiset, jotka tulevat äideiksi yli 30 

ikävuoden jälkeen, hankkivat seuraavan lapsen tarkoituksellisesti nopeasti ensimmäisen 

jälkeen (Berg ja Rotkirch 2014). Tässäkin aineistossa vastaajat näkivät, että noussut 

esikoisen saamisikä vaikuttaa hyvin paljon kaventuneisiin ikäeroihin.  

 
”Ensimmäinen lapsi syntyy, kun äiti on n. 30 vuotta. Useamman lapsen 
tekemiseen ei jää monia vuosia aikaa, joten ne on pakko tehdä tiheässä 
tahdissa, jos haluaa useampia.” (Mies 33v.) 

 
”Äitien korkeampi ikä esikoista tehdessä vaikuttaa varmasti siihen, että 
tehdään nopeasti, kun on tavallaan pakko.” (Nainen 37v.) 

 
 

Esikoisen saamisiän nousun syyksi puolestaan esitettiin vanhempien halua jatkaa 

nuoruuttaan mahdollisimman pitkään, mutta naisten korkea koulutus itsessään ei 

saanut mainintoja.  

 

”Naiset elävät pitkään nuoruutta ja kolmevitosina ne tajuu, että mä 
tahdon perheen. Ei siinä auta, kun pistää tuulemaan.” (Nainen 34v.) 

 

Toisaalta työelämä nousi vastauksissa esiin syntymävälejä lyhentävänä tekijänä, ja on 

oletettavaa, että urasuuntautuneilla naisilla on myös korkea koulutus. Työelämä näkyi 

vastauksissa kahden suuntaisena vaikuttimena syntymävälien kaventumiselle. Ensiksikin 

pitkä äitiysloma lasten kanssa kotona ollessa nähtiin uraa rajoittavana tekijänä, minkä 

seurauksena lapset halutaan tehdä peräkkäin. Näin minimoidaan työstä poissaoloaika. 

Työelämän toisen suuntainen vaikutin on työn puute ja työttömyys. Vastaajat 

ajattelivat, että mikäli ensimmäisen lapsen jälkeen ei ole työpaikkaa mihin palata, on 

toisen lapsen tekeminen lyhyellä aikavälillä hyvä vaihtoehto. Tällöin perheen tuet eivät 

laske, ja myöhemmin kun työpaikka löytyy, ei tarvitse jäädä äitiyslomalle, jos 

lapsilukumäärä on jo täysi.  
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”Lasten kanssa ei uskalleta jäädä kotiin, pelätään uran puolesta, jos isoilla 
ikäeroilla on vuosikausia kotona.” (Nainen 33.) 

 
”Jos halutaan, että naiset menestyvät urallaan, niin tässä järjestyksessä: 
1) ei lapsia, 2) 1 lapsi 3) lapset pienin välein. On fakta, että esim. 7 vuoden 
kotonaolo täysin irrottaa äidin osaamisesta ja pätevyydestä. Jopa 
suorittavan tason työntekijät ovat täysin ns. pihalla palatessaan töihin.” 
(Mies 53v.) 

 
”Naisten pätkätyöt eli kun ei ole hyvää työtä mihin palata tehdään lapsia.” 
(Nainen 45v.) 

 

 

6.5.2 Yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön vaikutus 

 

Syntymävälit lyhenivät Suomessa vuosina 1955–1975 syntyneillä miehillä sekä naisilla 

kuitenkin niin, että suurin pudotus tapahtui 1955 ja 1965 syntyneiden vanhempien 

välillä (Berg ja Rotkirch 2014). Keski-ikä ensimmäisen lapsen syntyessä näillä kohorteilla 

oli 25 vuoden paikkeilla, joten suurin syntymävälien lyhentyminen ajoittuu noin 1970 -

luvun lopusta 80 -luvun loppuun. Kotihoidontuki on tullut voimaan samoihin aikoihin, 

vuonna 1985, ja kuten Berg ja Rotkirch pohtivat, näyttää siltä, että lapsen kolme 

vuotiaaksi kotona hoidon mahdollistava tuki on myös vanhempien mielestä tärkeä syy 

lasten tekemiselle peräkkäin. Myös vanhempainpäiväraha määräytyy Suomessa 

aikaisempien tulojen perusteella ja korvaus säilyy muuttumattomana seuraavan lapsen 

kohdalla, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta 

(Kela 2016). Vastauksista välittyi se, että perhepoliittisten tukien maksimointia pidetään 

tärkeänä syynä ikäerojen kaventumiselle.  

 
”Kelan tuki vaatii alle 3v ikäeron, jotta saa korvaukset ennen ensimmäistä 
raskautta olleiden tulojen perusteella. Tietysti pienen lapsen 
vanhemmalla pienemmät tulot heti lapsen jälkeen työhön paluun jälkeen. 
Esim. itse lääkärinä minun on välttämätöntä tehdä vähemmän lisätöitä 
lapsen ollessa pieni.” (Nainen 32v.) 

 

Vastauksista kävi ilmi, että vanhemmat myös ajattelevat hyvin vahvasti ikäerojen 

kaventumisen taustalla olevan sosiaalisen ympäristön vaikutteet ja muiden ihmisten 

mielipiteet sekä painostus. Teksteissä kahden vuoden ikäerosta puhutaan toisaalta 
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idyllinä ja tavoiteltavana perhemallin ja toisaalta tätä idylliä pidetään sosiaalisesti 

rakentuneena, epätodellisena mallina, jota pidetään yhteiskunnallisessa puheessa yllä. 

Kutsun tätä ilmiötä kahden vuoden paradigmaksi. Siihen, puhutaanko peräkkäin 

tehdyistä lapsista perhemallina ihannoituna vai harhaluulona ihanteesta, vaikuttavat 

varmasti vastaajien omat kokemukset, sillä ihminen tekee tulkintoja omien kokemusten 

pohjalta ja suodattaa tietoa ajattelunsa läpi. Kuitenkin vastauksista nousi esille uskomus, 

että peräkkäin tehtyjä lapsia ihannoidaan stereotyyppisesti, ilman kritiikkiä rankasta 

arjesta.  

 

”Lapsista halutaan kaverit toisilleen, heistä halutaan läheisiä toisilleen ja 
niin heistä tulee.” (Nainen 56v.) 

 
”Pienestä ikäerosta puhutaan idylliseen sävyyn, puhutaan meillä kuin se 
olisi "perusjuttu", korostaen sitä, miten sisaruksille on sitten seuraa 
toisistaan jne. positiivisia asioita. Liian vähän puhutaan realistisesti, mitkä 
asiat voivat joutua koetukselle siinä tilanteessa. Myös korostetaan "miten 
lyhyt se aika on, kun lapset ovat pieniä". Jos arki on jatkuvasti rankkaa, ja 
esim. tukiverkostot eivät ole vankat, pikkulapsivuodet eivät ole mikään 
lyhyt aika.” (Nainen 35v.) 

 
”Kiiltopaperinen kuva leikkivistä sisaruksista ja äidin jaksamisesta, mitä 
erityisesti äidit ylläpitävät.” (Nainen 36v.) 

 
”Epärealistiset haaveet ihanasta isosta lapsiperheestä, jossa lapset ovat 
kaikki toistensa kavereita ja putkeen tehtyjä.” (Nainen 29v.) 
 

 

Myös läheiset ihmiset saattavat tahallaan tai tahattomasti painostaa uutta äitiä 

hankkimaan toinen lapsi heti perään, mikä kertoo myös kulttuurisesta suhtautumisesta 

ja ylläpidetystä mielikuvasta peräkkäin syntyneistä lapsista ihanneperhemallina. 

 
”Ehkä myöskin yhteiskunta (muut ihmiset) painostavat siihen, että 
kannattaa hankkia lapset pienellä ikäerolla. Näin minulle ainakin on 
sanottu monelta suunnalta.” (Nainen 27v.) 

 
”Lähipiirin vaikutus - normiutunut käytäntö joissakin piireissä, erityisesti 
korkeammin koulutettujen.” (Nainen 31v.) 

 
”Usein pieni ikäero on toivottu. Sen sijaan suurempi ikäero ei ole aina 
toivottu. Sellainen 2-3v ikäero tuntuu olevan yhteiskunnallisesti 
hyväksytty, alle tai yli niin voivotellaan ja ihmetellään.” (Nainen 34v.) 
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Uskonto ja ehkäisyyn liittyvät kysymykset nousivat myös esiin syynä sisarusten 

kaventuneille ikäeroille. Vastauksia oli kirjoitettu sekä siitä näkökulmasta, että lapsia ei 

ole syytä suunnitella, vaan ne tulevat silloin kun niin on tarkoitettu, sekä siitä 

näkökulmasta, että uskonnollisuus ja ehkäisyn käyttämättömyys on lisääntynyt, mikä 

osaltaan vaikuttaa syntymävälien kaventumiseen. Osa vastaajista näki myös, että 

imetyksen lyhytaikaisuus vaikuttaa lasten peräkkäisiin syntymiin. Se, että imetys 

lopetetaan aikaisin, voi johtua äidin paineesta palata nopeasti työelämään, jolloin lapsi 

jää kotiin isän kanssa tai menee päivähoitoon. Lähes puolella raskaudenkeskeytyksen 

läpikäyneellä naisella on yksi tai useampi synnytys takana (Heino & Gissler 2014, 4) ja 

joka kymmenes raskaudenkeskeytys tehdään alle 12 kuukautta sitten synnyttäneille 

naisille (Vikat ym. 2002, 84). Tämä heijastaa sitä, että imetystä luullaan varmemmaksi 

ehkäisykeinoksi kuin se onkaan (esim. Liikanen & Suhonen 2014). 

  

”Lähtökohtaisesti lapsia ei ajoiteta, niitä halutaan perheeseen.” (Mies 
51v.) 

 
”Yhä suurempi osa lapsista syntyy uskonnollisiin perheisiin, jotka ottavat 
lapset lahjana vastaan.” (Mies 32v.) 

 
”Imetystä ei jatketa tarpeeksi pitkään.” (Nainen 35v.) 

 
”Ehkäisyä ei käytetä ja imetyksen luullaan suojaavan, "eihän me 
muutenkaan jakseta sekstailla", äiti ei ota pillereitä eikä isä halua 
kondomia.” (Nainen 41v.) 

 

 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri tehokkuuden vaatimuksesta ja suorituskeskeisyydestä näkyi 

myös vanhempien mielipiteissä sisarusten ikäerojen kaventumiseen vaikuttaneista 

syistä. Vastaajat kokivat, että yhteiskunnassa on vallalla ilmapiiri, jossa lasten tekoon 

suhtaudutaan projektina muiden joukossa. Projekteissa kuuluu olla tehokas ja suoriutua 

mahdollisimman hyvin tuloksin mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kaksi lasta kahdessa 

vuodessa on eittämättä tehokkaampaa kuin kaksi lasta kolmessa vuodessa. Lasten 

tekoon projektiluontoisesti suhtautuminen heijastaa työelämän vaatimuksia 

tehokkuudesta ja uravanhemmat saattavat kokea painetta suoriutua lasten teosta 

nopeasti, jotta työura kärsisi mahdollisimman vähän. 

 

”Tehokkuuden vaade näkyy tässäkin, valitettavasti.” (Nainen 33v.) 
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”Lasten kanssa ei uskalleta jäädä kotiin, pelätään uran puolesta, jos isoilla 
ikäeroilla on vuosikausia kotona. Minusta se on surullista, kun vaan 
suoritetaan ja koetaan, että lapsetkin pitää vaan nopeasti tehdä.” (Nainen 
33v.) 

 
”Siihen suhtaudutaan kuin projektiin, josta täytyy suoriutua 
mahdollisimman pian.” (Nainen 43v.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut vanhempien ajatuksia ja näkemyksiä sisarusten 

ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Kokoan tässä tutkielman viimeisessä osassa yhteen 

tutkimuskysymysten päätulokset sekä suhteutan niitä kaventuneiden syntymävälien 

ilmiötä erittelevään viitekehykseeni. Tulkitsen myös tuloksissa esiin nousseita ilmiöitä 

sekä pohdin tulosten yhteiskunnallista merkitsevyyttä. Pohdin myös tutkimukseni 

rajoitteita ja puutteita sekä esitän jatkotutkimusaiheita. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli minkälaisia perusteluja ja syitä vastaajat antavat 

lasten ikäeroille? 

 

Sisarusten välinen vuorovaikutus 

 

Tuloksista kävi ilmi, että sisarussuhteiden osalta pientä ikäeroa perusteltiin sisarusten 

leikkikaveruudella, läheisyydellä sekä kokonaisvaltaisella ja läpi elämän kestävällä 

toveruudella ja tuella. Vaikka pitkää ikäeroa perusteltiin vähemmällä riitelyllä ja 

mustasukkaisuudella, nähtiin myös, että sisarukset oppivat riidoista hyödyllisiä 

sosiaalisia taitoja elämää varten. Lyhyellä ikäerolla lasten kehitysvaiheet myös kulkevat 

yhdessä ja esimerkiksi koulumatkat voivat olla yhteiset. Vanhemmat näkivät, että 

vanhemman, lähellä syntyneen sisaruksen tuki on tärkeää nuoremmalle sisarukselle niin 

koulun käynnissä kuin murrosiän tunnemyrskyissäkin. 

 

Pidemmällä ikäerolla vanhemmat näkivät toisaalta myös, että esikoisen kypsyys luo 

toimivan dynamiikan sisarusten suhteeseen. Konflikteja syntyy vähemmän, sillä 

esikoinen ymmärtää, että sisarus on pienempi. Nuorempi sisarus saattaa kehittyä 

sosiaalisesti taitavammaksi nopeammin suhteessa lapsiin, joilla ei ole isosisarusta, mutta 

vanhempien näkemysten mukaan sisarusten oppiminen on vastavuoroista, eli myös 

vanhempi sisarus hyötyy nuoremmasta sisaruksesta. Sisarusten suhteen 

muodostuminen on moniulotteinen ja kerrostunut prosessi, johon vaikuttaa 

syntymäjärjestys, ikäero ja sukupuoli (Minnett 1983) mutta näitä ei kuitenkaan voida 

pitää suhteen laatua määrittävänä tekijänä.  Myös Judy Dunn ja Carol Kendrick (1982, 
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84–95 [ks. Rannikko 2008, 129–130]) kritisoivat käsitystä, jonka mukaan sisarusten 

myönteiset tai kielteiset välit voitaisiin ennustaa suoraan iän, sukupuolen tai ikäeron 

mukaan. Lapset ovat yksilöitä, joihin vaikuttavat ympäristö ja sen hetkiset tunteet, jonka 

vuoksi saman lapsen käyttäytyminen samaa sisarusta kohtaan voi vaihdella paljonkin 

hetkestä riippuen. Tämän aineiston vanhemmista osa nosti esille saman seikan; ikäeroa 

enemmän suhteen muodostumiseen nähtiin vaikuttavan myös lasten luonteet, 

temperamentit ja kasvatus. 

 

Lyhyttä ikäeroa perusteltiin vahvasti sisarusten läheisemmillä suhteilla, mutta 

tutkimustieto ei tue käsitystä, että suhteista muodostuisi läheisemmät tai 

lämpimämmät lyhyellä ikäerolla kuin pidemmällä. Sen sijaan tutkimustieto tukee 

käsitystä siitä, että pienemmällä ikäerolla riitoja ja konflikteja syntyy enemmän (esim. 

Furman ja Buhrmester 1985, 457). Vastaajien oma ensimmäinen syntymäintervalli 

vaikutti vastaamiseen niin, että lyhyen intervallin omaavat pitivät lyhyttä ikäeroa 

parempana sisarusten suhteiden kannalta ja pitkän intervallin omaavat pitivät pidempää 

ikäeroa parempana. Kun otetaan vielä huomioon se, että 96 prosenttia sanoi 

kokemusten omista lapsista vaikuttavan vastaamiseen, niin vaikuttaisi siltä, että 

vanhemmat antavat ikäerolle enemmän painoarvoa sisarussuhteiden osalta kuin sillä 

todellisuudessa onkaan. 

 

Ikäerojen molemmat puolet jaksamisen ja työssäkäynnin kannalta 

 

Pitkällä ikäerolla mahdollisuus, että isosisarus voisi auttaa nuoremman hoivaamisessa, 

näyttäytyi sekä positiivisena että negatiivisena asiana. Osa vanhemmista piti pitkän 

ikäeron hyvänä puolena sitä, että esikoinen osaa jo pitää seuraa vauvalle, esimerkiksi 

ojentaa lelun. Esikoinen saattaa myös pitää uudesta tehtävästä ja kokea itsensä 

tärkeäksi apulaiseksi. Jos ikäeroa on useita vuosia, on esikoisesta konkreettista apua 

vauvan hoidossa mahdollistaen vanhemmalle hetken hengähdystauon tai vaikkapa 

kauppareissun. Osa vanhemmista taas piti esikoisen kehityksen kannalta huonona 

asiana pikkuvauvan hoivaajaksi joutumista. Vanhemmat näkivät, että tällöin lapsuus 

loppuu liian lyhyeen ja esikoisen on kasvettava isoksi tytöksi tai pojaksi liian varhain. 
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Ikäerot koettiin jaksamisen kannalta kahdella tavalla. Ensinnäkin pidemmällä ikäerolla 

esikoinen on jo varsin omatoiminen seuraavan lapsen syntyessä ja vanhemmat ovat 

todennäköisemmin ehtineet nukkua jonkin aikaa paremmin ilman yöheräilyjä. 

Pidempää ikäeroa perusteltiinkin vanhempien paremmalla jaksamisella ja riittävän unen 

tunnistettiin vaikuttavan positiivisesti kaikkiin elämän osa-alueisiin. Naiset olivat lisäksi 

yksimielisempiä siitä, että pidemmällä ikäerolla äidin terveys ja parisuhde voivat 

paremmin. Ikäerojen vaikutusta vanhempien jaksamisen kokemukseen ei ole tutkittu, 

mutta viimeaikainen tutkimustieto antaa viitteitä siitä, että lyhyet syntymävälit lisäävät 

uupumusta ja kuormitusta ja sitä kautta vanhempien lääkkeiden käyttöä ja ennen 

aikaista kuolleisuutta (mm. Grundy & Kravdal 2014, 959–963; Sanna Read ym. 2012, 

211).   

 

Toiset vanhemmat kokivat jaksamisen parempana, jos lapset ovat syntyneet lähekkäin 

ja vauvavuodet suoriutuvat kerralla pois alta. Lyhyttä ikäeroa siis perusteltiin sillä, että 

valvomisen ja ”vaippasirkuksen” jaksaa, kun tietää, että kohta helpottaa. Sekä lyhyttä 

että pitkää ikäeroa perusteltiin molempia myös vanhempien, ja varsinkin äidin, 

työssäkäynnin helppoudella. Osasta vanhempia oli parempi olla töistä yhtäjaksoisesti 

poissa tehden haluttu lapsimäärä kerralla valmiiksi, kun taas osa koki, että työelämässä 

muuttuvissa kuvioissa pysyy paremmin mukana, kun käy lasten välissä töissä. Vastaajien 

omat intervallit vaikuttivat siihen, minkälainen ikäero nähtiin parempana työssäkäynnin 

kannalta ja tässäkin omien lasten ikäero nähtiin parempana vaihtoehtona kuin jokin 

muu ikäero. 

 

Myös lasten riittävä huomiointi koettiin helpommaksi pitkällä ikäerolla, sillä ennen toista 

lasta vanhemmat ehtivät rauhassa panostaa esikoiseen ja taas seuraavan syntyessä 

esikoinen leikkii ja toimii itsenäisesti, jolloin uuden vauvan huomioimiselle voi olla 

enemmän aikaa. Tässä tutkimuksessa sukupuolella oli tilastollisesti merkitsevä ero 

vastaamisessa lasten huomioinnin helppoutta koskeviin väittämiin. Naiset vastasivat 

useammin, että pienellä ikäerolla lasten huomiointi on hankalampaa, kun taas miehet 

olivat jakautuneet tasaisemmin. Ero sukupuolten välillä voi johtua siitä, että Suomessa 

naiset ovat edelleen se sukupuoli, joka jää useammin hoitamaan lapsia kotiin (mm. 

Findikaattori 2016), jonka seurauksena lasten huomioinnin ongelmat tai sujuvuus ovat 
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merkityksellisempiä juuri naisille. Myös vastaajan omalla intervallilla oli merkitsevä ero 

vastaamisessa; pidemmän intervallin ryhmissä nähtiin useammin, että riittävä 

huomiointi on helpompaa pitkällä ikäerolla, kun taas kaikista lyhimmässä 

intervalliryhmässä ei oltu niin yksimielisiä pidemmän ikäeron vaikutuksesta.  

 

Taloudellista säästöä ja tukien optimointia 

 

Vanhemmille lyhyessä ikäerossa oli tärkeää se, että lasten tarvikkeiden kierrätys on 

helpompaa. Koettiin, että ensimmäisen lapsen vaatteet ja muut tavarat ovat tarpeeksi 

ajanmukaisia seuraavallekin, eikä tarvikkeille tarvitse olla säilytystilaa moneksi vuodeksi. 

Samojen tavaroiden hyödyntäminen nähtiin sekä käytännöllisenä seikkana, että 

taloudellisesti mielekkäänä. Pidemmällä ikäerolla samojen tarvikkeiden hyödyntäminen 

voi olla ongelmallista juuri säilytystilan puutteen vuoksi, mutta myös vanhempien 

ulkonäkötietoisuus nousi aineistossa esille. Vaatteiden epäajanmukaisuus tuskin on 

ongelma vielä kolmen tai neljän vuoden ikäerossa, mutta jos eroa on kymmenenkin 

vuotta, voi esikoisen vaatteet käydä vanhanaikaisiksi. 

 

Ruotsissa ja Australiassa on todettu 1980–90 luvuilla, että vanhempainpäivärahan 

pituudella on vaikutusta siihen, kuinka nopeasti seuraava lapsi syntyy ensimmäisen 

jälkeen (Hoem 1993; Lalive & Zweimüller 2009), ja tämän tutkimuksen perusteella myös 

Suomessa vanhemmat miettivät lasten ajoitusta perheen toimeentulon kautta. 

Vanhempainpäiväraha määräytyy Suomessa aikaisempien tulojen perusteella ja korvaus 

säilyy muuttumattomana seuraavan lapsen kohdalla, jos uuden lapsen laskettu aika on 

ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta (Kela 2014). Vanhemmat huomioivat tämän, 

sekä mahdollisuuden kotihoidontuen käyttöön lapsen kolmevuotiaaksi asti seuraavan 

sisaruksen ajoitusta miettiessä. 

 

Ikäeroja siis perusteltiin käytännöllisillä sekä taloudellisilla syillä ja monesti yksi 

perustelu oli sekä käytännöllisestä että taloudellisesta lähtökohdasta kirjoitettu, kuten 

esimerkiksi lasten tarvikkeiden kierrätyksen osalta. Perustelut olivat usein myös 

ristiriitaisia ja riippuvaisia vastaajan omista lähtökohdista ja ajatusmaailmasta, kuten oli 

esimerkiksi työssäkäynnin laita. 
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Seuraava tutkimuskysymykseni oli minkälaisten asioiden koetaan vaikuttavan sisarusten 

kaventuneiden ikäerojen takana? 

 

Tärkeimmiksi syiksi ikäerojen kaventumiselle vanhemmat näkivät vauvavuosien 

saamisen kerralla alta pois sekä halun saada sisaruksista läheisiä leikkitovereita 

toisilleen. Naiset näkivät myös perhevapaiden ja tukien järjestämisen helppouden 

tärkeäksi syyksi, mutta miehet eivät olleet tästä niin yksimielisiä. Mielipide ero voi 

kummuta siitä, että miehet käyvät yhä paljon useammin töissä, kun taas naiset jäävät 

kotiin hoitamaan lasta (mm. Findikaattori 2016), joten naisten tulot ovat ensisijaisesti 

riippuvaisia tuista.  

 

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että äidin koulutustaso ja noussut esikoisen 

saamisikä sekä perhepoliittiset etuudet vaikuttavat syntymävälien lyhentymiseen (mm. 

Berg ja Rotkirch 2014; Nabukera ym. 2009; Hoem 1993; Lalive & Zweimüller 2009). 

Merkittävää tässä tutkimuksessa oli se, että naiset näkivät nousseen esikoisen saamisiän 

ja siitä seuraavan kiireen tunteen myös tärkeäksi syyksi ikäerojen kaventumiselle, kun 

taas miehet eivät antaneet asialle juurikaan painoarvoa. On häkellyttävää, miten suuri 

ero sukupuolten välillä oli tämän asian kokemisessa, vaikka naiset sekä menevät 

naimisiin että saavat lapset keskimäärin kaksi vuotta aikaisemmin kuin miehet (SVT 

2015a). Suurin osa lapsista syntyy edelleen avioliitossa ja vain 10 prosenttia kaikista 

lapsista kasvaa uusperheessä ja näistä kymmenestä prosentista 45 prosenttia on 

puolisoiden yhteisiä lapsia (SVT 2014c), eli ei kuitenkaan näyttäisi olevan kovin yleistä, 

että miehillä olisi paljon lapsia eri naisten kanssa. Myös miehet ovat lasten teossa 

riippuvaisia naisten ajallisesta panostuksesta lapsiin, mutta naiset tuntevat silti 

huomattavasti miehiä enemmän kiirettä. 

 

Työelämän nähtiin vaikuttavan kaventuneisiin ikäeroihin kahdella tavalla. Ensiksikin 

vastaajat kokivat, että varsinkin äideillä on kova paine työelämän suunnalta tehdä lapset 

nopeasti, jotta työ häiriintyisi mahdollisimman vähän. Toisekseen huonon 

työllisyystilanteen nähtiin kaventavan ikäeroja sen seurauksena, että vanhemmat 

tekevät halutun lapsimäärän valmiiksi silloin kun ei ole töitä, jotta työllisyystilanteen 
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parantuessa ei tarvitsisi jäädä pois töistä lapsia hoitamaan. Siihen, että vauvavuodet 

halutaan kerralla alta pois, voi vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella halu ”kärsiä” 

unettomuus ja muut vauvavuosien tuomat jaksamista haastavat asiat nopeasti niin, ettei 

siihen tarvitse enää palata. Toisaalta vauvavuodet saatetaan haluta nopeasti alta pois 

työelämän paineiden takia.  

 

Ikäerojen kaventumiseen nähtiin myös vaikuttavan sosiaalinen paine ja mielikuvat 

ihanne perheestä. Vastaajat kokivat, että kaksi lasta kahden vuoden ikäerolla on yleisesti 

hyväksyttävä tapa toimia perheellistymisen kontekstissa ja poikkeamat tästä nähdään 

epänormaalina. Kutsun tätä näkemystä kahden vuoden ikäeron paradigmaksi. 

Paradigmaan kuuluu myös se, että ihmisillä on epärealistinen kuva lastenhoidon 

kuormituksesta ja sisarusten harmonisesta yhteiselosta lyhyellä ikäerolla. Vastaajat 

kokivat myös, että nuoria vanhempia painostetaan lähipiirin taholta hankkimaan 

seuraava lapsi pian ensimmäisen jälkeen.  

 

Lisääntynyttä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajataustaisten perheiden kulttuurisia 

eroja perheellistymisessä ja ehkäisy käyttämättömyydessä pidettiin myös syinä 

ikäerojen kaventumiselle. Ajatuksena tämä toimii siis niin, että sellaisia 

maahanmuuttajataustaisia perheitä, jotka eivät säätele syntyvyyttä, on Suomessa tätä 

nykyä niin paljon, että se vaikuttaa jo koko väestön ensimmäisten lapsien ikäeron 

keskiarvoon. Tällaisella käsityksellä ei välttämättä ole todellisuuspohjaa, vaan kyse voi 

olla samantapaisesta ilmiöstä kuin keskustelu toimeentulotuen huijarien ja alikäytön 

osalta. Ihmisillä on monesti sellainen käsitys, että toimeentulotukea saadaan väärin 

perustein, vaikka todellisuudessa alikäyttö on mittavampi ongelma sekä sosiaalisesti 

että taloudellisesti (Kuivalainen 2007).  

 

Sellaisia lapsiperheitä, joissa vähintään toinen tai ainut vanhempi on syntynyt muualla 

kuin Suomessa, oli vuonna 2014 Suomessa 13,1 % kaikista lapsiperheistä. Sellaisia 

lapsiperheitä, joissa molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa, oli 

saman vuonna 4,4 % kaikista lapsiperheistä. Monessa ulkomaalaistaustaiseksi perheeksi 

lukeutuvassa perheessä toinen vanhemmista on kuitenkin syntynyt Suomessa. 

Tällaisissa monikulttuurisissa perheissä ulkomailla syntynyt osapuoli on useimmiten 
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syntynyt Ruotsissa. (SVT 2014d.) Oletettavasti Ruotsissa on suhteellisen samanlaiset 

syntyvyyden säätelyn käytännöt kuin Suomessa. Voidaan siis päätellä, että sellaisia 

maahanmuuttajataustaisia perheitä, jotka eivät säätele syntyvyyttä, ei välttämättä ole 

Suomessa vielä niin paljoa, että ensimmäisten lasten keskimääräinen ikäero lyhenisi sen 

vaikutuksesta.   

 

Suhtautuminen lasten hankintaan projektina, josta on hyvä suoriutua mahdollisimman 

nopeasti ja tehokkaasti, nousi myös vastauksissa esiin ikäerojen kaventumisen syynä. 

Vanhemmat kokivat, että postmodernin yhteiskunnan tehokkuuden vaade ja elämän 

prosessimaisuus heijastuvat perheellistymiseen.  

 

Kolmantena tutkimusongelmana kysyin, mitkä tekijät vaikuttavat vanhempien esikoisen 

ja toisen lapsen syntymäväleihin. 

 

Tuloksista käy ilmi, että vastaajien pitäessä suurta ikäeroa parempana sisarusten 

leikkitoveruuden, läheisyyden ja toisistaan huolehtimisen kannalta, kasvoi ennustettu 

ensimmäinen syntymäintervalli puolella vuodella. Vanhemmaksi tuloikä oli myös tämän 

aineiston vastaajien kesken erittäin merkitsevä tekijä syntymävälien pituuden 

ennustamisessa, mutta sen vaikutus yhtä vuotta kohden ei ollut järin suuri. Jokainen 

ikävuosi lisää lyhensi ensikertalaisen vanhemman ennustettua syntymäväliä alle 

kuukaudella. Omien lasten lukumäärän vaikutus oli oletetun suuntainen: mitä enemmän 

lapsia, sitä lyhempi oli ennustettu ensimmäinen intervalli. Sukupuolella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ensimmäiseen intervalliin tässä aineistossa. 

 

Pohdintaa 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että lasten ikäeroja 

perustellaan omien kokemusten kautta niin, että näkemykset ja mielipiteet vastaavat 

omassa elämässä vallitsevaa tilannetta ikäerojen osalta. Ihminen pyrkii sopeutumaan 

ympäristöönsä ja erilaisiin elämäntilanteisiin, sekä näkemään asiat parhain päin. J.P. 

Roos (1985) kutsuu tätä sopeutumista sisäiseksi elämänhallinnaksi. Vanhemmat 

perustelevat valintojaan näin jälkikäteen ja tekevät niitä oikeutetuksi erilaisin 
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argumentein. Syy-seuraussuhteita on haastavaa määritellä tällaisessa tutkimuksessa, 

mutta vanhemmat tuntuvat sopeutuneen lastensa ikäeroihin ja näkevän ne parhaina 

mahdollisina ja näin toteuttavan Roosin tarkoittamaa sisäistä elämänhallintaa. Sisäisen 

elämänhallinnan tulkintaa tukee myös monimuuttujamenetelmällä havaittu seikka 

vanhempien käsityksestä sisarusten sujuvammasta dynamiikasta pitkällä ikäerolla ja 

näiden näkemysten vaikutuksesta ennustettuun syntymäintervalliin. Se, että vanhempi 

oli kokenut sisarusten olevan parempia leikkikavereita toisilleen, olevan läheisempiä ja 

oppivan huolehtimaan toisistaan pitkällä ikäerolla, kasvatti ennustettua 

syntymäintervallia noin puolella vuodella. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että yhteiskunnassa vallitsee kahden 

vuoden paradigma. Tähän paradigmaan kuuluu sosiaalinen paine yleisesti hyväksytystä 

kahden vuoden ikäerosta sisarusten välillä sekä epärealistinen käsitys lapsiperheen 

arjesta lyhyellä ikäerolla. Vaikka vanhempia ei suoranaisesti painostettaisikaan 

hankkimaan seuraavaa lasta heti ensimmäisen jälkeen, vaikuttaa lähipiirin ja muiden 

kanssaihmisten toimintatavat sekä mielipiteet omiin ajatuksiin sisarusten sopivasta 

ikäerosta.  

 

Ajatus kahden vuoden ikäeron paradigmasta sopii myös suorituskeskeiseen 

yhteiskuntaan, missä lastenhankintaan suhtaudutaan projektina tulosvaatimukset 

huomioiden. Työelämän vaatimukset heijastuvat vahvasti yksilöiden perhe-elämään ja 

lapsia saatetaan suunnitella työelämän ehdoilla, kuten tässä tutkimuksessa on tullut 

ilmi. Riitta Jallinojan (1985, 21) mukaan perhekäsitykset ovat jaettavissa kahteen 

kärjistettyyn pääryhmään. Ensimmäinen on familistinen perhekäsitys, jossa perheen etu 

on tärkein ja muut elementit ovat alisteisia perheelle. Toinen pääryhmä on 

individualistinen perhekäsitys, joka korostaa yksilön etuja ja oikeuksia perheen yli 

ristiriitatilanteissa. Tässä tutkimuksessa esiin tullut perhekäsitys on puolestaan 

alisteinen työelämän vaatimuksille ja opituille käytännöille, eikä oikein sovi Jallinojan 

perhekäsityksiin. 

 

Jallinojan (2006, 147) mukaan työn ja perheen yhteensovittamista koskeva keskustelu 

voidaan nähdä niin, että siinä on nostettu vastakkain kaksi elämänarvoa, työ ja perhe. 
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Arvoista puhuttaessa keskustelu muodostuu valintakysymykseksi, joka jokaisen on 

ratkaistava omien arvojen mukaisella tavalla. Se, haluaako vanhempi, eli käytännössä 

äiti, olla yhtäjaksoisesti poissa töistä vai käydä kahden, kauempana toisistaan 

syntyneiden, lasten välissä töissä, voidaan nähdä myös valintakysymyksenä. 

Käytännössä kuitenkaan vanhemmilla ei ole aina mahdollisuuksia tehdä tätä valintaa. 

Esimerkiksi oman työajan säätelyn mahdollisuus ei ole itsestään selvyys. Jos töitä ei ole 

mahdollista tehdä lyhennetyllä työajalla, voi se rajoittaa halua mennä lasten välillä töihin 

ja laittaa pieni lapsi kokopäiväisesti päivähoitoon.  

 

Jallinoja (2006, 149) nostaa esille merkittävän huomion siitä, että valinnasta 

puhuttaessa keskitytään vain työmäärään, jota jokainen pystyisi vähentämään itse, jos 

vain haluaisi elää oikeiden arvojen mukaisesti. Puheenvuoroissa ei nosteta esiin 

mahdollisuutta, että vanhempi jäisi kokonaan kotiin pidemmäksi aikaa hoitamaan lasta. 

Mielestäni tämä on olennainen kysymys tämän tutkimuksen näkökulmasta. Voidaan 

pohtia, onko vanhemmuuden tukien sitominen edellisiin palkkatuloihin kolmen vuoden 

säännöllä perusteltua. Kolmen ja neljän vuoden välissä oleva ikäero on terveyden ja 

hyvinvoinnin riskien minimoimisen kannalta toimiva, mutta jos tulot on sidottu tiukasti 

kolmen vuoden sääntöön, saattavat vanhemmat yrittää seuraavaa lasta ajoissa, koska 

aina seuraava lapsi ei tule silloin kun on suunniteltu. Tämä ajoissa oleminen ja 

vastoinkäymisiin varautuminen saattaa kustantaa yhteiskunnalle viimekädessä 

enemmän terveydenhuoltokulujen ja sairauspoissaolojen myötä, kuin tiukan kolmen 

vuoden säännön höllentäminen. Perheen toimeentulo pitäisi siis olla turvattu 

vanhempainpäivärahan ja kotihoidontuen osalta, vaikka lasten välillä olisikin enemmän 

kuin kolme vuotta, mutta myöskin työn ja perheen mielekkäästä yhteensovittamisesta 

pitäisi tehdä aidosti mahdollista kaikille. 

 

Kommentit, kuten ”kerralla unettomat yöt ja vauva-arki tulee kärsittyä, ettei tarvitse 

montaa kertaa aloittaa alusta”, kertovat siitä, että vauvaperheen arki koetaan hyvin 

raskaaksi. Toisaalta toiset vanhemmat näkivät, että juuri parempi jaksaminen on hyvä 

syy tehdä lapset pidemmällä välillä. Tämän asian kohdalla tulisi selvittää, mitkä asiat 

vauva-arjessa koetaan raskaimpina ja sellaisina, että ne halutaan kärsiä kerralla alta pois. 

Vanhemmille tulisi pystyä tarjoamaan tukea näiden asioiden kohdalla, jotta niistä ei 
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muodostuisi terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Näyttää siltä, että unen 

puute on yksi tällainen tekijä, joten esimerkiksi nukahtamisongelmista kärsivien lasten 

vanhemmille tulisi tarjota enemmän apua. Jo nyt neuvoloissa on tarjolla uniongelmien 

diagnoosia ja hoitoa (esim. THL 2015), mutta voi olla, että vanhemmat eivät ole tietoisia 

näistä palveluista tai resurssipuutteen vuoksi ne eivät ole kaikkien saatavilla. 

 

Joidenkin tutkimusten mukaan suurempi ikäero voi olla optimaalinen, jotta sisarukset 

stimuloisivat toisiaan henkisesti eikä konflikteja syntyisi niin paljon (Teti ym. 1989, 132-

134; Furman ja Buhrmester 1985, 457). Vaikka itsekin olen puhunut tässä optimaalisesta 

syntymävälistä, Jan Parker ja Jan Stimpson (2004, 20) muistuttavat, että ”optimaalinen” 

on tutkijoiden ammattikieltä, eikä ole olemassa yhtä optimaalista syntymäväliä, joka 

olisi riippumaton lapsen luonteesta ja temperamentista sekä siitä hetkestä ja tilanteesta 

mihin lapsi syntyy. Myöskin on hyvä huomioida pitkästä ja lyhyestä syntymävälistä 

puhuttaessa, että perusteellinen määrittely tulisi tehdä ennen keskustelun aloittamista. 

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen kysymyksenasettelussa lyhyenä syntymävälinä 

pidettiin korkeintaan kahden vuoden väliä ja pitkänä puolestaan yli kolmen vuoden 

väliä. Tarkalleen ottaen tällaisessa kysymyksenasettelussa huomioimatta jäävät 

syntymävälit, jotka ovat kahden ja kolmen vuoden välissä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että 

vastaajat ovat ajatelleet lyhyen syntymävälin tarkoittavan väliä joka alkaa numerolla 

kaksi, eli kaikki alle kolmen vuoden välit. Vanhempien avovastauksissa oli myös kritiikkiä 

siitä, että kaikki eivät ajattele kolmen vuoden välin olevan vielä pitkä syntymäväli. Tässä 

kohtaa voisi olla syytä miettiä julkista puhetapaa pitkästä ja lyhyestä syntymävälistä ja 

tarvetta uudelleen määrittelylle, mikä voisi osaltaan muuttaa kahden vuoden ikäeron 

paradigmaa. 

 

Mietittäessä perhepoliittisia suosituksia syntyvyyteen vaikuttamiseksi on hyvä muistaa, 

että ihmiset eivät suunnittele elämäänsä ja niinkin tärkeää asiaa kuin lapsia 

rationaalisesti yrittäen maksimoida hyödyn ja minimoida kustannukset. Anneli 

Miettinen (2015, 80) muistuttaa, että perhepolitiikan vaikutusten arvioiminen väestön 

lastenhankinta-aikeisiin on haastavaa, sillä perheiden ajatuksiin vaikuttavat myös monet 

muut seikat, kuin yhteiskunnan tuet. Myöskin voi olla vaikea arvioida vaikuttiko 
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esimerkiksi lapsilisien korotus syntyvyyteen, vai jokin muu asia, joka oli meneillään 

yhteiskunnassa. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koko suomalaiseen yhteiskuntaan, 

mutta ne antavat osviittaa vähän tutkitusta aiheesta ja ehkäpä myös suuntaa mihin päin 

tästä olisi hyvä jatkaa. Tässä esiin tullut sisäinen elämänhallinta ja sopeutuminen 

ikäerojen perusteluissa olisi hyvä ottaa jatkotutkimuksen alle ja katsoa onko niin, että 

tutkimustieto muun muassa ikäerojen vaikutuksesta sisarusten suhteisiin ei tavoita 

vanhempia. Koska tässä tutkimuksessa ei tiedetä vastaajien sosioekonomisesta 

asemasta mitään, olisi tärkeää tutkia koulutuksen ja tulojen vaikutusta mielipiteisiin. 

Varsinkin korkeasti koulutettujen naisten näkemyksiä sisarusten ikäeroihin vaikuttavista 

tekijöistä olisi hyvä tutkia, sillä he ovat aiempien tutkimusten mukaan riskiryhmää 

lyhyiden syntymävälien kehyksessä.  

 

Tutkimusta tehdessä huomasin, että lähes jokaisella on oma käsitys siitä, mikä on sopiva 

ikäero sisarusten välillä. Vanhemmat saattavat suunnitella ja pohtia tätä hyvin tarkkaan 

tai toisaalta saattavat olla suunnittelematta lainkaan. Kuitenkin yhteiskunnalliset, 

taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet tulisivat olla sellaiset, että ne eivät kannusta 

eivätkä varsinkaan pakota vanhempia hyvinvointia uhkaaviin perheellistymisen 

käytäntöihin.  
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LIITE 2. Vastaajien taustatietoja 

 

Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma sukupuolittain 
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LIITE 2 jatkuu 

 

Taulukko 2. Vastaajien omien lasten 
lukumäärä N= 628 

   N % 

2 lasta 325 51,8 
3 lasta 213 33,9 
4 lasta 51 8,1 
5+ lasta 39 6,2 

 

 

 

Taulukko 3. Vastaajan ikä ensimmäisen 
lapsen aikaan N=627 

  N % 

Alle 20v. 28 4,5 
20-24v. 141 22,5 
25-29v. 253 40,3 
30-34v. 153 24,4 
35-39v. 40 6,4 
40+ 12 1,9 
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LIITE 3. Taulukot 6, 8 ja 9 

Taulukko 6. Sisarusten ikäerojen perusteluja tarkasteltuna vanhemmaksi tuloiän mukaan 
(suluissa prosentit) 

  
Vanhemmaksi 
tuloikä 

Pieni 
ikäero 

Ei osaa sanoa 
tai ei väliä Suuri ikäero  p-arvo 

Sisarussuhteet Alle 25 v 83(49) 14(8) 72(43)   

 25–29 v 119(47) 31(12) 103(41)   

  30–34 v 70(46) 19(12) 64(42)   

  35 v tai yli 25(47) 6(11) 22(42)   

  Yhteensä 297(47) 70(11) 261(42) ,917 
      
Työ, hyvinvointi ja  Alle 25 v 40(24) 19(11) 110(65)  
parisuhde 25–29 v 51(20) 32(13) 170(67)  
 30–34 v 34(22) 20(13) 99(65)  
 38 v tai yli 17(32) 10(19) 26(49)  
  Yhteensä 142(23) 81(13) 405(65) ,324 
      
Esikoisen 
huomiointi Alle 25 v 39(23) 32(19) 98(58)  
 25–29 v 43(17) 50(20) 160(63)  

 30–34 v 27(18) 30(20) 96(63)  

 36 v tai yli 16(30) 14(26) 23(43)  

 Yhteensä 125(20) 126(20) 377(50) ,146 

      
Seuraavan lapsen Alle 25 v 18(11) 69(41) 82(49)   

huomiointi 25–29 v 16(6) 88(35) 149(59)   

  30–34 v 11(7) 50(33) 92(60)   

  37 v tai yli 3(6) 23(43) 27(51)   

  Yhteensä 48(8) 230(37) 350(56) ,236 
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LIITE 3 jatkuu 
 

Taulukko 8. Sisarusten ikäerojen kaventumisen taustalla nähdyt syyt tarkasteltuna 
vastaajan ensimmäisen syntymäintervallin mukaan (suluissa prosenttiosuudet). 

  
Ensimmäinen 
intervalli 

Ei tärkeä 
syy 

En osaa 
sanoa Tärkeä syy p-arvo 

Lyhyet syntymävälit Alle 2 v 42(30) 14(10) 87(61)   
helpottavat lastenhoidon 2-3 v 68(30) 26(11) 135(59)   
järjestämistä 3-4 v 41(34) 21(17) 60(49)   
  4+ 39(29) 22(16) 73(55) ,327  
            
Ihmiset haluavat saada Alle 2 v 23(16) 11(7) 109(76)  
vauvavuodet kerralla 2-3 v 35(15) 15(7) 179(78)  
alta pois 3-4 v 13(11) 3(3) 106(87)  

 4+ 11(8) 6(5) 117(87)  

 Yhteensä 82(13) 35(6) 511(81) ,103 
      

Pitkät syntymävälit Alle 2 v 37(26) 21(15) 85(59)   
haittaavat äidin 2-3 v 68(30) 44(19) 117(51)   
työssäkäyntiä 3-4 v 35(29) 16(13) 71(58)   
  4+ 45(34) 23(17) 66(49)   
  Yhteensä 185(30) 104(17) 339(54) ,457 
            
Lapsia halutaan saada Alle 2 v 63(44) 26(18) 54(38)  
tiheästi, jotta ehtisi 2-3 v 78(34) 28(12) 123(54)  
saada niin monta lasta 3-4 v 55(45) 17(14) 50(41)  
kuin toivoo 4+ 49(37) 25(19) 60(45)  

 Yhteensä 245(29) 96(15) 287(46) ,045 
      

Perhevapaiden ja -
tukinen Alle 2 v 40(28) 19(13) 84(59)   
kannalta on helpompi 2-3 v 64(28) 35(15) 130(57)   
ajoittaa lapset lähelle 3-4 v 28(23) 16(13) 78(64)   
toisiaan 4+ 31(23) 18(13) 85(63)   
  Yhteensä 163(26) 88(14) 377(60) ,828 
            
Sisaruksista halutaan Alle 2 v 17(12) 5(4) 121(85)  
läheisiä leikkitovereita 2-3 v 15(7) 11(5) 203(89)  
toisilleen 3-4 v 16(13) 7(6) 99(81)  

 4+ 13(10) 10(8) 111(83)  
  Yhteensä 61(10) 33(5) 534(85) ,287 
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LIITE 3 jatkuu 
 
Taulukko 9. Sisarusten ikäerojen kaventumisen taustalla nähdyt syyt tarkasteltuna 
vastaajan vanhemmaksi tuloiän mukaan (suluissa prosenttiosuudet) 

  
Vanhemmaksi 
tuloikä 

Ei tärkeä 
syy 

En osaa 
sanoa Tärkeä syy p-arvo 

Lyhyet syntymävälit Alle 25v 51(30) 16(10) 102(60)   
helpottavat lastenhoidon 25-29v 77(30) 38(15) 138(55)   
järjestämistä 30-34v 38(25) 20(13) 95(62)   
  35+ 24(45) 9(17) 20(38) ,04 
            
Ihmiset haluavat saada Alle 25v 27(16) 11(7) 131(78)  
vauvavuodet kerralla alta 25-29v 32(13) 12(5) 209(83)  
pois 30-34v 16(11) 7(5) 130(85)  

 35+ 7(13) 5(9) 41(77) ,556 
      

Pitkät syntymävälit Alle 25v 51(30) 27(16) 91(54)   
haittaavat äidin 25-29v 73(29) 46(18) 134(53)   
työssäkäyntiä 30-34v 45(29) 21(14) 87(57)   
  35+ 16(30) 10(19) 27(51) ,938 
            
Lapsia halutaan saada Alle 25v 76(45) 27(16) 66(39)  
tiheästi, jotta ehtisi 25-29v 99(39) 30(12) 124(49)  
saada niin monta lasta 30-34v 50(33) 28(18) 75(49)  
kuin toivoo 35+ 20(38) 11(21) 22(42) ,129 

      

Perhevapaiden ja -
tukinen Alle 25v 43(25) 16(10) 110(65)   
kannalta on helpompi 25-29v 58(23) 36(14) 159(63)   
ajoittaa lapset lähelle 30-34v 45(29) 24(16) 84(55)   
toisiaan 35+ 17(32) 12(23) 24(45) ,07 
            
Sisaruksista halutaan Alle 25v 16(10) 9(5) 144(82)  
läheisiä leikkitovereita 25-29v 23(9) 11(4) 219(87)  
toisilleen 30-34v 15(10) 10(7) 128(84)  
  35+ 7(13) 3(6) 43(81) ,931 

 


