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Tiivistelmä: 

Suomessa äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä tavoittaa lähes kaikki raskaana olevat vanhemmat ja 
vauvaperheet. Neuvolan jakamalla materiaalilla on suuri merkitys kulttuurisen perhemallin tuottajana ja 
välittäjänä. Vaikka suuntaus perheiden monimuotoisuuden ja tasa-arvoisen vanhemmuuden tukemiseen on 
ollut poliittisena päämääränä perheille tarjotuissa palveluissa ja tukimuodoissa, aiempi tutkimus osoittaa, että 
suomalaista perheymmärrystä jäsentää ydinperhenormatiivinen ajattelu. Tämän tutkielman tavoitteena on 
tarkastella, millainen kulttuurinen perhemalli neuvolan kautta vauvaperheille jaettavissa opaskirjoissa 
rakentuu. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii D. E. Smithin ajattelu ideologisista koodeista, jotka 
jäsentävät julkisia tekstidiskursseja, sekä ydinperheideologiaa käsittelevä sosiaalitieteellinen perhetutkimus. 

Tutkielmassa analyysimenetelmänä käytettiin jäsenkategoria-analyysia. Aineisto koostettiin raskaana oleville 
ja lapsiperheille suunnatuista raskautta, vauvanhoitoa ja vanhemmuutta käsittelevistä oppaista, joita jaetaan 
perheille ilmaiseksi neuvolan välityksellä. Tutkimusaineistoksi valikoitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaisemia oppaita, jotka ovat saatavissa valtakunnallisesti paitsi 
neuvoloista, myös toimijoiden internet-sivuilta. Analyysin avulla pyrittiin selvittämään, millaisena aineistossa 
näyttäytyy normaali perhe, keitä perheeseen kuuluu ja millaisia suhteita näiden välillä on. 

Aineiston normaaliin vauvaperheeseen kuuluu äiti, isä, vauva ja mahdollisesti muita lapsia. Aineistossa 
esiintyy myös sukupuoleltaan määrittelemätön vanhempi, joka kuitenkin usein sukupuolitetaan äidiksi tai 
isäksi. Äidille rakentuu ensisijaisen vanhemman rooli, johon kuuluu luonnolliseksi ymmärretty suhde 
vauvaan. Isä saa merkityksen toissijaisena vanhempana, jonka suhde vauvaan rakentuu valintana. 
Perheiden monimuotoisuus tuodaan aineistossa esiin positiivisesti, mutta normaalista poikkeavana ilmiönä. 

Vauvaperheiden opaskirjoja jäsentää ydinperheideologinen koodi. Se määrittää eri sukupuolta oleville 
vanhemmille tarjottavia rooleja, toimintoja, velvollisuuksia sekä muita ominaisuuksia sekä perheen sisäistä 
työnjakoa. Se myös rakentaa kuvan ydinperheestä normaalina perhemallina. Tämän rinnalla aineistosta 
nousee esiin myös poliittinen tavoite edistää monimuotoisempaa perhekäsitystä ja tasa-arvoista 
vanhemmuutta, joka kuitenkaan ei ole ydinperheideologian kaltaisen kulttuurisen mallin asemassa. 
Tutkielmassa rakentuva kuva vauvaperheen kulttuurisesta mallista tarjoaa hyödyllisen näkökulman uusien, 
entistä inklusiivisempien perhettä käsittelevien julkisten materiaalien tuottamiseen. 
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1 Johdanto 

Vuonna	2020	Suomessa	syntyi	46	463	vauvaa	(Tilastokeskus,	2020).	Heistä	

jokaisella	on	oma	erityinen	perheensä.	Käsityksiin	siitä,	keitä	perheeseen	kuuluu,	

vaikuttaa	etenkin	biologinen	lähisukulaisuus,	tunnesiteet	ja	jaettu	arki	(Paajanen,	

2007,	s.	35).	Myös	ympäröivä	kulttuuri	vaikuttaa	siihen,	miten	perhettä	ajatellaan.	

Katja	Yesilovan	(2009,	s.	207)	mukaan	Suomessa	ymmärrystä	perhesuhteista,	

vanhemmuudesta,	hoiva-	ja	kotitöiden	järjestämisestä,	lapsen	hyvinvoinnista	ja	

muita	perheeseen	liittyviä	ulottuvuuksia	jäsentää	historiallisesti	rakentunut	

käsitys	ydinperheestä	ensisijaisena	perhemallina.	Ydinperhe	on	ollut	lähtökohtana	

suomalaiselle	perhettä	koskevalle	lainsäädännölle	(Jaakkola	&	Säntti,	2000,	s.	11),	

ja	se	vaikuttaa	siihen,	ketkä	tulkitaan	perheeksi	perhe-etuuksien	tai	

palvelumaksujen	kohdalla	(Gottberg,	2010,	ss.	244–246).	

Vaikka	perheille	tarjotut	palvelut	ja	tukimuodot	ovat	kehittyneet	

ydinperheideologisista	lähtökohdista,	erilaisten	perheiden	yhdenvertaisuuden	ja	

tasa-arvoisen	vanhemmuuden	edistäminen	ovat	nousseet	merkittäviksi	

yhteiskunnallisiksi	tavoitteiksi.	Pyrkimys	perhemallien	yhdenvertaiseen	kohteluun	

sekä	tasa-arvoiseen	vanhemmuuteen	alkoi	näkyä	lainsäädännössä	1970-	ja	1980-

luvuilla	mm.	avioliiton	ulkopuolella	syntyneiden	lasten	isyyttä	ja	

elatusvelvollisuutta,	yhteishuoltoa	sekä	isyyslomaa	ja	vanhempainpäivärahoja	

säätelevien	lakien	myötä	(Gottberg,	2010,	ss.	132–134;	Sosiaali-	ja	

terveysministeriö,	2013,	s.	9).	Isyysvapaata	pidennettiin	1990-,	2000-	ja	2010-

luvuilla	ja	se	laajennettiin	koskemaan	ottoisiä,	ja	2000-luvulta	alkaen	huomio	on	

kiinnittynyt	myös	samaa	sukupuolta	olevien	vanhempien	aseman	parantamiseen	

(Sosiaali-	ja	terveysministeriö,	2013,	s.	9).	Sama	suuntaus	vaikuttaa	myös	

perhepalveluiden	kehittämisessä.	Sosiaali-	ja	terveysministeriö	on	esimerkiksi	

julkaissut	neuvolan	terveydenhoitajien	ja	muiden	sosiaali-	ja	terveysalan	

työntekijöiden	käyttöön	opaskirjan	sukupuolten	tasa-arvosta,	sukupuolen	
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moninaisuudesta	ja	perheiden	monimuotoisuudesta	(Hakulinen,	Onwen-Huma,	

Varsa,	Pulkkinen,	&	Sandt,	2017).	

Äitiys-	ja	lastenneuvola	tarjoaa	paitsi	terveydenhuoltoa	raskaana	oleville	ja	alle	

kouluikäisille	myös	ohjausta	ja	neuvontaa	lasta	odottaville	ja	lapsiperheiden	

vanhemmille.	Erilaiset	vanhemmuutta	sekä	lapsen	kehitystä	ja	hoitoa	käsittelevät	

oppaat	ovat	tärkeä	lisä	sille	ohjaukselle	ja	informaatiolle,	jota	vanhemmat	

neuvolakäynneillä	saavat.	Ne	sisältävät	ajantasaista	ja	luotettavaa	tietoa	moniin	

vanhempien	arjessa	esiin	nouseviin	kysymyksiin	helposti	lähestyttävässä	

muodossa,	ja	ovat	saatavilla	riippumatta	vanhempien	omista	voimavaroista	ja	

resursseista.	Käsittelen	tässä	maisterintutkielmassa	sitä,	millaista	kulttuurista	

perhemallia	vauvaperheille	äitiys-	ja	lastenneuvoloissa	jaettavat	opaskirjat	

rakentavat.	

Maisterintutkielmani	aihe	on	tärkeä	sekä	perheiden	monimuotoisuuden	että	tasa-

arvoisen	vanhemmuuden	näkökulmasta.	Perhettä	jäsentävät	kulttuuriset	mallit	

vaikuttavat	siihen,	miten	erilaiset	perhejärjestelyt	kohdataan	ympäröivässä	

yhteiskunnassa	ja	palveluissa,	ja	millaisia	odotuksia	ja	rooleja	eri	perheenjäsenille	

asetetaan.	Suomessa	julkinen	neuvolajärjestelmä	tavoittaa	lähes	kaikki	lasta	

odottavat	vanhemmat	ja	lapsiperheet,	joten	neuvolan	välittämillä	oppailla	ja	

muulla	materiaalilla	on	suuri	rooli	kulttuurisen	perhemallin	määrittäjänä.	

Tutkielmani	teoreettisen	viitekehyksen	muodostaa	Dorothy	Smithin	(1999)	teoria	

julkista	tekstiä	jäsentävistä	ideologisista	koodeista,	jotka	lävistävät	koko	

yhteiskunnan.	Smith	(1999,	s.	159)	esitti,	että	ydinperheen	käsite	muodostaa	

ideologisen	koodin,	joka	määrittää	perheen	kulttuurista	mallia	erityisesti	Pohjois-

Amerikassa.	Sovellan	tätä	ajatusta	tutkielmassani	perheen	kulttuurisen	mallin	

tarkasteluun	Suomessa.	Lisäksi	nojaan	tutkielmassani	myös	muuhun	

ydinperheideologiaa	ja	vanhemmuuden	kulttuurisia	malleja	käsittelevään	

tutkimukseen.	Aineistoni	koostuu	vauvaperheille	neuvoloiden	välityksellä	

jaettavista	opaskirjoista,	joita	analysoin	jäsenkategoria-analyysin	avulla.	
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Perheellä	voidaan	tutkimuksessa	tarkoittaa	monia	eri	asioita,	eikä	perhettä	voida	

yksiselitteisesti	määritellä	yhteiskuntatieteissä.	Jaana	Vuori	(1989)	toteaa,	että	

ymmärrys	perheestä	vaihtelee	eri	yhteiskunnissa	ja	eri	aikoina,	ja	jopa	saman	

yhteiskunnan	sisällä	voidaan	havaita	ajallisia	ja	paikallisia	eroja.	Vuoren	mukaan	

perheellä	voidaan	viitata	aineellisiin	tapoihin	järjestellä	elämää	kuten	kotitaloutta	

ja	sukulaissuhteita,	mutta	myös	erilaisiin	näihin	liittyviin	ideologioihin.	Vuori	

pitääkin	tärkeänä,	että	perhettä	tutkittaessa	määritellään,	onko	kyse	”instituutiosta	

ja	elämän	aineellisesta	organisoinnista	vai	ideologisista	ja	kulttuurisista	

käsityksistä.”	(Vuori,	1989.)	

Tässä	tutkielmassa	ymmärrän	perheen	ideologisena	ja	kulttuurisena	käsitteenä.	

On	kuitenkin	huomattava,	että	vaikka	perhe	instituutiona	ja	ideologiana	ovat	

käsitteellisesti	erotettavissa,	ne	ovat	jatkuvassa	vuorovaikutuksessa	keskenään	ja	

vahvistavat	toisiaan	(Barrett	&	McIntosh,	1982,	s.	8).	Erilaiset	normit	ja	muut	

kulttuuriset	käsitykset	muokkaavat	jaettua	ymmärrystä	perheestä	ja	tarjoavat	

ihmisille	käsitteistön,	jonka	kautta	perhe-elämä	paikallisella	tasolla	jäsentyy.	

Samoin	aineelliset	seikat	ja	eletty	elämä	muokkaavat	ymmärrystä	siitä,	ketkä	

voivat	kuulua	perheeseen.	

2 Ideologinen ydinperhe ja perheiden paikallinen 
todellisuus 

Jokaisella	on	oma	käsityksensä	siitä,	mitä	perhe	tarkoittaa	ja	keitä	siihen	kuuluu.	

Ymmärrys	perheestä	syntyy	ja	elää	henkilökohtaisten	kokemuksien	ja	

lähiympäristön	muodostamassa	paikallisessa	todellisuudessa.	Tämän	paikallisen	

perhekokemuksen	lisäksi	perhekäsityksiin	vaikuttaa	ympäröivä	kulttuuri	ja	sen	

välittämät	perhemallit.	Perhettä	käsitellään	erilaisissa	lehdissä,	kirjoissa,	

lakiteksteissä,	lomakkeissa	ja	lukemattomissa	muissa	teksteissä.	Ne	muokkaavat	ja	

välittävät	kulttuurissa	ja	yhteiskunnassa	vallitsevia	ideologioita	ja	näkemyksiä	
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perheestä	ja	sen	jäsenyydestä,	ja	vaikuttavat	sitä	kautta	perheiden	paikalliseen	

todellisuuteen.	

2.1 Painettu teksti kulttuuristen käsitysten määrittäjänä 

Dorothy	Smithin	(1999,	s.	73)	mukaan	painettu	ja	elektroninen	teksti	toimivat	

alustana	yhteiskunnallisille	hallinnan	suhteille	(engl.	ruling	relations).	Smith	

(1988,	s.	3)	viittaa	hallinnan	käsitteellä	tässä	yhteydessä	sekä	moniuloitteiseen	

järjestelmään,	johon	kuuluu	julkinen	hallinto	ja	lait,	kaupalliset	ja	taloudelliset	

toimijat,	ammattiosaamisen	organisoituminen,	ja	koulutusinstituutiot,	että	

erilaisiin	tekstuaalisiin	diskursseihin,	jotka	läpäisevät	nämä	erilaiset	vallankäytön	

instituutiot.	Hallinnan	suhteilla	Smith	(1999,	s.	73)	tarkoittaa	koko	yhteiskunnan	

tasolla	organisoitunutta	tietoa,	sääntöjä	ja	muuta	informaatiota,	joita	julkinen	

tekstidiskurssi	levittää	yksilöille,	ja	jotka	vaikuttavat	yksilön	toimintaan	

paikallisesti.	Tällainen	tieto	tuotetaan	objektiiviseksi	koetusta	näkökulmasta,	joka	

jättää	huomioimatta	yksilön	oman	kokemuksen	(Smith,	1999,	s.	74).	Hallinnan	

suhteissa	ei	ole	kyse	niinkään	yksilöiden	välisestä	toiminnasta,	vaan	yleisestä	

sosiaalisesta	tietoisuudesta,	jota	tuottavat	ja	ylläpitävät	ensisijaisesti	valtaa	

käyttävät	organisaatiot	(Smith,	1999,	s.	77).	

Julkiset	tekstiaineistot	voidaan	siis	nähdä	vallankäytön	muotona.	Smithin	(1999,	s.	

79)	mukaan	julkisten	tekstiaineistojen	kohdalla	erityisen	merkittävää	on	niiden	

materiaalisuus	eli	se,	että	ne	ovat	rajattomasti	monistettavissa	ja	että	ne	pysyvät	

identtisinä	riippumatta	paikasta	ja	ajasta,	jossa	ne	luetaan.	Tekstuaaliset	diskurssit	

eivät	kuitenkaan	yksinään	määritä	niiden	käsittelemiä	ilmiöitä.	Smith	(1999,	s.	79)	

korostaa,	että	tekstin	kirjoittaminen	ja	lukeminen	ovat	tapahtumia,	joissa	paikasta	

riippumaton	teksti	kohtaa	paikallisen	toimijan,	joka	tulkitsee	sitä	omasta	

näkökulmastaan	käsin.	Siten	tekstin	sisältö	jäsentyy	kirjoittajan	tai	lukijan	

elämäntilanteen,	ideologioiden	ja	kokemusten	mukaan	(Smith,	1999,	s.	80).	
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Smith	(1999,	s.	157)	esittää,	että	erilaiset	julkiset	tekstit	sisältävät	ideologisia	

koodeja,	jotka	näyttäytyvät	monenlaisten	institutionaalisissa	yhteyksissä,	kuten	

yliopistojen	yhteiskunnallisessa	tutkimuksessa,	poliittisessa	päätöksenteossa,	

tilastojen	keräämisessä	ja	massamediassa	tuotetuissa	julkaisuissa.	Nämä	

ideologiset	koodit	toistuvat	Smithin	mukaan	hyvin	erilaisille	yleisöille	

kohdennetuissa	teksteissä	ja	ikään	kuin	lävistävät	yhteiskunnan.	Ideologiset	

koodit	luovat	maailmasta	sisäisesti	yhtenäisen	kuvan	ja	asettavat	rajat,	joiden	

ehdoilla	niiden	kohteena	olevaa	ilmiötä	koskeva	päätöksenteko	tapahtuu.	(Smith,	

1999,	s.	157.)	

Ideologisten	koodien	kautta	julkinen	teksti	ylläpitää	ja	uusintaa	yhteiskunnassa	

jaettua	ymmärrystä	siitä,	millainen	jokin	asia	ideologisella	tasolla	on.	Smith	(1999,	

s.	159)	vertaa	ideologisia	koodeja	geneettiseen	koodiin,	joka	järjestää	dna-

molekyylejä	ja	välittää	tietoa	soluille,	toisintaen	alkuperäisen	järjestyksen.	Samalla	

tavalla	ideologiset	koodit	ohjaavat	ja	järjestävät	tekstuaalisesti	välittyneiden	

diskurssien	kautta	arkista	elämää,	pysyen	pohjimmiltaan	samanlaisina	

riippumatta	paikallisesta	todellisuudesta.	Smith	korostaa,	että	ideologista	koodia	

ei	voi	määritella	tarkasti,	eikä	kyse	ole	niinkään	tietyistä	sanavalinnoista,	vaan	

ideologiset	koodit	toimivat	ikään	kuin	generaattoreina,	jotka	järjestävät	julkisia	

tekstejä	ja	puhetta	määrittämällä	käytettyjä	sanamuotoja,	rakenteita	ja	

kategorioita.	Smithin	mukaan	ideologisten	koodien	voima	piilee	nimenomaan	

siinä,	että	ne	levittyvät	läpi	koko	yhteiskunnan.	(Smith,	1999,	s.	159.)	

Ideologisten	koodien	taustalla	on	kulttuurisia	malleja,	jotka	tarjoavat	kehyksen	

julkisten	tekstien	tuottamiselle	ja	niiden	tulkinnalle.	Kulttuurisilla	malleilla	

viitataan	sellaiseen	yhteisön	kesken	laajasti	jaettuun	ymmärrykseen	maailmasta,	

joka	vaikuttaa	yhteisön	jäsenten	toimintaan	ja	ajatteluun	(Quinn	&	Holland,	1987,	

s.	4).	Kulttuuriset	mallit	eivät	siis	perustu	kenenkään	yksittäisen	ihmisen	

näkemyksiin,	vaan	nimenomaan	yhteiskunnassa	jaettuun	käsitykseen	siitä,	mikä	

on	normaalia	ja	toivottavaa.	Ne	vaikuttavat	siihen,	miten	niiden	kuvaamaa	ilmiötä	

käsitellään	paikallisesti	ja	mikä	ymmärretään	normaalina.			
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2.2 Ydinperhe ideologisena koodina 

Kuten	muutkin	yhteiskunnalliset	ja	kulttuuriset	ilmiöt,	myös	ymmärrys	perheestä	

rakentuu	erilaisten	paikallisten	todellisuuksien	ja	ideologisten	koodien	

kohtauspisteissä.	Dorothy	Smith	(1999,	s.	159)	esitti,	että	eräs	tällainen	

(pohjoisamerikkalaista)	perhettä	jäsentävä	ideologinen	koodi	on	The	Standard	

North	American	Family,	eli	pohjoisamerikkalainen	standardiperhe,	johon	Smith	

viittaa	lyhenteellä	SNAF.	Smithin	mukaan	SNAF	tarkoittaa	käsitystä,	että	perhe	

muodostuu	kahdesta	keskenään	naimisissa	olevasta	aikuisesta,	miehestä	ja	

naisesta,	jotka	jakavat	saman	talouden	ja	joilla	saattaa	olla	lapsia.	SNAF:n	

keskeisenä	piirteenä	on	työnjako,	jossa	mies	on	ensisijainen	elättäjä	ja	naisen	

vastuulla	on	huolehtia	kodista	ja	lapsista,	vaikka	tämä	saattaakin	sen	lisäksi	olla	

ansiotyössä.	Smith	piti	ydinperheen	käsitettä	SNAF:n	teoreettisena	versiona.	

(Smith,	1999,	s.	159.)	

Smith	(1999,	s.	159)	esittää,	että	ydinperhelähtöinen	malli	muodostaa	ideologisen	

koodin	siitä	syystä,	että	se	ei	ole	yksilöitävissä	mihinkään	tiettyyn	perheeseen,	

vaan	se	muodostaa	viitekehyksen,	jonka	pohjalta	kaikkia	perheitä	tulkitaan.	

Smithin	(1999,	ss.	159–160)	mukaan	ydinperheideologia	jäsentää	sitä,	miten	

perhettä	on	tulkittu	yhteiskuntatieteissä	niin	antropologisissa	tutkimuksissa	kuin	

taloustieteellisissä	teorioissa,	ja	vaikka	ydinperhelähtöistä	perheymmärrystä	on	

haastettu	perhetutkimuksessa	1900-luvun	viimeisinä	vuosina,	ovat	vaihtoehtoiset	

mallit	perheen	jäsentämiseen	edelleen	marginaalisessa	asemassa.	Myös	Betty	

Farrell,	Alicia	VandeVusse	ja	Abigail	Ocobock	(2012)	huomauttavat,	että	valtaosa	

Yhdysvalloissa	julkaistuista	perhesosiologian	artikkeleista	keskittyy	yhä	

ydinperheen	tutkimiseen	huolimatta	perhe-elämän	monimuotoistumisesta,	ja	

muunlaisia	perhemuotoja	käsitellään	usein	ydinperheeseen	vertailevasta	

näkökulmasta.	Smithin	(1999,	s.	160)	mukaan	on	todennäköistä,	että	

ydinperhemallista	liikaa	poikkeavat	tavat	järjestää	perhe-elämää	jäävät	

tutkimuksissa	näkymättömiin,	sillä	ydinperheeseen	perustuva	koodi	ei	osaa	

käsitellä	niitä	perheen	kontekstissa.	
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Ydinperheideologiassa	on	keskeisessä	asemassa	ymmärrys	ydinperheestä	

ihmislajille	luonnollisena	ja	normaalina	tapana	järjestää	perhe.	Perhekasvatusta	ja	

-politiikkaa	käsitteleviä	suomalaisia	asiantuntijatekstejä	tutkinut	Katja	Yesilova	

(2009,	s.	206)	esittää,	että	ajatus	ydinperheen	luonnollisuudesta	asettaa	rajat,	

joiden	puitteissa	perheeseen	vaikuttavia	muutoksia	ja	perheiden	ohjausta	on	

mahdollista	tehdä.	Yesilovan	mukaan	ydinperheymmärryksen	tekee	pakottavaksi	

ja	välttämättömäksi	se,	ettei	sitä	hahmoteta	niinkään	sosiaalisena,	vaan	

biologisena	normina.	Kun	ydinperhe	ymmärretään	perheen	luonnollisena	

järjestyksenä,	sen	haastaminen	politiikan	keinoin	on	vaikeaa.	Ensisijaisena	ja	

luonnollisena	perhemuotona	ydinperhe	näyttäytyy	välttämättömänä	ehtona	

yksityisen	ja	yhteiskunnallisen	elämän	järjestämiselle	sekä	lapsen	normaalille	

kehitykselle.	(Yesilova,	2009,	s.	206.).	

Yesilova	(2009,	s.	203)	valaisee	ydinperhekeskeistä	perheymmärrystä	normaalin	

käsitteen	kautta.	Yesilovan	mukaan	ydinperhe	normalisoidaan	ajattelemalla	sen	

pohjautuvan	biologisiin,	psykologisiin	ja	sosiaalisiin	tosiasioihin,	jotka	ovat	

väistämättömyydessään	luonnonlakien	kaltaisia.	Yesilova	esittää,	että	äidin,	isän	ja	

lapsen	muodostama	ydinperhe	ja	siinä	esiintyvät	emotionaaliset	suhteet	nähdään	

ihmisen	lajityypillisenä	käyttäytymisenä	ja	alkuperäisenä	perhemallina	ja	sen	

vuoksi	normaalin	elämän	perusedellytyksenä.	(Yesilova,	2009,	s.	203.)	

Ydinperhe	ideologisena	koodina	vaikuttaa	paitsi	tutkimukseen	ja	

asiantuntijateksteihin,	myös	ihmisten	käsityksiin	omasta	perheestä.	Se	arvottaa	

yhden	perhemallin	ihanteeksi,	jota	tulisi	tavoitella	ja	josta	poikkeava	elämänmalli	

saatetaan	kokea	vaikeana.	Itävaltalaisia	ydinperheitä,	uusperheitä	ja	yhden	

vanhemman	perheitä	sekä	lasten	että	vanhempien	näkökulmasta	tutkinut	Ulrike	

Zartler	(2014)	toteaa,	että	ydinperheideaalista	poikkeavissa	perheissä	sekä	lapset	

että	aikuiset	käyttävät	tyypillisesti	ydinperhettä	mallina,	jonka	perusteella	oma	

perhe	käsitteellistetään	ja	johon	sitä	verrataan.	Amerikkalaista	perhe-elämää	

tutkinut	Marjorie	DeVault	(1999)	esittää,	että	perheissä,	jotka	eivät	mahdu	

ydinperheideologian	mukaisiin	raameihin,	vanhemmat	joutuvat	tekemään	muita	

enemmän	tunnetyötä	sekä	pyrkiessään	muokkaamaan	perhettä	mallin	mukaiseksi	

että	noustessaan	tietoisesti	sitä	vastustamaan.	Voidaan	siis	sanoa,	että	yhden	
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perhemallin	ymmärtäminen	normaalin		ja	luonnollisen	ensisijaisena	mallina	

asettaa	siitä	poikkeavat	ihmiset	ja	perheet	eriarvoiseen	asemaan	paitsi	

yhteiskunnan	silmissä,	myös	henkilökohtaisessa	elämässä.	

2.3 Ydinperhe suomalaisessa yhteiskunnassa 

Katja	Yesilovan	(2009,	s.	202)	mukaan	käsitys	ydinperheestä	ihanteellisena	

perhemallina	on	kehittynyt	rinnakkain	modernin	yhteiskunnan	muodostumisen	

kanssa.	Ydinperheen	ja	yhteiskunnan	on	nähty	toimivan	vuorovaikutuksessa,	

ydinperheen	ollessa	ikään	kuin	yhteiskunnan	ydinsolu.	Yhteiskunnan	toimintaa	on	

pidetty	riippuvaisena	ydinperheen	hyvinvoinnista,	ja	toisaalta	ydinperheen	

toiminta	ja	hyvinvointi	on	vaatinut	yhteiskunnan	tukea.	Tällaisessa	

ajattelumallissa	yhteiskunnan	ja	ydinperheen	ongelmat	ja	ratkaisukeinot	ovat	

näyttäytyneet	yhtenevinä.	(Yesilova,	2009,	s.	202.)	

Kai	Häggman	(1994,	ss.	22–24)	sijoittaa	modernin	ydinperheideologian	

lähtökohdat	Suomessa	1800-luvulle,	jolloin	sitä	alkoivat	ajaa	erityisesti	

säätyläisten	parista	noussut	sivistyneistö,	ja	se	kytkeytyi	osaksi	

kansallisuusaatetta,	liberalismia	ja	romantiikkaa.	Häggmanin	mukaan	

sivistyneistöllä	oli	mahdollisuus	levittää	ihanteitaan	ja	ideologioitaan	lehdistön,	

yliopistojen,	koulujen	ja	kirkon	kautta,	minkä	rinnalla	ydinperhettä	ihanteellisena	

perhemallina	vahvisti	myös	teollistumisen	ja	kapitalismin	tuoma	yhteiskunnallisen	

rakenteen	muutos.	(Häggman,	1994,	ss.	22–24.)	

Ritva	Nätkin	(2003,	ss.	18–19)	ajoittaa	ydinperheideaalin	vakiintumisen	

porvarillisesta	ihanteesta	koko	kansalle	tarjotuksi	malliksi	1920–1930-luvuille.	

Nätkinin	mukaan	porvarillinen	ydinperhemalli	nähtiin	tärkeänä	kansalliselle	

yhtenäisyydelle	sisällissodan	jälkeisessä	Suomessa.	Samalla	naiset,	lapset	ja	perhe	

alettiin	nähdä	yksityiseen	elämänpiiriin	kuuluvina,	ja	julkinen,	kodin	ulkopuolinen	

elämä	ymmärrettiin	miesten	alueena.	Käytännössä	ydinperhe	ei	kuitenkaan	

missään	vaiheessa	vakiintunut	ainoaksi	vallitsevaksi	perhemalliksi,	sillä	
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rinnakkain	sen	kanssa	kasvoivat	myös	vaatimukset	naisten	oikeuksista	ja	

yksilöllistymisestä.	(Nätkin,	2003,	ss.	18–19.)	

Yesilovan	(2009,	ss.	206–207)	mukaan	Suomalaista	perhepolitiikkaa	ja	

perhekasvatusta	jäsentää	ydinperhenormatiivinen	perheymmärrys.	Ydinperhe	

nähdään	normaalina	ja	luonnollisena	perhemallina,	johon	muita	perhemuotoja	

verrataan.	Ydinperhenormia	ei	ymmärretä	niinkään	poliittisena	valintana	tai	

historiallisena	jatkumona,	vaan	pikemminkin	luonnollisena	tosiseikkana,	jota	ei	

voi	kiistää.	Tällainen	normi	on	kuitenkin	historiallisesti	syntynyt	toisaalta	

perhepolitiikan	seurauksena,	toisaalta	kulttuuristen	muutosten	myötä.	

Ydinperhenormi	jäsentää	sitä,	miten	esimerkiksi	lapsen	hyvinvointi	ja	eri	

perheenjäsenten	asema	ja	roolit	perheessä	ja	sen	ulkopuolella	ymmärretään,	sekä	

millaisia	perhepoliittisia	ratkaisuja	ja	käytäntöjä	rakennetaan.	(Yesilova,	2009,	ss.	

206–207.)	

Kun	tarkastellaan	perheen	sisäistä	työnjakoa,	suomalainen	perheihanne	poikkeaa	

jonkin	verran	Smithin	(1999,	s.	159)	tarkastelemasta	yhdysvaltalaisesta	mallista,	

jossa	mies	on	perheen	pääasiallinen	elättäjä,	ja	naisen	ensisijainen	velvollisuus	on	

huolehtia	kodista	ja	perheestä.	Hannele	Forsbergin	(2005,	s.	263)	mukaan	muualla	

Euroopassa	vallalla	ollut	kotiäitiyden	ja	työssä	käyvän	isän	ihanne	ei	ole	koskaan	

noussut	Suomessa	tyypilliseksi	perhemalliksi,	vaan	suomalainen	moderni	

perheihanne	on	alusta	asti	perustunut	kahden	ansaitsijan	malliin.	Katja	Forssén,	

Anita	Haataja	ja	Mia	Hakovirta	(2005)	kuitenkin	toteavat,	että	äitien	työllisyys	on	

Suomessa	muita	Pohjoismaita	alemmalla	tasolla	erilaisten	perhepoliittisten	

ratkaisujen,	työmarkkinoiden	erityispiirteiden	ja	kulttuuristen	tekijöiden	

seurauksena.	

Eri	maiden	perhepoliittisia	linjauksia	tutkinut	Sandra	Krapf	(2014)	kuvaa	

suomalaista	perhepolitiikkaa	pluralistiseksi,	sillä	se	sisältää	sekä	

mieselättäjämallia	että	kahden	ansaitsijan	mallia	tukevia	elementtejä.	Kahden	

ansaitsijan	malliin	kannustavina	poliittisina	ratkaisuina	Krapf	mainitsee	

universaalin,	pääosin	julkisin	varoin	kustannetun	päivähoitojärjestelmän	sekä	

henkilökohtaisen	verotuksen.	Sukupuolittunutta	mieselättäjämallia	tuetaan	
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Krapfin	mukaan	esimerkiksi	pitkillä	vanhempainvapailla	ja	kotihoidon	tuella.	

(Krapf,	2014.)	

Vaikka	kahden	ansaitsijan	perhemallilla	on	Suomessa	vahva	jalansija,	kotityöt	

jakautuvat	epätasaisesti.	Kahden	uran	perheitä	tutkineet	Mari	Känsälä	ja	Tomi	

Oinas	(2016)	toteavat,	että	suomalaisissa	perheissä	vallitsee	yhä	perinteinen	

työnjako,	jossa	naiset	tekevät	suuremman	osan	kotitöistä	kuin	miehet.	Hannu	

Pääkkösen	(2009,	ss.	24–25)	huomauttaa,	että	miesten	osuus	kotitöistä	on	

noussut,	mutta	etenkin	lastenhoito	on	yhä	valtaosin	naisten	vastuulla,	ja	lapsiin	

liittyvät	velvollisuudet	jakautuvat	siten,	että	naiset	hoitavat	fyysiseen	

lastenhoitoon	liittyviä	töitä	ja	hoivatoimia,	kun	taas	miehet	keskittyvät	enemmän	

lapsen	viihdyttämiseen	ja	tämän	kanssa	leikkimiseen.	

	

Vaikka	suomalainen	perhepolitiikka	on	samantapaista	muiden	pohjoismaiden	

kanssa,	on	Suomessa	nähtävissä	vahvempi	perhekeskeisyyden	ideologia.	Rianne	

Mahon	(2002)	kuvaa	Suomen	perhepolitiikkaa	uusfamilistiseksi:	konservatistiset,	

perinteisenä	pidettyjä	sukupuolirooleja	ylläpitävät	rakenteet	pysyvät	politiikassa	

tasa-arvoa	korostavien	tavoitteiden	rinnalla,	ja	lastenhoidon	järjestäminen	

nähdään	vanhempien	henkilökohtaisena	valintana.	Perhekeskeisyys	näyttäytyy	

esimerkiksi	siinä,	että	suhteessa	muihin	maihin	lapsia	hoidetaan	kotona	enemmän	

ja	pidempään,	ja	poliittisessa	päätöksenteossa	ja	julkisessa	keskustelussa	tällä	on	

vahva	ideologinen	kannatus	paitsi	julkistaloudellisena,	myös	lasten	hyvinvoinnin	

kannalta	parhaana	ratkaisuna	(Hiilamo	&	Kangas,	2009).		

2.4 Sukupuolitettu vanhemmuus 

Katja	Yesilovan	(2009,	s.	201)	mukaan	ydinperheymmärryksen	kannalta	

keskeisimmässä	roolissa	on	äidin	ja	lapsen	välinen	biologinen,	sosiaalinen	ja	

psykologinen	suhde.	Yesilova	kuvaa	ydinperhettä	äidin	perheenä,	erotuksena	

vanhempiin	patriarkaalisiin	näkemyksiin	perheestä	isän	vallan	alla	toimivana	

kotitaloutena,	isän	perheenä,	jota	määrittivät	talous,	laki	ja	säännöt,	sekä	erilaiset	
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oikeudet	ja	vastuut.	Yesilovan	mukaan	nämä	kaksi	perinnettä	näkyvät	suomalaisen	

perhekasvatuksen,	toisaalta	luonnollisuuteen	ja	normaaliin	vetoamisena	ja	

toisaalta	talouden	vastuiden	ja	vallan	kysymysten	roolissa.	(Yesilova,	2009,	s.	201.)	

Vanhemmuutta	käsittelevia	asiantuntijatekstejä	tutkineen	Jaana	Vuoren	(2001)	

mukaan	naisten	ja	miesten	välistä	työnjakoa	vanhemmuudessa	jäsentää	kaksi	

erilaista	diskurssia:	äidinhoivan	ja	jaetun	vanhemmuuden	diskurssit.	Äidinhoivan	

diskurssi	korostaa	äidin	ja	lapsen	välisen	suhteen	ainutlaatuisuutta	ja	erityistä	

luonnetta,	jonka	ulkopuolelle	suljetaan	muut	ihmissuhteet	ja	niiden	merkitykset.	

Äidinhoivan	diskurssissa	äitiys	ja	hoivavastuu	on	jakamatonta,	ja	se	ymmärretään	

luonnollisena	perhe-elämän	järjestyksenä.	(Vuori,	2001,	ss.	125–126.)	

Kuten	Yesilovan	(2009,	s.	201)	äidin	perheeksi	määrittelemässä	

ydinperheideologiassa,	Vuoren	(2001,	ss.	125–126)	kuvaamassa	äidinhoivan	

diskurssissa	äiti	näyttäytyy	ensisijaisena	vanhempana	lapselle,	ja	tätä	järjestystä	

perustellaan	sen	luonnollisuudella.	Myös	isällä	on	äidinhoivan	diskurssissa	rooli	

osana	perhettä,	mutta	se	on	erilainen	kuin	äidillä.	Vuoren	(2009)	mukaan	isä	

osallistuu	lastenhoitoon	ja	kasvatukseen	tukemalla	äidin	vanhemmuutta	ja	

auttamalla	äitiä,	mutta	lisäksi	hän	tarjoaa	lapsille	maskuliinisen	esikuvan,	johon	

liiallinen	naiselliseksi	koettu	hoivaaminen	ei	sovi.	

Jaetun	vanhemmuuden	diskurssissa	keskeistä	on	ajatus	isän	ja	äidin	yhtäläisestä	

merkityksestä	lapselle,	ja	tavoite	mahdollisimman	tasavertaiseen	hoivan	

jakamiseen	vanhempien	välillä	(Vuori,	2001,	s.	126).	Asiantuntijateksteissä	jaettu	

vanhemmuus	ei	kuitenkaan	ole	Vuoren	(2009)	mukaan	normi,	vaan	poliittinen	

päämäärä:	isiä	kannustetaan	ottamaan	aktiivisempi	rooli	hoivassa	ja	perhe-

elämässä	myös	niillä	alueilla,	jotka	aiemmin	ymmärrettiin	äidin	velvollisuuksiksi.	

Toisaalta	myös	jaetun	vanhemmuuden	diskurssissa	isien	roolissa	korostuu	

valinnanvapaus:	isille	jätetään	harkinnanvaraa	siitä,	miten	paljon	ja	millaisia	

tehtäviä	he	ottavat	vastuulleen	(Vuori,	2009).	
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Ydinperheideologinen	koodi	jäsentää	tilanteita,	joissa	perheet	ja	asiantuntijat	

kohtaavat.	Sanni	Tiitinen	ja	Johanna	Ruusuvuori	(2015)	ovat	tutkimuksessaan	

esittäneet,	että	institutionaalinen	ja	kulttuurinen	ymmärrys	sukupuolittuneesta	

vanhemmuudessa	toistuu	myös	neuvolassa	terveydenhoitajien	ja	vanhempien	

välisessä	keskustelussa.	He	havaitsivat	terveydenhoitajien	asettavan	äidin	

vastuullisen	vanhemman	asemaan.	Isän	osallistumista	lapsen	hoivaan	

kannustettiin,	mutta	isien	kykyä	ja	halukkuutta	siihen	ei	pidetty	itsestäänselvänä.	

(Tiitinen	&	Ruusuvuori,	2015.)	

Vanhempien	erilainen	rooli	näyttäytyy	asiantuntijapuheen	lisäksi	siinä,	miten	

ihmiset	ymmärtävät	vanhemmuuden.	Suomalaisten	käsityksiä	hyvästä	

vanhemmuudesta	tutkinut	Satu	Perälä-Littunen	(2007)	toteaa,	että	vaikka	

tutkimusta	varten	haastateltavat	ihmiset	pitivät	tasa-arvoista	vanhemmuutta	

ihanteellisena,	sukupuolineutraalia	vanhemmuutta	koskevat	kuvaukset	

pelkistyivät	usein	äitiyden	kuvauksiksi,	johon	isyyttä	verrattiin.	Samalla	kun	tasa-

arvoinen,	jaettu	vanhemmuus	on	Suomessa	ja	pohjoismaissa	noussut	sekä	

politiikan	tasolla	että	perhepuheessa	vallitsevaksi	ihanteeksi,	sen	rinnalla	on	

säilynyt	käsitys	äidistä	ensisijaisena	vanhempana.	Äitiys	asetetaan	

vanhemmuuden	malliksi,	ja	hyvä	isyys	tarkoittaa	pyrkimystä	mahdollisimman	

suureen	samankaltaisuuteen	hyvän	äitiyden	kanssa.	(Perälä-Littunen,	2007.)	

Vuoren	(2009)	mukaan	sekä	jaetun	vanhemmuuden	että	äidinhoivan	diskurssit	

keskittyvät	isien	rooliin.	Äitien	vanhemmuus	jää	molemmissa	diskursseissa	

vähemmälle	huomiolle,	ja	se	rakentuu	kyseenalaistamattomana	velvollisuutena.	

Ne	velvollisuudet,	joita	isät	eivät	halua	ottaa,	jäävät	äitien	harteille.	Naisten	

velvollisuutena	on	myös	houkutella	miesten	isyyteen,	mutta	samalla	naisten	tulee	

jättää	miehille	vapaus	valita	omanlaisensa	isyys.	(Vuori,	2009.)	

Jane	Ribbens	McCarthy,	Rosalind	Edwards	ja	Val	Gillies	(2000)	esittävät,	että	

vanhempien	velvollisuus	huolehtia	lapsista	on	keskeinen	perheeseen	ja	hyvään	

vanhemmuuteen	liittyvä	normi.	Tämä	velvollisuus	on	kuitenkin	sukupuolittunut.	

Miesten	kohdalla	painottuu	taloudellinen	velvollisuus:	hyvä	isä	elättää	lapset,	ja	on	

sen	jälkeen	moraalisesti	vapaampi	keskittymään	omien	yksilöllisten	mielihalujen	
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täyttämiseen.	Naisten	kohdalla	taas	keskeisessä	roolissa	on	velvollisuus	luoda	

kodista	ja	perheestä	lapsille	hyvä	kasvuympäristö.	Naisten	velvollisuus	lapsista	

huolehtimiseen	nähdään	myös	ehdottomampana.	(Ribbens	McCarthy	ym.,	2000.)	

Vanessa	May	(May,	2003)	toteaa	lisäksi,	että	vaikka	hoivaavan	isyyden	ihanne	on	

nostanut	esiin	isän	ja	lapsen	välisen	perhesuhteen	emotionaalisen	merkityksen	

elatussuhdetta	tärkeämpänä	ja	korvaamattomana,	sen	rakentaminen	ja	

ylläpitäminen	ymmärretään	äidin	velvollisuudeksi.	

Hoivan	sukupuolittuneisuus	näyttäytyy	siinä,	miten	perhevapaat	jakautuvat	

suomalaisissa	perheissä.	Vaikka	lastenhoitojärjestelyihin	liittyviä	valintoja	voidaan	

perustella	vanhempien	henkilökohtaisilla	preferensseillä	ja	yksilöllisillä	

elämäntilanteilla,	nämä	valinnat	eivät	tapahdu	kulttuurisessa	ja	

yhteiskunnallisessa	tyhjiössä.	Johanna	Lammi-Taskulan	ja	Minna	Salmen	(2013,	s.	

193)	mukaan	entistä	useammat	isät	käyttävät	heille	erikseen	korvamerkityt	

perhevapaat,	mutta	vanhempien	kesken	vapaasti	jaettavan	osuuden	käyttää	

yleensä	edelleen	äiti.	Äitien	vanhempainvapaalta	työelämään	siirtymiseen	liittyviä	

valintoja	tutkinut	Tiina	Sihto	(2015)	huomauttaakin,	että	perheiden	tekemiä	

ratkaisuja	ohjaavat	merkittävissä	määrin	vanhemman	sukupuoli,	koulutustaso	ja	

työmarkkina-asema.	Lammi-Taskula	(2008)	taas	toteaa	isien	vanhempainvapaiden	

käyttöä	käsittelevässä	artikkelissaan,	että	hoivavastuiden	jakautuminen	

vanhempien	kesken	ja	isien	halukkuus	käyttää	vanhempainvapaita	vaikuttaa	

liittyvän	vanhempien	jakamiin	ideologisiin	käsityksiin	sukupuolesta.	

Äidin	ensisijaisuus	vanhempana	näyttäytyy	myös	äitien	ja	isien	erilaisena	

ymmärryksenä	siitä,	milloin	vanhemman	velvollisuudet	lasta	kohtaan	alkavat.	Satu	

Perälä-Littunen	ja	Marja	Leena	Böök	(2012)	esittävät,	että	äidit	ymmärtävät	

vanhemmuusvelvoitteiden	alkavan	jo	lapsen	hankintaa	suunnitellessa	tai	jopa	

aiemmin	omasta	terveydestä	huolehtimisen	velvoitteena	sekä	sopivan	isän	

valintana,	kun	taas	isät	rajaavat	omien	vanhemmuuden	velvoitteidensa	alun	

vaimon	raskauteen,	lapsen	syntymään	tai	jopa	vasta	isommasta	lapsesta	

huolehtimiseen.		
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Hoivan	jakautumista	lapsiperheissä	ohjaa	siis	Suomessa	kaksi	erilaista	

kehityskulkua.	Yhtäältä	asiantuntijapuheessa	ja	tavoitteissa	vaikuttaa	poliittinen	

pyrkimys	tasa-arvoiseen	vanhemmuuteen,	jossa	isän	ja	äidin	velvollisuudet	

pyritään	näkemään	mahdollisimman	yhdenmukaisina.	Toisaalta	voidaan	todeta,	

että	lasten	hoiva	ymmärretään	edelleen	kulttuurisesti	äitien	toiminnan	ja	

velvollisuuksien	piiriin	kuuluvaksi	asiaksi.	Sekä	äidin	hoivaa	että	tasa-arvoista	

vanhemmuutta	korostavissa	diskursseissa	korostuu	äidin	asema	ensisijaisena	

vanhempana.	Äidin	vanhemmuus	ymmärretään	luonnollisena	tosiasiana.	Isän	rooli	

hoivaa	tarjoavana	vanhempana	on	aktiivisen	toiminnan	ja	valinnan	seurausta.	Isän	

osallistuminen	lastenhoitoon	nähdään	useammin	äidin	avustamisena.	

2.5 Perheiden moninaisuus ja lapsen hyvinvointi 

Perheiden	paikallinen	todellisuus	on	usein	ihanteita	moninaisempaa.	Yhden	

vanhemman	perheet,	uusperheet,	sateenkaariperheet	ja	lukemattomat	muut	

perhemuodot	elävät	ydinperhemalliin	asettuvien	perhemuotojen	rinnalla.	

Jokaisella	ihmisellä	on	omanlaisensa	ymmärrys	siitä,	keitä	hänen	perheeseensä	

kuuluu.	Myös	jaettu	kulttuurinen	ymmärrys	siitä,	ketkä	voivat	muodostaa	

keskenään	perheen,	on	ydinperheideologiaa	laajempi.	Aino	Luotonen	ja	Anna-

Maija	Castrén	(2018)	totesivat	heteroseksuaalisessa	parisuhteessa	elävien	naisten	

ja	miesten	perhekäsityksiä	koskevassa	tutkimuksessaan,	että	tutkittavien	käsitys	

omista	perhesuhteistaan	määrittyi	paljon	vahvemmin	yksilöllisten	preferenssien	ja	

tunnesiteiden	perusteella	kuin	ydinperhenormatiivisen	kulttuurisen	ymmärryksen	

sanelemana,	riippumatta	siitä	onko	heillä	lapsia	vai	ei.	Väestöliiton	vuosien	1997	ja	

2007	perhebarometreihin	vastanneiden	suomalaisten	perhettä	koskevia	käsityksiä	

tutkineen	Pirjo	Paajasen	(2007,	ss.	77–78)	mukaan	vastaajat	määrittelivät	

yleisimmin	perheen	verisukulaisuuden	ja	asumisjärjestelyjen	perusteella,	mutta	

vastaajien	yksilöllisiin	käsityksiin	perheestä	vaikuttivat	monet	muutkin	seikat,	

kuten	sukupuoli	ja	oma	elämäntilanne.	Perhebarometreissä	perheenjäseninä	

saatettiin	lasten,	vanhempien,	puolison	ja	sisarusten	lisäksi	pitää	myös	esimerkiksi	

lemmikkieläimiä	(Paajanen,	2007,	s.	78).	
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Perhesuhteiden	yksilöllisyys	korostuu	uusperheissä.	Uusperhe	muodostuu,	kun	

aikuinen,	jolla	on	ennestään	lapsia,	löytää	uuden	puolison.	Tällaisissa	perheissä	

jokaisella	perheenjäsenellä	saattaa	olla	erilainen	näkemys	siitä,	keitä	omaan	

perheeseen	kuuluu.	Sveitsiläisten	uusperheiden	jäsenten	kokemuksia	omista	

perheistään	tutkineet	Anna-Maija	Castrén	ja	Eric	Widmer	(2015)	havaitsivat,	että	

erityisesti	lapsen	ja	vanhemman	uuden	puolison	käsitykset	keskenäisestä	

perhesuhteestaan	vaihtelivat	suuresti,	kun	taas	lapset	yleensä	pitivät	muualla	

asuvaa	vanhempaa	yhä	perheenjäsenenään.	Uusperheiden	lasten	näkemyksiä	

näiden	omista	perhesuhteista	tutkinut	Aino	Ritala-Koskinen	(2001,	s.	125)	

puolestaan	totesi,	että	toiset	uusperheiden	lapset	rajasivat	perhesuhteensa	vain	

biologisiin	suhteisiin,	toiset	taas	asumiseen,	ja	osa	sisällytti	omaan	perheeseensä	

näitä	molempia	ja	mahdollisesti	muitakin	läheiseksi	kokemiaan	ihmisiä.	

Ydinperheihanne	näkyy	yksin	lastaan	kasvattavien	vanhempien	tavassa	ymmärtää	

perhe.	Amerikkalaisten	yksinhuoltajaäitien	perhekäytäntöjä	tutkineen	Margaret	

Nelsonin	(2006)	mukaan	yksinhuoltajaäidit	pyrkivät	pitämään	yllä	

ydinperheideologian	mukaista	mallia	perheestä.	Nelsonin	(2006)	haastattelemat	

äidit	ottivat	vastaan	tarvittaessa	apua	esimerkiksi	lastensa	isoäidiltä,	mutta	

rajasivat	lapsiin	liittyvän	päätösvallan	ja	vanhemmuuteen	liittyvät	oikeudet	

itselleen	tai	mahdolliselle	uudelle	kumppanille.	Ydinperheideologia	vaikuttaa	

myös	ympäröivän	yhteiskunnan	asenteisiin.	Margaret	Usdansky	(2009)	on	

esittänyt	artikkelissaan,	että	vaikka	yhden	vanhemman	perheitä	koskevassa	

julkisessa	keskustelussa	ja	sosiaalitieteellisessä	tutkimuksessa	sävy	on	muuttunut	

vähemmän	moralisoivaksi	1900-luvun	alkuun	nähden,	on	se	seurausta	

ennemminkin	tuomitsevien	näkökulmien	vähenemisestä,	kuin	hyväksyvien	

kannanottojen	lisääntymisestä.	May	(2008)	kuitenkin	huomauttaa,	että	1980-	ja	

1990-luvuilla	yksin	lapsensa	saaneet	tai	lastensa	isästä	eronneet	äidit	kokivat	

yhteiskunnan	taholta	vähemmän	stigmaa	kuin	1940–1960-luvulla	vastaavaan	

tilanteeseen	päätyneet	äidit.	

Ydinperheen	keskiössä	on	ajatus	vanhempien	välillä	vallitsevasta	

heteroseksuaalisesta	parisuhteesta.	Tämä	ajatus	jättää	ulkopuolelleen	niin	

kutsutut	sateenkaariperheet.	Sateenkaariperheellä	tarkoitetaan	laajasti	ajatellen	
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kaikkia	sellaisia	perheitä,	joissa	joku	perheenjäsen	kuuluu	seksuaali-	tai	

sukupuolivähemmistöön,	vaikka	arkipuheessa	sillä	usein	viitataankin	ensisijaisesti	

lapsiperheisiin	(vrt.	Moring,	2013,	ss.	54–56).	Anna	Moring	(2013,	ss.	172–173)	

esitti	vanhemmuuden	ja	perheen	normeja	sateenkaariperheissä	käsitelleessä	

väitöskirjassaan,	että	sateenkaariperhepuheessa	korostuu	biologisen	äidin	

ensisijaisuus	vanhempana.	Moringin	(2013,	ss.	111–113)	mukaan	

sateenkaariperheen	isyys	ymmärretään	toisaalta	ydinperheen	ulkopuolelle	

jäävänä	etävanhemmuutena,	toisaalta	ydinperhenormia	rikkovana	

vanhemmuutena,	joka	saa	merkityksensä	biologisesta	sekä	siteestä	isän	ja	lapsen	

välillä	että	lapselle	välttämättömäksi	koetusta	miehen	mallista.	

Perheen	ulkoisen	adoption	kautta	syntyneiden	perheiden	kohdalla	lapsen	ja	

vanhempien	välinen	biologinen	side	puuttuu.	Näissäkin	perheissä	näkyy	pyrkimys	

ydinperhemäiseen	malliin.	Adoption	motivaationa	on	halu	tulla	vanhemmiksi,	ja	

adoptiovanhemmat	toivovat	usein	lapsen	muistuttavan	ulkonäöltään	heitä	ja	

pyrkivät	näkemään	muitakin	samankaltaisuuksia	itsensä	ja	lapsensa	välillä	

merkkinä	yhteenkuulumisesta	(Högbacka,	2008).	Riitta	Högbackan	(2019)	

mukaan	länsimaisen	eksklusiivisen	perheymmärryksen	näkökulmasta	rakennettu	

kansainvälinen	adoptiojärjestelmä	tuottaa	tilanteen,	jossa	ydinperhemallista	

poikkeavat	lapsenhoitojärjestelyt	nähdään	lapsen	hylkäämisenä,	ja	adoptio	

ulkomaille	lapsen	etuna,	vaikka	se	käytännössä	tekee	mahdottomaksi	lapsen	ja	

biologisen	vanhemman	perheyhteyden	säilyttämisen.	Mandi	MacDonald	(2017)	on	

lisäksi	kiinnittänyt	huomiota	siihen,	että	biologisen	vanhemman	ja	lapsen	välinen	

geneettinen	side	saattaa	näyttäytyä	adoptiovanhemmille	myös	uhkana,	jota	

torjutaan	säätelemällä	lapsen	ja	biologisen	vanhemman	yhteydenpitoa	ja	

korostamalla	omaa	ydinperheyttä,	vaikka	biologinen	vanhempi	nähtäisiinkin	

osana	lapsen	laajempaa	sukua.	

Yhden	perhemallin	nostaminen	muiden	edelle	vaikuttaa	siihen,	mikä	ymmärretään	

lapselle	parhaaksi	kasvuympäristöksi.	Yesilova	(2009,	s.	206)	esittää,	että	kun		

ydinperhe	ymmärretään	normaalina	ja	luonnollisena	perhemuotona,	seuraa	siitä	

käsitys	ydinperheestä	parhaana	lähtökohtana	lapsen	normaalin	kehityksen	

tukemiselle.	Myös	Nätkinin	(2003,	s.	16)	mukaan	perhekeskustelua	ohjaa	
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alitajuinen	pyrkimys	nähdä	ydinperhe	alkuperäisenä	perhemuotona,	joka	on	myös	

lapselle	paras	mahdollinen	kasvuympäristö.	Ydinperhettä	pidetään	ehjänä	ja	

oikeana	perhemallina.	Ydinperheen	ja	sen	perhesuhteiden	paremmuutta	

perustellaan	ennen	kaikkea	luonnollisuudella.	(Nätkin,	2003,	s.	16.)	

Samalla	kun	äidin,	isän	ja	näiden	yhteisten	biologisten	lasten	muodostama	

ydinperhe	on	nähty	hyväksyttävänä	ja	normaalina,	on	siitä	poikkeavia	

perhemalleja	pidetty	usein	riskinä	lapsen	hyvinvoinnille	(Nätkin,	2003,	ss.	16–17;	

Zartler,	2014)	.	Esimerkiksi	uusperheiden	lasten	perhesuhteita	ja	

perheymmärrystä	koskevan	tutkimuksen	mukaan	lapsen	hyvinvoinnin	kannalta	

olisi	kuitenkin	tärkeämpää	hyväksyä	hänen	oma	tulkintansa	perheestään	oikeana	

ja	tukea	lapsen	itsensä	merkitykselliseksi	kokemia	perhesuhteita	(Broberg,	2010,	

ss.	210–211;	Ritala-Koskinen,	2001,	s.	151).	Käsitys	ydinperheestä	lapselle	

parhaana	ratkaisuna	näkyy	myös	esimerkiksi	suhtautumisessa	avioeroon	ja	yhden	

vanhemman	perheisiin.	Ydinperheideologisesta	näkökulmasta	käsin	lapsi	

asetetaan	avioerotilanteessa	uhrin	asemaan,	ja	onnettomassakin	avioliitossa	

pysymistä	pidetään	lapselle	parempana	vaihtoehtona	kuin	vanhempien	eroa	

(Coltrane	&	Adams,	2003).	Toisaalta	yksin	lasta	kasvattaneita	sekä	eroa	

harkinneita	äitejä		tutkineen	Vanessa	Mayn	(2008)	mukaan	äidit	itse	perustelivat	

eroamista	ennen	kaikkea	lapsen	hyvinvoinnilla,	ja	vanhemman	oma	hyvinvointi	ja	

onnellisuus	esitettiin	toissijaisena,	lapsen	edulle	alisteisena	ja	vähemmän	tärkeänä	

syynä.	

Perheitä	ja	perhesuhteita	on	lukemattomia	erilaisia,	eikä	tätä	moninaisuutta	voi	

kattavasti	ymmärtää	vain	erilaisten	perhemallien	tarjoamien	kategorioiden	kautta.	

Yksittäiset	perheet	asettuvat	usein	moneen	eri	kategoriaan:	esimerkiksi	

sateenkaariperhe	voi	hyvin	olla	myös	uusperhe.	Ydinperheideologian	

järjestämässä	yhteiskunnassa	ydinperhemallista	poikkeavassa	perhejärjestelyssä	

elävät	ihmiset	saattavat	kuitenkin	kohdata	useammin	tilanteita,	joissa	heidän	

käsityksensä	omasta	perheestään	ei	sovi	yhteen	erilaisten	perhettä	tukevien	ja	

rajaavien	institutionaalisten	järjestelmien	kanssa.	Toisaalta	normaaliksi	

ymmärretystä	järjestelystä	poikkeaminen	saattaa	vaatia	enemmän	selittelyjä	myös	

epävirallisissa	yhteyksissä.	
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3 Tutkimusasetelma 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Perheille	tarjottavat	opaskirjat	ovat	keino	tarjota	tasalaatuista,	asiantuntijatietoon	

perustuvaa	ohjausta	vauvaperheiden	arkisiin	huoliin.	Ne	tarjoavat	mahdollisuuden	

saada	helposti	luotettavaa	tietoa.	Kuitenkin,	kuten	edellisessä	luvussa	esitin,	

painettu	teksti	on	aina	yhteydessä	ympäröivään	kulttuuriin,	ja	vallitsevat	

kulttuuriset	mallit	vaikuttavat	siihen,	miten	tekstiä	kirjoitetaan	ja	miten	sitä	

luetaan.	

Tutkin	tässä	maisterintutkielmassa	vauvaperheen	kulttuurista	mallia	

vauvaperheille	ja	lasta	odottaville	vanhemmille	julkisen	terveydenhuollon	kautta	

välitettävissä	suomalaisissa	opaskirjoissa.	Tutkimuskysymykseni	on:	

Millaisena	näyttäytyy	”normaali	perhe”	vauvaperheille	suunnatuissa	

oppaissa?	

	Yllä	olevaa	pääkysymystä	olen	tarkentanut	kahdella	apukysymyksellä,	jotka	

ohjaavat	analyysiani:	

1) Keitä	vauvaperheeseen	kuuluu?	

2) Millaisia	suhteita	perheenjäsenten	välillä	on?	

3.2 Jäsenkategoria-analyysi menetelmänä 

Sovelsin	tutkimusmenetelmänäni	jäsenkategoria-analyysia.	Tulkitsin	aineistoa	

perheeseen	ja	perhesuhteisiin	liittyvien	jäsenkategorioiden	ja	näiden	välisten	

yhteyksien	kautta.	Muodostin	kategoriat	aineistosta	käsin,	mutta	otin	niiden	
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analysoinnissa	ja	tulkinnassa	huomioon	myös	oman	kulttuurisen	ymmärrykseni	

perheestä	ja	perhesuhteista,	sekä	aikaisemman	tutkimuksen	aiheesta.	Pyrin	

pääsemään	tekstitasoa	syvemmälle,	sillä	aineistoni	on	sidoksissa	sitä	ympäröivään	

todellisuuteen	sekä	kirjoitusympäristön	että	tavoitteiden	osalta,	ja	sen	kohdeyleisö	

tulkitsee	sitä	ympäröivästä	kulttuurista	käsin.	

Jäsenkategoria-analyysissä	tutkitaan	yleensä	sitä,	miten	ihmiset	jäsentävät	itseään	

ja	ympäröivää	kulttuurista	todellisuutta	luonnollisessa	kielenkäytössä,	kuten	

haastattelutilanteessa.	Luonnollisissa	keskustelutilanteissa	puhujat	sijoittavat	

itsensä	ja	muut	osaksi	sosiaalista	todellisuutta	järjestämällä	hienovaraisen	

erottelun	ja	moraalisen	arvotusten	kautta	erilaisiin	kategorioihin	ja	ryhmiin.	

Jäsenkategoria-analyysin	kohteena	ovat	lisäksi	näihin	kategorioihin	liittyvät	

kulttuuriset	normit	ja	merkitykset.	(Nikander,	2010,	s.	242.)	

Jäsenkategoria-analyysia	on	kehittänyt	erityisesti	Harvey	Sacks	1960-luvulla.	

Sacksin	pyrkimyksenä	oli	selvittää,	millaisia	sääntöjä	ihmiset	käyttävät	valitessaan	

kategorioita	ja	tuottaessaan	kielen	avulla	kulttuurisia	järjestyksiä.	Sacksiltä	ovat	

peräisin	monet	jäsenkategoria-analyysin	keskeiset	käsitteet:	jäsenkategoria	

(membership	category),	kategoriakooste	(category	device),	vakiopari	(standard	

relational	pair)	ja	kategoriasidonnainen	toiminta	(category-bound	activity).	

(Nikander,	2010,	ss.	243–244.)	

Jäsenkategoriaa	voidaan	käyttää	luokittelun	välineenä.	Se	kertoo,	mihin	

kulttuuriseen	kategoriaan	ihminen	kuuluu.	Yksittäinen	ihminen	voi	kuulua	

moneen	eri	jäsenkategoriaan,	jolloin	sopiva	jäsenkategoria	valitaan	tilanteen	

mukaan.	(Nikander,	2010,	s.	244.)	Sama	henkilö	voi	siis	kuulua	eri	yhteyksissä	

esimerkiksi	kategorioihin	nainen,	äiti	ja	poliisi.	Keskustelussa	hän	asettaa	itsensä	

sopivaan	kategoriaan	sen	mukaan,	mikä	niistä	on	olennainen	juuri	siinä	tietyssä	

tilanteessa.	

Jäsenkategoriat	muodostavat	keskenään	vakiopareja,	joiden	pohjana	on	

kulttuurinen	oletus	yhteen	kuulumisesta,	sekä	kategoriakoosteita,	jotka	kertovat	
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jäsenkategorioiden	kuulumisesta	samaan	laajempaan	kokonaisuuteen	(Nikander,	

2010,	s.	244).	Vakiopareja	voivat	olla	esimerkiksi	äiti	ja	isä	tai	vanhempi	ja	lapsi.	

Jäsenkategoriat	lapsi,	äiti	ja	isä	voivat	edelleen	kuulua	kategoriakoosteeseen	

perhe.		

Sacks	määritteli	myös	erilaisia	jäsenkategorioiden	käyttöön	liittyviä	sääntöjä.	

Taloudellisuussääntö	(the	economy	rule)	tarkoittaa,	että	kuvauksen	tuottamiseen	

riittää	yksi	kategoria,	vaikka	mahdollisia	kategorioita	on	useampia.	Kategoria	ei	

koskaan	kerro	kaikkea	henkilöstä,	mutta	se	kertoo	tietyssä	tilanteessa	oleellisena	

pidettävän	tiedon.	Johdonmukaisuussääntö	(the	consistency	rule)	tarkoittaa,	että	

jos	nimetään	tiettyyn	kategoriakoosteeseen	kuuluva	jäsenkategoria,	samalla	

tuotetaan	muita	kyseiseen	kategoriaan	kuuluvia	jäsenkategorioita,	joihin	voidaan	

asettaa	muita	ihmisiä.	(Silverman,	1998,	ss.	79–80.)	

Kategoriasidonnaisella	toiminnalla	tarkoitetaan	sellaisia	aktiviteetteja,	joita	

tiettyyn	kategoriaan	yleisesti	ymmärretään	kuuluvan.	Sacksin	jälkeen	

jäsenkategoria-analyysia	on	kehitetty	edelleen	täydentämällä	analyyttista	

lähestymistapaa	esimerkiksi	kategoriasidonnaisten	attribuuttien	tai	predikaattien	

muodossa.	Kategoriasidonnaisten	aktiviteettien	ohella	kategorioilla	katsotaan	

olevan	erilaisia	kulttuurisia	merkityksiä	ja	vihjeitä,	joiden	avulla	voidaan	laajentaa	

tulkintaa	kategorioiden	sisältämistä	muista	ominaisuuksista.	Kategorioihin	liittyy	

niille	ominaisia	vastuita	ja	velvollisuuksia,	sekä	tietoa,	taitoja,	osaamista	ja	

motiiveja.	Toisaalta	kategorioita	määrittää	myös	näiden	nimenomainen	

puuttuminen.	(Nikander,	2010,	ss.	244–245.)	

Kategorioita	ei	aina	suoraan	nimetä,	vaan	tulkinta	kategoriajäsenyydestä	tehdään	

aineiston	tarjoamien	vihjeiden	perusteella	(Jokinen,	Juhila,	&	Suoninen,	2012,	s.	

65).	Esimerkiksi	jos	kerrotaan	jonkun	leikkivän	puistossa,	voidaan	päätellä	

leikkijän	kuuluvan	kategoriaan	lapsi,	koska	lapsen	kategoriasidonnaisiin	

aktiviteetteihin	kuuluu	leikkiminen.	Aineistoa	tulkittaessa	on	nojattava	paitsi	

aineiston	tarjoamiin	vihjeisiin,	myös	omaan	kulttuuriseen	ymmärrykseen	

kategorioista	(Jokinen	ym.,	2012,	s.	69).	
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Kategoriat	ovat	tärkeä	osa	ihmisten	välistä	kanssakäymistä.	Ihmiset	käyttävät	niitä	

jatkuvasti	arkielämässään	kuvaamaan	muita.	Kategoriat	tarjoavat	välineen,	jolla	

ylivoimaisen	monimutkaisesta	fyysisestä	ja	sosiaalisesta	maailmasta	voidaan	

tehdä	yksinkertaisempi	ja	helpommin	sisäistettävä.	Kategorioita	tutkimalla	

voidaan	selvittää	paitsi	sitä,	miten	ihmiset	tuottavat	kategorioita	itselleen	ja	muille,	

myös	sitä,	miten	kulttuurisesti	jaetut	kategoriat	vaikuttavat	ihmisten	elämässä.	

(Potter	&	Wetherell,	1987,	s.	116.)		

Kaikki	kategoriat	ovat	yksinkertaistuksia,	mutta	jos	ihminen	määritellään	ja	häntä	

arvioidaan	ainoastaan	tietyn	ulkopuolelta	asetetun	kategoriajäsenyyden	kautta,	on	

kyse	stereotypisoivasta	kategorisaatiosta.	Tällöin	ihminen	nähdään	esimerkiksi	

sukupuolen,	kansallisuuden,	sairauden,	ihonvärin	tai	muun	vastaavan	piirteen	

määrittämän	kategorian	edustajana,	ja	hänelle	sallitaan	vain	kyseiseen	kategoriaan	

kuuluvat	stereotyyppiset	ominaisuudet.	(Juhila,	2012,	ss.	184–185.)	

Luonnollisessa	puheessa	kategorioilla	voidaan	määritellä	sekä	itseä	että	muita	

ihmisiä,	ja	kategorian	sisältämien	merkitysten	kannalta	on	tärkeää	erotella,	

asetetaanko	kategoriajäsenyys	itselle,	vai	ulkopuolelta	jollekin	toiselle	(Jokinen	

ym.,	2012,	ss.	55–56).	Haastattelussa	analyysin	kohteena	on	usein	haastateltavan	

itselleen	ja	muille	ihmisille	tuottamat	kategoriat.	Oma	aineistoni	ei	kuitenkaan	

koostu	haastatteluista,	vaan	asiantuntijatekstistä.	Tässä	tapauksessa	analyysini	

kohdistuukin	niihin	kategorioihin,	joita	tekstissä	tuotetaan	lukijalle,	eli	

vauvaperheen	vanhemmalle,	ja	tämän	lähipiirille.	Lukija	asetetaan	tekstissä	

tiettyyn	ulkopuolelta	määritettyyn	kategoriaan.	

3.3 Aineistokuvaus 

Käytän	maisterintutkielmassani	aineistona	Mannerheimin	lastensuojeluliiton	

julkaisemia	opaskirjasia	Lapsi	eri	ikävuosina	0–6	kk	(2013a)	ja	Lapsi	eri	ikävuosina	

6–12	kk	(2013b)	sekä	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	julkaisemaa	Meille	tulee	

vauva.	Opas	vauvan	odotukseen	ja	hoitoon	(2015)	-kirjasta.	Nämä	opaskirjaset	on	
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suunnattu	ensisijaisesti	lasta	odottavilla	ja	vauvaperheen	vanhemmille.	Valitsin	

aineistokseni	sellaisia	oppaita,	joita	tarjotaan	Suomessa	valtakunnallisesti	kaikille	

vauvaperheille.	

Valitsin	materiaalit	siten,	että	ne	ovat	joko	suomalaisia	viranomaisjulkaisuja	tai	

jonkun	muun	valtakunnallisen,	puoluepoliittisesti	ja	uskonnollisesti	

sitoutumattoman	tahon	julkaisemia.	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitos	on	sosiaali-	

ja	terveysministeriön	alainen	itsenäinen	tutkimuslaitos	(Terveyden	ja	

hyvinvoinnin	laitos,	2019).	Mannerheimin	Lastensuojeluliitto	taas	on	Suomen	

suurin	lastensuojelujärjestö	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	ei	pvm.).	Asetin	

myös	valintakriteeriksi	materiaalin	maksuttomuuden	ja	jakelun	julkisten	

toimijoiden	kautta,	jolloin	sen	voi	olettaa	tavoittavan	mahdollisimman	laajasti	eri	

perheitä	riippumatta	paikkakunnasta	tai	sosioekonomisesta	taustasta.	

Valitsemieni	oppaiden	kohdalla	jakelukanavista	tärkeimpiä	ovat	neuvolat.	Sekä	

Mannerheimin	Lastensuojeluliiton	että	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	

oppaat	on	julkaistu	paitsi	paperisina,	myös	sähköisinä	versioina,	jolloin	niiden	

saatavuus	on	erinomainen.	Näiden	aineistojen	lisäksi	useat	valtakunnalliset	tahot	

julkaisevat	lapsiperheitä	tukevaa	materiaalia	verkkosivuillaan.	Verkkosivustot	

ovat	kuitenkin	julkaisukanavina	erilaisia	kuin	paperiset	oppaat,	joten	en	

sisällyttänyt	niitä	aineistooni.	

Mannerheimin	Lastensuojeluliiton	Lapsi	eri	ikävuosina	0–6	kk	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013a)	ja	Lapsi	eri	ikävuosina	6–12	kk	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013b)	-oppaat	ovat	ohuita	ja	ne	on	tarkoitettu	helposti	

luettaviksi,	tiettyyn	ikävaiheeseen	keskittyviksi	tietopaketeiksi.	Ne	käsittelevät	

vauvan	kasvamista	ja	kehittymistä,	vuorovaikutusta	vauvan	ja	vanhemman	kesken,	

sekä	vanhemmuuteen	liittyviä	tunteita	ja	huolia.	Lapsi	eri	ikävuosina	-sarjassa	on	

julkaistu	omat,	ikäkausien	mukaiset	opaskirjaset	vastasyntyneestä	aina	teini-ikään	

saakka.	Koska	olen	rajannut	tutkimukseni	vauvaperheisiin,	Lapsi	eri	ikävuosina	-

oppaista	olennaisia	ovat	nämä	kaksi	lapsen	ensimmäistä	ikävuotta	koskevat	

opaskirjaset.	Lisäksi	myöhempiä	ikäkausia	käsittelevissä	oppaissa	toistetaan	osin	

samoja	tekstejä,	joten	ne	eivät	toisi	juurikaan	lisää	analysoitavaa	aineistoa.	Oppaat	

on	alun	perin	julkaistu	vuonna	2007,	ja	ne	on	päivitetty	vuonna	2013.	
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Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	(2015)	Meille	tulee	vauva.	Opas	vauvan	

odotukseen	ja	hoitoon	-kirjanen	käsittelee	raskausaikaa	ja	synnytystä	sekä	

vanhemmuuteen	ja	vauvan	hoitoa.	Se	tarjoaa	tietoa	niin	ravitsemuksesta,	

terveydestä	ja	turvallisuudesta	kuin	vanhemmuuden	mukanaan	tuomista	

muutoksista.	Lisäksi	se	sisältää	konkreettisia	ohjeita	vauvan	hoitoon	ja	

lapsiperheen	arkeen.	Oppaassa	on	myös	tietoa	lapsiperheiden	palveluista	ja	

sosiaaliturvasta.	Meille	tulee	vauva	-oppaan	ensimmäinen	versio	on	julkaistu	1980-	

alussa,	minkä	jälkeen	sitä	on	uudistettu	useaan	otteeseen.	Aineistoksi	valitsemani	

vuoden	2015	painoksen	jälkeen	oppaasta	on	julkaistu	uudempi	painos	vuonna	

2019,	mutta	sen	sisältämät	muutokset	eivät	ole	oman	tutkimukseni	kannalta	

merkittäviä,	vaan	koskevat	ainoastaan	rokotusohjelmaan	ja	lainsäädäntöön	tulleita	

uudistuksia.	

Erilaisille	perhemuodoille,	kuten	uusperheille	tai	sateenkaariperheille,	on	julkaistu	

myös	omia	opaskirjoja	ja	verkkojulkaisuja.	Niissä	ensisijaisena	kohdeyleisönä	ovat	

kuitenkin	perheet,	joita	asia	koskee	henkilökohtaisesti.	Näitä	"erityisiä"	oppaita	ei	

siis	aktiivisesti	tarjota	ydinperheille.	Toisaalta	aineistonani	olevien	oppaiden	

tarkoituksena	ei	ole	olla	ainoastaan	ydinperheiden	oppaita,	vaan	kaikille	

vauvaperheille	sopivia	perusoppaita.	Kaikille	jaettavilla	oppailla	kohdeyleisönä	on	

laajasti	sekä	ydinperheet	että	muut	lapsiperheet.	Tämän	vuoksi	juuri	ne	

muokkaavat	kulttuurista	ymmärrystä	siitä,	mikä	on	normaali	perhe.	

Sekä	Mannerheimin	Lastensuojeluliiton	Lapsi	eri	ikävuosina	-oppaat	että	

Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	Meille	tulee	vauva	-opas	käsittelevät	

nimenomaan	vauvaperheitä,	jolloin	niitä	on	mielekästä	tarkastella	rinnakkain.	

Aiheet	vaihtelevat	konkreettisista	pienen	vauvan	hoito-ohjeista	kasvatuksen	eri	

ulottuvuuksiin,	terveydenhuoltoon	ja	koko	perheen	hyvinvointiin.	Aiheisiin	

vaikuttaa	etenkin	se,	minkä	ikäisen	lapsen	vanhemmille	ne	on	suunnattu.	

Käyttämästäni	aineistosta	vain	osa	käsittelee	mielekkäässä	määrin	perhesuhteita,	

ja	esimerkiksi	raskaudenaikaiseen	terveydenhuoltoon	liittyvät	ohjeet	olen	pääosin	

jättänyt	analyysini	ulkopuolelle.	Opaskirjoissa	on	tekstin	lisäksi	kuvia,	joita	en	

kuitenkaan	ole	huomioinut	analyysissäni	käytännön	työmäärän	rajaamiseksi.	

Tutkimusaineistoni	koostuu	yleisesti	saatavilla	olevista	julkaisuista,	joten	niiden	
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käyttöön	ei	liity	tutkittavien	informointia	tai	aineiston	anonymisointia	koskevia	

vaatimuksia.	

4 Vauvaperhe ja perhesuhteet 

	

Aloitin	aineiston	käsittelyn	lukemalla	sitä	ja	kiinnittämällä	huomiota	erilaisiin	

perheeseen	liittyviin	ihmisrooleihin	ja	näiden	välisiin	suhteisiin.	Muodostin	

kategoriat	ensisijaisesti	aineistolähtöisesti,	mutta	huomioin	myös	oman	

kulttuurisen	tietämykseni	vauvaperheestä.	Kategorioiden	muodostamisessa	

olennaiseksi	nousi	niihin	kuuluvien	ihmisten	ominaisuudet,	kuten	ikä,	vastuut	ja	

asema	perheessä.		Kiinnitin	huomiota	myös	siihen,	miten	aineistossa	perustellaan	

eri	suhteiden	muodostumista	ja	millaisia	valta-asetelmia	suhteisiin	liittyy.	

Järjestin	muodostamani	jäsenkategoriat	kahdeksi	kategoriakoosteiksi	sen	mukaan,	

miten	jäsenkategoriat	aineistossa	näyttäytyvät	osana	vauvaperhettä	tai	sen	

ulkopuolisina.	Kategoriakoosteeseen	vauvaperhe	kuuluvat	kategoriat	vauva,	

vanhempi,	äiti,	isä	ja	sisarus.	Kategoriakoosteeseen	perheen	ulkopuoliset	asettuvat	

isovanhemmat,	muut	ihmiset	ja	sikiö.	Perheen	ulkopuolisista	olisi	ollut	mahdollista	

muodostaa	myös	useampia	kategorioita,	kuten	asiantuntijat	ja	vertaistuki,	mutta	

näiden	eritteleminen	ei	ollut	tutkimuskysymysteni	kannalta	tarpeellista.	

4.1 Vauvan suhde vanhempiin 

Aineistossa	vauvaperheeseen	kuuluu	vähintään	vauva	ja	vanhemmat.	Vauva	on	

perheen	keskiössä,	ja	muut	vauvaperheen	jäsenet	määritellään	aineistossa	

useimmiten	suhteessa	vauvaan:	vanhempi,	äiti,	isä,	sisarus.	Vain	vanhempien	
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välinen	suhde	puolisoina	määrittyy	muuta	kautta.	Tätä	vauvakeskeistä	

näkökulmaa	selittää	se,	että	aineistoni	koostuu	nimenomaan	vauvan	kehitykseen	

ja	hoitoon	keskittyvistä	opaskirjoista.	

Vauvaiällä	tarkoitetaan	yleensä	lapsen	ensimmäistä	elinvuotta.	Vauvat	eivät	kävele	

tai	puhu,	ja	ovat	äärimmäisen	riippuvaisia	muiden	ihmisten	tarjoamasta	

huolenpidosta.	Aineistossa	vauvaikä	alkaa	syntymästä.	Ennen	syntymää	tuleva	

lapsi	jäsentyy	aineistossa	useimmiten	vauvan	sijaan	sikiön	kategoriaan,	jota	

käsittelen	myöhemmässä	alaluvussa.	

Vauvalle	tärkein	asia	maailmassa	on	häntä	hoitava	ihminen.	Vauva	ei	

selviä	ilman	hoitajaansa.	Vauvan	ja	häntä	hoitavan	ihmisen	suhde	on	

läheisyydessään	ja	myönteisyydessään	ainutlaatuinen.	(Hakulinen	

ym.,	2015,	s.	52.)	

Vauva	tarvitsee	ainakin	yhden	pysyvän	ihmissuhteen.	Yhdessäolo	

vanhempien	kanssa	ja	arkiset	hoitotilanteet	riittävät	vauvalle	–	se,	

että	on	joku,	jonka	kanssa	jakaa	elämänsä	tapahtumat.	Yhteiset	

hetket	vanhempien	kanssa	ovat	vauvalle	parasta	virikettä.	

(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	4.)	

Vauva	ei	koskaan	syytä,	vertaile	tai	arvostele;	hän	tarvitsee	

hoitajaansa,	hyväksyy	tämän	ja	kiintyy	häneen	aina.	Vauva	viihtyy	jo	

aivan	ensi	viikoista	siellä	missä	muukin	perhe	on,	eikä	häntä	pidä	

eristää	omaan	sänkyynsä.	Lapsi	viihtyy	hyvin	sylissä,	ja	kun	häntä	

kosketellaan	hellästi,	hän	oppii	tuntemaan	oman	kehonsa	ja	

hallitsemaan	sitä.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	52.)	

Vauva	ominaisuuksiin	kuuluu	aineistossa	tietynlainen	viattomuus.	Vauva	ei	

arvostele	ensisijaista	hoitajaansa,	vaan	hyväksyy	ja	rakastaa	tätä	aina	juuri	

sellaisena	kuin	tämä	on.	Vauva	ei	näyttäydy	aineistossa	aktiivisena	toimijana,	vaan	

hoivaavan	ihmisen	toiminnan	kohteena,	joka	vastaa	asianmukaiseen	hoivaan	ja	
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vuorovaikutukseen	kiintymällä.	Vauvan	rakkaus	vanhempaansa	kohtaan	

näyttäytyy	aineistossa	automaattisena	seurauksena	siitä,	että	vauvaa	hoidetaan	ja	

hellitään.	Vauva	ei	itse	ole	vastuussa	tunnesuhteen	luomisesta	tai	ylläpitämisestä,	

vaan	toimii	vaistojen	varassa.	

Vauvan	merkittävimpänä	perhesuhteena	aineistossa	esitetään	vauvan	ja	tämän	

pääsiallisen	hoitajan	välinen	suhde.	Tätä	suhdetta	kuvataan	ainutlaatuiseksi,	ja	

siten	suhde	asetetaan	ensisijaiseksi	muihin	vauvan	ihmissuhteisiin	nähden.	

Mikään	muu	perhesuhde	ei	ole	vauvalle	yhtä	tärkeä	tai	läheinen.	Vauvan	

ensisijaiseksi	hoitajaksi	ja	läheisimmäksi	vuorovaikutuskontaktiksi	asetetaan	

aineistossa	vanhempi.	Vanhemmalla	on	velvollisuus	olla	läsnä	ja	vastata	vauvan	

tarpeisiin,	mutta	täydellinen	hänen	ei	tarvitse	olla.	Vauvan	ja	vanhemman	välinen	

suhde	riittää	täyttämään	vauvan	fyysiset,	psyykkiset	ja	sosiaaliset	tarpeet.		

Raskausaika	antaa	mahdollisuuden	kypsyä	henkisesti	ottamaan	lapsi	

vastaan.	Lapsen	syntymä	on	yksi	ihmiselämän	luonnollisimmista	ja	

arvokkaimmista	asioista.	Kaikkeen	ei	voi	kuitenkaan	täysin	

valmistautua,	ja	vauvan	tulo	yllättää	joka	tapauksessa.	(Hakulinen	

ym.,	2015,	ss.	28–29.)	

Lapsen	ja	vanhemman	välisen	suhteen	pohja	rakentuu	aineistossa	jo	raskauden	

aikana.	Se	perustuu	siten	jaettuun	biologiseen	siteeseen.	Aineisto	kuvaa	

vanhemmuuden	muodostumista	luonnollisena	kehityskulkuna,	osana	ihmisen	

normaalia	elinkaarta.	Vanhemmuus	on	jotain,	mihin	kypsytään,	eli	se	on	kehitystä	

eteenpäin	lapsettoman	aikuisen	roolista.	Jaettu	biologinen	side	tukee	ymmärrystä	

vanhemmuudesta	ihmisten	luonnollisena	elämänvaiheena.	

Aineistossa	korostetaan	raskausaikana	alkavan	jaetun	biologisen	siteen	roolia	

vanhemmuuteen	valmistautumisessa.	Koska	jokaisen	vanhemman	ja	lapsen	suhde	

on	yksilöllinen,	eikä	kaikkeen	voi	etukäteen	valmistautua,	vanhempaa	rohkaistaan	

luottamaan	luonnollisuudesta	kumpuavaan	kykyyn.	Jaettu	biologinen	side	

esitetään	parhaana	keinona	valmistautua	vanhemmuuteen	ennen	vauvan	
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syntymää.	Geneettinen	lähisukulaisuus	näyttäytyy	tärkeänä	osana	normaalia	ja	

luonnollista	perhesuhdetta	vanhemman	ja	lapsen	välillä.	

Lapsen	tulo	muuttaa	aikuisen	elämän,	ja	muutosta	on	vaikea	kuvitella	

etukäteen.	Tietoa	lapsen	kehityksestä	ja	vanhemmuudesta	on	tarjolla	

paljon,	mutta	sen	ymmärtää	vasta	omasta	kokemuksesta.	Tieto	

synnyttää	usein	uusia	kysymyksiä.	Vanhemmuus	ei	kuitenkaan	ole	

ensisijaisesti	tiedollinen,	vaan	tunteentäytteinen	asia.	Se	herättää	

suuria	tunteita,	eivätkä	ne	kaikki	ole	mukavia.	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	17.)	

Aikuiselle	moni	vauvanhoitoon	liittyvä	asia	on	rutiini,	itsestäänselvyys,	

mutta	vauvalle	se	on	enemmän.	Hellät	hoitotoimet	ovat	itse	asiassa	

oivallisia	yhdessäolon	ja	seurustelun	hetkiä.	Ne	vaikuttavat	myös	

tuleviin	ihmissuhteisiin	ja	vauvan	käsitykseen	omasta	itsestään.	Kun	

vanhempi	vastaa	vauvan	tarpeisiin,	vauva	kiintyy	häneen,	

varauksettomasti.	Kuten	muutkin	ihmissuhteet,	myös	kiintymyssuhde	

vauvaan	kehittyy	vähitellen.	Vanhemmat	ovat	vauvalle	maailman	

tärkeimmät	ihmiset.	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	5.)	

Vanhemman	ja	vauvan	välinen	suhde	rakentuu	aineistossa	paitsi	biologisena,	myös	

tunteisiin	perustuvana.	Vanhemmuutta	ei	tarvitse,	tai	itseasiassa	edes	voi	opetella	

tutustumalla	etukäteen	aihetta	käsittelevään	tietoon.	Vanhemmuus	esitetään	

tietoa	moniulotteisempana	ymmärryksenä,	joka	voi	syntyä	vain	kokemuksen	ja	

tunteiden	kautta.	

Vanhemmalle	tämä	tunneside	kehittyy	toisaalta	biologisesti,	toisaalta	

vuorovaikutuksessa	vauvaan	ja	arkisen	hoidon	kautta.	Vauva	taas	rakastaa	

vanhempiaan	heti	syntymästä	lähtien,	jos	vanhempi	hoivalla	ja	yhteisellä	ajalla	

ylläpitää	tätä	kiintymystä.	Aineistossa	vanhemman	ei	tarvitse	olla	täydellinen,	ja	

vanhempi	voi	kehittyä	lapsen	kasvaessa.	



	 	 	
	

28	

Vanhempien	hoiva	ja	hellyys	kertovat	vauvalle,	kuka	hän	on.	Lapsen	

minuus	syntyy	vuorovaikutuksessa	hänelle	läheisten	ihmisten	kanssa.	

Hän	näkee	itsensä	sellaisena	kuin	hänelle	tärkeät	ihmiset	hänet	

näkevät.	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	5.)	

Vanhemmuus	on	jatkuvaa	vastuuta.	Rakkaus	lapseen	asettaa	aikuisen	

elämään	uudet	rajat.	On	katsottava	ylös	kurkottelevan	lapsen	perään,	

vaikka	tekisi	mieli	istahtaa	ja	lukea	lehteä.	Lapsiperheessä	on	

laitettava	ruokaa	monta	kertaa	päivässä,	vaikka	aikuiset	pärjäisivät	

vähemmällä.		(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	16.)	

Vanhemman	ja	vauvan	välinen	suhde	on	luonteeltaan	epäsymmetrinen.	

Vanhemmalla	on	vastuu	vauvan	hyvinvoinnista,	mutta	myös	valta	muokata	sitä,	

millainen	ihminen	lapsesta	tulee	ja	miten	tämä	näkee	itsensä.	Vanhempi	on	se,	joka	

aineistossa	hallitsee	vuorovaikutusta	ja	sitä	kautta	syntyvää	suhdetta	vauvaan.	

Tämä	valta	ja	vastuu	luo	vauvaa	hoitavalle	vanhemmalle	lapseen	liittyviä	

velvollisuuksia.	Vanhemman	tulee	määritellä	omat	tarpeensa	uudelleen.	Lapsen	

hyvinvointiin	ja	turvallisuuteen	liittyvät	velvollisuudet	tulee	asettaa	omien,	

vähemmän	tärkeiden	halujen	ja	tarpeiden	edelle.	

Kylvetettäessä	vauva	pestään	päästä	alkaen	jalkoihin	päin.	Päälakea	

sivellään	vedellä	ja	varotaan	veden	joutumista	silmiin.	Kaula,	kainalot	

ja	ihopoimut	puhdistetaan	erityisen	huolellisesti.	(Hakulinen	ym.,	

2015,	s.	69.)	

Vanhempana	olo	yksin	silloin,	kun	se	ei	ole	oma	tietoinen	valinta,	voi	

olla	hyvin	raskasta.	Itseltä	ei	kannata	vaatia	liikaa,	jos	jää	yksin	

avioeron	tai	puolison	kuoleman	takia	tai	muusta	syystä.	Tukea	pitää	

ja	kannattaa	silloin	hakea	sukulaisilta,	ystäviltä,	neuvolasta	tai	

perhetyöntekijöiltä.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	57.)	
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Vanhempi	ei	kategoriana	sisällä	tietoa	sukupuolesta.	Vanhemman	sukupuoli	

jätetään	määrittämättä	joko	käyttämällä	termiä	vanhempi	tai	käyttämällä	

passiivia.	Vauva	on	hoidon	kohteena,	mutta	tekstissä	jätetään	määrittämättä,	kuka	

vauvaa	hoitaa.	Sukupuolineutraali	vanhempi	saatetaan	kuitenkin	sukupuolittaa	

äidiksi	ja	isäksi	eri	tilanteissa.	Palaan	sukupuolitettuihin	vanhempiin	myöhemmin.	

Vanhemmista	puhutaan	aineistossa	useimmiten	monikossa.	Yhden	vanhemman	

perhe	näyttäytyy	poikkeuksena.	Vaikka	vauvan	hyvinvoinnille	riittää	yksi	

perhesuhde,	vanhemman	kannalta	sellainen	tilanne	ei	ole	toivottava.	Yhden	

vanhemman	perhettä	käsiteltäessä	korostuu	tuen	tarve	sekä	silloin,	kun	

perherakenne	on	syntynyt	suunnitellusti	että	silloin,	kun	se	on	seurausta	

parisuhteen	päättymisestä.	

Yhden	vanhemman	perhe	näyttäytyy	aineistossa	hyväksyttävänä	ratkaisuna	

erityistilanteissa,	mutta	myös	huolenaiheena.	Huoli	kohdistuu	ensisijaisesti	

vanhemman	jaksamiseen.	Vauvan	hoitaminen	ja	tarpeiden	täyttäminen	vaatii	

vanhemmalta	paljon,	ja	yhden	vanhemman	perheessä	ei	ole	toista	vanhempaa	

jakamassa	arkisia	vastuita.	

Vaikka	vanhemman	tehtävänä	periaatteessa	on	täyttää	vauvan	kaikki	tarpeet,	

yhden	vanhemman	perheessä	korostuu	vanhemman	resurssien	ja	tarpeiden	

huomioon	ottaminen.	Isovanhempien,	ystävien	ja	muiden	vanhemman	läheisten	

tarjoama	tuki	nähdään	erityisen	merkityksellisenä	tässä	tilanteessa,	ja	vauvalle	

kehotetaan	luomaan	kiinteitä	suhteita	myös	johonkin	toiseen	aikuiseen	kuin	

omaan	vanhempaan.	Näiden	läheissuhteiden	syntyminen	on	kuitenkin	edelleen	

vanhemman	vastuulla,	eikä	suhde	näyttäydy	perhesuhteena	vauvan	ja	muun	

aikuisen	välillä.	Palaan	tähän	käsitellessäni	isovanhempien	ja	vauvan	välistä	

suhdetta	sekä	vanhemman	tukiverkostoja.	
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4.2 Äiti ja isä sukupuolitettuina vanhempina 

Analysoimissani	opaskirjoissa	lasta	hoivaa	vanhempi.	Vanhempi	ei	sanana	ota	

kantaa	sukupuoleen.	Se	voi	viitata	naiseen,	mieheen	tai	muunsukupuoliseen	

vanhempaan.	Sukupuolineutraalin	termin	käyttäminen	tarjoaa	lukijalle	

mahdollisuuden	itse	määritellä	oma	sukupuolensa	ja	roolinsa	vanhempana.		

Vanhempi	kuitenkin	myös	sukupuolitetaan	tekstissä	usein	äidiksi	tai	isäksi.	

Raskaus	valmistaa	naista	tulevaan	äitiyteen:	niin	hormonit	kuin	

kasvava	vatsakin	auttavat	valmistautumaan	tulevaan	

elämänmuutokseen.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	28.)	

Varsinkin	ensimmäinen	raskaus	on	suuri	muutos	naisen	elämässä.	

Tuleva	äiti	miettii	asioita	aivan	uudesta	näkökulmasta,	koska	hän	

kantaa	itsensä	lisäksi	vastuuta	myös	syntyvän	lapsen	kehittymisestä	

ja	hyvinvoinnista	[––].	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	29.)	

Äidin	kategoriaan	kuuluu	aineistossa	biologinen	ulottuvuus.	Ennen	syntymää	lapsi	

kasvaa	naisen	kohdussa,	ja	on	kiinteä	osa	naista.	Tulevan	äidin	ja	vauvan	välinen	

suhde	alkaakin	jo	raskausaikana,	kun	vastuu	omasta	terveydestä	laajenee	

vastuuksi	lapsen	hyvinvoinnista.	Kasvava	vatsa	ja	muut	ulospäin	näkyvät	

muutokset	sekä	hormonitoiminta	muuttavat	naista	myös	fyysisesti.	Aineistossa	

raskaus	ja	sen	tuoma	biologisuus	mahdollistaa	naisen	kehittymisen	äidiksi.	Äidiksi	

kasvamisen	biologisuudessa	korostuu	käsitys	äidistä	luonnollisena	vanhempana.	

Vanhempi	voi	kertoa	vauvalleen,	minkä	tunteen	kanssa	vauva	

parhaillaan	painii:	”Olet	kiukkuinen,	kerropa,	mikä	sinua	kiukuttaa,	

sekö,	kun	pallo	karkaa	jatkuvasti	käsistäsi,	älä	ole	huolissasi,	äiti	

ottaa	syliin.	Keksitään	jotain	parempaa	tekemistä.”	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	9.)	
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Vauvan	kannalta	on	tärkeää,	että	hänen	vihjeitään	ymmärretään	ja	

hänen	toiveitaan	toteutetaan	mahdollisuuksien	mukaan.	Kun	lapsi	

esimerkiksi	kumartuu	syöttötuolissa	eteenpäin	ja	osoittaa	haluavansa	

nousta,	vanhempi	voi	vahvistaa	sanoin	tekemistä:	”Kaikki	syöty,	äiti	

nostaa	sinut	alas.”	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	11.)	

Vanhempi	sukupuolitetaan	aineistossa	äidiksi	usein,	kun	annetaan	konkreettisia	

esimerkkejä	hoito-	tai	kasvatustoimenpiteistä.	Äiti	esiintyy	aineistossa	vauvan	

hoivaajana	ja	lohduttajana.	Äiti	sanoittaa	vauvan	tunteet,	syöttää	ja	vaihtaa	vaipan.	

Juuri	äiti	ymmärtää,	mitä	vauva	haluaa	ja	tarvitsee,	ja	osaa	vastata	vauvan	

tarpeisiin.	Konkreettinen	hoiva	ja	siihen	liittyvä	vuorovaikutus	sisällytetään	äidin	

kategorian	velvollisuudeksi.	Äidille	kuuluvat	vaikeat	tilanteet,	joissa	vauvalla	on	

hätä	tai	pulma.	Äidin	kykyä	selvitä	näistä	tilanteista	ei	kyseenalaisteta	eikä	sitä	

perustella	millään.	Äidin	vanhemmuus	näyttäytyy	luonnollisena,	sisäsyntyisenä	

ominaisuutena.	

Vauvan	ja	vanhemman	on	hyvä	oppia	toimimaan	samaan	tahtiin.	

Silloin	vauva	kokee,	että	hän	voi	vaikuttaa	itselleen	tapahtuviin	

asioihin.	Joskus	on	vaikea	toimia	samassa	tahdissa	vauvan	kanssa.	

Kun	vauva	itkee	ja	vanhempi	hermostuu,	vauvan	rauhoittaminen	on	

hankalaa.	Vauvan	nukuttaminen	voi	olla	vapaailtaansa	viettämään	

lähtevälle	äidille	vaikeaa.	Vauva	ei	tällöin	nukahda	helposti,	koska	

äidin	vireystila	on	erilainen	kuin	vauvan.	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013b,	ss.	10–11.)	

Äiti	voi	olla	väsynyt	ja	alakuloinen.	Unirytmin	rikkoutuminen	ja	

hormonaaliset	muutokset	vaikuttavat	mielialaan.	Väsynyt	äiti	epäilee	

helposti	omia	taitojaan	hoitaa	lasta.	Se	on	ymmärrettävää,	sillä	

eläminen	uuden	ihmisen	kanssa	vaatii	opettelua	ja	aikaa.	

(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	17.)	
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Äidin	ensisijaisuus	korostuu	myös	vanhemmuuden	vaikeita	puolia	käsittelevissä	

aineiston	osissa.	Vauvan	ja	vanhemman	erilaiset	rytmit	ja	niiden	tuomat	pulmat	

ovat	haaste	nimenomaan	äidille.	Aineistossa	yöllinen	hoiva	ja	siihen	kuuluva	

heräily	asetetaan	äidin	tehtäväksi.	Samoin	vanhemmuuden	ikävät	biologiset	

ulottuvuudet,	kuten	hormonien	ja	unettomuuden	vaikutus	mielialaan,	kuuluvat	

äidin	ominaisuuksiin.	

Äidin	irtautuminen	vauvanhoidon	arjesta	voi	olla	vaikeaa.	Äidin	vapaaillan	on	

mahdollista	alkaa	vasta,	kun	vauva	nukahtaa.	Vauva	ei	nukahda,	jos	aistii	äidin	ja	

vauvan	erilaiset	vireystilat.	Aineistossa	ratkaisuksi	tarjotaan	ainoastaan	vauvan	ja	

äidin	virittäytyminen	mahdollisimman	yhtenäiseen	rytmiin,	ei	esimerkiksi	

velvollisuuksien	jakamista	toisen	vanhemman	tai	muun	hoitajan	kanssa.	Äidin	ja	

vauvan	välinen	yhteys	näyttäytyy	luonnonlakina,	jota	ei	ole	mahdollista	muuttaa.	

Lapsen	hoito	kuuluu	molemmille	vanhemmille.	Vastasyntyneestä	

huolehtiminen	on	aikuiselle	monin	tavoin	rikastuttava	kokemus.	

Imetys	sitoo	äidin	tiukasti	vauvaansa,	mutta	kaikkea	muuta	

vauvanhoitoa	isä	oppii	yhtä	hyvin.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	53.)	

Äidin	kyky	toimia	vanhempana	näyttäytyy	luonnollisena	jatkumona	raskauden	

aikana	syntyneelle	biologiselle	siteelle.	Äidin	ja	vauvan	läheinen	suhde	jatkuu	

imetyksen	ansiosta.	Äiti	esitetään	tekstissä	ainoana,	joka	voi	tarjota	lapselle	

ravintoa,	jolla	tämä	pysyy	hengissä.		Äiti	on	siten	vauvalle	välttämätön	vanhempi.	

Äidin	myötä	myös	toinen	vanhempi	sukupuolitetaan	isäksi.	Isän	vanhemmuus	on	

ennen	kaikkea	sosiaalista	vanhemmuutta,	eikä	perustu	luonnollisuuteen	samalla	

tavalla	kuin	äidin	vanhemmuus.	Isää	kannustetaan	osallistumaan	perhe-elämään	ja	

luomaan	suhdetta	vauvaan	kertomalla,	että	isän	on	mahdollista	oppia	sitä	yhtä	

hyvin	kuin	äidin.	Aineistossa	rakentuu	asetelma,	jossa	äiti	osaa	itsestään	selvästi	

hoitaa	vauvaa,	kun	taas	isän	kykyä	oppia	sitä	pitää	erikseen	kannustaa.	
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Vauva	rakastaa	matkimista:	vanhempien	ilmeiden	jäljittely	on	

hauskaa.	Kun	isä	tai	äiti	työntää	kielensä	suusta	ulos,	vauva	tekee	

samoin.	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	14.)	

Vauvan	on	hyvä	tottua	alusta	lähtien	siihen,	että	molemmat	

vanhemmat	hoitavat	häntä	omalla	tavallaan.	Lapsen	ja	isän	suhde	

kehittyy	paremmin,	jos	äiti	ei	yritä	toimia	”tulkkina”	heidän	välillään.	

(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	53.)	

Aineistossa	esitetään	tavoiteltavana	ja	toivottavana	tilana,	että	molemmat	

vanhemmat	luovat	yksilöllisen	perhesuhteen	vauvaan.	Vauvaperheen	arjen	

toiminnoissa	isä	näyttäytyy	aineistossa	äidin	kanssa	tasaveroisena	vanhempana,	

kun	kyse	on	lapsen	leikittämisestä	tai	viihdyttämisestä.	Vauvan	toisena	

vanhempana	isää	kannustetaan	ottamaan	vastuuta	vauvan	hoivasta	omista	

lähtökohdistaan	käsin.	

Vauvaperheen	arjessa	isän	rooli	ja	taidot	näyttäytyvät	kuitenkin	epävarmempina	

kuin	äidin.	Aineistossa	tuodaan	esiin	äidin	valta	hallita	ja	rajoittaa	isän	ja	vauvan	

välistä	suhdetta.	Tällainen	vallankäyttö	ymmärretään	haitalliseksi,	mutta	sen	

tuominen	esiin	isän	ja	vauvan	välisen	suhteen	yhteydessä	viittaa	siihen,	että	kyse	

on	suomalaisessa	perhe-elämässä	olemassa	olevasta	ilmiöstä.	

Äidille	asetettava	ensisijainen	vastuu	vauvasta	tuottaa	laajan	vallan	hallita	vauvan	

perhesuhteita.	Tämä	näkyy	paitsi	vauvan	ja	isän	välisessä	suhteessa,	myös	

sisarusten	ja	isovanhempien	asemassa	vauvaperheessä.	Käsittelen	näitä	perhe-	ja	

läheissuhteita	tarkemmin	myöhemmissä	alaluvuissa.	

Isiä	ohjataan	ja	tuetaan	olemaan	äidin	tukena	synnytyksessä	ja	

hoitamaan	vauvaa	yhdessä	äidin	kanssa.	Neuvolasta	tehtävä	

kotikäynti	pyritään	ajoittamaan	siten,	että	molemmat	vanhemmat	

ovat	kotona.	Jos	raskaana	olevan	kumppani	on	nainen	tai	lapsi	on	

syntymässä	perheeseen,	jossa	on	useampi	kuin	kaksi	vanhempaa,	
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neuvola	on	heidän	tukenaan	siinä	missä	isienkin.	(Hakulinen	ym.,	

2015,	s.	28.)	

Isää	ja	äitiä	määrittää	aineistossa	sukupuoli	ja	sen	mukana	tulevat	perinteiset	

rooliodotukset.	Isä	on	vanhempana	toissijainen	äitiin	nähden.	Vaikka	isän	

osallistuminen	synnytykseen	ja	vauvan	hoitamiseen	on	toivottavaa,	ei	siihen	liity	

samaa	välttämättömyyttä	kuin	lapsen	synnyttävän	äidin	tapauksessa.	Isän	

osallistumien	vauvanhoitoon	on	toivottavaa,	mutta	vapaaehtoisempaa	kuin	äidin.	

Aineistossa	tunnistetaan	perheiden	ja	parisuhteiden	monimuotoisuus,	mutta	

lähinnä	synnytyksen	yhteydessä.	Äidin	puolisosta	puhutaan	pääasiassa	isänä,	ja	

perheiden	moninaisuus	huomioidaan	eräänlaisena	lisäyksenä,	

jälkihuomautuksena.	Vaikka	perheessä	voi	olla	vanhempia	useampi	kuin	kaksi,	ja	

eivätkä	heidän	sukupuolensa	välttämättä	vastaa	heteronormatiivisen	parisuhteen	

oletuksia,	tämä	näyttäytyy	poikkeuksena	normaalista.	Aineiston	vauvan	hoitoa	

käsittelevissä	osioissa,	joissa	vauvaperheen	voi	varsinaisesti	katsoa	

muodostuneen,	toiseen	vanhempaan	viitataan	aina	isänä.		

Isäkään	ei	selviä	odotusajasta	ilman	monia	kysymyksiä	ja	

epävarmuutta.	Mies	saattaa	pohtia,	onko	hänestä	isäksi	ja	esikuvaksi	

lapselle	tai	riittävätkö	rahat	uudessa	elämäntilanteessa.	Vastuu	

saattaa	pelottaa.	Puolison	lisäksi	miehen	kannattaa	puhua	lapsen	

odotuksesta	toisten,	samassa	tilanteessa	olevien	tai	kokeneempien	

isien	kanssa.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	30.)	

Kun	äiti	ja	isä	jakavat	vanhempana	olemisen,	vauva	saa	turvaa	ja	

tukea	kehitykselleen	molemmilta	vanhemmilta.	Isyydellä	on	suuri	

merkitys	miehelle	itselleen.	Myös	parisuhde	voi	usein	paremmin,	kun	

lapsen	hoito	ja	kasvatus	ovat	molempien	vanhempien	vastuulla.	

(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	27.)	
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Aineistossa	isäksi	valmistaudutaan	jo	raskauden	aikana,	mutta	valmistautuminen	

ja	siihen	liittyvät	huolet	ovat	erilaisia	kuin	tulevalla	äidillä.	Isän	kategoriaan	

kuuluu	huoli	perheen	toimeentulosta	muuttuvassa	tilanteessa,	sekä	kyky	toimia	

esikuvana	tulevalle	lapselle.	Tämä	heijastelee	ydinperheideologista	käsitystä	

sukupuolten	välisestä	työnjaosta,	jonka	mukaan	mies	on	perheen	ensisijainen	

elättäjä	naisen	vastatessa	kodista.	

Isän	vanhemmuus	ei	näyttäydy	aineistossa	luonnollisena	seurauksena	lapsen	

siittämisestä.	Isän	vanhemmuus	on	vahvemmin	sosiaalista	vanhemmuutta.	Isän	ja	

lapsen	välistä	suhdetta	ja	siihen	liittyviä	tunnesiteitä	ei	aineistossa	esitetä	samalla	

tavalla	väistämättömänä	kuin	äidin	ja	lapsen	välinen	suhde.	Isän	vanhemmuutta	

pitää	perustella	sekä	isän	itsensä	että	lapsen	edun	kannalta.	Isän	ja	lapsen	välisen	

suhteen	tärkeyttä	painotetaan	korostamalla	sen	tärkeyttä	toisaalta	isälle.	Isän	

osallistumista	lapsen	hoivaan	ja	äidille	luontaisesti	lankeavan	vastuun	jakamista	

perustellaan	myös	parisuhteen	hyvinvoinnilla.	Vauvalle	isä	näyttäytyy	aineistossa	

lisäturvana,	äidin	vanhemmuuden	ollessa	välttämättömyydessään	ensisijaista.	

4.3 Sisarussuhteet vauvaperheessä 

Vanhemmat	ja	sisarukset	ovat	pienen	parhaat	leikkikaverit.	Läheisten	

ihmisten	ilmeet	ja	liikkeet	ovat	leluista	parhaimmat.	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	14.)	

Vanhempien	lisäksi	vauvaperheeseen	saattaa	kuulua	vauvan	sisaruksia.	Sisarukset	

ovat	ainoita	lapsia,	joihin	vauvalla	on	aineistossa	läheissuhteita.	Vauvalle	

vanhemmat	sisarukset	kuuluvat	siihen	perheeseen,	johon	hän	syntyy.	He	ovat	

mukana	vauvan	elämässä	alusta	asti.	Vauvan	näkökulmasta	sisaruksen	tehtävänä	

aineistossa	on	viihdyttää	ja	olla	vanhempien	ohella	vauvan	leikkiseurana.	

Sisaruksen	syntyminen	tuo	mukanaan	uusia	haasteita	muille	lapsille.	

Hankalin	vaihe	on	joillakin	lapsilla	heti	vauvan	synnyttyä,	toisilla	taas	
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vasta	sitten	kun	vauva	alkaa	liikkua	enemmän.	Lapsi	voi	odottaa	

vauvaa	innokkaasti,	mutta	mustasukkaisuus	on	kuitenkin	olemassa.	

Tunnetta	on	verrattu	tilanteeseen,	jossa	puoliso	toisi	kotiin	uuden	

miehen	tai	vaimon.	(Hakulinen	ym.,	2015,	ss.	78–79.)	

Perheen	vanhemmille	lapsille	uuden	sisaruksen	syntyminen	on	suuri	muutos	

entiseen	perhekokoonpanoon.	Sisarukset	eivät	ole	voineet	vaikuttaa	vauvan	

syntymiseen,	vaan	uusi	perheenjäsen	tulee	heidän	elämäänsä	heidän	tahdostaan	

riippumatta.	Sisarukset	tarvitsevat	vanhempia	rakentamaan	suhdetta	vauvaan	ja	

ohjaamaan	sen	kehitystä.	

Sisarusten	välisen	suhteen	ytimessä	ovat	aineistossa	tunteet	ja	niiden	hallinta.	

Sisaruksille	vauva	saattaa	olla	odotettu	ja	toivottu	perheenjäsen,	mutta	samalla	se	

on	kilpailija,	joka	vie	vanhempien	aikaa	ja	huomiota.	Vauva	voikin	olla	sisarusten	

näkökulmasta	uhka	heidän	asemalleen	ja	aiemmille	perhesuhteille.	Sisaruuteen	

kuuluu	mustasukkaisuus	vanhemmista.	Vauvaoppaiden	sisarsuhteita	käsittelevät	

kohdat	keskittyvät	siihen,	miten	tätä	mustasukkaisuutta	voidaan	hillitä,	ja	miten	

vanhemmat	voivat	tukea	positiivisen	sisaruussuhteen	muodostumista.	

Kun	vauva	on	mukana	perheen	yhteisissä	puuhissa,	hän	oppii	

tuntemaan	eri	perheenjäsenet	ja	samalla	vauva	tulee	sisaruksille	

tutuksi.	Vauvasta	tulee	mukava	osa	siskojen	ja	veljien	elämää	

varsinkin,	jos	he	saavat	osallistua	vauvan	hoitoon.	Isoveli	ja	-sisko	

kaipaavat	myös	vanhempien	huomiota	ja	rakkautta,	helliä	sanoja	ja	

läheisyyttä.	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013a,	s.	7.)	

Vauvasta	kannattaa	puhua	”meidän	vauvana”:	vauva	on	perheen	

yhteinen.	Vanhemmalle	lapselle	on	hyvä	usein	kertoa,	että	häntä	

rakastetaan	ja	että	hän	on	tärkeä	vanhemmille.	Häntä	pitäisi	myös	

kiittää	asioista,	jotka	hän	jo	osaa,	ja	joita	vauva	vasta	opettelee.	

(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	79.)	
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Aineiston	mukaan	sisarusten	välisen	perhesuhteen	syntymisessä	tärkeää	on	

yhteiset	jaetut	kokemukset	arjessa	ja	niiden	mukana	syntyvä	tunne	yhteisestä	

perheestä.	Vanhempi	rakentaa	sisaruussuhdetta	ottamalla	vauvan	ja	tämän	

sisarukset	mukaan	yhteisiin	hetkiin	sekä	osallistamalla	sisaruksia	vauvan	hoitoon.	

Sisarusten	ja	vauvan	suhteen	ohjaaminen	hyväksyttyyn	suuntaan	on	vanhemman	

vallassa.	

Aineistossa	vanhempaa	neuvotaan	vähentämään	vauvan	tuomaa	uhkaa	kehumalla	

sisaruksen	taitoja	ja	piirteitä,	jotka	tekevät	juuri	tästä	erityisen	ja	joita	vauva	ei	

korvaa.	Vanhempi	rakentaa	vauvan	ja	sisaruksen	välistä	yhteyttä	myös	puheen	

tasolla	liittämällä	vauvan	osaksi	sisaruksen	omaa	perhettä.	

Samoin	kuin	vanhemman	ja	vauvan	välinen	suhde,	myös	vanhemman	ja	sisaruksen	

välisessä	suhteessa	vallitsee	epäsymmetrinen	riippuvuus.	Vauvan	ja	sisaruksen	

välisen	perhesuhteen	pohjana	on	yhteiset	vanhemmat	ja	siitä	seuraavat	jaetut	

kokemukset	yhteisestä	arjesta.	Tässä	perhesuhteessa	korostuu	vanhemman	valta	

ohjata	suhdetta	toivottuun	suuntaan	puhumalla	vauvasta	osana	sisaruksen	

perhettä.	

4.4 Isovanhemmat ja perheen ulkopuolinen tukiverkosto 

Vauvaperheen	ulkopuolisiin	kategorioihin	kuuluvat	aineistossa	isovanhemmat,	

vanhempien	ystävät	ja	perhettä	tukevat	ammattilaiset,	sekä	vanhempien	muut	

aikuissuhteet.	Vauvaperheen	ulkopuolisista	aikuisista	merkittävimmän	roolin	

aineisto	tarjoaa	isovanhemmille.	

Isovanhemmat	ovat	erityisiä	lapsen	elämässä.	Kaikilla	lapsilla	ei	

kuitenkaan	ole	isovanhempia	elämässään	mukana.	Silloin	jostakin	

muusta	perheelle	tärkeästä	aikuisesta	voi	tulla	lapselle	yhtä	tärkeä.	

(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	17.)	
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Isovanhemmilla	on	aineistossa	erityinen,	ainutlaatuinen	suhde	vauvaan.	

Aineistossa	isovanhempien	ja	vauvan	välistä	suhdetta	ei	erityisesti	perustella.	Sen	

voi	kuitenkin	nähdä	jatkumona	vanhempien	ja	isovanhempien	väliselle	

perhesuhteelle.	Siten	sen	pohjana	on	samantapaiset	biologiset	ja	sosiaaliset	siteet	

kuin	vanhempien	ja	lasten	välisissä	suhteissa.	Isovanhemmat	ovat	tärkeitä,	koska	

he	ovat	vanhempien	vanhempia.	

Isovanhemmat	eivät	kuitenkaan	ole	vauvan	elämässä	täysin	välttämättömiä.	

Sellaisessa	tilanteessa,	jossa	isovanhempia	ei	ole,	saman	tapaisen	kiinteän	perheen	

ulkopuolelle	ulottuvan	suhteen	voi	muodostaa	muuhunkin	tärkeään	aikuiseen.	

Isovanhemman,	lapsen	ja	vanhempien	välisen	suhteen	ylläpitämisestä	

poikkeaminen	täytyy	kuitenkin	perustella.	Suhde	isovanhemmat	korvaavaan	

aikuiseen	näyttäytyy	toissijasena,	jos	isovanhempien	on	mahdollista	osallistua	

vauvaperheen	elämään.		

Monissa	perheissä	isovanhemmat	ovat	luonteva	ja	tärkeä	osa	

perhettä.	He	osallistuvat	yleensä	mielellään	vauvan	hoitoon.	Samalla	

isovanhemmille	nousevat	mieleen	ajat,	jolloin	omat	lapset	olivat	

pieniä.	Isovanhempien	saattaa	jopa	olla	helpompi	helliä	

lapsenlapsiaan	kuin	aikoinaan	omia	lapsia.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	

80.)	

Isovanhemmat	kuvataan	merkittävänä	osana	monen	vauvaperheen	elämää.	Ilmaus	

”monissa	perheissä”	kuitenkin	kertoo	samalla,	että	näin	ei	välttämättä	ole	kaikissa	

perheissä.	Isovanhempien	perheenjäsenyyttä	korostetaan	kuvaamalla	sitä	

luontevaksi	ja	tärkeäksi.	Tämä	tarve	painottaa	perheeseen	kuulumista	kuitenkin	

samalla	kyseenalaistaa	isovanhempien	perheenjäsenyyden.	

Isovanhemmat	toimivat	eräänlaisena	siltana,	joka	liittää	vauvan	ja	ydinperheen	

muuhun,	kaukaisempaan	sukuun.	Vaikka	isovanhemman	ja	vauvan	suhde	toimii	

ikään	kuin	jatkeena	vanhempien	lapsuudenajan	perheille,	se	myös	poikkeaa	

vanhempien	ja	lasten	välisestä	suhteesta.		
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Isovanhemmilta	lapsi	voi	saada	jakamatonta	huomiota	ja	rakkautta.	

Toisilla	on	mahdollisuus	auttaa	vauvanhoidossa	aina	pyydettäessä.	

Toiset	voivat	olla	vielä	mukana	työelämässä	ja	asua	kaukana,	jolloin	

he	pääsevät	vain	harvoin	auttamaan	lapsensa	perhettä.	Jotkut	

isovanhemmista	voivat	olla	arkoja	yhteydenpidossa.	(Mannerheimin	

Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	17.)	

Isovanhemmilla	on	kaksi	pääasiallista	tehtävää.	He	voivat	toimia	vanhempien	

tukena	ja	apuna	vauvan	hoidossa.	Aineisto	olettaa	isovanhempien	haluavan	tehdä	

näin,	mutta	isovanhempien	elämäntilanne	saattaa	estää	apuna	olemisen.	

Isovanhempi	tarjoaa	lapsenlapselle	hellimistä	ja	erityistä	huomiota.	

Isovanhemman	rooliin	kuuluu	siis	ylimääräisten	hyvien	tuntemusten	ja	

kokemusten	tuottaminen	vauvalle.	

Isovanhempisuhteelle	on	aineistossa	leimallista	sen	vapaaehtoisuus.	Toisin	kuin	

vanhemmuuteen,	isovanhemmuuteen	ei	kuulu	velvoitetta	vauvan	hoitamiseen.	

Isovanhemmat	ovat	tärkeä	läheissuhde	vauvaperheen	jäsenille,	mutta	välttämätön	

osa	vauvaperhettä	he	eivät	ole.		

Olivatpa	isovanhemmat	millaisia	tahansa	lapsen	ja	myös	vanhempien	

etu	on,	jos	lapsen	ja	isovanhempien	välille	kehittyy	hyvä	ja	lämmin	

suhde.	Isovanhempien	mielipiteitä	kannattaa	kuunnella,	mutta	

päätösvalta	lapsen	kasvatuksesta	ja	hoidosta	on	vanhemmilla.	

(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013b,	s.	17.)	

Isovanhemmilla	ei	ole	itsestään	selvää	oikeutta	vauvaperheen	jäsenyyteen,	vaan	

heidän	ja	vauvan	välinen	suhde	on	vanhempien	hallinnassa.	Isovanhemmat	

osallistuvat	lapsen	kasvatukseen	ja	hoitoon	vanhempien	ehdoilla.	Vanhemmilla	on	

oikeus	tehdä	lasta	koskevat	päätökset,	sekä	tarvittaessa	rajoittaa	isovanhemman	

vaikutusta	lapseen.	Isovanhemman	ja	vauvan	välisellä	suhteella	on	kuitenkin	oma	

erityinen	asemansa,	joka	nostaa	sen	tärkeimmäksi	perheen	ulkopuoliseksi	

suhteeksi	vauvalle.	
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Jos	vanhempi	huomaa	usein	pohtivansa	omaa	riittämättömyyttään	ja	

jaksamattomuuttaan,	asiaa	on	hyvä	pohtia	jonkun	toisen	aikuisen	

kanssa	ja	hakea	tukea.	Lyhyetkin	kahdenkeskiset	keskustelut	puolison,	

hyvän	ystävän	tai	vaikkapa	terveydenhoitajan	tai	toisten	

samanlaisessa	tilanteessa	olevien	aikuisten	kanssa	auttavat.	

(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	2013b.)	

Vanhempien	ystävät,	ammattilaiset	ja	muut	aikuiset	asetetaan	opaskirjoissa	

perheen	ulkopuolelle	selvemmin	kuin	isovanhemmat.	Muiden	aikuisten	tehtävänä	

vauvaperheessä	on	tukea	kuormittuneita	vanhempia	ja	tarjota	neuvoja.	Heitä	

käsitellään	vanhemman	näkökulmasta,	eikä	heillä	välttämättä	ole	minkäänlaista	

suhdetta	muihin	perheenjäseniin.	Muiden	aikuisten	tehtävänä	on	varmistaa	

vanhemman	hyvinvointi,	jotta	vanhempi	kykenee	paremmin	huolehtimaan	

lapsestaan.	

Silloin,	kun	lapsi	syntyy	toivotusti	yhden	vanhemman	perheeseen,	

kannattaa	läheinen	ystävä,	mummi	tai	kummi	tutustuttaa	vauvaan	jo	

vastasyntyneenä.	Näin	molemmat	tottuvat	toisiinsa	ja	vanhemman	on	

helpompi	pyytää	apua	myöhemmin,	jos	sitä	tarvitaan.	Samassa	

tilanteessa	olevilta	voi	saada	arvokasta	vertaistukea.	(Hakulinen	ym.,	

2015,	s.	57.)	

Vauvan	ja	useimpien	perheen	ulkopuolelle	jäävien	aikuisten	välillä	ei	aineistossa	

yleensä	esiinny	läheissuhdetta,	lukuunottamatta	suhdetta	isovanhempiin,	jota	

käsittelin	aiemmin.	Sellaiset	tilanteet,	joissa	vanhempaa	kannustetaan	edistämään	

vauvan	ja	toisen	aikuisen	välistä	suhdetta,	liittyvät	odotuksista	poikkeaviin	

olosuhteisiin,	kuten	yhden	vanhemman	perheeseen.	Silloin	vauvan	ja	toisen	

aikuisen	välisen	suhteen	muodostaminen	on	vanhemman	edun	mukaista,	sillä	

toinen	aikuinen	voi	tarvittaessa	auttaa	vauvan	hoitamisessa.	Poikkeavassa	

perhetilanteessa	olevalle	vanhemmalle	perheen	ulkopuoliset	aikuiset	voivat	myös	

toimia	vertaistukena.		
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Uusiin	aikuisiin	voi	tutustua	leikkipuistoissa,	vanhempilapsikerhoissa	

tai	vaikkapa	MLL:n	perhekahviloissa.	Vauvatkin	nauttivat	toistensa	

seurasta.	He	tarkkailevat	ikätovereidensa	käyttäytymistä	ja	jakavat	

tunteitaan	ja	kokemuksiaan.	(Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	

2013b,	s.	18.)	

Vanhemman	saaman	vertaistuen	lisäksi	samassa	elämäntilanteessa	olevat	aikuiset	

tuovat	vauvan	laajenevaan	elämänpiiriin	oman	ikäisiä	lapsia.	Aineistossa	ei	

kuitenkaan	näyttäydy	erityisen	merkittävänä	suhde	juuri	tiettyyn	lapseen,	vaan	

kyse	lienee	jonkinlaisesta	rinnakkaistoiminnasta.	Tämä	on	sinänsä	ymmärrettävää	

vauvaikäisistä	puhuttaessa.	Varsinaisen	perhesuhteen	syntymiseen	vaadittua	arjen	

jakamista	tai	tunnesidettä	tuskin	pääsee	syntymään	tällaisissa	ajoittaisissa	

kohtaamisissa.	Nämä	lapsisuhteet	syntyvät	aikuisen	ehdoilla	ja	ohjauksessa,	ja	

varsinaisten	omaehtoisten	tärkeiden	ystävyyssuhteiden	muodostuminen	

ajoittunee	myöhäisempiin	ikävaiheisiin.	

4.5 Sikiö perheen rajoilla 

Ennen	syntymää	kohdussa	kasvavaan	lapseen	viitataan	aineistossa	useimmiten	

sikiönä.	Sikiö	muodostaa	aineistossa	erityisen	perheen	rajalle	sijoittuvan	

kategorian.		Toisin	kuin	vauva,	joka	on	itsenäinen	yksilö,	sikiö	näyttäytyy	

aineistossa	osana	raskaana	olevaa	ihmistä.	

22	viikon	ikäinen	sikiö	on	noin	30	cm	pitkä	ja	painaa	400–600	g.	Se	liikkuu	

niin,	että	ensisynnyttäjäkin	tuntee	liikkeet.	Sydämen	lyönnit	kuuluvat	hyvin.	

Viikolla	24	kohdun	pohja	on	navan	korkeudella.	Nopeampi	kohdun	kasvu	on	

usein	merkki	kaksosista.	Sikiö	harjoittelee	imemistä,	peukalo	luiskahtaa	usein	

suuhun.	Karvoitus	ja	kynnet	kasvavat.	Suojaava	kalvo	alkaa	kehittyä	ihoksi.	

Sikiö	nukkuu	suurimman	osan	ajasta,	mutta	voi	herätä	ulkoa	tuleviin	ääniin	

tai	tärinään.	Ennen	viikkoa	22	keskeytyvä	raskaus	on	keskenmeno.	Viikolla	

23–24	syntyvä	lapsi	voi	jäädä	tehohoidon	turvin	eloon,	vaikka	onkin	vielä	
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hyvin	epäkypsä.	Kehitykselliset	riskit	ovat	vielä	suuret	ja	hoitolinjoja	

joudutaan	usein	pohtimaan.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	9.)	

Sikiön	toimintoja	aineistossa	leimaa	erityisesti	sen	fyysinen	kehittyminen	

vauvaksi.	Tämä	ilmenee	toisaalta	selostuksina	siitä,	miten	sikiö	kasvaa,	ja	toisaalta	

kuvauksina	sen	vaikutuksista	raskaana	olevaan	henkilöön.	Sikiön	kategoriassa	

kasvaminen	ja	kehittyminen	on	ennen	kaikkea	fyysistä.	Aineiston	kuva	sikiöstä	

rakentuu	ihmisen	sijaan	biologisena	ilmiönä.	Kun	on	kyse	tulevaan	lapseen	

liittyvistä	odotuksista	ja	toiveista,	aineistossa	siirrytään	käyttämään	vauvan	

kategoriaa	puhumalla	tulevasta	vauvasta.		

Sikiön	sijaan	aineistossa	aletaan	puhua	vauvasta	vasta	hyvin	lähellä	

normaaliaikaista	synnytystä.	Ennenaikaisen	synnytyksen	rajaksi	määritellään	

aineistossa	raskausviikko	22,	jolloin	syntyvällä	lapsella	on	mahdollisuus	selvitä	

hengissä.	Tätä	ennen	käynnistyvä	synnytys	on	keskenmeno,	jolloin	sikiöstä	ei	tule	

vauvaa.		

Rakenneultraäänitutkimuksessa	tutkitaan	sikiön	elimet	ja	muut	rakenteet	

vaikeiden	rakennepoikkeavuuksien	selvittämiseksi	raskausviikolla	18-21	tai	

vaihtoehtoisesti	raskausviikolla	24-28.	Samalla	tarkistetaan	sikiöiden	

lukumäärä	ja	vointi,	raskauden	kesto,	lapsiveden	määrä	sekä	istukan	sijainti	

ja	rakenne.	Raskaus	voidaan	keskeyttää	Sosiaali-	ja	terveysalan	lupa-	ja	

valvontaviraston	(Valvira)	luvalla	24.	raskausviikon	alkuun	mennessä	

(raskauden	kesto	enintään	24	+	0),	kun	vaikea	sikiön	sairaus	tai	ruumiinvika	

on	varmistunut.	(Hakulinen	ym.,	2015,	s.	27.)	

Sikiön	kategoriaa	käytetään	myös,	kun	aineistossa	käsitellään	

raskaudenkeskeytystä.	Tässä	yhteydessä	sikiön	kategoria	tarjoaa	mahdollisuuden	

käsitellä	syntymätöntä	lasta	jonain	muuna	kuin	täysin	ihmisenä.	Sikiö	näyttäytyy	

tällöin	osana	biologista	ilmiötä	nimeltä	raskaus.	Myöhäisessä	vaiheessa	

raskaudenkeskeytys	vaatii	erityisen	perusteen.	Sikiöstä	ei	kenties	missään	

tilanteessa	olisikaan	tällöin	kehittymässä	vauvaa.		
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Sikiön	kategoria	tarjoaa	neutraalimman,	jopa	armollisen	tavan	suhtautua	

mahdolliseen	raskaudenkeskeytykseen.	Raskaudenkeskeytys	on	moraalisesti	ja	

laillisesti	mahdollinen,	koska	sikiö	ei	ole	varsinaisesti	ihminen.	Ihmisen	

tappaminen	vammaisuuden	perusteella	tai	muusta	syystä	olisi	moraalisesti	hyvin	

kyseenalaista,	ja	raskaudenkeskeytykseen	päätyvä	ihminen	tai	siitä	keskusteleva	

asiantuntija	tuskin	haluaisi	ajatella	asiaa	tulevan	lapsen	tappamisena.	Tällaisessa	

tilanteessa	tulevasta	vauvasta	puhuminen	sikiön	sijaan	tuottaisi	negatiivisen	

latauksen	jo	valmiiksi	raskaaseen	päätökseen.	

Raskaana	olevan	äidin	ja	sikiön	suhde	aineistossa	on	lähinnä	fyysinen,	ja	

perhesuhde	tulevaan	vauvaan	on	vasta	rakentumassa.	Tästä	näkökulmasta	sikiötä	

ei	voida	täysin	pitää	vauvaperheen	jäsenenä.	Sikiön	kategoria	sisältää	

mahdollisuuden,	että	kohdussa	kasvavasta	yksilöstä	on	muodostumassa	

perheenjäsen,	mutta	siinä	ei	ole	samaa	varmuutta	asiasta	kuin	puhuttaessa	

tulevasta	vauvasta.	Sikiön	ja	vauvan	erottelu	omiksi	kategorioikseen	korostaa	

vauvan	kategoriaan	liittyvää	ihmisyyttä	ja	läheisiin	muodostuvaa	tunnesidettä.	

4.6 Vauvaperheen rajat ja perhesuhteet 

Oppaiden	”normaaliin”	vauvaperheeseen	kuuluu	vauvan	lisäksi	vanhemmat:	äiti,	

isä.	Perheeseen	saattaa	kuulua	myös	sisaruksia.	Tämä	normaali	perhe	syntyy	

oppaissa	sekä	siitä,	keitä	vauvan	perheeseen	teksteissä	kuuluu	ja	millaisia	

ominaisuuksia	näillä	on,	että	siitä	keitä	erikseen	mainitaan	poikkeuksina	tästä	

normaalista.	

Vauva	on	opaskirjoissa	perheen	keskiössä,		ja	perheen	toiminnot	kytkeytyvät	

vauvan	ympärille.	Vauva	näyttäytyy	oppaissa	vanhempien	toiminnan	kautta.	

Vauvalle	ei	aineistossa	rakennu	omaa	toimijuutta,	vaan	se	esiintyy	vanhempien	

hoivan	kohteena,	joka	vastaa	vanhempien	toimintaan.	Kun	vanhemmat	hoitavat	

vauvaa	tämän	tarvitsemalla	tavalla,	vauva	vastaa	hoivaan	kehittymällä	normaalisti.	

Vauva	reagoi	vanhempien	huomioon	ja	hellyydenosoituksiin	rakastamalla	näitä.	
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Vauvan	ja	vanhempien	välillä	vallitsee	epäsymmetrinen	riippuvuussuhde,	sillä	

vauvan	selviytyminen	riippuu	täysin	hoivaavasta	aikuisesta.	Vanhemmalla	on	

vastuu	vauvan	hyvinvoinnista	ja	kasvusta,	ja	sitä	kautta	valta	ohjata	vauvan	

elämää.	Vauvan	kehitysvaiheen	huomioiden	hoivaajan	ja	vauvan	suhteen	

epäsymmetrisyys	on	väistämätöntä.	Tämä	kuitenkin	omalta	osaltaan	korostaa	

vanhemman	erityisasemaa	perheessä.		

Vanhemmuus	esitetään	aineistossa	tärkeänä	osana	normaalia	aikuisuutta.	Vauvan	

ja	ensisijaisen	vanhemman	välisessä	suhteessa	korostuu	sen	luonnollisuus	ja	

yksilöllisyys.	Koska	jokainen	vauva	ja	vanhempi	on	erilainen,	ihmisen	on	

mahdotonta	valmistautua	täysin	vanhemmuuteen.	Vanhemmuutta	ohjaa	opittavan	

tiedon	sijaan	ennen	kaikkea	luonnollisuus,	jonka	ansiosta	jokaisen	on	mahdollista	

kehittyä	riittävän	hyväksi	vanhemmaksi	juuri	omalle	vauvalleen.		

Vauvaoppaiden	normaalissa	perheessä	on	kaksi	vanhempaa,	jotka	ovat	eri	

sukupuolta	keskenään.	Keskenään	samaa	sukupuolta	olevat	vanhemmat	sekä	

useamman	vanhemman	perheet	mainitaan	erikseen	neutraaliin	sävyyn	

synnytyksen	yhteydessä,	mutta	he	eivät	muuten	näyttäydy	aineistossa	

heteropariskuntien	rinnalla.	Yksinhuoltajuus	näyttäytyy	aineistossa	ennen	kaikkea	

huolenaiheena	vanhemman	jaksamisesta.	Lapsen	hankkiminen	tarkoituksella	

esitetään	erityistilanteena.		

Äidin	ja	isän	vanhemmuus	on	aineistossa	erilaista.	Äidille	rakentuu	rooli	lapsen	

ensisijaisena	hoivaajana.	Vauvan	perustarpeiden	täyttäminen	kuuluu	nimenomaan	

äidin	velvollisuuksiin.	Äiti	ruokkii	ja	nukuttaa	vauvan,	herää	öisin	hoitamaan,	

sanoittaa	vauvan	tunteita	ja	lohduttaa	tarvittaessa.	Äidin	vanhemmuus	ja	kyky	

hoitaa	vauvaa	on	niin	itsestään	selvää,	ettei	sitä	kyseenalaisteta.	Äidin	

vanhemmuus	perustuu	biologiaan,	sillä	äidin	ja	vauvan	välinen	suhde	muotoutuu	

jo	raskauden	aikana.	Tähän	biologiseen	suhteeseen	pohjautuu	aineistossa	äidin	

luontainen	kyky	hoitaa	vauvaa.	Äidin	vanhemmuus	on	osa	normaalia	aikuisuutta.	
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Opaskirjoissa	isän	vanhemmuus	on	pohjimmiltaan	sosiaalista.	Isän	vanhemmuus	

muodostuu	hoivan	ja	vuorovaikutuksen	kautta,	ja	isä	rakentaa	omaa	suhdettaan	

vauvaan	osallistumalla	hoivaan	äidin	rinnalla	ja	leikkimällä	vauvan	kanssa.		

Aineistossa	korostetaan	erikseen,	että	isän	on	mahdollista	oppia	lähes	kaikki	

samat	taidot	kuin	äidinkin.	Isän	vanhemmuus	on	kuitenkin	osin	äidin	vallassa,	ja	

äidin	velvollisuus	on	tukea	isän	ja	lapsen	suhdetta	ja	antaa	isälle	mahdollisuus	

toteuttaa	vanhemmuuttaan.	Isän	ei	tarvitse	antaa	äidille	tilaa	olla	omanlaisensa	

vanhempi,	sillä	äidillä	tämä	tila	oletetaan	jo	olevan	osana	luonnollisen	

vanhemmuuden	roolia.	Isän	vanhemmuus	ei	ole	samalla	tavalla	väistämätöntä	

kuin	äidin,	vaan	se	on	valinta,	joka	isää	kannustetaan	tekemään.	

Jos	vauvalla	on	sisaruksia,	nämä	kuuluvat	aineistossa	vauvaperheeseen.	

Sisaruksista	toivotaan	tulevan	leikkitovereita	keskenään	–	oletettu	ikäero	siis	

tuskin	on	suuri.	Vauvan	ja	tämän	sisarusten	välinen	suhde	on	vahvasti	vanhempien	

hallinnassa.	Sisarusten	perheenjäsenyys	ei	ole	heidän	oma	valintansa,	vaan	se	on	

seurausta	vanhempien	päätöksestä.	Sisaruksille	vauva	saattaa	näyttäytyä	uhkana	

heidän	ja	vanhempien	suhteelle.	Vanhempien	kuuluu	ohjata	tätä	suhdetta,	

muodostaa	siitä	toivotun	kaltainen	ja	hillitä	mustasukkaisuutta.		Vanhemmat	

rakentavat	ja	ylläpitävät	lastensa	välistä	perhesuhdetta	osallistamalla	isommat	

sisarukset	vauvan	hoitoon	ja	yhteisiin	hetkiin.		

Isovanhemmat	eivät	kuulu	opaskirjoissa	rakentuvaan	kuvaan	normaalista	

vauvaperheestä,	mutta	he	toimivat	ikään	kuin	perheen	rajoilla.	Ihanteellisessa	

tilanteessa	he	osallistuvat	vauvan	hoitoon	vanhempien	ehdoilla.	Vanhemmat	

määräävät	suhteen	laadun	ja	miten	vauvaa	kasvatetaan,	isovanhempien	tulisi	

hyväksyä	tämä.	Isovanhemmat	myös	liittävät	vauvan	laajempaan	sukuun.	

Isovanhempien	osallistuminen	vauvaperheen	arkeen	on	vapaaehtoista,	ja	on	myös	

hyväksyttävää,	jos	isovanhempi	ei	voi	osallistua.	Tällöin	hänen	roolinsa	

vanhempien	tukena	voi	korvata	joku	toinen	läheinen.	

Vauvasta	tulee	osa	perhettä	suunnilleen	syntymän	aikoihin,	siitä	saakka	kun	on	

todennäköistä,	että	vauva	selviää	hengissä.	Silloin	kun	vauvan	selviytyminen	

synnytykseen	saakka	elävänä	ei	ole	varmaa,	puhutaan	aineistossa	useimmiten	
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vauvan	sijaan	sikiöstä.	Raja	sikiön	ja	vauvan	välillä	ei	seuraa	tarkasti	raskauden	

vaihetta,	vaan	tietyllä	raskausviikolla	oleva	yksilö	voi	kuulua	kumpaan	tahansa	

kategoriaan,	riippuen	siitä,	kuinka	lähellä	synnytyksen	oletetaan	olevan.	

Sikiö	näyttäytyy	vahvemmin	raskaana	olevaan	aikuiseen	kytkeytyvänä	biologisena	

ilmiönä,	eikä	samalla	tavalla	ihmisyksilönä	kuin	vauva.	Sikiön	ja	vauvan	

ymmärtäminen	eri	kategorioina	antaa	mahdollisuuden	käsitellä	neutraalisti	

keskenmenon	ja	raskauden	kaltaisia	vaikeita	tilanteita.	Isovanhempien	tavoin	

myös	sikiö	on	perheen	rajoilla.	Sikiöllä	on	kuitenkin	erityisasema	lähempänä	

perhettä,	sillä	normaalissa	tilanteessa	sikiön	kategoriasta	siirrytään	vauvan	

kategoriaan,	osaksi	perhettä.		

Lapsiperhettä	tukevat	asiantuntijat,	vanhempien	ystävät	ja	muut	sukulaiset	jäävät	

aineistossa	selvästi	vauvaperheen	rajojen	ulkopuolelle.	Heidän	tehtävänään	on	

toimia	tarvittaessa	tukena	vanhemmille	tilanteissa,	joissa	perheen	sisäiset	

voimavarat	eivät	riitä.	Heillä	ei	välttämättä	ole	minkäänlaista	suhdetta	muihin	

vauvaperheen	jäseniin	kuin	vanhempaan.	Vanhemmalle	läheisten	muiden	

merkitys	korostuu	lähinnä	silloin,	jos	perheessä	on	vain	yksi	vanhempi,	tai	kun	

perhe	ei	pysty	tukeutumaan	isovanhempiin.	

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

5.1 Johtopäätökset 

Dorothy	Smith	(1999,	s.	159)	esitti,	että	kulttuurista	ymmärrystä		

pohjoisamerikkalaisesta	perheestä	määrittää	ydinperhemalliin	perustuva	

ideologinen	koodi.	Suomalainen	tutkimus	on	osoittanut,	että	samantapainen	

ydinperhenormatiivinen	ideologia	järjestää	myös	suomessa	vallitsevaa	

perheymmärrystä.	Maisterintutkielmani	vahvistaa	aiempien	tutkimusten	
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rakentamaa	näkemystä	ydinperheestä	normaalin	perheen	kulttuurisena	mallina	

Suomessa.	Tämän	rinnalla	tutkimuksessani	nousee	esiin	asiantuntijatekstin	

pyrkimys	haastaa	ydinperhenormatiivista	käsitystä	ja	tukea	perheiden	

moninaisuutta.		

Vauvaperheille	jaettavissa	opaskirjoissa	rakentuva	kuva	normaalista	

vauvaperheestä	noudattaa	ydinperheideologian	mukaisia	rajoja.	Tähän	normaaliin	

vauvaperheeseen	kuuluu	äiti,	isä	ja	näiden	lapset.	Suhteet	ydinperhemallin	

ulkopuolelle	jääviin	läheisiin	ihmisiin,	erityisesti	isovanhempiin,	nähdään	tärkeinä	

perheen	hyvinvoinnille,	mutta	näiden	osallistuminen	perheen	elämään	on	

vapaaehtoista.	Vastuu	vauvan	ja	perheen	hyvinvoinnista	on	vanhemmilla,	ja	sen	

myötä	heidän	velvollisuuksiinsa	kuuluu	tarvittaessa	myös	rajata	perheen	

ulkopuolisten	ihmisten	osallistumista	vauvaperheen	arkeen.	

Opaskirjojen	normaalissa	vauvaperheessä	toistuu	ydinperheideologian	mukainen	

käsitys	miesten	ja	naisten	erilaisista	rooleista	ja	työnjaosta	perheessä.	Perheen	

keskiössä	on	äidin	ja	vauvan	välinen	suhde,	jota	isä	täydentää	äidin	puolisona	ja	

vauvan	toisena	vanhempana.	Äiti	on	lapsen	ensisijainen	vanhempi,	ja	äitiys	

näyttäytyy	aineistossa	naisen	elämänkulkuun	liittyvänä	luonnollisena	

ominaisuutena.	Naisen	velvollisuutta	tai	kykyä	hoivata	vauvaa	ei	tarvitse	

perustella,	vaan	se	on	kiinteä	osa	äitiyttä	ja	seurausta	biologisesta	siteestä	lapseen.	

Isän	toimiminen	vauvan	hoivaajana	on	ristiriidassa	ydinperhenormatiivisen	mallin	

kanssa,	joten	se	vaatii	perusteluja	ja	siihen	täytyy	kannustaa.	

Ydinperheideologinen	ymmärrys	äidin	vanhemmuuden	luonnollisuudesta	

näyttäytyy	aineistossani	myös	siinä,	että	äidillä	on	toisaalta	mahdollisuus	

vaikeuttaa	isän	ja	lapsen	välisen	suhteen	muotoutumista	ja	toisaalta	velvollisuus	

edistää	tätä	suhdetta.	

Ydinperheideologian	jäsentämän	vauvaperheen	kulttuurisen	mallin	ohella	

opaskirjoissa	nousee	esiin	myös	pyrkimys	kohti	moniarvoisempaa	ja	

inklusiivisempaa	perhekäsitystä.	Ydinperheideaalista	poikkeavia	perhemalleja,	

kuten	sateenkaariperheitä	ja	useamman	kuin	kahden	vanhemman	perheitä	

esitetään	aineistossa	ydinperheiden	rinnalla	neutraaliin	sävyyn.	Myös	
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sukupuolineutraalin	vanhemman	kategorian	käyttö	ohjeissa	tukee	sekä	tasa-

arvoisempaa	vanhemmuutta	että	perheiden	moniaisuutta,	sillä	se	jättää	lukijalle	

vapauden	määrittää	oma	vanhemmuutensa	riippumatta	esimerkiksi	sukupuolesta	

tai	geneettisestä	suhteesta	vauvaan.	

Näen	tämän	tavoitteen	perhekäsityksen	avartamiseen	osana	samaa	kehityskulkua,	

jonka	Vuori	(2009)	nosti	esiin	kuvatessaan	jaettua	vanhemmuutta	

asiantuntijateksteissä	poliittisena	päämääränä	vanhemmuutta	määrittävän	

normin	sijaan.	Tutkimukseni	perusteella	myös	perheiden	moninaisuuden	

huomioiminen	on	nimenomaan	poliittinen	päämäärä.	Tapa,	jolla	perheiden	

moninaisuus	vauvaperheille	suunnatuissa	opaskirjoissa	esitetään,	vaikuttaa	ikään	

kuin	aiemman	ydinperhenormatiivisen	kerroksen	päälle	liimatulta.	Samaa	

sukupuolta	olevat	parit	tai	useamman	kuin	kahden	vanhemman	perheet	

näyttäytyvät	heteronormatiiviseen	tekstiin	lisättyinä	sivuhuomioina,	

hyväksyttävinä	poikkeuksina	normaaliksi	ymmärretyistä	perheistä.	Etenkin	yhden	

vanhemman	perhettä	käsittelevissä	osioissa	opaskirjojen	näkökulmana	korostuu	

huoli	vanhemman	jaksamisesta.	

5.2 Positioni tutkijana 

Maisterintutkielmani	käsittelee	perhettä	ja	perhesuhteita.	Perhe	on	aihe,	josta	

jokaisella	on	jonkinlaisia	kokemuksia.	Nämä	yksilölliset	kokemukset,	kulttuuriset	

mallit	ja	ympäröivä	yhteiskunta	vaikuttavat	siihen,	miten	perhe	ymmärretään.	

Tätä	tutkimusta	tehdessäni	tulkintaani	aineistosta	vaikutti	teoreettisen	

viitekehyksen	ja	aiemman	tutkimuksen	lisäksi	oma	kulttuurinen	ymmärrykseni	

perheestä.	Siksi	pidin	erityisen	tärkeänä	tutkimusprosessin	aikana	tiedostaa,	

miten	oma	positioni	suhteessa	tutkimusaiheeseeni.	

Omaan	näkemykseeni	perheestä	ja	vanhemmuudesta	on	vaikuttanut	lapsuuteni	

kahden	kodin	välillä,	uusperheessä	ja	yhden	vanhemman	perheessä,	ja	siihen	

liittyvät	ympäristön	ennakkoasenteet	perhesuhteista	ja	niiden	merkityksistä.	
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Aikuisena	perhekokemuksiani	on	muokannut	äitiys,	ensin	ydin-	ja	sitten	

uusperheessä,	ja	vanhemmuuden	mukanaan	tuomat	kohtaamiset	erilaisten	

perhettä	tukevien	ja	määrittävien	institutionaalisten	toimijoiden	kanssa.	

Sosiaalitieteellinen	näkökulmani	perheeseen	on	rakentunut	lisäksi	opintojeni	

aikana	lukemani	perheitä	käsittelevän	tutkimuskirjallisuuden	myötä,	ja	siihen	on	

vaikuttanut	erityisesti	kriittinen	sekä	niin	sanottu	uusi	perhetutkimus.	

Vaikka	tutkimusaiheen	henkilökohtaisuus	asettaa	haasteita	omien	henkikohtaisten	

näkemysten	ja	ennakko-odotusten	tiedostamisessa	ja	etäännyttämisessä	

tutkimusta	tehdessä,	pidän	niitä	myös	vahvuutena.	Oma	kokemusmaailmani	

motivoi	alun	perin	valitsemaan	juuri	perheen	kulttuurisen	mallin	

maisterintutkielmani	aiheeksi.	Toisaalta	tutustuminen	perhettä	käsittelevään	

tutkimukseen	laajasti	myös	tämän	tutkimuksen	viitekehyksen	ulkopuolella	tarjosi	

laajemman	perspektiivin,	jonka	avulla	pystyin	jättämään	henkilökohtaiset	

näkemykseni	sivuun	tutkimusta	tehdessäni.	

5.3 Tutkimuksen rajoitteet ja sen avaamat mahdollisuudet 

Jäsenkategoria-analyysia	käytetään	useimmiten	haastattelun	tai	muun	

luonnollisen	kielen	analyysiin,	jossa	kategoriajäsenyys	rakennetaan	tietyssä	

tilanteessa.	Oma	aineistoni	ei	kuitenkaan	koostunut	luonnollisesta	kielestä,	vaan	se	

muodostui	opaskirjoista,	joita	on	pyritty	kirjoittamaan	niin,	että	ne	sopivat	

mahdollisimman	monelle	lukijalle.	Vaikka	aineisto	tarjosi	selkeät	kategoriat,	niihin	

liittyvät	suoraan	kerrotut	ominaisuudet	tuntuivat	aluksi	varsin	niukoilta.	Tästä	

syystä	jouduin	etenkin	analyysiprosessin	alkuvaiheessa	pohtimaan	pitkään	

menetelmän	soveltuvuutta	aineistoon	ja	tutkimuskysymyksiini.	Toisaalta	

tutkimusprosessin	edetessä	juuri	opaskirjojen	tekstin	yksinkertainen,	suora	

kuvaus	eri	kategorioiden	ominaisuuksista,	oikeuksista	ja	velvoitteista	avasi	

mahdollisuuden	tavoitella	tekstitasoa	syvemmällä	olevia	ideologista	koodia	ja	

kulttuurisia	malleja.	
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Käytin	aineistonani	ainoastaan	paperille	painettuja	oppaita.	Paperiset	oppaat	ovat	

pitkään	olleet	tärkeässä	roolissa	tiedonvälityksessä,	mutta	muiden	yhteiskunnan	

palvelujen	digitalisoitumisen	myötä	myös	vauvaperheiden	tueksi	tuotettavat	

materiaalit	siirtyvät	yhä	enemmän	paperilta	internetiin.	Paperisen	opaskirjan	

uudistaminen	kerralla	on	työlästä	ja	aikaa	vievää.	Siitä	syystä	on	ymmärrettävää,	

että	säännöllisesti	julkaistavissa	opaskirjoissa	keskitytään	ensisijaisesti	

uudistamaan	ruokintaan,	rokotuksiin	ja	muihin	suoraan	terveyteen	vaikuttavien	

seikkojen	ohjeistuksia.	

Toisin	kuin	paperisissa	julkaisuissa,	verkkosivustoilla	sisältöä	on	mahdollista	

muokata	tarpeen	mukaan	ilman,	että	kaikkea	muuta	tarvitsee	julkaista	uudelleen.	

Verkkosivustoilla	voidaan	myös	tarjota	laajemmin	erilaisia	tekstiä	ja	kuvia	tukevia	

materiaaleja,	kuten	videoita	ja	interaktiivista	sisältöä.	Toisaalta	jos	opaskirjojen	

sisältö	siirretään	sellaisenaan	digitaaliseen	muotoon,	niiden	välittämä	

perhekäsitys	toistaa	samoja	kulttuurisia	malleja.	Perheiden	tueksi	tuotetut	

verkkosivustot	ja	niiden	välittämät	perhemallit	olisivat	kiinnostava	

tutkimuskohde,	jolla	tässä	tutkielmassa	käsittelemää	aihetta	voisi	avata	uudesta	

näkökulmasta.			

Kun	rakennetaan	uudenlaisia	perhettä	tukevien	materiaaleja,	on	tärkeää	tiedostaa	

niiden	rooli	perhekäsitysten	muokkaajana	ja	perheen	kulttuurisen	mallin	

ydinperheideologiset	ulottuvuudet.	Lapsiperheille	tarjottavan	ohjeistuksen	ja	

neuvonnan	painopiste	siirtyminen	paperisista	ohjekirjoista	digitaalisille	alustoille	

antaa	mahdollisuuden	laajentaa	niiden	välittämää	perhekäsitystä	entistä	

inklusiivisemmaksi,	ja	tuottaa	siten	materiaaleja,	jotka	entistä	paremmin	tukevat	

perheitä	huomioiden	näiden	moninaiset	paikalliset	tilanteet.	Maisterintutkielmani	

esiin	nostama	kuva	vauvaperheiden	kulttuurisesta	mallista	Suomessa	voi	tarjota	

hyödyllistä	tietoa	tällaisten	uudistusten	suunnitteluun.		
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