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1. Johdanto 
 

Vanhemmuutta pidetään suurena elämänmuutoksena, johon liittyy sekä iloa ja palkitsevuutta että 

vaatimuksia, kuten lasten tarpeista huolehtimista ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 

(Deater-Deckard, 1998; Nomaguchi & Milkie, 2003). Pikkulapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, 

jossa on ainakin yksi alle 7-vuotias lapsi (Haapala ym., 2020). Mediakeskustelua on käyty etenkin 

pikkulapsiperheajan kuormituksesta, mikä on voinut vaikuttaa nuorten aikuisten mielikuviin 

lapsiperhearjesta (Rotkirch, Tammisalo, Miettinen & Berg, 2017). Suomessa pikkulapsiperheiden 

vanhempien elämänlaadun on kuitenkin havaittu olevan keskimääräisesti korkealla, jopa 

korkeammalla kuin muilla aikuisilla (Haapala ym., 2020). Vastaavaa on havaittu myös 

kansainvälisesti (Nomaguchi, 2012). Vaikka vanhemmuuteen liittyvä kuormitus nähdään 

luonnollisena osana lapsiperheiden arkea, tutkimusten mukaan vanhempien kokema stressi voi 

vaikuttaa kielteisesti vanhemman hyvinvointiin (Cairney, Boyle, Offord & Racine, 2003; Dennis, 

Brown, Falah-Hassani, Marini & Vigod, 2017; Liang, Berger & Brand, 2019; Sperlich, Arnhold-

Kerri & Geyer, 2011) ja vanhemmuustyyliin (Crnic, Gaze & Hoffman, 2005; Deater-Deckard, 

1998; Ueda ym., 2020). Vanhemman kokeman stressin on havaittu olevan yhteydessä myös lapsen 

psyykkiseen oireiluun ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen (Anthony ym., 2005; Carapito, Ribeiro, 

Pereira & Roberto, 2020; Mak, Yin, Li, Cheung & Oon, 2020; Ueda ym., 2020; Östberg & 

Hagekull, 2000). Lisäksi perheiden sosioekonomiset olosuhteet ja perherakenne voivat luoda eroja 

perheiden välille siinä, kuinka paljon ja minkälaisia voimavaroja vanhemmilla on käytettävissään 

vanhemmuuden vaatimusten kohtaamiseen (Avison, Ali & Walters, 2007; Pearlin, 1989; 

Umberson, Pudrovska & Reczek, 2010). Perherakenteella tarkoitetaan tässä vanhempien ja lasten 

lukumäärää samassa kotitaloudessa, joihin liittyvät myös rakenteessa tapahtuneet muutokset, kuten 

ero parisuhteesta ja uusien lasten syntyminen. 

Vanhempien stressikokemuksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä, kuten sosiaalisesta tuesta ja 

perherakenteesta, on vain vähän tutkimusta Pohjoismaista, ja etenkin yhteiskunnan palveluista 

saatava tuki on saanut vähemmän huomiota tutkimuskirjallisuudessa. Tässä pro gradu -tutkielmassa 

tarkastellaan kumppanin kanssa elämistä ja läheisiltä sekä yhteiskunnan palveluista saatua tukea 

mahdollisina suojaavina tekijöinä 5-vuotiaiden lasten äitien kokemalle stressille ja vanhemmuuden 

vaativuudelle suomalaisessa kohorttiaineistossa. Lisäksi selvitetään, onko eri tuen lähteistä 

saatavalla lastenhoidollisella ja arjen tuella erilaista vaikutusta äitien kuormitukseen perheissä, 

joissa äidillä ei ole kumppania verrattuna kahden vanhemman kotitalouksiin. Tutkielman aineistolla 

voidaan tutkia Suomessa kattavien lapsiperheiden palveluiden mahdollisia vaikutuksia äitien 
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kuormitukseen, mikä voi osaltaan antaa viitettä palveluiden toimivuudesta ja merkityksestä 

lapsiperheiden hyvinvoinnille. 

 

1.1 Teoreettisia näkökulmia stressistä ja vanhemmuuden vaativuudesta  

Lazarus (1993) määritti transaktionaalisessa stressiteoriassaan stressin koettuna uhkana 

hyvinvoinnille, kun ympäristön vaatimukset ylittävät yksilön saatavilla olevat voimavarat. Teorian 

mukaan stressiprosessi alkaa mielensisäisen tai ympäristön tekijän laukaisemana. Laukaisevan 

tekijän uhkaavuutta itselle tulkitaan vertaamalla vaatimuksia saatavilla oleviin voimavaroihin. 

Tulkinta puolestaan vaikuttaa monin tavoin kehoon ja mieleen, ja tätä kutsutaan stressireaktioksi.  

Lazaruksen transaktionaalista stressiteoriaa on mahdollista soveltaa vanhemmuuden 

viitekehyksessä (Deater-Deckard, 1998). Vanhemman rooli tarkoittaa yksilöllistä käsitystä itsestä 

vanhempana, ja rooliin liittyviä vaatimuksia voidaan pitää mielensisäisinä ja ympäristön tuomina 

laukaisevina tekijöinä stressiprosessille (Abidin, 1992; Deater-Deckard, 1998). Vanhemman rooli 

voi kuormittaa eri tavoin, ja roolin tärkeys itselle saattaa myös vaikuttaa kuormituksen 

kokemukseen (Pearlin, 1989). Rooli voi esimerkiksi aiheuttaa vaikeuksia ihmissuhteissa, kahden 

roolin välillä voi olla ristiriitaa tai vanhempi voi kokea roolin rajoittavana (Pearlin 1989; Pearlin & 

Schooler, 1978).  

Vanhemmuuden tuomia vaatimuksia sekä niiden kohtaamiseen käytettäviä voimavaroja on 

hahmotettu kahden vanhemmuuden teorian avulla. Belsky’n (1984) vanhemmuuden prosessimallin 

(Determinants of Parenting) mukaan vanhemmuutta määrittävät vanhemman psykologiset 

ominaisuudet, lapsen ominaisuudet ja ympäristön tuki- ja stressitekijät. Belsky’n (1984) mallissa 

vanhemman persoonallisuus, selviytymiskeinot ja kehitystausta vaikuttavat vanhemman tapaan 

reagoida ympäristön stressitekijöihin ja sosiaaliseen tukeen, mikä puolestaan vaikuttaa 

vanhemmuuteen. Vastaavasti Abidin’n (1992) vanhemmuuden stressiteoriassa (Parenting Stress 

Model) vanhemmuuden stressin ajatellaan kumpuavan vanhemman ja lapsen ominaisuuksien sekä 

ympäristötekijöiden tuomista vaatimuksista tai voimavaroista. 

Vanhempien kokemaan stressiin vaikuttavina ympäristötekijöinä voidaan pitää sosiaalisen tuen 

lisäksi perherakennetta ja sosioekonomisia olosuhteita, jotka vaikuttavat koetun kuormituksen 

määrään vanhempien välillä (Umberson ym., 2010). Pearlin (1989) toi esille sosiologisen 

näkökulman stressiin, jonka mukaan yksilön sosioekonomiset olosuhteet vaikuttavat 

stressiprosessin jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi yksinhuoltajuuden on ajateltu voivan luoda 

tietynlaisia olosuhteita, kuten vaikeuksia tulojen riittävyydessä, sosiaalisen tuen saatavuudessa sekä 
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työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, jotka voivat vaikeuttaa vanhemmuuden vaatimusten 

kohtaamista (Avison ym., 2007; Pearlin, 1989).  

 

1.2 Riskitekijät vanhempien kokemalle kuormitukselle 

Yllä mainitut Belsky’n (1984) ja Abidin’n (1992) teoriat vanhemmuuden ja siihen liittyvän stressin 

taustatekijöistä ovat saaneet tukea tutkimuksista. Vanhemman ja lapsen ominaisuuksista 

vanhemman persoonallisuus ja lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu (Liang ym., 2019; Ortiz & 

Barnes, 2019), lasten suurempi lukumäärä (Sperlich ym., 2011) sekä lapsen unihäiriöt, 

temperamentti ja käytösongelmat (Ortiz & Barnes, 2019; Östberg & Hagekull, 2000) ovat 

yhteydessä vanhemmuuden stressiin. Suurin osa näistä tutkimuksista on poikittaisia, joten syy-

seuraussuhteet jäävät epäselviksi. Lisäksi on havaittu, että stressin yhteydet masennus- ja 

ahdistusoireisiin ovat kaksisuuntaisia: vanhempien kokema stressi voi ennustaa masennusta ja 

ahdistusta (Cairney ym., 2003; Dennis ym., 2017; Kiviruusu ym., 2020), ja raskaudenaikaisten 

masennus- ja ahdistusoireiden on havaittu ennustavan vanhemmuuden stressiä lapsen ollessa 

muutaman kuukauden ikäinen (Huizink ym., 2017; Miranda, Grau, Rosel & Meliá, 2009; Misri 

ym., 2010; Skjothaug, Smith, Wentzel-Larsen & Moe, 2018).  

Myös Pearlin’n (1989) sosiologinen näkökulma sosioekonomisten olosuhteiden vaikutuksista 

stressiprosessiin on saanut taakseen tutkimustukea. Ilman kumppania elävillä vanhemmilla on 

havaittu olevan enemmän vanhemmuuteen liittyvää stressiä verrattuna kumppanin kanssa eläviin 

vanhempiin, mitä on tutkittu pikkulapsiperheissä poikittaisesti (Parkes, Sweeting & Wight, 2015; 

Sperlich ym., 2011) ja pitkittäisesti (Cooper, McLanahan, Meadows & Brooks-Gunn, 2009; Meier, 

Musick, Flood & Dunifon, 2016). Samansuuntaisia tuloksia on saatu verratessa naimisissa olevia 

yksinhuoltajiin (Copeland & Harbaugh, 2005; Raphael, Zhang, Liu & Giardino, 2010) ja 

naimattomia, eronneita tai leskeksi jääneitä vanhempia avio- tai avoliitossa eläviin vanhempiin 

(Algarvio, Leal & Maroco, 2018; Avison ym., 2007). Vastaavia tuloksia on saatu tutkimuksissa, 

joissa on kartoitettu pikkulasten vanhempien kokemaa yleistä stressiä (Liang ym., 2019; 

Muhammad & Gagnon, 2010), kuormittavien elämäntapahtumien määrää (Cairney ym., 2003; 

Targosz ym., 2003), mielenterveyden oireilua (Dennis ym., 2017; Dziak, Janzen & Muhajarine, 

2010; Liang ym., 2019; Nomaguchi & Milkie, 2003) ja elämänlaatua (Nomaguchi, 2012). Yleisellä 

stressillä tarkoitetaan vanhemman tulkintaa elämän stressaavuudesta viime aikoina (Cohen, 

Kamarck & Mermelstein, 1983). Lisäksi yhteishuoltajuuden omaavilla äideillä on havaittu 

yksinhuoltajaäiteihin verrattuna vähemmän vanhemmuuden stressiä (Bauserman, 2012). Yhteyttä 
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huoltajuusjärjestelyn ja stressin välillä ei kuitenkaan ole aina havaittu (Arditti ym., 1997). Myös 

viimeaikainen ero kumppanista, erilleen muuttaminen ja uudet parisuhteet lisäävät vanhemmuuden 

stressiä verrattuna pysyvästi yhdessä elämiseen lapsen ensimmäisenä viitenä vuotena (Beck, 

Cooper, McLanahan & Brooks-Gunn, 2010; Cooper ym., 2009). Toisaalta on havaittu, että 

parisuhteen sisäinen epävakaus saattaa olla suurempi riskitekijä vanhemmuuden stressille kuin 

kumppanin vaihtuminen (Halpern-Meekin & Turney, 2016).   

Suuri osa tutkimusnäytöstä ilman kumppania elävien vanhempien korkeammasta stressistä on 

peräisin Pohjois-Amerikasta, jossa aihetta on tutkittu pääosin näiden maiden väestöä tai tiettyä 

aluetta edustavilla otoksilla (Avison ym., 2007; Meier ym., 2016; Muhammad & Gagnon, 2010; 

Raphael ym., 2010). Osa tutkimuksista perustuu aineistoihin, jotka käsittävät perheitä, joissa on 

esimerkiksi yksinhuoltajuuden lisäksi monia muitakin kuormittavia tekijöitä elinolosuhteissa, kuten 

erittäin matala sosioekonominen asema (esim. The Fragile Families and Child Wellbeing Study: 

Beck ym., 2010; Cooper ym., 2009; Halpern-Meekin & Turney, 2016). Tästäkin huolimatta 

tutkimustulokset näyttäytyvät samansuuntaisina eri aineistoissa, sekä esimerkiksi Saksassa ja Iso-

Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa (Liang ym., 2019; Parkes ym., 2015; Sperlich ym., 2011).  

Pohjoismaiden voidaan ajatella poikkeavan sosioekonomisesti esimerkiksi Pohjois-Amerikasta ja 

Länsi-Euroopan maista, ja näiden maiden välillä voi olla eroa myös siinä, millä eri tavoilla ilman 

kumppania eläminen vaikuttaa vanhemman hyvinvointiin. Pohjoismaista on tiettävästi vain vähän 

tutkimusta kumppanin kanssa elämisen yhteydestä vanhempien kokemaan stressiin. Yhtenevästi 

kansainväliseen tutkimusnäyttöön suomalaisessa poikittaistutkimuksessa havaittiin, että 

yksivuotiaan lapsen perheissä yksinhuoltajaäideillä oli enemmän stressiä verrattuna kahden 

vanhemman perheisiin (Martinviita-Hietala, Joskitt, Ebeling, Yliherva & Moilanen, 2020). Ilman 

kumppania elämisen merkitys vanhempien kokemalle stressille on tärkeä huomioida perheiden 

hyvinvoinnissa myös Suomessa, jossa yhden vanhemman kotitalouksien määrä on kasvanut viime 

vuosikymmenen aikana (SVT, 2017). Suomessa vuonna 2017 noin joka kuudennes 

pikkulapsiperheiden kotitalouksista oli yhden vanhemman kotitalouksia (SVT, 2017). Yhden 

vanhemman taloudessa elävällä vanhemmalla voi olla joko yksin- tai yhteishuoltajuus lapsiin.  

Suomessa yksinhuoltajuuden on havaittu olevan yhteydessä matalampaan sosioekonomiseen 

asemaan, kuten työttömyyteen, matalaan koulutukseen ja tuloihin (Haataja, 2009; Sauli, Salmi & 

Lammi-Taskula, 2011). Kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella ilman kumppania elävien 

vanhempien korkeampi stressi liittyy osittain eroihin sosioekonomisissa olosuhteissa, mikä sopii 

Pearlin’n (1989) sosiologiseen näkökulmaan stressistä. Ilman kumppania elävän vanhemman 

korkeampaa stressitasoa voi osittain selittää matala tulotaso (Meier ym., 2016), matala koulutustaso 
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(Beck ym., 2010) ja työttömyys (Liang ym., 2019). Matalatuloisia äitejä tutkittaessa ei havaittukaan 

eroja stressin määrässä ilman kumppania ja kumppanin kanssa elävien äitien välillä (Chang & Fine, 

2007). Enimmäkseen korkeakoulutetuilla ja korkeatuloisilla äideillä tehdyssä tutkimuksessa 

kumppanin kanssa eläminen ei vaikuttanut kotitalouden tulojen ja vanhemmuuden stressin väliseen 

yhteyteen (Nagy ym., 2020). Suurin osa näistä tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa, ja osa 

aineistoista käsittää vain korkean riskin perheitä (Beck ym., 2010; Chang & Fine, 2007; Raikes & 

Thompson, 2005), mikä rajoittaa tulosten yleistettävyyttä. Skandinavian maista kerätyn aineiston 

perusteella yksinhuoltajaäideillä oli muita äitejä enemmän taloudellista stressiä, tosin yleistä tai 

vanhemmuuden stressiä ei mitattu (Bull & Mittelmark, 2009). Tutkimustietoa tarvitaan lisää ilman 

kumppania elämisen vaikutuksesta pohjoismaisten pikkulasten vanhempien kokemaan 

kuormitukseen, sillä mahdollisesti Pohjoismaissa tarjolla oleva kattavampi sosiaaliturvajärjestelmä 

ja julkiset palvelut lapsiperheille voivat vähentää hyvinvointieroja ilman kumppania ja kumppanin 

kanssa elävien vanhempien välillä.   

 

1.3 Vanhempien kokemalta kuormitukselta suojaavat tekijät 

Belsky’n (1984) ja Abidin’n (1992) vanhemmuuden teorioissa sosiaalisen tuen ajatellaan suojaavan 

vanhemmuuden kuormitukselta henkilökohtaisten voimavarojen, kuten psyykkisten 

selviytymiskeinojen, lisäksi. Deater-Deckard’n (1998) mukaan vanhempien voimavaroihin kuuluu 

tietämys vanhemmuudesta sekä emotionaalinen ja instrumentaalinen tuki läheisiltä. Sosiaalisen tuen 

ajatellaan usein tarkoittavan erilaisia resursseja, joita sosiaaliset verkostot tarjoavat (Nunes ym., 

2020). Sosiaalisen tuen tyyppejä ovat emotionaalinen, instrumentaalinen eli käytännöllinen, tietoa 

ja neuvoja jakava sekä arvostusta antava tuki (Gottlieb & Bergen, 2010).  

Sosiaalisen tuen vaikutusta stressiin jäsentävän Cohen’n & Wills’n (1985) mallin (Stress Buffering 

Hypothesis) mukaan sosiaalinen tuki suojaa korkean stressin kielteisiltä vaikutuksilta hyvinvointiin. 

Mallin mukaan sosiaalinen tuki voi vaikuttaa Lazaruksen (1993) määrittämän stressiprosessin 

kahdessa vaiheessa; tulkittaessa vaatimusten suhdetta saatavilla oleviin voimavaroihin sekä 

stressireaktion vaikutuksissa (Cohen & Wills, 1985).  

 

1.3.1 Läheisiltä saatava sosiaalinen tuki  

Kumppanin ajatellaan usein olevan tärkein sosiaalisen tuen lähde vanhemmille, koska tämä jakaa 

puolisonsa kanssa samaa arjen ympäristöä ja häneltä voi saada monipuolista tukea (Belsky, 1984; 
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Cohen & Wills, 1985; Manuel, Martinson, Bledsoe-Mansori & Bellamy, 2012; Meier ym., 2016). 

Lapsen isältä saadun emotionaalisen ja instrumentaalisen tuen sekä koetun tuen saatavuuden on 

havaittu olevan yhteydessä äitien matalampaan stressiin (Mulsow, Caldera, Pursley, Reifman & 

Huston, 2002; Sampson, Villareal & Padilla, 2015) sekä kohentavan äitien psyykkistä hyvinvointia 

(Dennis & Ross, 2006; Meadows, 2011). Yleisellä tasolla vanhemmat kokevat saavansa enemmän 

emotionaalista kuin instrumentaalista tukea (Nunes ym., 2020).  

Kumppanilta saadulla tuella voi olla suurempi vaikutus stressiin kuin muilta läheisiltä saadulla 

tuella (Sampson ym., 2015). Kuitenkin lasten isovanhemmilta tai muilta läheisiltä kuin kumppanilta 

saadulla tuella ja tuen koetulla hyödyllisyydellä on havaittu olevan yhteys matalampaan yleiseen ja 

vanhemmuuden stressiin (Craig & Churchill, 2018; Melson, Windecker-Nelson & Schwarz, 1998), 

ja koettu tuen puute korkeampaan yleiseen ja vanhemmuuden stressiin (Liang ym., 2019) sekä 

heikompaan yleiseen psyykkiseen vointiin (Mistry, Stevens, Sareen, De Vogli & Halfon, 2007). 

Myös instrumentaalisen tuen saatavuuden yhteys matalampaan vanhemmuuden stressiin on havaittu 

tutkimuksessa, jossa ei eroteltu kumppaneilta ja muilta läheisiltä saatavaa tukea (Östberg & 

Hagekull, 2000). Sen sijaan perheille tarpeellisten resurssien riittävyys ei ollut yhteydessä 

vanhemmuuden stressiin kahdessa tutkimuksessa (Chang & Fine, 2007; Raikes & Thompson, 

2005). Jälkimmäiset tulokset saattavat johtua käytetystä sosiaalisen tuen arviointimenetelmästä, 

jolla mitattiin laajasti tuen muotojen lisäksi esimerkiksi ruoan ja rahan riittävyyttä sekä pysyvää 

kotia ja lämmitystä (Chang & Fine, 2007).  

Parisuhteessa elävien vanhempien on havaittu saavan ilman kumppania eläviä vanhempia enemmän 

sosiaalista tukea, ja he raportoivat saavansa tukea keskimäärin tarvittavan määrän (Nunes ym., 

2020). Ilman kumppania elävillä äideillä sosiaaliset verkostot ovat pienempiä, koettu saatavilla 

oleva sosiaalinen tuki läheisiltä vähäisempää kuin muilla äideillä, ja suurempi osa heistä kokee 

lastenhoitoon saatavan tuen puutteelliseksi verrattuna kumppanin kanssa eläviin vanhempiin (Liang 

ym., 2019, Nunes ym., 2020; Parkes ym., 2015). Lisäksi heidän on havaittu saavan vähemmän 

emotionaalista tukea muihin perheisiin verrattuna (Nunes ym., 2020). Sosioekonomisten erojen 

lisäksi kumppanilta saatavan monipuolisen sosiaalisen tuen puute saattaisi selittää eroja stressin 

tasossa kumppanin kanssa asumisen mukaan, vaikkakin huoltajuusjärjestelyillä saattaa myös olla 

vaikutusta tuen saantiin (Bauserman, 2012). 

Muilta läheisiltä saatu tuki voikin korostua ilman kumppania elävillä äideillä, mutta tutkimuksia 

aiheesta on kuitenkin vähän. Isovanhemmista etenkin isoäidiltä saatavan sosiaalisen tuen sekä 

suuremman ystäväverkoston on havaittu olevan yhteydessä matalampaan vanhemmuuden stressiin 

ilman kumppania elävillä matalatuloisilla äideillä väestöä edustavassa otoksessa Iso-Britanniasta 



7 

 

(Parkes ym., 2015). Matalatuloisia yhdysvaltalaisia yksinhuoltajaäitejä tutkittaessa isoäidin 

asuminen samassa kotitaloudessa ei vaikuttanut vanhemmuuden stressiin, vaan etenkin 

emotionaalinen tuki ystäviltä oli tärkeä vanhemmuuden stressin lievittämisessä (Jackson, 1998). 

 

1.3.2 Yhteiskunnalta saatava edistävä ja ehkäisevä tuki lapsiperheille 

Yhteiskunnan tarjoamien palveluiden kautta saadun sosiaalisen tuen yhteyttä pikkulasten 

vanhempien kokemaan stressiin on tiettävästi tutkittu paljon vähemmän kuin läheisiltä saatua tukea. 

Suomessa yhteiskunta tarjoaa useita lapsiperheiden hyvinvointiin kohdistettuja palveluita, joita ovat 

edistävät ja ehkäisevät palvelut, korjaavat palvelut ja terveyden- ja sosiaalihuollon erikoispalvelut 

(Perälä, Halme & Kanste, 2014). Edistävät ja ehkäisevät palvelut jakaantuvat kolmeen osaan: 

lakisääteiset universaalit palvelut, arjen tuki ja yhteisöllinen toiminta sekä kohdennettu tuki. 

Kohdennetun tuen palvelut ovat tarpeen mukaan tarjottavia palveluita arkeen, lasten kasvatukseen 

ja perheen vuorovaikutukseen (Perälä ym., 2014), joita ei huomioida tässä tutkielmassa, koska 

tarkoituksena on tutkia laajasti suomalaisten pikkulapsiperheiden käytössä olevia palveluja. Tässä 

tutkielmassa ollaan kiinnostuneita edistävistä ja ehkäisevistä palveluista, koska ne ovat yleisiä 

kaikille tarjottavia palveluita, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa varhain koko perheen 

hyvinvointiin ja lieventää hyvinvointi- ja terveyseroja (Heckman, 2011; Sipilä & Österbacka, 2013). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutki vuonna 2012 lapsiperheiden koettua terveyttä, toimeentuloa, 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja kokemuksia perhepalveluiden käytöstä 

Lapsiperhekyselyn avulla (ks. Lammi-Taskula & Karvonen, 2014). Tutkimukseen osallistui 

yhteensä 2956 vanhempaa, jolla oli alle 18-vuotiaita lapsia samassa kotitaloudessa (vastausosuus 

lähetetyistä kyselyistä 54 %, äitejä 1834). Lapsiperhekyselyn (2012) mukaan kokemus edistävien ja 

ehkäisevien palvelujen helpommasta saatavuudesta oli yhteydessä riittävämmäksi koettuun tukeen. 

Vanhemman siviilisäädyn, perheen toimeentulon ja puolison työttömyyden havaittiin kuitenkin 

vaikuttavan kokemuksiin palveluiden saatavuudesta ja riittävyydestä. Esimerkiksi yksinhuoltajat ja 

vähätuloisemmat vanhemmat eivät kokeneet palveluita yhtä hyvin saatavilla oleviksi ja tukea yhtä 

riittäväksi kuin muut vanhemmat.  
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1.3.2.1 Neuvola- ja lastenhoitopalvelut  

Suomessa neuvolapalvelut ja varhaiskasvatus ovat lakisääteisiä kaikille tarjottavia palveluita (Perälä 

ym., 2014). Neuvolapalveluiden tavoitteina on seurata ja tukea lapsen tervettä kehitystä ja perheen 

hyvinvointia. Lapsiperhekyselyn (ks. Lammi-Taskula & Karvonen, 2014) mukaan 93 prosenttia 

pikkulapsiperheistä oli käyttänyt viimeisen vuoden aikana neuvolapalveluita, ja ne koettiin helposti 

saatavana. Noin 80 prosenttia vanhemmista koki saaneensa riittävästi tukea neuvolapalveluista, 

kymmenes vanhemmista ei kokenut tukea riittävänä, ja noin viisi prosenttia ei kokenut saaneensa 

ollenkaan tukea, vaikka olisi tarvinnut sitä.  

 

Neuvolapalveluiden käytön yhteyttä vanhempien hyvinvointiin on tiettävästi tutkittu vain vähän, 

mikä voi liittyä siihen, että Suomen julkiset neuvolapalvelut ovat ainutlaatuisia kansainvälisesti 

katsottuna. Muutamia tutkimuksia vanhempien kokemasta stressistä on tehty liittyen 

terveystarkastuksiin ja neuvontaan. Vanhemmuuden stressin on havaittu vähenevän interventioissa, 

joihin sisältyy neuvonantoa vanhemmille (Hansel ym., 2017), ja jotka keskittyvät etenkin 

vanhemman pystyvyyden tunteen ja stressin käsittelyyn (Sommers-Flanagan, Polanchek, Zeleke, 

Hood & Shaw, 2015). Vastaavaa on havaittu lasten terveystarkastuksista saaduista neuvoista (Hsu, 

Lee, Lai, Tsai & Chiu, 2018). Interventioiden ei ole havaittu vaikuttavan vanhemmuuden stressiin 

kuitenkaan pitkäkestoisesti (Golfenshtein, Srulovici & Deatrick, 2016). Muutoin kansainväliset 

tutkimukset ovat keskittyneet perhepalvelujen yleiseen käyttöön. Terveydenhuollon ja yhteisöllisten 

palveluiden saatavuutta parantavaa mallia käyttävät vanhemmat kokivat muita vanhempia 

vähemmän vaikeuksia vanhemmuuden roolissa ja lapsen kasvatuksessa (Boudreau, Van Cleave, 

Gnanasekaran, Kurowski, & Kuhlthau, 2012). Toisaalta toisen yhdysvaltalaisen tutkimuksen 

mukaan vanhemmuuden stressi ei ollut yhteydessä ennaltaehkäisevien perhepalveluiden käyttöön 

(Raphael ym., 2010). Lisäksi on havaittu, että vanhemmat, jotka kokevat korkeaa pystyvyyttä 

vanhempina ja joilla on paljon stressiä aiheuttavia tekijöitä arjessaan, hakevat todennäköisemmin 

apua perheelleen terveydenhuollosta (Janicke & Finney, 2003). Vanhempien kokemalla stressillä 

saattaakin olla kaksisuuntaisia yhteyksiä palveluiden käyttöön. 

Neuvolapalveluiden lisäksi varhaiskasvatus on Suomessa lakisääteisesti kaikille pikkulapsiperheille 

tarjottava palvelu, jonka avulla taataan lapsille oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien 

työssäkäynnistä (Lundberg ym., 2008). Varhaiskasvatuksen tavoitteista suurin osa keskittyy lapsen 

kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Vanhempiin liittyen oleellisia tavoitteita ovat kasvatusvastuun 

jakaminen huoltajan kanssa sekä lapsen erityisen tuen varhainen tunnistaminen ja asiaan 

puuttuminen. Lapsiperhekyselyn (2012) mukaan Suomessa varhaiskasvatukseen osallistui noin 
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kolme neljästä tutkituista pikkulapsiperheistä viimeisen vuoden aikana, ja suurin osa koki 

varhaiskasvatuksen helposti saatavana. 86 prosenttia vanhemmista koki päivähoitopalveluiden tuen 

riittävänä, kymmenes vanhemmista koki tuen riittämättömänä, ja noin viisi prosenttia vanhemmista 

ei kokenut saaneensa tukea, vaikka olisivat tarvinneet sitä (ks. Lammi-Taskula & Karvonen, 2014).  

Lastenhoitopalvelujen yhteyttä vanhempien stressiin on tutkittu jonkin verran kansainvälisesti. 

Tutkimusnäyttöä ei voida kuitenkaan yleistää maasta toiseen, koska esimerkiksi äitien 

työssäkäynnin taso, perhevapaat ja perhepalveluiden järjestäminen vaihtelevat eri maissa (Craig & 

Churchill 2018; Lundberg ym., 2008). Näin ollen myös lastenhoitopalvelujen käyttäjät voivat olla 

erilaisia eri yhteiskuntajärjestelmissä. Esimerkiksi Australiassa ja Iso-Britanniassa lastenhoito 

saattaa olla enemmän omakustanteista ja vähemmän valtion sääntelemää verrattuna Pohjoismaihin 

(Lundberg ym., 2008). Näissä maissa lastenhoitopalvelujen käytön on havaittu olevan yhteydessä 

korkeampaan vanhemmuuden stressiin (Craig & Churchill, 2018; Parkes ym., 2015), ja Iso-

Britanniassa tämä yhteys havaittiin korkeasti koulutetuilla äideillä (Parkes ym., 2015). Tulokset 

saattavat liittyä vaikeuksiin yhdistää työ- ja perhe-elämä. Kuitenkin ilman kumppania elävillä 

matalasti koulutetuilla äideillä lastenhoitopalvelujen käytön havaittiin olevan yhteydessä 

matalampaan vanhemmuuden stressiin (Parkes ym., 2015), ja Japanissa lastenhoitopalvelujen käyttö 

tasasi eroja stressin kokemisessa koulutuksen mukaan matalasti koulutettujen äitien eduksi 

(Yamaguchi, Asai & Kambayashi, 2018). Lisäksi työpaikan tarjoama päivähoito oli yhteydessä 

vanhemmuuden stressiin liittyen vanhemmuuteen ja lastenhoitoon Etelä-Koreassa (Hwang, 2019) ja 

Yhdysvalloissa (Apple ym., 2020). Suomessa kaikille tarjotaan päivähoitoa, minkä vuoksi onkin 

mielenkiintoista selvittää, onko päivähoidolla vaikutusta vanhemman kokemaan stressiin ja 

vanhemmuuden vaativuuden kokemukseen. 

 

1.3.2.2 Arjen tuki ja yhteisöllinen toiminta 

Edistävistä ja ehkäisevistä palveluista kaikille avoimet arjen tukeen ja yhteisölliseen toimintaan 

liittyvät palvelut, kuten vertaisryhmät ja perhekerhot, pyrkivät perheenjäsenien voimavarojen 

vahvistamiseen (Perälä ym., 2014). Näiden palveluiden järjestäminen on jokaisen kunnan omalla 

vastuulla, joten palveluiden tarjonta ja sisältö voi vaihdella paljon kuntien välillä, ja järjestäjinä voi 

olla myös esimerkiksi seurakunnat tai kolmannen sektorin toimijat. Lapsiperhekyselyn (2012) 

mukaan suuri osa pikkulapsiperheistä oli osallistunut ja ollut tyytyväisiä arkea ja yhteisöllisyyttä 

tukevaan toimintaan. Kolme neljästä pikkulapsiperheistä oli käyttänyt lasten kerhoja, leikkikenttiä 
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ja -puistoja sekä perhekahviloita viimeisen vuoden aikana, ja suurin osa heistä koki palvelut 

helposti saatavina (ks. Lammi-Taskula & Karvonen, 2014). 

Tutkimusnäyttö leikki- ja perhekerhojen vaikutuksista vanhempien hyvinvointiin on alustavaa 

tutkimusten laadullisuuden ja vähäisen määrän vuoksi. Lisäksi suurin osa tutkimuksista on tehty 

Australiassa, jossa kerhojen merkitys voi poiketa Suomen tilanteesta työllisyystilanteiden ja 

palvelujärjestelmien eroavaisuuksista johtuen. Leikkikerhoihin osallistumisen on havaittu 

kasvattavan sosiaalisia verkostoja (Strange, Bremner, Fisher, Howat & Wood, 2017) ja 

emotionaalisen ja instrumentaalisen tuen saamista (Hancock, Cunningham, Lawrence, Zarb & 

Zubrick, 2015; Gibson, Harman & Guilfoyle, 2015; Mulcahy, Parry & Glover, 2010; Strange, 

Fisher, Howat & Wood, 2014) sekä lisäävän kokemusta pätevyydestä vanhempana (Jackson, 2011; 

Strange ym., 2014). Leikkikerhoon osallistumisen yhteyksistä vanhemmuuden stressiin on saatu 

ristiriitaisia tuloksia kvantitatiivisissa tutkimuksissa (Terrett, White & Spreckley, 2013; Evangelou, 

Brooks & Smith, 2007). Arjen tukea ja yhteisöllistä toimintaa edistävien palveluiden vaikutusta 

vanhempien kokemaan kuormitukseen on tärkeä selvittää Suomen kaltaisissa 

hyvinvointiyhteiskunnissa, joissa toiminnan merkitys voi olla erilainen. 

 

1.4 Tutkimuskysymykset  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan 5-vuotiaiden lasten äitien kokemaa yleistä stressiä ja 

vanhemmuuden vaativuutta. Erityisenä tarkastelun kohteena on, miten kumppanin kanssa eläminen 

sekä lastenhoitoon ja arkeen saatu tuki läheisiltä tai yhteiskunnan palveluista ovat yhteydessä äitien 

kokemaan yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen. Kumppanin merkitystä tarkastellaan 

sen kannalta, elääkö äiti kumppanin kanssa, koska tavoitteena on arvioida etenkin arkiympäristöstä 

saatavaa tukea. Laaja tutkimusnäyttö viittaa siihen, että ilman kumppania elävien vanhempien 

vanhemmuuteen liittyvään stressi sekä masennus- ja ahdistusoireilu on suurempaa. Sen vuoksi 

masennus- ja ahdistusoireilu huomioidaan vanhempien kokeman stressin ja vanhemmuuden 

vaativuuden mahdollisina vaikuttajina. Tämä tutkielma etsii vastauksia seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin:  

1. Kuinka paljon 5-vuotiaiden lasten äidit kokevat yleistä stressiä ja vanhemmuuden 

vaativuutta? 

2. Onko ilman kumppania elävillä äideillä enemmän yleistä stressiä ja kokevatko he 

vanhemmuuden vaativampana verrattuna kumppanin kanssa eläviin äiteihin?  
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3. Ovatko saatu tuki ja tuen koettu riittävyys läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista yhteydessä 

äitien yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden tasoihin? 

4. Ovatko läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista saadun tuen ja sen riittävyyden yhteydet 

yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen erilaisia ilman kumppania ja kumppanin 

kanssa elävien äitien välillä?  

Tutkimuskysymyksiä käsitellään pääosin eksploratiivisesti, koska aihetta on tutkittu Pohjoismaissa 

vain vähän. Aiemman tutkimusnäytön perusteella ilman kumppania elämisen ja läheisten tuen 

vähäisen saatavuuden ja riittämättömyyden voidaan olettaa olevan yhteydessä korkeampaan 

yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen. Tutkimusta on kuitenkin vähemmän yleisen 

stressin osalta, sekä yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden yhteydestä läheisten ja etenkin 

yhteiskunnan palveluiden tukeen. 

 

2. Menetelmät   
 

2.1 Osallistujat 

Tämän pro gradu -tutkielman aineisto on osa Lapsen uni ja terveys -kohorttitutkimusta (CHILD-

SLEEP), jossa tutkitaan lapsen unen kehitystä ja terveyttä sekä perheympäristöä ja perinnöllisiä 

tekijöitä unen kehitykseen vaikuttavina tekijöinä (Paavonen ym., 2017). Tutkimuskohorttiaineisto 

käsittää laajasti tietoa pikkulapsiperheiden hyvinvoinnista, mikä mahdollistaa lasten varhaisen 

kasvuympäristön huomioimisen laajasti. Osallistujat on rekrytoitu Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä 

63 äitiysneuvolasta huhtikuun 2011 ja joulukuun 2012 välillä. Tutkimukseen otettiin mukaan 

suomenkieliset perheet, joiden lapsi syntyi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Otosyksikkönä 

pidettiin perhettä, ja sekä äitejä että isiä pyydettiin osallistumaan. Yhteensä 1667 (74,3 %) äitiä ja 

1598 (71,2 %) isää täyttivät ja palauttivat ensimmäiset kyselylomakkeet noin 32. raskausviikolla. 

Osa kyselylomakkeista oli täytetty lapsen syntymän jälkeen, joten raskauden aikana vastanneita oli 

1646 äitiä ja 1567 isää. Kyselylomakkeita kerättiin raskausajan jälkeen lapsen ollessa 3, 8, 18 ja 24 

kuukauden sekä 5 vuoden ikäinen. Tutkimukseen kuuluvat lapset syntyivät huhtikuun 2011 ja 

helmikuun 2013 välillä. Itsearviointikyselyjen lisäksi tietoa pikkulapsiperheistä kerättiin muun 

muassa verinäytteistä ja neuvolan ja sairaalan rekistereistä. Vanhemmat täyttivät kyselylomakkeita 

tutkimuksen kohteena olevasta lapsesta ja itsestään.  

Äitiysneuvoloiden välillä ilmeni vaihtelua osallistujien rekrytoinnin määrässä, mikä saattoi liittyä 

äitiysneuvoloiden työntekijöiden eritasoiseen sitoutumiseen tutkimusprojektiin. Osallistumatta 
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jättämisen syitä kysyttiin terveydenhoitajan täyttämillä lomakkeilla. Vastanneista 71,7 prosenttia 

raportoi pääsyyksi, ettei äiti halunnut osallistua tutkimukseen, 10,0 prosentilla oli 

tutkimusprojektiin liian heikot suomen kielen taidot, ja 18,3 prosentissa tapauksista 

äitiysneuvolassa oli unohdettu esittää tutkimusprojekti äideille. Äitien iän ja perheiden lasten 

keskimääräisen lukumäärän välillä ei ollut eroja osallistuneiden ja ei-osallistuneiden perheiden 

välillä (Paavonen ym., 2017.) 

Tämän tutkimuksen osallistujat olivat äitejä, jotka olivat täyttäneet vanhempien kyselylomakkeet 

tutkimuksen kohteena olevan lapsen ollessa noin 5-vuotias. Yhteensä 5-vuotiaiden lasten 

aineistossa äitejä oli 721, joka oli 44 prosenttia tutkimuskohortin alkuperäisestä äitien otoskoosta. 

Aineistosta poistettiin seitsemän äitiä, joiden lapsilla oli jokin vaikea neurologinen tai 

kehityksellinen sairaus, esimerkiksi Downin syndrooma, eli lopullinen otoskoko oli 714. 

 

2.2 Arviointimenetelmät 

Tässä tutkielmassa käytetään osia 5-vuotiaiden vanhempien kyselylomakkeesta, jossa arvioitiin 

vanhemman terveyttä ja hyvinvointia, demografisia ja sosioekonomisia tekijöitä sekä lapsenhoitoon 

liittyviä kysymyksiä. 

Yleinen stressi ja vanhemmuuden vaativuus. Äitien kokemaa yleistä stressiä mitattiin lyhennetyllä 

versiolla Perceived Stress Scale -asteikosta (Cohen ym., 1983). Asteikossa on viisi kysymystä, 

joissa pyydetään arvioimaan elämän stressaavuutta viimeisen kuukauden ajalta (esim. ”Kuinka 

usein olet tuntenut varmuutta kyvystäsi hallita ongelmiasi?”, ”Kuinka usein olet tuntenut itsesi 

”stressaantuneeksi”). Kysymyksiin vastataan viisiportaisella asteikolla (1 = Ei kertaakaan, 2= 

Melko harvoin, 3 = Silloin tällöin, 4= Melko usein, 5 = Erittäin usein). Kahden käänteisen 

kysymyksen vastaukset pisteytettiin käänteisessä järjestyksessä, minkä jälkeen vastausten pisteet 

laskettiin yhteen. Koko asteikon summan mahdollinen vaihteluväli oli näin ollen 5-25 pistettä. 

Aiemmissa kohorttitutkimuksella tehdyissä tutkimuksissa stressaantuneisuuden rajaksi on 

määritelty 90. persentiilin kohdalla oleva pistemäärä asteikosta joka oli 15-17 pistettä 

(yhdenmukaistaen asteikkojen skaalaukset) (Kiviruusu ym., 2017; Paavonen ym., 2017). 90. 

persentiilin pisterajaa tarkastellaan myös tässä tutkielmassa. Asteikon reliabiliteetti oli tässä 

aineistossa kohtalainen (Cronbach’n α= .68). Kysymys 2 (”Kuinka usein olet tuntenut varmuutta 

kyvystäsi hallita ongelmiasi?”) oli heikoimmin yhteydessä muihin kysymyksiin.  

Kokemusta vanhemmuuden vaativuudesta mitattiin lyhennetyllä versiolla Gerris’n ja kumppanien 

(1998) vanhemmuuden stressin mittarista (Parenting Stress Index), joka perustuu Abidin’n (1992) 
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vanhemmuuden stressiteoriaan. Asteikossa on kahdeksan väittämää, joista viisi mittaa 

vanhemmuuden roolin rajoituksia (esim. ”Lapseni/lasteni vuoksi minulla ei enää ole aikaa asioille, 

jotka ovat minulle itselleni tärkeitä”) ja kolme väittämää mittaa vaikeuksia lastenkasvatuksessa 

(esim. ” Lapseni/lasteni kasvatus on vaikeampaa kuin olin osannut odottaa.”). Väittämiin vastataan 

viisiportaisella asteikolla (1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = Pitää täysin paikkaansa) sen 

perusteella, miten hyvin väittämät kuvaavat vanhemman ja lapsen välistä suhdetta viimeisen 

kuukauden aikana. Väittämien vastausten pisteet laskettiin yhteen ja kokonaispisteiden vaihteluväli 

oli 8-40. Asteikon reliabiliteetti oli tämän tutkimuksen aineistossa hyvä (Cronbach’n α=.84). 

Perherakenne. Äidin siviilisäädyn ja aikuisten lukumäärän kotitaloudessa perusteella luotiin 

muuttuja kumppanin kanssa elämisestä. Siviilisäädyn kohdalla vastausvaihtoehtoja olivat naimaton, 

naimisissa, rekisteröidyssä parisuhteessa, avoliitossa, asumuserossa edellisestä kumppanista, 

eronnut edellisestä kumppanista, yksinhuoltaja ja leski. Kysymykseen ”Keitä aikuisia asuu kanssasi 

samassa taloudessa?” oli kolme vastausvaihtoehtoa (1= Avo/aviopuoliso, 2 = Joku muu aikuinen 

(sukulainen, ystävä), 3 = Ei muita aikuisia). Muuttuja luotiin ristiintaulukoimalla siviilisääty siihen, 

asuiko äidin kotitaloudessa avo- tai aviopuoliso tai ei muita aikuisia. Lisäksi tarvittaessa 

hyödynnettiin tietoa siitä, onko äiti edelleen parisuhteessa lapsen isän kanssa, sekä oliko äiti eronnut 

viimeisen puolen vuoden aikana. Tieto erosta viimeisen puolen vuoden aikana saatiin kuormittavia 

elämäntapahtumia mittaavan asteikon (The List of Threatening Experiences, Brugha & Cragg, 

1990) osiosta ”Vakituinen parisuhteesi päättyi”. Kumppani-muuttujassa äiti sai arvoksi 1, jos 

hänellä ei ollut kumppania, eikä kotona asunut muitakaan aikuisia. Arvon 0 äiti sai silloin, kun 

hänellä oli kumppani, joka asui samassa kotitaloudessa. Kumppanin kanssa elämisen tarkasteluihin 

ei sisällytetty 22 äitiä, jotka raportoivat kotona asuvan jonkun toisen aikuisen kuin avo- tai 

aviopuolison. Lisäksi kolmen äidin kohdalla muuttuja jätettiin tyhjäksi, koska he vastasivat 

asuvansa ilman muita aikuisia, mutta raportoivat siviilisäädykseen avioliiton, avoliiton ja 

rekisteröityneen parisuhteen, eivätkä he olleet eronneet viimeisen puolen vuoden aikana. Kahdelta 

äidiltä puuttuivat tiedot aikuisten lukumäärä- ja siviilisäätyosioista, ja kolmelta puuttui aikuisten 

lukumäärä. Myös nämä äidit jätettiin pois kumppanin kanssa elämistä tarkastelevista analyyseista. 

Perherakenteesta tarkasteltiin lisäksi alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärää, uusien lapsien 

syntymistä aineiston tutkimukseen osallistuvan lapsen syntymisen jälkeen ja eroa parisuhteesta 

viimeisen puolen vuoden aikana. Vastaajat jaoteltiin niihin, joilla oli yksi lapsi tai kaksi tai 

enemmän lapsia. Tieto uusien lasten syntymisestä saatiin kyselylomakkeen perherakenteiden 

muutokset -osiosta.  
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Tuki lastenhoitoon. Tukea lastenhoitoon mitattiin läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista saadun tuen 

määrällä ja koetulla tuen riittävyydellä. Kysymykset oli tehty Lapsen uni ja terveys -tutkimusta 

varten, ja ne on raportoitu vastausvaihtoehtoineen taulukossa 1. Saadun tuen määrää läheisiltä 

(puoliso, omat vanhemmat, ystävät) mitattiin viisiportaisella asteikolla (esim. 1= En ole saanut 

läheisiltäni tukea, 3= Kerran viikossa, 5= Päivittäin tai lähes päivittäin). Yhteiskunnan palveluista 

saadun tuen määrää lapsen hoitoon ja arkeen liittyen kysyttiin viisiportaisella asteikolla viidestä eri 

lapsi- ja perhepalvelusta (1=Ei lainkaan, 3= Jonkin verran, 5= Erittäin paljon). Saadun tuen määrä 

läheisiltä ja eri lapsiperhepalveluista luokiteltiin uudelleen jakaumatarkasteltujen perusteella. 

Läheisiltä saadun tuen määrä luokiteltiin kahteen luokkaan (0= Enintään kerran viikossa, 1= 

Muutamana päivänä viikossa tai päivittäin). Neuvolasta ja päiväkodista saadun tuen määrä 

luokiteltiin uudelleen kolmeen luokkaan (0= Ei lainkaan, 1= Melko vähän tai jonkun verran, 2= 

Melko tai erittäin paljon). Perhepäivähoidosta saadun tuen määrää tarkasteltiin jättämällä pois ne, 

jotka eivät olleet saaneet lainkaan tukea perhepäivähoidosta, koska suurin osa äideistä ei käyttänyt 

tätä päivähoidon muotoa. Perhepäivähoidosta saadun tuen määrä jaettiin kahteen luokkaan (0= 

Melko vähän tai jonkin verran, 1= Melko tai erittäin paljon).  

Saatu tuki yhteiskunnan palveluista -osiossa oli mahdollista arvioida saadun tuen määrää itse 

valitsemasta yhteiskunnan palvelusta. Tässä osiossa 66 äitiä raportoi saaneensa tukea erilaisista 

vertaisryhmistä, perhekerhoista, avoimesta varhaiskasvatuksesta ja muusta kerhotoiminnasta. Nämä 

vastausvaihtoehdot yhdistettiin omaksi osiokseen, koska ne kaikki kuvasivat arkea ja 

yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Kerhoista ja vertaisryhmistä saadun tuen määrä jaettiin kahteen 

luokkaan (0= Melko vähän tai jonkin verran, 1= Melko tai erittäin paljon), ja ”ei lainkaan” -

vaihtoehtoa ei otettu mukaan, koska sitä oli raportoinut vain kaksi äitiä. Yksi äiti raportoi saavansa 

tukea yksityisestä päiväkodista, josta saadun tuen määrä lisättiin päiväkoti-osioon. Toinen äiti 

raportoi saaneensa tukea neuvolapsykologilta, josta saadun tuen määrä lisättiin neuvola-osioon.  

 

Saadun tuen riittävyyttä lastenhoitoon läheisiltä arvioitiin kyselyssä viisiportaisella asteikolla (esim. 

1=On ollut täysin riittämätöntä, 3= Ei riittävää eikä riittämätöntä, 5= On ollut riittävää). Tuen 

riittävyys läheisiltä -osion jakauma oli vahvasti vasemmalle vino, eli suurin osa äideistä koki 

läheisiltä saadun tuen riittäväksi, joten osiosta luotiin dikotominen muuttuja (0 = Vähintään 

jokseenkin riittämätön tuki, 1= Vähintään jokseenkin riittävä tuki). Vaihtoehto ”ei riittävää eikä 

riittämätöntä” luokiteltiin riittäväksi koettuun tukeen. Yhteiskunnan palveluista saadun tuen 

riittävyyttä arvioitiin kyselyssä neliportaisella asteikolla (esim. 1= On ollut täysin riittämätöntä, 4= 

On ollut riittävää). Yhteiskunnan palveluista saadun tuen riittävyys oli myös jakautunut vinosti niin, 
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että suurin osa äideistä koki yhteiskunnan tuen riittäväksi, joten osiosta luotiin dikotominen 

muuttuja (0 = Vähintään jokseenkin riittämätön tuki, 1 = Vähintään jokseenkin riittävä tuki). 

 

Taulukko 1 

Tuki lastenhoitoon, kysymykset ja alkuperäiset vastausvaihtoehdot Lapsen uni ja terveys -

tutkimuksessa: 

Tuki lastenhoitoon läheisiltä           

Kuinka usein olet saanut läheisiltäsi (puoliso, omat vanhemmat, ystävät) tukea lapsen hoidossa? 

  En ole saanut läheisiltäni tukea           

  Harvemmin kuin kerran viikossa           

  Kerran viikossa             

  Muutamana päivänä viikossa           

  Päivittäin tai lähes päivittäin           

Kuinka riittäväksi koet läheisiltäsi saadun tuen lapsen hoidossa?       

  On ollut täysin riittämätöntä           

  On ollut jokseenkin riittämätöntä           

  Ei ole ollut riittävää eikä riittämätöntä         

  On ollut jokseenkin riittävää           

  On ollut riittävää             

                

Tuki lastenhoitoon yhteiskunnan palveluista         

Kuinka paljon perheesi on saanut tukea seuraavista palveluista lapsen hoitoon ja arkeen liittyen? 

Kysytty erikseen seuraavista palveluista: neuvola, perhepäivähoito, päiväkoti, kotipalvelu, perhetyö, 

muu (esim. perhekerhot, vanhempien vertaisryhmät) 

  En lainkaan             

  Melko vähän             

  Jonkin verran             

  Melko paljon             

  Erittäin paljon             

Onko yhteiskunnan palveluista saamasi tuki ollut mielestäsi riittävää?     

  On ollut täysin riittämätöntä           

  On ollut jokseenkin riittämätöntä           

  On ollut jokseenkin riittävää           

  On ollut riittävää             

 

 

Sosioekonomiset tekijät. Sosioekonomisia tekijöitä mitattiin äitien korkeimmalla ammatillisen 

koulutuksen tasolla ja työssäkäynnillä. Tuloja ei käytetty muuttujana, koska 5-vuotiaiden lasten 

äitien aineistossa tuloja oli mitattu kotitalouksien bruttovuosituloilla, eikä mahdollisesti 
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informatiivisemmalla koetulla tuen riittävyydellä. Lisäksi kotitalouden tuloja ei voitu verrata ilman 

kumppania ja kumppanin kanssa elävien äitien välillä. Korkeimmasta ammatillisesta koulutuksesta 

kysyttäessä vastausvaihtoehtoina oli ei ammatillista koulutusta, ammatillinen kurssi tai kursseja, 

ammattikoulu, opisto tai ammattikorkeakoulu ja yliopisto tai korkeakoulu. Alkutarkasteluissa 

koulutusta käsitellään alkuperäisessä muodossaan. Työssäkäynnistä kysyttäessä 

vastausvaihtoehtoina olivat ”en käy tällä hetkellä töissä lainkaan (äitiysloma, työttömyys, 

opiskelu)”, ”säännöllinen työ”, ”epäsäännöllinen työ”, ”muu, mikä”. Työssäkäynnistä tehtiin 

dikotominen muuttuja (0= ei käy töissä tällä hetkellä, 1= säännöllinen tai epäsäännöllinen työ tai 

muu työtilanne. ”Muu, mikä” -osiosta muun muassa opiskelu luokiteltiin 0:ksi ja työn ja opiskelun 

yhdistelmä 1:ksi.  

Mielenterveys. Ahdistuneisuutta mitattiin taipumuksellisena piirteenä Stait and Trait Anxiety-

Inventory -asteikon (STAI) seitsemällä väittämällä, joiden on havaittu latautuvan ahdistusfaktorille, 

ja joilla on erottelevaa ja konvergenttia validiteettia (Bieling, Antony & Swinson, 1998). Väittämiä 

ovat muun muassa ”Olen hermostunut ja levoton” ja ”Murehdin liikaa sellaista, jolla ei ole 

merkitystä”, ja niitä arvioidaan neliportaisella asteikolla sen mukaan, kuinka usein on kokenut näitä 

tuntemuksia viimeisen kuukauden aikaan (esim. 1= Ei juuri koskaan, 4= Miltei aina). Vastauksista 

saadut pistemäärät laskettiin yhteen, ja asteikon pistemäärän vaihteluväli oli 7-28. Asteikon 

reliabiliteetti aineistossa oli hyvä (Cronbach’n α=.83). Masennusoireilua mitattiin lyhennetyllä 10 

osion Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) -asteikolla (Radloff, 1977). 

Lyhennetyllä versiolla on havaittu hyvä kriteerivaliditeetti ja sisäinen sekä 

toistomittausreliabiliteetti (Irwin, Artin & Hoxman, 1999). Väittämät mittaavat masennusoireilua 

viimeisen kuukauden aikana (esim. ”Tunsin itseni masentuneeksi”, ”Minulla oli vaikeuksia saada 

itseni liikkeelle”), ja niitä arvioidaan neliportaisella asteikolla (esim. 1= Harvoin/ei ollenkaan 

(vähemmän kuin päivän), 4= Koko ajan (5-7 päivänä). Osioiden vastaukset laskettiin yhteen, ja 

asteikon pistemäärien vaihteluväli oli 10-40. Asteikon reliabiliteetti nyt tutkitussa aineistossa oli 

hyvä (Cronbach’n α= .82). 

 

2.3 Tilastolliset menetelmät 

Kaikki tutkielman analyysit tehtiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiolla 27. Aineistossa yleinen 

stressi oli normaalisti jakautunut, ja sitä käsiteltiin jatkuvana muuttujana. Vanhemmuuden vaativuus 

oli oikealle vinosti jakautunut, eli suurin osa äideistä ei kokenut vanhemmuutta vaativana. 

Muuttujaa ei haluttu pakottaa normaalijakaumaan muuttujanmuunnoksilla, koska ilmiö ei 
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vaikuttanut olevan normaalisti jakautunut 5-vuotiaiden äitien aineistossa. Lisäksi katkaisupisteen 

mielekäs määrittäminen oli haasteellista, joten asteikkoa käytettiin alkuperäisessä muodossaan 

jatkuvana muuttujana. Ahdistus- ja masennusasteikkoja tarkasteltiin jatkuvina muuttujina 

alkuperäisessä muodossaan. Loput muuttujista olivat dikotomisia tai järjestysasteikollisia.  

Muuttujien asteikkojen ulkopuolella olevia virhearvoja oli vain muutama, ja ne poistettiin 

aineistosta. Yksi puuttuva vastaus oli 15 tutkittavalla masennuskyselyssä, neljällä 

ahdistuskyselyssä, 15 yleisen stressin kyselyssä ja kymmenellä vanhemman vaatimusten kyselyssä. 

Kaksi puuttuvaa vastausta oli yhdellä tutkittavalla yleisen stressin kyselyssä, kolmella 

masennuskyselyssä ja yhdellä vanhemmuuden vaativuuden kyselyssä. Yhdeltä äidiltä puuttuivat 

koko ahdistusasteikon osioiden arvot. Jatkuvien muuttujien asteikkojen lyhyyden vuoksi vain 

yksittäiset puuttuvat arvot korvattiin osion otoskeskiarvolla.  Mikäli puuttuvia arvoja oli enemmän 

kuin yksi, niitä ei korvattu, ja nämä havainnot jätettiin pois kyseisiä asteikoita käyttävistä 

analyyseistä. 

Yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden tasoa ja jakautumista 5-vuotiaiden äideillä 

tarkasteltiin mediaanien ja persentiilien avulla. Kumppanin kanssa asumisen yhteyttä yleiseen 

stressiin tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä ja vanhemmuuden vaativuuteen Mann 

Whitney’n U-testillä.  

Läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista lastenhoitoon saadun tuen määrää ja tuen riittävyyden 

yhteyttä yleiseen stressiin tutkittiin lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tutkimuskysymyksen 

mukaisesti selvitettiin lastenhoitoon saatavan tuen päävaikutusten lisäksi aiemmissa tutkimuksissa 

riskitekijöiksi havaittujen tekijöiden vaikutusta yhdessä tukitekijöiden kanssa. Alkutarkasteluissa 

tarkastellut riskitekijät olivat äidin masennusoireilu, ahdistus, koulutus, työssäkäynti, lasten 

lukumäärä, uusien lasten syntyminen ja ero parisuhteesta viimeisen puolen vuoden aikana. Yleisen 

stressin yhteyksiä näihin selittäviin tekijöihin tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä, 

yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja Spearmanin korrelaatiokertoimella. Selittävien tekijöiden 

välistä multikollineaarisuutta tutkittiin ei-parametrisilla testeillä (χ2 -testi, Mann Whitney’n U-testi 

ja Kruskal Wallis H -testi), ja tilastollisesti merkitsevien yhteyksien lineaarisuutta hajonta- ja 

laatikkojanakuvioilla. Lopullisiin analyyseihin otettiin mukaan vain tilastollisesti merkitsevästi 

yleiseen stressiin yhteydessä olevat muuttujat. Vanhemmuuden vaativuuden jakauman vinouden ja 

sopivan katkaisupisteen haasteiden vuoksi tuki- ja riskitekijöiden yhteyksiä vanhemmuuden 

vaativuuteen tutkittiin Mann Whitney’n U-testillä ja Kruskal Wallis H -testillä.  
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Kumppanin kanssa elämisen yhteyttä siihen, miten tuen määrä ja koettu riittävyys olivat yhteydessä 

yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testien ja 

ei-parametristen testien (χ2 -testi, Mann Whitney’n U-testi ja Kruskal Wallis H-testi) ja 

tunnuslukutarkastelun avulla (aineiston otoskoot eivät olleet riittäviä yhdysvaikutusten 

tutkimiseen). Yksityiskohtaisempi tarkasteltu tehtiin vain niiden tuen mittareiden kohdalla, jotka 

olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yleiseen stressiin tai vanhemmuuden vaativuuteen. 

 

3. Tulokset 
 

3.1 Tutkittavat sekä yleinen stressi ja vanhemmuuden vaativuus 

Dikotomisten ja järjestysasteikollisten muuttujien eri vastausvaihtoehtojen suhteelliset osuudet on 

kuvattu taulukkoon 2, ja jatkuvien muuttujien keskeiset tunnusluvut taulukkoon 3. Aineiston 714 

äitiä olivat 23-52-vuotiaita (Mediaani (Md)=36). Noin 89 prosentilla (633) aineiston äideistä oli 

kumppani, jonka kanssa he elivät. Noin 7 prosenttia (51) äideistä ei elänyt kumppanin kanssa. 

Kolme prosenttia äideistä oli eronnut vakituisesta parisuhteesta viimeisen puolen vuoden aikana. 

Neljällä viidesosalla äideistä oli 2 tai 3 lasta. Vähän yli puolella äideistä korkein ammatillinen 

koulutus oli ammattikoulu, opisto tai ammattikorkeakoulu, ja noin kahdella viidesosalla 

yliopistokoulutus. Noin viidennes äideistä ei käynyt töissä tutkimushetkellä. Ahdistus- ja 

masennusasteikkojen mediaanit olivat asteikkojen alapäässä (taulukko 3). 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, kuinka paljon 5-vuotiaiden äidit kokevat yleistä 

stressiä ja vanhemmuuden vaativuutta. Kuvassa 1 on laatikkojanakuviot yleisen stressin ja 

vanhemmuuden vaativuuden jakautuneisuudesta, joista nähdään mediaani (laatikon keskiviiva), 25. 

ja 75. persentiilit (laatikon ala- ja yläraja) sekä asteikon vaihteluväli aineistossa (jana).  
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Taulukko 2 

Tutkittavat äidit sekä perherakenteen ja sosioekonomisen aseman tunnusluvut 

Muuttuja   N % 

Perherakenne     

Kumppanin kanssa asuminen (n=709)         

  Kumppanin kanssa 633 89.3 

  Ilman kumppania 51 7.2 

  Muu tilanne 25 3.5 

Ero parisuhteesta viim. 6 kuukauden aikana (n=697)   

  Kyllä  19 2.7 

Lasten lukumäärä (n=709)   

  1 lapsi  98 13.8 

  2 lasta  399 56.3 

  3 lasta  174 24.5 

  4 lasta tai enemmän 38 5.4 

Uusien lapsien syntyminen kohdelapsen jälkeen (n=714)   

  Kyllä  286 40.1 

Sosioekonominen asema   

Työssäkäynti (n=709)   

  Käy töissä tällä hetkellä 566 79.8 

Ammatillinen koulutus (n=709)   

  Ei ammatillista koulutusta 25 3.5 

  Ammatillisia kursseja 7 1.0? 

  Ammattikoulu 108 15.2 

  Opisto tai ammattikorkeakoulu 291 41.0? 

  Yliopisto   278 39.2 

Otoskoot vaihtelivat eri kysymysten kohdalla vastauskadon vuoksi. 

 

Yleisen stressin mediaani oli 12, joka on asteikon keskikohdilla. Yleinen stressi oli normaalisti 

jakautunut, ja 25. ja 75. persentiilin välillä pistemäärien vaihteluväli oli 10-14. Korkeimmat pisteet 

saaneet äidit (90. persentiili) saivat vähintään 16 pistettä asteikosta. Vanhemmuuden vaativuuden 

mediaani oli 15, joka on asteikon alapäässä. Suurin osa äideistä ei kokenut vanhemmuuden 

vaativuuden väitteiden sopivan heihin (kuva 1). 25. ja 75. persentiilin välillä pistemäärien 

vaihteluväli oli 11-19. 
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Taulukko 3 

Stressin ja vanhemmuuden vaativuuden sekä masennusoireilun ja ahdistuksen mediaanit ja 

asteikkojen vaihteluvälit. 

Muuttuja   Otoskoko Mediaani Vaihteluväli aineistossa (ja mahdollinen vaihteluväli asteikossa) 

Stressi ja vanhemmuus     
Yleinen stressi 706 12 5-22 (5-25) 

Vanhemmuuden vaativuus 714 15 8-38 (8-40) 

Mielenterveys     
 

Masennus 707 16 10-31 (10-40) 

Ahdistus   712 10 7-28 (7-28) 

 

 

 

           

Kuva 1. Yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden asteikkojen laatikkojanakuviot.  

 

3.2 Yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden yhteydet kumppanin kanssa 

elämiseen 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, onko yleinen stressi ja vanhemmuuden 

vaativuus erilaista 5-vuotiaiden äideillä, joilla on samassa taloudessa elävä kumppani verrattuna 

äiteihin, joilla ei ole asuinkumppania. Vanhemmuuden vaativuuden ja yleisen stressin vaihteluvälit 

ja jakautuminen olivat hyvin samanlaisia ilman kumppania ja kumppanin kanssa elävillä äideillä 



21 

 

(kuva 2). Yleinen stressi ei ollut tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa ilman kumppania elävillä 

äideillä (keskiarvo=12.64, keskihajonta=3.30) verrattuna kumppanin kanssa eläviin äiteihin 

(keskiarvo=12.28, keskihajonta=3.03) (t(675)=0.80, p=.43). Vanhemmuuden vaativuuden taso ei 

myöskään eronnut tilastollisesti merkitsevästi ilman kumppania (Md=14) ja kumppanin kanssa 

elävillä äideillä (Md=15) (Mann-Whitney U=15 098.5, p=.44).  

 

     

  
 

Kuva 2. Laatikkojanakuviot yleisestä stressistä (vas.) ja vanhemmuuden vaativuudesta (oik.) ilman 

kumppania ja kumppanin kanssa elävillä äideillä. 

 

3.3 Yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden yhteydet läheisten ja 

yhteiskunnan palveluiden tukeen  

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, ovatko saadun tuen määrä ja tuen riittävyys 

läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista yhteydessä yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen. 

Taulukossa 4 on raportoitu läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista saadun tuen määrän ja riittävyyden 

vastausvaihtoehtojen suhteelliset osuudet. Suurin osa äideistä raportoi saavansa tukea läheisiltä 

vähintään muutamana päivänä viikossa. Enemmistö äideistä koki saavansa neuvolasta melko vähän 

tai jonkun verran tukea ja päiväkodista melko tai erittäin paljon tukea. Noin kymmenesosa äideistä 

raportoi tukea perhekerhoista tai vanhempien vertaisryhmistä, ja heistä yli puolet kokivat saaneensa 
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näistä palveluista melko vähän tai jonkin verran tukea. Suurin osa äideistä koki läheisten ja 

yhteiskunnan palveluiden tuen riittäväksi. 

 

Taulukko 4 

Lastenhoitoon saatua tukea koskevien kysymysten vastausvaihtoehtojen suhteelliset osuudet. 

Tuki lastenhoitoon   N  %  

Tuki lastenhoitoon läheisiltä 

Saatu tuki läheisiltä (n=712) 
     

  Muutamana päivänä viikossa tai päivittäin 536 75.3 

  Enintään kerran viikossa   173 24.3 

  Ei lainkaan     3 0.4 

Läheisten tuen riittävyys (n=712)      

  Riittävää tai ei riittävää eikä riittämätöntä  643 90.3 

  Riittämätöntä   69 9.7 

Tuki lastenhoitoon ja arkeen yhteiskunnan palveluista 

Saatu tuki yhteiskunnalta 
    

  Neuvola (n=710)        

     Melko tai erittäin paljon 84 11.8 

     Melko vähän tai jonkin verran 529 74.5 

     Ei lainkaan   97 13.7 

  Päiväkoti (n=710)        

     Melko tai erittäin paljon 386 54.4 

     Melko vähän tai jonkin verran 206 29.0 

     Ei lainkaan   118 16.6 

  Perhepäivähoito (n=698)      

     Melko tai erittäin paljon 63 9.0? 

     Melko vähän tai jonkin verran 52 7.5 

     Ei lainkaan   583 83.5 

  Kerhot ja vertaistukiryhmät (n=66)    

     Melko tai erittäin paljon 26 39.4 

     Melko vähän tai jonkin verran 38 57.6 

     Ei lainkaan   2 3.0? 

Yhteiskunnan palveluiden tuen riittävyys (n=697)    

  Riittävää     649 93.1 

  Riittämätöntä   48 6.9 

Otoskoot vaihtelivat eri kysymysten kohdalla puuttuvien arvojen vuoksi. 

 

3.3.1 Yleinen stressi ja saatu tuki 

Alkutarkasteluissa yleinen stressi ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä läheisten tuen 

määrään (t(702)=-0.54, p=.59) eikä perhepäivähoidosta (t(112) = -0.22, p=.52), päiväkodista 

(Kruskal-Wallis H =0.37, p=.83), neuvolasta (F(2, 699)= 0.76, p=.47) tai vertaisryhmistä ja 
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perhekerhoista saadun tuen määrään (t(64)=-1.73, p=.09). Korkeampi yleinen stressi oli 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä riittämättömämmäksi koettuun tukeen läheisiltä (t(702)=-

5.96, p<.001). Vastaava yhteys yhteiskunnan palveluista saadun tuen riittävyyteen lähestyi 

tilastollista merkitsevyyttä (t(688)=-1.80, p=.07). Näin ollen vain läheisten tuen riittävyyttä 

tarkasteltiin regressiomallilla, koska ainoastaan se oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

yleiseen stressiin.  

Riskitekijöistä masennus (rs=.65, p<.001) ja ahdistus (rs=.63, p<.001) olivat tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä yleiseen stressiin. Yleisen stressin ei havaittu olevan yhteydessä eroon 

parisuhteesta (t(687)=1.60, p=.10), lasten lukumäärään (t(700)=0.90, p=.36), uusiin lapsiin 

(t(704)=1.20, p=.22), työssäkäyntiin (t(699)=0.70, p=.50) eikä ammatilliseen koulutukseen 

(F(4,696)=1.20, p=.29). Näin ollen vain masennus ja ahdistus otettiin mukaan lineaarisiin 

regressioanalyyseihin. Masennus ja ahdistus korreloivat vahvasti keskenään (rs=.68, p<.001), minkä 

vuoksi niiden vaikutusta lastenhoidosta saatuun tukeen analysoitiin erikseen. 

Taulukossa 5 nähdään yleistä stressiä koskevan lineaarisen regressioanalyysin tuloksista läheisten 

tuen riittävyyden päävaikutukset sekä yhteyksien muutokset, kun masennus ja ahdistus on lisätty 

erikseen regressiomalleihin. Läheisiltä lastenhoitoon saadun tuen koettu riittävyys selitti noin 5 

prosenttia yleisen stressin vaihtelusta (F(1,702)=35.50, p<.001, R2=.05). Yhteys yleiseen stressiin 

säilyi tilastollisesti merkitsevänä, kun ahdistus tai masennus vakioitiin, tosin läheisten tuen 

riittävyyden selitysosuus ja regressiokertoimet pienenivät etenkin masennuksen ollessa mukana 

regressiomallissa. Riskitekijöiden päävaikutusten tarkasteluissa masennus selitti noin 45 prosenttia 

yleisen stressin vaihtelusta (F(1, 698)=577.00, p<.001, R2 =.45) ja ahdistus noin 43 prosenttia 

(F(1,702)=527.30, p<.001, R2=.43). Yhdessä masennus ja ahdistus selittivät noin puolet yleisen 

stressin vaihtelusta (F(2, 696)=377.70, p<.001, R2=.52). 

 

Taulukko 5 

Lineaariset regressioanalyysit yleisen stressin yhteydestä läheisen tuen riittävyyteen: päävaikutus 

ja yhteydet, kun läheisten tuen riittävyys on lisätty masennus- ja ahdistusoireiluun erikseen. 

 

Regressiomalli B 
B 

      β R2  ∆R2   
95 % luottamusväli 

Tuen riittävyyden päävaikutus -2.27*** -3.02- -1.52 -0.22 0.05   

Tuen riittävyys ja masennus -0.78** -1.36- -0.21 -0.08 0.46 0.01** 

Tuen riittävyys ja ahdistus   -1.22*** -1.81- -0.64 -0.12 0.44   0.01*** 

*** p<.001, ** p<.01, * p<.05                

∆R2  = selitysasteen muutos uuden muuttujan lisäyksen jälkeen         
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3.3.2 Vanhemmuuden vaativuus ja saatu tuki 

Vanhemmuuden vaativuus ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä saadun tuen määrään 

läheisiltä (H=7.58, p=.11), neuvolasta (H=0.78, p=.94), päiväkodista (H=7.50, p=.11), 

perhepäivähoidosta (H=4.94, p=.29) ja vertaisryhmistä tai kerhoista (H=1.65, p=.80), eikä 

taustatekijöistä eroon parisuhteesta (U= 6 749.0, p=.72) eikä työssäkäyntiin (U=38 260.0, p=.31).  

Vaativampana koettu vanhemmuus oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä riittämättömämmäksi 

koettuun tukeen läheisiltä (U=13 397.0, p<.001) ja yhteiskunnan palveluista (U=12 055.0, p=.009). 

Ero kokemuksessa vanhemmuuden vaativuuden tasosta tuen riittämättömäksi ja riittäväksi 

kokeneiden välillä oli hyvin samanlainen läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista saadun tuen välillä. 

Runsaampi masennusoireilu (rs=.39, p<.001) ja korkeampi ahdistus (rs=.37, p<.001) olivat 

yhteydessä vaativammaksi koettuun vanhemmuuteen. Vanhemmuus koettiin vaativampana myös 

silloin, kun äidillä oli kaksi tai enemmän lapsia (Md=16) verrattuna yhden lapsen äiteihin (Md=13) 

(U=37 990.5, p<.001), alle 5-vuotiaita lapsia (Md=16; ei uusia lapsia: Md=15) (U=71 479.0, 

p<.001) tai yliopistokoulutus (Md=16) verrattuna koulutukseen opistosta, ammattikoulusta tai 

ammattikorkeakoulusta (Md=15) (H=11.62, p=.02).  

 

3.4 Yleisen stressin ja vanhemmuuden vaativuuden yhteydet läheisten ja 

yhteiskunnan palveluiden tukeen kumppanin kanssa elämisen mukaan  

Neljännen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, onko läheisten ja yhteiskunnan 

palveluiden tuen yhteys yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen erilaista kumppanin 

kanssa tai ilman kumppania elävien välillä. Ensin tarkasteltiin kumppanin kanssa elämisen yhteyttä 

saatuun tukeen. Kumppanin kanssa elävistä äideistä suurin osa raportoi saavansa läheisiltä tukea 

lähes päivittäin tai päivittäin (58 %), verrattuna ilman kumppania eläviin äiteihin, joista lähes puolet 

(49 %) raportoivat saavansa tukea harvemmin kuin kerran viikossa (χ2 (4,682) =96.63, p<.001). χ2-

testien mukaan ilman kumppania elävistä äideistä suurempi osa (20%) raportoi läheisten tuen 

riittämättömänä verrattuna kumppanin kanssa eläviin äiteihin (9 %) (χ2 (1, 682) =5.70, p=.02). 

Vastaavasti ilman kumppania elävistä äideistä suurempi osa (14 %) raportoi yhteiskunnan 

palveluiden tuen riittämättömänä verrattuna kumppanin kanssa eläviin äiteihin (6 %) (χ2 (1, 676) 

=4.39, p=.04).  

Seuraavaksi analysoitiin tuen määrän yhteyttä yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen 

kumppanin mukaan. Läheisten ja eri yhteiskunnan palveluiden tuen määrä ei ollut yhteydessä 

yleiseen stressiin eikä vanhemmuuden vaativuuteen kumppanin kanssa elämisen mukaan (tuloksia 
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ei raportoitu taulukoissa), joten seuraavaksi raportoidaan ainoastaan kuormituksen yhteydet 

koettuun tuen riittävyyteen läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista. 

 

3.4.1 Yleinen stressi ja tuen riittävyys kumppanin kanssa elämisen mukaan 

Kuvassa 3 on havainnollistettu läheisten ja yhteiskunnan palveluiden tuen riittävyyksien yhteydet 

yleiseen stressiin kumppanin kanssa elämisen mukaan. Läheisten tuen riittävyys oli tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi yhteydessä yleiseen stressiin kumppanin kanssa elävillä äideillä (t(623)=5.92, 

p<.001). Vastaavaa ei havaittu ilman kumppania elävillä äideillä (t(48)=1.15, p=.26). Sekä ilman 

kumppania että kumppanin kanssa elävillä äideillä yleinen stressi oli kuitenkin matalampaa, jos tuki 

koettiin riittäväksi (Md=12) verrattuna riittämättömäksi tuen kokeneisiin äiteihin (Md=14). 

Yhteiskunnan palveluiden tuen riittävyys ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yleiseen 

stressiin kumppanin kanssa (t(619)=1.39, p=.16) eikä ilman kumppania elävillä äideillä (t(46) 

=1.11, p=.27). Molemmissa ryhmissä yleisen stressin mediaani on kuitenkin pienempi, kun tuki 

koettiin riittävänä (kuva 3). Kumppanin kanssa elävillä äideillä yleinen stressi oli korkeampaa, jos 

tuki koettiin riittämättömäksi (Md=14) eikä riittäväksi (Md=12). Ilman kumppania elävillä äideillä 

ero oli hieman selkeämpi (riittämätön tuki: Md=15; riittävä tuki: Md=12).  

 

3.4.2 Vanhemmuuden vaativuus ja tuen riittävyys kumppanin kanssa elämisen mukaan 

Kuvassa 4 on havainnollistettu tuen riittävyys -muuttujien yhteyksiä vanhemmuuden vaativuuteen 

jaoteltuna kumppanin kanssa elämisen mukaan. Vanhemmuuden kokeminen vaativampana oli 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä läheisten tuen kokemiseen riittämättömämpänä sekä 

kumppanin kanssa (U= 10 389.0, p<.001) että ilman kumppania elävillä äideillä (U=80.0, p=.003). 

Kumppanin kanssa elävät äidit kokivat vanhemmuuden vaativana, jos tuki koettiin riittämättömänä 

(Md=19) eikä riittävänä (Md=15). Ilman kumppania elävillä äideillä vastaava yhteys oli hieman 

heikompi mutta samansuuntainen (riittämätön tuki: Md=17,5; riittävä tuki: Md= 14).  
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Kuva 3. Yleisen stressin yhteys läheisten ja yhteiskunnan palveluiden tuen riittävyyksiin ilman 

kumppania ja kumppanin kanssa elävillä äideillä.  

 

Vanhemmuuden kokeminen vaativampana oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä yhteiskunnan 

tuen kokemiseen riittämättömämpänä kumppanin kanssa elävillä äideillä (U=9 143.0, p=.02). Ilman 

kumppania elävillä äideillä yhteys yhteiskunnan tuen riittävyyteen ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

(U=95.5, p=.14). Kuten läheisiltä saadun tuen kohdalla, kumppanin kanssa elävillä äideillä 

vanhemmuus koettiin vaativampana, kun tuki koettiin riittämättömänä (Md=19) verrattuna 

riittävänä (Md=15). Tunnuslukuja tarkastellessa yhteys näyttäytyi samansuuntaisena, tosin hieman 

heikompana ilman kumppania elävillä äideillä, eikä yhteys ollut tilastollisesti merkitsevä 

(riittämätön tuki: Md= 17; riittävä tuki: Md=14). 
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Kuva 4. Vanhemmuuden vaativuuden yhteys läheisten ja yhteiskunnan palveluiden tuen 

riittävyyksiin ilman kumppania ja kumppanin kanssa elävillä äideillä.  

 

4. Pohdinta 

 

4.1 Päätulokset 
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia yleistä stressiä ja vanhemmuuden vaativuutta 

5-vuotiaiden lasten äideillä, ja erityisesti kumppanin kanssa elämisen ja lastenhoitoon saadun tuen 

merkitystä äitien kokemalle kuormitukselle. 5-vuotiaiden lasten äideistä suurin osa koki jonkin 

verran yleistä stressiä viimeisen kuukauden aikana. Erittäin harva äideistä koki vanhemmuuden 

vaativana, kun sitä tutkittiin koetun vanhemmuuden roolin tuomien rajoitteiden ja 

lastenkasvatusvaikeuksien kautta. Kumppanin kanssa elämisellä ja läheisiltä sekä 

pikkulapsiperheille tarkoitetuilta yhteiskunnan palveluilta saadun tuen määrällä ei havaittu olevan 

yhteyttä koettuun yleiseen stressiin eikä vanhemmuuden vaativuuteen. Riittämättömäksi koettu 

läheisten antama tuki lastenhoitoon oli kuitenkin yhteydessä korkeampaan koettuun yleiseen 
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stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen. Vastaava yhteys yhteiskunnan palveluiden tuen 

riittävyydestä löytyi vain vanhemmuuden vaativuuden kohdalla, tosin viitteitä yhteydestä yleiseen 

stressiin oli nähtävissä. Korkea masennusoireilu ja ahdistus olivat yhteydessä korkeampana 

koettuun yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen. Lisäksi vanhemmuuden kokemus 

vaativampana oli yleisempää äideillä, joilla oli kaksi tai useampi lapsi, alle 5-vuotiaita lapsia tai 

yliopistotutkinto verrattuna ammattikoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoon. 

Suurempi osa kumppanin kanssa elävistä äideistä sai päivittäin tai lähes päivittäin tukea 

lastenhoitoon läheisiltä verrattuna ilman kumppania eläviin äiteihin, joista noin puolet saivat 

läheisiltä tukea harvemmin kuin kerran viikossa. Läheisten tuen määrällä ei kuitenkaan havaittu 

yhteyttä yleiseen stressiin tai vanhemmuuden vaativuuteen kumppanin kanssa elämisen mukaan. 

Vastaavaa yhteyttä ei havaittu myöskään pikkulapsiperheille tarkoitettujen palveluiden tuen määrän 

kohdalla. Kumppanin kanssa elävillä äideillä yleinen stressi ja vanhemmuuden vaativuus oli 

korkeampaa, jos läheisiltä saatu tuki koettiin riittämättömänä. Ilman kumppania elävillä äideillä 

yhteys havaittiin vain vanhemmuuden vaativuuden kohdalla. Lisäksi yhteiskunnalta saadun tuen 

riittävyydellä oli yhteys vain vanhemmuuden vaativuuteen ainoastaan kumppanin kanssa elävillä 

äideillä. Tunnuslukutarkasteluissa ilman kumppania ja kumppanin kanssa elävillä äideillä yleisen 

stressin ja vanhemmuuden vaativuuden yhteydet läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista saadun tuen 

riittävyyteen näyttäytyivät kuitenkin samansuuntaisina. 

 

4.2 5-vuotiaiden äitien kokema yleinen stressi ja vanhemmuuden vaativuus  

Tutkielmassa havaittiin, että 5-vuotiaiden äidit kokivat edellisen kuukauden aikana keskimäärin 

kohtalaisen määrän yleistä stressiä, ja harva äideistä koki vanhemmuuden vaativana. Käyttäen 

kohorttitutkimuksen ensimmäisestä aikapisteestä (raskausviikko 32) määriteltyjä 15-17 pisteen raja-

arvoja stressaavuudelle (90. persentiili, yhdenmukaistaen asteikkojen skaalaukset) (Kiviruusu ym., 

2017; Paavonen ym., 2017), myös tässä tutkimuksessa noin 10 prosenttia äideistä raportoi vähintään 

16 pistettä asteikosta. Äitien stressikokemus näyttäisi olevan keskimäärin samansuuruista raskauden 

aikana sekä lapsen ollessa 5-vuotias. Pikkulapsiperheiden hyvinvointia kohtaan on ollut huolta 

mediakeskustelussa. Vuoden 2017 perhebarometrissa toteutetussa laadullisessa tutkimuksessa 

vanhemmuuden mielikuvista kävi ilmi, että median luomat mielikuvat pikkulapsiperhearjesta 

näyttäytyvät pääosin kielteisinä nuorille aikuisille, ja että lastenhankinnan lykkäämiseen voi osin 

vaikuttaa huolet lapsiperhearjen kiireisyydestä ja yksinäisyydestä (Rotkirch ym., 2017). Tämän 

tutkielman perusteella äitien kokema kuormitus yleisesti ja vanhemmuuteen liittyen ei ole erityisen 
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korkeaa, lisäksi suurimmalla osalla äideistä kuormituksen sekä masennus- ja ahdistusoireilun taso 

oli matalalla. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan suurin osa pikkulasten vanhemmista 

raportoi hyvää elämänlaatua (Haapala ym., 2020).  Koettu kuormitus näyttäisi olevan melko 

hallittavissa olevaa suurimmalla osalla äideistä, tosin yksilöllistä vaihtelua kuormituksen tasossa oli 

nähtävillä. On mahdollista, että pikkulapsiperheisiin yhdistetty korkeampi stressi voi liittyä aikaan, 

jolloin lapset ovat alle 3-vuotiaita. Tutkimusnäyttö vanhempien kuormittuneisuuden muutoksista 

lasten kasvaessa on kuitenkin ristiriitaista. Osa tutkimuksista on havainnutkin kuormituksen laskua 

noin 3. ikävuoden jälkeen (Berryhill & Durtschi, 2017; Kanter & Proulx, 2019), mutta 

tutkimusnäyttöä on myös kuormituksen tason pysymisestä vakaana läpi pikkulapsiajan (Williford, 

Calkins & Keane, 2007; Östberg, Hagekull & Hagelin, 2007). Osassa tutkimuksia on havainnoitu 

erilaisia stressin tason kehityspolkuja, joista yleisimpänä havaittiin stressin pysyminen vakaana ja 

alhaisena pikkulapsi-iässä (Chang & Fine, 2007; Menon, Fauth & Easterbooks, 2020).  

Pohjoismaisissa aineistoissa stressin eri kehityspolkujen tutkiminen voi olla tärkeää, jotta voidaan 

erotella haavoittuvaisempia ryhmiä kasvavalle tai vakaasti korkealle stressille. 

Tutkielmassa havaittiin, että masennus ja ahdistus selittivät noin puolet äitien yleisen stressin 

vaihtelusta ja olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä vanhemmuuden vaativuuteen. 5-

vuotiaiden äitien masennus- ja ahdistusoireilu oli kuitenkin keskimäärin vähäistä. Aiemmissa 

tutkimuksissa on toistumiseen havaittu voimakkaat yhteydet masennus- ja ahdistusoireilun sekä 

stressin välillä (Cairney ym., 2003; Dennis ym., 2017; Huizink ym., 2017; Kiviruusu ym., 2020; 

Miranda ym., 2009; Misri ym., 2010; Skjothaug ym., 2018). Tässä tutkielmassa yhteyden suuntaa ei 

voida kuitenkaan todentaa. Taipumus ahdistuneisuuteen tai masennusoireiluun voi altistaa 

voimakkaammalle stressikokemukselle tai koetulle vanhemmuuden vaativuudelle, toisaalta pitkään 

jatkunut stressi tai vaativaksi koettu vanhemmuus saattaa altistaa mielenterveyden haasteille.  

 

4.3 Kumppanin kanssa elämisen yhteys yleiseen stressiin ja vanhemmuuden 

vaativuuteen  

Asuinkumppanin olemassaololla ei tässä tutkielmassa ollut yhteyttä 5-vuotiaiden äitien kokemaan 

yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen, mikä on vastoin aiempaa tutkimusnäyttöä 

kumppanin kanssa elämisen yhteydestä vähäisempään kuormitukseen (Algarvio ym. 2018; Avison 

ym,. 2007; Cooper ym., 2009; Copeland & Harbaugh, 2005; Liang ym., 2019; Meier ym., 2016; 

Muhammad & Gagnon, 2010; Parkes ym., 2015; Raphael ym., 2010; Sperlich ym,. 2011). 

Poikkeava tulos saattaa johtua aineistoon tai yhteiskuntajärjestelmään liittyvistä tekijöistä. Osa 



30 

 

aiemmasta tutkimusnäytöstä on tehty aineistoilla, joissa on enimmäkseen vaikeissa elinolosuhteissa 

eläviä perheitä (esim. The Fragile Families and Child Wellbeing Study: Beck ym., 2010; Cooper 

ym., 2009; Halpern-Meekin & Turney, 2016). Lisäksi iso osa aiemmasta tutkimusnäytöstä ilman 

kumppania elävien vanhempien korkeammasta kuormituksesta on peräisin Suomesta paljon 

poikkeavista yhteiskuntajärjestelmistä (Avison ym., 2007; Meier ym., 2016; Muhammad & 

Gagnon, 2010; Raphael ym., 2010). Suomessa yhteiskunta tarjoaa useita sosiaali- ja terveyshuollon 

palveluita, jotka voivat helpottaa esimerkiksi yksin asuvan vanhemman toimeentuloa ja 

lapsiperheen arkea. Tästä huolimatta ilman kumppania elävillä äideillä havaittiin suhteellisesti 

enemmän kokemuksia yhteiskunnan palveluiden riittämättömyydestä. 

Vastauskadon myötä tutkielmassa käytetystä aineistosta on voinut jäädä pois äitejä, joiden elämässä 

on useampia perherakenteeseen ja sosioekonomiseen asemaan liittyviä kuormitustekijöitä. Ilman 

kumppania eläviä äitejä oli tämän tutkielman aineistosta noin seitsemän prosenttia, kun taas 

väestöntason tutkimuksissa noin 15 prosenttia pikkulapsiperheistä koostui äidistä ja lapsista (SVT, 

2017). Korkeasti kouluttautuneiden yliedustus aineistossa on voinut vaikuttaa tulokseen, sillä 

aiemmissa tutkimuksissa ilman kumppania elävien vanhempien korkeampaa stressiä on selittänyt 

osaltaan matalampi sosioekonominen asema (Beck ym., 2010; Liang ym., 2019; Meier ym., 2016). 

Toisaalta korkeasti koulutetuilla äideillä voi olla kuormittavia työtilanteita, minkä on havaittu 

vaikuttavan vanhemmuuden stressiin kohottavasti (Parkes ym., 2015). Työssäkäynti ei ollut tässä 

tutkielmassa yhteydessä äitien kokemaan kuormitukseen, mutta yliopistokoulutuksen havaittiin 

olevan yhteydessä vanhemmuuden kokemiseen vaativampana verrattuna opisto- tai 

ammattikorkeakoulututkintoon. Mahdollisesti korkeasti koulutetuilla äideillä on odotuksia 

oikeanlaisesta vanhemmuudesta, jolloin he saattavat kokea vanhemmuuden vaativampana. 

Korkeammin koulutetuilla uran merkitys saattaa myös korostua, jolloin työn ja perhe-elämän 

yhdistäminen saattaa osoittautua monimutkaiseksi, mikä on noussut esille suomalaisten nuorten 

aikuisten pohdinnoissa lasten hankkimisesta (Rotkirch ym., 2017). 

Vastoin aiempaa tutkimusnäyttöä (Beck ym., 2010), ero parisuhteesta viimeisen puolen vuoden 

aikana ei ollut yhteydessä korkeampaan kuormitukseen 5-vuotiaiden äideillä. Tulos saattaa liittyä 

myös viimeisen puolen vuoden aikana eronneiden pieneen määrään aineistossa (n=19). Toisaalta 

mahdollisesti korkean koulutuksen ja tulotason omaavilla äideillä, joista aineisto suurimmaksi 

osaksi koostui, ero parisuhteesta ei muuta esimerkiksi sosioekonomista asemaa yhtä voimakkaasti 

kuin muilla äideillä. Lisäksi tutkielmassa havaittiin, että vanhemmuus koettiin vaativampana, kun 

perheessä oli tutkimuksen kohteena olleen 5-vuotiaan lapsen lisäksi alle 5-vuotiaita lapsia, joten 

vaatimusten kasvaminen usean pikkulapsen kohdalla voi olla erityisen kuormittavaa. 
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4.4 Läheisten tuen yhteys yleiseen stressiin ja vanhemmuuden vaativuuteen 

Tuen määrä läheisiltä ja yhteiskunnan palveluista ei ollut yhteydessä äitien kokemaan yleiseen 

stressiin eikä vanhemmuuden vaativuuteen. Kuten aiemmissa tutkimuksissa (Meadows, 2009), 

tässäkin tutkielmassa kokemus tuen riittävyydestä oli tärkeämpi koetulle kuormitukselle kuin saatu 

tuen määrä, mikä liittynee yksilölliseen tuen tarpeen määrään. Yhtenevästi aiempaan 

tutkimusnäyttöön (Craig & Churchill, 2018; Liang ym., 2019; Melson ym., 1998; Östberg & 

Hagekull, 2000) kokemus läheisiltä saadun tuen riittävyydestä lastenhoitoon oli yhteydessä 

matalampaan yleiseen stressiin ja kokemukseen vanhemmuudesta vähemmän vaativana. Yleisen 

stressin osalta yhteyden voimakkuus jäi melko heikoksi, ja yhteys heikkeni entisestään, kun 

masennus ja ahdistus huomioitiin stressin selittäjinä. Yhteyden heikkous oli odotettavissa, koska 

aineistossa arvioitiin vain yhtä sosiaalisen tuen osaa, eli lastenhoitoon ja arkeen saatavaa tukea. 

Aiemmin onkin havaittu, että emotionaalista tukea koetaan saavan enemmän kuin instrumentaalista 

tukea (Nunes ym., 2020).  Läheisten merkitys käytännön avun saamisessa näyttäytyy kuitenkin 

tärkeänä pikkulapsiperhearjessa. 

Tässä tutkielmassa kumppanin kanssa eläminen ei näyttäytynyt erityisen merkityksellisenä äitien 

kokemalle kuormitukselle, mikä on osin ristiriidassa aiemman tutkimusnäytön kanssa, joka korostaa 

kumppanilta saatavan sosiaalisen tuen merkitystä (Sampson ym., 2015). Toisaalta isovanhemmilta 

tai ystäviltä saatu tuki voi osin korvata kumppanin tuen puutetta (Parkes ym., 2015). Vaikka myös 

ilman kumppania elävistä äideistä suurin osa koki läheisten tuen riittävänä, heistä suhteellisesti 

suurempi osa koki läheisten tuen olevan riittämätöntä verrattuna kumppanin kanssa eläviin äiteihin, 

ja kumppanin kanssa elävät äidit raportoivat enemmän tukea läheisiltä kuin ilman kumppania elävät 

äidit. Vastaavaa on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (Liang ym., 2019, Nunes ym., 2020; 

Parkes ym., 2015). Tutkielmassa havaittiin eroja läheisen tuen riittäväksi kokemisen yhteyksissä 

kumppanin kanssa elämisen mukaan, mikä näytti kuitenkin johtuvan tilastollisen voimakkuuden 

heikkouksista, sillä ilman kumppania eläviä äitejä oli vain vähän tässä aineistossa. Mahdollisesti 

läheisiltä saatava tuki ei täysin kohtaa ilman kumppania elävien äitien tarvetta lastenhoidolliselle 

tuelle, mikä saattaisi näkyä kuormituksen tasoissa perherakenteen kannalta kattavammassa 

aineistossa.  
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4.5 Yhteiskunnan palveluiden tuen yhteys yleiseen stressiin ja vanhemmuuden 

vaativuuteen  

Yhteiskunnan tarjoamilla palveluilla pikkulapsiperheille on tarkoituksena vaikuttaa varhain koko 

perheen hyvinvointiin, ja lieventää mahdollisesti hyvinvointi- ja terveyseroja (Sipilä & Österbacka, 

2013). Yhteiskunnan tarjoamat palvelut pikkulapsiperheille voisivat auttaa vanhempia jaksamisessa 

jakamalla kasvatusvastuuta (varhaiskasvatus), saamalla tukea ja neuvoja lapsen kehityksen 

tukemiseen (neuvolapalvelut) ja vertaistukea vanhemmuuteen (vertaisryhmät, perhekerhot).  Eri 

palveluista saatu tuki ei kuitenkaan tässä tutkielmassa eronnut määrällisesti kumppanin kanssa 

elämisen mukaan. Tätä olisikin tärkeä tutkia jatkossa arvioiden eri palveluiden tuen riittävyyttä, tai 

laadullisesti tutkien pikkulasten vanhempien kokemuksia tuen vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Kokemus yhteiskunnan palveluista saadun lastenhoidollisen ja arjen tuesta riittävänä oli yhteydessä 

siihen, että vanhemmuutta ei koettu vaativana. Vastaavasta yhteydestä oli viitteitä myös yleisen 

stressin kohdalla. Sekä kumppanin kanssa että ilman kumppania elävistä äideistä suurin osa koki 

yhteiskunnan palveluiden tuen riittävänä. Kuitenkin ilman kumppania elävistä äideistä suurempi osa 

raportoi yhteiskunnan palveluiden tuen riittämättömänä verrattuna kumppanin kanssa eläviin 

äiteihin. Tulos yhtenee vuoden 2012 Lapsiperhekyselyn kanssa, jonka mukaan yksinhuoltajat eivät 

kokeneet edistävien ja ehkäisevien palveluiden tukea yhtä riittäväksi kuin muut vanhemmat (ks. 

Lammi-Taskula & Karvonen, 2014). Erot yhteiskunnan palveluiden tuen riittävyyden yhteyksissä 

vanhemmuuden vaativuuteen ja yleiseen stressin kumppanin kanssa elämisen mukaan näyttää 

johtuneen ilman kumppania elävien äitien pienestä määrästä sekä tuen mittarin laveudesta. Tulokset 

kuitenkin korostavat myös yhteiskunnan perhepalveluiden tarjoaman tuen merkitystä 

vanhemmuuden tukemisessa, tosin ilman kumppania elävien äitien kokemuksia tuen riittävyydestä 

on tärkeä tutkia yksityiskohtaisemmin.  

 

4.6 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

Tutkimusaineiston avulla oli mahdollista tutkia sekä läheisiltä että yhteiskunnan tarjoamista 

edistävistä ja ehkäisevistä lapsiperhepalveluista saatavaa tukea, joista jälkimmäistä on tutkittu vain 

vähän vanhempien kuormitukseen liittyen. Suomen lapsiperhepalvelut ovat tiettävästi kattavampia 

kuin monissa muissa yhteiskunnissa, joten onkin tärkeä tutkia, minkälaisia vaikutuksia niillä on 

pikkulapsiperheiden hyvinvointiin. Tutkielmassa pystyttiin myös huomioimaan useita 

perherakenteeseen ja sosioekonomiseen asemaan liittyviä tekijöitä, joiden on havaittu vaikuttavan 

pikkulasten kokemaan kuormitukseen. 
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Tässä tutkielmassa käytettyyn aineistoon liittyy joitakin rajoituksia, jotka saattavat vaikuttaa 

tulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Tutkimuksen aineisto oli kohorttitutkimuksen neljäs 

aikapiste, joka toteutettiin viiden vuoden jälkeen tutkimuksen alkuajankohdasta. 

Kohorttitutkimuksesta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kolmannesta aikapisteestä 

neljänteen siirryttäessä matalasti koulutettuja äitejä putosi pois tutkimuksesta (Huhdanpää ym., 

2019). Lisäksi ilman kumppania eläviä pikkulasten äitejä oli aineistossa suhteellisesti vähemmän 

kuin Suomen väestössä yleisesti (SVT, 2017). Vastauskato on luonnollista pitkässä 

kohorttitutkimuksessa, ja se saattaa vaikuttaa tämän tutkielman tulosten yleistettävyyteen 

suomalaisiin pikkulapsiperheisiin.  

Otokseen liittyvien tekijöiden lisäksi tutkimuksen luotettavuutta saattavat heikentää 

arviointimenetelmiin liittyvät rajoitukset. Kerätyn tiedon perusteella ei voitu eritellä, onko ilman 

kumppania elävillä äideillä yksin- vai yhteishuoltajuus lapsiin, tai millainen suhde lasten toisella 

vanhemmalla on lapsen hoitoon ja arkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lasten 

huoltajuussopimuksista noin 93 prosenttia päätyy yhteishuoltoon, kuusi prosenttia äidin 

yksinhuoltoon ja yksi prosentti isän yksinhuoltoon (THL, 2020). Viimeaikaisen suomalaisen 

selvityksen mukaan noin kolmannes yhteishuollosta sopineiden vanhempien lapsista asui vuoroin 

molemmilla vanhemmilla, ja yksinhuoltajaperheissä noin kolmannes lapsista yöpyi muutaman yön 

kuukaudessa toisen vanhemman luona (Miettinen ym., 2020). Yhteishuoltajuuden on havaittu 

olevan yhteydessä matalampaan stressiin verrattuna yksinhuoltajuuteen (Bauserman, 2012). 

Yhteishuoltajuutta ja vuoroasumista voisi olla tärkeä huomioida vanhemman kuormitukseen 

nähden. Mahdollisesti nämä järjestelyt voivat suojata ilman kumppania eläviä äitejä kuormitukselta, 

kun kasvatusvastuu ja lastenhoito jakaantuvat osin entisen kumppanin kanssa.  

Lisäksi tutkielmassa käytettiin validoitujen asteikkojen lyhennettyjä versioita, koska aineisto on osa 

laajaa kohorttitutkimusta, jossa tietoa haluttiin kerätä laaja-alaisesti. Aineisto oli osa Lapsen uni ja 

terveys -tutkimusta, jonka keskeisimmät aiheet eivät suoraan liity vanhemmuuteen. 

Vanhemmuuden vaativuuden, masennuksen ja ahdistuksen asteikot olivat kuitenkin 

reliabiliteetiltaan hyviä, yleisen stressin kohdalla reliabiliteetti oli kohtalainen.  

Sosiaalisen tuen määritelmän on havaittu vaikuttavan siihen, miten tuki on yhteydessä stressiin ja 

hyvinvointiin tutkimuksissa (Barrera, 1986; Gottlieb & Bergen, 2010). Tärkeintä tutkimusten 

kannalta on valita sellainen sosiaalisen tuen mittausmenetelmä, joka sopii tutkimuksen tarkoituksiin 

parhaiten (Gottlieb & Bergen, 2010). Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetyt sosiaalisen tuen 

mittarit pyrkivät heijastamaan pikkulapsiperheiden arjelle olennaisia tuen lähteitä, joita ovat 

kumppanin kanssa elämisen lisäksi lastenhoitoon ja arkeen saadun tuen määrä ja koettu riittävyys. 
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Lastenhoitoon saadun tuen ja sen riittävyyden arviointiin mittarit eivät olleet validoituja, mikä on 

voinut vaikuttaa siihen, mitä johtopäätöksiä tuloksista voidaan vetää. Osasta lastenhoitoon saatua 

tukea mittaavista kysymyksistä puuttui tarkkuutta, esimerkiksi läheisten tuen riittävyyttä ei kysytty 

eri läheisistä erikseen, eikä yhteiskunnan tuen riittävyyttä eri palveluista erikseen. Tulkinnanvaraiset 

vastausvaihtoehdot rajoittivat analysointia sekä eri tukimuotojen johdonmukaista vertailua toisiinsa. 

Analyyseissa tehtiin paljon tilastollisia vertailuja, mikä on voinut lisätä sattumalöydösten 

mahdollisuutta. Työn eksploratiivisen luonteen vuoksi monitestauskorjausta ei kuitenkaan käytetty. 

Tässä tutkielmassa hyödynnettiin yhden aikapisteen tietoja, minkä vuoksi syy-seuraussuhteita ei 

voida arvioida, joten pitkittäistä tutkimusta tarvitaan yhteyksien suunnan selvittämiseksi. 

Esimerkiksi korkea stressi voi saada aikaan sen, että ympäristöä havainnoidaan kielteisesti, jolloin 

tuki koetaan riittämättömänä. Stressaantuneisuuden on myös havaittu lisäävän avun hakemista 

(Janicke & Finney, 2003). Lisäksi aiempaa kirjallisuutta kuormituksen yhteydestä yhteiskunnan 

palveluista saatavaan tukeen lastenhoitoon ja arkeen oli rajallisesti. Palveluiden yhteyttä 

kuormitukseen saatetaan tutkia enemmän kansallisella tasolla kuin kansainvälisissä julkaisuissa, 

koska yhteiskunnan tarjoamat lapsi- ja perhepalvelut vaihtelevat suuresti maasta toiseen.  

 

4.7 Johtopäätökset 

Tämä tutkielma tuo esille tärkeitä löydöksiä suomalaisten pikkulapsien äitien kuormitukseen 

liittyen. Pikkulasten äidit näyttävät kokevan keskimäärin jonkun verran stressiä ja vain harva kokee 

vanhemmuuden vaativana. Vastoin aikaisempaa tutkimusnäyttöä kumppanin kanssa asumisella ei 

näyttäisi suomalaisessa aineistossa olevan yhteyttä äitien kokemaan yleiseen ja vanhemmuuteen 

liittyvään kuormitukseen. Läheisiltä saatu lastenhoidollinen ja arjen tuki näyttäytyi tärkeänä 

kuormitukselta suojaavana tekijänä, tosin yhteyksien suuntia ei voida todentaa 

poikittaistutkimuksessa. Yhteiskunnan palveluiden tuen merkityksestä kuormitukseen oli nähtävillä 

viitteitä, mikä on tärkeä viesti myös yhteiskunnan päättäjille.  Jatkotutkimusten osalta olisi 

mielenkiintoista selvittää laadullisella tutkimuksella, mikä tekee tuesta riittävää tai riittämätöntä, ja 

millaisia kokemuksia tuesta erityisen stressaantuneilla vanhemmilla on. Tutkielman aiheita olisi 

myös tärkeä tutkia sosioekonomisesti kattavammassa aineistossa, sekä eritellä kumppanin kanssa 

elämistä tarkemmin ja käyttää monipuolisempia arviointimenetelmiä lapsiperheille olennaisista 

sosiaalisen tuen muodoista. Myös isien kokeman stressin ja kuormituksen tutkiminen vastaavasti 

olisi jatkotutkimuksen arvoista. Tämän tutkielman perusteella suomalaisilla äideillä kuormitus 

näyttäytyy kuitenkin kohtuullisena, ja lastenhoidollista tukea näyttää olevan yleisesti saatavilla 
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riittävästi tarpeisiin nähden. Lapsiperheille tarkoitettujen palveluiden kehittämisen ja oikeanlaisen 

kohdentamisen kannalta on tärkeä kuitenkin tarkastella lisää tässä tutkielmassa havaittuja löydöksiä 

etenkin ilman kumppania elävien äitien tuen riittämättömyyden kokemuksista sekä yhteiskunnan 

palveluiden tuen merkityksestä vanhempien hyvinvoinnille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

5. Lähteet 

 

Abidin, R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of clinical child  

psychology, 21(4), 407-412. 

Algarvio, S., Leal, I., & Maroco, J. (2018). Parental Stress Scale: Validation study with a 

Portuguese population of parents of children from 3 to 10 years old. Journal of Child Health 

Care, 22(4), 563-576. 

Anthony, L. G., Anthony, B. J., Glanville, D. N., Naiman, D. Q., Waanders, C., & Shaffer, S.  

(2005). The relationships between parenting stress, parenting behaviour and preschoolers' 

social competence and behaviour problems in the classroom. Infant and Child Development: 

An International Journal of Research and Practice, 14(2), 133-154. 

Apple, R., Samuels, L. R., McGee-Swope, K., Alsup, C., Dewey, C., & Roumie, C. L. (2020). The  

Relationship Between Institution-Affiliated Childcare and Employee Stress. Journal of 

occupational and environmental medicine, 62(1), 87-92. 

Avison, W. R., Ali, J., & Walters, D. (2007). Family structure, stress, and psychological distress: A  

demonstration of the impact of differential exposure. Journal of Health and Social 

Behavior, 48(3), 301-317. 

Barrera, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures, and models. American  

journal of community psychology, 14(4), 413-445. 

Beck, A. N., Cooper, C. E., McLanahan, S., & Brooks‐Gunn, J. (2010). Partnership transitions and  

maternal parenting. Journal of Marriage and Family, 72(2), 219-233. 

Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child development, 55(1),  

83-96. 

Berryhill, M. B., & Durtschi, J. A. (2017). Understanding single mothers’ parenting stress   

trajectories. Marriage & Family Review, 53(3), 227-245. 

Bieling, P. J., Antony, M. M., & Swinson, R. P. (1998). The State--Trait Anxiety Inventory, Trait  



37 

 

version: structure and content re-examined. Behaviour research and therapy, 36(7-8), 777-

788. 

Boudreau, A. D. A., Van Cleave, J. M., Gnanasekaran, S. K., Kurowski, D. S., & Kuhlthau, K. A.  

 (2012). The medical home: relationships with family functioning for children with and 

without special health care needs. Academic pediatrics, 12(5), 391-398. 

Brugha, T. S., & Cragg, D. (1990). The list of threatening experiences: the reliability and validity of  

a brief life events questionnaire. Acta Psychiatrica Scandinavica, 82(1), 77-81. 

Bull, T., & Mittelmark, M. B. (2009). Work life and mental wellbeing of single and non-single 

working mothers in Scandinavia. Scandinavian Journal of Public Health, 37(6), 562-568. 

Cairney, J., Boyle, M., Offord, D. R., & Racine, Y. (2003). Stress, social support and depression in  

 single and married mothers. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 38(8), 442-449. 

Carapito, E., Ribeiro, M. T., Pereira, A. I., & Roberto, M. S. (2020). Parenting stress and  

preschoolers’ socio-emotional adjustment: The mediating role of parenting styles in parent–

child dyads. Journal of Family Studies, 26(24), 594-610. 

Chang, Y., & Fine, M. A. (2007). Modeling parenting stress trajectories among low-income young  

 mothers across the child's second and third years: Factors accounting for stability and 

change. Journal of Family Psychology, 21(4), 584. 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal  

 of health and social behavior, 24(4), 385-396. 

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. 

Psychological bulletin, 98(2), 310. 

Cooper, C. E., McLanahan, S. S., Meadows, S. O., & Brooks-Gunn, J. (2009). Family 

structure transitions and maternal parenting stress. Journal of Marriage and  

Family, 71(3), 558-574. 

Copeland, D., & Harbaugh, B. L. (2005). Differences in parenting stress between married and  

 single first time mothers at six to eight weeks after birth. Issues in Comprehensive Pediatric  

 Nursing, 28(3), 139-152. 

Craig, L., & Churchill, B. (2018). Parenting stress and the use of formal and informal child care: 

Associations for fathers and mothers. Journal of Family Issues, 39(12), 3203-3224. 

Crnic, K. A., Gaze, C., & Hoffman, C. (2005). Cumulative parenting stress across the preschool  



38 

 

period: Relations to maternal parenting and child behaviour at age 5. Infant and Child 

Development: An International Journal of Research and Practice, 14(2), 117-132. 

Deater-Deckard, K. (1998). Parenting stress and child adjustment: Some old hypotheses and new  

 questions. Clinical Psychology: Science and Practice, 5(3), 314 –332.  

Dennis, C. L., Brown, H. K., Falah-Hassani, K., Marini, F. C., & Vigod, S. N. (2017). Identifying 

women at risk for sustained postpartum anxiety. Journal of affective disorders, 213, 131-

137. 

Dennis, C. L., & Ross, L. (2006). Women's perceptions of partner support and conflict in the  

development of postpartum depressive symptoms. Journal of advanced nursing, 56(6), 588-

599. 

Dziak, E., Janzen, B. L., & Muhajarine, N. (2010). Inequalities in the psychological well-being of  

employed, single and partnered mothers: the role of psychosocial work quality and work- 

family conflict. International Journal for Equity in Health, 9(1), 6. 

Evangelou, M., Brooks, G., & Smith, S. (2007). The Birth to School Study: evidence on the  

effectiveness of PEEP, an early intervention for children at risk of educational under‐

achievement. Oxford Review of Education, 33(5), 581-609. 

Gerris, J. R., Houtmans, M. J. M., Kwaaitaal-Roosen, E. M., Schipper, J. C., Vermulst, A. A., &  

Janssens, J. M. A. M. (1998). Parents, adolescents and young adults in Dutch families: A 

longitudinal study. Nijmegen: Institute of Family Studies, University of Nijmegen. 

Gibson, H., Harman, B., & Guilfoyle, A. (2015). Social capital in metropolitan playgroups: A  

qualitative analysis of early parental interactions. Australasian Journal of Early 

Childhood, 40(2), 4-11. 

Golfenshtein, N., Srulovici, E., & Deatrick, J. A. (2016). Interventions for reducing parenting stress  

in families with pediatric conditions: An integrative review. Journal of Family 

Nursing, 22(4), 460-492. 

Gottlieb, B. H., & Bergen, A. E. (2010). Social support concepts and measures. Journal of   

psychosomatic research, 69(5), 511-520. 



39 

 

Hancock, K. J., Cunningham, N. K., Lawrence, D., Zarb, D., & Zubrick, S. R. (2015). Playgroup  

participation and social support outcomes for mothers of young children: A longitudinal 

cohort study. PloS ONE, 10(7). 

Haapala, E., Hakulinen, T., Mäntymaa, P., Peltomäki, H., Jääskeläinen, T., & Lundqvist, A. (2020).  

Valtaosa pikkulasten vanhemmista voi hyvin: Tuloksia FinTerveys 2017-tutkimuksesta. 

THL – Tutkimuksesta tiiviisti 01/2020. 

Haataja, A. (2009). Yksinhuoltajaäitien sosioekonominen asema ja toimeentulo. Teoksessa Forssén,  

K. & Haataja, A. & Hakovirta, M. (toim.) Yksinhuoltajuus Suomessa. 

Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50/2009. Väestöliitto, Helsinki. 

Heckman, J. J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood  

education. American Educator, 35(1), 31. 

Halpern‐Meekin, S., & Turney, K. (2016). Relationship churning and parenting stress among  

mothers and fathers. Journal of Marriage and Family, 78(3), 715-729. 

Hansel, T., Rohrer, G., Osofsky, J., Osofsky, H., Arthur, E., & Barker, C. (2017). Integration of  

mental and behavioral health in pediatric health care clinics. Journal of Public Health 

Management and Practice, 23, S19-S24. 

Hsu, H. C., Lee, S. Y., Lai, C. M., Tsai, W. L., & Chiu, H. T. (2018). Effects of pediatric  

anticipatory guidance on mothers of young children. Western journal of nursing 

research, 40(3), 305-326. 

Huhdanpää, H., Morales-Muñoz, I., Aronen, E. T., Pölkki, P., Saarenpää-Heikkilä, O., Paunio, T.,  

... & Paavonen, E. J. (2019). Sleep difficulties in infancy are associated with symptoms of  

inattention and hyperactivity at the age of 5 years: A longitudinal study. Journal of 

Developmental and Behavioral pediatrics, 40(6), 432. 

Huizink, A. C., Menting, B., De Moor, M. H. M., Verhage, M. L., Kunseler, F. C., Schuengel, C., &  

Oosterman, M. (2017). From prenatal anxiety to parenting stress: a longitudinal 

study. Archives of women's mental health, 20(5), 663-672. 

Hwang, W. (2019). The Effects of Family-Friendly Policies and Workplace Social Support on ‘ 

Parenting Stress in Employed Mothers Working Nonstandard Hours. Journal of Social  

Service Research, 45(5), 659-672. 

Irwin, M., Artin, K. H., & Oxman, M. N. (1999). Screening for depression in the older adult:  

criterion validity of the 10-item Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES- 



40 

 

D). Archives of internal medicine, 159(15), 1701-1704. 

Jackson, A. P. (1998). The role of social support in parenting for low-income, single, black  

mothers. Social Service Review, 72(3), 365-378. 

Jackson, D. (2011). What's really going on? Parents' views of parent support in three Australian  

supported playgroups. Australasian Journal of Early Childhood, 36(4), 29-37. 

Janicke, D. M., & Finney, J. W. (2003). Children's primary health care services: social-cognitive  

factors related to utilization. Journal of Pediatric Psychology, 28(8), 547-558. 

Kiviruusu, O., Pietikäinen, J. T., Kylliäinen, A., Pölkki, P., Saarenpää-Heikkilä, O., Marttunen, M.,  

... & Paavonen, E. J. (2020). Trajectories of mothers’ and fathers’ depressive symptoms 

from pregnancy to 24 months postpartum. Journal of affective disorders, 260, 629-637. 

Lammi-Taskula, J., & Karvonen, S. (2014). Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Tampere: Juvenes  

Print – Suomen Yliopistopaino Oy.  

Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing  

outlooks. Annual review of psychology, 44(1), 1-22. 

Liang, L. A., Berger, U., & Brand, C. (2019). Psychosocial factors associated with symptoms of  

depression, anxiety and stress among single mothers with young children: a population-

based study. Journal of affective disorders, 242, 255-264 

Lundberg, O., Yngwe, M. Å., Stjärne, M. K., Elstad, J. I., Ferrarini, T., Kangas, O., ... & Fritzell, J.  

(2008). The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for  

public health: an international comparative study. The Lancet, 372(9650), 1633-1640. 

Mak, M. C. K., Yin, L., Li, M., Cheung, R. Y. H., & Oon, P. T. (2020). The Relation between ‘

 Parenting Stress and Child Behavior Problems: Negative Parenting Styles as

 Mediator. Journal of Child and Family Studies, 29(11), 2993-3003. 

Manuel, J. I., Martinson, M. L., Bledsoe-Mansori, S. E., & Bellamy, J. L. (2012). The influence of  

stress and social support on depressive symptoms in mothers with young children. Social  

science & medicine, 75(11), 2013-2020. 

Martinviita-Hietala, M., Joskitt, L., Ebeling, H., Yliherva, A., & Moilanen, I. (2020). Parenthood  

and stress of caring for infants in different circumstances in Finland. Early Child 

Development and Care, 190(6), 877-890.  



41 

 

Meadows, S. O. (2009). Is it there when you need it? Mismatch in perception of future availability  

and subsequent receipt of instrumental social support. Journal of Family Issues, 30(8), 

1070-1097. 

Meadows, S. O. (2011). The association between perceptions of social support and maternal mental  

health: A cumulative perspective. Journal of Family Issues, 32(2), 181-208. 

Meier, A., Musick, K., Flood, S., Dunifon, R. (2016). Mothering experiences: How single  

parenthood and employment structure the emotional valence of parenting. Demography, 

53(3), 649-674. 

Melson, G. F., Windecker-Nelson, E., & Schwarz, R. (1998). Support and stress in mothers and  

fathers of young children. Early Education and Development, 9(3), 261-281. 

Menon, M., Fauth, R. C., & Easterbrooks, M. A. (2020). Exploring trajectories of young mothers’  

parenting stress in early childhood: Associations with protective factors and psychological 

vulnerabilities. Parenting, 20(3), 200-228. 

Miettinen, A., Hakovirta, M., Saarikallio-Torp, M., Haapanen, M., Kurki, P., Kalliomaa-Puha, L., ...  

& Kivistö, N. (2020). Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva: Vuoroasumisen nykytila ja 

merkitys etuus-ja palvelujärjestelmän kannalta. Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan julkaisusarja, 51. 

Miranda, A., Grau, D., Rosel, J., & Meliá, A. (2009). Understanding discipline in families of  

children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A structural equation model. The 

Spanish Journal of Psychology, 12(2), 496-505. 

Misri, S., Kendrick, K., Oberlander, T. F., Norris, S., Tomfohr, L., Zhang, H., & Grunau, R. E.  

(2010). Antenatal depression and anxiety affect postpartum parenting stress: a longitudinal, 

prospective study. The Canadian Journal of Psychiatry, 55(4), 222-228. 

Mistry, R., Stevens, G. D., Sareen, H., De Vogli, R., & Halfon, N. (2007). Parenting-related  

stressors and self-reported mental health of mothers with young children. American Journal 

of Public Health, 97(7), 1261-1268. 

Muhammad, A., & Gagnon, A. (2010). Why should men and women marry and have children?  

Parenthood, marital status and self-perceived stress among Canadians. Journal of Health 

Psychology, 15(3), 315-325. 

Mulcahy, C. M., Parry, D. C., & Glover, T. D. (2010). Play‐group politics: A critical social capital  

exploration of exclusion and conformity in mothers groups. Leisure Studies, 29(1), 3-27. 



42 

 

Mulsow, M., Caldera, Y. M., Pursley, M., Reifman, A., & Huston, A. C. (2002). Multilevel factors  

influencing maternal stress during the first three years. Journal of Marriage and 

Family, 64(4), 944-956. 

Nagy, E., Moore, S., Silveira, P. P., Meaney, M. J., Levitan, R. D., & Dubé, L. (2020). Low  

socioeconomic status, parental stress, depression, and the buffering role of network social 

capital in mothers. Journal of Mental Health, 21, 1-8. 

Nomaguchi, K. M. (2012). Parenthood and psychological well-being: Clarifying the role of child  

age and parent–child relationship quality. Social science research, 41(2), 489-498. 

Nomaguchi, K. M., & Milkie, M. A. (2003). Costs and rewards of children: The effects of  

becoming a parent on adults' lives. Journal of marriage and family, 65(2), 356-374. 

Nunes, C., Martins, C., Ayala-Nunes, L., Matos, F., Costa, E., & Gonçalves, A. (2021). Parents’  

perceived social support and children’s psychological adjustment. Journal of Social Work, 

21(3), 497-512. 

Ortiz, R. M. R., & Barnes, J. (2019). Temperament, parental personality and parenting stress in  

relation to socio-emotional development at 51 months. Early Child Development and 

Care, 189(12), 1978-1991. 

Paavonen, E. J., Saarenpää-Heikkilä, O., Pölkki, P., Kylliäinen, A., Porkka-Heiskanen, T., &  

Paunio, T. (2017). Maternal and paternal sleep during pregnancy in the Child-sleep birth 

cohort. Sleep medicine, 29, 47-56. 

Pearlin, L. I. (1989). The sociological study of stress. Journal of health and social behavior, 30(3),  

241-256. 

Pearlin, L. I., & Schooler, C. (1978). The structure of coping. Journal of health and social behavior,  

19(1), 2-21. 

Parkes, A., Sweeting, H., & Wight, D. (2015). Parenting stress and parent support among mothers  

with high and low education. Journal of Family Psychology, 29(6), 907. 

Perälä, M. L., Halme, N., & Kanste, O. (2014). Lapsiperheiden kokemus palvelujen saatavuudesta  

ja tuen riittävyydestä. Teoksessa Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S.(toim.) Lapsiperheiden 

hyvinvointi (s. 228-239). Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. 

Kanter, J. B., & Proulx, C. M. (2019). The longitudinal association between maternal parenting  



43 

 

stress and spousal supportiveness. Journal of Family Psychology, 33(1), 121. 

Radloff, L.S. (1977). The CES-D scale: A self report depression scale for research in the general  

population. Applied Psychological Measurement, 1(3), 385-401.  

Raikes, H. A., & Thompson, R. A. (2005). Efficacy and social support as predictors of parenting  

stress among families in poverty. Infant Mental Health Journal: Official Publication of The 

World Association for Infant Mental Health, 26(3), 177-190. 

Raphael, J. L., Zhang, Y., Liu, H., & Giardino, A. P. (2010). Parenting stress in US families:  

Implications for paediatric healthcare utilization. Child: care, health and 

development, 36(2), 216-224  

Rotkirch, A., Tammisalo, K., Miettinen, A., & Berg, V. (2017). Miksi vanhemmuutta lykätään?:  

Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Helsinki: Väestöliitto. 

Sampson, M., Villarreal, Y., & Padilla, Y. (2015). Association between support and maternal stress  

at one year postpartum: Does type matter?. Social Work Research, 39(1), 49-60. 

Sauli, H., Salmi, M, & Lammi-Taskula, J. (2011). Kriisistä kriisiin: lapsiperheiden toimeentulo  

1995–2009. Yhteiskuntapolitiikka, 76(5), 535-543. 

Sipilä, J., & Österbacka, E. (2013). Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua. Perheitä ja  

lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus. Valtiovarainministeriön 

julkaisuja, 11. 

Skjothaug, T., Smith, L., Wentzel‐Larsen, T., & Moe, V. (2018). Does father’s prenatal mental  

health bear a relationship to parenting stress at 6 months. Infant mental health 

journal, 39(5), 537-551. 

Sommers-Flanagan, J., Polanchek, S., Zeleke, W. A., Hood, M. H., & Shaw, S. L. (2015).  

Effectiveness of solution-focused consultations on parent stress and competence. The 

Family Journal, 23(1), 49-55. 

Sperlich, S., Arnhold-Kerri, S., & Geyer, S. (2011). What accounts for depressive symptoms among  

mothers? The impact of socioeconomic status, family structure and psychosocial 

stress. International journal of public health, 56(4), 385. 



44 

 

Strange, C., Bremner, A., Fisher, C., Howat, P., & Wood, L. (2017). Local community playgroup  

participation and associations with social capital. Health Promotion Journal of 

Australia, 28(2), 110-117. 

Strange, C., Fisher, C., Howat, P., & Wood, L. (2014). Fostering supportive community  

connections through mothers' groups and playgroups. Journal of Advanced Nursing, 70(12), 

2835-2846. 

SVT, 2017: Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2020]. 

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tie_001_fi.html 

Targosz, S., Bebbington, P., Lewis, G., Brugha, T., Jenkins, R., Farrell, M., & Meltzer, H. (2003).  

Lone mothers, social exclusion and depression. Psychological medicine, 33(4), 715-722. 

Terrett, G., White, R., & Spreckley, M. (2013). A preliminary evaluation of the Parent–Child  

Mother Goose Program in relation to children’s language and parenting stress. Journal of 

Early Childhood Research, 11(1), 16-26. 

Ueda, M. M., Ding, Y., Blumberg, F., Zhang, C., Yu, Q., & Lantier, K. (2020). Maternal Parenting  

Style in Relation to Parenting Stress and Behavioral Outcomes in Japanese Children with 

and without Autism. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 32(6), 983-1006. 

Umberson, D., Pudrovska, T., & Reczek, C. (2010). Parenthood, childlessness, and well‐being: A  

life course perspective. Journal of Marriage and Family, 72(3), 612-629. 

Williford, A. P., Calkins, S. D., & Keane, S. P. (2007). Predicting change in parenting stress across  

early childhood: Child and maternal factors. Journal of abnormal child psychology, 35(2), 

251-263. 

Yamaguchi, S., Asai, Y., & Kambayashi, R. (2018). How does early childcare enrollment affect  

children, parents, and their interactions? Labour Economics, 55, 56-71. 

Östberg, M., & Hagekull, B. (2000). A structural modeling approach to the understanding of  

parenting stress. Journal of clinical child psychology, 29(4), 615-625. 



45 

 

Östberg, M., Hagekull, B., & Hagelin, E. (2007). Stability and prediction of parenting stress. Infant  

and Child Development: An International Journal of Research and Practice, 16(2), 207-

223. 

 


