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1. Johdanto

Käsitykset lapsesta ja lapsuudesta ovat ajan saatossa muuttuneet valtavasti. Voi sanoa,

että lapsi on muuttunut “olennosta yksilöksi”; pienikokoisesta aikuisesta

haavoittuvaisen tyhjän taulun kautta pystyväksi, persoonalliseksi toimijaksi (Hautamäki,

2000a; Johansson, 2007). Muutoksen vuoksi on tärkeää analysoida aatteellisia

käsityksiä, esimerkiksi juuri vanhemmuudesta tai lapsen oletetusta luonteesta, sillä

käsitykset muodostavat toimintamalleja (Hautamäki, 2000b).

Tutkielmassani selvitän suomalaisten vanhempien lastenkasvatusasenteita laadullisen

asennetutkimuksen (Vesala & Rantanen, 2007) avulla. Aineistoni koostuu

haastatteluista. Tulkitsen asenteita suhteessa kolmeen vanhemmuustyyliin,

autoritääriseen, auktoritatiiviseen ja sallivaan (Baumrind, 1966, 1967), sekä

vanhemmuuden perusteluiden asteikkoon (eng. Level of parental reasoning scale;

Crittenden, Lang, Hartl Claussen, & Partridge, 2000/2003). Käytän myös soveltuvin

osin tulkintakehyksenä kiintymystyyleihin (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978)

liittyviä kuvauksia vuorovaikutuksesta. Laadullinen asennetutkimus on argumentaation

analysointiin soveltuva menetelmä: tarkastelemalla vanhempien perusteluja

kasvatuksellisiin kysymyksiin saa tietoa siitä, mitkä asiat koetaan merkityksellisiksi

erilaisia valintoja tehdessä tai toimintaa toteutettaessa. Asenteilla on merkitystä

sosiaalisissa suhteissa ja kulttuurin luomisessa.

Sitä mukaa kun käsitys lapsuudesta on muuttunut, myös vanhemmat ovat kehittäneet

uusia toimintatapoja lapsen tarpeiden, toiveiden ja tahdon kohtaamiselle. Vanhempien

on siis suhtauduttava lapsen kanssa olemiseen: ollako auktoriteetti, kanssaihminen vai

toveri (Hautamäki 2000a, Johansson, 2007). Lastenkasvatuksesta kiinnostuneille on

nykypäivänä tämän suhteen olemassa helppo tie asian äärelle: erilaisia

suhtautumistapoja tuetaan ja käsitellään laajalti popularisoidussa

neuvontakirjallisuudessa. Neuvontakirjallisuuden kerrontatyylistä ja sisällöstä on

kuitenkin myös tehty kriittisiä huomioita, joiden tarkoitus on avata joitakin aspekteja

nykyisessä yleisessä suhtautumisessa lapseen ja lapsuuteen. Pohjoismaista vanhemmille

kohdistettua neuvontakirjallisuutta analysoidessaan Thomas Johansson (2007) on

havainnut, että nykypäivän neuvontaoppaissa ja populaaripsykologisissa teoksissa
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kuvattu lapsi vaikuttaa usein esiintyvän historiasta ja sosiaalisesta ympäristöstä

irrallisena. Hänen mukaansa lapsen ja lapsuuden löytyminen on siis pitkälti tapahtunut

psykologisella tasolla. Vaikka Johanssonin (2007) mukaan toisaalta voi löytyä

kuvauksia erilaisista lapsista, näitä erilaisuuksia ei yleensä liitetä sosiaalisiin muuttujiin,

vaan biologisiin ja psykologisiin prosesseihin ja mekanismeihin. Tällainen lapsi ei siis

kuulu esimerkiksi mihinkään sosiaaliluokkaan tai etniseen ryhmään.

Suomalainen lastenkasvatus on muuttunut paljon 1900-luvun puolivälistä tähän päivään,

niin rakenteellisesti kuin aatteellisestikin. Perinteinen autoritäärinen lastenkasvatustapa

on väistynyt sallivamman kaltaisen (Hautamäki, 2000b) tai epäröiväksikin kutsutun

(Kalliala, 1999) kasvatustyylin tieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että muun muassa

vanhempien auktoriteetinkäyttö on muuttunut, sillä se on erilaista kaikissa

vanhemmuustyyleissä. Vanhemmuustyylien käsitteleminen suomalaisessa kontekstissa

on vanhemmuudessa tapahtuneiden suurten muutosten lisäksi mielenkiintoista myös

siksi, että kansainvälisessä tutkimuksessa on yleisesti todettu auktoritatiivisen

vanhemmuustyylin olevan yhteydessä lapsen menestykseen elämän eri osa-alueilla,

esimerkiksi koulunkäynnissä ja siihen sopeutumisessa (Darling & Steinberg, 1993;

Strage & Brandt, 1999).

Yksi osa tutkimustani on selvittää, millä tavoin haastateltavat vanhemmat ottavat kantaa

auktoriteettiin liittyviin kysymyksiin ja minkälaiseksi auktoriteetinkäyttö rakentuu

heidän puheessaan. Samalla voidaan valottaa lastenkasvatuskulttuurin muutosta. Toinen

osa liittyy suomalaisissa perheissä todettuun tunneilmaisun niukkuuteen, jota on

laajemmin tutkittu kiintymyssuhdetutkimuksessa (mm. Hautamäki, Hautamäki,

Maliniemi-Piispanen, & Neuvonen, 2008, 2010). Hypoteesi tähän työhön lähdettäessä

on, että tunneilmaisun niukkuutta on tulkittavissa aineistostani, mutta toisaalta

vastakkaiset löydökset kertoisivat kasvatuskulttuurin muutoksesta muussakin kuin

auktoriteettikysymyksissä. Koska tämä työ ei sisällä perheiden havainnointia, tulokulma

tähän kysymykseen on läheisyyden osoittamisesta puhumisen tarkastelussa.

Kolmanneksi tarkastelen Suomessa arvostetun itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden (esim.

Tulviste & Ahtonen, 2007) näkymistä ja rakentumista puheenvuoroissa.
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2. Tutkimuksen taustat ja aikaisempi tutkimus

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käsitys lapsesta on liitetty oleellisesti siihen,

minkälainen lapsen ja aikuisen välinen suhde on, ja on täten historian saatossa

muuttunut. Hautamäen (2000a) mukaan keskiajalla lapseen suhtauduttiin kuin

(pienikokoiseen) aikuiseen, mikä näkyi muun muassa siinä, että lapset jo nuorella iällä

saatettiin lähettää jonkin ammatin mestarin oppiin. Myös maalauksissa lapset kuvattiin

pienen aikuisen kaltaisina: lapsen erilaisia mittasuhteita ei esimerkiksi huomioitu.

Teollistumisen myötä porvarillis-patriarkaalinen perhemalli alkoi nousta esiin. Tässä

perhemallissa isä oli kaukainen mutta ankara auktoriteetti, jota muu perhe totteli. Lapsi

alettiin nähdä ensi kädessä haavoittuvana ja heikkona olentona, joka tarvitsee aikuisen

suojelua.

Ajan kuluessa lapsen työpanos menetti Hautamäen (2000a) mukaan merkityksensä,

mutta emotionaalinen merkitys kasvoi mittaamattomaksi. Koulusta tuli kodin lisäksi

paikka, jossa lapsi sai aikuisen suojelua: tieto ja asiat, joita lapselle opetettiin, kulkivat

opettajan kautta. Yleissivistävän koululaitoksen myötä aikuisten ja lasten maailmat

kuitenkin samalla erkanivat toisistaan. Äärimmäisiä esimerkkejä tästä ovat

sisäoppilaitokset, joista lapset poistuivat perheensä pariin vain loma-ajoiksi. Hautamäen

(2000a) mukaan aikuisten ja lasten maailmojen erkanemisen voi kuitenkin myös nähdä

vaikuttaneen siihen, että empaattinen kiinnostus lapsia kohtaan kasvoi aikuisten taholta

ja vaikutti uusien tieteenalojen, kuten lastenpsykiatrian ja kehityspsykologian, syntyihin.

Nykyisissä teoreettisissa ja kulttuurisissa käsityksissä lapsella nähdään olevan

persoonallisuus: hän on aktiivinen toimija, joka vaikuttaa vuorovaikutukseen ja siten

omaan kehitykseensä - toisin sanoen lapsi on pystyvä yksilö. Toisaalta lapsi käsitetään

myös äärimmäisen muuntautumiskykyisenä ja muokattavissa olevana (Hautamäki,

2000a). Vanhemman kannalta lapsen ja lastenkasvatuksen voi ymmärtää eri tavoin, ja

eräs käsitys on esimerkiksi nähdä lapsuus ja lastenkasvatus projektina (Halldén, 1992, s.

31-35; Hautamäki, 2000a).

Projektinäkökulmaan liittyy ajatus tietoisesta lapseen vaikuttamisesta: vanhempi saattaa

nähdä itsensä esimerkiksi resurssina, esikuvana tai norminvartijana lapselle (Halldén,

1992, s.82-84). On kuitenkin harvinaista, että vanhempi on näkemyksessään

äärimmäinen, vaan hän hyväksyy ja soveltaa osia monista näkökulmista (Johansson,
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2007). Voisi siis ajatella, että yhdistämällä osia eri näkökulmista syntyy mielikuva

pystyvästä persoonasta, jota kuitenkin täytyy ohjata, jottei hän joudu väärille teille.

Lapsen toimijuudesta Hautamäki (2000a) on todennut, että vanhempi ei toimijuuden

tunnustavasta näkökulmasta pysty sanelemaan lapsen elämää, vaan voi yrittää vaikuttaa

siihen. Vanhemmilla voi nähdä olevan tahtoa ymmärtää lastaan ja soveltaa

vanhemmuuttaan lapsen eri kehitysvaiheille sopivalla tavalla. Lisäksi Hautamäki (2000a)

muistuttaa, että tänä päivänä lapsella on myös uusi rooli kuluttajana. Kuluttaja on

suorassa suhteessa ympäristöönsä; tieto ei kulje esimerkiksi sensuroivan aikuisen kautta.

Tämä johtaa usein aikuisten koetun auktoriteetin heikkenemiseen, niin aikuisten itsensä

kuin lastenkin silmissä. Hautamäen (2000a) mukaan myöhäismodernissa

yhteiskunnassa lastenkasvatuksen painopisteen ja haasteiden voi siis todeta liittyvän

kasvattajatietoisuuteen.

2.1 Perhe yhteiskunnassa

Perheen paikasta ja merkityksestä yhteiskunnassa on teoretisoitu ja keskusteltu pitkään.

Esimerkiksi jo 1960-luvulla on esitetty, että teollistumiseen liittyvät nopeat ja

kokonaisvaltaiset yhteiskunnalliset muutokset vaativat perhejärjestelmää, joka ulkoisesti

on sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hyvin mukautuvainen toisten

yhteiskunnallisten instituutioiden vaatimuksiin, ja sisäisesti omien jäsentensä tarpeille

(Vincent, 1966). Tästä näkökulmasta perhe mukautuu muita järjestelmiä useammin ja

enemmän yhteiskunnan ja muiden instituutioiden tarpeisiin ja helpottaa näin ollen

yhteiskunnallisia muutoksia. Yhdeksi merkittäväksi syyksi tähän on esitetty perheen

yhteiskunnallisten tehtävien päällekkäisyyttä. Toisaalta perhe sosiaalistaa lapsensa ja

valmistelee heitä sillä tavoin aikuisten elämään yhteiskunnassa, ja toisaalta perhe myös

välittää ja soveltaa yhteiskunnan muuttuvia vaatimuksia ja tavoitteita perhe-elämän

kaikille jäsenille.

Se, mitä perheellä ja perhe-elämällä ymmärretään, määrittyy pitkälti kulloisenakin

ajankohtana yhteiskunnassa vallalla olevien ideologioiden ja diskurssien myötä. Perhe-

elämää tarkastellaan siis usein ihanteiden kautta: millaista sen kuuluisi olla (Dallos &

Draper, 2001, s. 6). Mielikuva ydinperheestä on pitkään ohjannut perhekäsitystä ja

vaikuttanut siihen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että naiset monesti ansiotyönsä lisäksi

tekevät suuren osan kotitöistä, ja että suuri osa perheellisistä ihmisistä elävät
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kokoonpanoissa, jotka eivät paljonkaan eroa ydinperheestä. (Dallos & Draper, 2001, s.

6; Johansson, 2007).

Vanhemmuus luodaan siis aina tietyssä yhteiskunnassa ja tietyssä kulttuurissa.

Johanssonin (2007) sanoin kaikki, minkä voi jossain tilanteessa nähdä vanhemmuuteen

ns. luonnollisesti kuuluvana osana, on kulttuurin muovaamaa ja sävyttämää. Tietyssä

yhteiskunnassa elämiseen liittyy siis vaikutuksien saaminen tietynlaisista ihanteista ja

ajatussuuntauksista. Tämän vuoksi ei hänen mukaansa myöskään ole mahdollista

muotoilla sellaista vanhemmuuteen liittyvää psykologista ajattelua, joka olisi

objektiivista ja yhteiskunnasta irrallista.

Kolmanneksi perheen asemaa yhteiskunnassa on pohdittu perhedynamiikan

näkökulmasta. Perheterapiaan erikoistuneet Dallos ja Draper (2001, s. 8-10) toteavat,

että perheen kehityskaaren varrella esiintyy erilaisia ratkaisevia käännekohtia, jolloin

sen on löydettävä tapoja suhtautua muuttuneisiin tilanteisiin ja toimia niissä. Näitä

tapoja muokkaavat sekä perheenjäsenten henkilökohtaiset että perheen sisällä jaetut

uskomukset, mutta uskomuksiin vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnassa vallalla

olevat käsitykset. Tällaisena käännekohtana perheelle voidaan nähdä esimerkiksi lapsen

syntymä.

Dallosin ja Draperin (2001, s. 8-10) mukaan perheessä, kuten muissakin yhteisöissä,

ratkaisevia suhteita ovat sisäiset ja ulkoiset suhteet. Ulkoiset suhteet kohdistuvat

perheen ulkopuoliseen maailmaan. Näin ollen tärkeäksi muodostuu perheidentiteetin

kehittyminen. Perheenjäsenille rakentuu käsityksiä itsestään perheenä, sekä siitä,

minkälaiseen perheeseen he kuuluvat: onko perhe esimerkiksi läheinen vai etäinen,

perinteinen vai moderni tai riitaisa vai harmoninen. Perheiden on myös vakiinnutettava

vuorovaikutustapansa monien erilaisten tahojen, kuten koulujen, työpaikkojen ja

naapureiden, kanssa. Aina perheidentiteetti ei muodostu pelkästään perheen ehdoilla,

vaan perhettä saatetaan ulkopuolelta määritellä joustamattomastikin, esimerkiksi jos

perhe edustaa jotakin etnistä vähemmistöä tai perheeseen liittyy poikkeavaksi koettuja

tiloja, kuten mielenterveysongelmia tai oppimisvaikeuksia.

Dallos ja Draper (2001, s. 8-10) jatkavat, että sen lisäksi, että perhe toimii suhteessa

ulkomaailmaan, se myös määrittelee itsensä erilaisten perheensisäisten suhteiden avulla.

Nämä suhteet näkyvät esimerkiksi perheensisäisissä kysymyksissä velvollisuuksista,
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(päätöksenteko)vallasta, yhteisistä säännöistä, henkilökohtaisesta tilasta ja

yksityisyydestä sekä hellyydenosoituksista. Laajemmassa mittakaavassa perheen

tehtäviksi oletetaan myös esimerkiksi lasten asianmukainen sosiaalistaminen.

Tänä päivänä tutkimuksessa perheeseen ei näytetä suhtautuvan yksioikoisesti. Vaikka

monet perhejärjestelyt uusperheitä myöten monesti muistuttavat ydinperhettä,

tiedostetaan kuitenkin laajalti, että monet perheeseen liittyvät käsitykset ja mallit ovat

sosiaalisesti konstruoituja (Johansson, 2007). Perhe-elämä länsimaissa on perinteisesti

nähty yksityisenä asiana, turvasatamana, johon kuitenkin on ulkopuolelta pyritty

tutustumaan ja vaikuttamaan. Suorien vaikutusyritysten lisäksi käsitykseen

hyväksytystä ja toivottavasta perhe-elämästä vaikutetaan myös epäsuorasti median

kautta, käsittelemällä laajasti aiheita lasten koulutuksesta kodin sisutukseen (Dallos &

Draper, 2001, s. 1).

Johanssonin (2007) mukaan nykyaikaisessa perheessä painotetaan usein jokaisen

perheenjäsenen ainutlaatuista ja omaa asemaa perheessä. Demokraattisessa ja

yksilöllistyneessä perheessä kaikkia jäseniä tulee siis kohdella yhtä kunnioittavasti, sillä

kaikki ovat yhtä arvokkaita. Pidemmällä aikavälillä tämä tarkoittaa Johanssonin (2007)

mukaan kommunikaation ja neuvottelun painottumista. Kuten vanhempia, myös lasta

tulee näin ollen kohdella yksilönä, lähtien hänen omista yksilöllisistä ominaisuuksistaan

ja osuudestaan perheeseen, eikä perustuen ulkoisiin asioihin, kuten sukupuoleen. Tänä

päivänä myös korostetaan lasten oikeuksia sekä lapsen kuuntelemisen merkitystä.

Johansson (2007) huomauttaa lisäksi, että tällaista perhekäsitystä kuitenkin kuvataan ja

arvotetaan eri tavoin. Joskus nykyvanhemmista luodaan hänen mukaansa mielikuvaa,

että he ovat menettäneet otteensa lapsistaan, eivät osaa asettaa rajoja eivätkä enää

kasvata lapsiaan. Esiin nousee siis kuva kokonaisesta vanhempien sukupolvesta, joka

tarvitsee opastusta, neuvoja, perheterapiaa sekä psykologista asiantuntijuutta.

2.2 Vanhemmuus: tyylit ja perustelun asteikko

Diana Baumrind (1966, 1967) on identifioinut kolme erilaista vanhemmuustyyliä:

autoritäärisen, sallivan ja auktoritatiivisen. Jokaisessa tyylissä vanhemman tapa käyttää

auktoriteettiaan on erilainen, mikä kuvastaa hänen näkemystään lapsesta ja suhdettaan

lapseen.
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Autoritäärinen vanhemmuustyyli perustuu Baumrindin (1966, 1967) määritelmän

mukaan hierarkkiselle suhteelle aikuisen ja lapsen välillä. Hän kuvaa autoritääristä

vanhempaa ankaraksi ja johdonmukaiseksi, ja lapsen tulee osoittaa tottelevaisuutta ja

alistuvuutta vanhemman, eli auktoriteetin, edessä. Hyveiksi käsitetään tahdikkuus,

vaatimattomuus ja soveliaisuus, jotka nähdään toisten ihmisten kunnioittamisena.

Autoritäärisen vanhemman rangaistukset ovat ankaria ja nostattavat lapsella häpeän

tunnetta itseään kohtaan. Lapsi osallistuu kodinhoitoon, sillä se ymmärretään tapana

oppia arvostamaan työntekoa. Autoritääriselle vanhemmuustyylille on siis ominaista

rajoittaa lapsen autonomiaa, tavallisesti vaalimalla perinteitä. Autoritäärinen vanhempi

yrittää siis muokata lasta tietyn annetun standardin mukaiseksi. Koska autoritäärisen

vanhemmuustyylin juuret ovat protestanttisessa eetoksessa, lapsen tahdon nujertaminen

ja tahdon nujertamisen opettaminen lapselle nähdään välttämättömänä, jotta lapsi voisi

ansaita maallisen ja iankaikkisen onnen. Suomalainen lastenkasvatus on ollut

autoritääristä 1960-luvun loppuun asti (Hautamäki, 2000a).

Salliva vanhemmuustyyli (laissez faire) perustuu Baumrindin (1966, 1967)

määritelmässä vanhemman tahtoon olla lapselle resurssi, jota hän voi käyttää

halutessaan. Vanhempi ei siis halua olla lapselle ihanne jota seurata, eikä halua

aktiivisesti ottaa vastuuta lapsen käytöksen muokkaamisesta. Vanhempi yrittää olla sekä

myönteinen että hyväksyvä ja hän neuvottelee lapsen kanssa perhettä koskevissa

asioissa. Salliva vanhempi ei käytä valtaa avoimesti, vaan järkeistää ja joskus manipuloi;

lapsi säätelee käytöstään itse niin paljon kuin mahdollista. Kodinhoidon tai yleisen

järjestyksenpidon suhteen lapselle ei aseteta suuria vaatimuksia. Lasta ei siis tämän

vanhemmuustyylin näkökulmasta rohkaista tottelemaan valmiiksi määriteltyjä

standardeja.

Vaikka autoritäärisen ja sallivan vanhemman suhtautumiset lapsiin ovat päinvastaiset,

Baumrind (1966, 1967) toteaa, että vanhemmuustyylien seurauksilla on yhtäläisyyksiä.

Kumpikaan tyyleistä ei hänen mukaansa herkistä lasta autonomiaan,

itsemääräämisoikeuteen ja non-konformisuuteen liittyvälle ahdistukselle. Autoritäärinen

kasvatustapa minimoi vanhemman ja lapsen väliset erimielisyydet tukahduttamalla ja

vakavien rangaistuksien kautta, kun taas salliva kasvatustapa minimoi erimielisyydet

antamalla periksi lapselle, hemmottelemalla ja uudelleen ohjaamalla (usein

harhauttamalla) lapsen huomion. Näin ollen kumpikaan kasvatustapa ei varusta lasta

sellaisella ahdistuksensietokyvyllä, joka soveltuu sellaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, jotka
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vaativat neuvottelua, itsenäistä ajattelua, itsemääräämisoikeutta ja joskus ei-

konformisuutta.

Auktoritatiivinen vanhemmuustyyli pohjautuu Baumrindin (1966, 1967) mukaan lapsen

rationaaliseen ja asiaorientoituneeseen ohjaamiseen. Vanhempi sallii lapselle sekä

itsemääräämisoikeuden että kurinalaisen konformisuuden. Kuten salliva vanhempi,

myös auktoritatiivinen vanhempi rohkaisee lasta neuvotteluun ja lapsen kanssa

keskustellaan perhettä koskevista asioista, mutta se tehdään lapsen ikätasolle sopivalla

tavalla. Aikuinen siis tunnustaa lapsen näkökulman lapsen näkökulmana ja oman

näkökulmansa aikuisen näkökulmana. Erimielisyystilanteissa vanhempi ottaa lapsen

vastalauseet vakavasti ja käsittelee ne. Aikuisen omaa näkökulmaa vahvistetaan

aikuisen neuvottelukyvyn ja kompromissintekokyvyn avulla. Kuten autoritäärinen

vanhempi, auktoritatiivinen vanhempi pystyy käyttämään auktoriteettiaan jämäkästikin

ja perustaen toimintansa selkeisiin periaatteisiin, mutta lasta ei kahlita irrationaalisilla

rajoituksilla. Vanhempi myös asettaa standardeja käytökselle ja eri tilanteiden

menettelytavoille ja kykenee valvomaan niitä. Auktoritatiivista vanhempaa voi kuvata

samaan aikaan rakastavaksi, ymmärtäväksi, jämäkäksi ja lapsen kehitystason mukaisesti

vaatimuksia ylläpitäväksi.

Baumrindin (1966, 1967) mukaan auktoritatiivinen vanhemmuus valmistaa lasta

luomaan sisäisen jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden tunteen itsenäisesti. Nopeasti

muuttuva yhteiskunta ei hänen mukaansa tarjoa valmiita toimintamalleja, vaan yksilön

on itse sisäisesti käsiteltävä jatkuvaa, usein ristiriitaista ja toisinaan merkityksetöntä

informaatiovirtaa. Refleksiivisiä kykyjä voi toisin sanoen todeta tarvittavan entistä

enemmän (Giddens, 1991). Baumrind (1966, 1967) onkin havainnut auktoritatiivisten

vanhempien olevan lastenkasvatukseen hyvin sitoutuneita ja osallistuvia - he käyttävät

siis kasvatukseen paljon aikaa ja vaivaa. Auktoritatiivisten vanhempien lapset ovat

Baumrindin (1966, 1967) havaintojen mukaan myös osoittautuneet pystyvimmiksi ja

kypsimmiksi: he uskovat itseensä, hillitsevät itsensä ja ovat innostuneempia sekä

oppimistilanteissa että sosiaalisessa toiminnassa. Vanhempien suuri sitoutuneisuus

kasvatukseen on osoittautunut erityisen tärkeäksi molempien vanhempien ollessa

työelämässä (Greenberger & Goldberg, 1989).

Lastenkasvatusasenteita tutkittaessa laadullisen asennetutkimuksen perusteluja

tarkastelevan tutkimusotteen kannalta tässä työssä on mielekästä käyttää analyysin
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tukena vanhemmuuteen liittyvien perusteluiden tasojen asteikkoa (eng. Level of

parental reasoning scale; Crittenden, Lang, Hartl Claussen, & Partridge, 2000/2003).

Asteikko kuvaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta siten, että asteikolla edettäessä

vanhemman perustelut suhtautumisestaan lapseen muuttuvat monisyisemmiksi ja lapsen

yksilölliset piirteet ja tarpeet huomioivammiksi. Asteikko myös huomioi vanhemman

käyttäytymisen muokkaamisen suhteessa lapseen. Crittenden ym. (2000/2003) ovat

esittäneet vanhemmuuteen liittyvän perustelun jäsentyvän seuraavasti:

Vallasta luopuminen

Taso 0: Vanhemmat eivät tiedä miksi he tekevät kuten tekevät, tai ovat

epäjohdonmukaisia

Taso 0,5: Vanhemmat alistuvat muiden näkemyksille

Itsekeskeiset perustelut

Taso 1: Vanhemmat tekevät päätöksiä oman etunsa mukaisesti

Taso 1,5: Vanhemmat käyttäytyvät sillä tavalla kuin he lapsen asemassa olisivat

vanhemmiltaan toivoneet

Konformistiset perustelut

Taso 2: Vanhempien päätökset perustuvat normatiivisille standardeille

Taso 2,5: Vanhemmat muokkaavat normatiivisia standardeja joidenkin lapsen

ominaisuuksien mukaan (esim. Ikä tai sukupuoli)

Individualistiset perustelut

Taso 3: Vanhemmat muokkaavat käyttäytymistään lapsen yksilöllisiin piirteisiin

soveltuvaksi

Taso 3,5: Vanhempien perustelut käsittävät useamman kuin yhden tason, mutta eivät ole

yksilöllistyneitä

Integratiiviset perustelut

Taso 4: Vanhempien perustelut perustuvat aiemmilta tasoilta integroituun tietoon,

sisältäen myös sekä lapsen yksilölliset piirteet että omat yksilölliset piirteet.
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Teoreettista yhteyttä vanhemmuustyylien ja vanhemmuuden perustelujen asteikon

välille voi yrittää hahmotella mm. sillä, että asteikon korkeimmissa pisteissä ilmenevät

vanhemman yksilöllistyneet ja integroivat käsitykset lapsesta liitetään lapsen vapautta

korostaviin ja lapsen näkökulman tunnistaviin ja tunnustaviin vanhemmuustyyleihin.

2.3 Lastenkasvatus Suomessa

Autoritäärinen lastenkasvatustapa hiipui Suomessa 1960-luvun loppuun tultaessa, ja

lastenkasvatus alkoi muuttua niin aatteellisella, rakenteellisella kuin taloudellisellakin

tasolla (Hautamäki, 2000b). Hautamäen (2000b) mukaan yhtenä esimerkkinä voi nähdä

sen, että isät enenevissä määrin alkoivat osallistua lasten- ja kodinhoitoon sekä

vuorovaikutukseen perheensä kanssa. Aikaisemmin vanhemmat, varsinkin isät, olivat

useimmiten ankaria ja vaativia: lasten oli alistuttava heidän tahtoonsa hyvällä tai

pakotettuina. Vapauksia ja mahdollisuuksia neuvotteluun lapsi alkoi saada vasta

käytyään rippikoulun; silloinkin viime käden päätösvalta pysyi vanhemmilla. (Ruoppila,

1956, s.28).

Sotien jälkeisen, talonpoikaisen Suomen lastenkasvatukseen näkökulmia esittänyt

Korhonen (2002) on todennut, että kasvatus oli siihen aikaan toisaalta enemmän

perhekeskeistä, mutta toisaalta lapsilla oli myös melko suuri autonomia - lasten

ajateltiin kasvavan ikään kuin itsestään. Kasvatus tapahtui arjen keskellä: lapsista

kasvatettiin oman työn jatkajia, vanhemman esimerkin kautta. Suurehko autonomia

näkyi siten, että kun lapsi ei ollut suorittamassa hänelle osoitettuja tehtäviä, hän sai

toimia vapaasti, vanhempien kontrolloimatta. Kasvatus ei Korhosen (2002) mukaan

kurinpitoa ja uskontokasvatusta lukuun ottamatta näin ollen ollut muusta elämästä

irrallinen tavoitteellinen tehtävä.

Kurinpidon merkitys kuvastui hyvin esimerkiksi tähän aikaan yleisissä sananlaskuissa,

joihin sisältyi kasvatuksellisia ajatuksia. Näitä on tarkastellut Ruoppila (1956). Hänen

mukaansa esimerkiksi nuorena vitsa väännettävä liittyi lapsen oman tahdon (uhman)

ilmaisemiseen, mikä oli tyrehdytettävä rangaistuksin. Uskottiin, että jos ei-toivottun

käytökseen ei ajoissa puututa, se säilyy ja siirtyy vanhemmalle iälle, sillä viat yhä

pahenevat iän mukana (Ruoppila, 1956, s. 25).

Kurin käytön korostuminen suomalaisessa lastenkasvatuksessa on peräisin sääty-

yhteiskunnan ajoilta, jolloin puritaaninen työnihannointi maallistuneessa muodossa, eli



15

ns. vanhaluterilaiset periaatteet, korostuivat. Näitä olivat esivallan ehdottoman

tottelemisen lisäksi työnteko, ahkeruus ja kuuliaisuus. (Kolbe, 2002). Kuuliaisuutta,

nöyryyttä, vaatimattomuutta ja hiljaisuutta pidettiin suuressa arvossa myös perheessä;

kuuliaisuuden ilmentymänä pidettiin sitä, että lapset vastustelematta tottelivat aikuisen

käskyjä (Ruoppila, 1956, s. 26). Arvonantoa ja häveliäisyyttä ei Ruoppilan (1956, s. 26)

mukaan pidetty lapsen luontaisina ominaisuuksina, joten niitä opetettiin hänelle: joka

vitsaansa säästää, se vihaa poikaansa; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa

kurittaa. Hierarkiaa ei perheessä esiintynyt pelkästään vanhemman ja lapsen välillä,

vaan muidenkin perheenjäsenten väliltä löytyi omansa: alamaista vaimoa pidettiin

tärkeämpänä kuin rakastavaa äitiä (Kolbe, 2002).

Hautamäen (2000b) mukaan 1990-luvulle tultaessa suomalaisessa vanhemmuudessa oli

tapahtunut suuria muutoksia auktoriteetin käytön kannalta: vanhemmuus oli muuttunut

autoritäärisestä sallivampaan suuntaan. Perheen sisäisen vuorovaikutuksen painopiste

on siis siirtynyt tottelevaisuudesta neuvotteluun, jolloin vanhemman yksilöllinen suhde

lapseen korostuu. Autoritääriselle kasvatustavalle ominainen asemaorientoitunut

vuorovaikutussuunta on vaihtunut henkilöorientoituneeseen. Asemaorientoituneessa

vuorovaikutuksessa lapsen tulee hyväksyä vanhemman sana oikeana, eikä neuvotteluun

rohkaista tai pyritä. Henkilöorientoituneessa vuorovaikutuksessa puolestaan sosiaalinen

roolinottokyky painottuu vanhemman käyttäessä suostuttelua ja positiivisia

attribuutioita keskustellessaan lapsensa kanssa. (Bernstein, 1971, 1975).

Lastenkasvatusasenteita on aikaisemmin Suomessa tutkittu pitkälti arvojen kautta.

Perinteisesti suomalaisessa lastenkasvatuksessa on arvostettu lapsen älyllistä kehitystä

(Hautamäki, 2000b). Suomalaisten nykyvanhempien parista voi yleisesti todeta

löytyvän luottamusta lapsen pystyvyyteen. Itseohjautuvuusarvojen ja

hyväntahtoisuusarvojen on nähty olevan ominaisia suomalaiselle lastenkasvatukselle,

mutta itseohjautuvuusarvoja, kuten itsenäisyyttä, luovuutta ja uteliasta mieltä,

arvostetaan kuitenkin eniten (Tulviste & Ahtonen, 2007; Tulviste, Mizera, De Geer, &

Tryggvason, 2007). Älyllisyyden painottaminen pitää siis paikkansa edelleen, jos

luovuuden ja uteliaan mielen arvostamisen tulkitaan lapsen älyllisyyttä kuvastavaksi.

Itseohjautuvuusarvojen korostaminen saattaa kertoa myös individualistisesta

kulttuurista, sillä suoranaista älykkyyttä ei Suomessa ole nostettu tärkeimpien

lastenkasvatusarvojen joukkoon, toisin kuin esimerkiksi Virossa (Tulviste & Ahtonen,

2007).
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Voinee todeta, että suomalaisessa lastenkasvatuksessa yksilön sisäinen maailma on

tähän mennessä korostunut. Uutena havaintona on noussut esiin se, että myös

onnellisuutta ja elämästä nauttimista pidetään Suomessa tärkeinä (Tulviste & Ahtonen,

2007; Tulviste, Mizera, De Geer, & Tryggvason, 2007). Vertailussa Viron ja Ruotsin

kanssa Suomi muistuttaa Ruotsia onnellisuuden arvostamisen suhteen, mutta Ruotsissa

onnellisuus nimetään lapsen tulevaisuuden kannalta tärkeäksi ominaisuudeksi

useammin kuin Suomessa (Tulviste, Mizera, De Geer, & Tryggvason, 2007).

Hyväntahtoisuusarvojen, kuten ystävällisyyden ja luotettavuuden, arvostamisen suhteen

Suomi muistuttaa myös Ruotsia (Tulviste & Ahtonen, 2007).

Toiseksi suomalaisia perheitä ja vanhemmuutta ovat tutkineet kiintymyssuhdetutkijat

(mm. Cedercreutz & Silvén, 1998; Hautamäki ym., 2008, 2010; Kouvo & Silvén, 2010).

Kiintymyssuhde muodostuu lapsen ja vanhemman välille ja toimii pohjana lapsen

turvallisuudentunteelle. Turvallisuudentunteeseen kuuluvat kokemukset siitä, onko

vanhempi lapselle psykologisesti saatavilla, sekä auttaako ja lohduttaako vanhempi lasta

tarvittaessa.

Kiintymyssuhteita on normatiivisissa olosuhteissa kolmea eri lajia: välttelevä (tyyli A),

turvallinen (tyyli B) ja ristiriitainen (tyyli C; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978).

Ainsworthin ym. (1978) mukaan näistä yksi, tyyli B, on nimensä mukaisesti arvioitu

turvalliseksi, kun taas toiset kaksi, A ja C, ovat arvioitu turvattomiksi. Turvallisesti

kiintynyt lapsi on kasvanut ympäristössä, jossa häneen liittyvät asiat ovat tapahtuneet

johdonmukaisesti ja lapsi pystyy ennakoimaan vanhempiensa käyttäytymistä. Tunteiden

ilmaisu on johtanut hoivaajan empaattiseen lähestymiseen, joka on tuonut lapselle

huojennuksen. Turvattomissa kiintymystyyleissä puolestaan lapsen tunteet ja kognitio

eivät ole tasapainossa. Välttelevälle kiintymystyylille on ominaista järkiperäisyyden

korostuminen. Tunteiden ilmaisu on niukkaa, sillä lapsi kokee jäävänsä selviämään

niistä yksin. Seurauksena lapsi oppii hillitsemään itseään varhain, mutta tunteisiin

yhteyden löytäminen muodostuu vaikeammaksi. Ristiriitainen kiintymystyyli on

välttelevän tyylin vastakohta, sillä sen taustalla on lapsen kokemus

epäjohdonmukaisesta ja impulsiivisesta hoivaajasta. Lapsi kokee näin ollen itsensä

suojattomaksi vaarallisessa maailmassa, joten parhaaksi tavaksi hoivaajan huomion

herättämiseen muodostuu intensiivinen tunteiden ilmaisu, kuten provokatiivinen

kiusanteko tai raivostuminen, mutta myös regressiivinen vetoaminen.
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Suomessa yleisin kiintymystyyli on välttelevä, varsinkin miesten keskuudessa

(Hautamäki ym. 2008). Tämä tekee Suomesta myös kansainvälisesti erottuvan, sillä

välttelevästi kiintyneitä on Suomesta löytynyt selvästi odotettua enemmän ja

turvallisesti kiintyneitä odotettua vähemmän kansainvälisiin tutkimustuloksiin

verrattuna (Hautamäki ym., 2010; Hautamäki, 2010). Kansainvälisessä vertailussa

Suomi muistuttaa tältä osin (Pohjois-)Saksaa, missä myös on todettu välttelevän

kiintymystyylin olevan yleinen. Saksalaisia löydöksiä on selitetty

lastenkasvatuskulttuurilla, jossa esimerkiksi lasten aikaista itsenäistymistä pidetään

arvossa (Grossman, Grossman, Spangler, Suess, & Unzner, 1985).

Saksalaiset löydökset muistuttavat suomalaisia lastenkasvatusnäkemyksiä, sillä

Suomessa on arvostettu ja arvostetaan edelleen aikaista itsenäistymistä (Hautamäki ym.,

2008, 2010; Moilanen, Kunelius, Tirkkonen, & Crittenden, 2000). Näin ollen

vanhemmat kyllä antavat riittävää turvaa, mutta eivät yleensä vastaa lapsen negatiivisiin

tunteenilmauksiin, jos he arvioivat lapsen olevan turvassa - toisin sanoen tietynlaista

tunteenilmaisua pidetään siis ns. turhana (Hautamäki ym., 2008, 2010). Lisäksi

kiintymystyylin on kolmisukupolvitutkimuksessa havaittu siirtyvän sukupolvesta

toiseen: turvallisen ja välttelevän kiintymystyylin kohdalla muuttumaton siirtyminen

tapahtuu lähes sataprosenttisesti (Hautamäki ym., 2008, 2010).

Kiintymystyylejä tutkittaessa keskeinen tekijä on vanhemman sensitiivisyys lapsen

signaaleille. Sensitiivisyys merkitsee vanhemman psyykkistä saatavuutta: valppautta

havaita lapsen signaali ja oikea-aikaisesti vastata lapsen signaaleihin

tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi lohduttamalla, soveltuvalla

kontrollimäärällä ja eriävien tavoitteiden neuvottelulla (Ainsworth ym., 1978).

Suomessa sensitiivisyyden on todettu olevan yleisesti matalaa ei-responsiivisuuden (eng.

unresponsiveness) muodossa (Hautamäki, 2010). Ei-responsiivisuudella tarkoitetaan

vetäytyvää, melko passiivista, ilmeetöntä ja eleetöntä käyttäytymistä ja vähäistä puhetta

vanhemman toimesta (Crittenden, 1988). Maltillinen ei-responsiivisuus vaikuttaa

kuuluvan suomalaiseen lastenkasvatuskulttuuriin: sitä esiintyy myös riittävän hyvien

vanhempien parissa, myöskin vapaassa leikissä, jossa ei tarvita kontrollia eikä suojelua

(Kemppinen, 2007).

Kiintymystyylien käyttäminen soveltuvilta osin tulkintakehikkona on tälle työlle

relevanttia, sillä on mahdollista, että aineistosta nousee esiin kielenkäyttöä, jolla on
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yhteyksiä kiintymyssuhteiden kuvauksiin. Esimerkiksi tunteita etäännyttävän

järkiperäisyyden tai muun järkeistämisen korostuminen puheenvuoroissa linkittyisi

välttelevään kiintymystyyliin. Ei-responsiivisuus voi puolestaan kielellisessä ilmaisussa

näkyä etäännyttävänä diskurssina.

3. Tutkimuskysymys, menetelmä ja aineisto

Vanhemmuutta ja kasvatuksellisia kysymyksiä on tutkittu laajasti sekä Suomessa että

kansainvälisesti. Tämä tutkielma on sikäli helposti liitettävissä aikaisempaan

tutkimukseen. Esimerkiksi suomalaisten arvoista lastenkasvatuksessa tiedetään melko

paljon, ja tietoa on käytetty myös kansainväliseen vertailuun (esim. Tulviste & Ahtonen,

2007; Tulviste, Mizera, De Geer, & Tryggvason, 2007). Vanhempien argumentointia

näkemyksilleen on kuitenkin tutkittu vähemmän. Argumentoinnin tarkastelu onkin näin

ollen täydentävä näkökulma, jota tämän tutkielman kautta pyrin tuomaan esille.

3.1 Tutkimuskysymys

Tässä työssä on kaksi kiinnostuksen kohdetta. Ensinnäkin pyrin selvittämään, millä

tavoin vanhemmat perustelevat kasvatuksellisia näkemyksiään ja valintojaan. Toiseksi

tarkastelen sitä, minkälaiseksi vanhemman ja lapsen välinen suhde kuvaillaan, tai

minkälaiseksi se puheenvuoroissa rakentuu. Tätä selvitän kolmitahoisen näkökulman

avulla, jota ohjaavat seuraavat kysymykset: löytyykö haastateltavien kielenkäytöstä

viitteitä eri vanhemmuustyyleistä? Miten selonteot sijoittuvat vanhemmuuden

perustelun asteikolle? Onko puheenvuoroista tulkittavissa merkkejä eri

kiintymystyyleille ominaisesta vuorovaikutuksesta? Koska aikaisemmat tutkimukset

esittävät, että välttelevä kiintymystyyli on Suomessa yleisin, testaan sen esiintyvyyttä

aineistossani. Ensinnäkin on oletettavaa, että ilmiö näkyy haastatteluissani ainakin

jollain tasolla. Jos ei näy, saattaisi se kertoa aiemmin teoretisoiduista yhteiskunnallisista

muutoksista lastenkasvatuskulttuurissa.

3.2 Menetelmä: laadullinen asennetutkimus

Laadullisessa asennetutkimuksessa asenteiden nähdään muodostuvan sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa, kuten kommunikaatiossa. Asenne on siis suhdekäsite, joka kuvaa

yksilön kiinnittymistä sosiaaliseen maailmaan, sekä toiminnan että kommunikoinnin
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kautta (Vesala & Rantanen, 2007). Toisin sanoen yksilön arvottavat reaktiot saavat

merkityksensä sosiaalisessa argumentaatiossa (Billig, 1991, 143-145). Vesalan ja

Rantasen (2007) mukaan laadullisessa asennetutkimuksessa on sekä yhtäläisyyksiä että

eroja perinteisempiin asennekäsityksiin sekä laadullisiin tutkimusmenetelmiin.

Myös laadullisessa asennetutkimuksessa, kuten perinteisessä, dispositionaalisessa

asennekäsityksessäkin, asenne ymmärretään Vesalan ja Rantasen (2007) mukaan jonkin

asian arvottamisena. Suurimpia eroja perinteiseen asennekäsitykseen, on kuitenkin se,

että asenteita ei käsitetä yksilön sisäisinä ominaisuuksina tai taipumuksina.

Laadullisessa asennetutkimuksessa ei kuitenkaan poissuljeta psykologisia prosesseja

kuvaavia tulkintakäsitteitä, vaan nähdään ne enemmänkin yhtenä mahdollisena

tulkintanäkökulmana esimerkiksi sosiaalisten ja kulttuuristen näkökulmien joukossa.

Muun muassa tältä osin laadullinen asennetutkimus eroaa diskurssianalyysista, josta se

muuten on saanut vaikutteita. Juuri psykologisia prosesseja kuvaavista

tulkintakäsitteistä on diskurssianalyysin parissa pyritty luopumaan, sillä niitä ei ole

nähty mielekkäinä (Potter & Wetherell, 1987; Potter, 1998).

Laadullisella asennetutkimuksella on omanlainen, Vesalan ja Rantasen (2007)

kehittämä aineistonkeruu- ja analysointitapa. Aineisto kerätään väittämämetodin avulla.

Tämä tarkoittaa, että haastateltaville esitetään väittämiä tai kiistakysymyksiä, joihin he

ottavat kantaa ja perustelevat kantansa. Aineisto analysoidaan kommentointina ja

argumentointina, asiayhteydessään. Analyysia tehdään sekä luokittavana että

tulkitsevana. Luokittavassa analyysissa keskitytään aineiston kirjaimelliseen lukemiseen:

havainnot tunnistetaan ja ryhmitellään. Ryhmittelyä voi tehdä esimerkiksi

näkemyserojen ja samankaltaisuuksien perusteella. Myös luokittavaan analyysiin voi

sisältyä tulkintaa esimerkiksi silloin, jos jotakin kannanottoa ei selkeästi voi luokitella

tietynlaiseksi. Luokittava analyysi on kuitenkin erilainen analyysitapa kuin varsinainen

tulkitseva analyysi, sillä luokittavassa analyysissa analysoija ei samalla tavalla

etäännytä itseään tekstiaineistosta.

Tulkitsevassa analyysissa aineistoa lähestytään Vesalan ja Rantasen (2007) mukaan

abstrahoidusti, eli esimerkiksi teorianäkökulmien kautta. Tässä vaiheessa tarkastellaan

sitä, minkälaisesta todellisuudesta kannanotot perusteluineen välittävät tietoa. Puheen ei

laadullisessa asennetutkimuksessa nähdä mutkattomasti tai yksiselitteisesti kertovan

jostakin sen ulkopuolisesta todellisuudesta, kuten yksilön mielen prosesseista tai
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ulkomaailman tosiasioista, mutta aineiston avulla ulkopuolisesta todellisuudesta

voidaan tehdä tulkintoja.

Laadullinen asennetutkimus soveltuu monenlaisten sosiaalisten prosessien ja ilmiöiden

hahmottamiseen, esimerkiksi aatteita, arvoja tai sosiaalisen identiteetin rakentumista

tutkittaessa (Vesala & Rantanen, 2007). Tällaisten tutkimuskohteiden osalta on tärkeää

tiedostaa analyysiin sisältyvät ontologiset oletukset: samaa aineistoa voi oletusten

ohjaamana tulkita monin eri tavoin (Peräkylä, 1995, 41-44). Tässä työssä tulkintaani

ohjaavat ensisijaisesti aiemmin mainitut vanhemmuustyylien määritelmät,

vanhemmuuden perusteluiden tasojen asteikko sekä soveltuvilta osin

kiintymyssuhdeteoria. Tulkitsen haastateltavien selontekoja ensin suhteessa

vanhemmuustyyleihin selvittääkseni sopivatko heidän antamansa perustelut ja sitä

kautta asenteenilmaukset ensisijaisesti johonkin tiettyyn vanhemmuustyyliin.

Vanhemmuustyylien tarkastelu on tärkeää lastenkasvatuskulttuurissa tapahtuneiden

muutosten vuoksi: tietynlaisen vanhemmuustyylin yleistyminen kertoo todennäköisesti

tietynlaisten asenteiden yleistymisestä ja suosiosta. Vanhemmuustyylejä tutkimalla

pääsee kosketuksiin yleisen, yhteiskunnallisen asenneilmapiirin kanssa.

Toiseksi käyn läpi haastateltavien selontekoja suhteessa vanhemmuuden perusteluiden

tasojen asteikkoon. Selontekojen asettaminen asteikolle kertoo haastateltavan

suhtautumisesta lapsiin eri tavalla kuin vanhemmuustyylien kautta tarkasteltuna, sillä

perustelujen tasojen asteikko kuvaa vanhemman yksilöllistynyttä tai yksilöllistymätöntä

suhtautumista lapseen sekä vanhemman käyttäytymisen muokkausta tarkemmin.

Kiintymyssuhdeteoria nousee tulkintaa tukevaksi välttelevän kiintymystyylin

yleisyyden vuoksi. Itsensä etäännyttäminen ja järkiperäisyyden sekä rationaalisuuden

painottaminen puheessa kertoo näin ollen perinteisen suomalaisen kulttuurisella tavalla

haastateltavan suhtautumisesta. Tulkitsevassa analyysissani keskeistä tulkintaa ohjaavaa

kielenkäyttöä on auktoriteetinkäyttöön liittyvät ilmaisut, itsensä etäännyttävät ja

rationaalisuutta painottavat ilmaisut, sekä lapsen yksilöllisyyteen viittaavat ilmaisut.

Tätä työtä varten pyysin haastateltavia ottamaan kantaa seitsemään väittämään:

1. On tärkeää, että lapsi saa ilmaista minulle myös kielteisiä tunteitaan, oli syy

niihin mikä hyvänsä.

2. Lasta ei ole hyvä pitää sylissä liikaa.
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3. Lasta on hyvä kuunnella häntä itseään koskevissa arkisissa asioissa. Päätös

lapsen toiveiden toteuttamisesta on viime kädessä aikuisen.

4. Jäähy tai jäähyllä uhkaaminen on hyvä kurinpitotapa, kun lapsi on tehnyt väärin.

5. Lapsella tulee olla vanhempiensa päättämiä rajoja ja sääntöjä, kuten

säännöllinen päivärytmi nukkumaanmenoaikoineen.

6. Lasta ei pidä kehua, sillä hän saattaa ylpistyä.

7. Lapsen tulee osallistua ja tehdä kotitöitä ikänsä ja kykynsä mukaan.

Ilmaisin haastateltaville selkeästi, että väittämiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia,

vaan olen kiinnostunut juuri heidän henkilökohtaisista näkemyksistään. Väittämillä 1, 2

ja 6 pyrin herättämään keskustelua tunneilmaisuista sekä läheisyydestä ja läheisyyden

osoittamisesta. Suomalaisessa lastenkasvatuksessa nämä seikat eivät perinteisesti ole

korostuneet, vaan tunteiden ja läheisyyden ilmaisu on ollut hillittyä, jopa niukkaa

(Hautamäki ym., 2008, 2010; Crittenden, 2000). Varsinkin väittämässä 1 korostuu

vanhemman suhtautuminen lapsen aloitteeseen. Kehuminen väittämässä 6 liittyy

tunteiden ja läheisyyden ilmaisuun siten, että kehumisen voi nähdä yhtenä vanhemman

lapselleen osoittaman lämmön ilmenemismuotona: sanallisena hellyydenosoituksena.

Väittämät 2 ja 6 ovat tietoisesti muotoiltu tavalla, joka nykypäivänä saattaa kuulostaa

vanhanaikaiselta. Olen kiinnostunut selvittämään, miten haastateltavat suhtautuvat

menneiden aikojen käsityksiin, sekä myös tarkastelemaan, onko sen kaltaisista

näkemyksistä havaittavissa piirteitä tämän päivän suhtautumistavoissa. Oletan, että

vanhemmuuden muutoksen myötä haastateltavat vastustavat näitä kahta väittämää.

Väittämien 3, 4 ja 5 kohdalla olen kiinnostunut kuulemaan haastateltavien

suhtautumisesta vanhemman auktoriteettiin. Väittämät 3 ja 5 muistuttavat toisiaan,

mutta eri painotuksin. Kolmannessa väittämässä fokus on lapsen

vaikuttamismahdollisuuksissa. Olen siis kiinnostunut kuulemaan haastateltavien

ajatuksia lapsen äänensä kuuluviin saamisesta. Väittämä koostuu poikkeuksellisesti

kahdesta osasta, jotta se olisi mahdollisimman selkeä. Viides väittämä on

aikuislähtöinen, eli lapsen näkökulmaan ei lähtökohtaisesti oteta kantaa. Näkemykset

auktoriteetinkäytöstä voivat siis olla erilaiset väittämien luomien erilaisten näkökulmien

kautta. Neljänteen väittämään pyysin kannanottoja toisaalta siksi, että kurinpito on osa

auktoriteetinkäyttöä ja toisaalta siksi, että jäähy vaikuttaa yleisesti käytetyltä

kurinpitotavalta, jota kuitenkin on myös kritisoitu.
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Väittämä 7 liittyy suomalaisessa lastenkasvatuksessa itseohjautuvuuden ja itsenäisyyden

arvostamiseen. Kotityöt valikoituivat väittämään siksi, että ne yleisesti kuuluvat

perheiden jokapäiväisiin askareisiin. Niitä on myös helppo jakaa erilaisiin osa-alueisiin

tai tehtäviin, jolloin jokaiselle perheenjäsenelle voi löytää soveltuvaa tekemistä ja

jokaisen työpanoksesta voi tehdä merkittävän. Toisaalta painottamalla väittämään myös

sisällytettyä osallistumista, fokus siirtyy yksilön suorituksista yhdessä tekemiseen.

Tämän väittämän avulla pyrin tarkastelemaan sitä, minkälaisia merkityksiä itsenäiselle

suoriutumiselle annetaan.

Litterointi- ja lukuprosessin kuvaus

Litteroin haastattelut sanatarkasti, huomioiden puheen soljuvuuteen liittyvät tekijät

kuten tauot, epäröinnit ja äänenpainot. Merkitsin taukojen arvioidut kestot

selkeyttääkseni sitä, miten pitkistä keskeytyksistä puheessa on kyse. Puheen

soljuvuuden kuvaus auttoi hahmottamaan keskeytysten mahdollisia syitä: pysähtyikö

haastateltava esimerkiksi tarkemmin pohtimaan käsillä olevaa asiaa. Tämä on tärkeää

tulkitsevassa analyysissa, jolloin puheen ja sanavalintojen lisäksi haastattelun

yleisvaikutelma ja haastateltavan vastaustyyli vaikuttavat tulkintaan.

Luin haastattelut läpi ensin kerran alusta loppuun yleiskuvan saamiseksi. Ensimmäisellä

lukukerralla huomioni kiinnittyi siihen, että haastateltavat olivat samaa ja eri mieltä

niistä väittämistä, joista odotinkin. He olivat myös keskenään hyvin pitkälti samaa

mieltä samoista asioista: kannanottojen suhteen ei siis löytynyt suurta vaihtelua.

Toisella lukukerralla paneuduin haastatteluihin yksitellen ja aloin hahmotella

kannanottoja ja perusteluita. Nimesin perusteluita eri näkökulmiksi, kuten

opetusnäkökulmaksi tai kykyjen näkökulmaksi, joita käytin raportointivaiheessa

tarkastellessani aineistoa kokonaisuutena. Tässä vaiheessa huomasin, että kaikki

perustelut eivät olleet suoria, vaan väittämää lähestyttiin toisinaan myös epäsuorasti.

Näitä olivat esimerkiksi väittämään vastaaminen selonteolla siitä, kuinka haastateltava

itse toimi väittämänkaltaisissa tilanteissa.

Muilla lukukerroilla kiinnitin huomiota taustateorioista ja tulkintakehyksistä suoraan

muistuttaviin seikkoihin kielenkäytössä, kuten lapsen ja vanhemman positiointiin

selonteoissa, lapsen ja aikuisen näkökulmien käsittelyyn sekä arvottaviin ilmaisuihin.

Lisäksi kiinnitin tarkempaa huomiota haastatteluista välittyvään yleiskuvaan pohtimalla

haastatteluiden sisäistä dynamiikkaa. Tarkastelin muun muassa sitä, muistuttivatko
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saman haastateltavan perustelut toisiaan eri väittämien kohdalla, esiintyikö hänen

selonteoissaan useita eri asenteita ja miten nämä tekijät muodostivat kokonaiskuvan

haastattelusta. Huomasin, että tässä aineistossa haastateltavat eivät ilmaisseet

epävarmuutta, joten sekä haastateltavien itse toteama suhtautuminen että haastatteluista

esiin nousevat asennoitumiset näyttäytyivät yleisesti selkeinä.

3.3 Aineisto

Aineistoni koostuu kuudesta haastattelusta. Haastatteluihin osallistui neljä äitiä ja kaksi

isää, kaikki eri perheistä. Tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti priorisoitu äitejä tai isiä,

sillä tasa-arvoaatteen mukaisesti Suomessa lastenkasvatus nähdään sekä äitien että isien

tehtävänä (Hautamäki ym., 2008). Sukupuolikysymyksen merkitys on tässä

viitekehyksessä pieni, sillä aikaisemmin on havaittu, että tavallisesti saman perheen

vanhemmilla on samankaltaiset lastenkasvatusarvot ja että nämä arvot eivät riipu lapsen

sukupuolesta (Tulviste & Ahtonen, 2007).

Haastateltavat olivat erästä pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa, yksityisen yrityksen

ylläpitämää päiväkotia käyvien lasten vanhempia. Perheet myös asuivat päiväkodin

olinpaikkakunnalla. Päiväkoti-ikäiset lapset olivat 2-5-vuotiaita, ja osalla

haastateltavista oli lisäksi tätä vanhempia tai nuorempia lapsia. Tavoitin haastateltavat

lähettämällä ensin päiväkodin kautta viestin vanhemmille, jossa kerroin pro gradustani

ja pyysin kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Kävin myös päiväkodilla tiedustelemassa

vanhemmilta henkilökohtaisesti kiinnostuneisuutta osallistua. Osallistumiskriteerinä oli,

että mielellään keskustelee kasvatuksellisista kysymyksistä. Haastattelut kestivät 20

minuutista 45 minuuttiin, usein kuitenkin noin 30 minuuttia. Yksi haastatteluista käytiin

englanniksi, sillä haastateltava koki pystyvänsä ilmaisemaan itseään paremmin sillä

kielellä. Suomenkieliset väittämät olivat kuitenkin käytössä myös tässä haastattelussa.

Iältään haastateltavat olivat 28–39 -vuotiaita. Viidellä heistä oli korkeakoulututkinto,

yksi haastateltava oli haastattelujen aikaan juuri valmistumassa ammattikorkeakoulusta.

Vanhempien korkean koulutuksen ja auktoritatiivisen vanhemmuustyylin välillä on

Suomessa havaittu yhteys (Aunola, Nurmi, Onatsu-Arvilommi, & Pulkkinen, 1999).

Lisäksi etenkin koulutetun keskiluokan on kansainvälisesti havaittu lukevan ja

seuraavan lastenkasvatukseen liittyvää neuvontakirjallisuutta. Tähän liittyen on
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kuitenkin tärkeää huomioida, että yleiset ajatussuuntaukset ja teoriat vakiinnuttavat

vaikutusvaltansa osittain ylittäen sosiaalisia luokkarajoja samalla näitä rajoja sumentaen,

muun muassa yhteiskunnan medialisoitumisen kautta. (Johansson, 2007).

4. Tulokset

Yleisesti vanhemmat olivat yhtä mieltä ja eri mieltä samoista väittämistä. Erilaisia

perusteluja ja selontekoja oli paljon, eli vastaajat päätyivät samaan lopputulokseen eri

reittejä pitkin. Vanhanaikaisilta mahdollisesti kuulostavien väittämien kanssa oltiin

oletusteni mukaisesti pääosin eri mieltä ja niitä kuvailtiin usein juuri vanhanaikaisiksi.

Muutama eriävä mielipide kuitenkin löytyi, joissa toisaalta saatettiin kuvailla väittämien

välittämiä asenteita vanhanaikaisiksi, mutta toisaalta vanhanaikaisuutta ei arvotettu

huonoksi. Esittelen ja käsittelen kaikki tulokset väittämittäin.

Havaitsin, että valtaosasta aineistoa löytyi joitakin laajoja peruspiirteitä. Ensinnäkin

haastateltavien kannanotot ja selonteot olivat asiapainotteisia. Intuition varaan

rakennettiin puheessa vain vähän perusteluja. Näkemyksiä kuvaavia tai selventäviä

esimerkkejä haastateltavan omasta lapsuudesta tai hänen perheestään kerrottiin

spontaanisti. Asiapainotteisuus näkyi tässä siten, että suomenkieliset esimerkit olivat

harvoin anekdoottimaisia, mutta englanninkielisessä haastattelussa sellaisia oli

enemmän. Suomenkielisissä haastatteluissa puhuttiin siis enemmän lapsista yleisesti,

kun taas englanninkielisessä haastattelussa kertomus kohdentui juuri haastateltavan

omaan perheeseen, heidän tapoihinsa ja kodin tapahtumiin. Lisäksi aineistosta löytyi

jonkin verran tiedostavuutta lapsen psyykkisen kehityksen suhteen: osa haastateltavista

käytti luontevasti psykologisia käsitteitä kuten perusturvallisuus ja toimintamalli.

Lapsen psyykkistä kehitystä ei kuitenkaan käytetty perusteluna jokaisessa väittämässä

eikä jokaisen vanhemman toimesta, eli vaikutti siltä, että sillä ei ollut erityisasemaa

perustelujen joukossa. Jotkut vanhemmat myös tukivat argumenttejaan

tutkimustuloksiin.

Toiseksi haastateltavien lapsi- ja lapsuuskäsityksistä oli yleisesti havaittavissa, että lapsi

nähtiin erillisenä yksilönä ja toimijana. Lapsella nähtiin esimerkiksi olevan tarpeita,

tunteita ja tahtoa, joita hän ilmaisee. Lapsella nähtiin myös olevan kykyjä ja taitoja,

joita käyttämällä hän voi vaikuttaa perheen elämään: tärkeiksi asioiksi nimettiin

esimerkiksi ikätasoinen vastuu ja päätäntävalta. Lapsuuden nähtiin myös olevan
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aikuisuudesta erillinen elämänvaihe ja oli tavallista, että väittämien perusteluissa

kutakin asiaa käsiteltiin lapsen kannalta. Tällainen lapsikeskeisyys tarkoitti monessa

haastattelussa sitä, että vanhemman näkökulmaa häivytettiin. Vanhemman ja lapsen

välistä suhdetta ei siis useinkaan eksplisiittisesti kuvattu.

4.1 Suhtautuminen lapsen kielteisten tunteiden ilmaisun tärkeyteen

Ensimmäisenä väittämänä toimi on tärkeää, että lapsi saa ilmaista minulle myös

kielteisiä tunteitaan, oli syy niihin mikä hyvänsä. Luokittavassa analyysissa selvisi, että

kaikki haastateltavat olivat väittämän kanssa samaa mieltä. Kantaa perusteltiin

pääsäntöisesti melko abstraktisti, näkemällä negatiivisten tunteiden kuuluvan

olennaisena osana tunneilmaisuun ja elämään yleisesti. Väittämään ei siis otettu aluksi

kantaa konkreettisten asioiden kautta.

Väittämän kanssa yhtyvää mielipidettä perusteltiin usein mahdollisuutena lapselle

opetella tunteiden käsittelyä ja ilmaisemista. Lisäksi yksi haastateltava näki

kaikenlaisen tunteiden ilmaisun itsessään tärkeänä. Toinen haastateltava piti kielteisten

tunteiden ilmaisua lapsen oikeutena.

4.1.1 Negatiivisten tunteiden käsittely

Luokittavassa analyysissa perustelut jaetaan kategorioihin. Yksi useasti toistuva teema

tämän väittämän kohdalla oli negatiivisten tunteiden käsitteleminen. Tähän kategoriaan

liittyi usein myös oppimis- ja opetusnäkökulma. Tunteiden käsittely ymmärrettiin sekä

oppimisena että vanhemman kanssa asiasta puhumisena.

Oli tavallista, että yksittäisissä haastatteluissa otettiin vain jompikumpi näkökanta:

oppimisnäkökulma tai vanhemman kanssa puhumisen näkökulma. Molemmissa

näkökulmissa vanhemmalla nähtiin olevan rooli, mutta se rakentui usein selonteoissa

epäsuorasti. Haastateltavat eivät pääsääntöisesti lähteneet liikkeelle vanhemman

roolikuvauksista, vaan kertoivat näkemyksensä lapsikeskeisesti. Vanhemmuuden rooli

rakennettiin ikään kuin sivutuotteena. Tunteiden käsittelyn oppimisessa vanhemman

rooli nähtiin aktiivisena, tunteiden sanoittamista opettavana. Tunteista oppimista, eli

esimerkiksi sanoittamista ja tunnistamista, ei painotettu silloin, kun käsittelyllä

tarkoitettiin tunteiden läpikäyntiä vanhemman kanssa. Vanhempi näyttäytyi epäsuorasti

kuvattuna keskustelukumppanina tai kuuntelijana.
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Kahdessa haastattelussa vanhemman roolia kuvattiin suoremmin. Niissä todettiin

esimerkiksi, ettei tunteiden käsittely pienten lasten kanssa ole kovin vastavuoroista,

vaan enimmäkseen vanhemmasta lähtöisin olevaa toimintaa. Näissä tapauksissa

vanhemmuus määriteltiin suoremmin, mikä mahdollisti lapsilähtöisemmän näkökulman,

erotuksena epäsuorempien kuvauksien lapsikeskeisemmästä näkökulmasta.

Yhdessä haastattelussa oppimisen ja vanhemman kanssa puhumisen näkökulmat

liitettiin yhteen, ja asian käsittelyyn lisättiin aika-aspekti. Haastateltava piti lapsen

negatiivisten tunteiden ilmaisua hyvänä asiana siksi, että se mahdollistaa asiasta

keskustelun. Keskustelulla puolestaan oli haastateltavan mielestä opettavaisia

vaikutuksia lapsen tulevaisuuden varalle, sillä myöhemmin elämässä lapsen on osattava

käsitellä negatiivisia tunteitaan. Lapsen vanhemmalle jakamia negatiivisia

tunneilmaisuja ei siis nähty pelkästään tilaisuuksina vanhemman ja lapsen väliselle

tietynlaiselle vuorovaikutukselle, vaan vuorovaikutuksen tulokset asetettiin

eksplisiittisesti pidemmälle aikavälille.

4.1.2 Negatiivisten tunteiden ilmaisutapa

Toinen luokittavan analyysin kautta osoitettu perustelukategoria oli lapsen negatiivisten

tunteiden ilmaisutapa. Suurimman osan haastateltavien selontekoihin liittyi kuvaus siitä,

millä tavoin heidän lapsensa ilmaisevat negatiivisia tunteitaan. Lapsen ilmaisutapaa

käsiteltiin vanhemman näkökulmasta etenkin kertomalla, minkälaisia tuntemuksia,

ajatuksia tai toimenpiteitä lapsen tunneilmaisu vanhemmassa kirvoitti. Lapsen

negatiivisten tunteiden ilmaisun mainittiin vaikuttavan vanhemman negatiivisiin

tunteisiin.

Yleensä lapsen negatiivisten tunteiden ilmaisut nähtiin haastateltavien keskuudessa

ymmärrettävinä. Yksi haastateltava piti esimerkiksi lapsen negatiivisten tunteiden

ilmaisuja helpommin lähestyttävinä, jos hän ymmärsi niihin johtaneet tapahtumaketjut.

Toinen haastateltava totesi lapsen negatiivisen tunneilmaisun joskus satuttavan häntä,

mutta piti samaan aikaan tärkeänä sitä, että lapsi ilmaisee ja käsittelee negatiivisia

tunteitaan hänen kanssaan. Tällä tavoin lapsi ei hänen mukaansa itse sokeasti yritä

löytää toimivia ratkaisuja erilaisiin tunteita nostattaviin tilanteisiin. Tämä haastateltava

painotti vanhemman reaktion merkitystä lapsen tunneilmaisulle, sillä hän huomioi, että

tunteet saavat lapsen valtaansa eikä hän silloin välitä ilmaisutavastaan. Lapsen nähtiin

siis yleisesti olevan ilmaisutapojen opetteluvaiheessa, eikä lapsen ilmaisukeinoja pidetty
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eksplisiittisesti tuomittavina. Yksi haastateltava toi asian esille toteamalla ”hän tuskin

pahuuttaan tekee niinku ikävästi asioita vaan se on kun ei osaa vielä ilmaista niinku

tavallaan oikein” (I1).

Oli myös tavallista, että haastateltavat mainitsivat lapsen tunneilmaisun olevan

rajallinen. Osa haastateltavista täsmensi rajoittuneisuuden liittyvän tunneilmaisun

asianmukaisuuteen: lapsen nähtiin olevan vielä kyvytön ilmaisemaan negatiivisia

tunteitaan tilanteeseen suhteutetulla tavalla. Yksi haastateltava piti esimerkiksi itkua ja

huutoa ärsyttävinä ilmaisukeinoina, jos lapsen negatiivinen tunneilmaisu johtui jostakin

hänen mukaansa arkisesta pettymyksestä. Hän totesi myös puheenvuoronsa alussa

asettavansa rajat tämän kaltaiselle negatiivisten tunteiden ilmaisulle: lapsi voi harmitella

tapahtunutta hetken, mutta lopulta vanhempi pyrkii katkaisemaan harmittelun.

Myös toiset rajoitteita käsitelleet haastateltavat mainitsivat rajoitteisiin liittyväksi

tunnereaktiokseen turhautumisen. Yksi haastateltava totesi lapsen negatiivisen

tunteenpurkauksen joskus aiheuttavan hermostusta hänessä itsessään, joka toisinaan

saattoi ilmetä suuttumuksena lapselle. Myös tapahtumaketjujen ymmärtämisen

maininnut haastateltava totesi, että negatiivinen tunneilmaisu ymmärtämisestä

huolimatta toisinaan aiheutti suuttumusta.

Aiemmin löydetty oppimis- ja opettamisnäkökulma liittyi myös negatiivisten tunteiden

ilmaisuun. Kuten tunteiden käsittelyn opettelussa, myös negatiivisten tunteiden

ilmaisemisen opettelussa tunteiden sanoittaminen mainittiin opetuskeinoksi. Yksi

haastateltava piti tunteiden sanoittamista erityisen tärkeänä poikansa suhteen, viitaten

kokemaansa suomalaisessa kulttuurissa varsinkin miehiä koskevaan tunteista

puhumattomuuden perinteeseen. Toinen haastateltava nosti esiin tunteiden

sanoittamisen tärkeyden myös muiden kuin emootioihin liittyvien tuntemusten osalta

toteamalla, etteivät pienet lapset välttämättä tunnista esimerkiksi näläntunnetta, vaan

tuntemus ilmenee epämääräisenä kiukutteluna.

Luokittavan analyysin kautta oli myös mahdollista luokitella haastateltavien

suhtautumista negatiivisten tunteiden paheksuttaviin ilmaisutapoihin. Aggressiivisuutta,

sekä yleisellä tasolla että esimerkiksi esineiden hajottamisena, ei nähty hyväksyttävänä

negatiivisten tunteiden ilmaisukeinona. Huutaminen tai muu sanaton ilmaisu nimettiin

myös ilmaisuavuntarpeen merkiksi.
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4.1.3 Tunteiden ilmaisu ja kiintymystyylit

Tarkastelen tulkitsevassa analyysissa ensin haastateltavien selontekoja suhteessa

kiintymystyyleihin määriteltyihin tunneilmaisukuvauksiin. Erityisen mielenkiintoista on

tarkastella haastateltavien puhetta suhteessa välttelevälle kiintymystyylille ominaiseksi

kuvattuun tunneilmaisun niukkuuteen, koska Suomessa välttelevä kiintymystyyli on

perinteisesti näyttäytynyt juuri tunteita niukasti ilmaisevana sekä ei-responsiivisena

(Hautamäki ym., 2008, 2010). Alussa pohdittua kasvatuskulttuurin muutosta voi

samalla testata. Haastateltavien selontekoja on tämän väittämän kohdalla mielekästä

tulkita suhteessa kiintymystyyleihin, sillä väittämässä käsitellään eksplisiittisesti

negatiivisten tunteiden ilmaisua.

Avainasemassa toimivat muutamat haastateltavien selonteoista löytyneet arvottavat

ilmaisut. Näitä olivat itsensä oikein ilmaiseminen ja ilmaiseminen hyvällä ja huonolla

syyllä. Toisaalta arvottavuuden voi nähdä liittyvän yleisesti perheen tehtävään kasvattaa

ja sosiaalistaa lapset yhteiskunnan jäseniksi ja toimimaan yhteiskunnan lakien,

sääntöjen ja normien mukaisesti (Dallos & Draper, 2001; Vincent, 1966). Yhteiskunta

puolestaan näkyy kiintymyssuhteessa normien kuvastajana, mikä Suomen osalta on

tarkoittanut itsenäistä, omin avuin pärjäämisen perinnettä ja siihen liittyviä

toimintatapoja. Välttelevässä kiintymystyylissä tunteiden ilmaisu on tavallisesti niukkaa,

sillä tyylissä painottuu elämän ennakoitavaksi tekeminen ja järkiperäisyys: ei ns.

reuhdota turhasta. Tunneilmaisuun ei siis kannusteta, jolloin lapselle voi syntyä

kokemus siitä, että hänen on selvittävä tunteistaan yksin. (Hautamäki ym., 2008, 2010).

Välttelevän kiintymyssuhteen kautta tulkittuna tunteiden ilmaiseminen oikealla tavalla

tai hyvällä ja huonolla syyllä saattaa suomalaisessa kontekstissa tarkoittaa hillittyä

ilmaisemista: on mahdollista, että jonkinlaista ilmaisemista pidetään kohtuuttomana.

Tällaista suhtautumista on tulkittavissa vain yhdestä haastattelusta. Samasta

haastattelusta on löydettävissä myös toinen välttelevälle kiintymystyylille olennainen

tunnusmerkki: järkiperäisyyden korostuminen vuorovaikutuksessa. Järkiperäisyyden tai

järkeistämisen painottuessa on mahdollista, ettei lapsen negatiiviselle tunteelle löydy

aikuisen näkökulmasta riittävää järkiperäistä syytä, jolloin aikuinen saattaa arvottaa

tunneilmaisuun johtaneen syyn huonoksi. Haastateltava kertoi asettavansa rajat

ärsyttäväksi kokemilleen ilmaisutavoille:
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”No (1 sek tauko) kyllä lapsi saa saa itkeä (naurahdus) ja itkeä ja huutaa

(1 sek tauko) mm - tietysti niinku ihan niinku syy- hyvällä syyllä tai hy- tai

huonolla syyllä, jotku rajat siihen tietysti laitetaan, että että tota (1 sek

tauko) ajattelen että sitten kun se tunne on saatu sieltä ulos vaikka että ei

saanu jätskiä –pettymys, nii (1 sek tauko) sitä saa vähän aikaa harmitella

mut sitte sitä ei saa niinku sitte kuitenkaa hirveen kauan että, että siinä

kohassa niinkun mä kerron sille lapselle että tää pettymys nyt on kuitenki

sellanen että että se on, se on hyväksyttävä. Tuntuu pahalta mutta siitä

pitää kuitenki niinku nyt päästä y- yli ja yrittää keksiä jotain muuta

ajateltavaa.” (Ä2)

Puheenvuorossa käytetään arkisen pettymyksen aiheuttamaa negatiivista tunneilmaisua

esimerkkinä ilmaisusta, jonka vanhempi näkee kohtuuttomana, tai ilmaisusta, jonka on

mahdollista muuttua kohtuuttomaksi. Puheenvuorosta on tulkittavissa, että haastateltava

suhtautuu johdonmukaisesti esitetyllä tavalla esimerkin kaltaisissa tilanteissa, sillä hän

kertoo asiasta yleisellä tasolla. Lisäksi puheenvuorosta välittyy vaikutelma, että

haastateltava ei esimerkin kaltaisissa arkisten pettymysten tilanteissa tunnetasolla vastaa

lapsen tunnesignaaliin, vaan sen sijaan ohjeistaa lasta kuinka toimia tilanteessa.

Tunnetason hillitty reagoiminen, jopa reagoimattomuus, on osoittautunut välttelevän

kiintymystyylin silmiinpistäväksi piirteeksi Suomessa (Hautamäki ym. 2008, 2010).

Välttelevään kiintymystyyliin liittyen muun ajattelemisen keksimiseen kehottaminen on

mahdollista tulkita siten, että lapsi käy läpi pettymyksen tunteitaan itse: vanhempi ei

ohjeiden myötä kannusta käymään tunteita läpi esimerkiksi yhdessä. Tällaista

suhtautumista ei ollut tulkittavissa muista haastatteluista, eivätkä muiden haastatteluiden

selonteot olleet selkeästi yhdistettävissä välttelevään kiintymystyyliin. Tämä kertoo

mahdollisesti kasvatuskulttuurin muutoksesta, mutta olettaen että välttelevä

kiintymystyyli on Suomessa edelleen yleisin on todennäköistä, että laajemmalla

aineistolla sen esiintyvyys on huomattavasti suurempi.

Edellä lainatun haastateltavan suhtautuminen vaikuttaisi pyrkivän lapsilähtöisyyteen

sikäli, että lapselle suodaan tunteiden ilmaisemisen mahdollisuus: pettymystä tuottavaa

asiaa saa harmitella vähän aikaa. Haastateltava myös tunnustaa lapsen tuntemukset

sanallisesti toteamalla harmitusta tuottaneen asian tuntuvan pahalta. Näkemys vaikuttaa

kuitenkin aikuislähtöiseltä siten, että vanhempi katkaisee lapsen tunneilmaisun

kehottamalla asian hyväksyntään ja itsenäiseen muiden asioiden ajattelemiseen -
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aikuinen ikään kuin määrää tahdin, jossa asian hyväksynnän on tapahduttava.

Haastateltava ei tämän selonteon mukaan esimerkiksi aktiivisesti johda lapsen huomiota

muuhun tai muuten yritä vaikuttaa uusien ajatusten syntyyn lapsen mielessä. Syntyy

vaikutelma, että vanhempi ei kuitenkaan täysin tunnista tai tunnusta asian

merkittävyyttä lapsen näkökulmasta: lapsen näkökulma nähdään siis tavallaan

alisteisena aikuisen näkökulmalle.

4.1.4 Tunteiden ilmaisu ja vanhemmuustyylit: minkälainen on vanhemman rooli?

Seuraavaksi tulkitsen haastateltavien selontekoja vanhemmuustyylien kautta. Koska

negatiivisista tunteista puhumista tai niiden läpikäyntiä vanhemman kanssa pidettiin

yleisesti tärkeänä, haastateltavien suhtautuminen lapsen negatiivisten tunteiden

ilmaisuun vaikuttaisi auktoritatiiviselta. Auktoritatiiviselle vanhemmalle ominainen

empaattinen ja lapsen näkökulman tunnustava lähestymistapa sopisi hyvin vanhempien

ilmaisemiin näkemyksiin, sillä lapsen tunteista puhumisen lapsen kanssa voi tulkita

dialogiksi. Eräässä haastattelussa nimenomaan keskustelu–sanaa käytettiin kuvaamaan

lapsen kanssa tapahtuvaa tunteiden käsittelyä. Tämä haastateltava kertoi, että heidän

perheessään negatiivisten tunteiden ilmaisuun suhtaudutaan ”keskustelemalla niin kauan

kun ei hän tee mitään varsinaisesti niinku hajota mitään” (I1).

Auktoritatiivisuustulkintani ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, koska myös muista

vanhemmuustyyleistä löytyi viitteitä. Esimerkiksi aiemmin esitelty hyviä ja huonoja

syitä käsittelevä sitaatti on ymmärrettävissä siten, että lapsen näkökulmaa ei huomioida

täysin. Toisaalta vanhempi toteaa, että tapahtunut asia tuntuu pahalta, jolloin hän

päällisin puolin tunnistaa ja tunnustaa lapsen tunneilmaisun. Toisaalta vanhempi

ohjeistaa lasta miten on toimittava (hyväksyttävä ja keksittävä muuta ajateltavaa).

Ohjeistamista voi käyttää sekä autoritäärisen että auktoritatiivisen vanhemmuuden

kautta; sallivaan vanhemmuuteen se näyttäisi harvoin kuuluvan. Sitaatin kaltaisella

tavalla ohjeistaminen vaikuttaa autoritääriseltä: kertomasta jää vaikutelma, että lapsi

harmittelee pettymystään, johon vanhempi keskustelematta tarjoaa ratkaisuksi ohjeet.

Vanhemmuustyyleistä on tämän väittämän kohdalla haastavaa tehdä johtopäätöksiä

siksi, että lapsen kanssa tapahtuva negatiivisten tunteiden käsittely kuvattiin usein hyvin

lapsikeskeisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että useassa haastattelussa tunteiden käsittely

painottui siihen, mitä lapsen toivottiin saavan irti tunteiden käsittelystä - esimerkiksi

tunteiden sanoittamisen oppimista. Haastatteluista sai vaikutelman lapselle melko
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tavoitteellisesta vuorovaikutustilanteesta, jossa vanhemman kykyjä, vastuuta tai

tuntemuksia prosessissa ei painotettu kovinkaan paljon, vaan keskiössä oli lapsi tiettyjen

taitojen oppijana.

Haastateltavien tuntemuksista löytyi yksittäisiä mainintoja, ja vanhemman reaktion

merkitystä painotettiin eksplisiittisesti vain yhdessä haastattelussa. Näin ollen kuva

vanhemmasta rakentui paikoin melko häivytetyksi, etäiseksi tai yksipuoliseksi. Tämä

muistuttaa sallivan vanhemmuuden pohja-ajatusta olla lapselle resurssi, jota käyttää.

Joissakin haastatteluissa ei esimerkiksi ollut lainkaan puhetta siitä, minkälaisia

tuntemuksia lapsen negatiivisten tunteiden ilmaisu synnytti vanhemmassa. Toisaalta on

mahdollista, että korostunut lapsikeskeisyys osittain johtuu väittämän muotoilusta:

vanhemman vastuusta ja roolista ei suoranaisesti kysytty.

4.1.5 Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Kolmanneksi hahmottelen tulkitsevassa analyysissa haastateltavien selontekoja

vanhemmuuden perustelun asteikon (eng. level of parental reasoning scale; Crittenden

ym. 2000/2003) kautta. Ensimmäisen väittämän kohdalla vanhempien perustelut

asettuivat suurimmilta osin perusteluasteikolla konformististen perusteluiden alueelle,

tasoille 2 ja 2,5. Yksittäisten haastattelujen perustelut sopivat paremmin

individualistisen perusteluiden pariin, tasolle 3.

Perusteluissa korostuivat normatiiviset standardit sekä niiden mahdollinen

muokkaaminen jonkun lapsen ominaisuuden tai piirteen mukaisesti. On syytä käydä

erikseen läpi kunkin haastateltavan näkökulmat suhteutettuna perusteluasteikolle, sillä

haastateltavien kannanotoissa painoittuvat keskenään niin eri asiat.

Yhdessä haastattelussa väittämää pohdittiin lapsikeskeisesti, mutta kuitenkin siten, että

lapsen yksilöllisistä piirteistä tai käyttäytymisestä kerrottiin hyvin vähän.

Lapsikeskeisyys ilmeni siis tiedollisella tasolla. Kulttuurin merkitystä lapsen

tunneilmaisulle sen sijaan painotettiin:

“mä ajattelen silleen että et suomalaises kulttuurissa ja varsinki miehille

ja pojille ei anneta niin paljon sellast madollisuutta (vetää syvään henkeä)

mahdollisuutta tunteiden verbalisointiin (huokaus) niin, ni sitä mä oon

ajatellu että se ois pojalle erityisen tärkeetä että nii antais niille tunteille

sanoja“ (Ä1)
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Tässä haastattelussa korostui tämän väittämän kohdalla perusteluasteikon

konformististen perusteluiden alue, sopien tasolle 2,5. Vanhempi muokkaa tällä tasolla

käyttäytymistään jonkin lasta määrittävän piirteen tai ominaisuuden mukaisesti. Tässä

tapauksessa lapsen sukupuoli nähtiin ratkaisevana määrittävänä ominaisuutena. Samalla

on kuitenkin huomattava, että vanhempi tekee muokkausta irtautuakseen tietynlaisesta

kulttuurista. Tietynlaisesta kulttuurista etääntyminen on tulkittavissa merkiksi

vanhemmuuden murroksesta, jossa eroa aikaisempaan tehdään tiedostetusti ja

aktiivisesti.

Toisessa haastattelussa korostui tämän väittämän suhteen lapsen negatiivisten tunteiden

ilmaisun keskeyttäminen vanhemman toimesta. Haastattelusta välittyi negatiiviseen

tunteeseen puuttumisen ja ratkaisemisen vaikutelma:

“ajattelen että sitten kun se tunne on saatu sieltä ulos vaikka että ei saanu

jätskiä –pettymys, nii (1 sek tauko) sitä saa vähän aikaa harmitella mut

sitte sitä ei saa niinku sitte kuitenkaa hirveen kauan että, että siinä

kohassa niinkun mä kerron sille lapselle että tää pettymys nyt on kuitenki

sellanen että että se on, se on hyväksyttävä. Tuntuu pahalta mutta siitä

pitää kuitenki niinku nyt päästä y- yli ja yrittää keksiä jotain muuta

ajateltavaa.” (Ä2)

Tässä haastattelussa vaikuttaisi siltä, että haastateltava konformististen perusteluiden

tason 2 mukaisesti perustaa käyttäytymisensä normatiivisille standardeille. Tässä

tapauksessa standardit vaikuttavat kulttuurisilta: lapsen ei kuulu ns. reuhtoa turhasta.

Edelliseen haastatteluun verraten tässä haastattelussa ei pyrkimyksenä näyttäisi olevan

tietynlaisesta kulttuurista irtautuminen, vaan käyttäytymiskulttuuri hyväksytään ja sitä

vahvistetaan melko suoraviivaisesti.

Kolmannessa haastattelussa perustelut väittämään olivat yleisesti lapsilähtöiset:

negatiivisten tunteiden ilmaiseminen nähtiin tärkeänä itsessään sekä lapsen itsensä

kannalta: “mun mielest se on tärkeet et lapsi saa ilmasta ihan kaiken mitä mieleen tulee

niinku että ei tarvi sulkea mitään mitään pois sitte mitä sielt ois tulossa.” (I1)

Haastateltava näytti arvostavan keskustelevaa lähestymistapaa lapsen negatiivisten

tunteiden ilmaisuun. Haastateltava ei kuitenkaan käsitellyt oman lapsensa

henkilökohtaisia piirteitä tai ominaisuuksia esimerkiksi ottamalla kantaa siihen, millä
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tavalla keskusteleminen näytti vaikuttavan lapseen ja hänen toimintaansa. Näin ollen

tämän selonteon voi tulkita edustavan konformististen perusteluiden tason 2

perusteluluokkaa, eli normatiivisten standardien mukaista toimintaa. Haastateltava

edusti kuitenkin eri näkökulmaa kuin aikaisemmat haastattelut. Tämä haastateltava

painotti lapsuuden elämänvaiheen tunnustamista vaikuttavana tekijänä lapsen

käyttäytymiseen, minkä lapsuuden psykologian tutkimuksen lisääntyessä ja

autoritäärisen kasvatustavan väistyessä voi nähdä muuttuneen normatiiviseksi

ajattelutavaksi.

Neljännessä haastattelussa perusteluissa tähän väittämään keskityttiin lasten nuoreen

ikään ja sen tuomiin rajoitteisiin tunneilmaisussa. Haastateltava painotti aikuisen

läsnäolon merkitystä negatiivisten tunteiden vallassa olevalle lapselle, sekä myös

aikuisen perehtymistä lapsen tunnetilaan:

“kyllä aikusen täytyy vähä ohjata ja niinku olla näkemässä et mistä se vois

johtuu et onks se nyt nälkä vai onko se väsy vai mikä se sit on. Sitte yrittää

että voisko se olla tällänen ja sit se lapsi niinku ehkä sit pikku hiljaa se

oppii siitä.” (I2).

Tämä viittaisi konformististen perusteluiden tason 2,5 perusteluluokkaan, jossa

normatiivisia standardeja muokataan lapsen jonkin ominaisuuden, tässä tapauksessa iän,

mukaan. Kuten edellisessä haastattelussa, tässäkin näkökulmassa normatiivisuus näkyy

tapana käsittää ja tunnustaa lapsuus elämänvaiheena. Puheenvuorossa myös

vanhemmalle annetaan aktiivinen rooli lapsen tunteiden selvittäjänä ja tulkkina. Tämä

puheenvuoro painottaa siis erilaista normatiivisuutta kuin aikaisempi haastattelu, jossa

normatiivisuus näyttäytyi enemmän tietynlaisen käyttäytymiskulttuurin opettamisena.

Vaikka tämän puheenvuoron näkökulmasta pyritään ymmärtämään lapsuutta, siinä ei

huomioida lapsen yksilöllisiä piirteitä tai ominaisuuksia, vaan lapsi vaikutetaan

nähtävän pääasiallisesti elämänvaiheeseen liittyvien piirteiden kautta. Näin ollen

perustelut tässä puheenvuorossa ovat yksilöllistymättömiä.

Viidennessä haastattelussa pohdittiin vanhemman suhtautumista lapsen negatiivisten

tunteiden ilmaisuun. Haastateltava painotti vanhemman suhtautumisen merkitystä, sillä

hänen mielestään lapsi on negatiivisten tunteiden hetkellä täysin tunteidensa vallassa.

Hänen mielestään myös kaikki syyt negatiivisille tunteille olivat hyväksyttäviä, kuten

myös kaikki ilmaisutavat, vaikkakin jotkut saattoivat olla vanhempaa loukkaavia.
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“I think what matters is like how I take it. If it's in public place I might be

little bit more conscious (hymähdys) yea. How it affects- but then it's like

how it affects me not the child” (Ä3)

Haastateltava keskittyi puheenvuorossaan lapsen näkökulmaan unohtamatta omaa

näkökulmaansa. Lisäksi hän viittasi selonteossaan jatkuvasti lapseen

persoonapronomineilla “she” ja “her”, mikä viittaisi siihen, että hän ensisijaisesti

perusteluissaan ajatteli omaa lastaan. Näin ollen haastateltava vaikutti ammentavan

perustelunsa oman lapsensa yksilöllisten piirteiden ja tarpeiden huomioinnista, minkä

vuoksi nämä perustelut sopivat parhaiten individualististen perusteluiden pariin tasolle 3.

Kuudennessa haastattelussa haastateltava pohti vanhemman roolia lapsen tunneilmaisun

ohjaamisessa. Hän otti selvästi kantaa siihen, minkälainen ilmaisu tai käyttäytyminen

oli sellaista, joka vaati ohjausta. Aggressiivinen käyttäytyminen tai sanaton, uhkaavaksi

tulkittavissa oleva käytös kuten huutaminen, olivat haastateltavan mielestä avuntarpeen

merkkejä ilmaisussa. Toisaalta hän totesi, että hänen omat lapsensa olivat tarvinneet

hyvin vähän ohjausta: he olivat “osannu ihan – kivasti ilmaista” (Ä4).

Tämän haastattelun kohdalla perustelut voi tulkita edustavan kahta eri perustelun tasoa.

Toisaalta perustelut viittaisivat konformististen perusteluiden tason 2 perusteluluokkaan

normatiivisten standardien mukaan toimimisesta. Normatiivisuus näyttäytyi tässä

haastattelussa enemmänkin yleismaailmallisena moraalisesti oikein toimimisena kuin

tiettyyn kulttuuriin ankkuroituneena käyttäytymissäännöstöllä.

Toisaalta on kuitenkin huomattava, että haastateltava asettui perusteluidensa

ulkopuolelle toteamalla, että hänen lapsensa eivät kovinkaan paljon ohjausta olleet

tarvinneet. Haastateltava siis perusteli asioita ikään kuin mahdollisina skenaarioina;

kuinka hän toimisi, jos sattuisi tietynlainen tilanne. Tämä kertoisi puolestaan

individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokasta, jossa vanhempi muokkaa

käyttäytymistään lapsen yksilöllisiin piirteisiin soveltuvaksi. Se, että haastateltava

mainitsi omat lapsensa viittaisi siihen, että hän ensisijaisesti vastatessaan ajatteli heitä.

Tästä selonteosta on näin ollen epäsuorasti tulkittavissa, että vanhemman

käyttäytymisen muokkaus on vaikuttanut siihen, että lapsi kykenee ilmaisemaan

negatiivisia tunteitaan vanhemman mielestä soveltuvalla tavalla.
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4.2 Suhtautuminen lapsen sylissä pitoon

Toisena väittämänä toimi lasta ei ole hyvä pitää sylissä liikaa. Luokittavan analyysin

kautta selvisi, että kaikki vanhemmat yhtä lukuun ottamatta olivat väittämän kanssa eri

mieltä. Kaikki perustelut eivät olleet suoria, vaan vanhemmat ottivat myös kantaa

väittämään kuvaamalla sitä, kuinka heidän mielestään kuuluisi toimia. Yhteistä kaikille

näkökannoille oli se, että niihin liittyi lapsen näkökulma. Haastateltavat myös

kiinnittivät huomiota sanaan liikaa.

Väittämästä poikkeavaa näkökantaa perusteltiin yleisimmin lapsen halulla olla sylissä.

Lapsen haluun tulla syliin nähtiin vaikuttavan myös lasten yksilöllinen sylin tarve. Syli

liitettiin lapsen psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin, vaikka sitä ei aina suoraan

ilmaistukaan. Väittämän vastaisesti haastateltavat siis usein korostivat sitä, että heidän

mielestään lasta saa ja kuuluu pitää sylissä. Luokittavan analyysin vähemmistö, eli

väittämän kanssa samaa mieltä ollut haastateltava, painotti aikuisen tilannelukutaitoa:

hänestä syliä on mahdollista käyttää valtataistelun välineenä lapsen ja aikuisen välillä.

4.2.1 Lapsen halu ja tarve olla sylissä

Luokittavan analyysin kautta löytynyt, useimmin toistuva perustelu väittämän

vastustamiseksi liittyi lapsen yksilölliseen tarpeeseen ja haluun olla sylissä. Näillä

nähtiin olevan erilaisia ulottuvuuksia. Yksi haastateltava painotti syliä lapsen

perusturvallisuuden lähteenä. Hän lisäsi myös leikkimielisesti, että jos lapsi huutaa,

lapsi on otettava syliin kodin yleisen rauhan ja viihtyvyyden vuoksi. Toinen

haastateltava mainitsi lapsen saavan sylistä turvan lisäksi itsevarmuutta. Kolmas

haastateltava piti lapsen sylissä vietettyä aikaa lopulta lyhyenä, muun muassa lapsen

vauhdikkuuden vuoksi, minkä takia lapsi sai haastateltavan sanojen mukaan viettää

sylissä niin paljon aikaa kuin halusi. Sylin tarpeen yksilöllisyydestä puhuivat etenkin

sellaiset haastateltavat, joilla oli useampi lapsi, ja jotka siten olivat huomanneet lasten

viihtyvän sylissä eri verran.

Yksi haastateltava totesi myös, että lapsen halu tai tarve olla sylissä saattaa muuttua.

Hän kertoi, että hänen kahdesta lapsestaan vanhempi, 4-vuotias, on pikkusisaruksen

syntymän myötä myös itse halunnut olla sylissä enemmän. Esimerkiksi aamuisin

vanhempi lapsi usein halusi, että häntä kannetaan, minkä haastateltava omien sanojensa

mukaan mieluusti teki, sillä se rauhoitti lasta ja vähensi konflikteja perheessä. Hänen
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mielestään tällainen toimintatapa oli vaihtoehtoinen tapa hoitaa aamutoimet, ei uhraus.

Hän uskoi myös, että vanhemman lapsen kasvanut sylin tarve olisi ohimenevä, eikä

tämä tarvitsisi syliä enää esimerkiksi vuoden kuluttua, sillä siihen mennessä lapsen

itsevarmuus olisi todennäköisesti kasvanut. Haastateltava näki siis sylin hyväksynnän ja

itsevarmuuden lähteenä lapselle, eikä hänen mielestään siitä näkökulmasta sylissä

voinut olla liikaa.

4.2.2 Syli vallan välineenä

Luokittavan analyysin avulla löytyi myös väittämää osittain epäilevä näkökanta. Yksi

haastateltavista oli väittämän kanssa tietyissä tilanteissa samaa mieltä. Hän nimittäin

puhui sylistä mahdollisena vallan välineenä, jonka avulla lapset yrittävät vaikuttaa

perheen aikuisiin. Esimerkkinä hän kertoi oman perheensä nukkumaanmenotilanteista,

joissa hän tulkitsi, että hänen lapsensa muun muassa halusivat tulla syliin

rauhoittumisen sijaan.

Haastateltava painotti, että syliin pyrkimisen merkitys voi vaihdella isolla skaalalla,

todellisesta turvattomuudesta leikkiin, ja että käyttäytymiseen usein vaikutti moni tekijä.

Nukkumaan mentäessä esimerkiksi väsymys vaikutti hänen mielestään tilanteeseen ja

lasten käyttäytymiseen. Tällaisissa tilanteissa haastateltava näki tärkeänä aikuisen

tilanteenlukutaidon. Liiallisen sylissä pitämisen seurauksia pohdittaessa haastateltava

korosti puheenvuorossaan vanhemman päätäntävaltaa ja sitä, että aikuinen ohjaa lasta

tekemään kussakin tilanteessa oikeiksi näkemänsä asiat:

“No – ei siinä varmaan ehkä semmonen tietynlainen niinkö (2 sek tauko) no

jos tää nyt on sit tää niinku tämmönen ikään ku valta-asetelma kotona että

että et-tä lapsi tuntee et hän niinku (1 sek tauko) määrittelee sitä mitä

aikuinen tekee. Mä oon kuitenki- lapsi on viel pieni ja yks ainaki mikä meiän

lapset tekee niin ne niinku kokeilee koko ajan niit rajoja mitä ne saa tehä ja

mikä on heille sallittu ja mikä ei. Niin mä koen et on tärkee kuitenki pitää se

että että lapsi voi luottaa siihen et aikuinen päättää sen et mikä on missäki

tilantees oikeen ja mikä ei.” (I2)

4.2.3 Väittämän vanhanaikaisuus: kuinka paljon on liikaa?

Väittämää vastustavia näkökantoja pystyi luokittavan analyysin kautta edelleen

luokittelemaan vielä niihin, jotka vastustivat väittämään sisällytettyä perustelua. Lähes
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kaikki väittämän kanssa eri mieltä olleet haastateltavat kyseenalaistivat väittämässä

esiintyvän liikaa-sanan. Tämä johtunee siitä, että lapsen sylissä olemista ja pitämistä

pidettiin pääosin hyvänä asiana. On myös mahdollista, että liikaa-sanan

kyseenalaistaminen osittain johtui siitä, että osa haastateltavista puhui lasten

yksilöllisestä sylin tarpeesta. Haastatteluista välittyi vaikutelma ajatuksesta, että sylin

tarpeen vaihdellessa lapsikohtaisesti, on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta määritellä

asialle yleisesti hyväksyttyjä standardeja.

Jotkut haastateltavat yrittivät kuvitella esimerkkitilanteita, joissa lapsi olisi sylissä liikaa,

siinä onnistumatta. Osa haastateltavista piti kuvittelua mahdottomana. Eräs

haastateltava esitti esimerkin, että lapsi on ollut liikaa sylissä jos ei ikinä opi

kävelemään, mutta antoi samalla ymmärtää, että epäili esimerkkinsä realistisuutta.

Vaikka väittämään suhtauduttiin pääosin kielteisesti, väittämänkaltainen asenne

kuitenkin jollain tapaa tunnistettiin ympäröivästä yhteiskunnasta ja siihen peilattiin

omia näkemyksiä. Yksi haastateltava kertoi esimerkiksi, että hän oli kuullut

väittämänkaltaisen toteamuksen eräältä toiselta, itseään vanhemmalta äidiltä, mutta ei

tuntenut ketään asenteen aktiivista kannattajaa. Toinen haastateltava totesi, ettei hän

uskonut sylissä olemisesta seuraavan lapselle mitään pahaa, kuten väittämästä

implisiittisesti oli tulkittavissa. Kolmas haastateltava otti kantaa liikaa-sanaan tavalla,

joka antoi viitteitä ambivalenssista. Toisaalta hän oli sitä mieltä, että lapsen on saatava

olla sylissä niin paljon kuin haluaa, ja että väittämä kuulosti vanhanaikaiselta. Toisaalta

hän hyväksyi väittämän jollakin tasolla toteamalla ”kai se vois olla liikaakin” (I1). Hän

ei kuitenkaan avannut tätä toteamusta enempää, vaan jatkoi tarkentamalla, että

väittämänkaltainen asenne ei toteutunut hänen perheessään.

Ambivalentissa suhtautumisessa liikaa-sanaan haastateltavan oma tulkinta korostuu.

Haastateltava painotti oman näkökulmansa henkilökohtaisuutta: ”Se (1 sek tauko) mun

näkemys on että lapsi on sylissä niin paljon ku se haluaa olla” (I1). On mahdollista, että

vanhempi tällä painotuksella pyrki pehmentämään omaa ilmaisuaan ilmaisemalla

antavansa tilaa myös muunlaisille, esimerkiksi väittämänkaltaisille, näkemyksille.

Näkökulmasta on myös tulkittavissa, että vanhempi pyrki erottautumaan

vanhanaikaisuudesta. Tulkitsen, että vanhanaikaisuus on käsitetty tarkoittamaan

menneiden aikojen normeja, jolloin vastaajan oma kanta näyttäytyy poikkeavana.

Tällöin henkilökohtaisuuden korostaminen toimisi kannanottona normistoa vastaan.
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Väittämän vastustaminen oli myös luokiteltavissa arvottamisen kautta. Lähes kaikkien

haastateltavien mielestä väittämä kuulosti vanhanaikaiselta. Osa haastateltavista pyrki

paikantamaan väittämän taustoja ajassa, esimerkiksi assosioimalla sen 1950-lukuun, tai

omien isovanhempiensa lapsuuteen. Nämä haastateltavat eivät myöskään tunnistaneet

väittämän kuvaamaa asennetta omasta lapsuudestaan.

Luokittavan analyysin kautta muotoutui myös kulttuuristen tekijöiden kautta väittämää

käsittelevä luokitus, jossa pari haastateltavaa pohti väittämänkaltaista suhtautumista

ajan lisäksi kulttuurien kannalta. Toinen heistä kertoi, että hän oli törmännyt

väittämänkaltaiseen suhtautumiseen miehensä suvussa tämän kotimaassa lastensa

ollessa pieniä. Häntä oli rohkaistu antamaan lapsi pois omasta sylistään, vaikka hän itse

tulkitsi, että lapsi olisi viihtynyt parhaiten siinä. Vanhemman puheenvuorosta välittyi

vaikutelma, että tilanne oli ollut hänelle vieras, sillä hän luonnehti suhtautumista

kovaksi:

”he [isovanhemmat] olivat juuri sitä mieltä että (kuuluva sisäänhengitys)

että niinkun (2 sek tauko) täytyy välillä vähän niinku kovemmin (hieman

huvittuneesti) kasvattaa (tavallisella äänellä) et ei niin sillä tavalla aina

vaan äidin sylissä (1 sek tauko) saa olla.” (Ä4)

Haastateltava huomioi, että väittämänkaltaiseen suhtautumiseen saattoi vaikuttaa sekä

kulttuurierot että aika, mutta hänen mielestään oli vaikea määritellä kuinka paljon ja

vahvasti nämä eri tekijät vaikuttavat asiaan. Haastateltava vaikutti kuitenkin painottavan

kulttuurieroja, toteamalla kokemuksensa olevan eri kulttuurista.

Yksi haastateltava pohti väittämänkaltaista suhtautumista suomalaisessa kulttuurissa.

Hän katsoi suhtautumisen juontavan juurensa omin avuin pärjäämisen kulttuurista, jossa

lasta tuli koulia tai karaista elämää varten. Esimerkiksi sylissä pitäminen oli tällöin

mahdollista nähdä läheisyydellä pilalle hemmotteluna. Tällaisesta suhtautumisesta

haastateltava otti itse etäisyyttä olemalla väittämän kanssa eri mieltä.

4.2.4 Syli ja vanhemmuustyylit

Tulkitsevassa analyysissa tarkastelen haastateltavien perusteluja ensin

vanhemmuustyylien kautta. Väittämään suhtauduttiin yleensä lapsikeskeisesti, eli

keskittymällä siihen, minkälaisia vaikutuksia väittämänkaltaisella tai

väittämänvastaisella suhtautumisella tai toiminnalla on lapseen. Sylissä pitämisestä ei
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esimerkiksi yleensä puhuttu vastavuoroisena tapahtumana, joka herättäisi tunteita sekä

vanhemmassa että lapsessa. Syliä pidettiin yksiselitteisen tärkeänä lapselle, mutta

vanhemman tuntemukset sylissä pitämisestä jäivät käsittelyissä vähemmälle.

On mahdollista, että lapsen näkökulman painottaminen johtuu osittain väittämän

muotoilusta, jossa vastavuoroisuudesta ei suoraan kysytty. Toisaalta on tulkittavissa,

että lapseen täysin keskittyvissä puheenvuoroissa on viitteitä sallivassa

vanhemmuudessa esiintyvästä ajatuksesta vanhemmasta resurssina lapselleen.

Tällaisesta näkökulmasta vanhemman tuntemukset muuttuvat lähtökohtaisesti

vähemmän merkityksellisiksi. Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen tulkinta, vaan

tämän väittämän kohdalla vanhempien selonteot antoivat viitteitä useaan eri

vanhemmuustyyliin sopivista perusteluista.

Jotkut haastateltavat kuitenkin pohtivat lapsen sylissä olemisen halun ja tarpeen

vaikutuksia vanhempaan. Yhdessä selonteossa sylissä olosta piirtyi myös vanhemmalle

positiivinen kuva:

”Yeah – if they want cuddles and (2 sek tauko) yeah. I wouldn't ever

hesitate and I have a need to do it myself as well (naurahdus) so there is a

little joy part (hymähdys) in doing it too.” (Ä3)

Tässä nähdään positiivista vastavuoroisuutta: lapsi saa läheisyyttä, kun ilmaisee

tarpeensa ja läheisyys tuottaa iloa myös vanhemmalle. On mahdollista, että juuri tämän

näkökannan vuoksi kyseinen haastateltava tyrmäsi koko väittämän sylin kielteisyydestä

kamalana: hänen reaktionsa ja sanavalintansa väittämän arvioinnissa oli kaikista

haastateltavista voimakkain. Vastavuoroisuuden painottuminen viittaisi tässä

selonteossa auktoritatiiviseen vanhemmuuteen. Vaikka vanhemman ja lapsen

näkökulmat ja tarpeet tässä tapauksessa kohtaavat, ne kuitenkin tunnustetaan erillisinä.

Lapsen sylissä oleminen herätti myös toisenlaisia tunteita: ”Mut että tota nyt tietenki

kahden kans jotka on näin pieniä molemmat nii ehkä on välillä tullu enemmän se

ongelma et se syli ei riitä.” (Ä1). Riittämättömyyden tunne poiki tämän haastateltavan

mukaan myös syyllisyydentunnetta siitä, ettei hän pysty pitämään lapsiaan sylissä.

Vanhempi kutsui lapsiaan pieniksi ja he olivatkin aineiston nuorimmat, 2-vuotias ja 7

kuukauden ikäiset.
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Tästä suhtautumisesta löytyy viitteitä sallivasta vanhemmuudesta sikäli, että

haastateltavan tavasta puhua tilanteestaan on tulkittavissa, ettei hän koe pystymään

vastaamaan kaikkiin lastensa tarpeisiin niin hyvin kuin hän uskoo heidän tarvitsevan.

Hän vaikuttaa siis kokevan olevansa joissain tapauksissa riittämätön resurssi lapsilleen.

Riittämättömyyden näkökulman voi myös tulkita kertovan saavuttamattomista

ihanteista, mistä on tehty havaintoja aikaisemminkin. Esimerkiksi

tukholmalaisvanhempia käsittelevässä tutkimuksessaan Halldén (1992, s. 105) havaitsi,

että riittämättömyydentunteiden esiin nostaminen tapahtui sellaisilla vanhemmilla, jotka

lastenkasvatusihanteenaan pitivät kaikkensa antavaa vanhempaa. Kaikkensa antava

ihannevanhempi omistautuu lapselleen, antaen lapselle aina aikaa ja suhtautuu

ymmärtävästi: hän pyrkii vastaamaan kaikkiin lapsen tarpeisiin, unohtamatta omia

kasvatustavoitteitaan (Halldén, 1992). Tällainen ihanne oli Halldénin tutkimuksien

mukaan ominainen tukholmalaisvanhemmille, eli suurkaupungissa asuville

haastateltaville. Tämä työ vahvistaa Halldénin havainnot myös siten, että tämäkin

riittämättömyydentunteista puhunut haastateltava asui pääkaupunkiseudulla, ts. Suomen

suurkaupunkialueella.

Väittämän kanssa ainoan samaa mieltä olleen haastateltavan perusteluihin kuului, että

vanhempi toiminnallaan, esimerkiksi olemalla ottamatta lasta syliin tietyissä tilanteissa,

rakentaa lapselle luottamusta siihen, että aikuinen kykenee eri tilanteissa tekemään

oikeat päätökset. Hän myös puhui sylistä lasten vallankäytön välineenä, jonka avulla

lapset saattaisivat kokea määrittelevänsä mitä perheen aikuiset tekevät. Tällaisten

sanavalintojen – valta-asetelma, toisten tekemisten määrittely - voi tulkita viittaavan

tietynlaiseen järjestyksen tai hierarkian arvostamiseen.

Hierarkian arvostaminen tapahtuu lapsen edun nimissä: vanhempi selittää

suhtautumistaan ja toimintatapojaan ikään kuin lapsen näkökulmasta, eli sillä, mitä

positiivista lapselle vanhemman tietynlaisesta suhtautumisesta tai toimintatavoista

seuraa. Samalla puhe kuitenkin nojaa vanhemman omiin tulkintoihin, sillä siinä

käytetään ilmaisuja kuten ”minä uskon”. Hierarkkinen suhde vanhemman ja lapsen

välillä on ominaista autoritääriselle vanhemmuustyylille.

4.2.5 Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Tulkitsevassa analyysissa käsittelen seuraavaksi haastateltavien selontekoja suhteessa

vanhemmuuden perustelujen tasoihin. Yleisesti haastateltavat argumentoivat kantansa
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tähän väittämään perustein, jotka parhaiten ja ensisijaisesti sopivat Crittendenin ym.

(2000/2003) perusteluasteikolla individualististen perusteluiden tasolle 3, jolla

vanhempi muokkaa käyttäytymistään lapsen yksilöllisten ominaisuuksien tai piirteiden

mukaisesti. Yksi selonteko kuvasi enemmän integratiivisten perusteluiden tasoa 4, jossa

vanhemman perustelut sisältävät aiemmilta tasoilta integroitua tietoa lapsen ja omat

yksilölliset piirteet ja ominaisuudet huomioon ottaen. Kaikki perustelut eivät kuitenkaan

olleet yksiselitteisesti tulkittavissa, joten käyn ne tässä läpi yksitellen.

Yhdessä haastattelussa haastateltava pohti väittämää perinteisen suomalaisen kulttuurin

kautta: hän kuvasi väittämästä välittyvää suhtautumistapaa vanhanaikaiseksi ja vieraaksi

omasta näkemyksestään ja kokemuksestaan. Haastateltava puhui sylistä yleisesti lapsen

perusturvallisuuden lähteenä. Omiin kokemuksiinsa nojaten haastateltava vaikutti

suhtautuvan lapsen sylissä pitämiseen ambivalentisti. Toisaalta hän näki sylin lapselle

turvallisena paikkana, mutta toisaalta hän koki lasten sylissä pitämisen joskus rankkana:

“Ja sitte totta kai semmonen… n-semmonen pohjaäitisyyllisyys siitä että ei,

ei niinku pysty pitää niin paljon sylissä ja sitte toisaalta myös huomaa sen

että ei aina halua ku välillä tuntuu että on niinku overload siitä että et on

kaks koko ajan sylissä” (Ä1)

Nämä perustelut viittaisivat individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokkaan,

jossa vanhempi muokkaa käyttäytymistään lapsen yksilöllisten piirteiden mukaisesti.

Lapsen yksilöllinen sylin tarve huomioidaan jopa siinä määrin, että sen voi tulkita

aiheuttavan haastateltavalle stressiä. Toisaalta, mikäli sylissä pitämisen näkee sallivasta

vanhemmuudesta juontavana lapselle resurssina olemisen merkkinä, perustelut sopisivat

myös konformististen perusteluiden tasolle 2, jossa tässä tapauksessa korostuvat

sallivaan vanhemmuuteen liittyvät normatiiviset standardit lapselle resurssina olemiseen.

Toisessa haastattelussa haastateltava otti vahvasti kantaa väittämää vastaan: väittämän

kuvaama tilanne oli hänen mielestään käsittämätön. Myös tämä haastateltava koki

väittämän kuvaaman asenteen kaukaiseksi omasta näkemys- ja kokemusmaailmastaan.

Hän esitti huomion, että “omatki lapset eri- eri verran sitä kaipaa” (Ä2). Tämä huomio

viittaisi individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokkaan, sillä tällainen

kannanotto viittaisi sensitiiviseen suhtautumiseen lasten yksilöllisiin piirteisiin.

Toisaalta haastateltava ei käsitellyt näitä oletettuja lasten yksilöllisiä piirteitä tarkemmin,

vaan käsitteli väittämää ilmiönä.
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Taustatietolomakkeesta selvisi, että haastateltavan lasten ikäero oli kolme vuotta, ja

muualta haastattelusta kävi ilmi, että he olivat keskenään eri sukupuolta. On siis

mahdollista, että haastateltavan tekemä huomio erilaisesta sylin tarpeesta olisi selitetty

myös lapsen ikään ja sukupuoliin kohdistuvien odotusten avulla. Tällöin perustelu

sopisi konformististen perusteluiden tasoon 2,5, jossa vanhempi muokkaa

käyttäytymistään jonkin lapsen määrittäväksi koetun ominaisuuden mukaisesti.

Kolmannessa haastattelussa painotettiin lapsen halua olla sylissä tai liikkua vapaasti:

“Mutta tosiaan tommonen vauhdikas lapsi itellä nii se on (2 sek tauko) ne

hetket kun se malttaa olla sylissä nii se saa sitä kyllä olla ja emmä usko

että siinä koskaan mitään pahaa on.” (I1).

Näkökohta on lapsilähtöinen, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan lapsen yksilöllisyys ja

omanlainen toimijuus. Haastateltava myös kuvailee omaa lastaan sellaisella kuvauksella,

joka ei kerro hänen fyysisistä piirteistään. Tämä kertoisi individualististen perusteluiden

tasosta 3, jossa lapsen yksilölliset piirteet huomioidaan ja vanhempi muokkaa

käyttäytymistään niiden mukaisesti. Epäsuorasti on siis tulkittavissa, että aikuinen

suhtautuu lapsen tarpeisiin sensitiivisesti tarjoamalla tälle paikan sylissä silloin kun

lapsi ilmaisee tarvetta. Aikuisen roolia ja toimijuutta kuitenkin häivytetään tässä

selonteossa, joten suoria tulkintoja aikuisen kokemuksesta ja toiminnasta on vaikea

tehdä.

Neljännessä haastattelussa nostettiin esiin näkökulma sylistä vallan välineenä:

“tämmönen ikään ku valta-asetelma kotona että että (hitaammin) että

lapsi tuntee et hän niinku (1 sek tauko) määrittelee sitä mitä aikuinen

tekee.” (I2)

Haastateltavan mielestä oli tärkeää erotella, milloin on kyse lapsen todellisesta hädästä

ja milloin leikistä tai vain aikuisen huomion hakemisesta. Haastateltava kertoi

pyrkivänsä tietoisesti olemaan ottamatta lapsia syliin tietyissä tilanteissa, esimerkiksi

silloin, jos hän koki lapsen yrittävän viivyttää nukkumaanmenoa syliin pyrkimisellä.

Haastateltava perusteli toimintatapaansa sillä, että lapsi oppisi luottamaan siihen, missä

asioissa aikuinen määrää. Hän kertoi uskovansa tällaisten rajojen asettamisen viestivän

lapselle rakkaudesta.
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Tämän perustelun voi tulkita kahdella tavalla: itsekeskeisten perusteluiden tasoksi 1 tai

individualististen perusteluiden tasoksi 3. Tason 1 mukaan vanhempi tekee päätöksiä

oman etunsa mukaisesti. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi, että lapsi huomionhakuisella

käyttäytymisellään yrittäisi viestiä jotakin, jota aikuinen ei selvitä, vaan tekee tietoisesti

muita, itseään hyödyttäviä asioita. Haastateltava kertoi esimerkiksi lukevansa kirjaa

lasten kanssa samassa huoneessa heidän käydessä nukkumaan. Tason 3 perusteluissa

tällainen perustelu viittaisi siihen, että aikuinen ymmärtäisi lapsen käytöksen takaisen

viestin ja käyttäytyisi sen mukaisesti. Aikuisen päällisin puolin etäinen käyttäytyminen

vastaisikin näin ollen lapsen syvempään tarpeeseen turvallisuudentunteesta ja

luottamuksesta, eikä lapsen välittömään huomionhakuun.

Puheenvuorosta välittyi kuitenkin yleisvaikutelma vanhemman auktoriteetin

tiedostavasta ja auktoriteettia arvossa pitävästä haastateltavasta, joka mieluusti myös

säilyttäisi oman auktoriteettiasemansa suhteessa lapsiin. Säilyttämishalu ilmeni lapsen

toiminnan kuvauksissa. Haastateltavan kertomuksesta on tulkittavissa hänen kokevan,

että yrittäessään vaikuttaa sosiaaliseen ympäristöönsä lapsi ikään kuin astuu aikuisen

reviirille valtaa käyttämään. Tämän vaikutelman kautta puheenvuoron perustelut

sopisivat paremmin tason 1 perusteluihin, jossa haastateltavan oma etu liittyy hänen

auktoriteettiasemaansa. Hänen suhtautumisensa ja tekemänsä päätökset näkyvät siis

auktoriteetin vahvistamisena tai säilyttämisenä eläytymishalun kustannuksella.

Viidennessä haastattelussa haastateltava otti tiukasti etäisyyttä väittämään ja kertoi

spontaanisti kuinka hänen perheessään menetellään:

“I'm mo- mostly carrying (naurahdus) her around but if it takes it to make

her happy, yeah why not it calms her down somehow and then we avoid

any conflicts in the mornings so it's, it's not even a price it's just a different

way of doing them and I think in a year she will not need it anymore. Yea

then she will feel more secure” (Ä3)

Haastateltava kertoi lisäksi omasta tarpeestaan pitää lasta sylissä. Lapsen sylissä

pitäminen tuotti iloa haastateltavalle, eli toiminta nähtiin vastavuoroisena.

Tämä selonteko sopii integratiivisten perusteluiden tason 4 perusteluluokkaan, jossa

aiempien tasojen tieto integroituu lapsen yksilölliset piirteet huomioiden. Tässä

selonteossa korostuu lapsen piirteiden ja ominaisuuksien mukaista käyttäytymisen
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muokkaamista kuvaava peruste (vanhemman lapsen lisääntynyt sylissä olon tarve).

Löydettävissä on myös omaan etuun viittaava peruste (haastateltavan oma tarve pitää

lasta sylissä). Huomio siitä, että vanhemman lapsen sylin tarve todennäköisesti taas

vähenee sekä siitä, että uusi, vaihtoehtoinen toimintatapa ei tunnu vaivalloiselta, kertoisi

tiedon integroitumisen tuomasta syvyydestä haastateltavan omaan tulkintaan

tilanteestaan.

Kuudennessa haastattelussa haastateltava pohti väittämää lapsen halun ja ympäristön

risteävien mielipiteiden kannalta:

“Eikä oo esimerkiks kun lapset on ollu ihan (1 sek tauko) pieniä niin ne ei

oo kauheesti halunnu olla muiden sylissä sit taas ku vaikka meidän ja (1

sek tauko) ja sitte jotku ihmiset on ollu siitä vähän just että. Että täytyy nyt

sun täy- et nyt täytyy vaan niinku antaa. Mun syliin esimerkiks tää ja et

minä nyt vaan pidän sitten ja et kyllä se niinku siitä.” (Ä4)

Haastateltava itse oli väittämän kanssa eri mieltä, ja pohti haastattelutilanteessa

kokemuksiaan erimielisyyksistä. Haastateltava oli saanut kokea lähipiiriltä painostusta

siihen, että lapsi pitäisi tahtonsa vastaisesti antaa myös muiden kuin äidin syliin.

Selonteosta on tulkittavissa, että haastateltava oli kokenut tilanteen epämukavana, mutta

haastattelusta ei käynyt ilmi kuinka haastateltava lopulta oli tilanteessa toiminut. Tämä

selonteko sopii individualististen perusteiden tasoon 3, jossa vanhempi muokkaa

käyttäytymistään lapsen yksilöllisten piirteiden mukaisesti.

Haastattelusta välittyi vaikutelma, että haastateltava uskoi tuntevansa omat lapsensa

parhaiten ja näin ollen pystyi muokkaamaan käyttäytymistään juuri heille sopivaksi.

Tämä näkyy siinä, että haastateltava puhui lasten halusta olla juuri vanhempiensa

sylissä: halu tulkittiin siis kumpuavaksi lapsesta itsestään.

4.3 Suhtautuminen lapsen kuunteluun häntä koskevissa asioissa

Kolmas väittämä oli kaksiosainen lasta on hyvä kuunnella häntä itseään koskevissa

arkisissa asioissa. Päätös lapsen toiveiden toteuttamisesta on viime kädessä aikuisen.

Luokittavassa analyysissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat olivat väittämän kanssa

samaa mieltä. Yksi haastateltava yhtyi väittämään pienellä varauksella, sillä hänen
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lapsensa olivat vielä niin pieniä (kaksivuotias sekä seitsemän kuukauden ikäinen), että

väittämää ei heidän kohdallaan nähty käytännössä ajankohtaisena. Haastateltava

kuitenkin uskoi olevansa tulevaisuudessa väittämän kanssa samaa mieltä.

Väittämä muodostui kahdesta osasta, ja haastateltavat huomioivat puheenvuoroissaan

molemmat osat. Suhtautuminen lapsen kuunteluun oli luokittavassa analyysissa

luokiteltavissa kahteen kategoriaan: lapsen päätöksentekoon osallistumiseen ja lapsen

itsenäisten päätösten kunnioittamiseen. Oli tavallista, että jompikumpi näkökulma

painottui, mutta joissakin vastauksissa molemmat näkökulmat yhdistyivät. Asioiksi,

joissa lasta kuunnellaan, nimettiin kaikissa haastatteluissa ja molemmissa näkökulmissa

lapseen itseensä välittömästi liittyviä asioita, kuten vaatevalinnat ja ruokailun

yhteydessä eri ruokavaihtoehdoista valitseminen. Lapsen harrastukset mainittiin myös

asiaksi, jossa lasta kuunnellaan, mutta niitä ei käsitelty kaikissa haastatteluissa.

Kuunteleminen nähtiin yleisesti positiivisena ja välttämättömänäkin asiana. Eräs

haastateltava tarkensi väittämää toteamalla, että hänestä lasta on tärkeä kuunnella siinä

missä muitakin perheenjäseniä: hän nimitti kuuntelemista normaaliksi toiminnaksi.

Toinen haastateltava totesi, että lapsen kuuluu kertoa omista toiveistaan ja haluistaan,

jotta ne tulisivat vanhemman tietoisuuteen - muuten vanhempi saattaisi projisoida omia

halujaan tai toteutumattomia lapsuudenhaaveitaan lapseen.

4.3.1 Lapsi päätöksentekoon osallistujana ja itsenäisenä päätöksentekijänä

Luokittavan analyysin avulla eritellyistä kahdesta suhtautumisesta lapsen

päätöksentekoon osallistumisella tarkoitettiin eri vaihtoehdoista valitsemista: “Yeah

well the parents decide on large scale (2 sek tauko) and the child can choose the

content” (Ä4). Lapsen nähtiin voivan valita muutamasta vaihtoehdosta esimerkiksi

mitä pukee päälleen tai mitä syö aamupalaksi. Tästä näkökulmasta lapsi nähtiin

enemmän vaikuttajana kuin itsenäisenä päätöksentekijänä.

Toisaalta tämä näkökulma muistuttaa paljon seuraavaksi käsiteltävää lapsen

päätöksentekoa kunnioittavaa näkökulmaa, sillä tässäkin näkökulmasta lapsi tekee

lopullisen valinnan itse. Lapsen päätöksentekoon osallistumisessa kuitenkin lapsen

aktiivisuuden lisäksi myös vanhemman rooli kuvattiin näkyväksi: vanhempi ja lapsi

ovat vuorovaikutuksessa ja päätöksenteko nähtiin neuvottelutilanteina. Lapsi valitsee

siis vanhempien eksplisiittisesti määrittelemistä vaihtoehdoista.
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Lapsen itsenäisen päätöksenteon kunnioittamisen näkökulmassa lapsen päätöksenteko

painottui. Itsenäiseen päätöksentekoon liittyi myös usein huomioita lapsen

päätöksentekokyvystä tai ikätasosta: “mitä pienemmät lapset ni sitä pienempii asioita ne

saa ite päättää sitte.” (I2). Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus ei siis vaikuttanut niin

näkyvältä eikä neuvottelevalta. Lapsen nähtiin tässäkin näkökulmassa voivan valita

mitä pukee päälleen tai mitä syö aamupalaksi, mutta vaihtoehtojen asettamista ei joko

mainittu tai sitä ei korostettu. Lapsen itsenäisten päätösten kunnioittaminen näkyi siten,

että vanhempi ei puuttunut esimerkiksi lapsen - vanhemman mielestä - hassuihin

vaateyhdistelmiin.

Yhteistä molemmille näkökulmille oli, että puheessaan haastateltavat painottivat lapsen

toimijuutta riippumatta siitä, minkälaiseksi vanhemman rooli kuvattiin. Suhtautumisten

eri vivahteet liittyivät siihen, mitä lapselta tietyssä perheessä tietyssä iässä vaadittiin.

Lapsen päätöksentekoon vaikuttivat siis häneen asetetut odotukset. Tämä näkyi

esimerkiksi siten, että eräässä haastattelussa haastateltava totesi vanhimman lapsensa

voivan valita ja tehdä itse aamiaisensa, kun taas nuoremmille lapsille vanhemmat

tarjoilivat aamiaisen. Toisessa haastattelussa haastateltava perusteli lapsen

vaatevalintoja lapsen iällä: ”at this time when [lapsi] is four I think she has to choose

what she wears.” (Ä3)

4.3.2 Rahan arvo arkisena asiana

Luokittavalla analyysilla oli lisäksi eriteltävissä vielä yksi, toisista poikkeava

näkökulma väittämässä esitettyihin “arkisiin asioihin”. Tässä selonteossa näkökulmat

lapsen päätöksentekoon osallistumisesta ja hänen päätöksiensä kunnioittamisesta

yhdistyivät. Vaikka arkiset asiat useimmiten ymmärrettiin jokapäiväisinä asioina kuten

vaate- ja ruokavalintoina, eräs haastateltava totesi lisäksi, että on olemassa erilaisia

arkisia asioita, joista jotkut ovat abstrakteja.

Yhtenä abstraktina asiana haastateltava piti rahan arvoa. Tälle näkökulmalle hän esitti

kaksi perustelua. Ensinnäkin haastateltava näki rahan monella tavalla arkea

määrittävänä asiana, joten hän pohti sitä, kuinka tulevaisuudessa käsittelisi rahan arvoa

lastensa kanssa. Toiseksi rahasta ja rahankäytöstä puhuttiin oppimisen näkökulmasta:

lapsi pystyisi rahan kautta harjoittelemaan esimerkiksi impulssikontrollia.

Haastateltavan tulevaisuudenvisiossa hänen lapsellaan olisi käytettävissään vanhempien

päättämä summa omaa rahaa, jota saisi käyttää. Näin ollen on tulkittavissa, että lapsen
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rahankäytön oppiminen tapahtuisi kokeilujen kautta, lapsen itse säädellessä

toimintaansa. Tällainen näkemys viittaisi suhtautumiseen, jossa painotetaan sekä lapsen

itsenäistä päätöksentekoa että hänen päätöstensä kunnioittamista. Haastateltava piti

myös tärkeänä, että lapsen rahankäyttöön liittyisi keskustelua vanhempien kanssa, eli on

tulkittavissa, että täyttä vastuuta rahankäytöstä ja rahan arvon ymmärtämisestä ei

vaadittaisi lapselta.

4.3.3 Lapsen kuunteleminen ja vanhemman päätösvallan käyttö: vanhemmuustyylien

näkökulma

Vanhemmuustyylien suhteen tulkitsevassa analyysissa painottuu väittämän toinen osa,

eli vanhemman päätösvalta lapsen toiveiden toteuttamisessa. Haastateltavat käsittelivät

väittämää sekä yleisellä tasolla että kontekstisidonnaisesti. Yleisellä tasolla puhuttiin

aikaisemminkin mainitusta vanhempien vastuulla olevasta päätöksenteon perusrungosta

tai vanhempien lapselle päättämistä vaihtoehdoista. Viitteitä vanhemmuustyyleistä

löytyikin siksi selkeämmin perusteluista, jotka liittyivät kontekstisidonnaisiin

tilanteisiin. Jotkut vanhemmat käsittelivät vanhemman päätösvaltaa

kontekstisidonnaisesti suhteessa siihen, että vanhempi käytti auktoriteettiaan ja päätti

lapsen tahdon vastaisesti, tai ohjasi lasta päätöksenteossa, jos päätöksellä oli seurauksia

joita lapsi ei ennalta nähnyt.

Harrastuksia käytettiin usein esimerkkinä tilanteista, jossa vanhempi saattoi päättää

lapsen tahdon vastaisesti. Suhtautuminen vaikutti auktoritatiiviselta, sillä puheesta

välittyi sekä lapsen kuuntelu että jämäkkä auktoriteetin käyttö. Toisin sanoen

haastateltavat pitivät tärkeänä, että lapsi itse saisi valita harrastuksensa omien

kiinnostuksen kohteidensa mukaan, mutta kertoivat käyttävänsä päätösvaltaansa lapsen

tahdon vastaisesti jos lapsi esimerkiksi halusi lopettaa harrastuksen haastateltavien

mielestä liian pian aloittamisen jälkeen.

Suhtautumista perusteltiin harrastusten opettavaisuudella. Yksi haastateltava oli sitä

mieltä, että lapsi harrastukseen sitoutumisen kautta oppii pitkäjänteisyyttä ja

vastuunkantoa. Sama haastateltava näki lopettamisajatuksissa mahdollisuuden opettaa

lasta päätöksenteosta: hän piti tärkeänä, ettei päätöksiä tehdä hätiköidysti.

Auktoritatiivisuudesta kertoi se, että vanhempi kertoi huomioivansa lapsen toiveita

vastakkaisesta mielipiteestään huolimatta, esimerkiksi vähentämällä harjoituksissa

käyntejä. Lapsen päätöksestä koituvat lapselta huomiotta jääneet seuraukset pyrittiin



48

myös esittämään siten, että niissä painotettiin lapselle tärkeitä ja ymmärrettäviä asioita,

kuten että jalkapalloharrastuksen lopettamisesta seuraa pelinumeron menettäminen.

Harrastuksia käsitelleet haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että jos lapsen mieli ei

ajan saatossa, esimerkiksi yhden harrastuskauden jälkeen, lopettamisen suhteen muutu,

lopullinen päätös harrastuksen lopettamisesta on lapsen.

Haastateltavien selontekojen suhteesta vanhemmuustyyleihin kertoo myös se, että

tämän väittämän kohdalla haastateltavat olivat taipuvaisia käsittelemään ja yhtymään

etenkin väittämän jälkimmäiseen puolikkaaseen. Väittämää käsiteltäessä perustelut ja

ääneen lausutut ajatukset koskivat siis pitkälti sitä, kuka päätökset tekee:

“No joo totta kai on hyvä kuunnella mutta tosiaan jos sen antaa sen

päätöksen sinne lapsen käsiin niin se on sitte vähän semmosta (2 sek tauko)

yhtä toiveiden toteuttamista se elämä sitte sen jälkeen“ (I1)

Vaikka haastateltavat esittivät useita esimerkkejä oman arkensa kuuntelu- ja

neuvottelutilanteista, lapsen kanssa ikätasoisesti neuvotteleminen jäi ilmiönä vähäiselle

käsittelylle. Jotkut haastateltavat perustelivat esimerkiksi auktoriteettiaan epätoivottujen

tai mahdottomien tilanteiden kautta:

“Niin kyl se nyt on mun mielest selkee semmonen että vanhemmat sen

päättää että mitä niinku, mitä niinku yheksänkyt prosenttii siit syömisestä

on. Ihan jo senki takia että että niinku muutenhan se on pelkkää karkkia”

(Ä1)

Osasta selontekoja näkyy siis, että haastateltavilla oli näkemys auktoriteetti- ja valta-

asemista perheessä, mutta nämä asemat vaikutettiin nähtävän melko ehdottomina:

päätösvalta keskittyy siis tietyissä asioissa yksinomaan tietyille henkilöille. Perusteluista

on tulkittavissa tiettyä epävarmuutta siitä, kuinka lapsen mahdollisiin neuvottelu- tai

päätöksenyrityksiin pitäisi suhtautua. Auktoriteetin keskittämisen vanhemmalle voi näin

ollen tulkita eräänlaiseksi varotoimenpiteeksi - on turvallisempaa olla neuvottelematta.

Tällaisista selonteoista puuttuu auktoritatiiviselle vanhemmuudelle ominainen

hyväntahtoisen, elämänkokemukseen perustuvan asiantuntija-auktoriteetin käyttäminen.

Suhtautumisessa näkyy ennemminkin piirteitä autoritäärisestä vanhemmuustyylistä,

jossa vanhemman ja lapsen näkökulmat asettuvat hierarkkiseen suhteeseen.
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4.3.4. Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Tulkitsevan analyysin toisessa vaiheessa selvisi, että tähän väittämään liittyen

vanhempien perusteluista on tulkittavissa monia eri perustelutasoa Crittendenin ym.

(2000/2003) asteikolla. Useimmat selonteot sopivat parhaiten konformististen

perusteluiden tasoon 2,5, mutta selontekojen joukosta löytyi myös paremmin

individualististen perusteluiden tasolle 3 ja integratiivisten perusteluiden tasolle 4

sopivia perusteluita. Koska perustelut hajaantuvat niin monelle eri tasolle, käsittelen

haastattelut erikseen.

Yhdessä haastattelussa väittämää pohdittiin muista haastatteluista poiketen

jokapäiväisen toiminnan lisäksi abstraktimman arkeen vaikuttajan, rahan arvon, kautta.

Haastateltava kertoi tietoisesti pohtineensa tulevaisuutta ja sitä, kuinka opettaisi

lapsilleen rahan arvon hahmottamista. Hän piti myös tärkeänä sitä, että lapsen omat

kiinnostuksen kohteet huomioitaisiin yleisesti hänen tehdessään päätöksiä omasta

elämästään, esimerkiksi harrastusten muodossa.

Vaikuttamismahdollisuuden suominen nähtiin tässä haastattelussa tärkeänä, vaikka sitä

haastateltavan omien sanojen mukaan ei vielä juurikaan näkynyt heidän perheessään

lasten nuoren iän vuoksi. Selonteko viittaisi individualististen perusteluiden tason 3

perusteluluokkaan, jossa vanhempi muokkaa käyttäytymistään lapsen yksilöllisten

piirteiden mukaan. Vaikka vanhempi melko usein mainitsi perusteluiksi lasten iät, mikä

voisi viitata konformististen perusteluiden tasoon 2,5, tulkitsen kuitenkin hänen

ymmärtävän iät lasten sen hetkistä yksilöllisyyttä ilmentävinä piirteinä.

Puhuessaan lastensa iästä haastateltava monesti kuvasi lastensa ikävaiheita sanomalla

“vielä”, mikä viittaa siihen, että ikävaihe nähdään muuttuvana asiana. Tästä on myös

tulkittavissa, että lasten yksilöllisyyttä ilmentäviä piirteitä ei haastattelutilanteessa vielä

koettu olevan kovin paljon, mutta että niitä odotettiin ilmenevän tulevaisuudessa.

Tämän haastateltavan lapset olivat aineiston nuorimmat (kaksivuotias sekä seitsemän

kuukauden ikäinen), joten he olivat eri kehitysvaiheessa kuin aineiston muut lapset.

Tämän puheenvuoron kohdalla oli lisäksi mielenkiintoista, että tutustuessaan väittämään

haastateltava ensin vaikutti haluavan tarkentaa sitä, mutta päätyikin sitten siihen, että se

kuvasi hänen tilannettaan hyvin:
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“No joo, periaatteessa kyllä olen samaa mieltä mut tokihan sitten on

niinku on eri suuruisia arkisia asioita. Et loppujen lopuks mun mielestä

aika isotki päätökset on (5 sek tauko, henkäys) nii. Et isoi- sitte toisaalta

niinku kyl esimerkiks meillä (1½ sek tauko) [poika] saa aika- no e-

emmätiä ehkä itse asiassa kyllä se meillä menee noin. Että tota, et et kyl

mä aina yritän kysyä että mitä [hän] haluaa esimerkiks syödä.” (Ä1)

On siis mahdollista, että haastateltava väittämän myötä koki mahdollisuuden sanoittaa

toimintaansa ja näkemystään eri tavalla kuin aikaisemmin ja tätä kautta tuli

tietoisemmaksi omasta toiminnastaan.

Toisessa haastattelussa väittämä konkretisoitui lapsen harrastukseen, jonka haastateltava

näki lapselle soveltuvana paikkana harjoitella päätöksentekoa vanhemman tukemana ja

hänen ohjauksessaan. Haastateltava korosti neuvottelua ja asioista sopimista:

“Asioissa missä se ei oo niin joko tai nii voi aina sopia, tietysti joissain

asioissa on hei äiti mä haluun kävellä punasia päin nyt täs tien yli niin mä

en valitettavasti (naurahdus) voi sopia sitä vaan on pakko tehdä niinkun

mä käsken eli odottaa vihreitä. Mutta jossain (1 sek tauko) jalkapallon

kanssa ni voidaan sopia siitä että että ei sitte käydä niin paljon jos ei sua

niin paljon huvita. Mm… Nii että tavallaan k- k- se lapsi joutuu joutuu kyl

niinku joustamaan siinä” (Ä2).

Kuvaamallaan toimintatavalla haastateltava kertoi pyrkivänsä tuomaan päätettäviin

asioihin aikuisen näkökulmaa ja tietynlaista lapsen suojelua, sillä lapsi ei hänen

mielestään välttämättä pystynyt näkemään päätöstensä seurauksia. Haastateltava kertoi

myös toivovansa, että toimimalla tällä tavoin hän voisi opettaa lapselle pitkäjänteisyyttä

ja velvollisuudentuntoa omien asioidensa suhteen. Lisäksi hän myös painotti, että

sopimisella ja kompromissinteolla pystyttiin vähentämään ikävien asioiden tekemisen

määrää. Tällainen perusteleminen viittaisi siihen, että tiettyjä piirteitä (tunnollisuus,

pitkäjänteisyys) arvostetaan itsessään, ja että lapsen yksilöllisiä tarpeita ehkä

määritellään osittain niiden kautta: lapsen ääni huomioidaan, mutta tosiasiallisen

tarpeen nähdään ehkä olevan esimerkiksi pitkäjänteisyyden rajallisuudessa.

Tällainen perusteleminen viittaisi konformististen perusteluiden tason 2

perusteluluokkaan, jossa painotetaan normatiivisia standardeja kasvatuksessa.
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Normatiiviset standardit näkyvät tämän haastateltavan perusteluissa tunnollisuuden ja

pitkäjänteisyyden arvostamisena. Tämä sopii Crittendenin (2000) kuvaukseen

suomalaisista työn arvoa korostavana ja työteliäänä kansana. Näin ollen, vaikka

selonteossa toisaalta puhutaan lapsilähtöisyydestä ja lapsen vaikutusmahdollisuudesta

sellaisiin asioihin, joihin hänen kykynsä riittävät, vaikuttaisi kuitenkin siltä, että

aikuisen näkemys lapsesta suodattuisi juuri normatiivisten standardien kautta;

minkälainen lapsen kuuluisi olla.

Haastateltava mainitsee puhuvansa harrastusesimerkissään tietystä lapsesta, mikä voisi

viitata individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokkaan, mutta ei vaikuta

käsittelevän väittämää lapsen näkökulmasta. Tällöin perustelut eivät vaikuta

yksilöllistyneiltä, vaan liikkuvat enemmän yleisellä tasolla.

Kolmannessa haastattelussa haastateltava näki lapsen osana perheyhteisöä ja lähestyi

väittämää sitä kautta. Haastateltavalle oli tärkeää, että jokaista perheenjäsentä

kuunnellaan yhtä lailla - hänen näkemyksessään korostui siis lähtökohtaisesti tasa-

arvoinen lähestymistapa. Hän suhtautui kuitenkin skeptisesti lapsen

päätöksentekokykyyn yleisellä tasolla:

“Totta kai mun mielestä normaalissa perheessä ja normaalissa kodissa

pitää kuunnella kaikkien toiveita ihan yhtä lailla mutta ei niitä kaikkien

toiveita pysty kuitenkaa toteuttaa ja (2 sek tauko) lapsi ei nyt oo ihan vielä

kykeneväinen päättämään oikeestaan niinkun yhtään mistään sit

kuitenkaan.” (I1)

Hän kertoi oman lapsensa jo saavan osallistua päätöksentekoon niissä asioissa, jotka

hänelle katsottiin soveltuviksi. Haastateltava piti tärkeänä sitä, että arjen perusrunko

tulee vanhemmilta. Tällaisessa perustelussa korostuu vanhemman rooli lapsen kykyjen

ja taitojen aktiivisena arvioijana: lapsen ja vanhempien päätösvalta-alueet näyttäytyivät

tarkkaan harkittuina. Lapsen paikka perheyhteisössä piirtyy siis tässä haastattelussa

poikkeuksen kautta: häneen suhtaudutaan tiedostetusti eri tavalla kuin aikuiseen.

Perustelut voisivat viitata individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokkaan,

mutta haastattelusta ei nouse esiin lapsen yksilöllisiä piirteitä koskevia kuvauksia.

Tällaisesta selonteosta on näin ollen tulkittavissa konformististen perusteluiden tason

2,5 perusteluluokka, jossa vanhempi muokkaa normatiivisia standardeja jonkun lapsen
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piirteen mukaisesti - tässä tapauksessa lapsen elämänvaiheen, eli lapsuuden ja näin ollen

iän mukaan. Normatiiviset standardit tarkoittivat tässä haastattelussa tasa-arvoa ja

demokratiaa, eli yhteiskunnallisesti merkittäviä arvoja. Normatiivisuus korostui myös

tässä haastattelussa haastateltavan ilmaisussa normaalista.

Neljännessä haastattelussa haastateltava lähestyi väittämää eri-ikäisten lastensa

päätösvallan kautta: “mitä pienemmät lapset ni sitä pienempii asioita ne saa ite päättää

sitte. Tommonen meiän ekaluokkalainen niin saa päättää jo aika paljon.” (I2)

Lasten erilaista päätösvaltaa tehtiin haastateltavan mukaan näkyväksi perheen arjessa

esimerkiksi siten, että vanhempi lapsi sai itse päättää ja ottaa aamupalansa, kun taas

nuoremmille lapsille vanhemmat tarjoilivat sen. Tässäkin haastattelussa selonteossa

korostui lasten lapsuudesta johtuvat kyvyt ja taidot ja niiden harjoitteleminen.

Selonteossa korostuu konformististen perusteluiden tason 2,5 perusteluluokka, jossa

normatiivisia standardeja muokataan lapsen iän mukaisesti. Tässä haastattelussa

normatiiviset standardit vaikutettiin käsittävän perustavanlaatuisina arjenhallinta- ja

ihmissuhdetaitoina, jotka lapsilla nähtiin lapsuuden vuoksi rajallisina.

Viidennessä haastattelussa väittämää lähestyttiin sekä laajemmasta, psykologisesta

näkökulmasta, että perheen arjen näkökulmasta. Psykologisesta näkökulmasta

haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapsi ilmaisee omia toiveitaan, sillä muuten

vanhempi saattaa projisoida omia tuntemuksiaan ja toiveitaan lapseen:“if she doesn't let

me know her wishes I would just uh show her my own unfulfilled (hymähdys) desires so

I would never learn about her” (Ä3)

Arjessa haastateltava piti tärkeänä sitä, että asiat, joista lapsi saa päättää, ovat lapsen

päätöksentekokykyyn soveltuvia. Näin ollen hän kertoi lapsellaan olevan asioita, joista

tämä sai sanoa viimeisen sanan, mutta yhtä lailla oli asioita, joista vanhempi päätti.

Haastateltava totesi myös, että lapsen päätösvalta riippuu lapsen iästä, sekä päätettävästä

asiasta.

Tällainen selonteko viittaisi integratiivisten perusteluiden tason 4 perustelutyyliin, jossa

korostuu lapsen omat toiveet ja täten psyykkinen erillisyys vanhemmasta. Aiemmilta

tasoilta integroitua tietoa on tässä haastattelussa löydettävissä etenkin näkemyksessä

päätösvallan suhteuttamisesta lapsen ikään (taso 2,5) sekä näkemyksessä lapsen omien,

yksilöllisten toiveiden kuuntelusta (taso 3).
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Kuudennessa haastattelussa väittämää lähestyttiin lapsen päätöksenteon osallisuuden

kautta. Haastateltava korosti aikuisen päättämien vaihtoehtojen merkitystä

päätöksenteon helpottamisessa ja ohjaamisessa:

“Et se on ainakin meillä koettu hyväks jos on jossain arjen (1 sek tauko)

pukemisessa syömisessä missä tahansa ni antaa pari vaihtoehtoa että (2

sek tauko) mikä näistä olisi niinkun paras niin sitte, saa itse kuitenki vähä

valita sitä ja miettiä niin se toimii ihan hyvin.” (Ä4)

Tästä näkökulmasta lapsen päätöksenteko näyttäytyy valvottuna, mutta toisaalta lapsen

itsensä ja hänen äänensä huomioivana. Haastateltava kertoi esimerkiksi tilanteesta,

jolloin lapsi keväällä olisi halunnut ulkoillessaan jo käyttää kesävaatteita, mikä ei

vanhemman mielestä ollut riittävää, joten lapsi sai valita vanhemman päättämistä

vaihtoehdoista mieluisimman vaatetuksen.

Tällaisen perustelun voi tulkita kuvaavan konformististen perusteluiden tason 2,5

perusteluita tai individualististen perusteluiden tason 3 perusteluita. Tason 2,5

perustelutyylin mukaan esimerkkitilanteen voi tulkita niin, että haastateltavalla on

käsitys siitä, minkälaisia vaatteita lapsi voi käyttää minäkin vuodenaikana,

huomioimatta esimerkiksi poikkeuksellisia lämpötiloja tai lapsen suosimien leikkien

vauhdikkuutta. Tästä näkökulmasta vaatteilla nähdään olevan normeja ylläpitävä

merkitys. Tason 3 perustelutyylin mukaan esimerkkitilanteen voi tulkita siten, että

vanhempi päätyy päättämään ja perustelemaan lapsen tahdon vastaisesti siksi, että hän

on ottanut huomioon lapsen piirteitä, joita lapsi ei itse tule ajatelleeksi, esimerkiksi

hänen leikkimieltymyksensä tai riskinsä kylmettyä. Tästä näkökulmasta vaatteilla

nähdään olevan lapsen hyvinvointia turvaava funktionaalinen merkitys.

Väittämä 4: Suhtautuminen jäähyyn

Neljäntenä väittämänä toimi jäähy tai jäähyllä uhkaaminen on hyvä kurinpitotapa kun

lapsi on tehnyt väärin. Luokittavan analyysin avulla suhtautumiset tähän väittämään oli

jaoteltavissa kolmeen kategoriaan. Suurin osa haastateltavista oli väittämän kanssa

samaa mieltä. Kaksi haastateltavaa esitti toisenlaiset kannat. Toinen heistä oli väittämän

kanssa eri mieltä ja toinen suhtautui siihen ambivalentisti. Kommentoidessaan

väittämää haastateltavat kertoivat oma-aloitteisesti käyttivätkö he jäähyä omassa



54

perheessään: jäähy oli tai oli ollut käytössä kaikissa perheissä yhtä lukuun ottamatta.

Vaikuttaa siltä, että suhtautuminen jäähyyn liittyi siihen, miten hyvyyskäsite

ymmärrettiin sekä siihen, miten vakavana kurinpitotapana jäähy nähtiin.

Suhtautuminen jatkokysymykseen jäähyn perusteltavuudesta isoissa lapsiryhmissä,

kuten koululuokissa, oli yhtä lailla luokittavan analyysin kautta luokiteltavissa sekä

myönteiseen, kielteiseen että ambivalenttiin asennoitumiseen. Puolet haastateltavista oli

samaa mieltä väittämän kanssa molemmissa tilanteissa. Yksi haastateltava oli samaa

mieltä kodin suhteen mutta ei suhteessa isoon ryhmään. Toinen haastateltava oli eri

mieltä molemmissa tilanteissa. Kolmas suhtautui ambivalentisti kodin suhteen ja oli eri

mieltä väittämän kanssa suhteessa isoon ryhmään.

4.4.1 Suhtautuminen jäähyyn yleisesti ja kotioloissa

Jäähyä puoltavat haastateltavat samaistivat herkästi koko jäähymenetelmän perheissä

vakiintuneisiin paikkoihin, joissa jäähy toteutettiin. He kuvasivat jäähyä ensisijaisesti

rauhoittumispaikkana lapselle. Joissakin näistä puheenvuoroista nostettiin

rauhoittumisen ohessa esiin miettiminen, jonka ymmärsin lapsen toteuttamana oman

toiminnan reflektointina. Tämä ei kuitenkaan ollut tavallista, varsinkaan siten, että lapsi

pohti jäähyyn johtaneita tapahtumia yksin. Lisäksi jäähyä pidettiin usein tehokkaana,

joskus jopa ainoana toimivana, lapsen ei-toivotun toiminnan keskeyttäjänä.

Tärkeänä pidettiin sitä, että jäähy ei olisi lapselle pelottava paikka: jäähypaikoiksi

nimettiin kodin muussakin käytössä olevia paikkoja kuten keittiö, portaikko tai lapsen

oma huone. Jotkut haastateltavat kertoivat pyrkivänsä lisäksi vähentämään lapsen

mahdollisesti tuntemaa pelkoa järjestämällä jäähyn siten, että lapsi rauhoittuu jäähyllä

vanhemman kanssa. Osa haastateltavista puolestaan näki yksinolon kuuluvan jäähyyn.

Rauhoittumisen lisäksi joissakin vastauksissa jäähyä tarkasteltiin myös

opetusnäkökulmasta. Jäähyn nähtiin opettavan lapselle sekä itsehillintää että syy-

seuraussuhteita: ”se on vähä niinku joku tota vankila missä saa kuntoutusta et niinku et

se on samal rangaistus mut samalla myös niinku hoitaa” (Ä2).

Jäähyn hyvyys ymmärrettiin väittämän kanssa samaa mieltä olevien haastateltavien

parissa sen toimivuuden kautta. Tästä kertoo myös se, että osassa haastatteluita

mainittiin toisenlaisten kurinpitomenetelmien kokeilu, mutta niiden hylkääminen

toimimattomuuden vuoksi. Jäähylle ei siis käytännössä nähty löytyvän vaihtoehtoja.
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Syiksi toimimattomuudelle mainittiin kurinpitotavan soveltumattomuus lapsen

ymmärrykselle tai kehitysvaiheelle sekä yleinen tuomittavuus.

Puhuttelu tai tunteisiin vetoaminen ei soveltumattomia kurinpitomenetelmiä

käsittelevien haastateltavien mielestä soveltunut kurinpitomenetelmäksi pienille (alle 4-

vuotiaille) lapsille, sillä lasten abstrakti ajattelu ei näyttäytynyt vielä niin kehittyneenä,

että he olisivat ymmärtäneet puhuttelun tarkoituksen. Toisin sanoen ” semmonen niinku

puhuttelu ni se vaa meni ihan täysin yli hilseen niiltä ei ne niinku ymmärtäny mist siin

oli kysymys” (I2). Jäähy nähtiin siis etenkin pienille lapsille soveltuvana ja heille

ymmärrettävänä rangaistuksena. Jotkut haastateltavat totesivat eksplisiittisesti, että

lasten kasvaessa, tarve jäähylle väheni. Yli 4-vuotiaille lapsille jäähyä käytettiin tässä

aineistossa vain yhdessä perheessä. Vaihtoehtoisia kurinpitotapoja käsitelleet

haastateltavat nostivat myös esille fyysisen kurittamisen, mutta pitivät sitä täysin

tuomittavana, sekä laittomuuden että kurittamisen sisältämän epäsuoran ristiriitaisen

viestin vuoksi:

”ei – ei lasta voi lyödä ei saa lyödä (naurahdus) ee ja kaiken lisäks se on

epäloogisin rangaistus ikinä, varsinki jos sä lyöt lyö- lasta joka lyö et se

on niinku juurikin niinku kaikkee kaikkein epäloogisin tapa hoitaa asia.”

(Ä1)

Luokittavassa analyysissa löytyneen, väittämän kanssa eri mieltä olevan haastateltavan

perheessä jäähy ei ollut käytössä ja hän kutsui jäähyä leikkimielisesti super nanny -

lähestymistavaksi. Haastateltava uskoi toisaalta, ettei häneltä löytyisi sisua käyttää

jäähyä kurinpitotapana, mutta toisaalta hän myös totesi, ettei hänellä ole ollut lapsensa

kanssa niin suuria konflikteja että jäähyä olisi tarvittu:

”well I guess she has never done so extreme things that we (tauko) that she

would be out of control and that's why we would need to apply this time-

out so that she calms down” (Ä3)

Luokittelua voi jatkaa haastateltavien suhtautumisesta jäähyn vakavuuteen. Jäähyä ei

sitä puoltavien haastateltavien keskuudessa nähty yhtä yksiselitteisesti vakavana

rangaistuksena kuin jäähyä vastustava haastateltava näki. Jäähyä vastustavassa

näkökulmassa jäähy nähtiin äärimmäisen käyttäytymisen tai äärimmäisten tekojen

rangaistuksena. Haastateltava perusteli jäähyn vastustamistaan myös käytännön syyllä:
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perheen asunnossa ei ollut ylimääräistä tilaa, esimerkiksi tyhjää huonetta, jossa jäähyjä

voitaisiin pitää. Hän uskoi tyhjän huoneen lisäävän houkutusta käyttää sitä

jäähytarkoituksessa. Haastateltava ilmaisi lisäksi huomanneensa oman suhtautumisensa

muutosta ajan saatossa: hän kertoi puoltaneensa jäähyä ennen lasten saantia ja

ensimmäisen lapsen ollessa hyvin pieni, sillä toimintatapa oli hänen mielestään

vaikuttanut järkevältä esimerkiksi televisiosarjoissa esitettynä.

Yksi jäähyä puoltava haastateltava otti spontaanisti eksplisiittisesti kantaa jäähyn

vakavuuteen kurinpitomenetelmänä: hänen mielestään se ei hänen perheessään ollut

erityisen kova rangaistus. Toiset jäähyä puoltavat haastateltavat eivät eksplisiittisesti

käsitelleet asiaa. Tätä selittänee se, että jäähy nähtiin rauhoittumispaikkana lapselle.

Vaikka haastateltavat nimittivät jäähyä rangaistukseksi, sillä nähtiin ensisijaisesti olevan

lasta rauhoittava, eikä esimerkiksi nöyryyttävä, tarkoitus. Käsitteen tulkitseminen

tietyllä tavalla sisältää kuitenkin itsessään jonkinlaista suhtautumista. Toisten jäähyä

puoltavien keskuudessa kurinpitotavan koettua lievyyttä oli täten epäsuorasti

havaittavissa näkökannoissa kuten ”emm-mä nyt usko että se nyt siitä [lyhyestä ajasta

jäähyllä] niinku vielä vaurioituu psyyke (hymähdys) kauheesti” (I1).

Yksi haastateltavista suhtautui väittämään ambivalentisti suhteessa kurinpitotavan

hyvyyteen: ”nyt on vaikee sanoo onko se hyvä mutta kyllä me sitä käytetään” (Ä4).

Vaikuttaisi siltä, että hyvyys merkitsi haastateltavalle jotakin muuta kuin toimivuutta -

kenties moraalista hyvyyttä? -, mutta merkitystä ei avattu tarkemmin. Jäähyn

käyttämisestä kurinpitotapana ei kuitenkaan nähty aiheuttavan haittaa kotiolosuhteissa –

tosin vanhempi huomioi myös lastensa näkökulman toteamalla, että hän ei voi tietää

miten lapset tulevaisuudessa kokevat lapsuudessaan kohtaamansa rangaistukset. Tämä

on relevantti näkökulma siksi, että lapsi ei passiivisesti vastaanota mitä yhteiskunta

(vanhemmat, opettajat jne.) välittää; lapsi tavoittaa sosiaalisen kokemuksen vielä

kypsymättömillä mutta jatkuvasti kehittyvillä kognitiivisilla prosesseilla, joiden avulla

sosiaalisen kokemuksen uudelleentulkinta onnistuu lapselle ymmärrettävällä tavalla.

Relevantit sosiaaliset kokemukset joita lapsi ei vielä ymmärrä vaikuttavat ja johtavat

lapsen kognition kehitykseen: tällöin lapsen on mahdollista tulkita sosiaalista järjestystä

monisyisemmin. (Selman, 1980, s. 79).

Samalla haastateltavalla oli jäähynkäyttöön lisäksi kansainvälisyyteen nojautuva

perustelu: haastateltavan lasten isä oli kotoisin toisesta Euroopan maasta, ja jäähy oli
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tuttu kurinpitomenetelmä myös hänen perheessään. Jäähy nähtiin rauhoittumispaikkana,

jossa lapsi vanhemman kanssa miettii tekojaan sekä sitä, miten jäähyn aiheuttaneet

tilanteet jatkossa voisi ratkaista ilman rangaistusta. Näin ollen jäähy nähtiin soveltuvan

ennen kaikkea pienille lapsille, joiden itsehillintä ei vielä ole niin kehittynyt.

Haastateltava kertoi huomanneensa omien lastensa kohdalla, että lasten kasvaessa

mieluisten asioiden rajoittamisella uhkailu astui kuvaan toimivana ja riittävänä

kurinpitotapana, jolloin tarve jäähylle väheni.

4.4.2 Suhtautuminen jäähyyn isommissa ryhmissä

Suhteessa jatkokysymykseen haastateltavien ajatuksista jäähystä kurinpitotapana

isommissa lapsiryhmissä, kuten koululuokissa, luokittavan analyysin kautta oli

eriteltävissä kaksi erilaista näkökantaa. Puolet haastateltavista näki jäähyn perusteltuna

ja puolet suhtautui siihen kriittisesti. Jäähyä perusteltuna kurinpitomenetelmänä pitävien

haastateltavien perusteluja voitiin edelleen luokitella sekä ryhmän, yksilön että

yhteiskunnan näkökulmiin.

Kaksi haastateltavaa nosti esiin ryhmän tasapainon: ”mä en ainakaan osaa kuvitella

muuta tapaa et jos siellä yks häiriköi koko porukkaa nii pakkohan se on laittaa siitä

johonki pois” (I1). Toinen haastateltavaa pohti asiaa samankaltaisesta näkökulmasta,

nimittäen tilannetta ryhmän oikeuksiin vaikuttamiseksi. Tämä haastateltava myös

painotti jäähyn hetkellisyyden korostamista.

Nämä ovat mielenkiintoisia näkökulmia siksi, että ne eksplisiittisesti valottavat

näkemyksiä ryhmädynamiikasta. Toisaalta ryhmän nähtiin koostuvan yksilöistä, sillä

yksilön oikeuksia käsiteltiin. Toisaalta yksilöiden merkitys ryhmälle nähtiin ryhmän

näkökulmasta siten, että ryhmän etu kulki yksilön edun edellä. Oikeuksien

näkökulmasta puhunut haastateltava totesi yksittäisen yksilön oikeuksien loukkaamisen

jäähyn muodossa pienemmäksi pahaksi kuin koko ryhmän oikeuksien loukkaamisen

häiriköinnin muodossa. Jäähylle ei ryhmästä puhuttaessa mainittu vaihtoehtoisia

kurinpito- tai suhtautumistapoja, vaan ryhmästä eristämistä vaikutettiin pitävän

yksiselitteisen tehokkaana. Ryhmälähtöinen näkemys jäähyn tarkoituksesta vaikutti näin

ollen assimiloivalta.

Yksilön ja yhteiskunnan kautta asiaa pohtinut haastateltava painotti rangaistusten

suhdetta yhteiskuntaan. Hänen mielestään kasvatuksessa käytetyt kurinpitomenetelmät
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saivat heijastaa yhteiskunnan rangaistuskäytäntöä ja siten valmistaa lasta yhteiskuntaan.

Näin ollen jäähyn nähtiin opettavan lapselle hänen toimintansa syy-seuraussuhteita,

toisin sanoen sitä, että väärinteosta koittaa epämieluisa seuraamus. Perheen toiminnan

nähtiin siis tässä perustelussa kuvastavan yhteiskuntaa pienemmässä mittakaavassa.

Haastateltava tarkasteli jäähyn käyttöä kurinpitomenetelmänä isommissa lapsiryhmissä

myös hyötynäkökulmasta. Hänen mukaansa pienikin lapsi voi hyötyä siitä, että

ryhmässä järjestetään jäähyjä, joissa lapsi pääsee aikuisen kanssa rauhoittumaan, jos

lapsen toiminta nähdään liian vilkkaana.

Jäähyä isommissa lapsiryhmissä vastustavat haastateltavat painottivat jäähyn erilaisia

mahdollisia haittoja lapselle. Nämä haitat voitiin luokitella sosio-emotionaaliseen ja

kouluopetukselliseen näkökulmaan. Kaksi haastateltavaa näki jäähyn lapsen häpäisynä

ja kolmas pohti asiaa kouluopetuksen menettämisen kautta. Häpäisystä puhuvat

haastateltavat huomioivat näkemyksissään lapsen suhteet luokkatovereihinsa.

Yksi sosio-emotionaalisesta näkökulmasta asiaa tarkastellut haastateltava pohti jäähyä

isoissa ryhmissä sen toimivuuden kautta, sillä hän näki jäähyn toimivuuden melko

yksilöllisenä. Hänen mukaansa jäähy toisaalta voi olla toimiva kurinpitokeino lapselle,

joka pelkää julkista häpäisyä, mutta toisaalta joidenkin lasten mainetta jäähy saattaisi

mustamaalata. Haastateltava huomioi lisäksi ryhmänohjaajan suhteen ryhmään

toteamalla lapsen siirtämisen jäähylle olevan jäähyn antajalle helppo tapa ratkaista

ongelmia isommissa ryhmissä. Toinen haastateltava näki jäähyn yksiselitteisemmin

lapsen tuomitsemisena sen tapahtuessa isommassa lapsiryhmässä - toisin sanoen lapsi

menettäisi kasvonsa luokkatovereidensa edessä.

Kolmas haastateltava painotti koulussa tapahtuvan jäähynkäytön haittoja lapsen

oppimiselle: jäähylle joutuminen johti opetuksen menettämiseen. Tämä haastateltava

perusteli näkemäänsä osittain myös omakohtaisella kokemuksella. Haastateltava kertoi

toimineensa itse opettajana, ja ettei hän silloin käyttänyt jäähyä kurinpitomenetelmänä

luokassa juuri tästä syystä: “monesti ne joita jäähylle (hymähdys) tekis mieli laittaa niin

ne on niitä jotka tarvitsee sitä opetusta kaikista eniten.” (Ä2)

4.4.3 Jäähy ja vanhemmuustyylit

Tulkitsevassa analyysissa tarkastelen ensin jäähyyn suhtautumista suhteessa

vanhemmuustyyleihin. Jäähyn käytön rauhoittumistilanteena, johon vanhempikin
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osallistuu ja/tai jossa lapsen kanssa keskustellaan jäähyyn johtaneesta tapahtumasta, voi

nähdä auktoritatiivisena lähestymistapana. Keskustelu-sanan käyttö viittaisi

vastavuoroiseen kommunikointiin, jossa vanhempi ja lapsi tuovat esiin näkökantojaan ja

neuvottelevat kompromisseista. Neuvottelun ja lapsen harkintakyvyn painottaminen

osoittaa kehittynyttä ongelmanratkaisukäyttäytymistä - tämän on esitetty olevan

ominaista vanhemmille lapsille, noin 7-12 ikävuoden välillä (Selman, 1980, s. 38-39,

124-127).

Vanhemman osallistumisen jäähylle voi tulkita lapsen ymmärrystä tukevaksi teoksi,

mikä myös osaltaan liittyisi auktoritatiiviselle vanhemmuustyylille ominaiseen

empaattiseen lähestymistapaan. Eräs haastateltava kertoi esimerkiksi ottavansa lapsen

ymmärryksen huomioon siten, että vaikka perheessä muuten oli jäähy käytössä

rangaistustapana, hän ei määrännyt pienintä, 3-vuotiasta lastaan jäähylle, koska lapsi ei

ymmärtänyt rangaistuksen tarkoitusta. Tämän haastateltavan perheessä jäähy kuitenkin

toteutettiin siten, että lapsi on jäähyllä yksin.

Joissakin perheissä vanhempien kerrottiin olevan jäähyllä lapsen kanssa, samalla

keskustellen tai kertoen jäähyyn johtaneista tapahtumista, lapsen ikätasosta riippuen.

Keskustelua kerrottiin käytävän myös yhdessä perheessä, joissa vanhempi ei

osallistunut jäähylle. Silloin lapsen kanssa keskusteltiin jäähyn jälkeen. Näin ollen voi

todeta, että joissakin tapauksissa alun perin eristävää kurinpitomenetelmää muokattiin

toisenlaiseksi. Vakiintuneiden kurinpitokeinojen muokkaaminen omaan aikaan

sopivaksi voidaan nähdä tarpeellisena siksi, että vanhemmuuden ollessa muutoksessa

voi olla mahdotonta kasvattaa omat lapsensa itse saamansa kasvatuksen mukaisesti

(Giddens, 1991).

Vanhemmuuden pohdintaan vaikuttanee muutokset yhteiskunnassa esimerkiksi

lainsäädännön kannalta: osa aikaisemmin käytetyistä kurinpitokeinoista on tänä päivänä

laittomia. Myös myöhäismoderni ja yksilökeskeinen ihmisnäkemys kannustaa omien

valintojen tekemiseen ja reflektoimiseen. Jäähyn keskustelutilanteeksi muokanneiden

haastateltavien keskuudessa jäähyn muuttaminen näyttäytyikin tietoisena valintana.

Tämän väittämän kohdalla lapsen kehitykseen nojaavat perustelut eivät yleisesti olleet

merkittävässä roolissa. Kaksi haastateltavaa otti kuitenkin kantaa jäähyn vaikutukseen

lapsen psyykkiseen kehitykseen. He eivät uskoneet jäähyn järkyttävän lapsen psyykettä,

mutta toinen haastateltava ilmaisi lisäksi, että ei voinut tietää kuinka lapset asiaa
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tulevaisuudessa käsittäisivät. Osa haastateltavista kertoi tiedostavansa jäähyä kohtaan

esitetyn kritiikin, mutta haastatteluista välittyi vaikutelma, että nämä haastateltavat eivät

antaneet kritiikin vaikuttaa heidän toimintaansa sellaisenaan, vaan sitä muokattiin

soveltuvilta osin omaan perheeseen sopivaksi.

Lapsen psyykkisen kehityksen käsittelyn vähäisyys yhdistettynä siihen, että jäähyä

pidettiin ennen kaikkea pienten lasten rangaistuksena, on mielenkiintoinen

suhtautumistapa siksi, että se on ristiriidassa jo klassisten kehityspsykologisten

löydösten kanssa. Varhaislapsuudessa itsesäätelyn ja eroahdistuksen hallinta ovat

lapselle keskeisiä kehitystehtäviä, minkä johdosta pienelle lapselle ei vielä ole

kehittynyt tarvittavia ja riittäviä keinoja itsensä rauhoittamiseksi itsekseen. Vanhemman

saatavuus turvasatamaksi on näin ollen lapselle ensiarvoisen tärkeää. (Bowlby,

1973/1998; Ainsworth et al., 1978; Crittenden, 1988, 2006). Jäähyä perinteisellä tavalla

kannattavat tai käyttäneet haastateltavat eivät puheenvuoroissaan käsitelleet omaa

merkitystään lapsen emotionaaliselle itsesäätelylle jäähytilanteissa: vanhemman

saatavilla olo turvasatamana, etenkin lapsen ollessa hätääntynyt, jätettiin siis huomiotta.

Tällainen suhtautumistapa näyttäytyy merkkinä empatian puutteesta, mikä ei ole

auktoritatiiviselle vanhemmuustyylille ominaista. Rangaistusten takaa voi nähdä

löytyvän mielikuvia ns. villistä lapsesta, joka rangaistusten avulla täytyy kesyttää, jotta

ennaltaehkäistäisiin vaaralliselle maailmalle altistumista (Selman, 1980, s. 124).

Tällainen oletus voi olla autoritäärisen kasvatustyylin taustalla.

Tulkitsevan analyysin kautta on myös mahdollista tehdä kielenkäytöllisiä huomioita.

Yksi sellainen on, että kaikki haastateltavat yhtä lukuun ottamatta puhuivat jäähystä

rangaistuksena. Eri ilmaisua käyttävä vanhempi kertoi käyttävänsä mieluummin sanaa

seuraamus. Jäähyn ollessa hetkellistä lapsen eristämistä, jossa lapsi yksin rauhoittuu

samalla käsitellen tapahtuneet asiat sekä tunteensa, jäähyn voi nähdä rangaistuksena

sekä autoritäärisen vanhemmuustyylin ilmentäjänä. Tällaisesta näkemyksestä löytyi

viitteitä joistakin haastatteluista. Niissä lapsi vietti aikansa jäähyllä yksin, ja jäähyyn

johtaneiden syiden läpikäynnistä lapsen kanssa ei puhuttu keskusteluna, vaan asian

kertomisena lapselle.

4.4.4 Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Toiseksi teen tulkitsevaa analyysia suhteessa vanhemmuuden perusteluiden tasoihin.

Tämän väittämän kohdalla haastateltavien perustelut jakautuivat jälleen usealle
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perustelutyylille, konformististen perusteluiden tason 2,5 ja integratiivisten

perusteluiden tason 4 välillä. Käyn seuraavaksi haastattelut läpi erikseen. Yleisesti

tämän väittämän kohdalla otettiin usein kantaa lapsen ikään tai iänmukaiseen

kehitysvaiheeseen: näin ollen ainakin yksi lapsen piirre huomioitiin lähes

lähtökohtaisesti, ja sitä pidettiin lasta määrittävänä.

Yhdessä haastattelussa väittämää pohdittiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Huomioitavaa on, että tämä haastattelu oli ainut, jossa jäähyä pohdittiin suhteessa

ympäröivään yhteiskuntaan:

“no se heijastaa meiän yhteiskunnan yleistä rangaistuskäytäntöä eli että

meidät länsimaisessa sivistyneessä jossa ei käytetä fyysistä väkivaltaa niin

nii meillä eristetään yhteisöstä vankilaan, ja tää on niinku siinä pienessä

mittakaavassa.” (Ä1)

Haastateltava oli sitä mieltä, että rangaistuksen kuuluikin kuvastaa sitä yhteiskuntaa,

johon lasta kasvatetaan, mutta sen kuuluisi myös huomioida lapsen kehitysvaihe ja

sietokyky. Näin ollen haastateltava kertoi päätyneensä perheessään sellaiseen ratkaisuun,

että vanhempi istui lapsen kanssa jäähyä vaativassa tilanteessa lapsen kanssa jäähyllä,

samalla selittäen lapselle miksi jäähyllä oltiin. Jäähy nähtiin siis ensisijaisesti

rauhoittumispaikkana ja haitallisen toiminnan katkaisijana.

Toimintamalliin oli päädytty osin myös siksi, että haastateltava tunsi jäähyä kohtaan

esitettyä kritiikkiä, eli näkökulmia siihen, että jäähystä voi tulla lapselle

hylkäämiskokemuksia. Hän kertoi olevansa tarkka siitä, että jäähyllä aina olisi joku

lapsen kanssa. Haastateltava uskoi lapsensa hyötyvän jäähyistä rauhoittumismielessä

sekä kotona että päiväkodissa: hän kuvasi lastaan vilkkaaksi, toisinaan ilkikuriseksi ja

toisaalta vielä niin pieneksi (kaksivuotias), että esimerkiksi lapsen empatiakyky ei vielä

ollut kovin pitkälle kehittynyt.

Nämä perustelut viittavat integratiivisten perusteluiden tason 4 perusteluluokkaan, jossa

aiemmilta tasoilta saatu tieto integroituu lapsen piirteet ja ominaisuuden huomioon

ottaen. Integroitumisesta kertoo esimerkiksi se, että jäähyä on muokattu lapsen tarpeita

vastaavaksi, sekä yksilötasolla että laajemmalla psykologisella tasolla. Haastateltavan

tulkinta lapsen yksilöllisistä luonteenpiirteistä on myös selkeä: jo kaksivuotiaalla
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lapsella nähtiin olevan yksilöllisiä persoonallisuuspiirteitä esimerkiksi iän ja

kehitysvaiheen lisäksi.

Toisessa haastattelussa jäähy nähtiin ensisijaisesti rauhoittumispaikkana lapselle.

Haastateltava kertoi, että ei kovin usein omassa perheessään käyttänyt jäähyä

rangaistuksena, mutta että se käytössä ollessaan johtui esimerkiksi lasten välisistä

riidoista. Haastateltava uskoi etenkin jäähyn mieltä rauhoittavaan vaikutukseen:

“se on samalla niinku se on vähä niinku joku tota (hymähdys) vankila

missä saa (naurahdus) kuntoutusta et niinku et se on samal rangaistus mut

samalla myös niinku hoitaa. Hoitaa sitä lapsen niinku omaa mieltä” (Ä2)

Haastateltava piti tärkeänä sitä, että jäähypaikassa olisi mahdollisimman vähän

virikkeitä ja ärsykkeitä. Näin ollen lapsi vietti haastateltavan perheessä jäähyaikansa

yksin, muualla kuin omassa huoneessaan. Haastateltava vaikutti uskovan jäähyn

rauhoittavaan vaikutukseen, ja piti sitä siksi omien sanojensa mukaan vielä melko

kesynä rangaistuksena. Tästä on tulkittavissa, että haastateltavan mielestä on olemassa

jäähyä vakavampiakin rangaistuksia, joita tarpeen vaatiessa voisi käyttää vaihtoehtona

jäähylle. Haastateltava ei kuitenkaan avannut asiaa enempää, eikä myöskään kertonut,

oliko niitä hänen perheessään käytössä.

Haastateltava piti tärkeänä sitä, että jäähy ei olisi liian pelottava paikka lapselle, mutta

vaikutti ymmärtävän pelottavuuden ympäristötekijöiden kautta. Hän vertaili esimerkiksi

päiväkotia ja kotia keskenään toteamalla, että päiväkoti ei hänen mielestään ollut yhtä

turvallinen paikka kuin koti, mutta kuitenkin riittävän turvallinen jäähyn järjestämiseen,

ilman että lapselle syntyisi siitä pelkotiloja. Muuten haastateltava vastusti jäähyä isoissa

ryhmissä toteamalla, että ne, jotka esimerkiksi luokkahuoneessa vaikuttaisivat olevan

jäähyn tarpeessa, usein hänen mielestään olivat niitä, jotka eniten tarvitsisivat opetusta.

Lisäksi haastateltava totesi, että jäähyn toimivuus riippui pitkälti lapsen iästä, eikä hän

siksi käyttänyt jäähyä nuoremman, kolmevuotiaan, lapsensa kohdalla, sillä hän ei

kokenut tämän ymmärtävän jäähyyn liittyviä syy-seuraussuhteita. Hän myös lisäsi, että

syy-seuraussuhteet eivät aina vaikuttaneet olevan vanhemmalle, kuusivuotiaallekaan,

lapselle täysin selviä. Tämä haastateltava ei siis kertomansa mukaan ollut muokannut

jäähystä omanlaistaan, vaan käytti perinteisempää versiota siitä.
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Haastateltavan perustelut viittaisivat konformististen perusteluiden tason 2,5

perusteluluokkaan, jossa normatiivisia standardeja muokataan jonkin lapsen piirteen,

tässä tapauksessa iän, mukaisesti. Huomattavaa on, että tämä oli aineiston ainut

haastateltava, joka käytti jäähyä yli 4-vuotiaan lapsen rangaistuksena, ja myös piti sitä

nimenomaan vanhemmille lapsille soveltuvana. On mahdollista, että tämä eroavaisuus

johtuu siitä, että tämän haastateltavan perheessä lapset olivat jäähyllä yksin, ja

haastateltava vaikutti vaativan lapselta ymmärrystä siitä, mikä rangaistukseen johti.

Tästä näkökulmasta jäähy siis nähtiin kognitiivisesti liian haastavana rangaistuksena

pienelle lapselle.

Kolmannessa haastattelussa väittämää lähestyttiin jäähyn lievyyden kautta. Tämäkin

haastateltava näki jäähyn ensisijaisesti rauhoittumispaikkana lapselle, eikä näin ollen

kokenut jäähyä vakavana rangaistuksena. Hän totesi eksplisiittisesti, ettei uskonut

lapsen psyyken vaurioituvan jäähystä. Haastateltava uskoi myös jäähyn toimivuuteen

isoissa ryhmissä: omasta kokemuksestaan hän arveli, että se jopa saattaisi olla ainut

toimiva ryhmänhallintakeino.

Haastateltava korosti, että jäähystä ei saisi tehdä pelottavaa tai vakavaa rangaistusta,

vaan että painotettaisiin sen lyhytaikaisuutta ja jäähyllä tapahtuvaa rauhoittumista.

Pelottavuuden hän näytti käsittävän ympäristön kautta: haastateltava kertoi oman

lapsensa istuvan jäähyllä omassa huoneessaan, jota hän kuvasi lapselle tutuksi paikaksi.

Tästä selonteosta on tulkittavissa konformististen perusteluiden tason 2 normatiivisiin

standardeihin nojaavaa perustelua. Vaikutti siltä, että haastateltava ei ollut muokannut

jäähyä juurikaan, vaikka tiettyihin asioihin siinä oli hänen mielestään syytä kiinnittää

huomiota. Haastattelusta välittyi siis vaikutelma, että haastateltava hyväksyi jäähyn

perinteisessä muodossaan käypänä ja arvostettavanakin kurinpitokeinona:

“mut en tiedä sit mikä nykyään on et uskoisin että toimii ihan (2 sek tauko)

vähä tässä niinku muussaki asiassa on vähän semmonen vanhanaikanen

ajattelutapa et ei ihan kaikkea ei tarvii niinku (2 sek tauko) muuttaa noista

vanhoista tavoista että.” (I1)

Neljännessä haastattelussa väittämää lähestyttiin jäähyn väliaikaisuutta korostaen:

“Tietysti mun mielest kaiken a ja o et se on tietyllä tavalla jotenki niinku

kaikille tasavertanen se, että. Se on niinku se tärkein et ja kaikki huomaa
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et se on niinku sellanen väliaikanen josta niinku pääsee sitte ikään ku

pois.” (I2)

Myös tässä haastattelussa haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapsi ei kokisi jäähyä

pelottavana paikkana. Haastateltava pohti sitä, että vaikka lapsi periaatteessa suljetaan

ryhmästä jäähylle, jäähypaikka voi kuitenkin olla toisten lähellä, eikä täysin eristyksissä.

Haastateltava kertoi lisäksi heidän perheensä muokanneen jäähyä väliaikaisuutta

korostavaksi siten, että jäähyltä voi päästä asetettua aikaa nopeammin pois, jos selkeästi

ymmärsi tekonsa ja pyysi anteeksi.

Haastateltava totesi jäähyn olleen toimivin ja eniten käytössä hänen lastensa ollessa

kolme-neljävuotiaita: hänen mielestään jäähy osoittautui sen ikäiselle lapselle

ymmärrettäväksi ja lasten kesken tasavertaiseksi rangaistukseksi, toisin kuin esimerkiksi

puhuttelu tai omatuntoon vetoaminen. Haastateltava ei uskonut, että jäähyn

toimivuudessa olisi eroja, riippuen toteutettiinko sitä isossa vai pienessä ryhmässä.

Tässä selonteossa korostuu lasten ikä ja kyky ymmärtää tekojaan, joka viittaisi

konformististen perusteluiden tason 2,5 perusteluluokkaan, jossa normatiivisia

standardeja muokataan lapsen iän mukaisesti. Selonteko on myös mahdollista tulkita

itsekeskeisten perusteluiden tason 1 mukaisesti, sillä siitä välittyy vaikutelma jäähystä

helppona kurinpitokeinona vanhemmalle. Näin ollen haastateltava ikään kuin

rationalisoi itselleen mukavinta ratkaisua. Puheenvuorosta ei löydy kuvausta lasten

yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten luonteenpiirteistä, mikä kertoo perusteluiden

yksilöllistymättömyydestä.

Viidennessä haastattelussa väittämää pohdittiin jäähyn vakavuuden kautta.

Haastateltava ilmaisi, että jäähy on hänen mielestään soveltuva rangaistus, jos lapsi on

täysin vallaton, eikä häneen saa puheyhteyttä:

“Well I guess [lapsi] has never done so extreme things that we (3 sek

tauko) that she would be out of control and that's why we would need to

apply this time-out so that she calms down.” (Ä3)

Haastateltavan mukaan keskustelu oli aina siihen mennessä onnistunut lapsen kanssa.

Hän kuitenkin leikkimielisesti muistutti, että ensimmäinen kerta voi tulla milloin

tahansa, ja että jäähyn käyttämättömyys myös saattoi johtua siitä, että hänen perheensä
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asui niin pienessä asunnossa, että jäähy toiseen huoneeseen lähettämällä oli mahdoton

toteuttaa.

Suurten ryhmien kannalta haastateltava oli sitä mieltä, että järjestystä on pidettävä,

mutta että lapset voivat olla hyvin erilaisia - näin ollen haastateltava toivoi, että järjestys

saavutettaisiin pienimmillä mahdollisilla uhrauksilla. Tästä on tulkittavissa

haastateltavan tarkoittavan, että ryhmänohjaajalla tulisi olla sensitiivisyyttä ryhmän

toiminnalle ja tarpeille, jotta hän löytäisi toimivia keinoja ylläpitää järjestystä ryhmässä.

Yleisellä tasolla haastateltava kutsui jäähymenettelyä leikkimielisesti super nanny -

lähestymistavaksi.

Haastateltavan selonteosta on tulkittavissa integratiivisten perusteluiden tason 4

perustelutyyli. Tiedon integroituminen näkyi siinä, että haastateltava puhui tavalla, joka

viestii sensitiivisyydestä tilanteille, joissa lapsi on, sekä siinä, että haastateltava tiedosti,

että tilanteet voivat muuttua. Hän myös tiedosti ja painotti lasten keskinäistä erilaisuutta.

Keskustelevuuden painottamisesta välittyi myös vaikutelma haastateltavan aktiivisesta,

lapsen näkemyksistä kiinnostuneesta vuorovaikutuksesta myös tilanteissa, joissa lapsi

käyttäytyy huonosti.

Kuudennessa haastattelussa väittämää pohdittiin jäähyn toimivuuden kautta: “Nyt on

vaikee sanoo onko se hyvä mutta kyllä me sitä käytetään” (Ä4). Haastateltava totesi,

että jäähy oli kurinpitokeinona myös hyvin yleinen hänen miehensä kotimaassa, joten

on tulkittavissa, että jäähy on valikoitunut toimintatapoihin osittain tuttuuden vuoksi.

Haastateltava totesi, että lapsi ei heidän perheessään välttämättä joutunut yksin jäähylle,

vaan siellä saatettiin olla vanhemman kanssa. Myös tässä haastattelussa jäähy miellettiin

enemmän pienten lasten rangaistukseksi, kun heidän itsehillintänsä ei vielä ole

kehittynyt. Jäähy nähtiin siis myös ensisijaisesti rauhoittumispaikkana lapselle.

Haastatteluhetkellä haastateltava kertoi rangaistuksen uhan muuttuneen tärkeämmäksi

kurinpitokeinoksi, ja itse rangaistuksen usein sisältävän jonkin lapselle mukavan asian

rajoittamista tai kieltämistä tietyksi aikaa. Haastateltava koki, että jäähystä ei ollut

haittaa hänen lapsilleen silloin kun sitä käytettiin enemmän, mutta lisäsi myös

leikkimielisesti, että hän ei voinut tietää miten lapset itse tulevaisuudessa kokisivat

asian.
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Selonteosta on tulkittavissa konformististen perusteluiden tason 2,5 perustelutyyli, jossa

normatiivisia standardeja muokataan lapsen iän mukaisesti. Se, että vanhempi on lapsen

tukena jäähyllä, ilmaisee sensitiivisyyttä lasta kohtaan, mutta haastattelusta välittyy

vaikutelma, että tällainen toiminta liittyi nimenomaan lapsen ikään, eikä lapsen muihin

yksilöllisiin ominaisuuksiin. Vanhemman rooli jäähyllä muotoutui siis enemmän

opettavaksi: hän kävi lapsensa kanssa läpi tapoja, kuinka vastaavista tilanteista jatkossa

selviäisi ilman rangaistusta.

4.5 Väittämä 5: Suhtautuminen vanhempien päättämiin rajoihin ja

sääntöihin

Viidentenä väittämänä toimi lapsella tulee olla vanhempiensa päättämiä rajoja ja

sääntöjä, kuten säännöllinen päivärytmi nukkumaanmenoaikoineen. Luokittavassa

analyysissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat olivat väittämän kanssa samaa mieltä.

Kantaa perusteltiin usein arjen toimivuudella: vanhempien päättämien rajojen ja

sääntöjen nähtiin helpottavan elämää. Tämä kanta näyttäytyi yleistulkintana, jonka

pohjalta alustettiin sisällöiltään monenlaisia puheenvuoroja.

Luokittavan analyysin kautta arjen toimivuutta oli mahdollista luokitella useaan

erilaiseen näkökulmaan. Ensinnäkin, kuten väittämässä lapsen kuuntelemisesta, myös

tämän väittämän kohdalla käsiteltiin lapsen arviointikykyä. Toiseksi väittämää

pohdittiin lapsen turvallisuuden kautta. Kolmantena näkökulmana vanhempien

päätöksenteko rajojen ja sääntöjen suhteen nähtiin myös tilaisuutena opettaa lasta,

esimerkiksi erottamaan oikean (toiminnan) väärästä. Jotkut haastateltavat liittivät

väittämään myös auktoriteettiaspektin.

4.5.1 Rajojen ja sääntöjen funktiot

Vanhempien asettamilla rajoilla ja säännöillä nähtiin olevan erilaisia funktioita

perheiden arjessa. Luokittavan analyysin avulla löytyi kolme näkökulmaa: turvallisuus,

kyvyt ja opetus. Haastateltavat positioituivat usein kahteen näkökulmaan,

pääsääntöisesti korostaen jompaakumpaa. Oli harvinaista, että näkemys perustui vain

yhteen näkökulmaan. Kaikkia näkökulmia edustavia puheenvuoroja ei löytynyt.
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Turvallisuuden näkökulmaan luokittelin perusteluita, jotka käsittelivät turvaa sekä

psyykkisessä että fyysisessä ympäristössä. Psyykkisen turvan suhteen todettiin

vanhempien päättämien rajojen ja sääntöjen tuovan lapsen elämään ennakoitavuutta.

Fyysisen ympäristön suhteen vanhempien päättämät rajat ja säännöt näyttäytyivät

konkreettisempina, esimerkiksi mihin lapsi ulkoillessaan sai mennä.

Turvallisuuden näkökulmassa rajoja ja sääntöjä käsiteltiin haastateltavan

sensitiivisyyden ja omien huomioiden kautta. Yksi haastateltava totesi esimerkiksi

rajojen ja sääntöjen olevan tärkeitä siksi, että lapset ovat niin kiinnostuneita

ympäröivästä maailmasta, että heitä on ohjattava oikeaan suuntaan. Toinen haastateltava

oli puolestaan omassa perheessään huomannut, että jos totutusta säännöstä poikettiin, se

aiheutti hämmennystä varsinkin kahdesta lapsesta nuoremmassa. Kolmas haastateltava

totesi yleisesti, että jos esimerkiksi päivärytmi muuttui sopimattomaksi, vaikutukset

näkyivät arjen muilla osa-alueilla.

Kykyjen näkökulmassa painotettiin sitä, keillä perheenjäsenillä oli kykyä tai riittävää

ymmärrystä päättää rajoista ja säännöistä. Vanhempien päätöksentekoa pidettiin

tärkeänä siksi, että lapsen nähtiin olevan kyvytön arvioimaan arkeen vaikuttavia suuria

kokonaisuuksia, kuten vuorokausirytmiä. Lapsen kyvyt huomioitiin tässä näkökulmassa

usein toteamalla, että lapsi sai vaikuttaa yksityiskohtiin. Tähän väittämään esitetyt,

kykyjä painottavat näkökannat, muistuttivat siis väittämän 3 näkemyksiä lapsen

kuuntelemisesta häntä itseään koskevissa arkisissa asioissa.

Opetusnäkökulmassa korostui lapsen rooli oppijana. Vanhempien päättämillä rajoilla ja

säännöillä nähtiin siis olevan opettavainen tarkoitus. Tästä näkökulmasta väittämää

käsitteli yksi haastateltava. Opetusnäkökulmasta vanhempi opettaa lasta, samalla luoden

hänelle mahdollisuuksia käyttää harkintakykyään ja soveltaa oppimaansa:

”no totta kai sil on myös myös niinku sitte (1 sek tauko) tässä vaiheessa jo

opetettu se että et mitä siel pihalla saa tehä ja mitä ei saa tehä että, että tota on

opetettu jo ajat sitte et ei saa kiivetä puuhun ja sen pitäis olla olla niinku selvää

tässä vaiheessa et hän pystyy itse sitten arvioimaan (hymähdys) sen että saako

puuhun kiivetä. Ei. Koska ei ole aikaisemminkaan saanut. ” (Ä2)
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Opetusnäkökulmassa vanhempien päättämien rajojen ja sääntöjen nähtiin olevan

tärkeitä ja opettavaisia siksi, että niiden avulla opetettiin lasta erottamaan oikeaa

(toimintaa) väärästä. Vanhemman rooli opettajana tulee myös selkeästi esille.

4.5.2 Vanhempien päättämien rajojen ja sääntöjen suhde auktoriteettiin:

vanhemmuustyylit

Tulkitsevassa analyysissa tarkastelen haastateltavien perusteluita ensin suhteessa

vanhemmuustyyleihin. Kaksi haastateltavaa pohti vanhempien päättämien rajojen ja

sääntöjen tärkeyttä eksplisiittisesti auktoriteetin kannalta. Heidän painotuksensa olivat

erilaiset: toinen vanhempi korosti vanhemman auktoriteettia, ja toinen arvosti tieteen

auktoriteettia. Näistä selonteoista on selkeimmin havaittavissa suhde eri

vanhemmuustyyleille ominaiselle auktoriteetinkäytölle.

Vanhemman auktoriteettia painottavan haastateltavan mielestä vanhemmasta lähtöisin

olevat rajat ja säännöt loivat turvaa lapselle. Perustelemista lapselle ei nähty niin

tärkeänä, vaikka sitä toisinaan haastateltavan mukaan tehtiinkin. Vanhemman

auktoriteetin nähtiin myös tukevan lasta hahmottamaan eri perheenjäsenten vastuuta ja

päätäntävaltaa. Tämä vanhempi kertoi aiemmin, lapsen kuuntelemista koskevan

väittämän 3 kohdalla, näkemyksiään perheensisäisistä valta-asetelmista, joten

auktoriteetin painottaminen on liitettävissä niihin näkemyksiin.

”No ei kyl mä oon (äänekäs uloshengitys) mä oon ollu aika tiukka s- mä en oo

välttämättä edes kertonu aina mitään niinku (2 sek tauko) tai ehkä jotenki

sivulauseella mutta meään ihan ssillä et kun kun kun mä sanon niin niin sitte

niin tehdään. Tietysti sitte aina jos on itellä niinku (2 sek tauko) joku peruste

ollu nii kyl mä oon yrittäny sen sanoo mut se ei tut- se ei tavallaan oo se

pääpointti. Vaan se pääpointti on se että sen la- lapselle kerrotaan et aikuinen

on se joka päättää ja sitte se niinku (1 sek tauko) kyl mä uskon et ne kokee siitä

sellasen turvallisuudentunteen et se ei oo niinku tää on sellanen asia joka ei oi

vielä hänen hänen ei tarvii vielä huolehtia tästä että.” (I2)

Tällainen perusteleminen viittaisi auktoriteetinkäytön kuvaukseltaan autoritääriseen

vanhemmuustyyliin. Tässä näkökulmassa vanhemman auktoriteettia arvostetaan ja siinä

on nähtävissä absoluuttisia piirteitä. Auktoritatiiviselle vanhemmuudelle ominainen

sääntöjen perusteleminen nähdään toissijaisena. Vuorovaikutus lapsen kanssa
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näyttäytyy siis auktoriteetinkäytön kannalta hierarkkisena. Lapsen näkökulmasta

puhutaan, mutta tunnustus näyttää pintapuoliselta: haastateltava puhui ikään kuin lapsi

astuisi aikuisen auktoriteetin reviirille. Autoritäärinen suhtautuminen selitettiin lapsen

mielen oletetuilla psykologisilla mekanismeilla.

Tiedettä lastenkasvatuksessa auktoriteettina arvostava vanhempi kertoi nojaavansa

päätöksenteossaan tieteelliseen näyttöön. Tietyn vuorokausirytmin noudattamista hän

esimerkiksi perusteli tutkimuksissa löytyneellä yhteydellä unen määrän ja elämässä

pärjäämisen välillä. Haastattelussa esiin tuodut, päätöksentekoon vaikuttavat

tutkimustulokset koskivat lapsen hyvinvointia, eikä esimerkiksi vanhempien

hyvinvointia koskevia tutkimustuloksia käsitelty. Lapsella ei nähty olevan

vaikutusvaltaa tutkimustuloksista ammentavassa päätöksenteossa.

Koska auktoriteetti tässä tapauksessa on ulkoinen, sillä oli vaikutusta myös

haastateltavaan. Näin ollen syntyi tälle aineistolle erityislaatuinen tilanne, että

auktoriteetinkäyttäjä myös itse eksplisiittisesti ilmaisi olevansa auktoriteetin alainen.

Koska haastateltava sai vaikutteita tieteeltä, hän ei itse pitänyt itseään ainoana

auktoriteetin lähteenä. Suhtautuminen auktoriteettiin vaikutti tässäkin näkökulmassa

autoritääriseltä sikäli, että tutkimustulokset vaikutettiin hyväksyttävän melko

yksiselitteisesti. Lapsen näkökulmalle ei myöskään annettu painoarvoa tieteen

auktoriteetin edessä. Ulkoisen auktoriteetin vuoksi haastateltava kuitenkin pystyi

käyttämään tieteellistä näyttöä auktoritatiivisestikin, esimerkiksi tukemalla lapsen

yhteistyöhalukkuutta tiettyjen sääntöjen ylläpitämiseksi antamalla lapsen vaikuttaa

yksityiskohtiin:

“jotain tän tyylistä meillä varmaan sitte tulee myöhemminkin oleen että, et

et, et tietyt ajat on sellasii et tähän aikaan mennään ja sitte jos hän ei

nukahda niin sit hän lukee kirjoja siellä omassa sängyssään. Jotta

(huokaus) kuitenki silleen niinku sille nukahtamiselle annetaan

mahdollisuus, et siellä ollaan ja rauhotutaan” (Ä1).

On mielenkiintoista, että auktoriteetinkäyttöön tai arvostetun auktoriteetin valtaan

otettiin selkeästi kantaa vain kahdessa haastattelussa. Tästä herää kysymys, kuinka

toiset vanhemmat suhtautuivat auktoriteettiin vanhempien laatimien sääntöjen ja rajojen

suhteen. Liittyykö heidän mielestään auktoriteetti sääntöjen ja rajojen luomiseen
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implisiittisesti? Tulkitaanko auktoriteettikäsite epämieluisalla tavalla arvottavaksi ja

siitä halutaan ottaa etäisyyttä?

Kun tarkastellaan vanhemmuustyylien muita aspekteja, tähän väittämään

suhtautumisesta on tulkittavissa viitteitä sekä auktoritatiivisesta että autoritäärisestä

vanhemmuustyylistä. Auktoritatiiviselle vanhemmuustyylille ominaista lapsen

näkökulman tunnistamista ja tunnustamista lapsen näkökulmaksi on havaittavissa

turvallisuuden ja kykyjen näkökulmissa. Lapsen näkökulma näyttäytyy kuitenkin

erilaisena molemmissa näkökannoissa.

Turvallisuuden näkökulmassa haastateltavan tulkinta lapsen piirteistä korostui: lapsia

kuvailtiin maailmasta kiinnostuneiksi tai epäsuorasti sääntöjä tarvitseviksi. Vaikuttaa

siltä, että lapsen näkökulma tulkittiin tilanteesta, huomioimalla lapsen käyttäytymistä.

Kun tähän lisää sen, että turvallisuuden näkökulmassa turvallisuudella tarkoitettiin

muun muassa psyykkistä turvaa, voi vanhempien asettamien rajojen ja sääntöjen tulkita

olevan melko räätälöityjä lapselle henkilökohtaisesti. Tämä kertoisi auktoritatiiviselle

vanhemmuustyylille ominaisesta sensitiivisyydestä ja lempeästä mutta jämäkästä

kasvatusotteesta: haastateltaville oli selvää, että rajoja asetettiin.

Kykyjen näkökulmassa keskityttiin lapsen kykyihin, joihin implisiittisesti liittyi käsitys

siitä, että kyvyt ajan saatossa muuttuvat. Lapsen näkökulma huomioitiin siten, että

hänen näkemyksensä suhteutettiin ja suunnattiin sellaisiin asioihin, joihin hänellä

arvioitiin olevan kykyjä - esimerkiksi sääntöjen ja rajojen yksityiskohtiin. Tämä viittaisi

toiseen auktoritatiivisen vanhemmuuden ominaispiirteeseen, lapsen osallistamiseen

perheensisäisiin asioihin hänen ikätasolleen sopivalla tavalla.

Opetusnäkökulmassa on sikäli tulkittavissa viitteitä autoritäärisestä vanhemmuustyylistä,

että lapsen oppijan rooli näyttäytyi toisiin näkökulmiin verrattuna passiivisempana ja

korostetumman vastaanottavana. Näin ollen vanhemman opetukset kulkivat ikään kuin

hierarkkisesti ylhäältä alas, kuten perinteisessä opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa,

jossa opettaja tiedollisesti on oppilasta edistyneemmällä tasolla.

Koska haastateltavat perusteluissaan monesti lähestyivät väittämää useammasta kuin

yhdestä näkökulmasta, viitteet eri vanhemmuustyyleistä saavat uusia vivahteita, kun

niitä tarkastelee haastateltavien yksilöllisissä näkemysyhdistelmissä:
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Turvallisuuden ja kykyjen yhdistyneessä näkökulmassa painotettiin lapsen psyykkistä

turvallisuudentunnetta. Tätä näkökulmaa tulkittiin haastateltavien parissa kahdella

tavalla. Toisaalta vanhempien laatimien rajojen ja sääntöjen nähtiin tuovan

ennakoitavuutta lapsen arkeen, mistä seurasi esimerkiksi vähemmän uhmaa.

Vanhemman rooli nähtiin lasta suuressa mittakaavassa ohjaavana ja tilanteita ja lasta

lukevana. Tästä näkökulmasta tämä yhdistelmä vaikutti kokonaisuudessaan useimmiten

auktoritatiiviselta, sillä siinä yhdistyivät aiemmin huomioidut auktoritatiiviset piirteet.

Toisaalta turvallisuus yhdistettynä kykyihin tulkittiin myös toisella tavalla yhdessä

haastattelussa, jossa rajojen ja sääntöjen asettaminen nähtiin eksplisiittisesti

auktoriteettikysymyksenä. Tässä näkökulmassa lapsen oletetusti koetusta

turvallisuudentunteesta puhuttiin auktoriteetinkäytön oikeuttajana. Lasta pidettiin

kyvyttömänä vaikuttamaan perhearjen rakenteeseen. Tämä suhtautuminen vaikutti

autoritääriseltä: vanhemman auktoriteettia painotettiin sekä itsessään että suhteessa

lapseen. Haastateltava vaikutti siis pitävän tärkeänä sitä, että lapset eivät olisi

kosketuksissa ns. aikuisten asioihin.

Puhtaasti kykyjen näkökulmasta väittämää tarkasteli yksi haastateltava. Hänen

selonteostaan oli tulkittavissa sekä auktoritatiivisia että autoritäärisiä piirteitä.

Haastateltavan mielestä lapsi on kyvytön päättämään perhearkea niin suuresti

määrittävistä tekijöistä kuin väittämässä esitettiin. Hän kertoikin ratkaisseensa asian

siten, että vanhemmat hänen perheessään olivat muodostaneet selkeän rakenteen lapsen

arkeen: “Oikeestaan ainut mikä ei oo vanhempien päättämää ainakaan toistaseks ni on

se aamuherääminen mut kaikki muu menee sit kyllä niinku.” (I1).

Haastateltavan suhtautuminen vaikutti auktoritatiiviselta sikäli, että hänen

näkemyksessään selkeästi huomioitiin lapsuuden elämänvaihe, ja päätöksiä tehtiin

lapsen itsensä vuoksi ja hänen elämänvaiheeseensa soveltuvasti. Lapsen näkökulmaa

kunnioitettiin ja hänen yhteistyöhalukkuuttaan motivoitiin siten, että hän pääsi

vaikuttamaan arjen yksityiskohtiin, kuten mitä syö iltapalaksi. Haastateltava kuitenkin

arvotti lapsen vaikuttamismahdollisuudet vähemmän merkittäviksi kuin arjen

rakenteiden luomisen. Tällainen suhtautuminen puolestaan viittaisi hierarkkiseen

suhtautumiseen, mikä kuvastaa autoritääristä vanhemmuustyyliä.

Turvallisuuden ja opetuksen näkökulmasta väittämää perusteli yksi haastateltava.

Turvallisuuden osalta tämä näkökanta eroaa turvallisuuden ja kykyjen näkökulmasta
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siten, että tässä näkökulmassa turvallisuus käsitettiin fyysisenä turvallisuutena.

Vanhempien asettamien rajojen ja sääntöjen funktio nähtiin siis ennemminkin

vaaratilanteiden ehkäisijöinä. On mahdollista, että olosuhteet ovat vaikuttaneet

haastateltavan suhtautumiseen: esimerkiksi vaaranpaikkoja arvioitaessa neuvotteluvaraa

ei ehkä ole. Turvallisuus liittyi opettamiseen siten, että haastateltava kertoi opettavansa

säännöt lapselleen ja koki tällä tavoin tukevansa lapsen harkintakyvyn harjoitusta ja

vahvistamista.

Vaikka turvallisuuden painottaminen sinänsä aiemmin tulkittiin auktoritatiiviseksi

piirteeksi, tästä haastattelusta välittyi vaikutelma, että mahdollinen auktoritatiivisuus jäi

autoritäärisemmän opetusnäkökulman varjoon. Lisäksi lapsen psyykkiseen kehitykseen

viittaavat perustelut jäivät puheenvuorosta puuttumaan. Tässä näkökulmassa

esiintyvästä kielenkäytöstä on siis vaikea löytää auktoritatiiviselle vanhemmuustyylille

ominaista lempeyttä.

4.5.3 Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Toiseksi keskityn tulkitsevassa analyysissa haastateltavien selontekoihin suhteessa

vanhemmuuden perustelun tasoihin. Huomattavaa tämän väittämän kohdalla on, että

lähes kaikki perusteluiden tasot ovat edustettuina. Jokainen haastattelu asettuu siis

asteikolla eri kohtaan. Käyn jälleen läpi haastattelut yksitellen madollisimman tarkan

kuvauksen saamiseksi.

Yhdessä haastattelussa väittämää lähestyttiin tieteen ja tutkimustulosten kautta.

Haastateltava painotti, että lapsen hyvinvoinnille ja yleiselle elämässä pärjäämiselle on

tieteellisesti löydetty selittäviä tekijöitä, joita hän omassa lastenkasvatuksessaan tahtoi

noudattaa. Näin ollen haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapsen arjen perusrunko

nukkumaanmenoaikoineen ja ravitsemuksineen olisi lapselle määritelty.

Tässä haastattelussa painoarvoa annettiin korostetusti tieteelle ja vanhemman

henkilökohtaista näkökulmaa häivytettiin. Haastateltava otti itse kantaa tähän toteamalla,

että oman tutkija-ammattinsa vuoksi hän on taipuvainen luottamaan tieteestä löytyvään

todisteisiin nojaavaan perusteluun. Toisaalta haastateltava ilmaisi myös joustavuutta:

hän kertoi olevansa valmis huomioimaan lapsen näkökulman esimerkiksi suhteessa

aterioiden sisältöön. Hän kertoi lisäksi huomanneensa, että hänen lapsensa vaikuttivat



73

hyväntuulisemmilta, kun päivittäin noudatettiin tiettyä lapsille tuttua rytmiä. Tällaisella

toimintatavalla oli hänen mielestään myös vanhemman elämää helpottava vaikutus.

Selonteosta on tulkittavissa individualististen perusteluiden tason 3,5 perustelutyyli,

jossa on piirteitä useasta eri tasosta perusteluiden olematta kuitenkaan yksilöllistyneitä.

Tieteellisten löydösten korostamisen ja oman näkökulman häivyttämisen voidaan nähdä

viittaavan vallasta luopumisen tason 0,5 perusteluluokkaan, eli toisten mielipiteille

alistumiseen. Haastateltava vaikutti hyväksyvän tieteelliset tulokset melko suoraan: “se

nyt on vaan aika - yksiselitteisesti kaikissa tutkimuksissa todettu et mitä säännöllisempi

unirytmi lapsilla on sitä paremmin he pärjää.” (Ä1).

Vaikka haastateltava lähtökohtaisesti lähestyi väittämää lapsilähtöisesti, vanhemman

elämää helpottavan vaikutuksen mainitseminen lapsen päivärytmin yhteydessä voisi

viitata itsekeskeisten perusteluiden tason 1 perustelutyyliin, jossa vanhempi tekee

päätöksiä oman etunsa mukaisesti. Lisäksi se, että haastateltava ilmaisi valmiiksi

määritellyssä rytmissä olevan joustovaraa yksityiskohtien suhteen, viittaisi

individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokkaan, jossa vanhempi muokkaa

käyttäytymistään lapsen yksilöllisten piirteiden mukaiseksi. Haastateltavan lasten

ominaisuuksiin liittyvää kuvausta löytyi kuitenkin niukasti, ja väittämää käsiteltiin

yleisellä, tieteenomaisella tasolla, mikä tekee perustelut yksilöllistymättömiksi.

Toisessa haastattelussa haastateltava oli väittämän kanssa samaa mieltä, mutta koki

perustelemisen aluksi vaikeaksi. Tästä on tulkittavissa, että haastattelutilanne itsessään

innoitti häntä pohtimaan perusteitaan tarkemmin. Haastateltavan mielestä aikuisen

määrittelemillä rajoilla ja säännöillä oli lapsen itseohjautuvuuteen ja oman toiminnan

harkintaan vaikuttavaa merkitystä. Hän myös mainitsi rajojen ja sääntöjen tuovan

turvallisuutta lapselle.

Haastateltava mainitsi rajojen ja sääntöjen olevan yleisesti tärkeitä arjen sujumisen

kannalta, mutta puhui rajoista ja säännöistä usein ympäristötekijöiden kautta.

Esimerkkinä ajatuksilleen hän kertoi sen, että hänen lapsellaan on ulkoillessaan fyysiset

rajat sille, mihin hän saa mennä, sekä myös opettamisen myötä sisäistyneet

toimintamallit sille, mitä pihalla saa tehdä.

Se, että perusteluja aluksi oli vaikea löytää, viittaisi vallasta luopumisen tason 0

perustelutasoon, jossa vanhemmat eivät tiedä miksi toimivat kuten toimivat.
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Haastateltavan lopulliset perustelut viittaisivat kuitenkin konformististen perusteluiden

tason 2 perustelutyyliin:

“ne varmistaa sen että arki rullaa. Että (2 sek tako) et niinku

nukkumaanmeno - ajat sen et jaksaa seuraavana päivänä ja kaikennäköset

rajat ja säännöt tuo niinku turvallisuutta ja opettaa sitä mikä on, mikä on

oikein ja väärin opettaa siihen omaan harkintaan sitte.” (Ä2)

Haastattelusta välittyi vaikutelma, että lapselle pyrittiin opettamaan tietynlaista, oikeana

pidettyä tapaa olla ja toimia, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa - toisin sanoen

normatiivisia standardeja. Tason 2 perustelua puoltaa myös se, että haastateltavan

perustelut olivat yksilöllistymättömiä, sillä niissä ei huomioitu lapsen yksilöllisiä

piirteitä.

Kolmannessa haastattelussa väittämää lähestyttiin kyvykkyyden kautta. Tässä

haastattelussa korostui vanhemman näkökulma. Haastateltava totesi, että pieni lapsi ei

ole kykenevä päättämään niin merkittävistä asioista kuin väittämässä. Hän myös

mainitsi, että heidän perheessään aikuiset päättivät monesta asiasta: “Oikeestaan ainut

mikä ei oo vanhempien päättämää ainakaan toistaseks ni on se aamuherääminen mut

kaikki muu menee sit kyllä niinku.” (I1). Haastateltava korosti, että kyseessä oli

vanhempien lapselle määrittelemä arjen perusrunko, eikä arjen hänen mielestään

kuulunut olla yksityiskohtaisesti aikataulutettu.

Tästä selonteosta on tulkittavissa konformististen perusteluiden tason 2,5

perusteluluokka, jossa normatiivisia standardeja muokataan lapsen elämänvaiheen, eli

lapsuuden ja sitä kautta iän, mukaisesti. Lapsen yksilöllisiä piirteitä tai mielipiteitä ei

tässä selonteossa käsitelty, mikä teki perusteluista yksilöllistymättömiä.

Neljännessä haastattelussa väittämää lähestyttiin vanhemman auktoriteetin kautta.

Haastateltava uskoi rajojen ja sääntöjen sekä olevan edellytys perhearjen sujumiselle,

että tuovan lapselle turvallisuudentunnetta. Haastateltava kuvasi turvallisuudentunnetta

siten, että lapsi hyväksyy sen, että aikuinen päättää joistakin asioista, eikä lapsen itsensä

tarvitse huolehtia niistä.

Haastateltava vaikutti näkevän rajojen ja sääntöjen asettamisen aikuisen

auktoriteetinkäytön paikkana ja tilaisuutena. Hän totesi perusteluiden olevan tällaisissa

tilanteissa toissijaisia; tärkeintä oli saada lapsi hyväksymään vanhemman auktoriteetti:
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“Tietysti sitte aina jos on itellä niinku (2 sek tauko) joku peruste ollu nii

kyl mä oon yrittäny sen sanoo mut se ei tut- se ei tavallaan oo se

pääpointti. Vaan se pääpointti on se että sen la- lapselle kerrotaan et

aikuinen on se joka päättää ja sitte se niinku (1 sek tauko) kyl mä uskon et

ne kokee siitä sellasen turvallisuudentunteen et se ei oo niinku tää on

sellanen asia joka ei oo vielä hänen” (I2)

Tällaisesta selonteosta on tulkittavissa itsekeskeisten perusteluiden tason 1

perusteluluokka, jossa vanhempi tekee päätöksiä oman edun mukaisesti. Haastateltava

korostaa vanhemman auktoriteettia ja puhuu selkeästi omasta näkökulmastaan:

vanhemman auktoriteetti näyttäytyy siis tällaisessa näkökulmassa itseisarvona.

Haastateltava ei anna paljonkaan tilaa lapsen näkökulmalle, eikä puhu yksilöllistyneesti

lapsen piirteistä tai tarpeista muuten kuin kertomalla, mitä hän yleisellä tasolla uskoo

lapsen mielessä tapahtuvan.

Viidennessä haastattelussa väittämää lähestyttiin lapsen arjenhallinnan ja arjen lapselle

ennakoitavaksi tekemisen kautta. Haastateltava näki vanhemman roolin maailmasta

kiinnostuneen ja siihen uppoutuneen lapsen oikeaan suuntaan ohjaajana:

“Yeah well the parents decide on large scale (2 sek tauko) and the child

can choose the content I would say. Yeah but they have to know (1 sek

tauko) what things follow. Like (3 sek tauko) so that they would be able to,

like, at least to guess what happens (hymähdys) if they don't follow.” (Ä3)

Haastateltava totesi, että hän uskoi arjen ennakoitavuuden edesauttavan lapsen yleistä

elämässä selviytymistä. Lapsen ohjaaminen tapahtui haastateltavan mielestä toiston

kautta: hän kertoi muistuttavansa lastaan mitä missäkin tilanteessa tuli tehdä tai minkä

asian tekemisen aika oli, jos lapsi vaikutti unohtuvan esimerkiksi leikkimään.

Tästä selonteosta on tulkittavissa integratiivisten perusteluiden tason 4 perustelutyyli,

jossa korostuu lapsilähtöisyys aikuisen määrittelemien rajojen sisällä. Vanhempi

asennoituu siis lapseen lapsilähtöisesti, sillä hän on integroinut tietoa aikaisemmilta

tasoilta. Hän huomioi sekä lapsen kehitysvaiheen, että tämän yksilölliset piirteet ja

yhdistää ne lapsen hyväksi toimivaksi suhtautumiseksi ja toiminnaksi.

Kuudennessa haastattelussa väittämä innoitti haastateltavaa pohtimaan vanhemman

sensitiivisyyttä lapsen tarpeille. Hänen mielestään lapsi ei ikänsä puolesta pystyisi itse



76

päättämään väittämän esimerkin kaltaisista asioista, mutta korosti, että vanhemman on

tärkeää lukea tilanteita ja lapsia ja yrittää selvittää mitä tarpeita itse kullakin on:

“Päivärytmi- tietysti lapset on vähä erilaisia että – vanhemman pitäis sit

osata (1 sek tauko) vähän sitä (1 sek tauko) kuunnella että miten, mitä se

lapsi tarvitsee.” (Ä4)

Haastateltava piti rajoja ja sääntöjä tärkeinä ensisijaisesti lapsille, eikä käsitellyt niitä

vanhemman näkökulmasta. Hän myös totesi huomanneensa etenkin nuoremman

lapsensa reagoivan ihmetyksellä, jos päivärytmistä poikettiin.

Tällaisesta selonteosta on tulkittavissa individualististen perusteluiden tason 3

perustelutyyli. Vanhemman käyttäytymisen muokkaaminen lapsen yksilöllisten

piirteiden mukaan näkyi sensitiivisyyden korostamisena sekä eri lasten erilaisten

tarpeiden tunnistamisena ja tunnustamisena. Haastateltava asennoitui siis

lapsilähtöisesti sensitiivisyyden arvostamisen kautta.

Sensitiivisyys eri lasten eri tarpeille sopisi myös integratiivisten perusteluiden tason 4

perusteluluokkaan, mutta tämän selonteon luokitteleminen siihen ei käy täysin selkeästi.

Selonteosta jäi toisinaan epäselväksi, milloin haastateltava puhui omista lapsistaan ja

milloin lapsista yleisesti. Toisaalta hän kertoi havainnoistaan eroista omien lastensa

suhtautumisesta päivärytmin muutokseen, mutta toisaalta hän toisessa kohdassa

selontekoaan vaikutti puhuvan enemmän ihanteiden kautta, kuten yllä olevassa

lainauksessa.

4.6 Väittämä 6: Suhtautuminen lapsen kehumiseen

Kuudentena väittämänä toimi lasta ei pidä kehua, sillä hän saattaa ylpistyä. Tämä

väittämä oli sillä tavoin kaksiosainen, että siihen liittyi suora väittämä (“lasta ei pidä

kehua”) ja perustelu sille (“sillä hän saattaa ylpistyä”). Haastateltavat ottivat kantaa

molempiin osiin.

Luokittavassa analyysissa selvisi, että kaikki haastateltavat olivat väittämän kanssa eri

mieltä: he korostivat päinvastoin sitä, että lasta tulee kehua. Kaikilla oli myös selkeä

kanta siihen, minkälaisista asioista lasta voi tai ei voi kehua. Arvostettuja ja

paheksuttuja asioita oli näin ollen mahdollista luokittaa eri kategorioihin.
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Arvostettuun kategoriaan kuului teoista, hyvästä tuloksesta ja yrittämisestä kehuminen.

Hyvä tulos määräytyi suhteessa lapsen ikätasoon tai aikaisempaan osaamiseen.

Paheksuttuun kategoriaan kuului perusteeton kehuminen sekä lapsen ominaisuuksien

kehuminen. Perusteettomuudella tarkoitettiin esimerkiksi lapsen kehumista taidosta, jota

hänellä ei ole, tai kehumista suorituksista jotka eivät ole hyviä suhteessa lapsen

osaamiseen tai ikätasoon. Tällaista kehumista nimitettiin epäaidoksi ja jopa valehteluksi.

Kehumista hyvin yleisellä tasolla ei myöskään pidetty hyvänä kehumistapana.

Kehumista perusteltiin usein lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvillä vaikutuksilla.

Kehumisen nähtiin esimerkiksi vahvistavan lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa, sekä tuovan

lapselle onnistumisen kokemuksia. Kehuminen nähtiin myös keinona vahvistaa lapsen

toimintamalleja. Yksi haastateltava perusteli lisäksi kehumistapaansa omilla

lapsuudenkokemuksillaan: hän tahtoi tietoisesti kehua omia lapsiaan eri tavalla kuin

häntä itseään oli kehuttu, välttääkseen epäterveellisenä pitämiään kehityskulkuja.

Haastateltavien keskuudessa yleisesti tavallista suhtautumista kuvasi ajatus siitä, että

kehuttiin kun sille nähtiin olevan syytä.

4.6.1 Arvostetut ja paheksutut kehumisen syyt

Arvostettujen kehumisen syiden luokassa hyviksi syiksi kehua lasta mainittiin hyvä

suoritus, yrittäminen tai hyvät teot. Haastateltavat kertoivat usein kehuvansa lapsiaan

sekä hyvästä suorituksesta että yrittämisestä. Joissakin puheenvuoroissa tulos ja yritys

nähtiin ikään kuin vastakkaisina asioina, jolloin yritystä painotettiin tulosta enemmän.

Yrittämisestä kehumista painotettiin erityisesti, jos lapsi epäonnistui jossakin

tekemisessään. Kehumiseen suorituksista ja yrittämisestä eräs haastateltava lisäsi vielä

näkökulman keskittymisen ja harjoittelemisen kehumisesta. Yksi haastateltava painotti

kehumista hyvistä teoista, kuten siitä, että lapsi auttoi pikkusisarusta. Haastateltavien

mainitsemia kehuja kuvailtiin konkreettisiksi ja lapsen nähtiin pystyvän itse

vaikuttamaan niihin.

Haastateltavien mielestä lasta voi kehua hyvästä tuloksesta, jos hänen saavutuksensa on

hyvä suhteessa hänen aikaisempaan osaamiseensa tai ikätasoonsa. Onnistumisesta

kehumisen nähtiin myös vaikuttavan lapsen psyykkiseen hyvinvointiin. Yksi

haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapsi sai tuntea ylpeyttä onnistumisestaan. Toinen

totesi onnistumisesta kehumisen tuovan lapselle rohkeutta. Kehumista pidettiin tärkeänä
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esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen taidot kehittyivät jatkuvasti. Lapsen itsenäinen

suoriutuminen nähtiin myös tietyissä tilanteissa syynä kehumiselle.

Jotkut haastateltavat eivät nähneet tekemisen tuloksesta kehumista täysin

ongelmattomana. Yksi haastateltava painotti, että pelkkä suoritusten kehuminen johtaa

suoritekeskeisyyteen. Hän perusteli kantansa omilla lapsuudenkokemuksillaan

suorittamisesta kehumisesta ja totesi sen johtaneen siihen, että hänestä tuli ylisuorittaja.

Toinen haastateltava painotti myös yrittämisen tärkeyttä saavutuksen sijaan. Tällaisesta

painotuksesta oli hänen mielestään apua esimerkiksi suorituspaineista kärsivän lapsen

rauhoittelussa.

Paheksuttujen kehumisen syiden kategoriassa useat haastateltavat nostivat esiin

perusteettoman kehumisen. Tähän liittyen jotkut haastateltavat myös pohtivat laadultaan

vääränlaista kehumista. Vääränlaiseksi kehumiseksi nimettiin muihin vertaileva

kehuminen sekä lapsen ominaisuuksien kehuminen. Ominaisuuksista kehuminen nähtiin

ongelmallisena kahdesta syystä. Ensinnäkin sellaisten kehujen ei nähty huomioivan

työtä ja harjoittelua saavutuksen takana. Toiseksi ominaisuuksien kehumisen uskottiin

hämmentävän lasta, jos kehuttu ominaisuus muuttui: lapsen koettiin siis menettävän

kehuperusteensa.

Vaikka kehumiselle asetettiin erilaisia ehtoja, esiin nousi myös näkemys, ettei lapsen

suorituksia toisaalta moitita huonoiksi. Ehtojen asettamisen nähtiin myös olevan

hyväksi lapsen kehitykselle. Vanhemmat totesivat esimerkiksi usein, että perusteeton

kehuminen luo lapselle väärää kuvaa itsestään.

4.6.2 Kehut ja ylpistyminen

Haastateltavat ottivat kantaa myös väittämään sisällytettyyn perusteluun ylpistymisestä.

Luokittavan analyysin kautta kaikki haastateltavat pystyttiin luokittelemaan samaan

kategoriaan: lapsen kehumisesta ei nähty seuraavan ylpistymistä. Yksi haastateltava

avasi tarkemmin, mitä hän ymmärsi ylpistyneisyydellä: ylpistynyt lapsi suhtautui hänen

mielestään sekä aikuisiin että ikätovereihinsa epäkunnioittavasti, esimerkiksi itseään

korostaen tai olemalla kuuntelematta muita. Haastateltavan mielestä ylpistyneeseen

käytökseen liittyi myös kyvyttömyys ryhmätoimintaan ikätovereiden kanssa, ja

tottelemattomuus suhteessa aikuisiin.
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Luokittavan analyysin kautta oli mahdollista määrittää väittämänkaltaisen

suhtautumisen tunnistava ja sen realistisuutta pohtiva luokka. Yksi haastateltava esitti

näkökulman, jossa hän pohti kehumisen ja ei-toivotun käytöksen syy-seuraussuhdetta.

Hän ei kuitenkaan kutsunut käytöstä ylpistyneeksi.

”Mutta välil tulee mietittyä et onko siinä [haastateltavan tyylissä kehua

lapsiaan] joku semmonen et ei ne nyt sitte (2 sek tauko) leveile tuolla vaan

koko ajan (hymähdys) nii et ku mä oon niin hyvä kaikessa ja mä oon paras

tässä ja (naurahdus) muussa että.” (Ä4)

Vaikka mahdollista epätoivottua käyttäytymistä ei kutsuttu ylpistyneeksi, se muistuttaa

toisen haastateltavan kuvausta ylpistymisestä itsensä korostamisena. On siis mahdollista,

että piirteitä väittämänkaltaisesta suhtautumisesta on tulkittavissa tässä puheenvuorossa.

Ainakin voi tulkita, että väittämänkaltainen suhtautuminen oli tälle haastateltavalle tuttu.

Haastateltava perusteli mietteitään yhteiskunnalla ja suomalaisella kulttuurilla. Omien

taitojen esiin tuominen tulkittiin haastateltavan mielestä kulttuurissa helposti

rehvasteluksi, minkä vuoksi hän ei ollut varma hyväksyisikö yhteiskunta sellaista

käyttäytymistä (vertaa sananlasku: joka kuuseen kurkottaa, hän katajaan kapsahtaa tai

ylpeys käy lankeemuksen eellä). Hän kuitenkin piti kehumista suotavana ja totesi lisäksi,

ettei omien lastensa kohdalla ollut rajoittanut kehumista. Haastateltavan ilmaisi myös

toivovansa, että lapsi saisi tuntea ylpeyttä omista suorituksistaan, taidoistaan ja

ominaisuuksistaan.

Lisäksi luokittavan analyysin avulla saattoi määritellä ylpistymisen taustojen

moninaisuuden näkökulman. Jotkut haastateltavat totesivat ylpistymisen olevan monen

tekijän summa, eikä sitä näin ollen tapahtuisi yksiselitteisesti jostakin tietystä kohtelusta,

kuten kehumisesta. Yksi haastateltava kertoi tavanneensa mielestään ylpistyneitä lapsia,

mutta ei osannut sanoa, mistä ylpistynyt käytös voisi johtua. Toinen haastateltava sivusi

kasvuympäristön merkitystä ylpistymiselle toteamalla, ettei uskonut rankkojen

olosuhteiden tuottavan kovin ylpeitä lapsia.

4.6.3 Väärin kehuminen – ovatko kehut vakava asia? Vanhemmuus- ja kiintymystyylien

näkökulma

Tulkitsevassa analyysissa tulkitsen ensin haastateltavien selontekoja

vanhemmuustyylien näkökulmasta. Vanhemmuustyylien kannalta tämän aineiston



80

suhtautumisessa kehumiseen on löydettävissä viitteitä sekä auktoritatiiviseen että

autoritääriseen vanhemmuustyyliin. Oli tavallista, että viitteitä kummastakin

vanhemmuustyylistä löytyi lähes kaikista haastatteluista. Tämän väittämän suhteen

selonteot näyttäytyivät siis sekoituksena kumpaakin tyyliä.

Auktoritatiivisen vanhemmuustyylin puolesta puhuu se, että lasta ei kehuttu pelkästään

hyvästä suorituksesta, vaan myös yrittämisestä, mikä saattoi johtaa epäonnistumiseen.

Haastateltavien lähestymistapa vaikutti lapsilähtöiseltä, sillä siinä tunnistettiin ja

tunnustettiin lapsen näkökulma: jokin tilanne saattoi esimerkiksi vaatia lapselta

ponnisteluja ja uskallusta. Sanallista hellyyttä osoitettiin mieluusti, vaikkakin sikäli

harkiten, että haastateltavilla oli selvät mielipiteet siitä, milloin ei kehuta. Tällainen

näkemys sopii hyvin auktoritatiiviselle vanhemmuudelle ominaiseen lapsen

kehitystason mukaan vaativaan, mutta rakastavaan suhtautumiseen.

Autoritäärisen vanhemmuustyylin puolesta puhuisi ”kehutaan kun on syytä” –tyyppisen

suhtautumisen korostaminen. Tällainen suhtautuminen on tulkittavissa niin, että

tavallisista, arkipäiväisistä asioista ei tarvitse erikseen kehua, vaan ne kuuluvat itsestään

selvinä osina arkeen. Tällaisissa puheenvuoroissa korostui usein työ saavutusten takana

sekä uuden oppiminen. Ensisijaisesti työn ja järkiperäisyyden arvostaminen on

autoritääriselle vanhemmuustyylille ominaista. Kehutaan kun on syytä –tyyppisen

suhtautumisen voi ajatella viestivän siitä, että kehuminen ymmärretään vakavana asiana.

Tällaiseen näkökulmaan vaikuttaisi liittyvän oletus siitä, että kehut toimivat

erityiskiitoksena lapselle. Kehut on siis jollakin tavoin ansaittava. Haastateltava saattoi

esimerkiksi ilmaista, että ei kehu lasta, jos hänen suorituksensa ei ole vaatinut tavallista

suurempaa työpanosta tai muulla tavoin erotu aikaisemmista vastaavista suorituksista.

Monessa puheenvuorossa kehut liittyivätkin ensisijaisesti lapsen saavutuksiin ja

suorituksiin.

Haastatteluista välittyi yleisesti vaikutelma, että kehut olisivat harkittuja. Vakava ja

harkittu suhtautuminen kehumiseen on nähtävillä siinä, että kehujen realistisuutta ja

tosiasiallisuutta painotettiin. Yksi haastateltava esimerkiksi totesi, että hän koki

vaikeaksi kommentoida prosessia, johon hän ei itse ole ollut osallisena. Tästä

toteamuksesta on tulkittavissa tietynlaista varovaista suhtautumista kehumista kohtaan;

ikään kuin varmistettaisiin, että kehut varmasti suuntautuvat oikein.
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Vertailukohtana voi nähdä sen, että jotkut haastateltavat pohtivat kehujen vaikutuksia

lapsen itsetuntoon ja minäkuvaan. Tällöin kehujen nähtiin toimivan kannustimina,

joiden tarkoitus oli vahvistaa toivottuja toimintamalleja: ”Maybe she can repeat it next

time if she knows (hymähdys) I’m happy” (Ä3). Toimintamallien vahvistamisesta

puhuneet haastateltavat vaikuttivat tarkastelevan toimintamallien funktioita eri tavoin.

Erityisesti suhde vanhempaan näyttäytyi erilaisena.

Kun toimintamalleihin vaikutettiin kehujen kautta, painotettiin toisaalta lapsen suhdetta

vanhempaan. Kehumalla lapsen hyviä tekoja lapsi tehtiin tietoiseksi siitä, mistä

vanhempi ilahtuu. Vaikutti siis siltä, että vanhempi nähtiin lapselle merkittävänä

henkilönä, jonka hyväksynnän saaminen olisi lapselle tärkeää ja siksi itsessään

tietynlaisen käyttäytymisen motivoija. Tässä näkökulmassa ei otettu kantaa perheen

ulkopuoliseen maailmaan, vaan vaikutti siltä, että perhe nähtiin lapsen ensisijaisena

yhteisönä.

Toisaalta kehuista toimintamallien vahvistajina puhuttiin lapsen itsetunnon

vahvistumisen kautta: kehuista lapsi saisi esimerkiksi rohkeutta. Esimerkkeinä

kehumisen kohteista käytettiin lapsen suorituksia ja niihin liittyviä prosesseja,

esimerkiksi valmista piirustusta tai harjoittelua vaatineita koulutehtäviä. Koulutehtäviin

liittyvät kehut viittaisivat älyllisen kehityksen kehumiseen, mitä Suomessa perinteisesti

on painotettu. Tässä näkökulmassa ei otettu kantaa vanhemman hyväksynnän

merkitykseen, vaan vaikutti siltä, että kehut toimivat perheen ulkopuoliseen maailman

valmistajina.

Tämän väittämän kohdalla on mielekästä tulkita haastateltavien selontekoja myös

kiintymystyylien näkökulmasta. Sitä, että kehumista pidettiin vakavana asiana, voi

tulkita Suomessa perinteisesti yleisen välttelevän kiintymystyylin kautta. Suomalaiseen

kulttuuriin ei perinteisesti ole kuulunut liioitelluiksi koettujen positiivisten tunteiden

esittämistä (Crittenden, 2006). Onkin esitetty, että suomalaiset ovat työteliäs kansa, jolla

on homogeeninen kulttuuri, jossa painotetaan itsenäisyyttä, ennakoitavuutta ja kovaa

työtä iloa ja onnellisuutta enemmän (Crittenden, 2000). Tämä eroaa esimerkiksi

joistakin Ruotsissa tehdyistä havainnoista, joissa iloinen lapsi on vanhempien parissa

nimetty kasvatuksellisten tilanteiden tavoitteeksi tai vanhemman toiminnan ohjaajaksi

(Halldén, 1992, s. 108).
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Kiintymystyylien näkökulmasta kehuminen voidaan nähdä sanallisena

hellyydenosoituksena ja lapsen positiiviseksi katsotun käyttäytymisen vahvistajana.

Näin ollen kehujen harkitseminen vaikuttaa loogiselta jatkumolta Suomessa

perinteiseen suhtautumiseen: kehuessa järkeistetään tilannetta ja punnitaan, onko

kehuminen tarkoituksenmukaista. Tähän liittyen mielenkiintoista on aineistossa

useamman haastateltavan toimesta esiin noussut kannanotto tietynlaisesta kulttuurista

erottautumisesta. Vaikutti siltä, että väittämänkaltainen suhtautuminen oli ainakin osalle

haastateltavista ennestään tuttu, ja siihen pyrittiin tietoisesti tekemään eroa. Voi siis

tulkita, että tässä aineistossa hellyydenosoitusten osalta on tapahtunut murrosta

suhteessa perinteiseen suomalaiseen kulttuuriin: kehut näyttävät löytäneen paikkansa

arkisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.

Se, että otettiin kantaa siihen, milloin lasta ei kehuta on tulkittavissa kehumiseen

vakavasti suhtautumisena siksi, että kehuissa tästä näkökulmasta nähtynä näyttäytyi

mahdollisia haittoja lapselle. Yleisellä tasolla aikuisen kehumistyylillä on mm. erään

yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan havaittu olevan vaikutuksia lapsen motivaatioon

riippuen siitä, kehuuko aikuinen lapsen tekemän asian lopputulosta, asian tekoprosessia

vai lapsen persoonaa (Henderlong Corpus & Lipper, 2007). Alle kouluikäisten lasten

kohdalla ei kuitenkaan havaittu eroja eri kehumistyylien vaikutuksessa, vaan

kaikenlainen kehuminen näytti vaikuttavan positiivisesti lasten motivaatioon. Pienten

lasten parissa lapsen sukupuoli ei myöskään näyttänyt vaikuttavan siihen, miten hän

tulkitsee kehut. Nämä löydökset eroavat tutkijoiden mukaan vanhempien, jo

koulumaailmaan tottuneiden, lasten parista saaduista tuloksista.

Löydöksen on esitetty johtuvan siitä, että pienen lapsen kognitiiviset kyvyt eivät vielä

riitä erottelemaan vivahteita ja monitulkintaisia merkityksiä, vaan hän tulkitsee aikuisen

sanoja kirjaimellisesti (Henderlong Corpus & Lipper, 2007). Vaikka pienten lasten

ikäryhmä on tälle työlle relevantein, haastateltavat painottivat perusteluissaan asioita,

jotka muuttuvat tärkeämmiksi lapsen iän karttuessa. Näin ollen on perusteltua luoda

myös lyhyt silmäys siihen, mitä vanhempien lasten kehumisesta on todettu.

Kehumistavalla on huomattu olevan merkitystä etenkin koulumaailmaan tottuneiden

(tutkimuksessa 10-11 -vuotiaiden) lasten parissa (Henderlong Corpus & Lipper, 2007).

Lisäksi tutkijat ovat havainneet eroja kehujen vaikutuksessa lapsen sukupuolen mukaan.

Tytöt vaikuttavat sisäistävän kehuja herkemmin kuin pojat ja hyötyisivät näin ollen
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tuloksen ja prosessin kehumisesta. Persoonaan kohdistuvat kehut saattavat siis tämän

tutkimuksen valossa olla jopa haitallisia tytöille, varsinkin jos he kokevat paljon

epäonnistumisia. Tässä suhteessa poikien on arveltu toimivan ensisijaisesti omien

sisäisten (itse)käsitystensä mukaan, jolloin ulkoa tullut palaute ei vaikuttaisi

koskettavan heitä samalla tavalla. Löydöstä perusteltiin koululle ominaisella

sukupuolisidonnaisella sosiaalistamistavalla, sillä vastaavaa eroa ei havaittu alle

kouluikäisten lasten parissa.

Oman aineistoni haastateltavat eivät ilmaisseet huomanneensa eroa siinä, kuinka

nuorempi tai vanhempi lapsi vastaanottaa kehuja, vaan painottivat kehumistyylin

merkitystä. Tällainen tarkkuus kehumistyylistä on tulkittavissa siten, että kehumiseen

suhtaudutaan vakavasti, sillä jo varhaisessa vaiheessa vaikutetaan pyrkivän

vaikuttamaan asioihin, joista muodostuu lapselle tärkeitä vasta myöhäisemmässä

vaiheessa hänen kognitionsa kehittymisen myötä.

4.6.4 Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Tulkitsevassa analyysissa käsittelen seuraavaksi haastateltavien selontekoja suhteessa

vanhemmuuden perusteluiden tasoihin. Tämän väittämän kohdalla useimmin edustetut

perustelutyylit sopivat konformististen perusteluiden tasolle 2,5 ja integratiivisten

perusteluiden tasolle 4. Haastateltavat ilmaisivat monenlaisia näkökulmia, joten

kaikkien perusteluketjut olivat erilaisia. Käyn läpi haastattelut yksitellen erilaisten

näkökulmien esiin tuomiseksi.

Yhdessä haastattelussa väittämää lähestyttiin kehujen aiheen kautta, sekä kehujen

vaikutuksella lapsen psyykeen:

“mä veikkaan et itse asiassa se et ei lapset- vanhemmat ei kehu johtaa

enemmän siihen että lapset pyrkii hakemaan sen kehun sieltä, ja et mä oon

sen itsessäni huomannu että et sit vaan niinku semmonen, sit syntyy niit

ylisuorittamiskierteitä jotka ei nekään oo kauheen terveellisii varsinkin sit

murrosiässä” (Ä1)

Haastateltava piti tärkeänä, että lasta kehutaan, mutta painotti, että vanhemman kuuluu

kehua lasta monipuolisesti, eikä vain yhdestä lapsen elämän osa-alueesta, kuten

koulumenestyksestä. Yksipuolinen kehuminen näyttäytyi haastateltavalle hänen omien

kokemusten kautta itse asiassa uhkana lapsen hyvinvoinnille. Monipuolisen kehumisen
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tuomiseksi lapselle ilmi hän esitti, että myös yrittämisestä voi kehua lasta,

epäonnistumisissakin. Lisäksi hän piti tärkeänä, että monipuolinen kehuminen

tapahtuisi spontaanina osana arkea, eikä pelkästään suoritusten seurauksena; tällä tavoin

kehuilla olisi kannustava vaikutus.

Haastateltavan mielestä on myös olemassa vääränlaista kehumista, esimerkiksi jos lasta

kehui asiasta, jossa hän ei tosiasiallisesti menestynyt. Tätä haastateltava kutsui

valehteluksi, sillä tällaisella toiminnalla luotiin hänen mielestään lapselle epäreilusti

vääriä mielikuvia. Ylpistymiseen liittyen haastateltava ei uskonut, että lapsi voisi

ylpistyä kehuista, vaan uskoi ylpistymisen olevan monimutkaisempi prosessi. Tätä

ajatusta haastateltava ei kuitenkaan avannut enempää.

Haastateltava pohti myös sitä, miten lapsi ymmärtää aikuisen kehut ja niihin sisältyvät

epäsuorat merkitykset. Hän käytti esimerkkinä omaa lapsuudenperhettään, jossa hän

koki, että hänen vanhempansa olivat olleet ylpeitä lapsistaan, mutta että he eivät

ilmaisseet sitä lapsille kovin usein. Hän uskoi, että tämä vaikutti suoraan siihen, että

kahdesta perheen kolmesta sisaruksesta tuli hänen sanojensa mukaan ylisuorittajia.

Haastattelusta välittyi vaikutelma, että haastateltava oli pohtinut omia

lapsuudenkokemuksiaan ja suhteutti niitä omaan vanhemmuuteensa: hänelle vaikutti

olevan selvää, että esimerkiksi kehumisen saralla hän haluaisi toimia eri tavalla kuin

omat vanhempansa. Tällainen selonteko viittaisi integratiivisten perusteluiden tason 4

perustelutyyliin, johon on integroitunut sekä omaa kokemusta, että yleistä tietoa lapsen

kehityksestä. Lisäksi se, että haastateltava omien kokemustensa kautta erotteli mikä on

oikeanlaista ja mikä vääränlaista kehumista kertoisi siitä, että hän huomioi yksilöllisiä

ominaisuuksia ja piirteitä.

Toisessa haastattelussa väittämää lähestyttiin kehujen sisällön kautta. Haastateltava piti

tärkeänä, että kehuissa olisi realistisuutta, eivätkä ne olisi perusteettomia. Hän kertoi

pyrkivänsä itse kehumaan lastensa ikätasoisesti hyvin suoritettuja asioita ja totesi myös,

että ei voisi kuvitellakaan moittivansa lastensa suorituksia huonoiksi. Jatkokysymystä

siitä, kuuluuko lasta kehua myös yrittämisestä, haastateltava piti tärkeänä, mutta koki

asian usein unohtuvan suorituskeskeisessä maailmassa.

Haastateltava viittasi lukemaansa tutkimukseen, jossa kehuja käsiteltiin lapsen

todellisuuden jäsentäjinä: realististen kehujen myötä lapsi siis ymmärsi, milloin jokin
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asia oli mennyt oikeasti hyvin. Tähän liittyen haastateltava koki vaikeana sellaisen

prosessin kommentoimisen, johon ei itse ole ollut osallisena:

“ehkä sitä ei aina sitte (rykäisy) oo niin kaikessa mitä se lapsi tekee niin ei

oo niin läsnä että, et esimerkiks meiän lapset tykkää piirrellä ihan itekseen

nii emmä oo siinä mä en oo siinä prosessissa mukana nii sil- sillon mä en

osaa (hymähdys) kommentoida sitä prosessia” (Ä2)

Väittämässä esiintyvää ylpistymisen mahdollisuutta haastateltava pohti melko paljon.

Toisaalta hän oli sitä mieltä, että ylpistyneitä lapsia on, mutta toisaalta hän ei osannut

sanoa minkälaisia tekijöitä ylpistyneisyyden taustalla oli. Haastateltava ei siis nähnyt

suoraa yhteyttä kehumisen ja ylpistymisen välillä. Hän ei myöskään kokenut

oikeudekseen tuomita toisia ylpeydestä.

Vaikka haastateltavan näkökulma vaikutti lähtökohtaisen lapsilähtöiseltä, hän ei

kuitenkaan selonteossaan käsitellyt kehujen suhdetta lastensa yksilöllisiin piirteisiin,

vaan enemmänkin lasten ikätasoisia suorituksia. Näin ollen haastateltava asennoitui

väittämään suorituskeskeisesti. Tästä selonteosta on täten tulkittavissa konformististen

perusteluiden tason 2,5 perustelutyyli, jossa normatiivisia standardeja muokataan lapsen

iän mukaisesti.

Kolmannessa haastattelussa väittämää pohdittiin lapsen kehujen myötä saamien

onnistumisen kokemusten kautta: “mun mielestä pitää kehua ja (2 sek tauko) niin

lapsen ku aikuisenki pitäis voida tuntea se ylpeys siitä omasta onnistumisestaan että.”

(I1). Haastateltava piti tärkeänä, että lasta kehutaan kaikesta positiivisesta, varsinkin

lapsen ollessa siinä ikä- ja kehitysvaiheessa, että hän jatkuvasti oppii uutta.

Haastateltava totesi myös, että hän oli tulkinnut positiivisen palautteen olevan tärkeää

hänen lapselleen. Vääränlaista kehumista tämän haastateltavan mielestä oli muihin

vertaava kehuminen. Haastateltavan mielestä ylpistymisen vaaraa ei lähtökohtaisesti

ollut, vaan hän piti päinvastoin ylpeyden tunnetta omista saavutuksistaan tärkeänä

kaikille, niin lapsille kuin aikuisille.

Ylpeys tulkittiin tässä haastattelussa enemmän positiiviseksi asiaksi, ja se liitettiin

vahvasti onnistumisen kokemuksiin. Tämä haastateltava oli aineiston ainut, joka liitti

kehumisen sosiaaliluokkastereotypioihin. Haastateltavan mielestä ylpistymistä
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negatiivisessa mielessä voisi periaatteessa tapahtua, mutta hän ei uskonut sen johtuvan

kehumisesta, vaan ennemminkin muusta elinympäristöstä tai sosiaalisesta luokasta.

Kaiken kaikkiaan selonteosta on tulkittavissa integratiivisten perusteluiden tason 4

perusteluluokka, jossa on integroitunut tietoa sekä aiemmilta perustelutasoilta, että

haastateltavan omasta lapsesta ja hänen yksilöllisistä tarpeistaan. Aiemmista tasoista

tässä selonteossa näkyy erityisesti normatiivisten standardien muokkaaminen lapsen iän

mukaan (taso 2,5; ikävaiheesta johtuvan lapsen nopean uusien asioiden omaksumisen

kehuminen), sekä lapsen yksilöllisten piirteiden huomiointi (taso 3; toteamus siitä, että

kehut vaikuttavat olevan tärkeitä haastateltavan omalle lapselle).

Neljännessä haastattelussa väittämää lähestyttiin kehujen suuntaamisen kautta.

Haastateltava korosti, että lapsia kuuluu kehua ja täsmensi, että hänen mielestään kehut

kului suunnata lapsen tekemisiin, eikä hänen persoonaansa tai ominaisuuksiinsa:

“mä koen että kehuu niitä niinku (1 sek tauko; lasten ääniä taustalla)

konkreettisia asioita mitä se lapsi on tehny eikä semmosia että (1 sek

tauko) että, että niinku että sä oot fiksu tai tämmöstä. Semmonen on ihan –

tyhjänpäivästä“ (I2)

Tässä haastattelussa korostui tekemisen ja harjoittelun merkitys erilaisille saavutuksille

ja taidoille. Haastateltava totesi myös huomioivansa kehuissaan lapsen oman tason: hän

kertoi, ettei kehuisi lasta jos tämä on ponnistelematta tehnyt jonkin asian, kuten

piirustuksen. Toisaalta hän myös pohti, että kehut ovat lapsen itsetunnolle tärkeitä, ja

näki täten kehut myös rohkeuden tuojina.

Haastateltava kertoi huomanneensa eroja omien lastensa välillä: hänen mukaansa

vanhin lapsi tarvitsi nuorempia sisaruksiaan selvästi enemmän rohkaisua. Selonteosta

on kaiken kaikkiaan tulkittavissa individualististen perusteluiden tason 3 perustelutyyli,

jossa vanhempi muokkaa käyttäytymistään lapsen yksilöllisten piirteiden mukaisesti.

Viidennessä haastattelussa väittämää pohdittiin lapsen persoonallisuuden

muotoutumisen kannalta. Haastateltava piti tärkeänä, että lasta kehutaan hänen (hyvistä)

teoistaan, sillä kehujen myötä ei hänen mielestään ainoastaan seurannut ylpeyttä, vaan

ne myös vaikuttivat lapsen persoonallisuuden ja minäkäsityksen rakentumiseen.

Haastateltavan mielestä oli tärkeää, että vanhempi sanallisesti ilmaisee mikä lapsen

teoissa on hyvää ja mitä asioita vanhempi arvostaa. Tämänkin haastateltavan mielestä
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kehujen kuuluu olla mahdollisimman konkreettisia. Ominaisuuksista kehuminen

näyttäyiyi haastateltavalle ongelmallisena:

“probably I wouldn’t agree that (3 sek tauko) I would say oh you are so

girly girl. I – would hesitate to say it might be right now she likes dresses,

soon she might find some other idol who has great influence over her and

then she goes for the pants, and what do I do with this girly girl she has

lost all the mother’s kind of praise – base yeah.” (Ä3).

Tästä selonteosta on tulkittavissa integratiivisten perusteluiden tason 4 perustelutyyli,

jossa on integroitunutta tietoa sekä lapsen psykologisista prosesseista, että omasta

kokemuksesta. Aiemmista perustelutasoista tässä selonteossa korostuu vanhemman

käyttäytymisen muokkaaminen lapsen yksilöllisten piirteiden mukaan (taso 3). Lapsen

yksilölliset piirteet huomioidaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota erilaisiin

vaiheisiin joita lapsi käy läpi.

Kuudennessa haastattelussa väittämää pohdittiin pitkälti kulttuurin kautta. Haastateltava

piti toisaalta tärkeänä että lasta kehutaan ja että hän saisi tuntea olevansa ylpeä

saavutuksistaan, mutta mietti toisaalta sitä, hyväksyykö yhteiskunta ilmaistua ylpeyttä:

“ehkä on sanottu et Suomessa on sellai kulttuuri ettei täällä saa niinku rehvastella

omilla – taidoillaan tai muuta” (Ä4). Haastateltava kuitenkin totesi useaan otteeseen,

ettei ole perheessään rajoittanut kehumista, vaikka hän toisaalta myös oli pohtinut sitä,

johtiko rajoittamaton kehuminen lapsen leveilyyn. Haastattelusta sai vaikutelman, että

vaikka haastateltava toisaalta tietoisesti otti etäisyyttä perinteiseen kehumiskulttuuriin,

hän kuitenkin toisaalta piti sitä olemassa olevana ja yritti valmistaa lasta varautumaan

siihen. Hän kertoi esimerkiksi toisinaan tuovansa lapsen ilakointiin jostakin taidosta

mukaan asian toista puolta kehottamalla lasta muistamaan, että kaikki ovat hyviä eri

asioissa.

Haastateltavan mukaan oli olemassa vääränlaista kehumista. Hänen mielestään lasta

kehuttiin väärin, jos häntä kehuttiin asiasta, jossa hän ei tosiasiassa ollut hyvä, jos ei

ollut kyse ihan pienestä lapsesta. Esimerkkinä tästä hän nosti esiin

kykyjenetsintäkilpailut, joihin lapset ja nuoretkin ottavat osaa.

Kehujen merkityksen muuttumisen lapsen iän mukaan voi tulkita kuvastavan ajatusta

siitä, että lapsen ollessa ihan pieni, kehujen tarkoituksena on viestiä hyväksyntää, kun
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taas lapsen kasvaessa myös kehujen sisältö muuttuu merkitykselliseksi. Tästä

selonteosta on näin ollen tulkittavissa integratiivisten perusteluiden tason 4

perusteluluokka. Perusteluihin integroitut tieto oli peräisin useammalta aikaisemmalta

perustelutasolta.

Ensinnäkin tietynlaiseen kulttuuriin valmistaminen voidaan nähdä normatiivisten

standardien vahvistamisena (taso 2). Normatiivisuudella tarkoitetaan tässä

haastattelussa haastateltavan tulkintaa perinteisestä suomalaisesta kehumiskulttuurista.

Koska tästä kulttuurista kuitenkin tietoisesti toisaalta pyritään irrottautumaan, tätä tasoa

voisi tässä tapauksessa kuvata (ulkopuolisiin) normatiivisiin standardeihin varautuvaksi.

Lisäksi perustelussa puhutaan myös käyttäytymisen muokkaamisesta lapsen iän mukaan

(taso 2,5).

Perusteluissa oli myös viitteitä individualististen perusteluiden tason 3 perustelutyylistä,

sillä lapsen yksilölliset piirteetkin huomioitiin: haastateltava kertoi toisinaan

käyttävänsä kehuja esimerkiksi suorituspaineisen lapsen rauhoitteluun ja hänen

huomionsa siirtämiseen muualle, esimerkiksi kehumalla lapsen uskallusta osallistua

kilpailuun. On siis tulkittavissa, että vanhempi tällä tavoin kehumalla vastaa lapsen

tarpeisiin ja taipumuksiin tilannesidonnaisesti.

4.7 Suhtautuminen lapsen kotitöiden tekemiseen

Seitsemäntenä ja viimeisenä väittämänä toimi lapsen tulee osallistua ja tehdä töitä

ikänsä ja kykynsä mukaan. Luokittavan analyysin kautta selvisi, että kaikki

haastateltavat olivat väittämän kanssa samaa mieltä. Yleinen kattoterminomainen

perustelu kannalle oli, että kotitöiden tekeminen on oppia tulevaisuuden varalle.

Opin funktioita oli luokittavan analyysin kautta mahdollista eritellä useaan

näkökulmaan. Ensinnäkin lapsen nähtiin oppivan kotitöiden tekemisen taidot. Toiseksi

lapsen nähtiin oppivan osallistumista ja vastuuta omasta ja perheen elinympäristöstä.

Kolmanneksi yksi haastateltava piti kotitöiden tekemistä arjenhallintana, joka

suuremmassa mittakaavassa vaikuttaisi ja valmistaisi yhteiskunnassa toimimiseen.

Neljänneksi kotitöihin osallistuminen nähtiin yhteisenä tekemisenä vanhemmalle ja

lapselle. Haastateltavilla oli myös näkemyksiä erilaisten kotitöiden soveltuvuudesta

lapsille.
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Lisäksi luokittavaa analyysia pystyttiin tekemään suhteessa kotitöiden vaatimustasoon:

puheenvuoroissa kotityöt jaettiin usein lapselle osoitettuihin, vapaaehtoisiin ja

soveltumattomiin tehtäviin. Vaihteli, korostettiinko itsenäistä kotitöiden tekemistä, vai

painotettiinko osallistumista ja yhdessä tekemistä. Jotkut haastateltavat myös totesivat,

että lapsen kiinnostuksen kohteet voi huomioida lapselle tehtäviä valitessa, jotta

kotitöitä lähestyttäisiin vähäisimmän vastustuksen kautta. Toisinaan käsiteltiin myös

lapsen tekemän työn jälkeä.

Väittämää käsiteltäessä esiin nousi myös jonkin verran haastateltavien omaa

suhtautumista kotitöihin. Suuri osa haastateltavista toi oman suhtautumisensa esiin

avoimesti. Pieni osa puhui kotitöistä neutraalisti, pitäen fokuksen tiukasti lapsen

osallistumisessa kotitöihin. Pääosin kotityöt arvotettiin negatiivissävytteisesti, mutta

ilmaisun voimakkuus vaihteli.

Jotkut haastateltavat käsittelivät omien toimintatapojensa vaikutusta lastensa kotitöihin

muotoutuvaan suhtautumiseen. Yksi haastateltava kertoi tiedostavansa, että käyttämällä

kotisiivouspalveluita hän mahdollisesti luo lapselle kuvaa siitä, että ”ikävät kotityöt voi

ulkoistaa rahalla jollekin” (Ä1). Toinen haastateltava kertoi toivovansa, että hän

toimintatavoillaan kotitöiden suhteen vaikuttaisi lapsen tulevaan suhtautumiseen: ”ehkä

sitä kautta sit muodostuu semmonen asenne tohon niinku arjen askareisiin et (2 sek

tauko) että ne nyt vaan on pakko tehdä.” (I1).

4.7.1 Lapselle osoitetut, vapaaehtoiset ja soveltumattomat kotityöt

Luokittavassa analyysissa lapsille soveltuvien kotitöiden kategoriassa kaikki

haastateltavat esittivät näkemyksiä siitä, minkälaiset kotityöt sopivat yleisesti lapsille.

Lisäksi heillä oli esimerkkejä siitä, minkälaisia tehtäviä juuri heidän lapsensa tekivät ja

mihin he osallistuivat. Esiin nousi toisinaan huomio kotitöiden näyttäytymisestä

leikkinä lapselle: jotkut haastateltavat kertoivat kehystävänsä kotityöt leikiksi tai

hauskaksi asiaksi motivoidessaan lasta. Lasten osallistumishalukkuuden tukemista

pidettiin siis tärkeänä. Osallistumishalukkuutta kuvattiin joskus lapsen kiinnostuksen

kohteiden kautta. Yksi haastateltava kertoi esimerkiksi selvästi näkevänsä, että hänen

luonteeltaan järjestelmällinen lapsensa nautti lelujen järjestelemisestä.

Luokittavan analyysin avulla oli mahdollista eritellä kaksi erillistä näkökulmaa lapsille

soveltuvista kotitöistä. Soveltuvia kotitöitä käsiteltiin usein tehtävien osoittamisen ja
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tehtävien vapaaehtoisuuden kautta. Vaikutti siltä, että lapselle osoitetuissa tehtävissä

lapselle annettiin tilaa suoriutua itsenäisesti: ”meillä lapset siivoaa omat - huoneensa

niinku joka viikko.” (Ä4).

Tehtävien osoittaminen lapselle ei näyttäytynyt ehdottomana tai täydellisen suorituksen

vaatimisena. Vaikutti siltä, että lapsella oli tehtävä, josta hän kodin muihin tehtäviin

verrattuna sai enemmän vastuuta. Itsenäistä suoriutumista ja kokonaisvastuuta kotitöistä

ei siis vaadittu lapselta: yksi haastateltava totesi eksplisiittisesti, ettei pientä lasta hänen

mielestään voi pakottaa. Tehtävät, joista lapsi sai enemmän vastuuta, liittyivät yleensä

lapseen itseensä. Kaikki haastateltavat mainitsivat omista tavaroista huolehtimisen

jollakin tavalla: puhuttiin lelujen keräämisestä, oman huoneen siivoamisesta tai

järjestelystä sekä käytettyjen vaatteiden viemisestä pesuun. Haastateltavat pitivät siis

tärkeänä sitä, että lapsi oppisi huolehtimaan itsestään.

Luokittavassa analyysissa vapaaehtoisiksi kotitöiksi mainittiin usein kaikki kotiaskareet.

Näin ollen lapsen osallistumishalukkuuden tukemista painotettiin. Vapaaehtoiset

kotityöt liittyivät koko perheen arkeen. Tavallisimmin lasten kerrottiin osallistuvan

vapaaehtoisesti siisteyteen liittyviin kotitöihin, kuten kodin siivoamiseen pyyhkimällä

pölyä tai imuroimalla. Lisäksi jotkut vanhemmat kertoivat lastensa toisinaan

osallistuvan ruoanlaittoon tai leivontaan. Koska kotitöiden tekeminen nähtiin lapsille

pitkälti vapaaehtoisena, eikä lapsilta vaadittu itsenäistä suoriutumista kotitöistä,

haastateltavat eivät yleensä puhuneet siitä, mitä tapahtuu jos lapsi kieltäytyy

osallistumasta kotitöihin. Yksi haastateltava kuitenkin totesi, että hänen perheessään ei

suvaittu negatiivista suhtautumista, jos joku perheenjäsen pyysi apua kotitöihin.

Luokittavassa analyysissa eritellyssä lapsille soveltumattomien tehtävien kategoriassa

tehtävien soveltumattomuutta ei suoranaisesti perusteltu. Oli kuitenkin tulkittavissa, että

tehtävät olisivat lapselle mahdollisesti vaarallisia. Esimerkkejä soveltumattomista

kotitöistä oli esimerkiksi silittäminen ja vahvojen, mahdollisesti myrkyllisten,

pesuaineiden käsittelyä vaativat kotityöt.

4.7.2 Yhteinen ja yhdessä tekeminen sekä työn jälki

Luokittavassa analyysissa kotitöiden tekeminen eriteltiin myös lasta ja vanhempaa

yhdistäväksi toiminnaksi. Koska lapselta ei vaadittu täysin itsenäistä suoriutumista,

kotitöistä puhuttiin lapsen kanssa tapahtuvana toimintana. Lapsen kanssa tapahtuvaa
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toimintaa nimitettiin kahdella tavalla: yhteiseksi tekemiseksi ja yhdessä tekemiseksi.

Nimitys vaikutti liittyvän siihen, miten kotitöiden tekotapaan ja tulokseen suhtauduttiin.

Lapsen osallistumisesta ja kotitöiden tekemisestä puhuttiin toisinaan vanhemman ja

lapsen yhteisenä tekemisenä. Yhteisellä näytettiin käsittävän jokaisen perheenjäsenen

vastuu omasta elinympäristöstään. Kotityöt nähtiin siis koko perheen yhteisenä

tehtäväkokonaisuutena, josta selvittiin yhteistyöllä. Yhteisellä tekemisellä nähtiin

olevan positiivisia puolia. Yksi haastateltava totesi esimerkiksi siivoamisen muuttuvan

mukavammaksi lasten tuodessa siihen leikin näkökulmaa.

Toisinaan korostettiin lapsen kyvyttömyyttä suoriutua kotitöistä. Tällöin kotitöiden

tekemisen fokus kohdentui tulokseen, eli työn jälkeen. Tällaisissa tapauksissa kotitöistä

puhuttiin yhdessä tekemisenä. Lapsen itsenäinen suoriutuminen kotitöistä näyttäytyi

monen haastateltavan tavoitteena, jolloin yhdessä tekemisestä tuli keino saavuttaa tämä

tavoite. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siinä, että kotitöiden tärkeyttä perusteltiin sillä

että ne täytyy osata tulevaisuudessa: ”Jos kiinnostaa sit ku ne lähtee opiskelee ni

pakkohan niiden on kaikki sit osata tehä ite.” (I2).

Lapsen tekemän työn jäljestä jotkut vanhemmat totesivat lisäksi, ettei lapsen työ ole

tuottavaa: joskus lapsen tekemän työn nähtiin päinvastoin lisäävän vanhemman

työmäärää. Haastateltava saattoi esimerkiksi kertoa tekevänsä lapsen suorittaman

tehtävän uudestaan. Usein asia jäi toteamukseksi, mutta yksi haastateltava käsitteli asiaa

lisäksi lapsen ja omien tuntemustensa kannalta. Hän kertoi, että lisääntynyt työmäärä ei

haitannut häntä, jos kotitöiden tekeminen teki lapsen onnelliseksi. Hän myös painotti

sitä, ettei halunnut syyllistää lasta sellaisesta työn jäljestä, johon ei itse ollut tyytyväinen.

Hän käänsi mieluummin lapsen huomion muualle, esimerkiksi päästämällä pihalle

leikkimään, ja teki sillä välin työn uudestaan. Lapsen kyvyttömyyden näkökulmasta

käsiteltiin siis sitä, että lapsuuteen kuului sellaisia ominaisuuksia, jotka rajoittivat

esimerkiksi kotitöiden tekemistä.

Yhdessä ja yhteistä tekemistä arvotettiin haastatteluissa. Toisaalta yhdessä tekeminen

nähtiin hyvänä asiana, koska sillä nähtiin olevan opettavainen funktio osallistumisen ja

kotitöiden tekemisen kannalta. Yhteinen tekeminen nähtiin yhteistyönä, eli yhteisöä

lujittavana tai lähentävänä tekijänä. Toisaalta yhdessä tekeminen nähtiin huonona asiana,

koska sen nähtiin myös mahdollisesti viestivän epäluottamuksesta lapsen kykyihin ja
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taitoihin. Tästä näkökulmasta vanhemman rooli yhdessä tekemisessä olisi enemmän

valvojan tai arvioijan, eikä osallistujan kaltainen.

4.7.3 Vanhemmuustyylien näkyminen kotitöihin suhtautumisessa

Ensimmäiseksi tarkastelen tulkitsevassa analyysissa haastateltavien selontekoja

suhteessa vanhemmuustyyleihin. Haastateltavien tarjoamien monien arjen esimerkkien

kautta suhtautumisesta lapsen kotitöihin osallistumisesta piirtyi yleisesti

auktoritatiivinen kuva. Lapsille osoitettiin toisaalta tietynlaisia tehtäviä, mutta toisaalta

toisten askareiden suhteen oli neuvotteluvaraa. Kotityöt, josta lapsella oli enemmän

vastuuta ja joista ei kerrottu neuvoteltavan, liittyivät lapseen itseensä: esimerkiksi oman

huoneen siivoamisesta puhuttiin tällaisena tehtävänä. Perheen arkeen yleisemmin

liittyviin kotitöihin, kuten koko kodin siivoukseen tai astianpesukoneen käyttämiseen,

lasten nähtiin olevan tervetulleita osallistumaan oman haluamisensa mukaan.

Lapsille sopivia kotitöitä mietittiin myös usein lapsen kannalta. Tämä välittyi

haastatteluista siten, että otettiin huomioon esimerkiksi lapsen osallistumiseen tai

itsenäiseen tehtävän suorittamiseen vaikuttavia käytännön asioita, kuten se, miten

korkealle lapsi ylettyy. Lisäksi jotkut haastateltavat totesivat eksplisiittisesti

huomioivansa tai olevansa valmiita huomioimaan lapsen kiinnostuksen kohteita

kotitöiden jaossa. Tämä kertoisi auktoritatiiviselle vanhemmuudelle ominaisesta

yhteistyöhalukkuudesta. Sallivalle vanhemmuustyylille ominaista kotitöihin

kannustamattomuutta ei ollut havaittavissa tässä aineistossa.

Lisäksi on tulkittavissa, että kotitöiden hallitsemista pidettiin haastateltavien parissa

itseisarvona. Lapsen osallistuminen kotitöihin ja myös niiden mahdollisuuksien mukaan

itsenäinen tekeminen vaikutti selkeästi olevan haastateltaville tärkeää. Sen lisäksi, että

haastateltavilla oli paljon esimerkkejä siitä, minkälaisiin kotitöihin lapset voivat

osallistua ja mitä kotitöitä mahdollista suorittaa itsenäisesti, kotitöiden tekemisen

tärkeys näkyi myös siinä, että pieniäkin lapsia otettiin mukaan kotitöiden tekoon.

Aineiston nuorimmatkin lapset, 2- ja 3-vuotiaat, osallistuivat haastateltavan mukaan

tiettyihin tehtäviin kodissa, kuten pyykkäämiseen. Kotitöiden hoitamiselle ei myöskään

yleensä esitetty vaihtoehtoisia tapoja, vaan kotitöiden teon oletettiin tapahtuvan perheen

kesken. Poikkeuksena tähän toimi yksi haastateltava, joka kertoi ulkoistaneensa osan

kotitöistä.
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Vaikka haastatteluista toisaalta välittyi vaikutelma kotitöiden tekemisestä itseisarvona,

väittämään liittyviä kantoja ei kuitenkaan perusteltu työnteon arvostukseen oppimisella,

mikä olisi ollut autoritääriselle vanhemmuudelle tyypillistä. Kotitöistä ei siis tässä

aineistossa erityisesti puhuttu työntekona, vaan enemmänkin arjen olemiseen liittyvänä

asiana.

4.7.4 Perusteluiden tasot puheenvuoroissa

Toiseksi käsittelen tulkitsevassa analyysissa haastateltavien selontekoja suhteessa

vanhemmuuden perustelun tasoihin. Tämän väittämän kohdalla haastateltavien

perustelut jakautuivat useaan eri perustelutyyliin sopiviksi, mutta keskittyivät

individualististen perusteluiden tason 3 paikkeille. Käyn läpi haastattelut yksitellen.

Yhdessä haastattelussa väittämää lähestyttiin pitkälti haastateltavan omien

lapsuudenkokemusten kautta:

“Mä oon ite ka- ollu semmosen kasvatuksen jossa me tehtiin niinku

paljonkin kotitöitä, että et kaikilla oli niinku omat vastuualueet jotka me

hoidettii ja, ja sitte jo teini-ikäsenä me otettiin tosi isoita vastuita et mun

perhe on yrittäjäperhe ni, niin me oltiin siinä yrityksessäki ihan siis tehtiin

töitä töitä jo aika pieneltä iältä lähtien” (Ä1)

Haastateltava ilmaisi selkeästi, että hän haluaisi välittää samaa mallia omillekin

lapsilleen. Hän kertoikin, että oli ottanut vanhemman, kaksivuotiaan, lapsensa mukaan

kotiaskareisiin ja yritti rajata hänelle vastuualueeksi omien lelujen keräämisen. Toisaalta

haastateltava totesi, että käytännössä lapsen kotitöihin osallistuminen ei pelkästään

riippunut hänen päätöksestään, vaan arjessa pyrittäisiin myös muita perheenjäseniä

miellyttävään ratkaisuun. Hän ehdotti esimerkiksi lapselle tulevaisuudessa kotitöiden

jakotavaksi vähimmän vastustuksen tietä, jossa lapsen valinnanvapaus korostuu.

Haastateltava kertoi, että osa heidän perheensä kotitöistä oli ulkoistettu, minkä hän

uskoi vaikuttavan lastensa näkemyksiin kotitöistä. Tähän liittyen haastateltava mietti,

että todennäköisesti keskustelisi asiasta lastensa kanssa. Lisäksi haastateltava yhdisti

kotitöiden teon yhteiskunnallisempaan tasoon: hänen mielestään arjenhallinta on

edellytys yhteiskunnan itsenäisenä jäsenenä toimimisessa.
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Tästä selonteosta on tulkittavissa individualististen perusteluiden tason 3

perusteluluokka, jossa vanhempi muokkaa käyttäytymistään lapsen yksilöllisten

piirteiden mukaisesti. Tämä näkyy selkeimmin siinä, että haastateltava painottaa lapsen

valinnanvapautta kotitöiden valinnassa: lapsen henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet

ja mieltymykset tulisivat tällä tavoin kuulluksi.

Toisessa haastattelussa väittämää lähestyttiin yhteisen tekemisen kautta. Haastateltava

vaikutti arvostavan sekä lasten seuraa kotitöiden aikana että heidän askareisiin

tuomaansa leikin näkökulmaa. Haastateltava pohti myös sitä, miltä kotitöiden

tekeminen tuntui lapsista. Tähän hänellä oli useita näkökulmia: lapset voivat toisaalta

osallistua leikin varjolla kotitöiden tekemiseen, jolloin heillä esimerkiksi siivouksen

aikana vaikutti olevan hauskaa. Toisaalta kotityöt saattoivat näyttäytyä velvollisuutena.

Lisäksi jotkut kotityöt näyttivät sopivan lapsille heidän luonteenpiirteidensä perusteella:

järjestelmällinen lapsi vaikutti haastateltavan mielestä silminnähden nauttivan lelujen

järjestelystä. Haastateltava oli myös sitä mieltä, että kotitöillä oli tulevaisuuteen

valmistava funktio: ne opettivat konkreettisesti sitä, minkälaista kodinhoito on.

Haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapset saavat mielenkiintonsa mukaan kokeilla

erilaisia kotitöitä, mutta että lapsille osoitetut tehtävät pitäisi soveltaa heidän

taitotasoonsa. Esimerkkinä hän kertoi, että siivouksessa hänen lastensa kuului siivota

omat lelunsa, mutta imurointi oli lasten taitotason vuoksi vapaaehtoista ja

kokeilumielessä tapahtuvaa. Haastateltava siis suhtautui väittämään lapsilähtöisesti.

Selonteossa yhdistyi yleinen mielikuva lapsista ja lapsen näkökulmista haastateltavan

omien lasten henkilökohtaisiin piirteisiin. Tästä selonteosta on näin ollen tulkittavissa

integratiivisten perusteluiden tason 4 perustelutyyli, jossa on integroitunutta tietoa

aikaisemmilta tasoilta. Haastateltavan perustelut kattoivat useita tasoja. Siinä, että

haastateltava mainitsi ilahtuvansa lasten osallistumisesta on tulkittavissa viitteitä

itsekeskeisten perusteluiden tason 1 perustelutyylistä, jossa vanhempi tekee päätöksiä

oman etunsa mukaisesti: “et siivoominenhan voi olla yllättävän kiva (naurahdus) tai

ainakin mulle se muuttuu paljon kivemmaks ku siin on jotain (hymähdys) muitaki

mukana ku minä.” (Ä2).

Se, että lapsen oletettiin osallistuvan kotitöihin, näyttäytyi tässä haastattelussa

normatiivisten standardien mukaisena toimintana (taso 2): haastateltava suhtautui

väittämään kuin selvään asiaan. Haastateltava vaikutti siis pitävän kotitöiden tekemistä
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itseisarvona. Lisäksi tässä haastattelussa lapsen yksilölliset piirteet (taso 3) huomioitiin

selkeästi perusteluissa puhumalla tietyn lapsen luonteesta ja kertomalla havaintoja

lasten taitotasosta.

Kolmannessa haastattelussa väittämää lähestyttiin lapsen oppimisen sekä koko perheen

tasapuolisen kotitöihin osallistumisen kautta. Haastateltava piti lapsen osallistamista

kotitöihin tärkeänä. Tämä onnistui hänen kokemuksensa mukaan hänen perheessään

hyvin siten, että kotityöt esitettiin lapselle uusina asioina, joihin lapsi tarttui innokkaasti.

Haastateltava kertoi vierastavansa ajatusta siitä, että kotityöt jaetaan vastuualueisiin,

vaan näki ne enemmän kokonaisuutena yhteisiä asioita, joita kukin hoitaa tilanteen ja

kykenemisensä mukaan. Väittämässä esitetty lapsen ikä ja kyky piti näin ollen

haastateltavan mielestä erityisesti huomioida. Hän painotti, että pientä lasta ei voi

pakottaa tekemään asioita, eikä myöskään voi olettaa että hän suoriutuisi niistä täysin

ilman apua. Lapselle muotoutui tässä selonteossa apulaisen tai osallistujan rooli.

Haastateltavan tasa-arvoisuutta painottavasta näkökulmasta on kuitenkin tulkittavissa,

että myös muiden perheenjäsenten asemat olivat osallistuvia, eivätkä esimerkiksi

johtavia:

“mut muuten mä vähä vierastan sitä ajatusta et on jonkun tietyn ihmisen

vastuu vaan että kaikki ois vähän niinku yhteisiä juttuja mitä sitte

sovelletaan sen mukaan kuka on kykenevä millonki ne hoitamaan että.

Että se ei (4 sek tauko) ei oo välttämättä mun mielest hyvä juttu et on

justiin joku tietyn ihmisen työt ja s- muut ei niihin sitte koske.” (I1)

Selonteosta on tulkittavissa konformististen perusteluiden tason 2,5 perusteluluokka,

jossa normatiivisia standardeja muokataan lapsen iän mukaisesti. Normatiivisina

standardeina pidettiin tässä haastattelussa kahdenlaisia asioita. Ensinnäkin haastateltava

näytti pitävän tasa-arvon toteutumista perheessä tärkeänä. Kotitöihin osallistuminen

nähtiin siis jokaisen perheenjäsenen tehtävänä; kortensa kekoon kantamisena. Toiseksi

haastateltava vaikutti antavan kotitöiden tekemiselle itseisarvoa: hän kuvasi niitä

askareiksi, jotka “nyt vaan on pakko tehdä” (I1). Haastateltavan perusteluista ei

löytynyt kuvauksia lapsen yksilöllisistä piirteistä, mikä kertoo perusteluiden

yksilöllistymättömyydestä.
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Neljännessä haastattelussa väittämää lähestyttiin lapsen osallistumisen kautta.

Haastateltavan mielestä oli tärkeää, että lapsi osallistui kotitöihin - hän kertoi, että

heidän perheessään ei ollut sallittua suhtautua negatiivisesti, jos joku perheenjäsen pyysi

apua askareisiin. Haastateltavan mielestä vastuuta yhteisten kotitöiden tekemisestä ei

kuitenkaan kuulunut sysätä lapselle, vaan pitää hänen roolinsa nimenomaan

osallistuvana. Hän koki myös vaikeana nimetä kotitöitä, joihin lapsi ei voisi osallistua,

vaan piti tärkeänä sitä, että lapsi voisi kokeilla kaikkea.

Kotitöillä oli haastateltavan mielestä tulevaisuuteen valmistava merkitys: “Jos

kiinnostaa sit ku ne lähtee opiskelee ni pakkohan niiden on kaikki sit osata tehä ite

kuitenki.” (I2). Hän myös ilmaisi, että osallistumisen määrä kasvoi lapsen vanhetessa, ja

että vanhemmalta lapselta vaadittiin enemmän kuin nuoremmilta. Lasten pääasialliset

kotitöihin liittyvät tehtävät olivat haastateltavan mielestä välittömästi lapsiin itseensä

liittyvät asiat.

Selonteosta on tulkittavissa konformististen perusteluiden tason 2,5 perusteluluokka,

jossa normatiivisia standardeja muokataan lapsen iän mukaisesti. Se, että eri-ikäisiltä

lapsilta vaadittiin erilaista osallistumista viittaa siihen, että haastateltavalle oli

muodostunut melko tarkka käsitys lapsen iän ja taitotason välisestä suhteesta. Lasten

yksilöllisistä piirteistä ei tästä puheenvuorosta löytynyt mainintoja.

Viidennessä haastattelussa väittämää lähestyttiin kokeilun ja lapsen työpanoksen

merkittävyyden kannalta. Haastateltava oli sitä mieltä, että lapsen kuului osallistua

kotitöihin ja kokeilla niitä, mutta että hänen perheessään kokeilut usein tuottivat

vanhemmalle lisätyötä. Haastateltava mainitsi, että ei tiennyt mitkä olisivat lapsen

ikätasolle (neljä vuotta) sopivia kotitöitä. Hän kertoi antavansa, toisinaan hieman

vastahakoisesti, lapsen tutustua kotitöiden tekemiseen leikin varjolla, esimerkiksi

laittamalla leikkiruokaa oikeista aineksista: “she’s allowed to (huvittuneesti) try. I don’t

know when it should turn into real (1 sek tauko) productivity. I hope soon (nauraa).”

(Ä3).

Haastateltava ilmaisi myös voimakkaasti, että hän toivoisi lapsen oppivan tekemään

töitä siten, että hän voisi luottaa lapsen suoriutuvan niistä itsenäisesti. Hän totesi, että

hänen lapsensa jo hoitikin asioita, jotka välittömästi liittyivät häneen itseensä, kuten

likaisten vaatteiden viemistä pesuun tai lelujen siivousta, mutta että hän ei vielä

osallistunut kovinkaan menestyksekkäästi koko perheen yhteisiin askareisiin. Tavoite
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lapsen kotitöiden tekemisessä oli tässä haastattelussa lapsen itsenäisessä

suoriutumisessa tulevaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan näkynyt selonteossa kotitöiden

tekemisen opettelua eteenpäin vievänä agendana, vaan haastateltava keskittyi pohtimaan

tilannetta haastatteluhetkellä. Itsenäiseen suoriutumiseen liitettiin luottamuksentunteita

ja kiitosta: yhdessä tekeminen vaikutti viestivän tälle haastateltavalle epäluottamusta

lapsen kykyihin ja taitoihin.

Selonteosta on tulkittavissa integratiivisten perusteluiden tason 4 perustelutyyli, jossa

korostuu lapsen taitojen (luovakin) harjoittaminen hänen omien ajankohtaisten

mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Haastateltavan toteamus siitä, että hän ei tiedä,

mikä on lapselle ikätasoista osaamista, viittaisi siihen, että hän on kiinnostunut

selvittämään, mihin lapsi yksilönä pystyy.

Kuudennessa haastattelussa väittämää lähestyttiin lapsen kykeneväisyyden kautta.

Haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapsi osallistuu kotitöihin oppiakseen tulevaisuuden

varalle. Hän ilmaisi suoraan haluavansa ehkäistä osaamattomuutta: “ainakin nyt kuullu

sitä et (hymähdys; huvittuneesti) ei nykyään nuoret enää osaa tehä mitään niin niin”

(Ä4).

Haastateltava pohti haastattelussa jonkin verran lapsen kykyä osallistua kotitöihin

lapsen pienestä koosta johtuvien fyysisten rajoitteiden kannalta. Hän koki, että hänen

omat lapsensa eivät aina pystyneet osallistumaan niihin kotitöihin, joihin olisivat

halunneet, sillä ne olisivat edellyttäneet esimerkiksi ylettymistä korkealle. Haastateltava

kertoi kuitenkin keksineensä ainakin osaratkaisun ongelmaan antamalla lapsen tehdä

niitä osia kotitöistä, joihin pystyi - esimerkiksi tyhjentämään astianpesukoneesta

keittiössä alemmille tasoille tulevat astiat. Haastateltava piti tärkeänä sitä, että lapsi sai

halukkuutensa mukaisesti osallistua kotitöihin, vaikka lapsen työn jälki toisinaan

aiheuttikin vanhemmalle lisätyötä. Hän myös kertoi, että hänen lapsillaan oli oma

vastuualueensa, oman huoneen siivoaminen, jonka hoitamista heiltä edellytettiin.

Selonteosta on havaittavissa individualististen perusteluiden tason 3 perusteluluokka,

jossa vanhempi muokkaa käyttäytymistään lapsen yksilöllisten piirteiden mukaisesti.

Tässä haastattelussa muokkaus näyttää tapahtuvan pitkälti kotitöiden pilkkomisen

kautta, sillä haastateltavan selonteosta piirtyy kuva lapselle rajoittavasta ja vaikeasta

ympäristöstä. Haastateltava vaikuttaa pilkkovan askareita pienempiin osiin jotta lapsen
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yksilölliset mielenkiinnon kohteet tulisivat kohdatuiksi. Näin ollen hänen

suhtautumisensa väittämään on lapsilähtöinen ja lapsen näkökulman huomioiva.

5. Yhteenveto ja pohdinta

Yhteenvetäen totean, että haastateltavien suhtautuminen lastenkasvatukseen esittämieni

väittämien kautta oli yleisesti lasta korostavaa ja rationaalisuuteen pyrkivää. Tulkinta

rationaalisuuteen pyrkimisestä sopii aikaisempien tutkimusten havaintoihin

suomalaisesta vanhemmuudesta ja elämäntavasta yleisesmminkin, jossa elämän

ennakoitavuutta on pidetty tärkeänä, ilon ja onnellisuuden jäädessä vähemmälle

huomiolle (Crittenden, 2000; Hautamäki ym., 2008, 2010). Haastateltavat olivat pitkälti

yksimielisiä, sillä he olivat suurimmilta osin keskenään joko samaa tai eri mieltä

täsmälleen samoista väittämistä. Poikkeukset tapahtuivat vain yksittäisten väittämien

kohdalla. Haastateltavat tukivat usein argumentaatiotaan omasta perheestään kertovin

esimerkein. Puheenvuorot olivat myös sikäli vivahteikkaita, että niistä löytyi toisinaan

niin sanottuja yhdistelmänäkökulmia. Toisin sanoen aineistosta hahmotellut asenteiden

eri aspektit olivat melko yhdenmukaisia, mutta eivät täysin homogeenisiä.

Joidenkin väittämien kohdalla aineistosta nousi esiin taustateorioideni valossa

odottamattomia haastateltavia yhdistäviä näkökulmia ja perustelutapoja. Näitä olivat

väittämän 3 kohdalla esiintynyt tapa keskittyä pohtimaan perheiden sisäistä

päätöksentekodynamiikkaa ja sivuuttaa samalla lapsen kuunteleminen ilmiönä.

Väittämän 4 kohdalla puolestaan ilmeni suhtautuminen jäähyyn ennen kaikkea pienille

lapsille sopivana rangaistuksena. Näiltä osin kulttuurin vaikutuksesta oli mahdollista

tehdä huomioita aineiston sisällä: ei-suomalaistaustaisen haastateltavan selonteot olivat

tyyliltään ja huomioiltaan erilaisia kuin suomenkieliset puheenvuorot. Tämä viittaisi

siihen, että aineistoni lastenkasvatusasenteissa järkeistäminen ja rationaalisuuteen

pyrkiminen näyttäytyy edelleen tarkoituksenmukaisena suomalaisesta näkökulmasta.

Tässä työssä lapsikeskeiselle näkökulmalle ominaiseksi muodostui se, että monessa

haastattelussa vanhemman näkökulmaa sekä vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ei

käsitelty kovin avoimesti. Yhtä vanhempaa lukuun ottamatta, vanhempien diskurssi

etäännytti heitä omista ja lastensa tunteista, mikä aikuisten

kiintymyssuhdehaastattelussa on todettu liittyvän välttelevään kiintymyssuhteeseen
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(Crittenden, 2006). Lasta ja lapsen näkökulmaa käsiteltiin varsin irrallaan

ympäristöstään. Vaikka esimerkkejä perhearjesta kerrottiinkin spontaanisti, kuvauksia

lasten luonteista tai toiminnasta löytyi lopulta melko vähän: puheenvuorot käsittelivät

varsin väittämiä usein yksilöllistymättömällä tavalla. Tämä eroaa muualla tehdyistä

tutkimuksista: esimerkiksi Ruotsissa on havaittu vanhempien päinvastoin tiedostavan ja

korostavan omaa merkitystään lastensa kasvattajana (Halldén, 1992, 2. 98-111).

Toisaalta havaintoni on linjassa Hautamäen (2000b) toteamuksen kanssa siitä, että

suomalaiset vanhemmat aliarvioivat omaa merkitystään lapsensa sosio-emotionaalisessa

kehityksessä.

Seuraavaksi käyn vielä yhteen vetäen läpi jokaisen väittämän. Ensimmäisen väittämän

(“On tärkeää, että lapsi saa ilmaista minulle myös kielteisiä tunteitaan, oli syy niihin

mikä hyvänsä.”) kanssa kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä. Luokittavassa

analyysissa ilmeni, että lapsen kielteisten tunteiden ilmaisu nähtiin pitkälti oppimisen

näkökulmasta. Negatiivisia tunteita aiheuttavia tilanteita pidettiin siis lapselle

tilaisuuksina oppia negatiivisten tunteiden käsittelyä ja ilmaisua.

Yksittäiset haastateltavat nostivat esiin vanhemman näkökulmaa toteamalla, että lapsen

negatiiviset tunteenpurkaukset saattoivat herättää vanhemmassakin negatiivisia tunteita

tai satuttaa häntä. Vanhemman rooli vaihteli selonteoissa aktiivisesta tunteiden

sanoittajasta ja opettajasta hiljaisempaan kuuntelijaan. Selonteoista löytyi yksittäisiä

lapsen negatiivisten tunteiden ilmaisuun liittyviä arvottavia ilmaisuja.

Tulkitsevassa analyysissa tarkasteltiin haastateltavien selontekoja suhteessa Suomessa

yleiseen välttelevään kiintymystyyliin ja sen ilmenemismuotoihin. Tällaisesta

perinteisestä suhtautumisesta löytyi viitteitä yhdestä haastattelusta, ja siihen liittyi

aiemmin huomattuja arvottavia ilmaisuja.

Toiseksi tulkitsevassa analyysissa tarkasteltiin haastateltavien perusteluja suhteessa

vanhemmuustyyleihin. Haastateltavien suhtautuminen näyttäytyi pääosin

auktoritatiivisena, mutta joistakin selonteoista oli tulkittavissa myös piirteitä sallivasta

vanhemmuustyylistä. Tämä näkyi etenkin siinä, että vanhemman roolia ja näkökulmaa

häivytettiin ja väittämään keskityttiin vastaavasti enemmän (tai täysin) lapsikeskeisesti.
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Kolmanneksi tulkitsevassa analyysissa käsiteltiin haastateltavien selontekoja suhteessa

vanhemmuuden perusteluiden asteikkoon. Haastateltavien perustelut sopivat

useimmiten konformistisiin perusteluihin tasoille 2 ja 2,5, eli heidän kannanotoissaan

korostuivat normatiiviset standardit ja vanhemman käyttäytymisen muokkaaminen

jonkun lapsen piirteen mukaisesti. Jotkut selonteot sopivat paremmin individualististen

perusteluiden tasolle 3. Tämän väittämän kohdalla haastateltavien perustelut eivät siis

kovinkaan usein olleet lapsikeskeisyydestään huolimatta yksilöllistyneitä.

Toisen väittämän (“Lasta ei ole hyvä pitää sylissä liikaa”) kanssa kaikki haastateltavat

yhtä lukuun ottamatta olivat eri mieltä. Väittämän kanssa samaa mieltä oleva

haastateltava korosti vanhemman tilannelukutaitoa: liika sylissä oleminen oli siis hänen

mielestään tilannesidonnainen ilmiö. Puheenvuorossaan hän kuvasi, kuinka koki omien

lastensa pyrkivän syliin hänelle sopimattomaan aikaan.

Haastateltavat suhtautuivat väittämään lapsikeskeisesti: syli nähtiin ensisijaisesti lapsen

hyvinvoinnin kannalta tärkeänä. Sylissä pitäminen kumpusi myös kaikkien

haastateltavien mielestä lapsen halusta tai tarpeesta olla sylissä, ja tämän halun tai

tarpeen täsmennettiin joidenkin haastateltavien toimesta olevan yksilöllinen.

Haastateltavat kyseenalaistivat myös väittämässä esiintyvän sanan liikaa ja arvottivat

väittämän vanhanaikaiseksi.

Väittämänkaltainen suhtautuminen ei kuitenkaan vaikuttanut suurimmalle osalle

haastateltavista täysin vieraalta, vaan se tunnistettiin jollain tasolla. Tämän väittämän

kohdalla haastateltavien perusteluista oli tulkittavissa viitteitä useasta

vanhemmuustyylistä. Toisaalta se, että sylissä oloa monesti kuvattiin niin

yksiselitteisesti lapsen näkökulmasta kertoisi sallivalle vanhemmuustyylille ominaisesta

ajatuksesta vanhemmasta resurssina lapselle. Toisaalta eräässä haastattelussa lapsen

sylissä olosta puhuttiin vastavuoroisena tapahtumana, mikä viittaisi auktoritatiiviseen

suhtautumiseen.

Verratessa haastateltavien puheenvuoroja vanhemmuuden perusteluiden tasojen

asteikkoon selvisi, että valtaosa haastatteluista sopi yksilöllisiin perusteluihin tasolle 3.

Yksi haastattelu sopi paremmin integratiivisiin perusteluihin tasolle 4. Tämän väittämän

kohdalla haastateltavien perustelut siis olivat selkeästi yksilöllistyneitä, hänen ja lapsen

piirteisiin sovellettuja.
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Kolmannen väittämän (“Lasta on hyvä kuunnella häntä itseään koskevissa arkisissa

asioissa. Päätös lapsen toiveiden toteuttamisesta on viime kädessä aikuisen.”) kanssa

kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä. Niin ikään kaikki haastateltavat tekivät eron

aikuisten päätettävien ja lapsen päätettävien asioiden välille esimerkkien kautta.

Luokittavan analyysin kautta oli mahdollista luokittaa näkökulman painotuksien

mukaisesti. Jotkut haastateltavat painottivat lapsen osallisuutta päätöksentekoon. Tästä

näkökulmasta lapsi nähtiin vaikuttajana, joka esimerkiksi valitsee itse vanhemman

määrittelemistä vaihtoehdoista.

Toisessa näkökulmassa lapseen suhtauduttiin itsenäisenä päätöksentekijänä. Tässä

suhtautumistavassa tärkeänä pidettiin lapsen päätöksenteon kunnioittamista.

Haastateltavien kertomissa esimerkeissä tämä näkyi muun muassa siten, että

haastateltavat kertoivat olevansa puuttumatta lapsen vaatevalintoihin. Tässä

näkökulmassa vanhempien määrittämiä vaihtoehtoja ei siis käsitelty näkyvästi. Lisäksi

yksi haastateltava puhui rahan arvosta arkisena asiana, jota hän haluaisi käsitellä

lastensa kanssa. Tässä yhdistyivät molemmat lapsen kuuntelun näkökulmat, perustelut

ja väittämän käsittely luisuivat kuitenkin tämän väittämän kohdalla monesti

keskusteluksi siitä, kuka perheessä päättää mistäkin asioista, jolloin väittämän käsittely

ilmiönä jäi vähäiseksi.

Tulkitsevan analyysin kautta tarkasteltuina haastateltavien selonteot vaikuttivat pääosin

auktoritatiivisilta, mutta joukkoon mahtui myös autoritäärisiä piirteitä osoittavia

näkökulmia. Auktoritatiivisuutta osoitti se, että lapsen näkökulma huomioitiin

päätöksenteossa myös silloin, kun se erosi vanhemman kannasta. Autoritäärisyydestä

kertoi se, että jotkut haastateltavat vaikuttivat tietyissä tilanteissa asettavan lapsen ja

vanhemman näkökulmat hierarkkiseen suhteeseen toisiinsa, josta jäi puuttumaan

auktoritatiiviselle vanhemmuustyylille ominainen hyväntahtoinen auktoriteetti.

Selontekoja vanhemmuuden perustelun tasojen asteikolle asetettaessa selvisi, että

haastateltavien perustelut hajaantuivat jonkin verran. Useimmin haastateltavien

näkökannat sopivat konformistisiin perusteluihin tasolle 2,5, jossa normatiivisia

standardeja muokataan jonkun lapsen piirteen mukaisesti. Osa perusteluista sopi
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kuitenkin paremmin individualistisiin ja integratiivisiin perusteluihin tasoille 3 ja 4,

joissa näkemykset ovat yksilöllistyneitä.

Neljäs väittämä (“Jäähy tai jäähyllä uhkaaminen on hyvä kurinpitotapa, kun lapsi on

tehnyt väärin.”) jakoi haastateltavia eniten kaikista väittämistä. Valtaosa haastateltavista

oli samaa mieltä väittämän kanssa, mutta muutamat haastateltavat eivät yhtyneet siihen.

Jotkut haastateltavat myös ilmaisivat tämän väittämän kohdalla ambivalenttia

suhtautumista. Haastateltavien suhtautuminen vaihteli myös suhteessa eri ympäristöihin,

kuten kouluympäristöä verrattaessa kotiympäristöön.

Tässä aineistossa jäähy oli tai oli ollut käytössä yhtä lukuun ottamatta kaikkien

haastateltavien perheissä. Yleisesti jäähy nähtiin rauhoittumispaikkana lapselle ja lapsen

ei-toivotun käyttäytymisen katkaisijana. Perinteistä jäähyn toteutumistapaa esiintyi vain

muutamissa puheenvuoroissa.

Toistuva näkökulma oli myös jäähyn näkeminen erityisesti pienten lasten (alle 4-

vuotiaiden) rangaistuksena Haastateltavat totesivat monesti eksplisiittisesti, että he

kokivat jäähylle löytyvän toimivuudeltaan hyvin vähän vaihtoehtoja tämän ikäisille

lapsille. Väittämässä esitetty hyvyys tulkittiin siis usein tarkoittamaan toimivuutta.

Haastateltavat pohtivat jatkokysymyksen kautta myös suhtautumistaan jäähyyn perhettä

suuremmissa ryhmissä, kuten kouluissa tai päiväkodeissa. Jäähyä puoltavissa

näkökannoissa painotettiin pääasiallisesti ryhmän toimivuutta, kun taas jäähyä

vastustavat haastateltavat korostivat jäähyn haitallisia sosio-emotionaalisia vaikutuksia

lapseen.

Tulkitsevassa analyysissa haastateltavien puheenvuoroja tarkasteltiin ensin suhteessa

vanhemmuustyyleihin. Tämän väittämän kohdalla löytyi piirteitä sekä auktoritatiivisesta

että autoritäärisestä vanhemmuustyylistä. Auktoritatiivisuus ilmeni jäähyn

vastustamisena sen perinteisessä muodossa. Usea haastateltava kertoi muokanneensa

jäähyä omaan perheeseensä sopivaksi esimerkiksi siten, että jäähy toteutuu lapsen ja

vanhemman välisenä keskusteluna rauhallisessa paikassa.

Autoritäärisyys ilmeni perinteisemmän suhtautumistavan kautta, jossa haastateltava

kertoi toteuttavansa jäähyn siten, että lapsi rauhoittuu yksin erillään muista
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perheenjäsenistä. Jäähyyn johtaneista syistä saatettiin puhua lapsen kanssa, mutta niitä

kuvattiin asioista kertomiseksi. Yleinen huomio jäähystä puhuttaessa oli, että sitä

kutsuttiin rangaistukseksi myös jäähyä muokanneiden haastateltavien parissa. Jäähyn

vaikutuksia lapsen psyykkiselle kehitykselle käsiteltiin hyvin vähän. Tätä seikkaa

käsitelleet haastateltavat eivät uskoneet jäähyllä olevan haitallisia vaikutuksia lapsen

sosio-emotionaaliselle kehitykselle.

Tämä näkökulma yhdistettynä siihen, että jäähy pääosin nähtiin pienille lapsille

soveltuvana rangaistuksena vaikuttaa epäempaattiselta suhtautumistavalta sikäli, että

lapsen kokemaa eroahdistusta ja vanhemman merkitystä turvasatamana ja lapsen

vahvojen tunteiden säätelijänä ei huomioitu (Bowlby 1998; Ainsworth ym., 1978;

Crittenden, 2006). Tämän väittämän kohdalla oli lisäksi mahdollista teoreettisesti

tarkastella lapsen ymmärrystä rangaistuksista.

Haastateltavien kuvauksista kävi ilmi, että he toisaalta vaikuttivat kurinpitotilanteissa

käyttävän lähestymistapoja, jotka Selmanin (1980) määritelmässä ovat ominaisia

aineiston lapsia vanhemmille lapsille, mutta toisaalta monesti itse olivat lapsen kanssa

häntä tukemassa rangaistus- tai kurinpitotilanteessa. Vanhemmuuden perusteluiden

asteikolla haastateltavien perustelut sopivat asteikolle melko laajasti, konformististen

perusteluiden tasolta 2,5 integratiivisiin perusteluihin tasolle 4.

Viidennen väittämän (“Lapsella tulee olla vanhempiensa päättämiä rajoja ja sääntöjä,

kuten säännöllinen päivärytmi nukkumaanmenoaikoineen.”) kanssa kaikki

haastateltavat olivat samaa mieltä. Luokittavan analyysin kautta oli määriteltävissä

kolme näkökulmaa, josta väittämää tarkasteltiin: turvallisuusnäkökulma,

opetusnäkökulma ja kykyjen näkökulma. Suurin osa haastateltavista tarkasteli väittämää

kahdesta edellä mainitusta näkökulmasta; yksi haastateltava käytti perusteluja

ainoastaan yhdestä näkökulmasta. Osa haastateltavista suhtautui väittämään

eksplisiittisesti auktoriteettikysymyksenä.

Tulkitsevassa analyysissa vanhemmuustyylien suhteen kävi ilmi, että haastateltavien

selonteot sisälsivät viitteitä sekä auktoritatiivisen että autoritäärisen vanhemmuustyylin

ominaisuuksista. Eri näkökulmien yhdistelmät ja haastateltavien tekemät tulkinnat niistä

vaikuttivat pitkälti siihen, minkälainen vaikutelma heidän selonteoistaan tuli.
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Esimerkiksi turvallisuuden ja kykyjen yhdistetty näkökulma näyttäytyi

auktoritatiivisena silloin, kun selonteossa painotettiin lapsen psyykkistä

turvallisuudentunnetta ja vanhemman rajojen ja sääntöjen myötä toteuttamaa

hyväntahtoista ohjausta.

Sama näkökulmayhdistelmä puolestaan näyttäytyi autoritääriseltä silloin, kuin

vanhemman auktoriteetinkäyttö nähtiin itsessään tärkeänä, neuvotteluun ei kannustettu

ja lapsen turvallisuudentunnetta käytettiin auktoriteetinkäytön oikeuttajana. Myös

yhdistyneessä opetuksen ja turvallisuuden näkökulmassa vanhemman ja lapsen suhde

vaikutti asettautuvan autoritääristä vanhemmuutta muistuttavaan hierarkkiseen

asetelmaan, jossa vanhemman rooli tiedollisesti edistyneempänä opettajana ja lapsen

rooli passiivisempana vastaanottajana korostuivat.

Puhtaasti kykyjen näkökulmasta väittämää käsitteli yksi haastateltava, ja hänen

suhtautumisestaan oli tulkittavissa viitteitä sekä auktoritatiivisesta että autoritäärisestä

suhtautumisesta. Toisaalta hän piti tärkeänä lapsen ikätasoista motivointia rajojen ja

sääntöjen noudattamisessa, mikä viittaa auktoritatiiviseen suhtautumiseen. Toisaalta hän

vaikutti myös arvottavan lapsen näkökulman aikuisen näkökulmaa vähemmän

arvokkaaksi, mikä viittaa autoritääriseen suhtautumiseen.

Tulkitessani aineistoa tämän väittämän kohdalla vanhemmuuden perusteluiden asteikon

kautta huomasin, että kaikki haastateltavat asettuivat asteikolla eri kohtaan. Näin ollen

tämän väittämän kohdalla oli perusteluiden tasoissa eniten hajontaa: lähes kaikki tasot

olivat jollain tapaa edustettuina.

Kuudennen väittämän (“Lasta ei pidä kehua, sillä hän saattaa ylpistyä.”) kanssa kaikki

haastateltavat olivat eri mieltä. Tämän väittämän kohdalla kaikki eivät antaneet suoraa

perustelua kannalleen, vaan lähestyivät sitä usein kertomalla esimerkkejä siitä, kuinka

he itse toimivat kehuessaan lapsiaan. Haastateltavilla oli myös näkemyksiä siitä,

minkälaisista syistä lasta voi tai ei voi kehua. Lisäksi he kiinnittivät melko paljon

huomiota kehumistapaansa.

Luokittavan analyysin avulla kehumisen syyt jaettiin arvostettujen ja paheksuttujen

kehumisen syiden kategorioihin. Arvostetuiksi syiksi mainittiin yritys, ikä- ja
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taitotasoon nähden hyvä suoritus sekä hyvät teot. Paheksuttuina syinä pidettiin

perusteetonta kehumista sekä laadultaan vääränlaista kehumista, kuten lapsen

ominaisuuksien ylistämistä. Kaikenlaisten kehujen nähtiin vaikuttavan lapsen mieleen:

tämän väittämän kohdalla pohdittiin siis usein lapsen psyykkistä kehitystä.

Väittämään sisäänrakennettua perustelua ylpistymisestä haastateltavat vastustivat, mutta

osasta puheenvuoroja oli tulkittavissa, että suhtautuminen oli jollain tavalla

haastateltaville entuudestaan tuttu. Esiin nousi muutamia kannanottoja kehumisen ja

ylpistymisen syy-seuraussuhteiden realistisuuteen sekä ylpistymisen taustojen

monimuotoisuuteen. Tulkitsevassa analyysissa yleiseksi huomioksi nousi vakavuus,

jolla kehumiseen suhtauduttiin. Haastateltavien selontekoja tulkittiin ensin sekä

vanhemmuustyylien että kiintymystyylien kautta.

Vanhemmuustyylien suhteen haastateltavien perusteluista löytyi sekä auktoritatiivisia

että autoritäärisiä piirteitä. Auktoritatiiviselle vanhemmuustyylille ominaista vaativaa

mutta rakastavaa suhtautumistapaa edusti se, että lapsen näkökulma tunnistettiin ja

tunnustettiin. Lapsen kehumiseen suhtauduttiin siis myönteisesti onnistumistilanteiden

lisäksi myös tilanteissa, joissa lapsi oli yrittänyt, mutta epäonnistunutkin.

Haastateltavilla oli kuitenkin näkemyksensä siitä, milloin lasta ei tulisi kehua.

Autoritääristä vanhemmuustyyliä edusti kehutaan kun on syytä -tyyppinen

suhtautuminen, jossa kehuminen näyttäytyi erityiskiitoksena lapselle. Yhteistä

molemmille näkökulmille oli se, että kehuminen näyttäytyi harkitulta toiminnalta.

Tällainen suhtautuminen on ollut tunnistettavissa joissakin suomalaisten otosten

välttelevää kiintymystyyliä edistävässä vuorovaikutuksessa, jossa huomiota ja

hellyydenosoituksia perinteisesti on jaettu niukasti (Hautamäki, 2010; Kemppinen,

2007). Tähän liittyen useampi haastateltava ilmaisi tekevänsä eroa väittämänkaltaiseen

suhtautumistapaan ja päinvastoin kehuvansa lastaan. Tämä viittaisi siihen, että sanalliset

hellyydenosoitukset ovat tässä aineistossa vakiinnuttaneet paikkansa perheensisäisessä

vuorovaikutuksessa.

Toiseksi tulkitsevassa analyysissa haastateltavien kannanottoja tarkasteltiin suhteessa

vanhemmuuden perusteluiden tasojen asteikkoon. Tämän väittämän kohdalla

haastateltavien perusteluissa oli jonkin verran hajontaa, mutta löytyi myös samaa
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asteikon tasoa edustavia selontekoja. Useampi perustelu sopi parhaiten konformistisiin

perusteluihin tasolle 2,5 sekä integratiivisiin perusteluihin tasolle 4. Haastateltavien

perustelut olivat siis sekä yksilöllistymättömiä että yksilöllistyneitä.

Seitsemännen väittämän (“Lapsen tulee osallistua ja tehdä kotitöitä ikänsä ja kykynsä

mukaan.”) kanssa kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä. Väittämää lähestyttiin

useasta eri näkökulmasta, joista pääasiallisiksi muodostuivat luokittavan analyysin

kautta eritellyt lapselle osoitettujen, soveltuvien ja soveltumattomien kotitöiden

kategoriat. Haastateltavilla oli monia esimerkkejä siitä, minkälaisia kotitöitä heidän

lapsensa teki ja mihin he osallistuivat. Yleisellä tasolla ei nähty esteitä sille, että lapsi

voisi osallistua kaikkiin kodin askareisiin. Käytännön esimerkit viittasivat kuitenkin

siihen, että painotettiin erityisesti lapseen itseensä liittyviä kotitöitä, kuten lelujen

siivoamista.

Lisäksi luokittavan analyysin kautta oli eriteltävissä kaksi suhtautumistapaa kotitöiden

tekemisprosessiin: kotitöistä puhuttiin yhdessä tekemisenä tai yhteisenä tekemisenä,

riippuen mitä kohtaa prosessissa painotettiin. Yhteisen tekemisen näkökulmassa

korostui kotitöiden tekovaihe ja perheyhteisöä lujittava merkitys. Tätä näkökulmaa

kuvasi esimerkiksi se, että kotitöitä pidettiin miellyttävämpinä, jos lapset toivat niihin

leikin näkökulmaa. Yhdessä tekemisen näkökulmassa painottui puolestaan työn tulos.

Tästä näkökulmasta lapsen kyvyt suoriutua kotitöistä nähtiin rajallisina. Näin ollen

kotitöiden teko näyttäytyi monesti harjoitustilaisuuksina tulevaisuutta varten.

Yhteisen tekemisen ja yhdessä tekemisen näkökulmat myös arvotettiin puheenvuoroissa.

Esiin nousi huomioita yhteisen tekemisen kautta oppimisesta, mutta myös näkökulma

siihen, että yhdessä tekeminen saattoi näyttäytyä epäluottamuksena lapsen kykyihin ja

taitoihin.

Suhteessa vanhemmuustyyleihin haastateltavien selonteot näyttäytyivät tulkitsevassa

analyysissa auktoritatiivisina. Lapselle kerrottiin sekä osoitettavan joitakin

kodinhoidollisia tehtäviä, että neuvoteltavan toisista. Myös lapsen kiinnostuksen kohteet

huomioitiin hänen motivoinnissaan kotitöiden tekoon. Lisäksi tärkeänä pidettiin

erilaisten askareiden kokeilemismahdollisuuden antamista. Kotitöiden tekemistä
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vaikutettiin yleisellä tasolla pidettävän itseisarvona, eikä niiden hoitamista perheen

toimesta yleisesti kyseenalaistettu.

Vanhemmuuden perusteluiden asteikoilla haastateltavien puheenvuorot jakaantuivat

tämän väittämän kohdalla jonkin verran eri tasoille, mutta keskittyivät individualistisiin

perusteluihin tason 3 paikkeille. Lapsen ikä- ja kykytasoisen kotitöiden tekemisen

suhteen haastateltavien suhtautuminen oli siis pääosin omille lapsilleen yksilöllistynyttä.

Käsitys vanhemmuudesta: vanhemmuustyylien ja vanhemmuuden perustelun näkökulma

Vanhemmuustyylien suhteen haastateltavien suhtautuminen vaikutti useimmiten

auktoritatiiviselta. Perustelujen joukosta löytyi kuitenkin myös viitteitä autoritäärisestä

vanhemmuustyylistä. Sallivan vanhemmuustyylin kaltaisista suhtautumistavoista oli

tässä aineistossa vähän viitteitä.

Havaintoni eroaa osaksi aikaisemmista tutkimustuloksista, joissa suomalaista

nykyvanhemmuutta on mm. epäröivän kasvatuskulttuurin pohjalta kuvattu

sallivammaksi (Hautamäki, 2000b, 2010; Kalliala, 1999), mutta myös matkalla kohti

auktoritatiivista vanhemmuutta. Hautamäen ja Kallialan tutkimukset käsittävät

kuitenkin myös reaalisen käyttäytymisen tason, ei pelkästään mitä vanhemmat sanovat

tai haluavat tehdä.

Vanhemmuuden perusteluiden asteikolla haastateltavien selonteot kattoivat yhteensä

miltei koko asteikon. Tavallista oli, että haastateltavalla oli jokin ns. perustaso, jolle

hänen selontekonsa sopi useimman väittämän kohdalla. Tältä perustasolta saatettiin

joidenkin väittämien kohdalla poiketa ylös- tai alaspäin. Lisäksi oli tavallista, että

haastateltavat olivat perustelutyyleiltään johdonmukaisia mitä tuli eri väitteisiin:

yksilöllistyneet ja yksilöllistymättömät perustelut jakaantuivat siis useimmiten samoille

haastateltaville.

Vanhemmuustyylien kannalta auktoriteetinkäytön funktiot ovat erilaiset riippuen siitä,

käyttääkö niitä autoritäärinen, salliva vai auktoritatiivinen vanhempi. Koska sallivasta

vanhemmuustyylistä löytyi tästä työstä vain muutamia viitteitä, mielekkääksi

muodostuu pohtia autoritäärisen ja auktoritatiivisen vanhemmuustyylin ilmentymiä
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haastateltavien suhtautumisissa. Auktoriteetinkäyttöä kuvattiin yleisellä tasolla

eksplisiittisesti melko vähän, mutta selkeimmin jäähyä koskevassa väittämässä.

Haastateltavien parissa nousi esiin yksittäisiä kommentteja siitä, minkälainen toiminta

johtaa haastateltavan perheessä jäähyyn. Tällaista toimintaa oli esimerkiksi

väkivaltaisuus sisarusta kohtaan. Suurin osa haastateltavista ei kuitenkaan käsitellyt

asiaa tai antanut konkreettisia esimerkkejä, vaan jäähystä puhuttiin yleisellä tasolla.

Jäähyyn suhtautumisen kannalta on kuitenkin mielenkiintoista miettiä suomalaisen

lastenkasvatusperinteen vaikutuksia nykytilanteeseen. Haastateltavat suhtautuivat

pääosin myönteisesti jäähyyn kurinpitomenetelmänä. Jotkut haastateltavat noudattivat

perinteisempää mallia jäähystä, missä lapsi on jäähyllä yksin joutuen itse rauhoittamaan

itseään. Useat kuitenkin kertoivat muokanneensa jäähyä heidän perheensä arvoille ja

toimintatavoille sopivammaksi.

Muokkaus kertoo uudelleensuhtautumisesta perinteisiin tapoihin ja liitty mahdollisesti

alussa pohdittuihin lastenkasvatuskulttuurin muutoksiin. Joillakin haastateltavilla

uudelleensuhtautuminen ilmaistiin suoraan toteamalla, että jäähyä kohtaan esitetty

kritiikki tunnettiin. Toisilla uudelleensuhtautuminen oli sikäli epäsuorempaa, että

muokatuista toimintatavoista kerrottiin, mutta niihin johtaneita polkuja ei käsitelty

ääneen haastattelussa. Tavallinen muokkaus oli sellainen, että vanhempi oli lapsen

kanssa jäähyllä: jäähy nähtiin ensisijaisesti rauhoittumispaikkana lapselle, jossa hän

yhdessä vanhemman kanssa kävi läpi jäähyyn johtaneita tapahtumia. Tällöin jäähy ei

kuitenkaan enää ole sosiaalisen eristämisen väline, vaan kipeitä tuntoja jaetaan ja

käsitellään yhdessä. Tässä suhtautumistavassa vanhemman ja lapsen väliselle

keskustelulle annettiin arvoa.

Kielenkäytöllisesti mielenkiintoinen huomio tämän väittämän kohdalla oli se, että

jäähystä puhuttiin usein rangaistuksena, myös jäähyä muokanneiden haastateltavien

parissa. Koska keskustelu kuuluu olennaisena osana auktoritatiiviseen

vanhemmuustyyliin, sitä ei voi pitää rangaistuksena. Tähän kielelliseen ristiriitaan

voisikin olla mielenkiintoista syventyä jatkotutkimuksen muodossa. Onko

jäähykäytäntö esimerkiksi niin vakiintunut, että siihen liittyvä kielenkäyttö on vaikeasti

kyseenalaistettavissa, vaikka itse menettelytapaa muutettaisiin?
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Keskustelu dialogina, jossa kaksi eri näkökulmaa tunnustetaan, on auktoritatiiviselle

vanhemmuudelle ominainen kanssakäymisen muoto myös yleisesti, ei pelkästään

kurinpitotilanteissa. Tämän työn aineistossa kuvattiin toisinaan kanssakäymistä lapsen

kanssa keskusteluksi tai yhdessä puhumiseksi. Jäi kuitenkin suurilta osin epäselväksi,

kuinka vastavuoroisena toimintana haastateltavat keskustelua pitivät. Toisin sanoen on

vaikea vastata siihen, kuinka paljon lapsen äänen nähtiin olevan kuuluvissa ja kuinka

lapsen ja vanhemman näkökulmat tunnistettiin ja tunnustettiin lapsen ja aikuisen

näkökulmiksi.

Näin ollen olisi mielenkiintoista tulevaisuudessa tutkia sitä, mitä keskustelemisella

ymmärretään lapsiperheissä. Onko keskustelu neuvottelevaa? Onko keskusteleminen

sitä, että yksinomaan vanhempi puhuu, niin että lapsen näkökulmaa ei huomioida tai se

arvotetaan negatiivisesti? Mikäli lapsen näkökulmaa ei tunnusteta, keskustelu ei ole

dialogista eikä kompromissia voida saavuttaa; puhetyyli vaikuttaa ennemminkin

autoritääriseltä.

Vanhemmuuden murros ja uusien, omanlaistensa suhtautumistapojen vakiinnuttaminen

näkyy tässä aineistossa selkeimmin kehumista koskevan väittämän kohdalla.

Kehumisen suhteen vaikutti siltä, että kehuminen usein ymmärrettiin ylistämisenä.

Useampi vanhempi ilmaisi kehuvansa lasta silloin, kun on syytä. Näin ollen aineistosta

välittyi vaikutelma, että kehumista pidettiin vakavana asiana. Haastateltaville oli myös

selvää, mistä he eivät lasta kehuisi.

Asenteiden suhteen on mielenkiintoista pohtia erilaisten kehumistapojen arvottavuutta.

Jos vanhempi kehuu lapsen hyvin sujunutta asiaa hyväksi, hän arvottaa asian. Kehu

saattaa myös jossakin määrin kuulostaa objektiiviselta. Jos vanhempi kehuu hyvin

sujuneesta asiasta esimerkiksi kutsumalla sitä vanhempaa ilahduttavaksi, kehun

subjektiivinen merkitys korostuu. Subjektiivisen merkityksen kautta painotetaan myös

kehujan ja kehuttavan välistä suhdetta: sillä vaikutetaan siis lapsen ja vanhemman

näkemyksiin ja kokemuksiin toisistaan. Näin ollen herää kysymys liittyykö

objektiiviselta kuulostava kehuminen, jossa vanhemman ja lapsen tunnesuhteeseen ei

oteta kantaa, perinteisesti Suomessa arvostettuihin itseohjautuvuusarvoihin ja

välttelevän kiintymystyylin kuvaamaan omillaan pärjäämisen kulttuuriin?

Toisaalta aineistossa painotettiin kehumisen tärkeyttä, mikä puolestaan ei ole

perinteiselle suomalaiselle (lastenkasvatus)kulttuurille ominaista. Tulkitsen tämän
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merkiksi vanhemmuuden murroksen aktiivisesta puolesta, eli tietoisesta rajanvedosta

perinteisiin suhtautumistapoihin. Murrokseen liittyvä toinen puoli näkyy mielestäni

siinä, että tämän aineiston haastateltavat keskittyvät enemmän vanhemmuuden ulkoisiin

ilmentäjiin, kuten käyttäytymismalleihin, eli kehumisen lisäämiseen. Samalla kuitenkin

taustalla vihjataan perinteisemmistä suhtautumistavoista: kehut vaikuttavat harkituilta,

ja kehuissa korostetaan (itse) suoriutumista tai järkevöitymisen kehitystä.

Käsitys lapsesta perheenjäsenenä

Pääsääntöisesti haastateltavat käsittelivät väittämiä lapsikeskeisesti ja käyttivät toisinaan

psykologisia käsitteitä sujuvasti osana ilmaisuaan. Tässä työssä haastateltavien fokus

pysyi valtaosan ajasta lapsessa: oli siis selvää, että haastateltavat käsittivät lapsen

yksilönä. Selonteoissaan haastateltavat painottivat kognitiota ja näyttäytyivät

rationaalisina.

Kognition ja rationaalisuuden painottaminen yhdistettynä yksilö- ja lapsikeskeiseen

näkökulmaan herättää kysymyksen siitä, minkälaista arvoa perheelle annetaan lapsen

ensisijaisena yhteisönä. Voi myös pohtia, onko tällaisessa lapsen henkilöä korostavassa

ja vanhemman henkilöä sivuuttavassa kielenkäytössä viitteitä perinteisestä

suomalaisesta omin avuin pärjäämisen kulttuurista nykypäivän individualistisella

painotuksella. Itseriittoisuutta ja itsenäisyyttä perinteisesti arvostavassa kulttuurissa voi

ajatella olevan vaivatonta omaksua yksilökeskeinen ihmiskuva, sillä siitä on

löydettävissä yhteneväisyyksiä perinteiseen kulttuuriin. Esimerkiksi omillaan

pärjäämisen ihanne tulkittaisiin tällaisesta näkökulmasta yksilön valintojen kautta.

Vanhemman näkökulmaa ja roolia häivytetään ehkä siksi, että lapsuudenperheen roolin

ajatellaan pienentyvän lapsen elämässä hänen kasvaessaan, joten tulevaisuuteen

valmistaminen nousee erityisen tärkeäksi tehtäväksi ja tavoitteeksi. Lähtökohtaisesti ei

siis vaikuteta uskovan, että lapsuudenperheen jäsenet liittyvät lapsen elämään

tulevaisuudessa, ainakaan kovin läheisesti.

Tulevaisuuden painottaminen näkyi etenkin väittämän 7 kohdalla, jossa kotitöiden

tekemisen hallitsemista yleisesti pidettiin lapsen tulevaisuuden kannalta tärkeänä taitona.

Arjenhallintaa, kuten oman kodin hoitamista, pidettiin useammassa haastattelussa

itseisarvona. Vertailevaksi huomioksi voi ottaa sen, että aineiston ei-

suomalaistaustainen haastateltava kuvasi lapsen kotitöiden tekemisen merkitystä

vanhemman ja lapsen välisen suhteen kautta.
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Itsensä etäännyttävä diskurssi tuli tässä työssä näkyviin myös siten, että vaikka lapsi

toisaalta vahvasti nähtiin omana erillisenä yksilönään, monilapsisten haastateltavien eri

lastensa ainutlaatuisuuden huomioiminen oli vähäistä. Yleisesti haastateltavat eivät

esimerkiksi todenneet, että lapset omien persooniensa ja vuorovaikutustapojensa kautta

jollain tavalla olisivat vaikuttaneet haastateltavan näkemyksiin lastenkasvatuksesta tai

erilaisiin toimintatapoihin. Yksittäisten väittämien kohdallajoskus kuitenkin nousi esiin

yksittäisiä huomioita siitä, miten väittämänkaltaiset tilanteet tai suhtautumiset eivät

toimineet samalla tavalla perheen jokaisen lapsen kohdalla: “Mut et, sit huomaa ku on

semmosii päivii ettei niit [vanhempien päättämiä rajoja ja sääntöjä] oikeen oo nii

varsinki pienempi tuntuu olevan vähä hukassa” (Ä6).

Tarkastellessani haastatteluita kokonaisuutena, haastateltavien käyttämät psykologiset

ilmaisut herättivät kysymyksiä. Koska psykologista tietoa on laajalti saatavilla,

esimerkiksi popularisoidussa muodossa kuten neuvontakirjallisuutena ja

kasvatusoppaina, termistön valuminen ja vakiintuminen arkikieleen on toisaalta

ymmärrettävää. Toisaalta on mielenkiintoista pohtia, minkälaiseksi ns.

arkipsykologinen tietämys muotoutuu - mitä haastateltavat esimerkiksi ymmärtävät

lapsen itsetunnolla, perusturvallisuudentunteella ja toimintamalleilla? Mille

haastateltavien psykologinen tietämys perustuu?

Yksikään haastateltava ei ilmaissut opiskelleensa tai työskennelleensä psykologian

parissa, eikä alaan suoraan liittyvää koulutusta ilmoitettu perustietolomakkeessa.

Yhdessä haastattelussa oli viitteitä henkilökohtaisesta psykologisesta tietämyksestä,

sillä väittämiä perusteltiin toisinaan lapsen psyykeen liittyvillä näkökohdilla, kuten

lapsen persoonan rakentumisella tai lapsen erillistymisellä vanhemmasta. Ottaen

huomioon Hautamäen (2000a) näkökohdan siitä, että vanhemmuuden haasteet tämän

päivän epäröivän kasvatuskulttuurin (Kalliala, 1999) aikana liittyvät

kasvattajatietoisuuden kehittämiseen voi kysyä, tarjoavatko psykologiset käsitteet

asiantuntevalta tuntuvaa apua arjen ja lastenkasvatuksen ymmärrettäväksi tekemiseen.

Toisin sanoen, nähdäänkö niiden kuvaavan omaa tilannetta ja vastaavan akuutteihin tai

perustavaa laatua oleviin kysymyksiin?

Kulttuurinen murros ja vastakkaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia näkemyksiä

Jotkut haastateltavat esittivät kulttuuri- ja yhteiskuntakriittisiä huomioita. Tulkitsen, että

tällaisella kritiikillä pyrittiin ottamaan etäisyyttä tietynlaisiin asenteisiin ja
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toimintatapoihin. Tämä näkyi erityisesti väittämien 2 ja 6 kohdalla, sillä kaikki

haastateltavat pitivät niitä vanhanaikaisina. Kantaa seurasi usein selonteko siitä, kuinka

haastateltava toimi omassa perheessään – väittämien välittämien asenteiden ei siis nähty

soveltuvan omaan perhetilanteeseen tai toimintatapoihin.

Myös muiden väittämien kohdalla esitettiin toisinaan kriittisiä näkemyksiä. Yksi

haastateltava nosti erityishuomiona esiin tunteista puhumattomuuden, jonka hän mielsi

suomalaiselle kulttuurille ominaiseksi piirteeksi. Haastateltavan perheessä pyrittiin

hänen mukaansa tietoisesti etääntymään tällaisesta suhtautumisesta suhteessa

poikalapseen. Toinen haastateltava puolestaan pohti yhteiskunnassa ja kulttuurissa

vallitsevaa suhtautumista, jonka mukaan esimerkiksi omien taitojen esiin tuominen olisi

rehvastelua. Hän kertoi ottavansa etäisyyttä tähän suhtautumiseen kehumalla lapsiaan

rajoituksetta hyvänä pitämällään tavalla, vaikka kehuminen johtaisikin esimerkiksi juuri

omien taitojen esiintuontiin.

Kulttuuriseksi kannanotoksi voi tulkita myös sen, että yksi haastateltava yhdessä

vaiheessa arvotti vanhanaikaisuuden positiiviseksi: hänen mielestään kaikesta vanhasta

ei tarvinnut luopua. Tällainen suhtautuminen vaikuttaa toisaalta välittävän perinteitä

vaalivaa asennetta. Toisaalta myös tämän kannanoton voi tulkita yhteiskuntakriittiseksi,

sillä se vastustaa vanhasta luopumista eli muutosta. Toisin sanoen on tulkittavissa, että

haastateltava kokee liikkeellä olevan laajempaa muutosta esimerkiksi asenteissa tai

kulttuurissa, mitä hän sitten kannanotossaan kritisoi.

Tutkielman haasteet

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin määrittäminen on erilaista kuin

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tämän tutkielman reliabiliteetti ja validiteetti löytyy

läpinäkyvyydestä, mikä on laadulliselle tutkimukselle ominaista (Flick, 2007).

Läpinäkyvyyden takaamiseksi olen päättely- ja tulkintaprosessieni tukena käyttänyt

paljon suoria lainauksia ja tarkkoja referaatteja haastateltavien selonteoista. Tällä tavoin

pyrin tuomaan argumentaationi selkeästi näkyville ja kritisoitavaksi. Haastateltavien

suora lainaaminen palvelee myös lukijaa siten, että on helposti hahmotettavissa mikä

osa tekstistä on aineistosta kumpuavaa materiaalia ja mikä kirjoittajan tulkintaa. Olen

myös pyrkinyt tarkastelemaan, löytyykö haastateltavien selonteoista viitteitä

haastattelutilanteen vaikutuksesta heidän ilmaisuunsa ja raportoimaan, jos jostakin

puheenvuorosta on välittynyt sellainen vaikutelma.
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Koska tutkimuskysymykseni liittyi lastenkasvatusasenteiden tutkimiseen, valitsin

menetelmäkseni sosiaalipsykologiassa kehitetyn asennetutkimusmetodin. Pyrin

noudattamaan menetelmän toimintakaavaa mahdollisimman täsmällisesti. Menetelmän

sisällä olen soveltanut aiempia sosiaalipsykologisia ja kehityspsykologisia malleja

vanhemmuuteen liittyen. Haastateltavat valikoituivat sellaisesta ympäristöstä ja

elämäntilanteista, joista oletettavasti voi kerätä tutkimuskysymyksen kannalta

relevanttia tietoa.

Tälle tutkielmalle tulee myös esittää muita kriittisiä huomiota. Yksi huomio on se, että

tässä työssä käytettiin pientä, kuuden haastattelun aineistoa, jolloin yleistyksiä on

tehtävä hyvin varovasti. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa, kuten esimerkiksi

laadullisessa asennetutkimuksessa, ensisijainen tavoite ei ole saavuttaa yleistettäviä

tuloksia, vaan syventyä vastaajien arvottaviin merkityksenantoihin kielenkäytön avulla.

Toinen huomio on se, että kuva haastateltavista piirtyy kovin yhdenmukaiseksi, sekä

heidän kannanottojensa että heidän taustojensa kautta. Esimerkiksi kaikilla

haastateltavilla oli korkea koulutustaso. On mahdollista, että haastateltaviksi on

päätynyt hyvin valikoitunut joukko, johtuen osittain siitä, että haastateltavat hankittiin

samasta paikasta. Osallistujat ovat saattaneet valikoitua mukaan siksi, että he olivat

kiinnostuneita kasvatuksellisista kysymyksistä, sitä kautta pohtineet niitä, ja siksi

kokivat näkemystensä jakamisen mielekkäänä. Epävarmuutta kokevat vanhemmat ovat

saattaneet valita olla osallistumatta.

Lisäksi kutsu osallistua tutkimukseen ei ehkä tavoittanut tai kiinnostanut kiireisimpiä

vanhempia. Haastattelut tehtiin haastateltavien aikataulujen mukaisesti, mutta

haastateltavilla vaikutti olevan mahdollisuuksia säädellä ajankäyttöään itse: he pystyivät

käyttämään tunnin päivästään tutkielmaan osallistumiselle. On myös huomioitava, että

haastateltavat asuivat pääkaupunkiseudulla, mikä ympäristöltään ja edellytyksiltään

perhe-elämälle poikkeaa maaseudusta tai pienemmistä kaupungeista.

Vaikka laadullisessa asennetutkimuksessa asenteita tutkaillaan kiistakysymysten avulla,

siinä kuitenkin kehotetaan välttämään radikaaleja väittämänasetteluja, jotta

haastateltavaa ei väittämän myötä ohjailtaisi (Vesala & Rantanen, 2007). Tälle

tutkielmalle voi esittää kriittisen huomion siitä, että tätä kehotusta ei täysin ole

noudatettu kaikkien väittämien osalta. Etenkin vanhanaikaisiksi koetut väittämät 2

(sylissä pidosta) ja 6 (kehumisesta) voidaan nähdä radikaaleina, sillä ne ammentavat
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menneestä ajasta ja voivat näin ollen lähtökohtaisesti olla kokemuksellisesti vieraita

haastateltaville. Nämä väittämät herättivätkin haastateltavissa voimakkaimmat sanalliset

reaktiot kaikista väittämistä, mikä saattaa näissä kohdin vinouttaa aineistolähtöistä

analyysia.

Analyysissa ongelmalliseksi muodostui toisinaan myös se, ettei joitakin selontekoja

täydennetty esimerkkien avulla tarkentavien jatkokysymysten puuttuessa. Tämä

korostui etenkin jäähyä ja kehumista koskevien väittämien selonteoissa. Jäähyn suhteen

muodostui vaikeaksi tehdä tulkintoja jäähyyn johtaneen toiminnan suhteesta

kurinpitokeinoon, eli toisin sanoen siitä, minkälaisista teoista lapsi saattoi päätyä

jäähylle. Kehumisen suhteen oli harvinaista, että haastateltavat antoivat esimerkkejä

kehumistyyleistään, esimerkiksi sanavalintojen suhteen. Näin ollen analyysia ei siltä

osin voinut syventää. Esimerkkien kautta olisi voinut tarkentaa analyysia suhteessa

vanhemmuustyyleihin ja auktoriteetinkäyttöön, jolloin haastateltavien asenteista olisi

saanut tarkemman kuvan.

Vanhemmuustyylien suhteen on muistettava, että niitä tässä työssä käytettiin

tulkintakehyksenä, eli kuvaamaan sitä, minkälaisena haastateltavan suhtautuminen

näyttäytyy. Täten tämän työn kautta ei siis ole mahdollista määrittää haastateltavien

vanhemmuustyylejä suoraan, eivätkä tutkielmani tulokset myöskään kerro siitä, kuinka

haastateltavat omissa vanhemmuuksissaan toimii. Vanhemmuustyylien ja lapsen kanssa

vuorovaikutuksen tutkimisessa käytetään yleensä menetelmänä havainnointia, jota tässä

työssä ei tehty. Tämän työn tavoitteena oli tutkia haastateltavien omia tulkintoja ja

käsityksiä heidän lastenkasvatukseensa liittyen; vanhemmuustyylit toimivat

ennemminkin asenteita ja suhtautumistapoja kuvaavina ilmaisuina.

Lopuksi

Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa täydentävä näkökulma lastenkasvatusasenteiden

tutkimukseen tarkastelemalla niihin liittyviä perusteluita ja selontekoja. Vaikka

haastatellut vanhemmat olivat mielipiteissään pitkälti yksimielisiä, he päätyivät

lopputulemiinsa hyvin erilaisia reittejä pitkin. Lastenkasvatusasenteet eivät ole

yksioikoisia.

Tässä työssä onnistuttiin tekemään asenteiden takana tapahtuvia ajatusprosesseja sekä

niiden vivahteikkuutta näkyväksi. Vaikk käsillä olevan tutkimuksen tuloksia ei voikaan
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yleistää muihin vanhempien ryhmiin, niin tulokset antanevat viitteitä autoritääristen

asenteiden muuttumisesta toisenlaisiksi vanhemmuuden asenteiksi. Aikaisemmasta

tutkimuksesta poiketen, mikä on perustunut myös käyttäytymistasolla tutkittuun

vuorovaikutukseen, viitteet sallivasta vanhemmuudesta olivat vähäisiä. Tästä herääkin

kysymys, kertooko tämä tulos vanhempien kertomien asenteiden ja käyttäytymisen eli

toimintatason eroavuudesta (Hautamäki, 2010), vai myös siitä, että heiluri on vähitellen

heilahtamassa autoritäärisestä vanhemmuudesta sallivan vanhemmuuden kautta kohti

auktoritatiivista vanhemmuutta?
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