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1 JOHDANTO 

 

Isyys ja isän rooli ovat olleet paljon esillä yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskuste-

lussa. Isälle annettiin jo 1980-luvulla oikeus vanhempainvapaaseen. Kuitenkin vielä 

vuonna 2009 91% vanhempainpäivärahasta maksettiin äidille (Karjala & Ylönen 2009, 

12). Oikeus isyysvapaaseen on muodostunut jo 1970-luvulla. Isällä on oikeus pitää 

myös niin kutsuttua isäkuukautta vanhempainvapaajakson päättyessä. Vuonna 2009 isä-

kuukauden piti 74% isistä (Karjala & Ylönen 2009, 14).  

Isät jäävät kotiin aiempaa useammin pitämään varsinkin isälle itselleen suunnattua van-

hempainetuutta. Isyysvapaata on lisätty entisestään, mikä kertoo siitä, että yhteiskun-

nassa vallitsevaa ilmapiiriä voidaan pitää isämyönteisenä. 2000-luvulla isä on nähty lap-

selle tärkeämpänä kuin aiemmin. Isää kannustetaan ottamaan vastuuta konkreettisesti 

perheen arjesta ja lastenhoidosta. Keskustelua esiintyy lähes päivittäin siitä, tulisiko 

vanhempainvapaakausi jakaa erikseen niin isän kuin äidin käyttöön ja näin saataisiin 

isiä jäämään useammin kotiin hoitamaan lapsiaan. Puhe vanhemmuudesta ja erityisesti 

isän vanhemmuudesta on esillä.    

Olen aiemmin lähestynyt isyyttä ja isän merkitystä Sosionomi (AMK) opinnäytetyössä. 

Tällöin tutkimme opiskelijakollegani kanssa isyyden näyttäytymistä lastensuojelun per-

hetyön asiakirjoissa. Aineistona käytimme lastensuojelun perhetyöntekijöiden kirjaamia 

asiakirjoja, joista tarkastelimme merkintöjä erityisesti isyyteen ja isän roolin liittyen. 

Olen jatkanut tutkimusta isyyden saralla ja tehnyt kandidaatintutkielmana kirjallisuus-

katsauksen aiheesta isyys, miehet ja sosiaalitoimen sosiaalityö. Aiempaan työkokemuk-

seen peilaten olen työskennellyt kesinä 2007 ja 2009 yhteensä kuusi kuukautta lasten-

suojelun sosiaalityöntekijänä Helsingissä. Omassa työskentelyssäni huomasin, ettei isi-

en kohtaaminen ja tukeminen ollut itsestään selvää ja systemaattista. Myös tästä syystä 

haluan jatkaa isyyteen liittyvää tutkimusta.  

Kurosen ym. (2004, 8) mukaan sukupuolisensitiivisyys suomalaisessa sosiaalityön tut-

kimuksessa on vielä varsin haurasta ja nuorta. Tästä syystä on erityisen tärkeää ja mie-

lekästä tutkia isyyttä ja isän huomioonottamista tyypillisesti naisvaltaisella sosiaalityön 

sektorilla, koska naistyöntekijänä, mahdollisena äitinä, saattaa olla luontevampaa sa-

maistua äitiin, isän jäädessä sivummalle. Lähtökohtana on sukupuolinäkökulma ja tässä 
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tapauksessa miesten ottaminen huomioon isinä sosiaalityössä. Kivipelto (2004, 249–

250) esittää, että sosiaalityössä näkyvä rakenteiden ja yksilön välinen tematiikka on su-

kupuolistavat käytännöt ja merkitykset, joita tulisi kehittää, kyseenalaistaa, tutkia ja 

tehdä näkyväksi. Näin ollen isyys sosiaalityössä on merkityksellinen tutkimuskohde, 

koska sukupuolistavia käytäntöjä ja merkityksiä tulisi tutkia sosiaalityössä. 

On mielenkiintoista nähdä, ilmeneekö sosiaalityössä jotain erityisiä sukupuolistavia 

käytäntöjä nimenomaan isien näkökulmasta katsottuna. Tavoitteena on tuoda esiin mie-

hiä sukupuolistuneissa rooleissa eli isinä ja kyseenalaistaa maskuliinisuuksia siinä mer-

kityksessä, kyetäänkö isät näkemään vastuullisina, voimavaroina ja merkittävinä per-

heenjäseninä, perheen asioidessa sosiaalitoimessa. Tarkoituksenani on tehdä näkyväksi 

sosiaalityöntekijöiden ja isien välistä kohtaamista unohtamatta sukupuolistavia käytän-

töjä ja merkityksiä. Autonen-Vaaraniemi (2004, 225) toteaa, että miehiä käsittelevää 

tutkimusta löytyy paljon, mutta entistä enemmän tarvitaan kuitenkin tutkimusta, jossa 

tuodaan miehiä sukupuolena näkyväksi. Tutkielmassani tuon miehiä esiin isyyden nä-

kökulmasta käsin heidän omien kokemustensa kautta.  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella isyyden ilmenemistä erilaisis-

sa sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Tarkastelen isyyden ja vanhemmuuden kokemus-

ta isien muodostamassa puheessa. Olen kiinnostunut isien omista kokemuksista, jotka 

ovat muodostuneet heidän asioidessaan sosiaalitoimessa. Perehdyn sosiaalityöhön isien 

omien kokemusten kautta ja tarkastelen isyyttä sekä vanhemmuutta sosiaalityön käytän-

nössä. Tutkin, miten sosiaalihuollossa asioivat isät kokevat tulleensa kohdatuiksi isinä 

ja vanhempina asiakastyössä sosiaalityöntekijän kanssa ja millaisia kokemuksia isät 

tuovat esiin kohtaamastaan sosiaalityöstä.  

Sosiaalityöntekijöiden naisvaltaisuuden vuoksi sivuan myös sitä, ymmärtävätkö nais-

työntekijät haastateltujen isien mukaan miesasiakkaiden ongelmia, koska Keskisen 

(2004, 40) mukaan sosiaalityöstä saatetaan todeta, että naistyöntekijät eivät ymmärrä 

miesasiakkaiden ongelmia ja sen vuoksi tarvitaan miestyöntekijöitä. Tutkielmaa varten 

olen haastatellut yhdeksää sosiaalihuollon peruspalveluja käyttävää miesasiakasta. 

Tutkimus kohdistui Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan. Tut-

kimukseen kohdentuneet isät olivat asiakkaina joko päihdepalveluiden, aikuissosiaali-

työn tai lastensuojelun avopalveluiden piirissä. Tutkimukseen valikoituneet isät saattoi-

vat olla asiakkaana kaikissa kolmessa sosiaalihuollon toimintayksikössä tai ainoastaan 
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yhdessä. Asialla ei ole merkitystä tämän tutkimuksen kannalta, koska tarkoituksena on 

tarkastella isien kokemuksia yleisesti sosiaalihuollon sosiaalityöstä.  

Asiakasnäkökulma on tutkimuksellisesti tärkeä lähestymistapa ajateltaessa sosiaalityötä, 

koska sosiaalityön keskiössä ovat asiakkaat. Mielestäni on tärkeää tutkia sosiaalityötä 

asiakasnäkökulmasta, koska asiakaspalautteen saaminen auttaa kehittämään sosiaalityön 

työkäytäntöjä vielä enemmän asiakaslähtöisimmiksi. Asiakasnäkökulmaa ei varmasti 

koskaan tutkita liikaa. Yksittäisenä ryhmänä isien äänen esille tuonti on tärkeää, koska 

sitä ei ole paljoakaan tutkittu sosiaalityössä. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa isiä ei ole nähty aina merkityksellisinä ja ensisijaisina 

vanhempina. Toimiminen perheen kanssa painottuu äitien kanssa työskentelyyn.  (kts. 

tässä työssä; Forsberg 1994, 1998, Vuori 2003, Nätkin ja Vuori 2007, Keskinen 2008) 

On kiinnostavaa nähdä, ovatko sosiaalityöntekijöiden työtavat ja isän kohtaaminen 

muuttuneet. Nostavatko isät esiin samoja huomioita kuin aikaisemmassa tutkimuksessa 

on todettu vai ovatko työtavat muuttuneet entistä enemmän vanhemmuutta tukevaksi, 

jolloin myös isä otetaan huomioon täysivaltaisena vanhempana. Rakenteellisesti työ 

etenee siten, että nostan ensin esiin erilaisia tutkimustuloksia ja yleistä keskustelua 

isyyden tutkimuksesta. Rakennan teoreettista keskustelua vanhemmuustutkimuksen 

ympärille. Tämän jälkeen esittelen tutkimusaineiston, analyysin ja keskeisimmät tutki-

mustulokset sekä johtopäätökset. 

 

2 ISYYS YHTEISKUNNALLISENA ILMIÖNÄ   

 

Isyydestä voidaan puhua yhteiskunnallisena ilmiönä. Tiedotusvälineistä kuulee ja näkee 

lähes päivittäin erilaisia uutisia, jotka liittyvät vanhemmuuteen, isyyteen, äitiyteen, las-

ten kotona hoitamiseen ja päivähoidon käyttöön. Keskustelua käydään vanhemmuuden 

jakamisesta, kuten vanhempainvapaan konkreettisesta jakamisesta vanhempien kesken. 

Vanhemmuus, äitiys ja isyys nousevat esiin niin yleishyödyllisten päivälehtien, kuin 

myös akateemisten kirjoittajien artikkeleiden ja tutkimusten välityksellä. 
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2.1 Isyyden muutos yhteiskunnassa 

 

Perhe-elämä on muuttunut ja isyyden yhteiskunnallinen paikka on muotoutunut vuosi-

kymmenten saatossa. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna Pulkkisen (1994, 42 –43) 

mukaan isät ovat aikaisemmin kasvattaneet pojat omaan ammattiinsa ottamalla heidät 

mukaansa työhön. Kun isä oli poissa päivän raskaassa työssä, hän oli iltaisin lapsille vä-

symyksensä takia ankarampi kuin halusikaan. Tästä syystä 1940-luvulta lähtien isät ovat 

yrittäneet kehittää uudenlaista kontaktia lapsiinsa. Isät ovat yrittäneet hylätä omien isi-

ensä esikuvat ja olla ystävällisempiä lapsilleen. Kuitenkin isän uskoa omaan isyyteensä 

ja toimintatapojen muutokseen on rajoittanut usko äidin luonnolliseen paremmuuteen 

lasten hoitajana ja kasvattajana.  

Nätkinin (1997, 163–164) mukaan 1950-luvulla miestä lähestyttiin aluksi naisen kautta 

ja miestä haluttiin kasvattaa paljolti ymmärtämään naista äitinä. Eri ammattilaisten neu-

vonta oli luonteeltaan äitiyssuojelullista, eikä tuolloin puhuttu suoraan isän ja lapsen 

suhteesta. Vuori (2003, 51) toteaa, että 1960-luvun murrokseen asti kysymys lasten hoi-

dosta, ylipäätään lapsista ja näiden kasvatuksesta osoitettiin lähes yksinomaan ja ensisi-

jaisesti äitien asiaksi. Huttunen (2001, 36) esittää, että suomalainen perhe on ollut muu-

tosten kohteena 1960-luvun jälkeen. Naisten työllistyminen ja siirtyminen kodin ulko-

puolelle muutti perhekäsitystä. Lisäksi 1960-luvulta lähtien hyvinvointivaltioajattelu 

vähensi perheen vastuuta itsestään ja siirsi vastuuta yhteiskunnalle. 

Iso-Britanniassa isyyden ja miehen osallistumisesta lapsen hoitoon toivottiin suurta 

muutosta 1960-luvulta 1970-luvun alkuun mennessä. Tuolloin oltiin hyvin optimistisia, 

että miehet tulevat toimimaan pian tasa-arvoisina tekijöinä lasten hoidossa. Asiat eivät 

kuitenkaan muuttuneet niinkään pian. (Parke 1996, 73.) 

Nätkinin (1997, 161, 164) mukaan isää erittelevä kategoria muodostui 1970-luvulla, jol-

loin alettiin korostaa isyyden merkitystä. Tätä ennen mies kategorisoitiin perheenelättä-

jän näkökulmasta. Isän kategoria syntyi paljolti niin kutsuttujen biologisten isien oike-

uksien turvaamisesta. Kun avioerot ja huoltajuuskiistat sekä kiistat elatusvelvollisuudes-

ta lisääntyivät, ne objektivoivat miehen. Miehille syntyi kategoria, koska heitä täytyi 

puolustaa. 1970-luvun jälkeen isä ei ollut vain siittäjä tai elatusvelvollinen, vaan aktiivi-

nen vanhempi. 
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Suomessa isyyslaki astui voimaan 1970-luvulla. Laki toi isälle oikeuksia ja velvolli-

suuksia lapseen nähden. (Isyyslaki 1975/700.) Sukupuoliroolikeskustelun astuminen 

kuvaan aiheutti vaatimuksen siitä, että miehet alkavat hoitaa kotia ja lapsia (Vuori 2003, 

51). 1980-luvulla astui voimaan laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

(8.4.1983/361.) Laki toi mukanaan jaetun vanhemmuuden merkityksen. Lapsen asema 

ja oikeudet molempiin vanhempiin vahvistuivat. (Nätkin 1997, 164.) 

Viimeisinä vuosikymmeninä isän rooli niin perheessä kuin yhteiskunnassa on muuttunut 

enemmän kuin aiempina vuosikymmeninä. Aikaisemmin vallalla on ollut verrattain yh-

tenäinen ydinperheeseen sidoksissa ollut isäkulttuuri. Perheiden rakennemuutokset ovat 

tuottaneet uusia isyyden muotoja, kuten etä-isät, sosiaaliset isät ja uusperhe-isät. (Hut-

tunen 2001, 149.) Söderlingin (2006, 3) mukaan isien on osallistuttava yhä enemmän 

perheen toimintoihin, kuten lasten kasvatukseen ja yleiseen hoitoon, koska naisten kor-

kea työllisyysaste edellyttää sitä. Paajanen (2006, 95) toteaa, että kahtena viimeisenä 

vuosikymmenenä isien asemaan on kiinnitetty erityistä huomiota, koska miehistä ja nai-

sista lähes yhtä suuri osa kuuluu työvoimaan. Miehet ovat menettäneet pääroolinsa per-

heen tärkeimpänä elättäjänä.  

Isyys ei ole muuttunut niin nopeasti kuin 1990-luvun lopulta on uskottu. Suvun ja per-

heen merkitys on heikentynyt odotettua vähemmän. Yhteiskuntatieteilijät ovat useam-

min ennustaneet perhekäsitteen häviämistä. Esimerkiksi sosiologian tieteenalalla lapset 

ja vanhemmat tutkimuskohteina ovat vasta 1990-luvulla nousseet keskiöön varsinaisiksi 

sosiologisiksi teemoiksi. Vanhemmat ja lapset ovat olleet tutkimuskohteina perinteisesti 

psykologian, psykoanalyysin ja erityisesti kaunokirjallisuuden saralla. (Roos & Rot-

kirch 1997, 10.)   

1990-luvun puolivälin tienoilla yhteiskunnallisessa keskustelussa ja mediassa on asetet-

tu vastakkain osallistuva isä eli niin sanottu pehmoisyys ja perinteinen isyys. Pehmoisä 

voidaan määritellä isäksi, joka osallistuu kaikkiin kotitöihin, on alusta alkaen mukana 

vauvanhoidossa ja viettää myös muuten paljon aikaa lasten kanssa. Perinteiseen isän 

rooliin kuuluu taas kurillinen kasvatus, ankaruus, tietynlainen emotionaalinen eli tunne-

peräinen etäisyys lapsiin ja vaimoon sekä kasvatusvastuun ja kotitöiden epätasainen ja-

kautuminen vanhempien kesken. Perinteisen isyyden käsityksen mukaan mies ansaitsee 

toimeentulon perheeseen ja nainen pitää huolta kodista. (Sinkkonen 1998, 18.) 
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Williams (1998, 63) esittää, että yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset olosuh-

teet, jotka ylläpitävät perinteistä isyyden merkitystä yhdistettynä miehiin leiväntuojina, 

moraalisina auktoriteetteina ja kiistattomana isyytenä, ovat olleet niitä asioita, jotka liit-

tyvät isyyden kyseenalaistamiseen ja muutokseen, erityisesti 1990-luvulta lähtien. Tämä 

prosessi on luonut vaihtelevia diskursseja koskien perhettä, avioeroja, yksinhuoltajuutta 

ja lapsia. Kuronen (2003, 109) esittää, että 2000-luvulle tultaessa lisääntynyt isätutki-

mus ja viimeaikainen keskustelu ovat korostaneet muunlaista isyyttä kuin pelkästään 

elättäjä-isää. On korostettu erityisesti isän suurempaa läsnäoloa lapsen elämässä sekä 

lapsen ja isän välisen suhteen tunnemerkitystä.  

 

2.2 Isyyden muutos perhe-elämässä 

 

Tigerstedtin (1994, 81) mukaan 1950-luvulla syntyneet miehet ovat kokeneet aloitta-

neensa niin kutsutun isyysuran tyhjin käsin eli ilman edellisten sukupolvien luomaa jat-

kumoa. Paajanen (2006, 54) toteaa, että isyyteen on kasvettu aiemman sukupolven mal-

lin mukaan. Paajanen pohtii, miten asia on nykyään, kun perheet ovat ydinperheitä, eikä 

sukulaisia välttämättä ole lähellä. Voidaan kysyä, mistä isä saa isyyden mallin nykypäi-

vänä. Hänen tutkimuksensa mukaan neljä viidestä vastaajasta mainitsi oman isänsä tär-

keimpänä isänmallinaan. Paajanen kartoitti alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien koke-

muksia ja näkemyksiä isyydestään. Paajasen tutkimuksesta selvisi, että oman isän anta-

man mallin jälkeen tärkeimmiksi isänmalleiksi koettiin ystävät ja kaverit. Tässä kohtaa 

myös isän iällä näkyi olevan merkitystä. Kolmekymppinen isä koki parikymppistä use-

ammin kaverien mallin merkityksen isyydessä. 

Rantalaiho (2003, 202) toteaa, että nykyään julkisessa perhepuheessa puhutaan osallis-

tuvasta ja aktiivisesta isästä. Uudesta isyydestä puhuttaessa siitä voi tunnistaa samoja 

piirteitä kuin ennen tilanteesta, jolloin naiset vaativat itselleen oikeuden osallistua palk-

katyöhön (Korhonen 1999, 220). Isyyden muutoksen voidaan katsoa lähtökohtaisesti 

olevan osa naisten työssäkäynnin lisääntymistä sekä palkkatyön heikentymistä, kuten 

massatyöttömyyden aikoina (Kempe 2000, 18). Pulkkisen (1994, 43) mukaan, vaikka 

isät osallistuvatkin entistä enemmän lasten hoitoon, ei lapsen vanhempiensa kanssa viet-

tämä kokonaisaika ole lisääntynyt, koska isän osallistumisen lisääntyminen on yhtey-

dessä äidin ansiotyössä käyntiin.  
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Forsberg (1995, 134) kertoo 1990-luvun puolivälissä silloisesta uudenlaisen isyyden kä-

sitteestä. Hänen mukaansa uudenlaisen isyyskäsityksen taustalla ovat vaikuttaneet tiedo-

tusvälineet, naisliike ja eri alojen, kuten psykologian, kasvatustieteen ja sosiaalitieteiden 

asiantuntijat. Nämä kaikki ovat aikaisempaa enemmän ottaneet huomioon ja nostaneet 

esiin osallistuvia isiä osana lasten huolenpitoa ja hoivaa. Vuoren (2003, 40) mukaan, 

kun isyys on astunut kuvaan, on se ollut yksi puoli äitiyden ja naiseuden välisen itses-

tään selvän linkin purkautumisessa.    

Isän merkitys lapsen hoivaajana herättää erilaisia ajatuksia. Psykoanalyytikot ovat eri 

mieltä siitä, mitä voi seurata, jos isä toimii alle 3-vuotiaan lapsen hoitajana ja samanar-

voisena kuin lapsen äiti. Koska isä on toisenlainen kuin äiti, hän tarjoaa lapselle mah-

dollisuuden irtautua äidistä ja saavuttaa erillisyyden. (Vuori 2001, 220–221.) Eräranta 

(2007, 84) toteaa, että isiä ohjaavia yhteiskunnallisia toimenpiteitä kehitetään ja erilaisia 

perhepoliittisia päätöksiä perustellaan psykososiaalisen tiedon pohjalta. Isällä on näin 

ollen tärkeä tehtävä psykoanalyyttisesti ja psykososiaalisesti.   

Toisaalta taas vääränlaisen tai heikon isyyden on ajateltu aiheuttavan ongelmia erityi-

sesti poikien kehittymisessä. Poikien kasvatuksen naisistumisen ja isän puuttumisen on 

katsottu olevan syynä poikien uhmaavaan käytökseen auktoriteetteja kohtaan sekä ylei-

seen aggressiivisuuteen. (Sinkkonen 1990, 142–143.) Vuorinen (1997, 123) korostaa 

isän roolia lapsen uudelleenlähestymisvaiheessa. Isällä on erityisasema lapsen mielessä, 

mikä tarjoaa mahdollisuuden irtautua äidistä. Isä antaa mahdollisuuden toimia turva-

paikkana. Lapsen suhde isään on usein yhtä intensiivinen kuin äitiin, mutta se ei sisällä 

yhtä vahvoja ristiriitaisuuksia ja riippuvuuksia kuin lapsen suhde äitiin.    

Isän merkitystä on myös korostettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) taholta. Sosi-

aalialan tulevaisuuden turvaamista koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä tuo-

daan esiin perheiden välisen vertaistuen vahvistamisen tarve. Erityisesti vanhempain-

ryhmätoimintaa kehitettäessä pyritään kehittämään isyyttä vahvistavia toimintamuotoja 

ja aktivoimaan myös isien osallistumista, esimerkiksi antamalla isille mahdollisuus vai-

kuttaa vanhempainryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on lisätä 

isien osallistumisaktiivisuutta.  (Viitala ja Saloniemi 2005, 16.)  

Toisaalta taas tiedetään, että isät hoitavat kotia ja lapsia siinä missä äiditkin. Tietoa ei 

kuitenkaan ole siitä, kuinka paljon näitä isiä on. Keitä he ovat ja mitkä kaikki tekijät 
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vaikuttavat taustalla? Miesten välisistä eroista lasten hoidossa ja kotitöiden tekemisessä 

tiedetään varsin vähän. (Vuori 2003, 52.) 

Isät ovat esillä eri tieteenalojen tutkimuksissa. Isyyttä halutaan korostaa ja nostaa isä äi-

din rinnalle yhtä tasa-arvoisena lapsen kasvattajana. Jaettu vanhemmuus korostuu erilai-

sissa tutkimuksissa, kuten Erärannan ja Vuoren teksteissä. Isä nähdään yhtä tärkeänä 

kuin äiti. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että pienten lasten isät ovat osallis-

tuvaisempia ja aktiivisempia.  

 

2.3 Isyys vanhemmuuden kontekstissa 

 

Vanhemmuus on pääsääntöisesti lastenkasvatusta. Pulkkinen (1994, 28) on todennut jo 

lähes kaksikymmentä vuotta sitten, että lastenkasvatus sisältää ne vanhemmuuden kaut-

ta tarkoituksellisesti ja tarkoituksettomasti välittyvät vaikutteet, jotka suuntaavat lapsen 

kehitystä. Rotkirch (2000, 187) esittää, että vanhemmuus on määritelmällisesti yksilöl-

listymisen toinen puoli. Se on ikuinen ja syvästi epäsymmetrinen suhde. Vuori (2010, 

109) toteaa, että kun nykyään halutaan puhua lasten kasvatuksesta ja hoidosta siten, ett-

ei asioita sidota tiukasti sukupuoleen tai isän ja äidin erillisiin rooleihin, käytetään neut-

raalisti ilmaisua vanhemmuus. Voidaan kuitenkin ajatella, että tämä puhetapa kätkee 

miesten ja naisten välistä työnjakoa vanhemmuudessa.  

Isyyttä voidaan lähestyä myös vanhemmuuden kontekstista. Nätkinin (1997, 164) mu-

kaan isyys vanhemmuuden merkityksessä on nyky-Suomessa normi, joka on kohonnut 

äitikeskeisen ajattelutavan rinnalle. Vuori (2002, 126) pohtii jaetun vanhemmuuden kä-

sitettä. Hänen mukaansa sukupuolten välisen tasa-arvon nimissä alettiin 1960-luvulla 

puhua miesten osallistumisesta lastenhoitoon ja kotitöihin. Ensisijaisena tavoitteena oli 

tuolloin naisten toimintakentän laajentuminen työelämässä ja koulutuksessa. Mutta vä-

hitellen nousi ajatus myös siitä, että miesten uusi rooli perheenisinä olisi tärkeää myös 

heille itselleen ja ennen kaikkea lapselle.  

Sukupuolineutraalista vanhemmuudesta tuli 1970-luvun jälkeisissä keskusteluissa kes-

keinen tasa-arvodiskurssin ansiosta (Nätkin 1997, 164). Vuori (2002, 126) esittää, että 

lapsista voisi kasvaa sukupuolirooleiltaan joustavia ja tasavertaisia aikuisia, jos he saisi-

vat monipuolisen roolimallin sekä isältä että äidiltä. Tuolloin vireillä ollutta jakamatonta 
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äitiyttä haastamaan kehittyi pikku hiljaa ajatus vanhemmuuden ja myös pienten lasten 

hoivan jakamisesta äidin ja isän kesken. Vuori nimittää tätä diskursiivisen prosessin ki-

teytymää jaetun vanhemmuuden diskurssiksi.  

Vanhemmuutta ja isyyttä ei voida erottaa toisistaan, koska isyys konstruoituu vanhem-

muuden kautta. Isä ei voi olla olematta myös vanhempi ja vanhempana ollaan joko isä 

tai äiti.  Kuitenkin voidaan ajatella, että isyys on enemmän tunnesuhdetta lapseen, kun 

taas vanhemmuus on enemmän käytännöntasolla ja arjessa tapahtuvaa toimintaa lapsen 

kanssa. Vanhemmuudesta puhuttaessa usein törmätään siihen, että puheella vanhem-

muudesta tarkoitetaan käytännössä kuitenkin äidin ja lapsen välistä suhdetta.  

Vuori (2002, 356–357) on tutkimuksessaan hahmottanut äidinhoivan ja vanhemmuuden 

diskurssit. Äidinhoivan diskurssi rakentuu käsitykselle siitä, että naisilla on nimen-

omaista halua ja kykyä huolenpitoon lapsista. Miehiä kutsutaan laajentamaan toiminta-

piiriään, mutta varoitetaan, että he eivät saisi laajentaa sitä kuitenkaan liikaa, koska isän 

ei ole syytä ryhtyä äidiksi äidin paikalle. Isän tulisi kuitenkin entistä intensiivisemmin 

toimia äidin tukena pikkuvauvan hoidossa ja osallistua lastenhoitoon sitä enemmän, mi-

tä vanhemmaksi lapset kasvavat.  

Eräranta (2007, 93–95) toteaa, että äitikeskeisen hoivan diskurssissa ei esitetä kovin-

kaan konkreettisia ohjeita, miten mies voi toimia isänä. Siinä lähinnä korostetaan, ettei 

isän vanhemmuus ole samanlaista kuin äidin. Tärkeintä on, että isä on fyysisesti ja emo-

tionaalisesti läsnä lapsen elämässä: tulee vuorovaikutukseen, puhuu, kommunikoi, kos-

kettaa ja kuuntelee lasta. Äitikeskeisen hoivan diskurssissa pidetään kiinni kokonaisval-

taisesta, biologiseen perimään ja verisiteisiin perustuvasta isä-lapsisuhteesta. Siinä kriti-

soidaan viime vuosikymmenten aikana tapahtunutta isyyden pirstaloitumista.  

Jaetun vanhemmuuden diskurssista todetaan, mikä on vähintä miten isä voi hoivata 

pientä lasta ilman tämän kehityksen vaarantumista ja kuinka paljon isän on toisaalta 

syytä muokata miehisyyttään kyetäkseen toimimaan isänä. Jaetun vanhemmuuden dis-

kurssissa oletetaan, että isällä on periaatteessa kykyjä kaikkeen siihen mihin äidillä, ky-

se on pikemminkin siitä, mitä isä haluaa. (Vuori 2002, 357.)  

Yhteisen perimän merkitys isyyttä määräävänä tekijänä kyseenalaistetaan ja korostetaan 

tunnepohjaisen, psykologisen kiintymyssuhteen merkitystä isän ja lapsen välillä. Jaetus-

sa vanhemmuudessa biologisen perimän perustava merkitys isyydelle kyseenalaistuu. 
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Tällöin tulee mahdolliseksi ajatella esimerkiksi ei-biologisia isiä, kuten uusperheen isiä 

tai muita läheisiä miehiä sopivina lapsen kehityksen turvaajina. (Eräranta 2007, 94–95.) 

Rotkirchin (2000, 192) mukaan jaetulla vanhemmuudella tarkoitetaan isän tasavertaista 

osallistumista lasten hoitoon.  

Puhe jaetusta vanhemmuudesta on alkujaan paljolti isyystutkimuksen tuotetta. Isät ovat 

tällöin korostuneesti esillä, kun taas äidit jäävät sivummalle. Jaetun vanhemmuuden asi-

antuntijapuheen lähtökohtina ovat olleet sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämi-

nen perhe-elämässä että jakamattoman äidinhoivan kritiikki. (Sevón ja Huttunen 2002, 

94.) Jaetun vanhemmuuden diskurssissa isänä oleminen tarkoittaa erilaisten lastenhoi-

toon liittyvien tekojen säännöllistä suorittamista. Isän ja äidin vanhemmuudella ei ole 

olennaista eroa ja isän tulee olla myös hoivaava. Jaetussa vanhemmuudessa isän asema 

täytyy ansaita. (Eräranta 2007, 95–95.)   

Määrittelyni mukaan vanhemmuus on sukupuolineutraalia toimintaa. Vanhemmuus kä-

sitteenä sisältää kuitenkin sekä isyyden, että äitiyden. Vanhemmuus on hoivaa ja huo-

lenpitoa lapsen arjessa. Isyys ja äitiys ovat sukupuoleen sidottuja ja lähtökohdiltaan eri-

laisia. Isä ei voi synnyttää ja imettää lasta, vaan ne jäävät puhtaasti äidin harteille. 

Sevón ja Huttunen (2004, 165) toteavat myös, että isyys ja äitiys eivät koskaan ole 

identtisiä.  

Keskusteltaessa vanhemmuuden jakamisesta on törmätty siihen, että pelätään sukupuol-

ten sekoittuvan tai sukupuolia ei pystytä erottamaan toisistaan. Toisaalta taas jaetun 

vanhemmuuden puolestapuhujat ovat olleet Sevónin ja Huttusen (2004, 165) mukaan 

perusteettoman herkkäuskoisia olettaessaan, että sukupuolisuus voidaan neutralisoida 

vanhemmuudesta hyvin kevyesti.  

Mielestäni vanhemmuus on sukupuoletonta, ei vain äitiyttä ja isyyttä. Mutta voidaan 

ajatella, että miehillä ja naisilla on erilaisia tapoja toimia eri tilanteissa. Nämä tavat ja 

toimintamallit ovat syntyneet kulttuurisesta kontekstista käsin. Tämä ei kuitenkaan vält-

tämättä ole sukupuoleen sidottua, vaan pikemminkin ihmisten erilaisuuteen perustuvaa. 

Vanhemmuus on aktiivista toimintaa, jossa toimijoina ovat usein isä ja äiti. On kuiten-

kin hyvä muistaa, että yhteiskunnassa on olemassa muitakin perhemuotoja, jossa äidin 

ja isän roolit eivät toteudu sukupuolen mukaan, koska lapsen vanhempina saattavat toi-

mia myös saman sukupuolen edustajia.  
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Sevónin ja Huttusen (2004, 165) mukaan vanhemmuus on kuitenkin aina monin tavoin 

sukupuoleen sidottua. Äitiyden ruumiillinen perusta luo omanlaisensa tunnemaailman, 

jonka kautta taas mies ei voi kiinnittyä isyyteensä. Toisaalta taas miehen ei tarvitsekaan 

tavoitella naisen kokemia äitiyden tuntoja, sillä äitiyden biologinen alku ei ole sen pe-

rustavin tai oleellisin piirre. Psykologinen vanhemmuus, niin äitiys, kuin isyyskin syn-

tyy läheisyydestä ja läsnäolosta. Tähän molemmilla sukupuolilla on mahdollisuus. Joki-

nen (2005, 129) esittää, että vanhemmuudesta puhuminen häivyttää toistaiseksi yhteis-

kunnassamme merkittävän seikan, että isät ja äidit tekevät eri asioita. Myös kulttuurises-

ti äideillä ja isillä on erilaisia tehtäviä. Hyvän isän ja hyvän äidin ideaalit eivät mene 

päittäin.  

Vanhemmuudesta käytävän 2000-luvun keskustelun yhtenä teemana on lisäksi se, että 

kumpikaan vanhemmista ei kanna vastuutaan riittävästi. Erityinen huoli nousee siitä, et-

tä lapset ovat liian varhain ja liikaa muiden kuin omien vanhempiensa hoidettavina. 

Yleensä avoimeksi asiaksi jää se, että tarkoitetaanko tällä puheella todella molempia 

vanhempia vai pelkästään äitejä, joiden toivotaan jäävän kotiin hoitamaan lapsia, kuten 

ennen on ollut. Todellisuudessa naiset käyttävät pääsääntöisesti kaikki vanhemmille yh-

teisesti suunnatut perhevapaaetuudet.  (Sevón ja Huttunen 2002, 94.) 

 

 

3 ISYYS JA SOSIAALITYÖ 
 

Isyys ja isät ovat monella tapaa merkityksellisiä sosiaalityössä. Lastensuojelun sosiaali-

työssä asiakkaana ovat lapsi ja tämän vanhemmat. Aikuissosiaalityössä ja A-

klinikkatyössä asiakas näyttäytyy yksilötasolla, vaikka hänellä olisi perhettä. Merkittä-

vää on koko perheen huomioiminen myös yksilötasolla tapahtuvassa työskentelyssä. 

Olen pyrkinyt mahdollisimman monipuoliseen katsaukseen sosiaalialalla työskentelevi-

en viranomaisten toiminnoista eri sektoreilla, joissa viranomaiset tapaavat perheitä ja 

isiä.  

Sosiaalihuolto pitää sisällään sosiaalipalvelut, toimeentulotuen, sosiaalisen luoton, sosi-

aaliavustukset sekä siihen liittyvät toiminnot, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää 

yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista toimintakykyä ja turvallisuutta 

(Uotinen 2007, 83). Paneudun sosiaalipalveluista nimenomaan sosiaalityöhön. Sosiaali-

huoltolain (Shl 17§) mukaan sosiaalipalveluihin kuuluu sosiaalityö, kasvatus ja perhe-
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neuvonta, kotipalvelu, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito sekä vammaisten henki-

löiden työtoiminta ja heidän työllistymistään koskeva toiminta. Sosiaalityö on erilaisten 

tulkintojen ja arviointien tekemistä esimerkiksi juuri isyydestä, miehen ja naisen suh-

teesta, yksinhuoltajista, sijaisäidin ja biologisen vanhemman suhteista ja niiden kytkök-

sistä erilaisissa ongelmatilanteissa (Forsberg 1994, 2). 

Sosiaalihuollon sisälle voidaan katsoa kuuluvan vielä esimerkiksi päihdepalvelut ja las-

tensuojelu, joihin tutkimukseni otanta on kohdistunut. Päihdehuollon tavoitteena on vä-

hentää ja ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä terveydellisiä ja sosi-

aalisia haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä turvalli-

suutta ja toimintakykyä. (Päihdehuoltolaki 1§.) Päihdehuollossa näyttäytyy myös lain 

perusteella yksilön läheisten, perheen merkitys.  

Lastensuojelulaissa (Lsl 2§, 34§) määritellään, että lastensuojelun on tuettava vanhem-

pia, huoltajia ja muita lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastaavia henkilöitä lapsen kas-

vatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia tukitoimia ja palveluja. Avohuollon 

tukitoimien tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistaa 

ja tukea vanhempien, huoltajien ja lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastaavien henkilöi-

den kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. 

 

3.1 Isyyden paikka sosiaalityössä  

 

Sosiaalitoimessa asioi hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia isiä. Forsbergin (1995, 

135; 1998, 179) mukaan asiakkaana on isiä, jotka asuvat huostaanoton tai eron vuoksi 

lapsista erillään, elatusvelvollisia, yksinhuoltajia, äidin uusia miesystäviä tai eroa vasta 

suunnittelevia isiä. Sosiaalitoimessa olevien asiakkaiden perhemuodot ovat hyvin erilai-

sia. Isä asioi yksin sosiaalitoimistossa ja ensisijaisesti hän asioi siellä raha-asioissa, 

vaikka tilanteessa olisi myös lastensuojelun sosiaalityön tarvetta. Forsberg jakaa yk-

sinasioivat isät kahteen ryhmään. Yhteen ryhmään kuuluvat ne isät, jotka huolehtivat 

ensisijaisesti lasten kasvatuksesta, hoidosta ja huolenpidosta. Tällöin perheen äidit ovat 

joko alkoholisoituneita, sairaita tai kuolleita. Toiseen ryhmään kuuluvat ne isät, jotka 

ovat suomen kieltä osaava osapuoli perheessä.  
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Isän rooli sosiaalitoimessa on vaihteleva. Forsberg (1995, 137) esittää, että isän rooli so-

siaalitoimen asiakastyössä on vähintäänkin elatusvelvollisen isän rooli. Featherstonen 

(2009, 161) mukaan tutkimukseen osallistuneiden isien mielestä yhteiskunnan tarjoami-

en palveluiden katsotaan heijastavan vanhoillista isyyskäsitettä eli sellaista, joka pitää 

isät joko poissaolevina tai välinpitämättöminä lapsiaan kohtaan. Brittiläisestä näkökul-

masta katsottuna isän rooli sosiaalitoimessa edustaa vanhoillista, jopa patriarkaalista, 

poissaolevan isän roolia.    

Isien asema sosiaalitoimessa on väljempi kuin äitien. Isien osallistumisaste sosiaalityö-

hön on pitkälti kiinni siitä, millä tasolla isä itse haluaa olla työskentelyssä mukana. 

Nousiainen (2004, 73–74) on havainnut, että sosiaalityöntekijöiden ja muiden viran-

omaisten hyväksyntä lapsen asumisesta väkivaltaisen isän luona voidaan tulkita heijas-

televan yhtäältä tasa-arvoisen vanhemmuuden ideaalia. Hän puhuu isyyden tilan rajojen 

joustavuudesta. Tällöin kulttuuriset käsityksemme ohjaavat meitä kertomaan kelvollisen 

isän tarinaa myös väkivaltaisesti käyttäytyvistä miehistä. Äitiydellä on taas kulttuurilli-

sesti ahtaammat rajat siinä, mitä äideille sallitaan. 

Äitien tukemisesta ja huomioimisesta sosiaalityössä kertoo Forsbergin (1998, 211) 

huomio sosiaalitoimen ja perhekeskusten näkemyksestä, että perheen äideillä on oikeus 

henkilökohtaiseen omaan aikaan, virkistäytymiseen ja rentoutumiseen. Tämä nähdään 

vain ja ainoastaan äitien oikeutena. Isien kohdalla tämän tyyppisestä virkistäytymisestä 

ja omasta ajasta ei puhuta.   

Sosiaalityössä perhenäkökulmaa pidetään tärkeänä ja se muodostaa keskeisen perustan 

asiakastyölle. Asiakastyössä perheellä tarkoitetaan hyvin usein lapsiperhettä. Tällöin 

miehen perhe jäsentyy lähinnä heteroseksuaalisena parisuhteena ja biologisena isyytenä. 

Syrjäytynyt ja yksin elävä mies määritellään kovinkin helposti epäkiinnostavaksi ru-

tiiniasiakkaaksi. (Forsberg 1994, 44–54, 120–131.) Keskinen (2008, 330) toteaa, että 

ammattilaisten puheessa biologinen isyys määrittyy hyvin merkityksellisenä riippumatta 

siihen liittyvän sosiaalisen suhteen laadusta.  

Isät tulee ottaa huomioon sosiaalityössä niin isänä kuin lapsen vanhempana. Forsbergin 

(1994, 124; 1995, 137–138, 148; 1998, 215–216) mukaan sosiaalitoimessa isyyteen 

kannustetaan vasta silloin, kun lapsen vanhemmat asuvat erillään. Kun isä asuu muual-

la, sosiaalitoimessa kannustetaan isää isyyteen. Asiaa perustellaan lapsen tarpeiden nä-

kökulmasta. Jos taas vanhemmat asuvat yhdessä, isyydestä ei paljoakaan puhuta. Täl-
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löin isyys jätetään huomioimatta tai se jää etäiseksi asiaksi. Naisten kanssa puhe per-

heestä on konkreettista asioiden hoitoa ja puhetta arjesta. Miesten kanssa puhe on taas 

kannustamista ja motivointia isä-lapsisuhteen luomiseen. 

Isät sosiaalitoimessa tulisi nähdä voimavarana, eikä niinkään välttämättömänä pakkona. 

Myös liiallinen kategorisointi ja aikaisemmat kokemukset isistä sosiaalityössä saattavat 

vaikuttaa liikaa sosiaalityöntekijöiden työskentelyssä. Forsberg (1994, 114–115, 118–

119; 1995, 137) esittää, että sosiaalityöntekijät korostavat paljon enemmän elävän ja 

säännöllisen isäsuhteen luomista ja ylläpitämistä kuin elatusvelvollisuutta. Isän roolia 

pidetään tärkeänä lapsen elämässä.  Isyyttä ei rajoiteta. Perusteluina käytetään sitä, että 

lapsen kehitykselle on kuitenkin parempi, että hänellä on elävä isäsuhde kuin ei isäsuh-

detta ollenkaan. Isän roolia lapsen elämässä kavennetaan ainoastaan, jos isä on erittäin 

häiritsevä ja alkoholisoitunut. Isän täytyy olla vaarallinen lapsiaan kohtaan, jotta isyyttä 

rajoitettaisiin. 

Sosiaalialan naisvaltaisuus on esillä ja sen vaikutuksista tehtävään sosiaalityöhön voi-

daan olla useaa eri mieltä. Forssenin (1993, 73) mukaan sosiaalityöntekijät ovat usein 

naisia, joten keskustelut koskevat asioita, jotka ovat usein naisten tehtäviä. Naisten teh-

täviksi yleistetään lasten kasvatus, huolenpito sekä kotitalouden hoito. Näin ollen sosi-

aalityön on todettu sisältävän mekanismeja, jotka vahvistavat asiakaskunnan naisvaltai-

suutta. Kullberg (2005, 381) toteaa 12 vuotta myöhemmin, että sosiaalityössä miehiin ja 

naisiin sukupuolina painottuvat tehtävät ja odotukset vaihtelevat sukupuolen mukaan. 

Yksinhuoltajaisien kohdalla painottui työssäkäynnin merkitys, kun taas yksinhuoltajaäi-

tien kanssa työskentelyssä painottui sosiaalisten suhteiden merkitys.        

Isyys sosiaalityössä ja isän aito kohtaaminen vanhempana ei aina ole itsestään selvää. 

Forsbergin (1994, 124) mukaan miesasiakkaiden kanssa puhutaan perheestä, mutta kes-

kustelut ovat laadullisesti erilaisia kuin naisasiakkaiden kanssa. Tyypillinen asetelma 

sosiaalitoimessa on sellainen, että sosiaalityöntekijä kannustaa äitiä sallimaan isäsuh-

teen muodostamisen muualla asuvan isän ja lapsen välille. Vuori (2003, 55) mainitsee, 

että käytännössä eri alojen ammattilaiset tapaavat yleisesti enimmäkseen äitejä, vaikka 

isät näyttävät syrjäyttäneen asiantuntijoiden pohdinnoissa äidit. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita sitä, että äidit olisivat muuttuneet merkittämättömiksi. Isille tunnutaan opetettavan 

nyt sitä, mitä äideille opetettiin jo vuosikymmeniä sitten. Naisia, sekä äitejä että ammat-
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tilaisia, kutsutaan luomaan tilaa isän toiminnalle houkuttelemalla isiä hyvin hienovarai-

sestikin isyyteen äitejä tukemalla ja auttamalla. 

Yhteiskunnallisesti ja sanomalehtien mielipidepalstoilla esiintyy jatkuvasti keskustelua 

siitä, kuinka isät haluavat enenevässä määrin huolehtia lapsistaan. Toivotaan, että äitiä 

ei aina pidettäisi niin vahvasti ensisijaisena vanhempana esimerkiksi erotilanteissa. 

Isyys ja isän rooli sosiaalitoimessa on esillä lähinnä konditionaali-muodossa eli jotakin, 

mitä isän pitäisi olla, kuten että miehen tulisi olla emotionaalinen ja sosiaalinen isä lap-

silleen. Miehiä kannustetaan olemaan lapsilleen aikuisia kumppaneita ja ottamaan vas-

tuuta lapsistaan. Tämän lisäksi isää kannustetaan sosiaalitoimessa työelämään. Isän vel-

vollisuudeksi määritellään työssäkäynti ja perheen elättäminen lapsen syntyessä. Työs-

säkäyntiä pidetään normaaliin isyyteen kuuluvana asiana. (Forsberg 1994, 114–115, 

118–119; Forsberg 1995, 137.)  

Iso-Britanniassa isiä halutaan osallistaa ja tukea isyyteen ja vanhemmuuteen erilaisissa 

perheiden tukipalveluissa, joihin myös sosiaalityön voidaan katsoa kuuluvan. Iso-

Britanniassa on perustettu isyyttä korostava instituutti (The Fatherhood Institute). Insti-

tuution tavoitteena on, että erilaiset palvelut, kuten terveys-, koulutus- ja lasten sekä 

perheiden tukipalvelut ottavat paremmin myös isät huomioon työskentelyssä. Heidän 

mukaansa isiä tulisi tukea heidän hoivaroolissaan paremmin. (Featherstone 2009, 140–

142.)   

Käytännössä sosiaalityö näyttäisi painottuvan äitien kanssa työskentelyyn. Äidit ovat 

vahvasti läsnä asiakastyössä. Isien olemassaolo kyllä tunnistetaan, mutta sille ei anneta 

riittävästi arvoa. Isä yksinään sosiaalitoimen asiakkaana näyttää olevan poikkeustapaus. 

On kuitenkin muistettava, että Forsberg oli kerännyt aineistonsa pääsääntöisesti vuoden 

1990 aikana, kun taas itse keräsin aineistoni vuonna 2009.  

 

3.2 Isän toissijaisuus sosiaalityössä ja perheen kontekstissa 

 

Sosiaalityössä isyys saattaa näyttäytyä toisarvoisena asiana. Isän toissijaisuutta sosiaali-

työssä voidaan lähteä tarkastelemaan sosiaalityön historian ammatillisen kehittymisen 

näkökulmasta. Alkujaan niin kutsuttua sosiaalityötä tekivät hyväosaiset ja nimenomaan 
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naiset. Sosiaalityö on tämän jälkeen kehittynyt omaksi professioksi monien eri vaihei-

den kautta.  

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ylempien yhteiskuntaluokkien naiset ottivat 

tehtäväkseen pitää huolta ja ohjata työläis- ja maalaisväestöön kuuluvia naisia perheen-

emännän ja äidin moraalisiin ja nykyaikaisiin, oikeisiin käytäntöihin. Nimenomaan tyt-

töjen ja naisten kasvatus koettiin tärkeäksi. Tämä johtui siitä, että naisten avulla ajatel-

tiin pystyttävän muokkaamaan koko yhteiskuntaa. Naisten tuli huolehtia yhteiskunnasta 

niin kuin äidin omasta perheestään. (Vuori 2004, 31.) Sosiaalityön ammatillisen kehit-

tymisen historiassa on nähtävissä naisten keskinäinen työskentely perheen asioiden tii-

moilta. Tämän voitaisiin katsoa selittävän ainakin jollakin tasolla sitä, miksi isät eivät 

nouse luonnollisesti ja itsestään selviksi sosiaalityön ammattikäytäntöihin.  

Vielä nykypäivänäkin on nähtävissä sosiaalityön paikantuminen hoivadiskurssin ja nai-

seuden kautta. Petrelius (2004, 57) on havainnut, että erityisesti sosiaalityön naisopiske-

lijat selittivät omaa sosiaalityöhön suuntautumistaan kasvamisella huolenpitovastuuseen 

lapsesta alkaen. Sosiaalityö määrittyy ammatiksi, jonka keskeisinä toimijoina ovat nai-

set ja jossa käsitellään erityisesti naisten vastuulla olevia hoiva- ja huolenpitotehtäviä 

sekä niihin liittyviä ongelmia. Nämä ajattelutavat rakentavat osaltaan sosiaalityön opis-

kelijoiden ammattiin liittämiä käsityksiä ja itseymmärrystä.   

Tämä voi olla yksi syy siihen, että vanhemmuus ei aina näyttäydy sukupuolineutraalina 

eri palveluissa. Nätkin ja Vuori (2007, 9) toteavat, että puhe vanhemmuudesta saattaa 

hämärtyä sen vuoksi, että todellisuudessa perheammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät 

puhuvat äideistä ja lapsista. Samoin heidän mielestään ilmaus, että perhettä korjataan 

kuulostaa paradoksaaliselta ja abstraktilta tilanteessa, jossa perhetyön arjessa kuitenkin 

tuetaan yksinhuoltajaäitiä ja hänen kiintymyssuhdettaan lapseen. Tällöin lapsen isä va-

pautetaan vastuusta tai jätetään huomioimatta.   

Keskinen (2008, 317) esittää, että yleinen sukupuolineutraali puhe vanhemmuudesta voi 

helposti kääntyä puheeksi äitiydestä isyyden jäädessä näkymättömiin. Keskisen väitös-

kirjan isyyttä koskevien kysymysten vastauksissa näkyi epävarmuutta ja isyyden sivuut-

tamista. Kurosen, Granfeltin, Nyqvistin ja Petreliuksen (2004, 7) mukaan vanhemmuu-

den tai perheen näennäisen sukupuolineutraali viitekehys häivyttää sukupuolierityiset 

ongelmat sekä auttamisen ja puuttumisen tarpeet.   
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Isien huomioiminen ei ole itsestään selvää perhetyössäkään. Nätkin ja Vuori (2007, 17) 

esittävät, että perhetyössä työmuodot vaihtelevat paljon sen mukaan, milloin työsken-

nellään ikään kuin selvästi äitien kanssa ja milloin haetaan kontakti myös isään. Isät ei-

vät näytä automaattisesti olevan mukana perhetyön eri työmuodoissa. Keskisen (2008, 

329) mukaan ammattilaisten ja äitien pitää tukea isän ja lapsen suhteen rakentumista 

taustalla toimien ja erilaisia tilaisuuksia luoden.   

Äitiys ja äidit näyttäytyvät vahvasti sellaisissa palveluissa, joissa puhutaan ja ratkotaan 

perheeseen liittyviä asioita. Kurosen ym. (2004, 13) mukaan kansainvälisessä feministi-

sessä keskustelussa yksi keskeisimmistä väitteistä on ollut se, että sosiaalityö on naisten 

äitiyden ja perhevelvollisuuksien kontrollijärjestelmä. Naiset asiakkaistuvat sosiaali-

työssä vaimoina ja äiteinä perhevelvollisuuksiensa vuoksi. Tällöin heidän kotinsa ja 

perhe-elämänsä asettuu erityisen ammatillisen katseen kohteeksi.  

Äitiyteen ei sisälly mitään muuta kuin synnyttäminen ja imettäminen poikkeuksena sii-

tä, mitä isä ei voisi lapselleen tarjota. Mielestäni tähän tulisi kiinnittää huomiota myös 

edellä esiteltyyn kuvaan sosiaalityöstä, jossa perinteisesti miehen ja isän rooli näyttäy-

tyy tärkeänä juuri työssäkäynnin kautta. Kempe (2000, 19) onkin sitä mieltä, että olisi 

hyvä, jos yhteiskunnalliset toimijat pyrkisivät siihen, että he laajentaisivat käsityksiään 

vastuullisen isyyden merkityksestä. Näkemyksiä tulisi laajentaa niin kutsutusta per-

heenelättäjä isästä kohti monipuolisempaa isyyskuvaa.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa on toistuvasti esitetty, että mies voi olla niin kutsuttu 

”huono isä” ilman, että se aiheuttaa lastensuojelullista huolta ja toimenpiteitä (Kuronen 

ym. 2004, 13).  Samasta aiheesta Keskinen (2008, 329–330) toteaa, että miehiä ei pidä 

kritisoida tai asettaa heille vaatimuksia isyyden toteuttamisesta, vaan ammattilaisten ja 

äitien on autettava heitä ja houkuteltava heitä etenemään oikeaan suuntaan. Tämä 

”mahdollisuuksien” isyys rakentuu abstraktille käsitykselle isyyden tärkeydestä ja sii-

hen kytkeytyvistä positiivisista tavoitteista.  

Kulttuurissamme on määritelty, että perheen voidaan katsoa olevan miehen sosiaalisen 

kehityksen tärkein asia. Perhe on sidos, jolla mies tulee osaksi yksilöiden sosiaalista 

ryhmää ja näin ollen hän tulee osaksi yhteiskuntaa. (Petäys 1998, 162.) Mies ilman per-

hettä, työtä ja valtaa on niin kutsuttua ”oikeaa miestä” alempiarvoisempi (Kempe 2000, 

40). Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa miesten suhde kotiin tilana ja paikkana on 

vahvimmin läsnä kodin tai asunnon puutteen tematiikassa (Autonen-Vaaraniemi 2004, 
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229). Jokinen (1996, 110–114) toteaa, ettei miesten asunnottomuutta tarkastella suh-

teessa isän tai aviomiehen rooleihin toisin kuin naisten asunnottomuutta tarkasteltaessa 

huomio kiinnittyy herkemmin myös naisten äitiyteen.  

Perheeseen liittyvät keskustelut eivät aina ole esillä keskusteltaessa miesasiakkaiden 

kanssa sosiaalitoimessa. Forsberg (1994, 44) kertoo tutkimuksessaan sosiaalityön per-

hepuheesta. Hänen tutkimuksessaan 12 asiakastilanteessa ei puhuttu perheestä mitään. 

Asiakastilanteita oli yhteensä 156. Edellä mainituista 12 asiakastilanteesta 10 tilanteessa 

asiakkaana oli yksin elävä, entuudestaan tuttu, työtön tai eläkkeellä oleva, usein alkoho-

lisoitunut mies, joka hakee toimeentulotukea. Muutama niistä oli kuitenkin nuorempia 

miehiä, joilla saattoi olla perhesuhde muualla asuviin lapsiinsa. Tällaista tilannetta 

Forsberg nimittää puuttuvaksi perhepuheeksi sosiaalityössä. Miestä ei siis niinkään pi-

detä isänä ja niin sanotusti luonnollisesti perheeseen kuuluvana asiana. 

Puuttuvaa perhepuhetta voidaan katsoa käytäntönä, jonka kautta sosiaalityöntekijät ra-

kentavat ammatillista tehtäväänsä. Pitäytymällä mahdollisessa raha-asioiden käsittelys-

sä, miesten koko elämäntilanteeseen paneutuminen ei näytä olevan sitä työtä, jota sosi-

aalityöntekijät pitävät tärkeänä. Näille miehille ei annettu aikaakaan niin paljon kun 

muille asiakastapauksille. (Forsberg 1994, 46.) 

Forsbergin (1994, 49, 52, 120) toinen kategoria on pidättäytyvä perhepuhe eli puhe, jos-

sa perhe mainitaan asiakastilanteessa, mutta siihen ei sen enempää paneuduta. Tämä il-

miö on nähtävissä ja toistuu monien yksinäisten miesten asioidessa. Miehet yrittävät ot-

taa puheeksi asioinnin yhteydessä oman perhesuhteensa, mutta sosiaalityöntekijä ei läh-

de keskusteluun mukaan, vaan siirtyy keskustelemaan raha-asioista tai reagoi niukkasa-

naisesti tilanteessa. Lisäksi sosiaalityössä isä saatetaan usein määritellä lapsimaiseksi ja 

epäkypsäksi. Tällöin kyseenalaistuvat vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen liitetyt 

oikeudet ja velvollisuudet. 

Forsbergin kategoriat puuttuvasta tai pidättyvästä perhepuheesta kuvaavat miesten syr-

jäytymistä omasta isyydestään ja isänä olemisestaan, jota edellä mainitun tutkimuksen 

mukaan naissosiaalityöntekijät vahvistavat entisestään. Sosiaalitoimessa mies asiakkaa-

na ei ole mielenkiintoinen asiakas. Tähän voi olla syynä työntekijöiden naisvaltaisuus ja 

työskentelyn näkeminen mielenkiintoisena ainoastaan äitien ja lapsien kanssa. Feathers-

tonen (2009, 173) tutkimuksessa olleilla isillä oli huomattava huoli siitä, kuinka paljon 

valtaa lasten äideillä on. Lisäksi ne isät, jotka olivat olleet tekemisissä sosiaalityönteki-
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jöiden kanssa, kokivat sosiaalityöntekijöiden antamat palvelut epäluotettaviksi ja epä-

johdonmukaisiksi.  

 

 

4 ISÄTUTKIMUKSEN TEOREETTINEN PAIKANTAMINEN 

 

Tutkielmani lähtökohtana voidaan pitää uudenlaista isyyttä. Jokinen (1999, 24–25) tote-

aa, että 1980-luvulta elämäntapatutkimusta sivuavana on periytynyt isän roolia ja isyyttä 

koskeva tutkimus, joka jakautuu kahteen eri suuntaan. Ensimmäisessä suunnassa pohdi-

taan uudenlaisen isyyden mahdollisuutta ja toisessa peräänkuulutetaan patriarkaalista 

isän roolia. Isätutkimuksessa eksplikoituu miestä koskevan tutkimuksen erilaiset mah-

dollisuudet. Kolehmaisen ja Aallon (2004, 10) mukaan isyystutkimusta ei ole sidottu 

yksittäiseen tieteenalaan. Jokinen (1999, 25) toteaa, että isätutkimuksessa näyttäytyy 

sen niukkuus verrattuna mies- ja naistutkijoiden tekemään tutkimukseen äitiydestä. 

Näyttää siltä, että miehiä ei paljoakaan ole kiinnostanut isyys tutkimuksen kannalta. 

Rantalaihon (2003, 205) mukaan isyystutkimuksessa on keskitytty lähinnä tutkimaan 

perhevapaiden jakautumista perheen sisällä äidin ja isän kesken. Tällaisessa tutkimuk-

sessa korostuu usein nais- ja tasa-arvonäkökulma. Varanka ja Aaltonen (2005) toteavat, 

että isyystutkimuksessa on ollut hallitsevina teemoina erityisesti pohjoismaissa: isyys- 

ja vanhempainvapaa, perheen ja työn yhteensovittaminen, naisiin kohdistuva väkivalta 

ja väkivaltaa harjoittaneiden miesten kuntouttaminen.  

Tiedotusvälineissä on esiintynyt paljon keskustelua vanhempainvapaan jakamisesta 

vanhempien kesken. Lammi-Taskula (2007) on tutkinut väitöskirjassaan vanhempain-

vapaan käyttöä sukupuolen mukaan. Perhetutkimus on lähestynyt miestä yhä eneneväs-

sä määrin tasavertaisena vanhempana eikä niinkään perheenelättäjän näkökulmasta. Yh-

teiskunnallisellakin tasolla isä huomataan ja häntä pidetään yhä merkityksellisempänä 

lapsen elämässä. Isyyden tutkiminen on yhteiskunnallisesti esillä.  

 

4.1 Sukupuolinäkökulma 

 

Sukupuolinäkökulma on esillä tutkimuksessani. Kuronen (2009, 117) esittää, että nais-

ten elämää, naisia, kokemuksia, yhteiskunnallista asemaa ja ongelmia tarkasteleva fe-



 24 

ministinen tutkimus on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut sukupuolistunei-

den käytäntöjen, sukupuolen ja sukupuolen tuottamisen moniulotteiseksi tutkimukseksi. 

Feministisestä tutkimuksesta ammentava kriittinen miestutkimus on ”antanut” myös 

miehille sukupuolen. Tutkielmassani sukupuoli on esillä isien kokemusten kautta. Isyys 

on sukupuoleen sidottua.  

Jokisen (2010, 137) mukaan kriittiset miestutkijat käyttävät feministisiä sukupuolen teo-

rioita ja tarkastelevat niiden avulla maskuliinisuutta ja miehiä. Samalla kehitetään omaa 

teoreettista ymmärrystä aiheesta. Kurosen (2009, 117) mukaan 2000-luvulla on alkanut 

ilmestyä tutkimusta miehistä sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sukupuolisuus näyttäy-

tyy sosiaalityössä ja sosiaalityötä pidetään sukupuolisidonnaisena, koska ala on naisval-

tainen. Tämän takia onkin syytä tarkastella miesten, isien kokemuksia sosiaalityöstä. On 

tärkeää tarkastella lähemmin, otetaanko isät riittävästi huomioon työskenneltäessä per-

heiden kanssa ja näkyvätkö isät niissä tavoissa, miten työskennellään perheiden kanssa. 

Isä on toinen vanhempi ja hänellä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet perheessä. Isä 

saatetaan kuitenkin jossain tapauksissa ohittaa vanhempana ja tästä syystä asiaa on hyvä 

tarkastella isän omasta näkökulmasta.  

Kuronen, Granfelt, Nyqvist ja Petrelius (2004, 10) toteavat, että edelleen kaivataan tut-

kimusta siitä, millä tavoin sosiaalityön erilaisissa työmuodoissa, käytännöissä ja työme-

netelmissä tuotetaan ja määritellään sukupuolta. Miten sukupuoli näkyy tavoissa työs-

kennellä asiakkaiden kanssa, miten se kytkeytyy asiakkaiden ja heidän sosiaalisten on-

gelmien määrityksiin tai työntekijöiden tavoissa tehdä työtään. Miten sukupuoli jää 

näyttäytymättä tai näyttäytyy silloin, kun ei haluta työskennellä tietoisen sukupuolis-

pesifisti tai toisaalta, kun työskennellään järjestelmissä ja sellaisten ongelmien parissa, 

joissa työ on suunnattu erityisesti joko miehille tai naisille?  

Sosiaalityöntekijän ammattitaito vaikuttaa siihen, miten sosiaalityöntekijä huomioi 

isyyden ja vanhemmuuden osana työskentelyään. Hyvään ammattitaitoon kuuluu koko-

naisvaltainen perheiden huomioiminen. Isyys ja vanhemmuus näyttäytyvät sukupuoli-

kysymyksinä sosiaalityössä. Vuoren (2010, 109) mukaan naistutkimus, jonka alaan 

myös feministinen, miestutkimus ja sukupuolentutkimus kuuluvat, tarvitsee yhä sekä 

isyyden että äitiyden pohdintaa ja vanhemmuuden analyysia teoreettisesti sukupuoliky-

symyksenä. 
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Käsiteltäessä sukupuolta sosiaalityössä voidaan analysoida sitä, millaisia käsityksiä su-

kupuolesta tuotetaan käytännöissä. Sukupuolta voidaan sosiaalityössä käsitellä myös si-

tä kautta, miten sukupuoli ja muut erot jäsentävät asiakkaiden elämää. Sukupuoli kyt-

keytyy työntekijöiden subjektiuteen ja niihin tapoihin, joilla he voivat esittää asiantunti-

juuttaan. Sosiaalityö on selkeästi sukupuolitettuja merkityksiä kantava ammattiala. 

(Keskinen 2004a, 12–13.)  

Sosiaalityössä saatetaan esimerkiksi todeta, että naistyöntekijät eivät ymmärrä miesasi-

akkaiden ongelmia ja sen vuoksi tarvitaan miestyöntekijöitä. Oletuksia on esitetty siten, 

että naistyöntekijät asettuisivat lasten huoltajuudesta päätettäessä naisasiakkaiden puo-

lelle miesten jäädessä heikompaan asemaan. Esimerkiksi huoltajuutta käsiteltäessä on 

vanhemmuusdiskursseilla ja niiden tavoilla käsitellä sukupuolta suuri merkitys. Positii-

vinen ja vahva isyysdiskurssi nostaa esiin isän tärkeyttä lapsen kannalta riippumatta 

keskustelijoiden sukupuolesta. (Keskinen 2004, 40–41.) 

Sosiaalityössä saatetaan asettaa erilaisia odotuksia niin isälle kuin äidille. Sukupuolista-

vat merkitykset ovat esillä. Kivipelto (2004, 249–250) esittää, että sukupuolistavilla 

merkityksillä tarkoitetaan sukupuoleen liitettäviä asenteita, arvoja, odotuksia, rooleja ja 

sosiaalisia merkityksiä sekä käytännöillä merkityksiin liitettäviä tai niistä johdettavia 

toimintatapoja. Ihminen voi kohdata sukupuolistavia merkityksiä ja käytäntöjä ihmis-

suhteissa, työssä tai erilaisissa palvelutapahtumissa.  

 

4.2 Kokemuksen tutkiminen 

 

Asetan tutkielmani teoreettisesti kokemuksen tutkimuksen kentälle. Kokemusten tutki-

minen paikantuu fenomenologiseen ajattelutapaan. Laineen (2007, 29–30) mukaan ko-

kemuksellisuus on ihmisen maailmasuhteen perusmuoto. Kuitenkin erilaisissa kulttuu-

ripiireissä elävillä yksilöillä on erilainen elämismaailma, he elävät erilaisissa todelli-

suuksissa sillä perusteella, että asioilla on heille erilaiset merkitykset. Perttulan (2008, 

117) mukaan kokemuksen tutkijan olisi hyvä ajatella, millaisista todellisuuksista elä-

mäntilanteet voivat koostua. Hän erottaa toisistaan ideaalisen, aineellisen, elämänmuo-

dollisen ja kehollisen todellisuuden. Kaikista niistä voi tulla ihmisen elämäntilanteita ja 

niiden aiheita. Ihmisen elämäntilanne muodostuu kaikesta siitä, mihin hän on suhteessa. 

Ankarasti ajateltuna ihmisellä on kunakin hetkenä yksi kokonainen elämäntilanne.  
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Tutkimukseni osalta haastateltujen isien elämäntilanteet koostuvat kaikista edellä esite-

tyistä todellisuuksista. Ideaalinen todellisuus kuvaa esimerkiksi niitä ihanteita, ajatuksia 

ja tapoja joita isät kytkevät vanhemmuuteen ja isyyteen. Nämä ideaalit voivat nousta 

isien omista vanhemmuuden ja isyyden kokemuksista, joita he haluavat myös lapselleen 

tarjota tai olla tarjoamatta. Lisäksi ideaalinen todellisuus kertoo kulttuurisista odotuksis-

ta ja käsityksistä sekä esimerkiksi siitä, mitä on hyvä isyys ja vanhemmuus.   

Aineellinen todellisuus on osa isyyden ja vanhemmuuden toteuttamista. Tutkielmassani 

se tarkoittaa niitä aineellisia resursseja ja materiaalisia reunaehtoja, joiden puitteissa isät 

rakentavat vanhemmuuden ja isyyden toimimisen areenaa. Elämänmuodollinen todelli-

suus taas muodostuu isän valinnasta olla isä ja/tai vanhempi. Vanhemmuus on valittu 

elämänmuoto, mutta isyys ei sitä välttämättä ole. Vanhempana ja isänä olemisessa elä-

mänmuodot vaihtelevat. Toisilla on tukenaan parisuhde ja toisilla ei. Isänä toimiminen 

on sukupuolisidonnaista. Kehollinen todellisuus on toimimista joko naisena ja äitinä tai 

isänä ja miehenä. Isyys ja äitiys ovat yleensä sukupuoleen sidottuja poikkeuksena ho-

moseksuaalit. Heidän biologinen sukupuoli ei välttämättä määritä fyysiseen sukupuo-

leen sidottua isän tai äidin merkitystä. 

Isän elämäntilanne koostuu siis kaikesta siitä, mihin hän on suhteessa. Voidaan esittää, 

että miesasiakkaat, jotka ovat isiä, ovat suhteessa esimerkiksi biologisiin ja/tai ei-

biologisiin lapsiinsa, mahdolliseen entiseen ja/tai nykyiseen puolisoon, lasten isovan-

hempiin, työkavereihin, muihin ystäviin ja erilaisiin viranomaistahoihin, kuten sosiaali-

työntekijöihin.   

Keskityn ainoastaan kerrottuihin kokemuksiin, joita isät tuovat esiin. En poissulje sitä 

ajatusta, kuinka paljon tiedostamattomat asiat ovat saattaneet vaikuttaa kokemuksiin 

niin isinä kuin vanhempinakin sosiaalityön asiakastyöstä. Perttulan (2008, 119) mukaan 

fenomenologia on kiinnostunut sekä niin sanotuista tiedostamattomista ja tietoisista ko-

kemuksista. Laine (2007, 29) toteaa, että kokemus muotoutuu merkitysten mukaan. 

Kokemus on ymmärtävä ja merkityksellistyvä suhde tajuavan ihmisen ja elämäntilan-

teen välillä. Ymmärtäminen on kokemuksen tajunnallinen ja merkityksellistyminen 

elämäntilanteellinen puoli. (Perttula 2008, 119.) Isien elämäntilanne koostuu perheelli-

syydestä ja isyydestä. Vanhemmuus merkityksellistyy isien vanhemmuuden toteuttami-

sessa, arkisissa käytännöissä. Tajunnallinen toiminta on kohtaamisia arjessa lasten, puo-

lison ja viranomaisten kanssa.  
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Isien kokemus omasta isyydestään ja vanhemmuudestaan rakentuu, kun uusi elämänti-

lanne muodostuu miehen tullessa isäksi ja vanhemmaksi. Ymmärtäminen ja itsensä ko-

keminen isäksi ja vanhemmaksi kontekstoituu elämäntilanteen muuttuessa. Isyys ja 

vanhemmuus elämäntilanteena ovat kokonaisvaltaisten merkitysten ja kokemusten 

summa, joka konkretisoituu käytännön tasolla toimimalla isänä ja vanhempana.  

Lähtökohtaisesti itse olen tutkijana nainen ja äiti, joten sisällöllisesti en voi henkilökoh-

taisen kokemukseni perusteella olettaa mitään isistä, miehistä. Lähtökohtani tutkittavaa 

aihetta kohtaan on erilainen kuin miestutkijalla ja mahdollisella isällä, koska miestutki-

jana ja isänä voisin helpommin samaistua isyyden ja vanhemmuuden kokemukseen.  

Toisaalta en poissulje kokonaan omaa kokemustani vanhempana, koska haastattelemani 

isät ovat myös itse vanhempia. Minulla itselläni on elävä kokemus vanhemmuudesta.  

Perttula (2008, 137) toteaa, että tutkijan ei tarvitse olettaa mitään sisällöllisesti toisten 

elävästä kokemuksesta. Voidaan sanoa niinkin radikaalisti, että tutkijan ei odoteta ym-

märtävän toisten elävää kokemusta etukäteen edes yleisellä tasolla, eikä myöskään ko-

kemuslaatujen tasolla. Tutkija tutustuu tutkimukseen osallistuvien elämäntilanteisiin ja 

selvittää itselleen aiheen, jossa muodostuvista kokemuksista on kiinnostunut ja etsii tä-

män jälkeen ihmisiä, joiden elämäntilanteisiin aihe sisältyy. Kokemuksen tutkijalta vaa-

ditaan näin ollen malttia olla ryntäämättä suoraan toisten tajuntaan, jota sosiaalityössä ei 

edes oleteta tekevän.  

 

5 FENOMENOLOGINEN TUTKIMUSOTE 
 

Fenomenologinen tutkimusote on relevantti lähestymistapa silloin, kun tutkitaan ihmis-

ten kokemuksia. Tutkin isien omia kokemuksia kohtaamastaan sosiaalityöstä, miten 

heidät on huomioitu isinä ja vanhempina. Haastateltujen isien elämäntilanteet ovat 

muodostuneet olemalla isä, vanhempi ja sosiaalihuollon sosiaalityön asiakas. Heidän 

nykyinen elämäntilanteensa muodostuu muun muassa vanhemmuudesta, isyydestä, lap-

sista ja sosiaalihuollon asiakkuudesta. Miehet ovat itse tunnistaneet itsensä isinä ja van-

hempina halutessaan osallistua haastatteluun. 

Isillä on elettyjä kokemuksia sosiaalityön konkreettisista tilanteista. Heillä on myös elet-

tyjä, jokapäiväisiä kokemuksia omasta isyydestään ja vanhemmuudestaan. Tarkastelen 
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työssäni niitä asioita, jotka ovat muutenkin läsnä isien elämässä. Kyseessä on luonnolli-

nen kokemus ihmisten arkipäivässä ja elämäntilanteessa.  

Valitessaan aihetta tutkimukselle tutkija joutuu haarukoimaan elämäntilanteita varsin 

yleisesti, koska ihmisten elämäntilanteet eivät ole koskaan samanlaiset. Tavoitteena on 

tutkia kokemuksia niistä asioista, joista elämäntilanteet muodostuvat. Sen sijaan, että 

tutkija pyrkisi luomaan tutkimustilanteista vakioituja, kaikille samanlaisia tilanteita, hän 

perustaa tutkimuksensa niihin aiheisiin, joista kunkin tutkimukseen osallistuvan elämän-

tilanne muodostuu. Fenomenologiassa puhutaan luonnollisesta lähestymistavasta ihmi-

sen arkipäivään, tapana kokea elämäntilannettaan. (Perttula 2008, 138.) Laine (2007, 

29) esittää, että fenomenologiassa tutkitaan ihmisen suhdetta omaan elämäntodellisuu-

teensa. Esimerkiksi mies voi sanoa olevansa isä, koska hänellä on lapsia. Suhde lapsiin 

tekee hänestä isän isyyden eri merkityksissä. 

Tavoitteenani on ymmärtää isien välitöntä kokemusta eli heidän kokemuksiaan isinä ja 

vanhempina sosiaalityön asiakastyöstä. Heillä on varmasti intuitiivinen ja tunteva yhte-

ys ensinnäkin isinä ja vanhempina suhteessa lapsiinsa ja toiseksi kohtaamiansa sosiaali-

työntekijöitä kohtaan. Sosiaalityö on hyvin herkkää ja tunnepitoista työtä. Käsiteltävät 

asiat koskettavat varsinkin lapsiperheiden kohdalla myös perheen sisäisiä asioita, joissa 

lapset ovat läsnä. Taitava, osaava ja ammatillinen sosiaalityöntekijä osaa ottaa myös 

tämän aspektin huomioon toimiessaan perheiden kanssa.  

Kokemus käsitetään laajasti ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteen-

sa, maailmaan, jossa elää (Laine 2007, 29). Tiedollinen ja uskova ymmärtäminen eivät 

ole fenomenologian kannalta niin kiinnostavia kuin intuitiivinen ja tunteva suhde elä-

mäntilanteeseen. Tutkijalla on lupa olla kiinnostunut tutkittavien muodostamista elävis-

tä kokemuksista. (Perttula 2008, 139.) 

Tutkimukseen osallistuvien isien kriteereinä oli, että täytyi olla isäsuhde lapseen. 

Isäsuhde sai olla biologinen isäsuhde, asui hän sitten lapsen kanssa tai ei ja myös sosiaa-

liset isät saivat osallistua haastatteluun. Lisäksi isällä täytyi olla sosiaalihuollon asiak-

kuus ainakin yhdessä sosiaalihuollon yksikössä eli joko A-klinikan, aikuissosiaalityön 

tai lastensuojelun avopalveluiden puolella. Lukkarisen (2008, 235) mukaan fenomeno-

logisessa tutkimuksessa aineiston hankinta toteutetaan harkinnanvaraisesti. Tutkimuk-

seen valitaan henkilöitä, joilla on kokemuksia tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ja 

jotka suostuvat vapaaehtoisesti kuvaamaan niitä tutkijalle.  
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Isät olivat haastattelujen aikana isiä ja vanhempia ja heillä oli asiakaskontakti sosiaali-

työntekijään, joten heillä oli tässä hetkessä kokemukset kohtaamastaan sosiaalityöstä. 

Tutkimusaiheeni on sisällöltään rajattu edellä esitetyin kriteerein. Perttula (2008, 152) 

osoittaa, että fenomenologisessa tutkimustavassa aihe paikantuu mieluiten ajallisesti 

nykyhetkeen ja on sisällöltään rajattu. 

Keräsin tietoa henkilöiltä, joilla on omakohtainen kokemus isyydestä ja sosiaalihuollon 

asiakkuudesta. Halusin keskittyä nimenomaan isien henkilökohtaisiin kokemuksiin ja 

tuoda asiakasnäkökulman esiin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 85) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta asias-

ta mahdollisimman paljon tai että heillä on kokemusta asiasta.  

Kokemukset sosiaalityöstä kuvaavat tutkielmassani isien elämäntilanteen yhtä ulottu-

vuutta, mikä on osa heidän elämäänsä ainakin haastatteluhetkellä. Elämäntilanteessaan 

isät ovat vanhempia pysyvästi toisin kuin sosiaalityön asiakkuuden pysyvyyttä ajatelta-

essa. Perttula (2008, 139) esittää, että tutkija voi keskittyä tutkimaan myös tietyn elä-

mäntilanteen ulottuvuutta, kunhan ymmärtää, ettei tutkittavaksi silloin asetu sen enem-

pää ihmisen elämä kuin siinä eletty kokemus kokonaisuutena.  

 

5.1 Haastattelutilanne 

 

Kokemuksen tutkimisessa ihmisten halu osallistua on ratkaiseva, koska tutkimus vaatii 

heiltä paljon, joskin se voi antaa myös paljon (Perttula 2008, 153). Huomasin omissa 

haastattelutilanteissa, että isät olivat hyvin motivoituneita osallistumaan haastattelutut-

kimukseen. Haastattelujen lopuksi he saattoivat todeta, että oli mukava ”sessio” tai että 

he eivät koskaan olleet ajatelletkaan isyyttä ja vanhemmuutta niin syvällisesti. He koki-

vat saaneensa puhua kaiken kokemuksistaan ja asioista, joista heillä oli tarvetta puhua.  

Haastattelutilanteissa osoitin pitäväni kokemuksia todellisina, esittämällä tarkentavia 

kysymyksiä, katsomalla silmiin, nyökyttelemällä, olemalla kiinnostunut niistä asioista, 

joita haastateltavat toivat avoimesti esiin. Huomasin, että heillä oli halu puhua. Haastat-

telutilanteessa isät saattoivat todeta, että oli antoisaa puhua ihmiselle, joka todella kuun-

teli ja jolla oli aikaa kuunnella. Oletan, että sain heidän luottamuksensa ja onnistuin 

tuomaan esiin aidon kiinnostuksen heidän kertomiaan kokemuksia kohtaan. Perttula 
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(2008, 156) kertoo, että aina, kun tutkija pyytää toisia kuvaamaan kokemuksiaan, hänen 

on osoitettava, että pitää niitä tosina.  

Tehdessäni haastatteluja pyrin toimimaan mahdollisimman neutraalisti. Joissakin haas-

tattelutilanteissa huomasin, että minun oli haastavaa olla kommentoimatta isien koke-

mia tilanteita. Tilanteiden keskustelunomaisuus toi haastetta toimia neutraalisti. Olin 

kuitenkin tietoinen asiasta ja osasin kiinnittää siihen riittävästi huomiota. Pyrin koros-

tamaan tilanteen keskustelevuutta ja yritin toimia siten, että isät eivät kokisi olevansa 

kyselytilanteessa ainoastaan informantteina, vaan he saivat tuoda asioita esiin niin kuin 

itse kokivat parhaaksi. Isät tiesivät, että opiskelen sosiaalityötä ja valmistun sosiaali-

työntekijäksi. Tilanteessa he kuitenkin pystyivät ottamaan minut vastaan opiskelijana, 

koska he toivat avoimesti esiin niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia kohtaamastaan 

sosiaalityöstä. Mielestäni käytökseni herätti vapautuneen ja kannustavan ilmapiirin. 

En havainnut tilanteessa liiemmin jännitteitä. Minut koettiin ihmisenä, jolla on todelli-

nen kiinnostus kohdatuista sosiaalityön kokemuksista, koska isät kertoivat välittömästi 

ja mielellään kokemuksistaan. Heillä jokaisella oli hyvin paljon sanottavaa. Huomasin 

tilanteessa myös sen, että näillä isillä oli innokkuutta puhua omasta elämästään myös 

muuten. Mielestäni autoin näitä isiä pohtimaan omaa isyyttään, vanhemmuuttaan ja 

menneisyyttään. Haastattelutilanteesta voin löytää terapeuttisia ulottuvuuksia kuunteli-

jan roolistani.  

Perttula (2008, 141) esittää, että tutkija pyrkii olemaan läsnä mutta häivyttäen itsensä 

tilanteesta. Näin on esimerkiksi silloin, kun fenomenologisessa tutkimuksessa tutkimus-

aineistoa hankitaan vuorovaikutuksessa, kuten haastattelutilanteessa. Sosiaalinen häi-

vyttäminen on sitä, että tutkijan oleminen muistuttaa ihmisestä, joka on läsnä toisen ko-

kemuksista kiinnostuneena. Laine (2007, 38) toteaa, että fenomenologisessa tutkimuk-

sessa tavoitellaan toisen kokemusta, ja se määrää esitettävien kysymysten luonteen ja 

tavan, jolla asiasta puhutaan.    

Se, että tutkija ei edusta tutkimustilanteessa tietynlaista elämänmuotoa tai instituutiota, 

edesauttaa fenomenologisesta näkökulmasta sitä, että tutkimukseen osallistuvien ei tar-

vitse etsiä kokemuksilleen sosiaalis-kulttuurisesti jo ymmärrettyjä kuvaustapoja. Ihan-

netilanteessa informantit voivat valita ilmaisut, jotka tuovat heidän tapaansa ymmärtää 

maailmaa parhaiten esiin. Fenomenologisen ajattelutavan mukaan sosiaalinen neutraali-
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suus antaa tutkijalle tilaa olla läsnä passiivisesti mutta aktiivisesti ja pakottomasti. (Pert-

tula 2008, 141.)  

Haastattelutilanteissa istuimme usein vastakkain pöydän ääressä. En edustanut ammatti-

kuntaani eli sosiaalityöntekijöitä, koska toimin tilanteissa ulkopuolisena tutkijana. Van-

hemmuuteni ei tullut esille haastattelutilanteessa. Olin kiinnostunut isien tuottamista 

kokemuksista. Huomasin, että isät puhuivat arkikieltä ja toivat kokemuksensa esiin par-

haaksi katsomallaan tavalla. Kielelliset ilmaisut ovat suoraan käytännöntason kieltä. 

Näin ollen isät valitsivat ilmaisut, joiden avulla he saivat tuotua kokemuksensa mielek-

käästi esiin. Huomasin, että joissakin tilanteissa oma kielenkäyttöni saattoi alkuun vai-

keuttaa isien ymmärrystä käsiteltävistä asioista.    

Perttulan (2008, 141) mukaan onnistuneimmillaan fenomenologinen haastattelu toteu-

tuu toisen eläviä kokemuksia ilmaisevana yksinpuheluna, jota ohjaa tutkijan osalta kaksi 

asiaa. Ensinnäkin tutkijan tietoisuus aiheista, joita on tutkimassa ja toiseksi tutkittavien 

asioiden ilmaisu toisen elämänmuotoa kunnioittavalla tavalla. Tutkijan taitoa haastatte-

lutilanteessa on johdatella tutkittavaa elävien kokemusten suuntaan. 

Omista haastattelutilanteistani voin löytää fenomenologisen haastattelun piirteitä. An-

noin isien kertoa vapaasti omia kokemuksiaan niin isinä kuin vanhempinakin tosin haas-

tattelukysymysten ohjaamina. He saivat tuoda esiin niitä konkreettisia kokemuksia, joita 

heille oli muodostunut sosiaalityöstä. Johdattelin parhaani mukaan isiä kertomaan eläviä 

esimerkkejä kokemuksistaan viranomaisista ja erityisesti sosiaalityöntekijöistä. Joissa-

kin tilanteissa huomasin olevani liian innokas kuulemaan esimerkkejä kokemuksista, 

mikä saattoi tuntua isistä ikävältä. Pyysin tarkentamaan ja antamaan esimerkkejä asia-

kastilanteista ja isien omista vanhemmuuden ja isyyden kokemuksistaan. Olin avoin ja 

pyrin pois sulkemaan ennakko-oletukset isistä sosiaalityössä.  

 

5.2 Tutkimusaineiston rakentuminen 

 

Aineiston keruun suoritin Vantaan kaupungin päihdepalvelujen, aikuissosiaalityön ja 

lastensuojelun avopalvelujen puolella. Hain tutkimuslupaa Vantaan kaupungilta talvella 

2009. Luvan saatuani otin yhteyttä alueen sosiaalityöntekijöihin ja annoin heille saate-

kirjeen, jonka he luovuttivat haastatteluun halukkaille miesasiakkaille. Sosiaalityönteki-
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jät kertoivat asiakkaana oleville isille mahdollisuudesta osallistua haastattelututkimuk-

seen.  

Näin ollen isät valikoituvat halukkuutensa mukaan tutkimukseeni. Haastatteluun osallis-

tuvien isien halukkuuteen saattoivat vaikuttaa koetut kokemukset, jotka he halusivat 

tuoda esiin. Aineistoksi muodostui erilaisia kokemuksia omaavia isiä. Nämä tutkimuk-

sesta innostuneet isät ilmoittivat halukkuutensa sosiaalityöntekijälle, joka otti yhteyttä 

minuun ja minä otin tämän jälkeen yhteyttä näihin isiin haastatteluajan ja -paikan sopi-

mista varten.  

Jokaisesta toimipaikasta oli tarkoitus saada kolme isää haastatteluun. Lopulliseksi ai-

neistoksi muodostui neljä A-klinikkatyön, kolme aikuissosiaalityön ja kaksi lastensuoje-

lun avopalveluita käyttävää isää. Haastateltavia kertyi yhteensä yhdeksän henkilöä. Asi-

akkuus saattoi olla yhtä aikaa kahdessa tai kaikissa kolmessa eri sosiaalityön yksikössä. 

Tein haastattelut vuoden 2009 maalis-huhtikuussa. 

Hyödynsin haastatteluissa teemahaastattelurunkoa, joka koostui kokemuksista kolmen 

eri teeman ympärillä. Ensimmäinen teema sisälsi miesasiakkaiden kokemuksia isyydes-

tään ja vanhemmuudestaan. Toinen teema käsitti miesasiakkaiden kokemuksia viran-

omaisista ja erityisesti kohtaamistaan sosiaalityöntekijöistä niin isinä kuin vanhempina. 

Viranomaisilla tarkoitan eri sosiaalipalveluissa toimivia henkilöitä ja erityisesti sosiaa-

lihuollon peruspalveluissa toimivia sosiaalityöntekijöitä. Kolmas teema koski odotuksia 

ja toiveita niin perheenjäsenten odotuksia ja toiveita isää kohtaan kuin myös isän toivei-

ta ja odotuksia viranomaisia ja sosiaalityöntekijöitä kohtaan.  

Haastatteluaineistossani esiintyy isien isyyden ja vanhemmuuden jaottelua, mikä nostaa 

esiin vanhemmuusdiskurssia. Haastattelukysymyksissäni vanhemmuus ja isyys kulkivat 

rinta rinnan eli jokaisen esitetyn kysymyksen kohdalla pyysin isiä kertomaan asioita ai-

na isyyden kuin myös vanhemmuuden kontekstissa. 

Tiittulan ja Ruusuvuoren (2005, 11) mukaan haastattelut jaetaan perinteisesti kysymys-

ten tason ja sitovuuden mukaan strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. 

Puolistrukturoiduista haastattelumuodoista tunnetuin on teemahaastattelu, jossa käydään 

läpi samat teemat eli aihepiirit, mutta kysymysten järjestys ja muotoilu saattavat vaih-

della. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 48) esittävät, että puolistrukturoitu haastattelu eli tee-

mahaastattelu on hyvin lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelussa edetään keskeis-
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ten, tiettyjen ennalta valittujen teemojen ja näihin liittyvien tarkentavien kysymysten 

ohjaamana. Tekemäni haastattelukysymykset oli muotoiltu niin, että niissä pyydettiin 

kertomaan ja kuvaamaan omia kokemuksia.  

Toteutin aineiston keruun puolistrukturoituna haastatteluna hyödyntäen teemahaastatte-

lun ideaa. Noudatin väljästi teemahaastattelurunkoa haastattelutilanteissa. Lisäksi esitin 

tarpeen mukaan tarkentavia lisäkysymyksiä. Annoin isien tuoda kokemuksiaan esiin 

mahdollisimman vapaasti.  Eskola ja Suoranta (1998, 87) toteavat, että teemahaastatte-

lussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet, ovat etukäteen suunniteltu. Haastattelija 

varmistaa, että haastattelun aikana kaikki teema-alueet tulee käytyä läpi, mutta teemois-

ta keskustelemisen järjestys ja laajuus saattaa vaihdella haastattelusta toiseen.   

Haastattelu oli relevantti aineistonkeruumenetelmä, koska tarkastelen isien omia koke-

muksia sosiaalityöstä. Haastattelun, puheen avulla isät saivat tuotua kokemuksia hyvin 

esiin. Tiittulan ja Ruusuvuoren (2005, 13) mukaan tutkija ryhtyy haastatteluun saadak-

seen esiin haastateltavien näkemyksiä, kokemuksia tai puhetapaa. Tein haastattelut joko 

sosiaalitoimen tiloissa tai isien kotona. Haastattelut kestivät tunnista puoleentoista tun-

tia. Käytössäni oli digitaalinen nauhuri. Litteroin haastattelut tietokoneelle sanasta sa-

naan ja litteroitua tekstiä muodostui 183 sivua rivivälillä 1,5. 

Aineiston käsittelyssä taustatiedot ja muut tunnistetiedot ovat muutettu siten, että haas-

tateltavien anonymiteetti on suojattu. Kaikki lainaukset ja muut sitaatit ovat kirjattu 

niin, että niistä ei tunnista yksittäistä henkilöä. Täten taataan riittävä suoja haastatelta-

ville. Haastateltavien asiakas- ja taustatiedot eivät tulleet tietooni prosessin missään vai-

heessa. Isät itse toivoivat, että heidän haastatteluistaan on hyötyä kehitettäessä sosiaali-

työtä.  

Valmis tutkielma toimitetaan Vantaan kaupungin työntekijöiden käyttöön ja itse 

tutkijana tulen pitämään esityksen kaupungin työntekijöille. Uskon tämän herättävän 

keskustelua työyhteisöissä ja tuovan konkreettisia kehittämishaasteita sosiaalityön 

käytäntöihin, mitä kautta se tulee näkymään toivottavasti myös isien kohtaamisissa. 

Uskon täyttäneeni hyvälle tutkimukselle ominaiset eettiset vaatimukset.  
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5.3 Aineistossa esiintyvät isät 

 

Isät olivat iältään 27–52-vuotiaita, keski-ikä oli 42 vuotta. Aineiston muodostavat suu-

rimmaksi osaksi 1960-luvulla syntyneet miehet. Heillä oli kahdesta viiteen lasta. Kol-

mella isällä oli ollut jossain vaiheessa merkityksellinen suhde myös ei-biologiseen lap-

seen.  Kaksi asui ydinperheessä, kolme isää uusperheessä, kaksi oli niin sanottuja etä-

isiä ja kaksi isää oli yksinhuoltajavanhempia.  

A-klinikan ja aikuissosiaalityön osalta neljä isää toi kokemuksiaan esiin sosiaalityöstä.  

Viidellä isällä oli kokemuksia lastensuojelun avopalveluiden sosiaalityöstä. Toisin sa-

noen haastatteluun osallistuneilla isillä saattoi olla kokemuksia joko kaikista, yhdestä tai 

kahdesta eri tutkimusyksiköstä, vaikka haastatteluun kohdentuminen tapahtui yhden 

toimintayksikön kautta. 

Aineisto koostuu erilaisista isyyden muodoista ja sitä kautta erilaisista isistä. Haastatel-

luista osa oli etä-isiä, joista jotkut olivat samaan aikaan myös sosiaalisia ja uusperheen 

isiä. Näin ollen samalla isällä saattoi esiintyä isyyden erilaisia muotoja. Huttusen (2001, 

149) mukaan perheiden rakennemuutokset vuosikymmenten aikana ovat tuottaneet uu-

sia isyyden muotoja, kuten etä-isät, sosiaaliset isät ja uusperhe-isät. Aikaisemmin vallal-

la on ollut verrattain yhtenäinen ydinperheeseen sidoksissa ollut isäkulttuuri. (Huttunen 

2001, 149.)  

Isät olivat taustoiltaan erilaisia, vaikka olivat valikoituneet satunnaisesti tutkimukseen. 

Lapsistaan eron vuoksi erillään asuvia isiä oli neljä, yksinhuoltajaisiä kaksi ja sosiaalisia 

isiä oli kolme. Nämä sosiaaliset isät saattoivat olla samanaikaisesti myös etä-isiä, eli 

eron vuoksi lapsistaan erillään asuvia. Aineistoni koon ollessa suhteellisen pieni, siihen 

on valikoitunut kuitenkin hyvin erilaisissa elämäntilantilanteissa olevia isiä. Sosiaali-

toimen näkökulmasta katsottuna Forsberg (1995, 135) toteaa, että asiakkaana on hyvin 

erilaisia isiä ja sosiaalitoimessa olevien asiakkaiden perhemuodot ovat hyvin erilaisia. 

Sama asia voidaan todeta tämän tutkielman aineistossa olleista isistä.  

Kolmasosalla isistä oli selkeästi osallistuvan isän rooli perheessä. Isä saattoi ottaa 

enemmän vastuuta perheen arjesta kuin lasten äiti. Isät kertoivat osallistuvansa kotitöi-

hin ja viettivät myös muuten paljon aikaa lastensa kanssa. Lisäksi kahdella yksinhuolta-
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jaisällä oli nähtävissä vastuullisen vanhemman rooli sekä isänä että vanhempana, koska 

he toimivat perheessä yhtä aikaa niin kutsutusti isän kuin äidin rooleissa. 

Toinen yksinhuoltajaisistä totesi, että hän alkoi varsinaisesti luoda kontaktia lapsiinsa 

näiden ollessa reilun puolen vuoden ikäisiä. Siihen asti rooli oli saattanut hyvinkin olla 

enemmän niin kutsuttu perinteisen isän eli perheenelättäjän rooli, joka näyttäytyi esi-

merkiksi työssäkäynnin kautta. Jos aktiivisen ja osallistuvan isän roolin yhtenä kriteeri-

nä pidetään lasten kanssa vietetyn ajan määrää, voidaan jokaista haastatteluun osallistu-

nutta isää pitää jollakin tasolla osallistuvana ja aktiivisena.  

Yksi haastatteluun osallistunut isä voidaan kategorisoida perinteisen isän rooliin. Tämä 

isä kertoi, että hän toteuttaa jokseenkin ankaraa kasvatusta ja on autoritäärinen. Hänen 

puheestaan nousee esiin myös perinteisen isyyden oletus siitä, että mies ansaitsee per-

heen toimeentulon. Rahaan liittyen isän puheessa oli piirteitä niin kutsutusta perinteises-

tä isyydestä eli elättäjä isyydestä ja niin kutsutusta leiväntuojasta. Pitkäkestoista kuntou-

tusta suunniteltaessa isälle oli ensimmäisenä noussut huoli perheen toimeentulosta: kuka 

elättäisi perheen hänen ollessaan poissa. Aikaisempien tutkimusten valossa myös nämä 

isät voidaan nähdä ja kategorisoida perinteisen isyyden ja osallistuvan isän rooleihin, 

kuten Sinkkonen (1998, 18) on jaotellut isyyden.  

Isistä lähes kaikki (7/9) kertoivat arjestaan ja olemisestaan lastensa kanssa siten, että 

heidät voidaan nähdä osana jaettua vanhemmuutta. Isät kertoivat osallistuvansa päivit-

täin lastenhoitoon ja heidän kokemuksistaan isinä voidaan erottaa hoivaavan isän läsnä-

olo. Isät osallistuivat kertomansa mukaan suhteellisen tasavertaisesti lasten hoitoon.  Ja-

ettu vanhemmuus näyttäytyi osana isyyttä. Eräranta (2007, 95–96) määrittelee, että jae-

tun vanhemmuuden diskurssissa isänä oleminen tarkoittaa erilaisten lastenhoitoon liit-

tyvien tekojen säännöllistä suorittamista. Isän ja äidin vanhemmuudella ei ole olennaista 

eroa. Isän tulee olla myös hoivaava. Rotkirch (2000, 192) esittää, että jaetulla vanhem-

muudella tarkoitetaan isän tasavertaista osallistumista lasten hoitoon.  

Kolmasosa isistä kertoi, että heillä on ollut tai oli haastatteluhetkellä suhde lapseen, joka 

ei ole biologinen. He kertoivat suhteen lapseen olevan tärkeä ja samanarvoinen kuin 

biologisia lapsia kohtaan. Tasapuolisuus vanhempana koettiin kuitenkin joskus vaikeak-

si biologisten ja ei-biologisten lasten välillä. Tulkintani mukaan ei-biologisen lapseen 

syntyvän suhteen merkityksellisyys riippuu siitä, onko kyseisellä isällä myös biologisia 

lapsia asumassa perheessä. Mielestäni isän on helpompi sulauttaa ei-biologiset lapset 
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osaksi perhettä ja arkea, jos hänellä ei ole biologisia lapsia tai hänen biologiset lapsensa 

eivät asu samassa taloudessa. Täten he ovat luonnollisesti mukana alusta alkaen perheen 

muodostuessa uusperheeksi. Kun perheeseen liitetään myös biologiset lapset, se ei estä 

tunnesuhteen syntymistä ei-biologisten lasten kanssa, vaan tunnesuhde syntyy myö-

hemmin. Isillä oli näin ollen nähtävissä tunnepohjainen, psykologinen kiintymyssuhde 

ei-biologisiin lapsiinsa. 

Isät itse kyseenalaistavat yhteisen perimän merkityksen isyyttä määräävänä tekijänä. 

Jaetun vanhemmuuden merkitys ja olemus näyttäytyvät aineistossa haastattelemieni isi-

en kohdalla sillä tavoin, kuin Eräranta (2007, 94–95) esittää. Eräranta toteaa, että jaetun 

vanhemmuuden diskurssissa kyseenalaistetaan yhteisen perimän merkitys isyyttä mää-

räävänä tekijänä ja korostetaan tunnepohjaisen, psykologisen kiintymyssuhteen merki-

tystä isän ja lapsen välillä.  

 

5.4 Aineiston analysointi 

 

Analysoinnissa käytän menetelmänä laadullista sisällönanalyysia fenomenologista vii-

tekehystä hyödyntäen. Latvala ja Vanhanen-Nuutinen (2003, 21) esittävät sisällönana-

lyysin olevan menetelmä, jolla voidaan analysoida kirjoitettua ja suullista kommunikaa-

tiota ja jonka avulla voidaan tarkastella asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seurauksia 

ja yhteyksiä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 47, 106) mukaan sisällönanalyysi tarkastelee 

kommunikaation sisältöä. 

Aluksi kuuntelin haastattelut ja kirjoitin ne auki sanasta sanaan. Varsinaisen aineiston 

analysoinnin aloitin lukemalla useaan kertaan litteroitua haastatteluaineistoa tarkoituk-

senani perehtyä vielä tarkemmin haastattelujen sisältöön. Tein erilaisia huomioita ja 

kommentteja litteroidun haastattelutekstin lomaan. Aloin myös alustavasti etsiä aineis-

tosta samankaltaisia kokemuksia. Käytin yliviivauskyniä ja valitsin eri värejä eri asioi-

den mukaan. Tämän jälkeen siirsin litteroidut haastattelutekstit Atlas.ti-

tietokoneohjelmaan. Edellä esitettyä tapaa lähestyä aineistoa Tuomi ym. (2009, 109) 

kutsuvat aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi.  

Lonkilan ja Silvosen (2002, 5) mukaan Atlaksen käyttö on parhaimmillaan strukturoi-

mattoman tai vähän strukturoidun tekstiaineiston, kuten teemahaastatteluiden, elämäker-
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tojen, ryhmähaastatteluiden ja kyselytutkimuksen avovastauksien, sähköpostiviestien 

temaattisessa luokittelussa. Aineistoni koostuu yhdeksästä teemahaastattelusta, joten At-

laksen käyttö on perusteltua. Lisäksi koin Atlaksen hyödylliseksi. Atlas auttoi minua jä-

sentämään kokemuksia lähempää fenomenologista tarkastelua varten.   

Hermeneuttinen yksikkö (hermeneutic unit) on ohjelmassa käytetty nimi tutkittavalle 

aineistokorpuksen kokonaisuudelle (Lonkila ja Silvonen 2002, 8). Siirsin litteroidun ai-

neiston MS Word-ohjelmasta Atlakseen hermeneuttiseksi yksiköksi. Laitoin jokaisen 

haastattelun omaksi tiedostokseen. Tämän jälkeen etsin aineistosta samankaltaisia ko-

kemuksia, jotka koodasin asiaa kuvaavalla nimellä.  

Lonkilan ja Silvosen (2002, 9) mukaan kvalitatiivisessa koodauksessa Atlaksella teks-

tiin liitetään avainsanoja eli `koodeja´. Käytännössä koodaus edellyttää kolmea, analyyt-

tisesti erillistä operaatiota, jotka kuitenkin ohjelman nopeuden vuoksi mielletään pelkäs-

tään koodauksen puitteissa tapahtuviksi. Näitä ovat sitaation eli aineisto otteen luonti, 

temaattisen `koodin´ luonti ja ´koodin´ (tai useamman `koodin´) liittäminen luotuun si-

taatioon. Toimin edellä esitetyn mukaan eli loin `koodeja´, jotka liitin litteroidun aineis-

ton kohtiin, jotka käsittelivät kokemuksia kyseiseen asiaan eli `koodiin´ liittyen. Kooda-

sin aineiston kokonaisuudessaan.   

Ensimmäisen koodaamiskierroksen jälkeen minulla oli 37 eri `koodia´. Näihin koodei-

hin sisältyi koko haastatteluaineistoni. Nämä 37 `koodia´ koostuivat aina 5–33:sta eri 

sitaatiosta eli aineisto otteesta.  Tämän jälkeen lähdin tarkastelemaan tarkemmin `koo-

dia´ nimeltä `kokemukset sosiaalityöstä´, joka liittyi pelkästään konkreettisiin kokemuk-

siin sosiaalityöstä. Aineistossa oli liitettynä kyseiseen `koodiin´ eniten eli yhteensä 87 

eri sitaatiota. `Koodin´ sisällön ollessa niin suuri, lähdin tarkastelemaan sitä tarkemmin. 

Tämän jälkeen kävin kaikki 37 eri `koodia´ läpi sitaatio kerrallaan ja lähdin luokittele-

maan sitaatioita niitä kuvaavien käsitteiden alle. Tätä vaihetta voidaan kutsua Tuomen 

(2009, 109) mukaan niin kutsuttujen pelkistettyjen ilmausten yhdistelemiseksi ja ala-

luokkien muodostamiseksi.   

Edellä kerrottu 87 eri sitaatiosta koostunut `koodi´ auttoi aluksi jäsentämään aineistoa. 

Poimin sitaatioista samoja kokemuksia kuvaavat lainaukset yhteen ja annoin niille sitaa-

tioita kuvaavan luokan nimen. Tämän jälkeen lähdin tarkastelemaan 37:ää muuta `koo-

dia´. Osan `koodeista´ ja niiden sisällöistä siirsin edellä kuvaamieni luokkien sisälle. 

Näin ollen muodostui lopulta kolme eri tiedostoa, jotka alustavasti nimesin `kokemuksia 
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sosiaalityöstä´, `isyys isäasiakkaiden määrittelemänä´ ja `yleistä viranomaisista´. Nämä 

tiedostot jakautuivat vielä siten, että tiedosto `kokemuksia sosiaalityöstä´ jakautui eri ot-

sikoiden alle, jotka kuvasivat sitaatioita eli aineisto otteita.  

Seuraavassa luetteloin alustavat jaot `kokemuksia sosiaalityöstä´ -kokonaisuudesta. 

Tiedosto muodostui yhteensä 18 eri alateemasta: negatiiviset ja positiiviset kokemukset, 

isän huomioimatta jättäminen perheen auttamisessa/isän toissijaisuus äitiin nähden, raha 

ja rahan vaikutus isyyteen, konkreettiset asiat, asiakastapaamiset, sosiaalityöntekijä, ko-

kemus sosiaalityöstä isänä, lastensuojelun toimintakäytännöt, sosiaalityöntekijän odo-

tukset isältä, sosiaalityöntekijän odotukset isältä vanhempana, sosiaalityöntekijän 

ylisuuret odotukset isältä, A-klinikan sosiaalityö, aikuissosiaalityö, isän toiveet sosiaali-

työntekijältä, tunne isänä asiakastapaamisessa ja tunne vanhempana asiakastapaamises-

sa.  

`Isyys isäasiakkaiden määrittelemänä´ -kokonaisuus koostui 16 alateemasta: perhe, 

isyys yleisesti, vanhemmuus, yhdessä tekeminen lasten kanssa, epäonnistuminen isänä, 

isän rooli perheessä, oman isän malli, isänä oleminen, ikä, oma isyys, etä-isyys, sosiaa-

linen isyys, sosiaalityön vaikutus vanhemmuuteen, oma vanhemmuus, tehtävät van-

hempana ja suhde lapsiin. `Yleistä viranomaisista´ -kokonaisuus koostui 9 alateemasta, 

jotka nimesin seuraavanlaisesti: viranomaisista yleisesti, koulu, päiväkoti, terveyden-

huolto, työnantaja, työvoimatoimisto, seurakunta, järjestöt ja oikeuslaitos. 

Eskolan ym. (1998, 175–176) mukaan ensimmäinen lähestyminen aineistoon tapahtuu 

yleensä tematisoinnin kautta.  Aineistosta voidaan nostaa esiin tutkimusongelmaa käsit-

televiä teemoja. Tällä tavoin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen ilmenemistä ai-

neistossa. Aineistosta voidaan nostaa esiin keskeiset aiheet. Tuomen ym. (2009, 93) 

mukaan teemoittelussa on kaiken kaikkiaan kyse laadullisen aineiston ryhmittelystä ja 

pilkkomisesta eri aihepiirien mukaan. Tässä tutkielmassa toimin osittain edellä esitetyn 

tavoin. Eri tiedostoihin pilkotut kokemukset jakautuivat vielä niiden aihepiirien mukaan 

muodostaen erilaisia asiakokonaisuuksia. Loppujen lopuksi ensin luotuani pieniäkin 

alakategorioita, nivoin ne lopulta yhteen yhä suuremmiksi kokemus kokonaisuuksiksi. 

Tutkimuskysymysten kannalta on relevanttia tarkastella isien kokemuksia sosiaalityöstä 

ja isyyden määrittelyä isien kokemusten kautta. Kokemusten pilkkominen erilaisiin 

asiakokonaisuuksiin mahdollistuu silloin, kun fenomenologinen kokemuksen tutkimus 

on ainoastaan lähestymistapa, eikä varsinainen analyysimenetelmä. `Yleistä viranomai-
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sista´ -asiakokonaisuuden jätän tarkastelun ja analyysin ulkopuolelle, koska se ei sisäl-

tänyt kokemuksia sosiaalityöstä.  

Käsittelin tiedostoa `kokemuksia sosiaalityöstä´ tarkemmin. Yhdistelin samaa asiaa kä-

sitteleviä kokemuksia siten, että ne lopulta muodostuivat tuloksiksi, jotka esittelen seu-

raavissa luvuissa. Sisällönanalyysini koostui sekä luokittelusta että teemoittelusta. Sisäl-

lönanalyysin kannalta katsottuna toimin Eskolan ym. (2009, 109) esittelemän aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin mukaan eli yhdistelin alaluokkia ja muodostin niistä ylä-

luokkia eri kokemusten mukaisesti. Tämän jälkeen jatkoin vielä yläluokkien yhdistä-

mistä ja muodostin niistä kokemuksia sisältäviä kokoavia käsitteitä. Nämä kokemuksia 

sisältävät kokoavat käsitteet ovat muodostaneet tämän tutkielman tulosluvut.  

 

6 ISIEN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖSTÄ 

 

Seuraavassa perehdyn isien kokemuksiin sosiaalityöstä isänä ja vanhempana. Isien ko-

kemukset koostuvat yleisesti sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja asiakastapaamisista. 

Kokemukset sosiaalityöstä jakautuivat siten, että lähes kaikilla (7/9) haastatteluun osal-

listuneilla isillä oli myönteisiä kokemuksia kohtaamastaan sosiaalityöstä. 

 

6.1 Isät huomioidaan sosiaalityössä 

 

Hyvänä asiana isät kokivat isyyden riittävän tukemisen ja sen, että sosiaalityöntekijä on 

kiinnostunut myös hyvinvoinnista. Isyys otetaan huomioon sosiaalitoimessa esimerkiksi 

isyyden vahvistamisen kautta. Tällä pyritään takaamaan riittävä tuki myös isältä. Toisin 

sanoen juridisen isyyden merkitys nousee esiin sosiaalityön kannalta. Isien mukaan 

isyys huomioidaan ja sille annetaan arvoa sekä ymmärretään, että asiakas on isä. Van-

hemmuudesta ja isyydestä käytävää keskustelua sosiaalityöntekijän kanssa kuvattiin 

samanlaiseksi kuin haastattelutilanteessa esittämäni haastattelukysymysten kautta syn-

tyvä keskustelu (kts. liite 3 haastattelurunko) eli sosiaalityöntekijä esittää kuvailevia ky-

symyksiä isyydestä, vanhemmuudesta, isänä ja vanhempana olemisesta.  

Useat isät kertoivat, että sosiaalityöntekijä kannusti isyyteen. Kaksi kolmasosaa haastat-

teluun osallistuneesta isästä koki, että sosiaalityöntekijä kannustaa isyyteen ja huomioi 
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isän vanhempana. Vanhemmuus ja isyys nousivat esiin myös keskusteluissa sosiaali-

työntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijän nähtiin kannustavan sitoutumaan isyyteen. Li-

säksi sosiaalityöntekijät ottivat työskentelyssä huomioon, että asiakas on isä. Isyydelle 

annettiin riittävä arvo syyllistämättä ja painostamatta isää.  

A-klinikalla asioivat isät keskustelivat sosiaalityöntekijän kanssa siitä, ketä käsillä oleva 

päihteiden ongelmakäyttö on koskettanut ja miten se on vaikuttanut lapsiin. Isien mu-

kaan keskusteluissa käydään läpi myös erilaisia tunteita asiaan liittyen, kuten toimimi-

sesta isänä ja mitä lapsille tulisi kertoa päihdeongelmasta. 

Useat isät kertoivat, että keskusteluissa sosiaalityöntekijän kanssa isyys ja vanhemmuus 

esiintyvät hyvin neutraalilla tasolla. Keskustelu vanhemmuudesta sisältää keskustelua 

siitä, mitä vanhemmuus tarkoittaa isän mielestä. Sosiaalityöntekijä kyselee yleisellä ta-

solla, miten on mennyt ja miten on jaksanut vanhempana. Tällä tavalla saatiin mahdolli-

sesti avattua keskustelu vanhemmuudesta, vaikka keskustelu vanhemmuudesta saattoi 

jäädä myös pinnalliselle tasolle. Näin ollen vanhemmuus ja isyys näyttäytyivät neutraa-

listi keskustelun lomassa.  

Useat isät kertoivat, että sosiaalityöntekijä saattoi kysellä perheestä. Keskusteluja kuvat-

tiin keskusteluksi arkipäivänasioista. Sosiaalityöntekijä on saattanut kysellä isältä, miten 

tämä on osallistunut perheen arjessa lapsista huolehtimiseen. Isien mukaan sosiaalityön-

tekijä odottaa osallistumista perheen arkeen ja luomaan turvallisen kasvuympäristön 

lapsille. Hän odottaa, että isä pystyy ja kykenee tarjoamaan lapsilleen turvallisen, kan-

nustavan, ehjän, toimivan ja rakastavan kodin.  

Useiden isien mukaan sosiaalityöntekijä kannustaa isää olemaan läsnä lapsia koskevissa 

asioissa ja lapsia koskevien asioiden hoitamisessa. Ylipäätään lapsista huolehtiminen 

nousi esiin. Joidenkin isien mukaan sosiaalityöntekijä kannustaa vastuunjakamista las-

ten asioissa yhdessä lasten äidin kanssa. Isän toivottiin toimivan täysipainoisena van-

hempana. Mutta tämä ei ollut aina mahdollista johtuen lasten äidistä. Lasten äiti ei esi-

merkiksi luottanut isään aikaisempien kokemustensa perusteella. 

Tasa-arvoisuus vanhempana oli esillä asiakastyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Tasa-

arvoista kohtelua vanhempana kuvaa erään isän kokemus lastensuojelun perhetyönteki-

jästä, kuinka hän kannusti perhettä jakamaan vanhemmuutta, kuten konkreettisia asioita 

yhdessä äidin kanssa. Perhetyön tavoitteena oli, että jaettu vanhemmuus saataisiin per-
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heessä paremmin esille. Tavoitteena oli myös isän läsnäolon parantaminen perheen ar-

jessa. Perhettä pyrittiin yhdistämään ja kannustamaan tiiviimpään yhdessä toimimiseen 

toistensa kanssa.  

Keskusteluissa sosiaalityöntekijän kanssa ei korostu ja näy sukupuolinäkökulma. Isyys 

ei ole korostuneesti tai syyllistävästi esillä.  

H:---”Mun mielestä tää isyys tai sukupuoli ei ollu millään tavalla tapetilla, et 

en oo ainakaan kokenu millään tavalla ärsyttävänä tai uhkaavana. En nyt 

muista mitään semmosta asiaa, mikä tulis niinku pinnalle, joka liittyis tähän 

isyyteen. Et kai se on johtunu siitä, et meillä kuitenkin niin, tavallaan nää perus-

kuviot on olleet kunnossa eli ei oo perheen sisäistä väkivaltaa tai muuta täm-

möstä, mikä tois sitten ehkä sen, sitten nää roolit jollakin tavalla enemmän pin-

nalle noissa keskusteluissa.” 

Isän mukaan isyydestä puhutaan ainoastaan silloin, kun on ongelmia.  Näyttäisi siltä, et-

tä isyys ja vanhemmuus eivät esiinny luonnollisina keskustelun aiheina. Onko siis niin, 

että vanhemmuudesta ja isyydestä puhuminen silloin, kun ongelmat eivät ole vielä niin 

suuria, olisi liiallista perheiden asioihin puuttumista? Isä toteaa edellä, että hän ei ole 

kokenut keskusteluja sosiaalityöntekijän kanssa ”ärsyttävänä” tai ”uhkaavana”. Mieles-

täni tämä kuvastaa ajattelua juuri siitä, että keskustelu vanhemmuudesta saatettaisiin ot-

taa syyllistävästi. Ajattelen, että vanhemmuus on alue johon puututtaessa on oltava va-

rovainen ja hienovarainen. 

Vanhemmuudesta on helpompi puhua kuin isyydestä. Vanhemmuus on enemmän konk-

reettista kasvattamista, hoitamista ja huolenpitoa ja näin ollen niihin liittyviin asioihin 

on helpompi puuttua kuin henkilökohtaisempaan eli isyyteen, joka perustuu tunnesuh-

teeseen. Isyys ja vanhemmuus nousivat esiin ongelmien kautta. Eräs isä totesi, että sosi-

aalityö muuttaa vanhemmuutta, ei niinkään isyyttä. 

T: ”No mites sit taas vanhempana sä kuvaisit näitä omia kokemuksia sit jossain 

neuvotteluissa tai asiakastapaamisissa?” 

 

H: ”--- et kyl se ehkä sitä on enempi tällasissa tilanteissa niinku vanhempana, 

kun isyysasiana, et ehkä on se, et vanhemmuus on täällä enemmänkin konkre-

tiaa ja elikkä se on niinku siä kentällä ja se ei muuta mun isyyttä. Mun van-

hemmuutta se muuttaa, et miten mä käyttäydyn ja miten mä annan esikuvaa ja 

mitä mä vaadin ja mitä mä suoritan, se on vanhemmuutta. Isyyttänihän se ei 

muuta.” 

 

Edellä isä tuo esiin sen, kuinka vanhemmuus on arkea, käytäntöä ja sitä kautta sosiaali-

työnkin on helpompi tarttua ja puuttua nimenomaan vanhemmuuteen. Isyys näyttäytyy 
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enemmän tunnetasolla, joten siihen on lähtökohtaisestikin vaikeampi puuttua. Isyyteen 

liittyen eräs isä kertoi, että sosiaalityöntekijä ei pysty muuttamaan hänen isyyttään. Täl-

lä hän haluaa korostaa, että hän on sellainen isä kuin on, koska on tähänkin asti pärjän-

nyt isänä hyvin. 

H: ”Kun mä oon isä, niin mä oon isä. Et eihän se siitä mikskään muutu, et 

asettaako odotuksia vai ei. Et en mä siitä kuitenkaan mikskään muutu. Et täs 

vaihees koulutusta niin ei kai sitä kannata enää muuttaakkaan. Ihan hyvin on 

tähän asti menny. 

T:” Eli se ei niinku, et niin mitä sä tarkotat sillä tarkemmin, et se ei vaikuta sii-

hen sun isyyteen tai jotenkin vanhemmuuteen, vaikkei kysytä tai siis silleen?” 

H: ”No sitä, että jos, jos nyt asetetaan jotain, et jotain tiettyjä juttuja  

niinku pitäs tehä. Et  pitäs sillon olla. Ei se muhun niinku siis silleen vaikuta, 

että samanlainen isä mä oon ku aikasemminkin.” 

T: ”Aivan niinku, et jos tulee jotain vai mitä sä tarkotat tai mitä odotuksia?” 

H: ”Niinku et pitäs niinku tehä jotain tietyllä tavalla ja tiettyyn aikaan tajuta tai 

ihan mitä nyt vaan on, niinku jotain semmosta mikä niinku tavallaan poikkee 

siitä mun ajattelutavasta, miten nää hommat niinku lapsien kans hoidetaan. 

Niin mä hoidan jokatapaukses ne omalla tavallani.” 

Kyseisen isän isyyden kokemus ja isyys näyttäytyvät vahvana, vaikka sosiaalityönteki-

jän arveltiinkin omaavan tietyt vanhemmuuden ja isyyden kriteerit, joihin hän peilaa 

isiä ja äitejä. Näitä sosiaalityöntekijän asettamia kriteerejä pidettiin luotettavina. Kui-

tenkin isä tuo esiin, että hän kokee, ettei sosiaalityöntekijä voi muuttaa hänen isyyttään. 

Isä kertoo hoitavansa lapset itse parhaaksi katsomallaan tavalla, vaikka sosiaalityönteki-

jän ajatukset isänä olemisesta ja vanhemmuudesta poikkeaisivat isän omista ajatuksista. 

Tämä isä kokee toimivansa isänä ja vanhempana parhaaksi katsomallaan tavalla ja halu-

aa vahvasti jatkossakin toimia niin. Sosiaalityöntekijän kanssa käytävät keskustelut ei-

vät vaikuta siihen.  

Isät kokivat asiakastapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa kovemmiksi paikoiksi van-

hempana kuin tilanteissa, jolloin lapsia ja perhettä ei vielä ole. Erään isän mukaan van-

hempana joutuu ottamaan vastuuta muistakin kuin itsestään ja tämä tekee sosiaalityöhön 

suhtautumisen vielä rankemmaksi isälle itselleen. Tähän ei vaikuta sosiaalityöntekijä 

vaan oma tunne siitä, kuinka kokee olevansa vanhempana epäonnistunut, kun on joutu-

nut tilanteeseen, jossa tarvitsee apua sosiaalityöntekijältä. Sosiaalityön asiakkuus koet-

tiin häpeälliseksi. Mutta toisaalta oltiin myös tyytyväisiä siihen, että apua on saatavilla 

ja sitä on saatu tarvittaessa.  
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Joidenkin isien mukaan sosiaalityöntekijä korostaa arkirutiinien merkitystä. Tämä saat-

toi herättää myös närkästystä. Pääsääntöisesti sosiaalityöntekijä luottaa isään vanhem-

pana. Erään isän mukaan sosiaalityöntekijä luottaa siihen, että isä toimii lapsensa par-

haaksi ja pitää lapsesta huolta. Isän mukaan sosiaalityöntekijä toivoo rehellisyyttä ja to-

tuudenmukaisuutta perheeseen liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi toimeentulotukiha-

kemuksissa antaen oikeita tietoja itsestä, perheestä ja perheen tilanteesta. Isä ajattelee 

sosiaalityöntekijän parhaiten auttavan perhettä, jos lähtökohta asiakassuhteelle perustuu 

rehelliselle pohjalle.  

Isyys ja vanhemmuus olivat esillä jonkin verran myös asiakastapaamisten sisällön ku-

vauksissa. Kolmasosa kaikista haastatteluun osallistuneista isistä kertoi kokemuksiaan 

asiakastapaamisista. Asiakastapaamiset sisälsivät keskustelua arjesta ja konkreettisista 

käytännön asioista.  Keskusteluissa eivät painottuneet varsinaisesti keskustelut isyydestä 

ja ylipäätään vanhemmuudesta, muuten kuin välillisesti keskusteltaessa arjesta.  

Keskustelut olivat asiakaslähtöisiä ja ne saattoivat sisältää keskustelua joko elämän pie-

nistä asioista tai sitten omista henkilökohtaisista tai perheen asioista. Isyys ja vanhem-

muus näyttäytyivät keskusteluissa konkreettisen tekemisen kautta. Asiakastapaamisissa 

saatettiin tehdä analyysia perheen tilanteesta ja keskustella yleisesti perheen olosuhteis-

ta. Vanhempien mielipiteitä kuunneltiin. Tällaista tapaamista pidettiin hyvänä asiakas-

tapaamisena.  

Eräs isä nosti esiin sen, että isänä on hieman helpompaa puhua asiakastapaamisissa jos 

sosiaalityöntekijä on myös mies, mahdollisesti isä. Isyydestä on helpompi ja luonte-

vampi keskustella miessosiaalityöntekijän kanssa. Varsinkin ensimmäisen kerran tavat-

taessa sosiaalityöntekijää sosiaalityöntekijän sukupuoli nähtiin tärkeäksi tekijäksi. 

Miessosiaalityöntekijä pystyisi vaikuttamaan mahdollisesti siihen, että isät jäisivät pi-

demmäksi aikaa hoitoon esimerkiksi A-klinikalle.  

Toisaalta isät toivoivat sosiaalityöntekijältä pelkästään perheellisyyttä. Tällöin sosiaali-

työntekijä ymmärtäisi enemmän vanhemmuudesta sekä sen tuomasta vastuusta, jos so-

siaalityöntekijällä olisi omaa kokemusta vanhemmuudesta. Tämä lisäisi uskottavuutta 

sosiaalityöntekijän työhön varsinkin heti asiakassuhteen alkaessa. Asiakassuhteen ede-

tessä sukupuoli ei ole enää merkittävä tekijä. Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijä kes-

kustelee luontevasti isyydestä ja vanhemmuudesta sukupuolesta riippumatta. A-
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klinikalla on myös erillisiä miehille kohdistettuja ryhmiä. Nämä ryhmät koettiin tärkeik-

si ja niiden toimintaa toivotaan enemmän ja toiminnan toivottiin myös jatkuvan. 

 

6.2 Kokemus ammattitaitoisesta sosiaalityöntekijästä 

 

Lähes kaikilla (7/9) haastatteluun osallistuneilla isillä oli hyviä kokemuksia sosiaali-

työntekijöistä. Sosiaalityöstä oli syntynyt myönteinen kuva sosiaalityöntekijän tapaa-

misten perusteella, vaikka lähtökohtaisesti sosiaalityön asiakkuutta ei pidetä positiivise-

na asiana. Useat isät kokivat, että sosiaalityöntekijällä on erinomainen ammattitaito. 

Joidenkin isien mukaan sosiaalityöntekijät osaavat ajatella lapsen etua ja turvata lapsen 

kasvuolosuhteet, jos ne heikentyvät. Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijät kykenevät 

auttamaan kaikenlaisia asiakkaita, koska he kohtaavat työssään erilaisia ihmisiä ja sitä 

kautta heidän ammattitaitonsa kehittyy.  

Isien mukaan hyvästä ammattitaidosta kertoo se, että sosiaalityöntekijä toimii asiantun-

tevasti ja keskustelut sosiaalityöntekijän kanssa ovat neutraaleja. Sosiaalityöntekijä on 

puheessa läsnä ja esittää viitteellisiä eikä niinkään arvostelevia kysymyksiä.  

H: ”Mun mielestä siellä ei edelleenkään odoteta mitään vaan, että se voimavara 

lähtee siitä ihmisestä itestään, joka sinne tulee vaan, et niillä (sosiaalityönteki-

jöillä) on se taito, jos osaa ja pystyy pyytään apua ja pystyy sen osottaan ja sitten 

niillä (sosiaalityöntekijöillä) on se kuuntelemisen taito, että ne pystyy oleen 

läsnä siinä puheessa ja tehdään vaan sellasia viitteellisiä kysymyksiä, eikä 

semmosia arvostelevia, koska sitähän ei tarvita, vaan sen täytyy mennä siihen, 

että oma vanhemmuus niinku eheytyy jos se on jostain syystä menny säpäleiks 

niin sitähän siellä haetaan ja ihmisen eheyttämistä ja et se tulee ittesä kanssa 

toimeen ja jaksaa sitä käynnistää ulkopuolelle.” 

Sosiaalityöntekijä ei lisää ainakaan aluksi isän painolastia nostamalla vanhemmuuteen 

ja isyyteen liittyviä asioita liian laajaan käsittelyyn. A-klinikalla isyyteen ja vanhem-

muuteen liittyvät asiat ovat taka-alalla ja niistä puhutaan enemmän ryhmäterapiassa. 

Yksilötapaamisissa isyyden ja vanhemmuuden käsittely on isästä itsestään lähtevää kes-

kustelua. Asiakastapaamisissa lapset eivät ole läsnä. Lapset halutaan pitää erossa päih-

deongelmasta. Useat isät kertoivat, että puoliso on saattanut olla mukana joissakin ta-

paamisissa.  

Hyvästä asiantuntijatoiminnasta kertoo se, että sosiaalityöntekijän tekemiin päätöksiin 

ja toimintatapaan luotettiin ja niitä pidettiin hyvinä. Useat isät totesivat, että sosiaali-
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työntekijän yleinen toimintatapa miellytti ja lisäsi tunnetta, että voi vaikuttaa omiin asi-

oihinsa. Sosiaalityöntekijän palveluohjaus koettiin hyväksi ja asiat hoituvat hyvin ja no-

peasti akuuteissakin tilanteissa, kuten häädön yhteydessä. 

Isien mukaan sosiaalityöntekijöiden toiminta oli avointa ja rehtiä. Sosiaalityöhön oltiin 

tyytyväisiä. Erään isän tyytyväisyyttä sosiaalityöhön lisäsi saatava apu, kuten tukiper-

heen myöntäminen. Kaiken kaikkiaan sosiaalityö ja sosiaalihuollon asiakkuus koettiin 

toimivana ja asiat hoituivat juuri niin kuin oli toivottukin. Sosiaalityöstä oli ylipäätään 

syntynyt positiivinen kokemus, koska se on auttanut elämässä eteenpäin ja tuonut sitä 

kautta suuren avun. Palvelut olivat toimineet hyvin. Informaatio koettiin selkeänä ja apu 

on kohdistettu oikein ja oikeassa suhteessa:  

 

H: ”Mun mielestä informaatiot on selkeitä ja sitten virkailijat (sosiaalityönteki-

jät) on niitä, jotka tota pystyy kyllä noin niin auttaan ketä tahansa ja heillä on 

siihen hyvä koulutus ja foorumi, koko ajan kohtaa erilaisia ihmisiä ja kehittyvät 

koko ajan itekkin ja ei mulla oikeestaan oo siinä mitään odotuksia, mul on tietty 

tarve siinä vaiheessa, kun mä meen ja mä saan siihen räätälöidyn avun taval-

laan sitten, elikkä mun mielestä se puoli on aikalailla kunnossa, et osataan tarjo-

ta et täältä (sosiaalitoimistosta) voi tulla hakeen apua, niin siellä pystytään liik-

kuun sen tilanteen mukasesti.” 

 

Asiakkuutta sosiaalityöhön ei pidetty huonona asiana, vaikka sosiaalityö ja kontakti so-

siaalityöntekijään herättivät aluksi monenlaisia eri tunteita. Useiden isien kokemusten 

mukaan sosiaalityössä perheet otetaan hyvin vastaan ja asioiden selkiintyminen toi hel-

potusta. Joidenkin isien mukaan ammattitaitoiset sosiaalityöntekijät osaavat ottaa isän ja 

hänen perheensä vastaan henkilöinä, ihmisinä ja perheenä. Isien mukaan sosiaalitoimis-

tossa osataan kohdata perheenjäsenet yksittäisinä henkilöinä, eikä ainoastaan yksikkönä, 

perheenä. Isien mukaan sosiaalityössä viranomaisverkosto toimii vahvasti. Apua saa ja 

isät tiedostavat sen, että viranomaiset voivat puuttua perheen elämään, jos on tarpeen.  

Useiden isien mukaan sosiaalityöntekijän toiminta koettiin asialliseksi ja hyväksi. Sosi-

aalityöntekijän suhtautuminen ja toteutettava sosiaalityö eivät tuoneet tunnetta häpeästä. 

Sosiaalityöntekijä ei lannista, vaan päinvastoin toimii kannustavana. Isän omalle ajatte-

lulle annetaan tilaa. Sosiaalityöntekijä pystyy vaikuttamaan palvelujen saantiin ja mui-

hin asioihin, kuten siihen, että toimeentulotukihakemus käsiteltäisiin nopeammin. Näin 

ollen sosiaalityöntekijää pidettiin aidosti asiakkaan puolella olevana. Sosiaalityöntekijän 

työtä pidettiin ylipäätään onnistuneena. Sosiaalityöntekijän ammattitaitoa lisäsi myös 
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työuran pituus. Kokeneemman sosiaalityöntekijän työ nähtiin ammattitaitoisena ja päte-

vänä. 

Tärkeänä tekijänä asiakassuhteen ja asiakastapaamisten onnistumiselle nähtiin molem-

minpuolinen luottamus sosiaalityöntekijän ja isän välillä. Se toi isälle turvallisen olon ja 

tunteen siitä, että pystyy luottamaan viranomaisiin. Erään isän mielestä viranomaiset 

luottavat heihin perheenä ja uskovat isän olevan vahvasti läsnä perheen arjessa. Isien 

mukaan tärkeää on lisäksi se, että sosiaalityöntekijä luottaa isään ja isä sosiaalityönteki-

jään esimerkiksi laskettaessa toimeentulotuen suuruutta.  

Isät pitivät tärkeänä tunnetta, että sosiaalityöntekijä luottaa häneen niin isänä kuin van-

hempana. Erään isän mukaan sosiaalityöntekijät tietävät ja tuntevat, että häneltä voi ky-

syä ja hänelle voidaan puhua perheen asioista. Tästä heijastuu ajatus siitä, että isää ei 

automaattisesti ja lähtökohtaisesti huomioida vastuun kantavana isänä vaan asiakasta-

paamisten myötä isä on opittu tuntemaan ja näkemään vastuullisena ja huolehtivana isä-

nä. Pitkän asiakassuhteen voidaan katsoa tuovan onnistumista asiakassuhteeseen. Täl-

löin riittävä tunteminen viranomaisten ja perheen välillä auttaa luomaan onnistuneen ja 

sujuvan asiakassuhteen, josta on myös enemmän hyötyä perheelle.  

 

6.3 Kuulluksi tulemisen kokemukset 

 

Lähes kaikki haastatteluun osallistuneet isät (7/9) pitivät sosiaalityöntekijän kuuntele-

misen taitoa hyvänä. Työskentely ja yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa koettiin toimi-

vaksi. Useat isät kertoivat, että heidän tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellaan. Sosiaali-

työntekijä on isän käytettävissä ja ottaa vastaan aina tarvittaessa. Isät totesivat, että sosi-

aalityöntekijälle on helppo puhua myös sen takia, että hän on ulkopuolinen. Keskustelu 

sosiaalityöntekijän kanssa koettiin jopa niin luontevaksi, että oli syntynyt tunne kuin 

puhuisi asioistaan ystäviensä kanssa. Keskusteluissa korostuu enemmän käytännön asiat 

kuin varsinaisesti puhe isyydestä ja vanhemmuudesta, mutta tarvittaessa sosiaalityönte-

kijän kanssa käydään läpi myös tunne-asioita. 

A-klinikan sosiaalityöstä nousi vahvasti esiin sen erilaisuus muihin sosiaalityön toimi-

pisteisiin nähden. Keskustelun merkitys näkyi vahvana. A-klinikalla asioineiden isien 

kokemusten mukaan sosiaalityöntekijän kanssa keskustellaan esimerkiksi menneisyy-
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destä ja päivittäisestä jaksamisesta. Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa edisti päihde-

ongelmista toipumista. A-klinikalla tehtävän sosiaalityön erilaisuutena muihin sosiaali-

työn toimipisteissä tehtävään sosiaalityöhön nähden oli asiakastapaamisten tiheys. A-

klinikalla tapaamisia sovittiin täysin isän toiveiden ja tarpeen mukaisesti. Eräs isä to-

tesikin, että tieto uudesta tapaamisesta edistää päihdeongelmista toipumista. 

A-klinikan sosiaalityötä verrattiin lastensuojelun avopalveluiden sosiaalityöhön. Isät to-

tesivat, että keskusteluja on useammin ja niihin on varattu enemmän aikaa. Keskustelut 

olivat myös sisällöltään monipuolisempia, asiakaslähtöisempiä ja tavoitteellisempia 

kuin lastensuojelun avopalveluiden puolella. Joidenkin isien kokemuksen mukaan sosi-

aalityöntekijän kanssa voi puhua kuin ihminen ihmiselle. Luottamuksellisen suhteen 

syntyessä isä pystyy ja haluaa puhua rehellisesti esimerkiksi alkoholinkäytöstään sosiaa-

lityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä osasi asettua asiakkaan asemaan ja oli löytänyt yhtei-

sen kielen asiakkaan kanssa. Erään isän näkökulmasta katsottuna sosiaalityöntekijä oli 

saanut sosiaalityön näyttämään ei-tavoitteelliselta työltä. 

”H: Mut se on ollu ihan niinku semmosta sanotaanko kavereitten kanssa kes-

kustelua. Sillain ollaan puhuttu ihan juuta jaata. 

T: No miten sä koit esimerkiks sen tilanteen, että kun siinä niinku miten sä kuva-

sit, että juteltiin niinku kavereitten kanssa tai näin että, et miten sä sitten kuvaat 

tai koet?  

H: Mun mielestä ihan hyvä. Mun mielest tolleen se pitäskin joka paikassa men-

nä silleen vähä niinku rennolla tyylillä, ettei ihan niin virkamiestasosta ja 

kaikki niinku niin sanotusti pykälien mukaan, vaan että voi heittää vähän 

muutakin läppää siinä. Niin siinähän tuntee tavallaan asiakaskin vähän ittesä 

niinku rennoks. Et ei olla heti tavallaan niinku päällekäyviä. Onhan niitä sem-

mosiikin ihmisii mitkä on, on vaan niin virallisii. Mun mielest ihan mukava ihmi-

nen se mun sosiaalityöntekijä. Ei siinä mitään. Semmosta, et kyllä tulee juttua. 

Edellä olevasta haastatteluotteesta nousee esiin sosiaalityöntekijän persoonan käyttö 

asiakastapaamisissa. Sosiaalityöntekijä pystyy toimimaan tapaamisissa tyylillä, joka he-

rättää luottamusta ja saa sosiaalityön näyttämään mukavalta, auttavalta ja asiakkaan 

puolella toimivalta. Tämä vähentää sosiaalityössä ilmeneviä jännitteitä.  

Poikkeuksetta lähes kaikilla isillä oli kokemus sosiaalityön asiakastapaamisista sosiaali-

työntekijöiden ja muiden viranomaisten, kuten lastensuojelun perhetyöntekijöiden kans-

sa. Asiakastapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa nähdään pääasiassa hyvinä ja kannus-

tavina. Sosiaalityöntekijä on kiinnostunut kuulemaan isän jaksamisesta ja kysynyt myös 

isän mielipidettä koskien perheen asioita. Asiakastapaamiset olivat sopivan mittaisia ja 



 48 

asiakastilanne koettiin vapautuneeksi. Lisäksi tapaamiset, jotka oli sovittu ilman varsi-

naista syytä ja joissa ei ollut varsinaista aihetta, koettiin hyviksi. Tapaaminen koettiin 

hyväksi, kun asioista vain keskusteltiin. Etukäteen sovitut tapaamiset ja niiden sisällön 

tietäminen etukäteen herättivät luottamusta. 

Kaiken kaikkiaan isät kokivat saaneensa hyvää palvelua, tukea raittiuteen ja voimavaro-

ja elämiseen. Tarpeet ja tarjottava apu olivat kohdanneet hyvin. Myös kotikäynnit näh-

tiin mukavina hetkinä sosiaalityöntekijän kanssa. Niiden aikana juodaan kahvia ja kes-

kustellaan asioista yhdessä perheen kanssa. Näin ollen koti nähdään luontevana paikka-

na sosiaalityölle.  

 

6.4 Kokemukset tuesta  

 

Samalla isällä saattoi olla sekä hyviä, että huonoja kokemuksia kohtaamastaan sosiaali-

työstä, eri sosiaalityöntekijöistä kuin myös itse asiakastapaamisista. Sosiaalityön toteut-

taminen vaihtelee eri sosiaalityöntekijöiden mukaan. Kielteisiä kokemuksia toi esiin 

kaksi kolmasosaa isistä. Kielteiset kokemukset koskivat sosiaalityötä yleisesti, sosiaali-

työntekijöitä ja kokemuksia asiakastapaamisista. Isät näkivät sosiaalityössä puutteena 

liian vähäisen kannustamisen isän ja lasten yhteisiin harrastuksiin ja muihin ajanvietto-

mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi asiakkuus saatettiin lopettaa isän toiveiden vastaisesti. 

Useat isät kokivat, että heidän tuntemuksiinsa ei vastata, vaan heidät ohitettiin isänä.  

 

Vanhempana jaksamiseen toivottiin enemmän lastenhoitoapua ja ylipäätään toiminnalli-

sempaa sosiaalityötä. Jotkut isät toivoivat, että sosiaalityöntekijä järjestäisi erilaisia ta-

pahtumia, kuten vanhempien ja lasten yhteisiä kohtaamisia. Nämä tapaamiset voisivat 

olla suunnattu joko kokonaan lapsille, aikuisille tai molemmille osapuolille. Eräs isä 

toivoi, että sosiaalityöntekijä voisi edes joskus tarjota mahdollisuutta osallistua johonkin 

maksulliseen aktiviteettiin tai ainakin tiedottaa erilaisista tapahtumista oma-aloitteisesti. 

Kaksi kolmasosaa haastatteluun osallistuneista isistä mainitsi, että sosiaalityöntekijä ei 

tue isyyttä, eikä pidä sitä tärkeänä. Varsinkin etä-isät ja sosiaaliset isät kokivat, että hei-

dän isyyttään ei pidetty merkityksellisenä. Näistä isistä puolella saattoi olla sekä hyviä 

että huonoja kokemuksia isyyden tukemisesta, lopulla puolella oli pelkästään huonoja 

kokemuksia sosiaalityöntekijöiden isyyden tukemisesta.  
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Useat isät toivat esiin, että perheelle ei ole saatu riittävää tukea silloin, kun siihen olisi 

ollut tarvetta. Sosiaalityöntekijän kanssa käydään keskustelua ainoastaan perheen ulkoi-

sista puitteista kuten siitä, millaisessa perheessä isä asuu, mutta isyys ja vanhemmuus 

eivät varsinaisesti saa tilaa keskusteluissa. Sosiaalityöntekijän kanssa keskitytään 

enemmän itse ongelman ratkaisemiseen eli paneudutaan siihen yksittäiseen asiaan, jon-

ka takia asiakkuutta tarvitaan. Sosiaalityö voidaan nähdä näin ollen ongelmanratkaisu-

keskeisenä. Isät eivät tiedä, mitä sosiaalityöntekijä heiltä odottaa. Yksinhuoltajaisät ko-

kevat, että he ovat suuremman kontrollin alla, koska ovat yksinhuoltajavanhempia ja 

vielä miehiä. 

Erään etä-isän kokemus sosiaalityöstä ja sosiaalityöntekijöistä on, että sosiaalityönteki-

jät eivät kiinnitä huomiota isiin avioeron jälkeen. Toisin sanoen sosiaalityöntekijät eivät 

tue isän ja lasten tapaamisia. Isät turhautuvat helposti myös itse, eivätkä kykene vaati-

maan oikeutta lasten tapaamisiin ja hakemaan esimerkiksi taloudellista avustusta isän ja 

lasten välisistä tapaamisista aiheutuviin kustannuksiin. Isät unohdetaan usein eron jäl-

keen ja he eivät pysty toimimaan täysipainoisina isinä lapsilleen. 

”T: Miltä sitten tuntu esimerkiks siinä, siellä (kaupungin nimi) taikka sitten min-

kä te täällä olitte siin tapaamisessa, niin miltä tuntu olla isänä semmoses tilan-

teessa, että jos tuntuu, et ollaan rahasta kiinnostunu tai et ei olla valmiita tukeen 

sitä matkustamista lasten luo, niin miltä se sit tuntu isänä? 

H: No vitun masentavaahan se oli. Et monta kertaa just tämmösis erotilanteis 

niin isäthän siin on niinkun suurin piiri kärsijöitä ja häviäjiä. Varsinkin ne, 

jotka rakastaa vilpittömästi lapsiaan. Niin se on se tilanne jo sinällänsä niin tra-

gikoominen, et sit kun on näit eroja ja on kaikennäköstä, et pitäs revetä saatana 

joka suuntaan sun muuta. Sit siel (sosiaalitoimistossa) lyödään viel niinku vittu 

puunuijalla päähän, et painu vähän alemmas vielä. Et sä, et ei sielt (sosiaalitoi-

mistosta) isät ei mitään saatana apuja sielt saa, et sen takia mä oon ite tos muu-

taman kerran joutunu sille johtavalle sosiaalityöntekijälle soittaan, et tota eihän 

tää nyt näin mee, et 29 euroo tapaamisiin. Tosin kyl mä odotin, odotin siit ta-

paamisest vähän enempi, kun sen 29 euroo, kun sitä ei nyt saa sitä 29 euroo saa-

tana saa ulos automaatistakaan ja maksaa 15 euroa suunta saatana. 

Edellisessä esimerkissä isä tuo esiin etä-isän kokemuksen sosiaalityöstä ja sen tarjoa-

masta avusta, jonka hän kokee puutteellisena. Puutteellisen avun myötä isä oli turvautu-

nut myös muihin apua tarjoaviin tahoihin, kuten kirkon perhetyöhön. Sieltä oli saatu 

keskusteluapua toisin kuin sosiaalitoimistosta. Jotkut isät toivat esiin, että sosiaalityön-

tekijä sanelee ehtoja, joita isän ja tämän perheen tulee noudattaa. Tästä saattoi syntyä 

epämiellyttäviä tunteita ja jopa kiristämisen sekä uhkailun kokemuksia.  
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Erään isän kohdalla asetettiin ehtoja isän asumiselle perheessä. Perheeseen vaikutettiin 

niin vahvasti, että isän oli täytynyt tahtomattaan muuttaa pois perheestä eli siirtyä etä- 

isän rooliin. Tässä tapauksessa isän muutettua pois perheestä heidän perhettä ei enää 

hoidettu perheenä sosiaalitoimessa. Isän rooli oli muuttunut lähi-isästä etä-isäksi, vaikka 

hän tapasi päivittäin lapsiaan. Isä oli tahtomattaan ulkoistettu pois perheen asioiden tii-

moilta. Kyseessä oli isä, joka oli taustaltaan päihdeongelmainen, hän itse nimitti itseään 

”tuurijuopoksi”. Haastatteluhetkellä hän oli ollut pitkään raittiina. 

H:” ---He (sosiaalityöntekijät) halus et  me erotaan, ne anto kaikennäköstä asi-

anajajan numeroo, ei vaimo niit halunnu. Et he (sosiaalityöntekijät) halus ko-

vasti, et me erotaan. Oli yks virkailija (perhetyöntekijä), joka oli meillä kotona ja 

kun mä tulin takasin kotiin, niin se (perhetyöntekijä) oli sitä mieltä, se oli koko 

ajan sitä mieltä, että eroo. Niin mä en niinku ymmärtäny miks semmosta ajatel-

laan, et eihän sosiaaliviraston tehtävä oo perheitä hajottaa, et sehän on jo ihan 

vastoin sitä ja lastensuojelun perustahan on sitä, se on vanhemmuus, niinku 

sellanen ajatusmalli.--- Sit jos tarvii lausuntoja, niin mä saan A-klinikalta ja 

muualta niitä, eri hoitolaitoksista, et miten mun elämässä on menny, et jos ne 

tarttee sitä  ja  jos siitä tulee sit kinaa niin sitä voi mennä niin ylös kun mahollis-

ta, et kun heillä ei oo mitään perusteita, et se ei riitä, et he haluu, et me asu-

taan erillään, niin et jos näyttöä on ihan muunlaisesta elämästä.” 

Isän mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä painostivat vanhempia 

eroamaan. Isä itsekin toteaa, että sosiaaliviraston tehtävänä ei ole hajottaa perheitä, vaan 

tukea vanhemmuutta. Tämä isä on kertomansa mukaan hyvässä vaiheessa kuntoutumi-

sen suhteen.  

Haastatteluun osallistuneella sosiaalisella isällä ja etä-isillä oli vahva kokemus, että so-

siaalista isää eli ei-biologista isää ja etä-isien isyyttä väheksyttiin tai oltiin piittaamatto-

mia näitä isiä kohtaan. Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijä ei antanut riittävästi tukea 

etä-isän ja sosiaalisen isän isyyteen. Isyyden ohittamisesta kertoo esimerkiksi se, että 

etä-isät joutuivat itse ottamaan puheeksi sosiaalityöntekijän kanssa muualla asuvat lap-

sensa.  

Eräs etä-isä arvelee, että sosiaalityöntekijä ei olisi tietoinen hänen lapsistaan, jos isä itse 

ei olisi ottanut lapsiaan puheeksi. Etä-isien mukaan sosiaalityöntekijät eivät odota mi-

tään isältä, koska tämä ei asu perheessä ja näin ollen perheen asioita ei hoideta perheenä 

sosiaalitoimessa. Isänä olemiseen ei aktiivisesti kannusteta. Erään etä-isän mukaan ai-

noa asia, mitä sosiaalityöntekijä odottaa häneltä isänä on, että hän maksaa lastensa ela-

tustuet.  
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Erään sosiaalisen isän mukaan häntä ei otettu työskentelyssä huomioon varsinaisena 

isänä. Hänen kanssaan keskusteltiin, mutta sosiaalityöntekijät eivät varsinaisesti odotta-

neet häneltä mitään isänä. Tältä isältä saatettiin ehdollisesti kysyä, miten hän ajatteli olla 

mukana perheen elämässä. Isää ei pidetty todellisena, vastuuta kantavana isänä, vaikka 

hän oli ollut jo pidempään osana perheen arkea. 

H: ”Ei oo koko aikana, mikä tää homma on ni, oikeestaan mitään varsinaista siis 

semmosii odotuksii ja tietysti kyselihän ne (sosiaalityöntekijät), et mitä mieltä 

mä oon täst asiasta ja millä tavalla mä oon täs hommas mukana. Mut ei niinku 

mitään semmosta, mut mä luulen, et se ois ollu ihan eri jos mä oisin biologinen 

isä. Tottakai. Multakin ois kysytty paljo enemmän.”  

Edellä olevassa lainauksessa sosiaalinen isä selittää ja yrittää ymmärtää, miksi häntä ei 

huomioitu työskentelyssä isänä niin aktiivisesti kuin hänen mukaansa biologinen isä oli-

si huomioitu. Isä pyrkii selittämään asiaa biologisen isyyden merkittävyydellä, joka 

voidaan nähdä ensisijaisena myös tutkimusten perusteella sosiaalihuollon asiakasper-

heiden kohdalla (ks. esim. Keskinen 2008). Kuitenkin isä asui lapsen kanssa, eikä lapsi 

ollut yhteydessä biologiseen isäänsä. Isä kertoo, ettei häneltä odotettu mitään isänä, eikä 

isyydestä ja vanhemmuudesta ollut varsinaisesti puhetta, vaan kaikki sosiaalityönteki-

jöiden odotukset vanhemmuudesta kohdistuivat lapsen äitiin. 

 

6.5 Ohitetuksi tulemisen kokemukset 

 

Haastatteluissa nousi esiin kokemuksia isien toissijaisuudesta äitiin nähden erilaisissa 

viranomaiskohtaamisissa. Useat isät toivat esiin kuinka toissijaisuutta vanhempana oli 

nähtävissä myös perheen sisäisesti. Kahdella kolmasosalla haastatteluun osallistuneella 

isällä oli kokemusta tästä asiasta. Aluksi nostan esiin niin kutsutun kaavamaisen työs-

kentelyn käsitteen sosiaalityössä. Käsite on muodostunut aineiston perusteella. 

Kaavamainen työskentely tarkoittaa sitä, että sosiaalityössä ja nimenomaan perheiden 

kohtaamisessa äidin oletetaan olevan se, joka vastaa perheen ja lasten asioista. Isät ker-

toivat, että sosiaalityöntekijän tulisi kiinnittää enemmän huomiota työskentelytapaan 

perheiden kanssa. 

”H: Mä vaan toivon, et jos viranomaisten ajattelutavassa on jotain kaavamaista, 

joka liittyy just niinku äitiin ja isään niin sitä ehkä mietittäs enemmän, et siitä 

vois keskustella niinku--- 
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T: Eli niin se kaavamaisuus, niin kerro siitä vielä tarkemmin. 

 

H: Se on sellasta, et niinku äiti hoitaa paremmin ja et äiti on paremmin kotona ja 

aina, kun puhutaan lapsista, niin puhutaan aina ekaks, et äitihän hoitaa lapsia 

ja must tuntuu, et Suomessa sellanen ajattelutapa on ihan yleinen ja 

äärimmäisenkin yleinen, mut sekin must tuntuu muuttuu koko ajan ja sit kans 

ajattelutavan täytyy muuttuu ja lähestymistapaa täytyy muuttaa. 

 

T: Oot sä huomannu nyt sit jotakin, et tässä ajan saatossa, et kuinka pitkä 

asiakkuus, et onko siihen, liittyykö se aikaan vai mihin sitten jos? 

 

H: Must tuntuu, et ne tilanteet, et mis mä oon epäilly et voi olla tietty 

kaavamaisuus, niinku lähestymistapaan, niin ne on ollu semmosis tilanteis, mis 

tää niinku viranomaisten yhteishenkilö meihin niin ei oo tuntenu meit hyvin, 

mikä taas osottaa, et siin on joku tietty kaava, koska kun me tunnetaan ne 

henkilöt paremmin, niin ne oppii tietää, et tässä perheessä äiti ei hoida 

enemmän lapsii, eikä äitiin voi asettaa enemmän odotuksii tässä perheessä, niin 

ehkä se osottaa jotain tai en tiedä.” 

 

Edellä esiin nostettu haastatteluote tuo esiin tutkimuskirjallisuudessakin näyttäytyvän 

viranomaisten, kuten sosiaalityöntekijöiden ajattelun äidin ensisijaisuudesta vanhempa-

na. Aiheesta puhuvat esimerkiksi Vuori (2003) ja Keskinen (2008) väitöskirjassaan. 

Haastatteluotteessa isä kertoo olevansa se, joka kantaa enemmän vastuuta perheessä. Vi-

ranomaisten oletukset äidin ensisijaisuudesta nousevat esiin ainoastaan silloin, kun vi-

ranomainen, sosiaalityöntekijä ei tunne perhettä. Tällöin kyseessä on ollut sijainen tai 

muu perheelle vieraampi työntekijä. Kaavamainen työskentely korostuu myös siitä ole-

tuksesta, että äiti tietää, tuntee ja hoitaa lapsia enemmän kuin isä. Edellisessä haastatte-

luotteessa kertova isä ottaa asian jopa loukkauksena, koska se on täysin väärä käsitys 

heidän perheessä. Perheet ovat yksilöllisiä.  

Hieman vajaalla puolella (4/9) haastatelluista oli isiä sivuuttavia kokemuksia sosiaali-

työstä. Isät kokivat, että he jäivät varjoon sosiaalityössä sekä lastensuojelun perhetyös-

sä. Heillä oli kokemus siitä, että sosiaalityössä keskitytään äidin jaksamiseen sekä eri-

laisten äidille suunnattujen tukimuotojen haarukointiin. Isän rooli tilanteessa saattoi olla 

viestintuoja. Isä tiedottaa äidille erilaisista tukimuodoista, joita sosiaalityöntekijä tarjoaa 

käytettäväksi. Sosiaalityössä painotus oli äidin jaksamisessa, kuitenkin neuvotteluissa 

isää kuunneltiin vanhempana.  

Haastatteluista nousi esiin myös sosiaalisen isän kokemus asiakastapaamisista sosiaali-

työntekijän kanssa. Isälle oli kerrottu, että hän on tervetullut asiakastapaamisiin, mutta 

isän osallistuessa niihin hän oli kuitenkin tuntenut olevansa ulkopuolinen. Tällä isällä 

oli vahva kokemus siitä, että asiakastapaamiset olivat kohdistuneet enemmän äitiin. 
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Myös biologisilla isillä oli vastaavia kokemuksia, että neuvotteluissa ja asiakastapaami-

sissa keskitytään äidin jaksamiseen.  

Keskittymistä äidin jaksamiseen pyrittiin selittämään esimerkiksi sillä, että isällä itsel-

lään oli hoitokontakti muuhun yksikköön, joten sen takia hänen jaksamiseensa ja voin-

tiinsa ei keskitytty. Asiaa pyriittiin selittämään myös sillä, että naiset osaavat pääsään-

töisesti hakea apua ajoissa, toisin sanoen nainen on aktiivinen ja mies passiivinen, kun 

on kyse avusta. Isä koetaan tarpeelliseksi ja hänet halutaan mukaan asiakastapaamisiin, 

mutta isään ei osata suhtautua ottamalla hänet mukaan keskusteluun luontevana osana 

perhettä.  

Lastensuojelun perhetyön osalta kokemuksina nousi esiin perhetyöntekijän kiinnostus 

ainoastaan perheen äidin voinnista ja jaksamisesta sekä kiinnostus äidin kokemuksista 

perheen arjessa. Isältä ei tässä yhteydessä kysytty mitään. Isät jätetään varjoon ja huo-

mio kohdistuu perheen äitiin. Tämä koetaan loukkaavana ja epäoikeudenmukaisena. 

Useat perhetyöllä autetut isät olivat pettyneet perhetyöhön ja asiakastapaamiset perhe-

työntekijöiden kanssa koettiin tarpeettomiksi. Näin ollen tarpeet ja tarjottava apu ja tuki 

eivät kohdanneet.   

Haastatteluista nousi esiin vahvasti toive ja tarve isän yksilöllisestä huomioimisesta so-

siaalityössä. Hieman yli puolet (5/9) kaikista haastatteluun osallistuneesta isästä toivoi 

yksilöllisempää otetta sosiaalityöntekijän työhön. Yksilöllisyyttä toivottiin perheiden 

kohtaamiseen. Perhetilanne pitäisi arvioida kokonaisuutena, eikä yksittäisiin asioihin tu-

lisi kiinnittää liikaa huomiota. Sosiaalityöntekijän täytyisi huomioida, että kaikki per-

heet ovat erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa.  

Useiden isien mukaan on tärkeää, että yksittäiset perheenjäsenet huomioitaisiin yksilöi-

nä. Yksilöllisen huomioimisen lisäksi nostettiin esiin oikeudenmukainen ja tasapuolinen 

kohtelu kaikkien osapuolien, perheenjäsenten kesken. 

H: ”No et viranomaiset selvittää kans isän vointia, koska ne selvittää aina au-

tomaattisesti must tuntuu, äidin vointia, (hiljaisuus) niin mä toivon, et selvitettäs 

myös, miten isä jaksaa, miten isä voi, vaikka isä ei heti kertois, et mä voin pa-

hoin, koska isät ei yleensä varmaan kerro, et en mä nyt jaksa, vaan ne lähtee me-

nee tai vaan rupee lyömään tai en mä tiedä, mut, et olis semmosta myös isien 

suhteen ennaltaehkäsevää, jonkinlainen ennaltaehkäsevä tukimuoto tai apu-

muoto, enkä mä tiedä millanen se ois, mut toisaalta mä oon tyytyväinen, miten 

mut on kohdattu, niin en mä sitä valita.”  
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Myös isällä on tarve tulla huomioon otetuksi työskentelyssä perheen kanssa. Isien mu-

kaan yksilöllisessä kohtaamisessa kasvokkainen keskustelu ja siinä tehtävä palvelutar-

peen arviointi koettiin tärkeäksi. Yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin nähtiin ehkäise-

vän vääränlaista ja tarpeetonta palvelujen ja muiden avustusten käyttöä. Yksilöllisessä 

palvelutarpeen arvioinnissa isä pystyisi paremmin tuomaan esiin toiveen palveluiden 

saannista. Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijän tulisi kuunnella enemmän perheiden ja 

isien hyvinvointiin sekä elämänlaatuun liittyviä asioita. Esiin nousi esimerkiksi erilais-

ten mittareiden käyttämistä työvälineenä elämänlaadun arvioimisessa.  

Isien kokemusten mukaan sosiaalityöntekijä saattaa asettaa liian suuria odotuksia isän 

jaksamiselle. Isän oletetaan jaksavan silloin, kun äiti ei siihen kykene. Tätä voitaisiin 

kutsua niin sanotuksi isän luontaisen jaksamisen käsitteeksi. Osa viranomaisista on kui-

tenkin ymmärtänyt sen, että isällä ei aina ole voimia ja ottaneet tämän huomioon työs-

kentelyssä.  

Miestä, isää pidetään omatoimisena. Tästä ajattelusta nousee esiin vahvasti olettamus 

siitä, että mies on vahva ja nainen on heikko. Isän rooli on äidin tukijana, avustajana ja 

lähinnä kuuntelijana. Äiti saa helpommin ja automaattisesti apua tilanteeseen ja hänelle 

sitä tarjotaan enenevässä määrin. Äitien tukemisesta puhuvat myös Keskinen ja Vuori. 

Isä joutuu itse hakemaan apua.  

”H: On ollu perhetyöntekijöitä, jotka on ollu yhteydessä vaimoon ja on ollu  psy-

kologeja ja sit on käyny psykiatrin luona ja mun tietääkseni hän ei oo ite hakenu 

näit paikkoja sillai, et hänen ois niinku ite pitäny ettiä ne. Mikä on okei, et tieten-

ki hänelle saa antaa tukee et en mä sitä sano, enkä kritisoi, mut ois ollu kiva jos 

joku ois sanonu, et hei tässä on sulle puhelinnumero et soita tähän, niin saat 

apua tai saat keskustella jonkun kanssa.”  

Tämän isän toive sosiaalityötä kohtaan ei ole suuri. Hän kokee avun tarjoamisen tärkeä-

nä. Isä toivoo, että hänet huomioitaisiin apua tarvitsevana vanhempana tilanteissa, joissa 

vain äidille tarjotaan apua. Joillakin isillä oli kokemus siitä, että heidät jätetään taka-

alalle myös perheen sisällä ja että äidillä on hyvin paljon valtaa lasta koskevissa asiois-

sa. Isät toivoivat, että äidit antaisivat tilaa perheessä myös heille. Isät halusivat ottaa li-

sää vastuuta lastenhoitamisesta. Äidin valta lasta koskevissa asioissa nousee esiin kah-

den isän puheesta. Lasten äidillä saattaa esimerkiksi olla valtaa siinä, haluaako hän etä-

isän tapaavan lapsia eron jälkeen. Lapsen edun toteutuminen jää tällaisissa tilanteissa 

taka-alalle, vaikka lapsella on kuitenkin oikeus tavata molempia vanhempiaan. 
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”H: --- Lapsi–äiti symbioosi tai ikonikuva, niin se pitäs rikkoo totaalisesti täällä 

Suomessa ja muuallakin maailmassa. Isistä on ihan samanlaisiks vanhemmiks, 

kun äideistä. Mut se vaan niin helposti menee, tää juttu tähän, et äiti hoitaa ja 

äiti tietää. Kyllä miehelläkin on aivot. Ja tunnepohjasesti ajattelee, että kyllä si-

tä ihan samallalailla itte pohtii niitä vanhemmuuden ratkasuja, että mitä tos vois 

tehdä ja sit tavallaan, että miten niitä asioita oikeesti ehtis tehdä.”  

Isien asema ei välttämättä ole vahva niin perheessä kuin muualla yhteiskunnassakaan. 

Äidit eivät ehkä anna riittävästi tilaa isän vanhemmuudelle. Erään isän mukaan äiti saat-

taa mustamaalata isää avioeron jälkeen. Isien mukaan pahimmassa tapauksessa äiti saat-

taa tehdä kaikkensa, jotta lapset eivät tapaisi isää enää eron jälkeen. Tästä syystä isä 

saattaa joutua käymään antamassa seuloja A-klinikalla, jotta voisi todistaa päihteettö-

myyttään tarvittaessa. Tällainen toiminta pakottaa isän käymään A-klinikalla ja näin ol-

len työllistää sitä kautta A-klinikkaa. Asiaa voidaan pohtia myös siltä kannalta uskovat-

ko viranomaiset, kuten sosiaalityöntekijät, sokeasti äidin kertomia asioita isästä. 

Näiden kokemuksien mukaan äidin rooli nähdään keskeisimpänä vanhemmuudessa. 

Isän roolia arvostetaan ja sitä pidetään tärkeänä, mutta silti on tilanteita, joissa äidin roo-

lia pidetään tärkeämpänä. Isyydelle ei anneta sille kuuluvaa arvoa. Isä otetaan huomi-

oon, mutta häntä ei riittävästi arvosteta. Joidenkin isien mukaan sosiaalityössä ei puhuta 

isän vanhemmuudesta. Ainoastaan kysytään mielipidettä vanhemmuudesta ja sen avulla 

tarkistetaan isän mielipide, tietämys vanhemmuudesta: mitä se tarkoittaa ja mitä se pitää 

sisällään. Mitään sen syvällisempää keskustelua ei välttämättä sosiaalityöntekijän kans-

sa käydä. Keskustelua ei käydä edes isän ja lapsen välisestä suhteesta. Isän ja sosiaali-

työntekijän välinen keskustelu saattaa jäädä hyvin pintapuoliseksi.  

 

6.6 Sosiaalityöntekijän etäisyys isän kohtaamisessa 

 

Useiden isien kokemusten mukaan toisten sosiaalityöntekijöiden kanssa viestintä ja 

kommunikointi on mutkatonta, kun taas toisen sosiaalityöntekijän kanssa tilanne saattaa 

olla päinvastainen. Joidenkin isien kokemusten mukaan osa sosiaalityöntekijöistä on 

hyvin ehdottomia päätöksissään eivätkä neuvottele asiakkaan kanssa. Sosiaalityönteki-

jän toimintatapa asioiden hoitamisen suhteen vaikuttaa sosiaalityön kokemiseen. Tällä 

toimintatavalla on suuri merkitys. Jos isä kokee, että sosiaalityöntekijällä on syyttävä 

ote asioiden selvittämiseen, tämä herättää vastahankaisuutta koko sosiaalityötä kohtaan.  
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Kielteisiä kokemuksia toi esiin kaksi kolmasosaa haastatteluun osallistunutta isää ja 

näistä kahdella oli hyvin voimakkaita tyytymättömyyden kokemuksia sosiaalityönteki-

jää kohtaan. Ainoastaan yhdellä isällä oli pelkästään kielteisiä kokemuksia kohtaamas-

taan sosiaalityöstä. Kielteisesti sosiaalityön kokevat isät tuntevat, että sosiaalityöstä ei 

saa apua ja tukea tai tarjottu tuki koetaan riittämättömäksi. Tilanteeseen saadaan apua 

vasta, jos perheestä tehdään lastensuojeluilmoitus. Joidenkin isien mukaan sosiaalityön-

tekijät eivät ymmärtäneet avun tarvetta. Sosiaalityössä tarjotut palvelut eivät vastaa tar-

peita.  

Jotkut isät toivat esiin, että heitä ei kuunneltu tai heitä tulkittiin väärin ja näin ollen oh-

jattiin mielestään tarpeettomiin paikkoihin saamaan apua ja tukea. Isät totesivat, että so-

siaalityössä keskitytään vääriin ongelmiin. Lapselle apua haettaessa olikin keskitytty 

isän ongelmiin ja lapsi oli jäänyt hoitamatta. Näin ollen esiin nousivat erilaiset näke-

mykset avun tarpeesta. Sosiaalityössä ilmenevät epäkohdat liittyivät usein sosiaalityön-

tekijän työotteeseen ja sosiaalityössä tarjottaviin palveluihin tai niiden puutteeseen. 

Useiden isien kokemusten mukaan sosiaalityöntekijä ei tarjoa tarvittavaa tukea isälle ja 

perheelle. Näihin epäkohtiin haluttiin muutosta. Isien mukaan sosiaalityöntekijä ei ym-

märrä isän kokemaa hätää ja huolta tai ei usko isän huoleen tai jopa vähättelee sitä.  

Sosiaalityöntekijä nähdään skeptisenä, kyynisenä ja sellaisena, jolta puuttuu inhimilli-

nen lämpö ja ymmärtäminen. Isien kokemusten mukaan sosiaalityöntekijän toimintata-

voista saattoi huokua tiukka linja tarjottavan avun suhteen. Sosiaalityöntekijä saatettiin 

kokea hyvin epäkohteliaana persoonana ja sellaisena, joka ei ole kiinnostunut isän tar-

peista ja huolista. Sosiaalityöntekijä koettiin välinpitämättömänä ja ehdottomana, joka 

kykeni ehdottamaan ainoastaan järeämpiä lastensuojelullisia toimenpiteitä. 

Tyytymättömyyttä ilmeni lisäksi lapsen sijoituksen perusteisiin ja siihen, että A-

klinikalla täytyi käydä ainoastaan todisteeksi, että päihdeongelmaa ei ole. Jotkut isät 

kokevat, että sosiaalityöntekijän työskentelyote ja toimintatapa on hyökkäävä. Toimin-

tatapa saattoi herättää voimakkaita tunteita. Lastensuojelun toimintatapa herättää ym-

märrystä. Isät käsittävät, että sosiaalityöntekijän on tartuttava riittävän nopealla toimin-

nalla esimerkiksi lastensuojeluilmoituksiin. 

Toisaalta sosiaalityöntekijää saatettiin pitää jopa epärehellisenä ja epäammattimaisena. 

Epärehellisyys nousi esiin esimerkiksi yhden isän kertomuksessa yhteistyöneuvottelus-

ta, jossa sosiaalityöntekijä oli isän mukaan suoranaisesti valehdellut asioista. Neuvotte-
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lussa sosiaalityöntekijä oli kertonut yhteisesti, että hän tapaa isää säännöllisesti, mutta 

isän mukaan he eivät olleet tavanneet pitkään aikaan, ainakaan puoleen vuoteen. Näin 

ollen isällä ja sosiaalityöntekijällä oli eri käsitykset ja kokemukset tapaamisajoista. Tä-

mä herätti epäluottamusta sosiaalityöntekijää kohtaan. 

Joidenkin isien haastatteluista nousi esiin kokemus epäammattimaisesta ja epäkohteli-

aasti käyttäytyvästä sosiaalitoimiston lastensuojelun perhetyöntekijästä. Perhetyöntekijä 

saattoi käyttäytyä sopimattomasti ja loukata perhettä. Isien kokemusten mukaan perhe-

työntekijöiden ajattelu takertuu liiaksi aiempiin kokemuksiin tietynlaisista perheistä. 

Isät totesivat, että usein unohdetaan perheiden erilaisuus. Lastensuojelun sosiaalityönte-

kijän taholta on saatettu kokea uhkailua, painostusta, pakottamista ja kiristämistä. Las-

ten huostaanotolla saatettiin kiristää ja tällä tavoin saatiin painostettua isä muuttamaan 

pois perheen yhteisestä kodista.  

Huostaanoton pelko saattoi olla vahvasti esillä perheen arjessa. Tämä oli vaikuttanut 

myös lapsiin. Lapset olivat ihmetelleet, miksi isä ei voi asua kotona. Isän mielestä lapset 

eivät olleet joutuneet kokemaan esimerkiksi fyysistä väkivaltaa tai katsomaan hänen al-

koholinkäyttöään läheltä. Lastensuojelun uhkailu ja kiristäminen näkyivät myös isän 

pakottamisena neuvotteluihin. Neuvotteluihin osallistumista pidettiin ehtona sille, että 

lapsia ei otettaisi sosiaalitoimen huostaan. Huostaanotolla kiristämistä käytettiin sosiaa-

lityössä työvälineenä, mikä on eettisesti hyvin arveluttavaa.  

Lastensuojelun sosiaalityö nähtiin lähinnä rasittavana ja tuottavan suurta huolta ja pel-

koa. Tämä lisäsi isien haluttomuutta olla tekemisissä lastensuojelun sosiaalityöntekijän 

kanssa. 

H:” ---Lastensuojelu niin tietysti se, että lainsäädäntö ja kaikki niin se on tehty 

rajajuttuja varten tavallaa, et sit jos mä liikun siellä (entisessä kodissa), et meil 

ei tavallaan oo mitään hirveetä väkivaltaa ja muuta, mut jos me täytetään ne jot-

kut tietyt henkisen väkivallan kriteerit ja muut, niin me ollaan samassa veneessä, 

et kun alkoholi, se viinanjuominen, niin se täyttää sen henkisen väkivallan kritee-

rit niin se on samassa jutussa mukana ja sitten ne on aika rajuja sitten ne toi-

menpiteet miten niinku lastensuojelu suhtautuu siihen ja ne soveltaa niitä ihan 

sillä tavalla.” 

H:---Ne pykälät (lastensuojelulaissa),  ne on sitten taas, et ne on niin rajuja sit 

kun niitä otetaan käyttöön, mut se on laadittu lasten suojelua ajatellen, ajatel-

len lasten parasta, et sillon ei oo vanhemmilla että, me ei pystytä enää puut-

tuun siihen, jos lapsen turvallisuus on vaarassa, et se on heidän tulkintansa sii-

tä, mut  et jos se kirjotetaan tämmönen asia paperille ja vaikkei oo mitään väki-

valtaa, niin se saattaa lukijasta kuullostaa siltä miltä siitä itsestään tuntuu, et 

mikä sillä on kokemus näist tapauksista ja muista, että tämmösissä niinkun 
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meillä tehtiin näitä päätöksiä ja vaik mä nään sen tänä päivänä, et se on hyvä, se 

autto mua tajuamaan mun oman ongelman laajuuden, mua ei  enää hyssytelty 

siinä, niin se on kuitenkin niinku et tommosii päätöksii jos tehdään, niin ei niitä 

voi tolla tavalla yhdessä palaverissa tehdä köykäsiä, kun sillä on aika suuret 

vaikutukset voi olla tommosella .” 

Eräs isä nostaa esiin lastensuojelun toiminnan lastensuojelulain puitteissa. Lastensuojelu 

ymmärretään lakiin pohjautuvana sosiaalityönä ja hän ymmärtää sen tarkoituksen. Isä 

korostaa, että asiat saatetaan saada näyttämään asiakirjoissa paljon rajummilta, kuin ne 

ovatkaan. Nämä kirjaukset vaikuttavat perhettä koskeviin toimenpiteisiin jatkossa toi-

mittaessa viranomaisten kanssa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät toimivat tiukasti la-

kiin pohjautuvalla tavalla. Toisaalta tämä isä näkee myös hyviä asioita lastensuojelussa. 

Lastensuojelun välillä ehkä rankkakin toimintatapa sai isän näkemään omat ongelman-

sa. Lastensuojelu herättää siis hyvin ristiriitaisia tunteita.  

Tietyn syyn takia tuleminen, kuten lastensuojeluilmoituksen selvittäminen, koettiin ne-

gatiivisena ja asiakastapaaminen saattoi tuntua syyttelyltä ja nostaa esiin epämiellyttä-

vän tunteen. Jos taas kyseessä oli perusasiakastapaaminen, tapaaminen ei herätä niin 

vahvoja negatiivisia tuntemuksia. Asiakastapaamisen tunnelmaan ja ennakkokäsityksiin 

tulevasta vaikuttavat aikaisemmat neuvottelu- ja asiakaskohtaamiset sekä asiakastapaa-

miseen johtavat syyt ja tapaamisessa käsiteltävät asiat: mitä perheessä on tapahtunut ja 

mistä syystä. Esiin nousi myös neuvotteluun osallistuvien viranomaisten määrä ja hei-

dän suhtautumisensa käsiteltävään asiaan.    

H: --- Tuntuu niinku, että mä oisin poliisikuulustelussa tai jotain, että.  Tosiaan 

inhottava mennä sinne (neuvotteluun). 

T: No miten, miks sä koet, että se ois niinku poliisikuulustelu? Mistä se nousee, 

se tunne? 

H: Et nyt mua niinku syytetään jostain, et sieltä lapsen tarhasta tulee kaks hen-

kilöä ja sitten on tää sosiaalityöntekijä. 

Voidaan ajatella niin, että sosiaalityössä ensimmäinen tapaaminen, joka esimerkiksi las-

tensuojelussa saattaa alkaa lastensuojeluilmoituksen selvittelynä ja edetä lastensuojelu-

tarpeen arviointiin: koetaan pelottavaksi ja uhkaavaksi, mutta tämän jälkeen tapaamisten 

edetessä sosiaalityöntekijä saa osakseen luottamusta.  

Joidenkin isien mukaan sosiaalityöntekijän toimintatavoissa ilmeni avoimuuden puutet-

ta. Sosiaalityöntekijältä katsottiin puuttuvan tietynlainen suoruus asioiden suhteen. Isien 

mukaan sosiaalityöntekijä ei kerro mutkattomasti erilaisista palveluista, joihin asiak-
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kaalla on oikeus. Palvelut eivät ole automaattisesti saatavilla niin kuin niiden kuuluisi 

olla. Sosiaalityöntekijän palveluohjaus koettiin puutteelliseksi. 

Isien kokemusten mukaan sosiaalityöntekijä ei tuo ajatuksiaan esiin niin, että asia ym-

märrettäisiin. Sosiaalityöntekijä jättää kertomatta asioita, mikä lisää hämmennystä ja 

tuottaa näin ollen epäluuloisuutta ja mielipahaa. Sosiaalityöntekijä saattoi myös epäillä 

isän vastuunkantoa ei-biologisesta lapsesta. Isä itse piti vastuunkantoa lapsesta ja äidin 

tukemista itsestään selvinä asioina. 

Hieman vajaa puolet (4/9) haastatteluista isistä koki, ettei heillä aina ole asiakastapaa-

misia sosiaalityöntekijän kanssa tai että niitä oli vähän tai he eivät ylipäätään tienneet, 

kuka heidän sen hetkinen sosiaalityöntekijänsä on. Sosiaalityöntekijää saatetaan nähdä 

muutaman kerran ja asioita hoidetaan enemmän puhelimitse. On tilanteita, että sosiaali-

työntekijää ei tavata ollenkaan, vaan haetaan esimerkiksi kirjallisesti toimeentulotukea. 

Toimeentulotukihakemuksen käsittelyn hoiti usein toimistosihteeri. Asiakastapaamisten 

ollessa vähäisiä niissä oli keskitytty hoitamaan ainoastaan suurin huoli eli päällimmäisin 

ongelma. Sosiaalityöstä puuttui syvällisempi ja paneutuvampi ote. Näin ollen sosiaali-

työntekijän tekemää sosiaalityötä ei ollut ollenkaan tai se oli hyvin vähäistä.  

Kokemusten mukaan sosiaalityöntekijä nähtiin kasvottomana. Perhettä ja isää koskevia 

päätöksiä tekee perheen asioista tietämätön sosiaalityöntekijä. 

 H: ”Et siel tehään täysin kasvottomina tuolla saatana lukkojen takana niit 

päätöksii, tietämättä et on kysymys jostain yksilöistä. Et kasvottomana siellä 

tehdään suljettujen ovien takana niit päätöksiä, et mun mielestä se ois ihan rei-

lua tai no en mä tiedä reiluudesta, mut se, et jos mä niinku, et jos ihminen muut-

taa jostain muualta, niin ainakin sen ensimmäisen kerran vois käydä sanoo 

käsipäivää, et tehä semmosen kartotuksen sen ihmisen niinkun siit tilantees-

ta.”  

Asiakkaan kokemus sosiaalitoimesta ja sosiaalityöntekijöistä on kielteinen. Oman ko-

kemukseni mukaan sosiaalitoimen ovet ovat usein lukossa aivan konkreettisestikin. 

Tämä tuo varmasti jonkinlaista turvaa sosiaalityöntekijöille, mutta edellä oleva esi-

merkki tuo esiin asiakkaan näkökulman, kun työskennellään lukkojen takana. Se lisää 

epätietoisuutta ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä nousee myös edellä olevasta 

esimerkistä. Mielestäni tämä kuvaa isän kokemusta aikuissosiaalityöstä, siitä kuinka yk-

sittäinen ihminen joutuu altavastaajaksi. Hänet huomioidaan yksilönä ainoastaan toi-

meentulotukihakemuksen perusteella.  
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Sosiaalityöntekijä saattaa arvioida asiakkaan tilanteen ainoastaan toimeentulotukihake-

muksen perusteella. Tästä syystä sosiaalityöntekijät eivät näe asiakkaan kokonaistilan-

netta. Isälle syntyy tunne, että sosiaalityöntekijät käsittelevät hakemuksia hyvin saamat-

tomasti ja piittaamattomasti. Erään isän kokemuksen mukaan on tärkeää, että perhetilan-

teet kartoitettaisiin yhdessä oman sosiaalityöntekijän kanssa, koska hakemukset eivät 

kerro perheen kokonaistilannetta. 

H: ”Ja sitten niinkun, että ei pelkästään katottas niitä lukuja tavallaan, vaan si-

tä semmosta kokonaisuutta perheenä. Tuntuu vaan, että me ollaan vaan joku 

numero jossain papereissa”.  

Tämä isä toivoisi yksilöllistä huomioonottamista isänä ja vanhempana. Kokemus sosi-

aalityöstä ja sosiaalityöntekijästä näyttäytyy hyvin mekaanisena ja etäisenä. Sosiaali-

työntekijän ja isän väliselle keskustelulle ei ole varattu aikaa. Sosiaalityöntekijä saatet-

tiin nähdä enemmänkin tuomitsevana kuin, että hänellä olisi ollut auttava ote työhön. 

H: ”Vanhemman huomioiminen, et ois enemmän aikaa istua tälleen nenät 

vastakkain ja kertoo oikeesti sen, et en oo tässä tuomitsemassa, et jos oot joten-

ki ryssiny elämässä, katotaan, että tehtäs suunnitelmaa ja annettas varaa niille 

virheille ja sitten myöskin niiden paikkaamiselle ennen kun aletaan ihan niinku 

radikaalisesti sitten et ei ois vähän niinku tyyliin, et noi on tuolla ja me on tääl-

lä. Et lähemmäs ihmisii.”  

Tämä isä kokee olevansa alempiarvoisessa asemassa sosiaalityöntekijään nähden. Kah-

delle kolmasosalle haastatteluista isistä oli tärkeää, että sosiaalityöntekijä osoittaa aitoa 

kiinnostusta heidän elämäntilanteista. Sosiaalityöntekijältä kaivataan osallistuvampaa 

työotetta. Isien mukaan on tärkeää saada apua juuri silloin, kun sitä tarvitsee. Isät toi-

voivat säännöllistä yhteydenpitoa sosiaalityöntekijän toimesta ja säännöllisiä tapaami-

sia, jotka toisivat turvaa. Tapaamisten aikana voisi tuoda esiin mahdolliset huolet ja tar-

peet. 

Isät toivat esiin, että sosiaalityöntekijöiden pysyvyys on tärkeää. Sosiaalityöntekijöiden 

vaihtuvuus koettiin huonona asiana, koska se lisää entisestään epätietoisuutta sen hetki-

sestä sosiaalityöntekijästä. Joillakin isillä oli huonoja kokemuksia sijaisista ja epävar-

moista sosiaalityöntekijöistä. Haastatteluista nousi esiin, kuinka tärkeää on pitkäaikai-

nen asiakassuhde. Tällöin sosiaalityöntekijä ymmärtää, näkee ja hahmottaa perheen ko-

konaistilanteen paremmin. 

Sosiaalityöntekijän ja isän välisiin asiakastapaamisiin vaikuttaa sosiaalityöntekijän tut-

tuus eli asiakassuhteen pituudella on merkitystä. Asiakassuhde perustuu asiakassuhteen 
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laatuun, kestoon ja tietoon asiakkaasta. Isät kokivat uudet sosiaalityöntekijät epävar-

moina. Uusien sosiaalityöntekijöiden työskentely näytti siltä, etteivät he hallitse tilan-

netta työssään. Sovittuja asioita jäi hoitamatta.  

Joidenkin isien mukaan epävarma työskentelyote nousi esiin päätöksentekotilanteissa. 

Sosiaalityöntekijä ei tehnyt itse päätöksiä vaan asiat menivät työryhmän päätettäväksi. 

Tämä koettiin turhauttavana, koska ei saanut suoraa vastausta sosiaalityöntekijältä. Isien 

mukaan väliaikaiset sosiaalityöntekijät saattoivat tehdä herkemmin vääriä tulkintoja 

perheen tilanteesta ja asettaa vääriä odotuksia. Erään isän mukaan hänelle tuntematon 

sosiaalityöntekijä oli tehnyt hyvin radikaaleja päätöksiä koskien perheen asioita. Tämä 

kaikki herätti epäluuloa ja pettymystä sosiaalityöntekijöitä kohtaan.  

Kontaktin saaminen sosiaalityöntekijään saattoi olla vaikeaa ja sosiaalityöntekijöiden 

vaihtuvuus oli paikoin suurta. 

H: ”Varataan aikaa ja jos ajat ei käy niin sitten ei oo niitäkään. Lähetäs 

hakemus tyyliin. Et se et ihmiset (sosiaalityöntekijät) istuu täällä vähän 

niinku jemmassa, et se kontaktin saaminen on hyvin vaikeeta. Tässä on 

kuitenkin tapahtunu jotain sellasii muutoksia, et on vaihtunu sosiaalityön-

tekijä, on vaihtunu lastensuojeluntyöntekijä ja plää, plää, et ei ikinä tie-

dä, kuka se henkilö on, joka niit asioita käsittelee. Se on ollu huono 

homma.”  

Lisäksi sosiaalityöntekijää oli saatettu tavata ainoastaan kerran. Tapaaminen oli liittynyt 

puhtaasti toimeentulotuen aloitukseen.  

T: ”Ootko sosiaalityöntekijää tavannu jossain muualla sitten? Muuta ku lasten-

suojelus?” 

H: ”En mä muuta, ku sillon kerran, kun mä tulin työttömäks tai sanoin itteni 

irti. Sillonhan se ensimmäinen, kun niitä hakemuksia, niin sillon on se haas-

tattelu, mut en muuten oo ollu niinku. Siin ei puhuttu paljoo mitään. Se nyt oli 

vaan semmonen, et ne  vaan halus tietää enemmän mun taustoja, et miks mä oon 

työtön ja se oli semmosta kyselyy. Kyseli vaan, että monta lasta ja tämmöstä, et 

kun se ei kuulunu niinku tavallaan siihen tai siis se ei kuulunu siihen lastensuoje-

lun piiriin, kun se oli ihan tää, tämä, tämä.”  

T: ”Aikuissosiaalityö niinku?”  

H: ”Niin---ne käy uudet asiakkaat, tulee niinku siihen niin sanottuun toimeentu-

lotuen asiakkaiks, niin ne käy vissiin saman keskustelun jokaisen kanssa. Ei sielt 

sit enää mitään tota. Ei oo mitään. Se oli se yks ainoo kerta, mitä ne on mun 

kans halunnu jutella.”  

T: ”Tiiätkö sä onko sulla tällä hetkellä joku sosiaalityöntekijä kehen vois olla 

yhteydessä?” 
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H: ”Ei harmainta aavistustakaan. Se mun vaimo on nyt alle 30, niin se joutuu 

siel tietyssä sosiaalitoimistossa, niin se on se (sosiaalityöntekijän nimi) niin, il-

meisesti se sitten, kun se on niinku se, mikä niinku päättää meijän raha-asioista, 

kai se on se sitten. Pitää jutella ja soittaa sille. Siis mehän tehään yhteinen ha-

kemus sinne, mut ei tehty mitään muuta, kun viedään se hakemus sinne.”  

T: ”Mmm, niin et ei oo mitään tapaamisia siellä?” 

H: ”Ei oo, ei oo pyydetty, enkä oo pyytäny.”  

Toimeentulotuen saamisen edellytyksenä olevaa ensimmäistä tapaamista tämä isä kut-

suu ”haastatteluksi”. Asiakastapaamisessa kysellään asioita, jotka liittyvät toimeentulo-

tuen suuruuden määräytymiseen. Sosiaalityöntekijää kiinnostaa ainoastaan lasten luku-

määrä, koska se vaikuttaa toimeentulotuen suuruuteen. Muuten isyydestä ja vanhem-

muudesta puhuminen sivuutetaan täysin.  

Toisaalta tämä isä yhdistää isyydestä ja vanhemmuudesta puhumisen lastensuojelun so-

siaalityöntekijän asiaksi. Toisinsanoen isyydestä ja vanhemmuudesta puhuminen katso-

taan oleelliseksi vasta siinä vaiheessa, kun on ongelmia. Isä korostaa, että ”se oli ainoas-

taan yks kerta, kun ne on mun kans halunnu jutella” eli tapaamisia ei yksinkertaisesti 

ole, vaikka lausahduksesta voidaan päätellä, että tämä isä olisi ehkä halunnut tavata so-

siaalityöntekijää useammin.  

Toisaalta taas asiakastapaamisissa sosiaalityöntekijän kanssa ei esimerkiksi uskallettu 

tuoda esiin jaksamattomuutta ja asioita, jotka painoivat mieltä. 

H: ”Sillon oli aika epävarmaa. Epävarma siitä, että jaksanko, pystynkö mä tän 

tekeen. Piti yrittää tuoda vähän semmosta virheellistä näkemystä, en uskaltanu 

puhuakkaan kaikista asioista, mitkä askarrutti mieltä ja enkä mä osannukkaan 

vielä sitten. Oli fyysisesti itte poikki, että ne ei ollu hyviä tuntemuksia ollenkaan. 

Et kyl sitä tavallaan ois niinku, et välillä oli semmonen ajatus päällä, että ei per-

kele mä en jaksa lähtee yhtään istumaan tonne, et eiks tän vois hoitaa puhelimit-

se tai kirjeitse. Siin oli samaan aikaan sitten tietysti nää huoltajuusoikeuden-

käynnit ja muut. Ne oli epämiellyttävii tilanteit. Tietysti sehän näytti paperilla 

hyvin, et se toiminta, millälailla mä tuin lapsia ja sitten, että mä kävin itte hoi-

tamas itteeni --- Et kaikki se toiminta, mitä tavallaan teki ja jutteli, niin näytti 

hyvältä, oli niinku hyvä mennä isänä semmosena jutteleen. Niin tota siit huoli-

matta, niinku tunnepohjalta ne oli aika ahdistavii kokemuksia. Et ties kuitenkin, 

et jos mä tästä uuvun, niin ei oo enää ketään pelastamassa tilannetta.”  

Asiakastapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa voivat saada aikaan myös negatiivisia tun-

temuksia. Asiakastapaamisissa käsiteltävät asiat ja isän oma toiminta saadaan näyttä-

mään hyvältä sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmässä: isä toimii, tekee, hoitaa itseään 

ja on lasten kanssa, mutta sisimmässään hän on hyvin uupunut tilanteeseensa ja ei us-

kalla näyttää sitä sosiaalityöntekijälle. Isä ei pysty olemaan niin sanotusti oma itsensä 
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asiakastapaamisissa sosiaalityöntekijän kanssa. Tämä taas johtaa siihen, että isää ei pys-

tytä auttamaan hänen tarpeidensa mukaisesti, koska sosiaalityöntekijä ei tiedä todellista 

tilannetta. 

Asiakastapaamiset herättivät tunteita myös siitä, että sosiaalityöntekijä odottaa isän te-

kevän jonkun virheen, jota käytetään häntä vastaan. 

H:”--- Oli semmonen tunne, et musta yritetään hakee semmosta tietynlaista. Et 

odotetaan tavallaan, et millon mä teen jonkun virheen ja sitä käytetään mua 

vastaan.” 

H:”Mä en tiedä mitä ne (sosiaalityöntekijät) odottaa, mut tuntuu vähän sillain, 

et olis semmosena silmätikkuna tai en mä tiedä kuinka yleistä se on niinku, että 

isä on niinku se, jonka luona lapsi asuu. Must tuntuu, että ne tarkkailee parem-

min sitten.”  

Nämä yksinhuoltajaisät kokevat joutuneensa silmätikuiksi sosiaalitoimessa. Toinen isä 

pohtii myös, johtuuko niin kutsutun tarkkailun alaiseksi joutuminen ainoastaan siitä, et-

tä hän on yksinhuoltaja. Ovatko yksinhuoltajaisät suuremman kontrollin alla sosiaali-

työssä kuin yksinhuoltajaäidit? Isältä odotetaan enemmän kuin ehkä yksinhuoltajaäidil-

tä. Voidaanko siis ajatella niin, että näihin isiin ei luoteta vanhempina ja jopa niin, että 

miehen isyys ei ole yhtä luotettavaa kuin naisen äitiys? 

 

6.7 Taloudelliset kysymykset isyydessä 

 

Isänä olemisen taloudelliset kysymykset nousivat esiin. Taloudella oli suora vaikutus 

isänä olemiseen ja isyyteen. Hieman alle puolet (4/9) haastatteluun osallistuneista isistä 

kokivat, että taloudellinen tuki ja avustus ovat liian pieniä tai, että taloudellinen tuki 

kohdistuu vääriin asioihin. Toimeentulotuen määrä koettiin liian pieneksi kattamaan 

elämisen kustannukset tilanteissa, kun muuta toimeentuloa ei juuri ole. Toimeentulotuen 

riittämättömyydestä kertoo myös isien turvautuminen seurakunnan tarjoamiin ruoka-

avustuksiin.  

Isät kokivat ruoka-avun hakemisen nöyryyttäväksi ja siihen ei olisi haluttu turvautua. 

Liian vähäinen ja pieni taloudellinen ei ollut realistista. Isät kokivat harkinnanvaraisen 

toimeentulotuen paikoin epäoikeudenmukaiseksi. Isät toivat esiin, että asiakkaiden kes-

kinäinen tasa-arvo ei toteudu, vaikka sosiaalityön näkökulmasta katsottuna harkinnan-

varaisen toimeentulotuen tarkoitus on lisätä asiakkaan yksilöllistä huomioonottamista. 
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Itse toimeentulotukilaskelmassa nähtiin puutteita. Laskelmassa oli huomioitu tulona 

esimerkiksi ystäviltä ja sukulaisilta lainatut rahat. Tämä koettiin epäoikeudenmukaiseksi 

ja vääräksi. Tarpeet ja sosiaalityöntekijän tarjoama tuki eivät kohdanneet riittävän hy-

vin. Isät kokivat tarvitsevansa rahallista apua, mitä taas sosiaalityöntekijä ei katsonut 

tarpeelliseksi. Sosiaalityöntekijä oli tarjonnut tilanteessa jotain muuta apua ja tukea, ku-

ten lastensuojelun perhetyötä tai tukiperhettä lapsille. Nämä asiat taas koetaan tarpeet-

tomiksi. Isien mukaan resursseja kohdennetaan vääriin asioihin ja esimerkiksi perhetyö-

tä tunnuttiin tarjottavan vaihtoehtona taloudelliselle avustukselle. 

Taloudellisten avustusten näkökulmasta aikuissosiaalityö nähdään hyvin tiukkana ja 

joustamattomana sosiaalityön areenana. Välillä jotkut isät kokivat, että aikuissosiaali-

työstä ei saa minkäänlaista apua ja tukea. Pettymyksiä syntyi siitä kun uskottiin, että 

asioista voidaan neuvotella, mutta itse asiakastilanteissa näin ei kuitenkaan toimittu, 

vaan sosiaalityöntekijä saneli ehdot työskentelylle ja avun saamiselle. Isien mukaan en-

nalta sovittuja taloudellisia avustuksia ei aina myönnetty. Sosiaalityöntekijän nähtiin lu-

paavan taloudellista tukea isän ja lasten yhteisiin asioihin, kuten yhdessäoloon, yhdessä 

tekemiseen, tapaamisiin ja yhteisiin harrastuksiin. Taloudellista avustusta ei aina kui-

tenkaan myönnetty, vaikka se oli aikaisemmin luvattu. Tämä tuotti suurta pettymystä.  

Hieman yli puolet haastateltavista (5/9) toi esiin sosiaalityöntekijän palveluihin liittyviä 

epäkohtia ja parannusehdotuksia. Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijälle pitää todistella 

rahattomuuttaan ja vaatimalla vaatia taloudellista avustusta. Taloudellinen avustaminen 

saatettiin lopettaa isän toiveiden vastaisesti ja vasta tilanteen kriisiytyessä sosiaalityön-

tekijä oli ymmärtänyt tilanteen vakavuuden. Myös palveluiden saanti koettiin vaikeaksi. 

Palvelun tarvetta joutui todistelemaan usein liian perustavanlaatuisesti. Tämä lisää kiel-

teistä tunnetta sosiaalityöntekijää kohtaan.  

H: ”Mä saan joka kuukausi vääntää niitten (sosiaalityöntekijöiden) kans, mä 

en saa sieltä pennin latii. Sen, et mä saan noi lääkekulut, et siihen mä saan sen 

päätöksen.---Et jos mä en niihin sais sit apuu, niin sitten ei niinku ois mitään.” 

Tämä isä koki, että joutui vaatimalla vaatimaan taloudellista avustusta, mitä on hyvin 

vaikeasti saatavilla. Kuukausittainen tarpeiden todistelu oli arkipäivää tälle isälle. Isät 

kokivat taloudellisia avustuksia koskevat pitkät päätökset hyvänä asiana. Se toi helpo-

tusta arkeen. Tällöin ei tarvitse käydä keskusteluja kuukausittain ja todistella avun tar-

vetta. Isät totesivat, että pohjimmiltaan ihmiset ovat rahan takia asiakkaina sosiaalitoi-

messa. Joidenkin isien mukaan sosiaalityö on ensisijaisesti taloudellista avustamista.  
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Tyytymättömyyttä taloudelliseen tukeen lisäsi se, että toimeentulotuen suuruuteen ei 

pystytä vaikuttamaan ja harkinnanvaraista toimeentulotukea ei myönnetä, koska toimis-

tosihteeri tekee toimeentulotukipäätökset. Tähän on alistuttu, eikä toimeentulotuesta yri-

tetä anoa muuta kuin välttämättömimmät kulut. Toimeentulotukihakemusten käsittely-

ajat koettiin myös liian pitkiksi. Jotkut isät ymmärsivät pitkät käsittelyajat, koska avun 

tarvitsijoita on paljon. 

Kaksi kolmasosaa haastatelluista isistä kertoi rahan vaikuttavan isänä olemiseen. Isyy-

den kokonaisvaltaisempaan toteuttamiseen tarvittava taloudellinen tuki jäi vähäiseksi. 

Nämä isät kokivat, että rahan vähyys ja puute vaikuttavat isyyteen negatiivisesti. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rahan puutteen vuoksi isyyttä ei pysty ja voi toteuttaa 

niin kuin haluaisi, mikä taas vaikuttaa isän ja lapsen väliseen yhdessäoloon ja yhdessä 

tekemiseen. Joidenkin isien mukaan toimeentulotuen määrä ei ole riittävä kattamaan mi-

tään harrastusmenoja, vaikka toimeentulotuen perusosan katsotaan riittävän kattamaan 

myös harrastuksista aiheutuneet kulut. Näin ollen nämä lapset jäävät ulkopuolelle erilai-

sista asioista verrattuna muihin ikätovereihinsa. Tämä vaikutti suoraan lapsiin. Lapset 

jäävät paitsi erilaisista harrastuksista.  

Erän isän kohdalla rahan niukkuus näkyi esimerkiksi siinä, että isän ja lasten yhteinen 

yksittäinen lomamatka horjutti isän taloudellista tilannetta huomattavasti. Talouden ta-

sapainottaminen vei oman aikansa matkan jälkeen. Taloudellisen tuen niukkuus koettiin 

isyyden ja vanhemmuuden kannalta riittämättömäksi vanhemmuudeksi. Rahan vähyy-

den takia isät eivät pystyneet olemaan lapsilleen sellaisia vanhempia kuin halusivat. 

Lapselle ei pystytty ostamaan edes syntymäpäivälahjaa. Sosiaalityöntekijä nähdään ih-

misenä, jolle lasten ja vanhempien hyvinvointi ei näyttäydy ensisijaisena asiana, vaan 

sosiaalityöntekijä toimii ensisijaisesti ”kirstun vartijana”.  

Toisin sanoen resurssien niukkuus sosiaalityössä heijastuu suoraan sosiaalityöntekijän 

työhön ja sitä kautta sosiaalityöntekijöiden nähdään toimivan ainoastaan niin sanotusti 

”normien mukaan” eli hyvin tiukoin taloudellisin ehdoin. Isien kokemusten ja ajatusten 

mukaan tämä saattaa johtua liian pienistä henkilökuntaresursseista eli sosiaalityönteki-

jöitä on liian vähän ja tämän vuoksi asiakkaita ei ehditä huomioimaan yksilöllisesti. Isät 

kokivat huonoksi asiaksi liian samanlaisen kohtelun isien kesken, koska elämäntilanteet 

ovat kuitenkin yksilöllisiä. 
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Vanhemmuus nähtiin myös monipuolisena tekemisenä yhdessä lapsen kanssa, eikä sen 

nähty olevan pelkästään auktoriteettikysymys. Vanhemmuuteen katsottiin kuuluvan yh-

teiskuntaan ja ympäristöön tutustumista. Kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen kasvatta-

minen nähtiin osana vanhemmuutta. Rahan niukkuuden takia sitä ei kuitenkaan katsottu 

pystyvän toteuttaa.  

Rahan vähyys varjostaa arjessa ja hallitsee liikaa perheen yhteistä tekemistä. Isien mu-

kaan lapset ovat tilanteissa kärsijöitä. Tämä vaikuttaa suoraan lasten hyvinvointiin. Ta-

loudellinen tuki koettiin epärealistiseksi ajatellen lapsiperheitä, koska pienellä rahalla 

eläminen ei ole mielekästä. Isien mukaan sosiaalityöntekijä saattaa odottaa epärealisti-

sesti, että isä pystyy hankkimaan välttämättömät elämiseen tarvittavat asiat pelkällä 

toimeentulotuella. Perheissä yritetään pärjätä ja tulla toimeen pienellä rahalla. 

H: ”No hän (sosiaalityöntekijä) todennäkösesti odottaa sitä, että mä pärjään 

niillä pienillä penneillä, mitä täältä myönnetään, 1300 euroo kuukaudessa viiden 

hengen perheelle. Elatukset, menemiset, tulot, syömiset, vapaa-ajan harrasteet, 

vaatteet. Ei sielt mitään muuta tullu. Normit on täytetty (naurahtaa). Se kuulos-

taa mun korvissa ihan ajattelemattomalta ja aika ajoin jopa rikolliselta. Ei elä-

män pitäs olla, kuitenkin mä yritän parhaani mukaan tehdä asioita, olla positii-

vinen ja kattoo eteenpäin ja luovii tästä haasteellisesta tilanteesta ylöspäin ja 

sitten niinkun ruuvit väännetään vähän joka suunnalta kiinni.”  

Isä on hyvin pettynyt sosiaalitoimelta saamaansa tukeen, vaikka hän itse yrittää tulla 

toimeen pienellä rahalla. Sosiaalitoimi ei kuitenkaan tule riittävästi vastaan.     

Etä-isälle rahan puute näkyy jo siinä, että lapsia ei pystytä tapaamaan, koska käytettä-

vissä olevat tulot eivät riitä kattamaan lasten tapaamisesta aiheutuvia kuluja. Taloudelli-

nen avustus matkakuluihin on liian vähäinen. Summa saattoi olla kokonaisuudessaan 

epärealistinen. Lapsia olisi muutenkin haluttu tavata useammin. Taloudelliset avustuk-

set tapaamismatkoihin haluttiin myös saada pidemmäksi aikaa kerrallaan. Eräs isä tote-

aa, että ihan kuin hänen lapsensa eivät olisi muutaman kuukauden kuluttua hänen lapsi-

aan.  

Rahattomuudesta esitettiin myös positiivinen näkökulma. Ylimääräinen raha saattaa olla 

haitaksi vanhemmuudelle, jos yhteistä aikaa korvataan rahalla. Erään isän mukaan ta-

loudellisessa niukkuudessa tulee nautittua elämän pienistä asioista, kuten perheestä ja 

yhdessäolosta, vaikka pienellä rahalla eläminen on myös stressaavaa. Ratkaisuna lapsi-

perheiden rahan vähyyteen esitettiin, että lapsiperheille olisi omat sosiaalityöntekijät ja 
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yksinäisille aikuisille vastaavasti omansa. Lapsiperheiden arki nähtiin rahallisesti erilai-

sena kuin yksineläjän. 

Isät kokivat tarpeelliseksi ja tärkeäksi lisäavustuksen saamisen tarvittaessa, koska lapsi-

perheissä yllättäviä menoja saattaa syntyä helpommin kuin yksineläjille. Joidenkin isien 

mukaan on tärkeää, että rahat riittävät koko kuukaudeksi, koska lapset tarvitsevat moni-

puolista ruokaa. Ehdotuksena esitettiin, että seuraavan kuukauden toimeentulotuesta 

siirrettäisiin tukea kyseiselle kuukaudelle tai vastaavasti aikaistettaisiin tuen saantia seu-

raavan kuukauden osalta tai perheelle myönnettäisiin maksusitoumus ruokaostoksia var-

ten.  

Perinteinen isyys eli elättäjä isyyden malli oli myös esillä. Erään isän ajattelutavassa oli 

esillä vahvasti perinteisen isyyden malli, jossa isyys näyttäytyy elättäjän ja niin kutsutun 

leiväntuojan näkökulmasta. Pitkäkestoista kuntoutusta ajateltaessa tälle isälle oli en-

simmäisenä noussut huoli perheen toimeentulosta, kuka elättäisi perheen hänen olles-

saan poissa. 

Liiallinen byrokratia oli esillä sosiaalityön asiakkaita koskevissa päätöksissä. Rahan 

kohdentumisessa ei olla valmiita joustamaan. Eräs isä ihmettelee miksi hän ei saa tukea 

lastensa tapaamisiin, vaikka yhteiskunta käyttää huomattavan summan valvottuihin ta-

paamisiin. Asiakkaan näkökulmasta katsottuna tämä on hyvin mielenkiintoinen lähes-

tymistapa asiaan ja isän ihmetys on ymmärrettävää.    

Taloudellisiin kysymyksiin liittyen nostettiin esiin ristiriita eri toimintayksiköiden sosi-

aalityöstä.  

H: ”---Oliko se nyt viime kuun tai sitä edellinen, kun mä hain toimeentulotukea 

niin siinä meni kaks ja puoli viikkoa ennen kun tuli päätös ja viime kuussakin 

meni puolitoista viikkoa, kun tuli päätös, että tää sosiaalityöntekijäkin sano mul-

le, että se on ihan liian kauan, et se on se laki, että viikossa pitää tulla, tehdä se 

päätös. Et pitäskö sitä valittaa johonkin vai? Se on aika pitkä aika odottaa kaks 

ja puoli viikkoo yhtä päätöstä. Et vähän hidasta on tää toiminta välillä. Mut sit-

ten jos jotain niinkun sanotaan et lapseen liittyen (lastensuojeluun) on, niin se 

on samantien käsittelyssä.” 

T: ”Niin raha-asiat vai yleensäkin, vai?” 

H: ”Ei siis vaan justiin tämäkin nytten, mikä mulla on se neuvottelukin lasten-

suojelussa, niin se on samantien. Et liittyyhän tää rahakin niinku lapseen peri-

aatteessa. Pakkohan sille on ruokaa ostaa, mutta niissä ne ei pidä mitään kii-

rettä.”  
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Voidaan katsoa, että sosiaalityössä ennaltaehkäisevänä tukena näyttäytyy viimesijainen 

toimeentulotuki. Sitä ei kuitenkaan myönnetä riittävän nopeasti, jotta tällä tavoin saatai-

siin autettua perhettä. Raha on perusasia, jonka avulla pystyy huolehtimaan lapsista ja 

heidän tarpeistaan. Tätä asiaa ei oteta huomioon. Lastensuojelu taas puuttuu nopeammin 

asioihin lain puitteissa, mutta mielestäni sosiaalityössä tulisi panostaa myös siihen, että 

lapsi saa tarvitsemansa ruoan ja perushuollon kotonaan eli toimeentulotuen myöntämi-

nen pitäisi tapahtua yhtä nopeasti, jos kyseessä on lapsiperhe.  

Taloudelliset asiat vaikuttavat isyyteen ja isänä olemiseen. Isät kokevat olevansa vä-

hempiarvoisia vanhempia ja heidän elämäänsä varjostaa rahan vähyys, mikä vaikuttaa 

suoraan vanhempana ja isänä toimimiseen. Lasten nähdään kärsivän tilanteesta eniten. 

Toiveena esitettiin eri sosiaalityöntekijöitä lapsiperheille, jotta saataisiin parempaa ta-

loudellista tukea ja ymmärrystä lapsiperheitä kohtaan. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Olen tutkielmassani tarkastellut isien kokemuksia sosiaalityöstä, miten heidät on huo-

mioitu niin isinä kuin vanhempina asiakastyössä. Tutkimukseni isillä oli hyvin erilaisia 

kokemuksia sosiaalityöstä. Samalla isällä saattoi olla sekä myönteisiä että kielteisiä ko-

kemuksia kohtaamisistaan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Isien kokemukset ovat jok-

seenkin ristiriitaisia. Useat isät kokivat, että sosiaalityöstä ei saa apua. Toisaalta taas 

samatkin isät kokivat saavansa sosiaalityöstä riittävää apua ja tukea isyyteen ja van-

hemmuuteen. Sosiaalityöntekijän tekemiin päätöksiin ja toimintatapaan luotettiin ja nii-

tä pidettiin hyvinä. Yleinen toimintatapa miellytti ja lisäsi tunnetta, että voi vaikuttaa 

omiin asioihinsa. Sosiaalityöntekijän palveluohjaus koettiin hyväksi ja asiat hoituvat 

hyvin ja nopeasti.  

Vuorovaikutuksen laatu näytti olevan merkittävä asia. Kokemusten mukaan sosiaali-

työntekijöiden persoona ja sitä kautta syntyvä työskentelyote vaikuttivat sekä myöntei-

sesti että kielteisesti kokemuksiin sosiaalityöntekijöistä. Sosiaalityö näyttäytyy per-

soonakohtaisena sosiaalityöntekijän toiminnan kautta. Saarnion (1999, 387) mukaan jo 

reilu kymmenen vuotta sitten sosiaalityöntekijöiden persoonallisten ominaisuuksien tar-

kastelu on ollut yllättävän vähäistä suomalaisessa sosiaalityön keskustelussa. Sosiaali-

työntekijöiden persoonalliset ominaisuudet nousivat esiin isien kokemusten kautta. Mie-
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lestäni tämän tutkielman tulosten perusteella olisi tärkeää avata keskustelua sosiaali-

työntekijöiden persoonan käytöstä ja sen tuomista avuista mutta myös kielteisistä puo-

lista ajatellen sosiaalityöntekijöiden työtä.   

Sosiaalityöntekijöiden kuuntelemisen taitoa pidettiin hyvänä. Isien toiveita, tarpeita ja 

mielipiteitä kuunneltiin. Isät kokivat, että sosiaalityön puitteissa tarjottavat palvelut ei-

vät vastanneet tarpeita, mutta kokemuksia oli myös siitä, että saatava apu vastasi odo-

tuksia ja palvelut olivat toimineet hyvin. Sosiaalityö ja sosiaalihuollon asiakkuus koet-

tiin toimivana ja asiat hoituivat juuri niin kuin oli toivottukin. Sosiaalityöstä oli syntynyt 

positiivinen kokemus, koska se on auttanut elämässä eteenpäin ja tuonut sitä kautta suu-

ren avun. Negatiivisia tunteita sosiaalityöntekijää kohtaan lisäsivät sosiaalityöntekijän 

syyttävä sävy koskien isien elämää. 

Positiivisia kokemuksia syntyi puolestaan konkreettisten tavoitteiden asettamisesta. Ne 

toivat sosiaalityöhön enemmän sisältöä. Saarnio (1999, 392) toteaakin, että asiakassuh-

teen onnistumiseen vaikuttaa positiivisen palautteen antaminen asiakkaalle, rakentava 

suhtautuminen menneisyyteen sekä konkreettinen tavoitteiden asettelu. Tämän tutkiel-

man aineiston perusteella voidaan todeta, että Saarnion esiin nostamat asiat ovat havait-

tavissa myös isien kokemuksista koskien sosiaalityötä ja sosiaalityöntekijöitä. Isyyden 

tukeminen itsessään näyttää vaihtelevalta.  

Lähes kaikki (7/9) haastatteluun osallistuneet isät toivoivat erilaisia muutoksia liittyen 

sosiaalityöntekijöiden työskentelyyn. Parannusehdotukset koskivat sosiaalityöntekijän 

toimintatapoja ja sosiaalityön toteuttamisen yhteydessä tarjottavia palveluja. Toive ja 

tarve perheen ja sen eri perheenjäsenten yksilöllisestä huomioimisesta nousi vahvasti 

esiin. Isillä oli toiveita nimenomaan isille suunnatuista ennaltaehkäisevistä tukimuodois-

ta. Lisäksi esitettiin toive toiminnallisemmasta sosiaalityöstä. Samansuuntaisia ajatuksia 

löytyy osaltaan myös Iso-Britanniasta. Iso-Britanniassa isyyttä korostavan instituutin 

(The Fatherhood Institute) tavoitteena on saada erilaiset palvelut, kuten koulutus-, ter-

veys- ja perheiden sekä lasten tukipalvelut sellaisiksi, että ne ottavat isät paremmin 

huomioon työskentelyssä. (Featherstone 2009, 140–142.)   

Isien mukaan sosiaalityössä nähtiin puutteena isän ja lasten vähäinen kannustaminen 

yhteisiin harrastuksiin ja muihin ajanviettomahdollisuuksiin. Miehet tarvitsisivat toi-

minnallisempaa sosiaalityötä. A-klinikalla on erillisiä miehille kohdistettuja ryhmiä. 
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Nämä ryhmät koettiin tärkeiksi ja toiminnan toivottiin jatkuvan. Ryhmätoimintaa toi-

vottiin myös lisää. Isille kohdistetut omat ryhmät ovat tärkeitä vertaistuen kannalta. 

Sosiaalityöntekijä saattaa tehdä päätöksiä perheen asioista, vaikka ei ole perehtynyt per-

heen tilanteeseen riittävästi. Mielestäni kokemus syntyy sosiaalityöntekijän ollessa liian 

etäinen. Asiakkaan kanssa ei ole riittävästi tapaamisia, jotka lisäisivät luottamusta ja 

tunnetta siitä, että asioista päättävä sosiaalityöntekijä tuntee ja tietää perheen. Samasta 

asiasta kertoo myös se, että yhteydenpito sosiaalityöntekijään on vaikeaa. Se lisää epä-

varmuutta ja epätietoisuutta sosiaalityöntekijää ja sosiaalityötä kohtaan.  

Featherstonen (2009, 173) mukaan Iso-Britanniassa sosiaalityön asiakkaana olevat isät 

kokivat sosiaalityöntekijöiden antamat palvelut epäluotettaviksi ja epäjohdonmukaisik-

si. Omassa tutkielmassani joidenkin isien kohdalla oli samoja kokemuksia, kuin mitä 

Featherstone edellä esittää. Sosiaalityöntekijää saatettiin pitää epärehellisenä ja ammat-

titaidottomana. Sosiaalityöntekijältä katsottiin puutuvan tietynlainen suoruus asioiden 

suhteen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän taholta on saatettu kokea uhkailua, painos-

tusta, pakottamista ja kiristämistä. Kokemuksia nousi esiin myös epäkohteliaasti käyt-

täytyvästä lastensuojelun perhetyöntekijästä. 

Kokemukset sosiaalityöstä eivät ole toimintayksikkökohtaisia, koska suoranaista yhteyt-

tä kielteisten ja myönteisten kokemusten ja eri toimintayksiköiden välillä ei ollut. A-

klinikan sosiaalityöstä oli ainoastaan myönteisiä kokemuksia. Sitä selittää A-klinikalla 

tehtävän sosiaalityön erilaisuus verrattuna muissa sosiaalityön toimintayksiköissä tehtä-

vään sosiaalityöhön. Eri toimintayksiköiden käytännöissä on kuitenkin nähtävissä eroja. 

A-klinikalla tehtävästä sosiaalityöstä ei tullut esiin mitään negatiivista, toisin kuin ai-

kuissosiaalityön ja lastensuojelun avopalveluista. Aikuissosiaalityö sai osakseen eniten 

kielteisiä kokemuksia mutta sieltä nousi esiin myönteisiäkin kokemuksia ja ymmärrystä 

aikuissosiaalityön arkea kohtaan. Lastensuojelun avopalveluiden osalta isät toivat eniten 

esiin vaihtelevia kokemuksia.  

Isät näkivät tärkeänä asiana isyyden riittävän tukemisen. Kokemusten mukaan isyys 

huomioidaan ja sille annetaan arvoa sekä ymmärretään, että asiakas on isä. Sosiaalityön-

tekijän nähtiin kannustavan isyyteen ja huomioivan isän vanhempana. Kurosen (2003, 

109) mukaan lisääntynyt isätutkimus ja yleinen keskustelu ovat korostaneet muunlaista 

isyyttä kuin pelkästään elättäjä-isää. On korostettu erityisesti isän läsnäoloa sekä lapsen 
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ja isän välisen suhteen tunnemerkitystä. Samansuuntaisia kokemuksia on nähtävissä tu-

loksissa.  

Isän korostaminen muunlaisena kuin pelkästään elättäjä-isänä on nähtävissä sosiaali-

työssä asioivien isien kohdalla. Isän toivottiin toimivan täysipainoisena vanhempana. 

Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijä odottaa osallistumista perheen arkeen ja luomaan 

turvallisen kasvuympäristön lapsille. Sosiaalityöntekijä odottaa, että isä pystyy ja kyke-

nee tarjoamaan lapsilleen turvallisen, kannustavan, ehjän ja rakastavan kodin.  

Toisaalta kuitenkin isien elatusvelvollisuutta korostettiin. Kokemusten mukaan sosiaali-

työntekijä odottaa isältä, että lasten elatustuet maksetaan ajoissa. Forsberg on löytänyt 

samankaltaisuuksia aineistostaan. Isän rooli sosiaalitoimen asiakastyössä on vähintään-

kin elatusvelvollisen isän rooli (Forsberg 1995, 137). Forsberg (1994, 124; 1995, 137–

138, 148; 1998, 215–216) esittää, että jos vanhemmat asuvat yhdessä, isyydestä ei pal-

joakaan puhuta. Tällöin isyys jätetään huomioimatta tai se jää etäiseksi asiaksi. Tutki-

mukseni isillä oli kokemuksia siitä, että heidät huomioitiin sosiaalitoimessa, vaikka so-

siaalityöntekijöiden katse saattoi kohdistua aluksi lasten äitiin.  

Forsberg (1998, 179) toteaa, että sosiaalitoimistossa yksin asioivat isät tulevat ensisijai-

sesti asioimaan raha-asioissa. Tuloksissani on nähtävissä samankaltaisuuksia. Taloudel-

lisen tuen tarve ja sen riittämättömyys olivat esillä isien kokemuksissa. Tutkielmassani 

sosiaalitoimessa yksin asioivat isät ovat yksinhuoltajia. Alkoholiongelman kanssa pai-

niskelevat isät asioivat yksin A-klinikoilla. Muuten aineistossa näkyy isän toissijaisuus 

asioidessa sosiaalitoimessa yhdessä perheen äidin kanssa. Joten Forsbergin jako yk-

sinasioivien isien kohdalla ei ole samanlainen. Forsberg (1998, 179) jakaa aineistonsa 

perusteella yksin asioivat isät kahteen ryhmään. Toiseen kuuluvat ne isät, jotka huoleh-

tivat ensisijaisesti lasten huolenpidosta. Toiseen ryhmän muodostavat ne isät, jotka ovat 

perheessä suomen kieltä osaava osapuoli.  

Nousiainen (2004, 73–74) puhuu isyyden tilan rajojen joustavuudesta. Äitiydellä on 

kulttuurillisesti ahtaammat rajat siinä, mitä äideille sallitaan toisin kuin isille. Tuloksis-

sani on eroavaisuuksia ainakin yksinhuoltajaisien kokemuksien kohdalla. Yksinhuolta-

jaisät kokivat olevansa suuremman kontrollin alla ja heihin ei luotettu isinä ja vanhem-

pina. Voidaan siis ajatella, että nämä isät, jotka kantavat yksinään vanhemman vastuun 

rinnastetaan tässä tapauksessa Nousiaisen esiin nostamaan äitiyteen. Isyyden tilan rajo-

jen joustavuudessa ollaan ehkä myötämielisempiä tilanteissa, joissa isä on etä-isä, sosi-



 72 

aalinen isä tai ydinperhe isä. Näiden isien isyyden tila on väljempi, koska perheessä on 

läsnä myös äiti, jolle voidaan asettaa kulttuurillisesti ahtaammat rajat kuin isille.  

Kurosen ym. (2004, 13) mukaan sosiaalityö on naisten äitiyden ja perhevelvollisuuksien 

kontrollijärjestelmä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on toistuvasti todettu, että mies voi 

olla niin kutsuttu huono isä ilman, että se aiheuttaa lastensuojelullista huolta ja toimen-

piteitä. Tuloksissani on samankaltaisuuksia verrattuna Kurosen esittämiin asioihin näh-

den. Ensinnäkin äitien ensisijaisuus vanhempana on esillä. Isiä lähestytään vasta sitten, 

kun äidin kanssa on aloitettu työskentely. Tutkimuksista esiin nouseva ajatus, että ”huo-

no isä” voi olla ilman, että se aiheuttaa lastensuojelullista huolta ja toimenpiteitä, on 

jokseenkin erilainen ainakin yksinhuoltajaisien kohdalla. Mutta toisaalta niiden isien 

kohdalla, joilla ilmeni päihdeongelma ja, jotka olivat joko ydinperhe tai sosiaalisia isiä 

perheessä, ei perheillä ollut lastensuojelun asiakkuutta isän päihteiden käytön takia.  

Keskinen toteaa, (2008, 329) että miehiä ei pitäisi kritisoida tai asettaa heille vaatimuk-

sia isyyden toteuttamisesta, vaan ammattilaisten ja äitien on opastettava ja suostuteltava 

heitä etenemään oikeaan suuntaan. A-klinikalla asiakkaana olevilla isillä oli vastaavia 

kokemuksia. Isien mukaan A-klinikalla keskustelu isyydestä ja vanhemmuudesta on 

heistä itsestään kiinni, kuinka paljon he haluavat keskustella asioista. Isät kertoivat 

myös, että heitä ei syyllistetä eli asia on verrattavissa edellä olevaan Keskisen to-

teamukseen. 

  

7.1 Kokemusten tarkastelu elämän todellisuuksien mukaan 

 

Perttulan (2008, 117) mukaan kokemuksia tutkivan tutkijan olisi hyvä pohtia, millaisista 

todellisuuksista elämäntilanteet voivat koostua. Perttulan mukaan elämän todellisuuksia 

ovat ideaalinen, aineellinen, elämänmuodollinen ja kehollinen todellisuus. Tässä tut-

kielmassa ideaalisen ja aineellisen elämäntodellisuuden yhdistävänä tekijänä näyttäytyy 

raha ja erityisesti sen puute. Rahan puute rajoittaa aineellisen todellisuuden toteuttamis-

ta. Se varjostaa arjessa ja hallitsee liikaa perheen yhteisen tekemisen puutetta. Aineelli-

set resurssit ovat liian niukat toteutettaessa vanhemmuuden arkea. Lapset ovat tilanteis-

sa kärsijöitä. Isien mukaan he jäävät paitsi mukavista asioista, kuten erilaisista harras-

tustoiminnoista. Vaikutus näkyy lasten hyvinvoinnissa.  
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Rahan merkitys on suuri ja tämän vuoksi se heijastuu moneen eri elämän ulottuvuuteen. 

Isät kokivat, että he eivät voi toteuttaa ideaalista todellisuutta isyydessään ja vanhem-

muudessaan.  Tämä vaikuttaa isyyteen negatiivisesti. Isyyttä ja vanhemmuutta ei pysty 

ja voi toteuttaa niin kuin haluaisi, mikä taas vaikuttaa isän ja lapsen väliseen yhdessä-

oloon ja yhdessä tekemiseen. Elättäjädiskurssin vahvuus nousee esiin. Isät haluaisivat 

elättää perheen mutta eivät siihen pysty. Heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, 

että isät eivät pysty olemaan lapsilleen sellaisia vanhempia kuin haluaisivat olla. Näin 

ollen kokonaisvaltainen isyys jää ohueksi. Kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen kasvat-

taminen nähtiin osana vanhemmuutta. Mutta katsottiin, ettei sitä pystytä toteuttamaan. 

Edellä mainitut asiat koetaan isyyden ja vanhemmuuden kannalta riittämättömäksi van-

hemmuudeksi.  

Isyyden toteuttamisessa oli erilaisia muotoja. Isien elämänmuodolliset todellisuudet 

vaihtelivat eli he olivat yksinhuoltajia, ydinperheisiä, etä-isiä ja/tai sosiaalisia isiä. Ke-

hollinen todellisuus ei tässä tutkielmassa noussut esiin niin vahvasti, kuin aluksi saattoi 

olettaa. Usein isien oli vaikeaa erotella isyyttä ja vanhemmuutta toisistaan, eivätkä he 

tuoneet esiin korostetusti isyyttään ja nimenomaan isänä olemistaan. Vanhemmuusdis-

kurssi näyttäytyy voimakkaasti. Isät kertoivat toimivansa vanhempina, eivätkä niinkään 

isinä. He eivät tehneet eron tekoa isyyden ja vanhemmuuden välille, joten jaetun van-

hemmuuden merkitys näyttäytyi vahvasti.  

Sosiaalityöntekijän sukupuolella ei nähty olevan merkitystä, mutta tavattaessa sosiaali-

työntekijää ensimmäisen kerran sukupuoli nähtiin jokseenkin tärkeäksi tekijäksi. Mies-

sosiaalityöntekijä pystyisi vaikuttamaan mahdollisesti siihen, että isät jäisivät pidem-

mäksi aikaa hoitoon esimerkiksi A-klinikalle. Asiakassuhteen edetessä sukupuoli ei ole 

enää merkittävä tekijä. Isät itse eivät tehneet erontekoa nais- ja miessosiaalityöntekijöi-

den välille. Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijä keskustelee luontevasti isyydestä ja 

vanhemmuudesta sukupuolesta riippumatta. Sosiaalityöntekijän omaa vanhemmuuden 

kokemusta pidettiin ensisijaisempana. Sukupuoli ei ollut merkittävästi esillä isän ja so-

siaalityöntekijän välisessä puheessa ja isien kokemuksissa.  

Keskisen (20004a, 12–13) mukaan sukupuolta voidaan sosiaalityössä käsitellä myös sitä 

kautta, miten sukupuoli ja muut erot jäsentävät asiakkaiden elämää. Sukupuoli kytkey-

tyy työntekijöiden subjektiuteen ja niihin tapoihin, joilla he voivat esittää asiantuntijuut-

taan. Isät itse näkivät itsensä vastuuta kantavina vanhempina ja osallistuvina isinä, mut-
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ta joissakin tapauksissa sosiaalityöntekijä ei odottanut isien mielestä riittävästi vastuul-

lista vanhemmuutta. Tämä kertoo siitä, että sosiaalityöntekijä saattaa kategorisoida per-

heet aiemman kokemuksensa mukaisesti. Toisaalta useat isät kokivat, että sosiaalityön-

tekijällä on erinomainen ammattitaito. Sosiaalityöntekijät kykenevät auttamaan kaiken-

laisia asiakkaita, koska he kohtaavat työssään erilaisia ihmisiä ja sitä kautta heidän am-

mattitaitonsa kehittyy.  

 

7.2 Isyyden tukeminen jää osittain ohueksi sosiaalityössä 

 

Kahdella kolmasosalla haastatteluun osallistuneella isällä oli kokemusta toissijaisuudes-

ta vanhempana erilaisissa viranomaiskohtaamisissa ja perheen sisäisesti, vaikka aineis-

tossa on nähtävissä, että isä saattaa kantaa enemmän vastuuta perheen tilanteesta kuin 

äiti. Isien mukaan viranomaisten oletus äidin ensisijaisuudesta vanhempana ja vastuun-

kantajana perheessä kertoo sen, että viranomainen, sosiaalityöntekijä ei tunne perhettä. 

Tällöin kyseessä on ollut sijainen tai muu vieraampi työntekijä.  Tämä vahvistaa sitä 

näkemystä, että joillakin sosiaalityöntekijöillä on äitikeskeinen suhtautumistapa uusien 

asiakasperheiden kohdalla.  

Asiaa voidaan tarkastella peilaamalla tilannetta 1950-luvun Suomeen. Kyseisen ajatte-

lun juuret ovat syvällä, koska Nätkinin (1997, 163–164) mukaan 1950-luvulla miestä 

lähestyttiin aluksi naisen kautta. Miestä haluttiin opettaa niin, että hän ymmärtäisi naista 

äitinä. Ammattilaisten neuvonta oli äitiyssuojelullista, eikä tuolloin puhuttu suoraan lap-

sen ja isän välisestä suhteesta. Osaltaan tilanne ei ole muuttunut siirryttäessä 2000-

luvulle. Toisaalta kokemuksia oli kuitenkin siitä, että isältä kysytään perheen asioista ja 

hänet otetaan mukaan keskusteluun, joten sosiaalityöntekijän omalla suhtautumisella ja 

työskentelyotteella sekä kyseisen perheen tuntemisella on merkitystä.    

Sosiaalityöntekijän kaavamainen työskentely korostuu oletuksesta, että äiti tietää, tuntee 

ja hoitaa lapsia enemmän kuin isä. Perhetilanteet ovat kuitenkin erilaisia. Vuori (2003, 

51) toteaa, että 1960-luvun murrokseen asti lasten hoito ja kasvatus oli ensisijaisesti äi-

tien asia. Tulosten perusteella voidaan pohtia, onko tällainen ajattelu yleistä vielä nyky-

päivänäkin. Oletus äidin ensisijaisuudesta lasten hoidossa ei ole kokonaan poistunut, ei-

kä ajattelu perheen sisäisestä roolinjaosta ole muuttunut kaikilta osin. 
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Nätkin ja Vuori (2007, 9) toteavat, että puhe vanhemmuudesta puheesta saattaa hämär-

tää sitä, että todellisuudessa perheammattilaiset, kuten sosiaalityöntekijät, puhuvat äi-

deistä ja lapsista. Perhetyön arjessa tuetaan yksinhuoltajaäitiä ja hänen kiintymyssuhdet-

taan lapseen. Tilanteessa lapsen isä vapautetaan vastuusta tai jätetään huomioimatta. 

Keskisen (2008, 317) mukaan sukupuolineutraali puhe vanhemmuudesta voi helposti 

kääntyä puheeksi äitiydestä isyyden jäädessä näkymättömiin.  

Aineistosta on nähtävissä samanlaisia asioita, mitä Nätkin ja Vuori sekä Keskinen nos-

tavat esiin. Hieman vajaalla puolella (4/9) haastatelluista oli isejä sivuuttava kokemus 

sosiaalityöstä. Isälle oli saatettu kertoa, että hän on tervetullut asiakastapaamisiin, mutta 

isän osallistuessa niihin hän oli kuitenkin tuntenut olevansa ulkopuolinen. Isät kokivat, 

että he jäivät varjoon sosiaalityössä sekä lastensuojelun perhetyössä. Varsinkin sosiaali-

nen isä jäi etäälle perhetyössä. Lastensuojelun perhetyöntekijä oli kiinnostunut ainoas-

taan äidin voinnista ja jaksamisesta sekä äidin kokemuksista perheen arjessa.  

Forsberg (1998, 211) esittää sosiaalitoimen ja perhekeskusten näkemyksiä. Hän toteaa, 

että ainoastaan äideillä on oikeus henkilökohtaiseen omaan aikaan. Isien kohdalla tästä 

ei puhuta. Samanlainen ilmiö on nähtävissä omassa aineistossani. Biologisilla isillä oli 

vastaavia kokemuksia, että neuvotteluissa ja asiakastapaamisissa keskitytään äidin jak-

samiseen. Sosiaalityöntekijä saattaa asettaa liian suuria odotuksia isän jaksamiselle. Isän 

oletetaan jaksavan silloin, kun äiti ei jaksa. Isän oletetaan jaksavan kaikissa tilanteissa 

ja, että hän on vastuuta kantava perheenpää. Isän rooli on äidin tukijana, avustajana ja 

kuuntelijana. Äiti saa helpommin ja automaattisesti tilanteeseen apua ja hänelle sitä tar-

jotaan enemmän. 

Kivipelto (2004, 249–250) esittää, että sukupuolistavilla merkityksillä tarkoitetaan su-

kupuoleen liitettäviä asenteita, arvoja, odotuksia, rooleja ja sosiaalisia merkityksiä sekä 

käytännöillä merkityksiin liitettäviä tai niistä johdettavia toimintatapoja. Aineistossani 

sukupuolistavat käytännöt ja merkitykset olivat esillä. Isiä ei aina nähty voimavaroina 

perheessä ja heidän vanhemmuuttaan ei aina pidetty merkityksellisenä. Toisaalta taas 

isälle saatettiin asettaa liian suuria odotuksia jaksamisen suhteen. Asenne isiä kohtaan 

saattoi olla olettamus siitä, että mies on vahva ja nainen on heikko ja tarvitsee myös täs-

tä syystä enemmän apua ja tukea.   
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Kurosen, Granfeltin, Nyqvistin ja Petreliuksen (2004, 10) mukaan on tärkeää tarkastel-

la, miten sukupuoli näkyy tavoissa työskennellä asiakkaiden kanssa ja miten sukupuoli 

näyttäytyy silloin, kun ei haluta työskennellä tietoisen sukupuolispesifisti. Miten suku-

puoli näyttäytyy järjestelmissä ja sellaisten ongelmien parissa, joissa työ on suunnattu 

erityisesti miehille. Aineiston perusteella sukupuoli näkyy sosiaalityön tavoissa siten, 

että isiä ei aina ensisijaisesti oteta huomioon työskenneltäessä perheen kanssa. Isät jäi-

vät osittain äitien varjoon työskenneltäessä perheen kanssa. Isät huomataan usein vasta 

äidin jälkeen. Isät kokivat miehille itselleen suunnatut ryhmät tärkeinä.  

Sosiaalityössä ei puhuta paljoakaan isän vanhemmuudesta. Sosiaalityöntekijä saattaa 

kysyä yleisesti vanhemmuudesta ja tarkistaa isän mielipiteen ja tietämyksen vanhem-

muudesta, mitä se tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään. Kokemusten mukaan mitään sen 

syvällisempää keskustelua ei asiasta välttämättä käydä. Nätkinin (1997, 164) mukaan 

isyys vanhemmuuden merkityksessä on normi, joka on kohonnut äitikeskeisen ajattelu-

tavan rinnalle. Haastattelemani isät itse tunnistivat itsensä ensisijaisesti vanhemmiksi, 

eivätkä niinkään isiksi. Tämän tutkielman perusteella on nähtävissä eroavaisuuksia Nät-

kinin tuloksiin. Sosiaalityöntekijän työotteessa oli nähtävissä niin kutsuttua kaavamai-

suutta isän ja äidin kohtaamisessa. Äidiltä kysytään usein perheen asioista automaatti-

sesti ensin. 

Petrelius (2004, 57) toteaa, että sosiaalityössä keskeisinä toimijoina ovat naiset, jotka 

käsittelevät keskenään erityisesti naisten vastuulla olevia huolenpitotehtäviä sekä niihin 

liittyviä ongelmia. Tutkielmassani isät toivat esiin sen, että sosiaalityössä osaltaan näyt-

täytyy äitien ensisijaisuus keskusteltaessa perheestä. Featherstonen (2009, 173) tutki-

mukseen osallistuneet isät olivat huolissaan siitä, kuinka paljon valtaa lasten äideillä on 

lapsia koskevissa asioissa. Oman tutkielman aineistossa joillakin isillä oli kokemus, että 

heidät jätetään taka-alalle myös perheen sisällä ja, että äidillä on hyvin paljon valtaa las-

ta koskevissa asioissa. Lasten äidillä saattaa olla esimerkiksi valtaa siinä, tapaako isä 

lapsia eron jälkeen. Lapsen edun toteutuminen jää tilanteissa sivuun. 

Isien mukaan Suomessa äidin ensisijaisuus vanhempana -ajattelutapa ja lähestymistapa 

perheeseen ovat äärimmäisen yleisiä, mutta ne muuttuvat koko ajan. Kempen (2000, 19) 

mielestä olisi hyvä jos yhteiskunnalliset toimijat pyrkisivät laajentamaan käsityksiään 

vastuullisen isyyden merkityksestä. Näkemyksiä tulisi laajentaa perheenelättäjä isästä 

kohti monipuolisempaa isyyskuvaa. Samanlaisia ajatuksia toivat esiin myös haastatellut 
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isät. Isien mukaan Suomessa olisi aika luopua äiti-lapsi symbioosin merkittävyydestä ja 

nostaa isät äidin kanssa samalle tasolle. Isät kokevat olevansa samanarvoisia vanhempia 

kuin äidit, mutta usein ajatellaan äitien tietävän paremmin. On myös perheistä itsestään 

kiinni, miten niissä määritellään isän ja äidin roolit. 

Eron jälkeen äiti saattaa mustamaalata isää. Äärimmäisessä tapauksessa äiti saattaa es-

tää isää tapaamasta lapsiaan. Näin ollen isän täytyy käydä ainoastaan varmuuden vuoksi 

antamassa seuloja A-klinikalla, jotta hän voisi todistaa päihteettömyyttään tarvittaessa. 

Keskinen (2004, 41) toteaa, että oletuksia on esitetty siitä, että naistyöntekijät asettuisi-

vat lasten huoltajuudesta päätettäessä naisasiakkaiden puolelle miesten jäädessä huo-

nompaan asemaan. Edellä esiin nostamani esimerkki vahvistaa tätä olettamusta ja isän 

pelkoa juuri siitä, että naistyöntekijä asettuisi äidin puolelle avioerotilanteessa.  

Etä-isien isyyttä väheksyttiin tai oltiin piittaamattomia näitä isiä kohtaan. Sosiaalityön-

tekijä ei antanut riittävästi tukea etä-isän ja myös sosiaalisen isän isyyteen. Isänä olemi-

seen ei aktiivisesti kannusteta. Joidenkin isien mukaan sosiaalityöntekijä odottaa, että 

isä maksaa lasten elatustuet. Tuloksissa on samankaltaisuuksia kuin Forsberg on löytä-

nyt jo 1990-luvulla. Forsbergin (1994, 44–54, 120–131) mukaan sosiaalityössä miehen 

perhe jäsentyy lähinnä heteroseksuaalisena parisuhteena ja biologisena isyytenä. Yksin 

elävä mies määritellään helposti epäkiinnostavaksi rutiiniasiakkaaksi. Sosiaalityönteki-

jät käsittelevät heidän kanssaan vain raha-asioita. Miesten koko elämäntilanteeseen pa-

neutuminen ei ole ensisijaista ja tärkeää. 

Forsberg (1994, 49, 52, 120) esittelee pidättäytyvän perhepuheen eli puheen, jossa perhe 

mainitaan asiakastilanteessa, mutta siihen ei sen enempää paneuduta. Tämä ilmiö esiin-

tyy yksin asioivien miesten kohdalla. Miehet yrittävät ottaa puheeksi oman perhesuh-

teensa, mutta sosiaalityöntekijä ei lähde keskusteluun mukaan, vaan siirtyy keskustele-

maan raha-asioista tai reagoi niukkasanaisesti tilanteessa. Pidättäytyvä perhepuhe tar-

koittaa aineistossani sitä, että isiä ei tueta isyyteen. Erään isän mukaan sosiaalityöntekijä 

ei olisi edes tietoinen isän lapsista, jos hän ei olisi ottanut asiaa puheeksi. Isillä olisi ha-

lua tehdä lastensa kanssa enemmän, kuten etä-isänä tavata lapsia useammin, mutta ta-

loudellista avustusta lasten tapaamisiin ei saatu riittävästi ja riittävän pitkäksi aikaa.  

Isät kertoivat, että sosiaalityöntekijät eivät huomioi riittävästi isiä avioeron jälkeen eli 

eivät tue isän ja lasten tapaamisia. Siitä syystä isät turhautuvat helposti myös itse, eivät-

kä jaksa lähteä vaatimaan lasten tapaamisia ja hakemaan esimerkiksi taloudellista avus-
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tusta tapaamisiin. Isät unohdetaan eron jälkeen ja he eivät pysty toimimaan täysipainoi-

sena isänä lapsilleen. Etä-isät kokivat, että heitä ei tueta isyydessä, vaikka he ovat las-

tensa biologisia isiä. Tuloksissa on nähtävissä eroavaisuuksia Forsbergiin nähden. Fors-

bergin (1994, 124; 1995, 137–138, 148; 1998, 215–216) mukaan isyyteen kannustetaan 

vasta silloin, kun lapsen vanhemmat asuvat erillään. Kun isä asuu muualla, sosiaalitoi-

messa kannustetaan isää isyyteen perustellen lapsen tarpeiden näkökulmaa. Tämä Fors-

bergin havainto ei näin ollen näyttäydy aineistossani. 

Sosiaalisen isän poissulkeva työote oli esillä. Sosiaaliset isät kokivat, että heidän isyyt-

tään ei pidetty merkityksellisenä, eikä heitä arvostettu sosiaalityöntekijöiden keskuudes-

sa. Erään sosiaalisen isän mukaan häntä ei otettu työskentelyssä huomioon varsinaisena 

isänä. Isän kanssa keskusteltiin, mutta sosiaalityöntekijät eivät varsinaisesti odottaneet 

häneltä mitään. Keskinen (2008, 330) toteaa, että ammattilaisten puheessa biologinen 

isyys määrittyy hyvin merkityksellisenä riippumatta siihen liittyvästä sosiaalisen suh-

teen laadusta. Haastateltujen isien mukaan sosiaalityöntekijä ei antanut riittävästi tukea 

etä-isän ja sosiaalisen isän isyyteen. Omassa aineistossani painottui se, että sosiaalityön-

tekijät eivät panosta isiin avioeron jälkeen eli eivät tue biologisen isän ja lasten tapaami-

sia. 

Isät kokivat tulleensa kohdatuiksi sosiaalityössä, vaikka kokemuksia esiintyi myös isien 

kohtaamattomuudesta. Isät toivat esiin niin positiivisia kuin myös kielteisiä kokemuk-

sia. Tutkielman perusteella sosiaalityö näyttäytyy jokseenkin persoonakohtaisena työn 

tekemisen areenana. Voidaan ajatella, että sosiaalityön toteuttamiseen ja perheiden ko-

konaisvaltaiseen huomioimiseen vaikuttaa sosiaalityöntekijän oma kokemus perhemuo-

dosta ja perheen dynamiikasta, koska selvää syytä ristiriitaisiin tuloksiin ei ole nähtävis-

sä. Rakenteelliset tekijät sanelevat sosiaalityön reunaehtoja, jotka heijastuvat sosiaali-

työhön. Sosiaalityöntekijät toimivat paineen alla ja ovat usein asiakkaan ja yhteiskunnan 

asettamien tiukkojen resurssien välissä.  

Sosiaalityöntekijän työ on haastavaa, koska sosiaalityötä tehdään usein vähäisillä henki-

lökuntaresursseilla ja työn on oltava tuloksellista. Sosiaalityössä asioivat isät tarvitsevat 

kuitenkin tukea ja arvostusta isyydessään, joten työn tuloksellisuutta ei voida aina arvi-

oida taloudellisesta näkökulmasta. Sosiaalityössä työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, 

mikä nousee esiin myös isien kokemuksista. Se vaikuttaa sosiaalityön asiakkaisiin kuin 
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myös työntekijöihin. Tämä kaikki rasittaa sosiaalityötä niin asiakkaan kuin myös isien 

näkökulmasta katsottuna ja aiheuttaa jossain määrin myös kohtaamattomuutta.  

Jatkotutkimuksen kannalta olisi relevanttia lähteä tarkastelemaan niitä syitä, jotka joh-

tavat niin erilaisen työskentelyotteen syntymiseen ja voitaisiinko sosiaalityön koulutuk-

sessa kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten oman persoonankäyttöön liittyy myös 

ristiriitaisuuksia. Sosiaalityötä olisi hyvä tarkastella riittämättömien resurssien näkö-

kulmasta, siitä kuinka paljon työn tekemiseen ja lähtökohtiin vaikuttavat puutteelliset 

talouteen ja henkilökuntaan kohdistuvat resurssit.  

 

7.3 Lopuksi 

 

Tutkielmassani olen käsitellyt isä- ja perhetutkimusta mahdollisimman kattavasti. Ai-

neistoksi sain monenlaisissa elämäntilanteissa olevia isiä. Näitä isiä yhdisti isyys ja so-

siaalityön asiakkuus. Sain heiltä arvokasta kokemusperäistä tietoa omasta isyydestään ja 

sosiaalihuollon asiakkuudesta. Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi vei aikaa reilut kaksi 

vuotta muun opiskelun ja lasten hoidon ohessa. Koen, että eniten aikaa vei haastattelu-

jen auki kirjoittaminen ja analysointi.  

Tutkittaessa sosiaalityötä varsinkin asiakasnäkökulmasta käsin, on toimittava niin, että 

hyvälle tutkimukselle ominaiset eettiset vaatimukset täyttyvät. Olen poistanut kaikki 

tunnistetiedot aineisto-otteista, kuten isän iän, lasten iät ja lukumäärän. Uskon, että isät 

saivat tuoda esiin kaikki ne asiat ja kokemukset, joita olivat kohdanneet. Haastatteluti-

lanteet olivat luontevia, eikä minulle syntynyt tunnetta asioiden tivaamisesta. Lähes 

kaikki isät toivat runsaasti erilaisia asioita esiin. Sain isiltä paljon positiivista palautetta 

siitä, että joku kuunteli aidosti ja keskustelulle oli varattu riittävästi aikaa. Joten uskon, 

että haastattelutilanteista isät itse saivat myös paljon.   

Eettisiin näkökohtiin kuuluu myös tutkimuksessa esitettävien asioiden todenperäisyys ja 

oikeanlaisuus. Itse huomasin tätä tutkielmaa tehdessäni, että helposti saattaa sortua tui-

jottamaan negatiivisia kokemuksia, joita myös tutkimuskirjallisuus korostaa. Asia joh-

tuu yksinkertaisesti siitä, että negatiivisiin asioihin kiinnittää usein eniten huomiota. 

Isyys ja isän rooli sosiaalityössä pitävät sisällään vahvoja jännitteitä ja kysymyksiä. 

Tämän tutkielman perusteella voi todeta, että isillä oli paljon hyviä kokemuksista ja nii-
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tä esiintyi vähintään yhtä paljon kuin negatiivisia kokemuksia. Negatiiviset kokemukset 

jäivät myös minulle tutkijana vahvimmin ja päällimmäisiksi mieleen. Toivon, että olen 

onnistunut välittämään isien kokemukset mahdollisimman aidosti ja työni on herättänyt 

monenlaisia ajatuksia isien kohtaamiseen sosiaalityössä.  
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LIITE 1 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 
 

Sanna Tienvieri     

Valtiotieteiden ylioppilas 

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta 

Yhteiskuntapolitiikan laitos  

3.2.2009 

 

Vantaan kaupunki 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 

Perhepalveluiden johtaja 

Maritta Pesonen 

Peltolantie 2 D 

01300 VANTAA 

 

Hyvä perhepalveluiden johtaja 

Opiskelen valtiotieteiden maisteriksi, Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, yh-

teiskuntapolitiikan laitoksella. Pääaineenani on sosiaalityö ja tarkoituksenani on valmistua ke-

väällä 2010. Teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta ”Isän kohtaaminen sosiaalihuollon asiakas-

työssä miesasiakkiden omien kokemusten valossa”.  

Olen keskustellut pro gradu -tutkielmasta Tikkurilan lastensuojelun erityisasiantuntija Maija 

Uramon kanssa. Hän on myötämielinen tutkimusta kohtaan ja lupautunut ohjaamaan minua käy-

tännössä. Näin ollen haen Vantaan kaupungilta tutkimuslupaa. Aineiston keruu on tarkoitus suo-

rittaa Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta haastattelemalla A-

klinikkatyön, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelun avopalveluja käyttäviä isäasiakkaita kuudes-

ta kymmeneen henkilöä. Haastatteluista on pro gradu -aineiston lisäksi tarkoitus tuottaa pieni-

muotoisen käytäntötutkimuksen materiaali kevään 2009 K5-jaksoa varten. Selvityksen tavoit-

teena on asiakaspalautteena tuoda näkyville asiakkaana olevien miesten odotuksia ja toiveita 

tulla isinä – vanhempina kohdatuiksi sosiaalihuollossa sen perinteisimmillä sosiaalityön kentil-

lä.  

Teemahaastatteluja varten tarvitsen A-klinikkatyön, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun avopal-

veluiden sosiaalityöntekijöiltä ainoastaan haastatteluun halukkaiden miesasiakkaiden nimet ja 

puhelinnumerot. Pyydän itse haastateltavilta kirjallisen suostumuksen haastattelua varten. Haas-

tattelumateriaalista poistan asiakkaiden tunnistetiedot ja sitoudun siihen, etten käytä saamiani 

tietoja asiakkaiden tai heidän läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi, tai sellaisten muiden 

etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus. Lisäksi en luovuta 

saamiani henkilötietoja sivullisille. Luovutan valmiin pro gradu -tutkielman Vantaan perhepal-

veluiden tulosalueelle ja samoin kuin K5-jakson pienimuotoisen käytäntötutkimuksen tuottaman 

selvityksen.  

 

Aineiston keruu on tarkoitus toteuttaa 1.3.-30.12.2009 välisenä aikana.  

Pro gradu -tutkielmaa ohjaa lehtori Erja Saurama (erja.saurama@helsinki.fi) 

 

Vantaalla 3.2.2009 

Sanna Tienvieri 

mailto:erja.saurama@helsinki.fi
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LIITE 2 PÄÄTÖS TUTKIMUSLUVAN MYÖNTÄMISESTÄ 
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LIITE 3 HAASTATTELURUNKO 

 

Teemahaastattelurunko 

 

1. Paikantaminen vanhempana, isänä (paikantaa itse itsensä vanhempana) 

- ikäsi? 

- minkä ikäiset lapset? (vanhemmuuden paikantaminen, sukupuolisuus, elämänkaari) 

- asutko lasten äidin kanssa? (käytännön suhde) (huolenpidollinen suhde) 

- vai oletko etävanhempi? kuinka usein tapaatte? mitä teette yhdessä? 

- onko sinulla ei-biologisia lapsia? millainen suhde sinulla on heihin? mitä teette yhdes-

sä? 

- mitä ajattelet itse mistä vanhemmuudessa on kysymys? entä isyydessä? Miten määrit-

telet mitä vanhemmuus on? entä isyys?  

- miten määrittelisit itseäsi isänä ja vanhempana? 

- miten kuvaat suhdettasi lapseen isänä ja vanhempana? 

- millainen suhde sinulla on lapseesi/lapsiisi isänä ja vanhempana? miten itse kuvaat 

suhdettasi lapseen/lapsiin isänä ja vanhempana? (tunnesuhde) 

- tehtävät isänä suhteessa lapseen? vanhempana? (tehtäväsuhde) Mitä teette yhdessä? 

- oliko vielä jotakin muuta, mitä haluaisit kertoa? 

 

2. Viranomaiset 

- Miten koet ja mikä kokemus sinulla on siitä, että mitä ovat viranomaisten odotukset 

sinun isänä ja vanhempana olemiseen, vanhemmuuteen? (paikantaminen viranomais-

kontekstissa) 

- Mitä sosiaalityöntekijä odottaa sinulta isänä ja vanhempana? (miten sosiaalityöntekijä 

on paikantanut isän?) 

- Miten kuvaat ja miten koet, että minkälaisia odotuksia sinulle asetetaan Sinun 

kohtaamisessasi, neuvotteluissa ja asiakastapaamisissa isänä ja vanhempana? 

- Miltä tuntui olla isänä ja vanhempana neuvotteluissa, asiakastapaamisissa? 

- Miten kuvaat omia kokemuksia neuvotteluissa, asiakastapaamisissa isänä ja vanhem-

pana? (ihminen viranomaisten paikantamana) 

- oliko vielä jotakin muuta, mitä haluaisit kertoa? 
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3. Perheen toiveet ja odotukset isältä (paikantaminen itsensä perheen kontekstissa) 

- Miten kuvaat, miten koet, että mitä lasten äiti odottaa sinulta isänä ja vanhempana? 

- Miten kuvaat, miten koet, että mitä lapset odottavat sinulta isänä ja vanhempana? 

- Oliko vielä jotakin muuta, mitä haluaisit kertoa? 

4. Isän toiveet ja odotukset viranomaisilta 

- Mitä sosiaalitoimen palveluja olet käyttänyt?  

- Mitä toivoisit palveluiden suhteen isänä, entä vanhempana? (toiveiden paikantaminen) 

- Mitä odotuksia Sinulla on isänä viranomaisten suhteen? entä vanhempana? (odotusten 

paikantaminen) 

(vanhemmuus: arkea, käytäntöä, huolenpito, puhtaus. Isyys, äitiys: tunnesuhde, kuvaa 

suhdeluonnetta) 
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LIITE 4 SAATEKIRJE ISILLE 
 

Hyvä perhepalveluiden miesasiakas! 

Olemme Vantaalla perhepalveluissa käynnistämässä keväällä 2009 

vanhempien tukemis- ja auttamistyön suunnittelun. Tämä suunnitte-

lu koskee toimeentulotukiasioissa, päihdepulmissa, lastensuojeluasi-

oissa, lastenneuvoloissa tai lapsen asioissa kouluilla käyvien van-

hempien auttamista. Tavoitteenamme on tuottaa aiempaa kokonais-

valtaisempia palveluita lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin lisää-

miseksi. Tarvitsemme myös Sinun näkemyksiäsi entistä paremman 

palvelun tuottamiseksi. Sinun antamasi palaute on meille ensisijai-

sen tärkeää!  

Teemme Helsingin yliopiston kanssa säännöllisesti yhteistyötä. Nyt 

sosiaalityön opiskelija Sanna Tienvieri on käytäntötutkimus- ja 

opinnäytetyövaiheessa. Hän on myös kiinnostunut vanhemmuustyön 

teemaan liittyvästä tutkimuksenteosta ja siinä erityisesti miesasiak-

kaan kohtaamisesta isänä ja vanhempana sosiaalihuollon sosiaali-

työssä.   

Sanna Tienvieren tavoitteena on haastatella noin kymmentä mies-

asiakasta A-klinikkatyön, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun asia-

kaskunnasta.  Sinun tai perheesi sosiaalityöntekijä on keskeisessä 

asemassa, kun haemme isäasiakkaita haastattelua varten. Sinua tai 

perhettäsi koskevia tietoja tai asioita ei tutkija saa missään vaiheessa 

käyttöönsä. Ainoa Sinua tai perhettäsi koskeva tieto on nimesi ja pu-

helinnumerosi, jonka tutkija saa Sinun luvallasi sosiaalityöntekijäsi 

toimesta. Yhteystiedon saatuaan tutkija sopii Sinun kanssasi haastat-

teluajan.  

Haastattelut tullaan tekemään maalis-huhtikuussa 2009. Tutkija on 

vaitiolovelvollinen sinun asiakkuuteesi liittyvissä asioissa. Opinnäy-

tetyöraportointi valmistuu viimeistään keväällä 2010. Lisätietoja tar-

vittaessa antavat opiskelija ja tutkija Sanna Tienvieri xxx-xxxxxxx, 

lastensuojelun erityisasiantuntija Maija Uramo, puh. 040 832 9937 

sekä käytäntötutkimuksen professori Erja Saurama (er-

ja.saurama@helsinki.fi). 

 

   

  Maija Uramo    Sanna Tievieri 

 


