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Abstract

The purpose of this research is to describe fathers' experiences in the context of family life after the
birth of a baby. The approach to the topic is phenomenological. The data were collected in two stages
from partners or husbands of women who had given birth to a child in a central hospital. First, 30
fathers were interviewed in 1999, three months after the child's birth. Three years later, in the spring
and summer of 2002, 15 out of the 30 fathers were selected for a second interview on the basis of their
ample talking and subsequent ability to express their experiences best. There were both first-timers
and more experienced fathers among the informants. The open, conversational interviews yielded 650
pages of material, which was analyzed by the phenomenological method developed by Amadeo
Giorgi and further developed by Juha Perttula in Finland.

The study produced 15 individual situational meaning structures concerning the fathers'
experiences. These individual meaning structures were used to create a general situational meaning
structure concerning the fathers' experiences of family life after the birth of a baby. The family life
after the birth of a baby involved the meaning of obtaining and building a home. It produced joy,
happiness, but also responsibility and concern. The wife's pregnancy, the delivery and the new child
entailed growing as a father and developing as a man. It also called for adjusting to the changed
situation. The fathers' experiences of family life after the birth of a baby were influenced by their own
childhood experiences and upbringing, by their growth into fatherhood and by their actions as fathers.
The atmosphere of the home was based on the relationship between the husband and wife. The fathers
appreciated the professionals' way of meeting and caring for the expectant family, but felt that the
approach was mother-oriented and ignored the fathers.

Keywords: family life after the birth of a baby, family life cycles, father's experiences,
fathers, infant, maternal health services, newborn
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa kuvaillaan isien kokemuksia perheenlisäyksen yhteydessä. Tutkimuksen
lähestymistapa on fenomenologinen. Keräsin keskussairaalassa synnyttäneiden äitien avo- tai
aviomiehiltä aineiston kahdessa eri vaiheessa: vuonna 1999 haastattelin kolmen kuukauden kuluttua
synnytyksestä 30:tä perheenlisäyksen kokenutta isää ja kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä
haastattelusta valitsin heidän keskuudestaan 15 isää, jotka puhuivat riittävästi ja ilmaisivat näin
kokemuksiaan parhaiten. Nämä isät haastattelin kevään ja kesän 2002 aikana uudelleen. Isät olivat
vaihtelevasti joko ensimmäisen lapsen isiä, tai joissakin perheissä oli useita lapsia.
Tutkimusaineistona olivat isien avoimet keskustelunomaiset haastattelut, joita kertyi kaikkiaan 650
sivua. Analysoin aineiston Amadeo Giorgin kehittämällä ja Juha Perttulan edelleen kehittämällä
analyysimenetelmällä.

Tämän tutkimuksen tuloksena muodostui 15 yksilökohtaista situationaalista merkitysrakennetta
isien kokemuksista perheenlisäyksen yhteydessä. Niiden avulla tämän tutkimuksen tuloksena
muodostettiin yleinen situationaalinen merkitysrakenne isien kokemuksista perheenlisäyksen
yhteydessä. Koettu perheenlisäys merkitsi isille kodin rakentumista ja rakentamista. Se tuotti iloa,
onnea ja myös vastuuta sekä huolta. Vaimon raskaus, synnytys ja uusi lapsi merkitsivät kasvamista
isänä ja kehittymistä miehenä. Perheenlisäys merkitsi sopeutumista uuteen muuttuneeseen
tilanteeseen. Isien kokemuksiin perheenlisäyksestä vaikuttivat lapsuuden kokemukset, isäksi
kasvaminen, kasvatus ja isänä toimiminen. Miehen ja vaimon välinen parisuhde oli perusta kodin
ilmapiirille. Odottavan perheen kohtaaminen ja hoito koettiin äitisuuntautuneeksi ja arvokkaaksi
mutta isät ohittavaksi.

Asiasanat:isän kokemukset, isät, perheenlisäys, syntymä, äitiyshuolto
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1 Johdanto

Tutkimuksen lähtökohtana oli kiinnostus isien kokemuksista perheenlisäyksen yhteydes-
sä. Mielenkiintoni kohdistuu isiin, jotka ovat lastensa biologisia isiä. Toimiessani kätilö-
nä ja opettajana seurasin ja kuuntelin miesten, isien keskusteluja tärkeäksi koetun elä-
mäntilanteen, uuden lapsen syntymisen yhteydessä. Koin tuolloin, että isien kokemuksia
ei ollut riittävästi huomioitu. Elämänkokemukseni isän tyttärenä, myöhemmin nuorena
naisena, aviovaimona, kolmen pojan äitinä, naisena, isoäitinä ja yhden fenomenologisen
tutkimuksen isien kokemuksista jo tehneenä kristallisoi aidon kiinnostukseni tutkimusta
tehdessäni. Elämäkokemukseni lisäksi aikaisempi tietämykseni tältä alueelta perustui
kätilökoulutukseen ja kätilötyön kliiniseen kokemukseen odottavien ja synnyttävien
äitien ja isien parissa. Isiä on valmennettu synnytykseen jo 1970-luvulta saakka, isät on
otettu sekä neuvolavastaanotoille että synnytykseen mukaan, mutta isien kanssa ei ole
keskusteltu riittävästi isyydestä ja isyyden tuomista muutoksista. Varsinkaan perheen kas-
vaessa isiä ei aina edes tavoiteta huolimatta siitä, että Viljamaan (2003) tutkimuksen
mukaan erityisesti toisen lapsen saaneet isät kaipasivat oman itsensä pohtimista ja heidän
tärkein toiveensa neuvolalle oli isän ja heidän lapsensa suhteen miettiminen.

Terveydenhuoltoalan opettajana ja koulutuksessa painotan kokonaisvaltaista ihmisen ja/
tai perheen kohtaamista. Tämä ihanteisiin perustuva tietous ei tutkimusten mukaan toteudu
terveydenhuollossa (Vehviläinen-Julkunen 1987, Hyssälä 1992, Kuronen 1993, Vehviläi-
nen-Julkunen, Saarikoski ja Marttinen 1995, Kaila-Behm 1997, Viljamaa 2003, Paavilai-
nen 2003, Taskinen 2003). Isien osallistuminen perheen arjen pyörittämiseen ja lasten kas-
vatukseen äidin lisäksi on muuttunut vuosien myötä. Tällä hetkellä molempia vanhempia
tarvitaan, koska tutkimusten mukaan osa suomalaisista perheistä voi huonosti (Rimpelä
2001), lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet (Sinkkonen 2001,
Harava-projekti 2004, Tamminen 2004c), vanhemmuus on hukassa (Tamminen 2000) ja
perheen sisäinen lähisuhdeväkivalta, josta 5 % saa alkunsa jo raskauden aikana (Sinkkonen
1998, Heiskanen ja Piispa 1998, Haapasalo 2002, vrt. Perttu 2004) ja kohdistuu myös lap-
siin mitä uskomattomimmilla tavoilla (Paavilainen 1998), on lisääntynyt. Lisääntyneet
avioeroluvut (Tilastokeskus 2004) heijastuvat perheisiin ja lasten pahoinvointiin (Tammi-
nen 2004a). Naiset toimivat lasten kasvatuksen ja kehityksen eri vaiheissa pääasiallisesti
työntekijöinä muun muassa opetus- ja hoitotyössä. Tästä johtuen isien merkitys perheessä
kasvattajina on tärkeä. Isät voitaisiin huomioida isinä vaimon raskauden alusta alkaen ja
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edelleen lasten kasvun ja kehityksen tukijoina elämän eri vaiheissa. Koska isien kokemuk-
sia perheenlisäyksestä on tutkittu suhteellisen vähän (Kaila-Behm 1997), valitsin tutkitta-
vaksi kohteeksi juuri isien perheenlisäyskokemukset.

Työskentely synnytysosastolla kätilönä ja myöhemmin ammattikorkeakouluopiskelijoi-
den äitiyshuollon opettajana ja harjoittelun ohjaajana on lisännyt kiinnostustani siitä, miten
isät huomioidaan yksilöinä perheenlisäyksen yhteydessä. Äitiyshuollossa korostuu äitien
lääketieteelliseen tietoperustaan pohjautuva tarkkailu ja hoito, eikä siinä ole jäänyt mieles-
täni riittävästi tilaa isien kokemusten huomioimiselle. Äideille äitiysneuvolakäynneistä on
muodostunut normi (Äitiysavustuslaki 242/1941), ja isät puolestaan tulevat äitiysneuvola-
vastaanotoille kumppaninsa kanssa omasta halustaan tai äidin toivomuksesta (Paavilainen
2003). Omien kokemusteni ja tutkimusten (Rajala ja Ruoppila 1983, Vehviläinen-Julkunen
1987, Hyssälä 1992, Kuronen 1993, Vehviläinen-Julkunen, Saarikoski ja Marttinen 1995,
Kaila-Behm 1997, Soukka 1997, Paavilainen 2003, Viljamaa 2003) mukaan isät jäävät
äitiysneuvolassa sivuun ja asiakaslähtöisyys ei isien osalta toteudu äitiyshuollossa. Neuvo-
lakäyntien sisällön ja kulun kannalta joistakin isistä tuntuu yhdentekevältä, onko isä
mukana vai ei (Paavilainen 2003).

Isyyttä on Suomessa tutkittu eri tieteenaloilla, esimerkiksi yhteiskunta-, käyttäytymis-
ja terveystieteissä. Yhteiskuntatieteissä tutkimus on kohdentunut määrittelemään perhettä
ja isyyttä yhteiskunnallisena muutoksena 1990-luvun Suomessa (Keurulainen 1998),
isyyttä ja vanhemmuutta isien elämäkertojen avulla (Roos 1987, Hoikkala 1994, Siltala
1994a,b) ja suomalaisessa kasvatuskulttuurissa tapahtuneita muutoksia, jotka koskevat eri-
tyisesti keski-ikäisten miesten lapsuudenkokemuksia ja omaa vanhemmuutta 1950-luvun
alusta 1990-luvun alkuun (Korhonen 1999). Käyttäytymistieteissä on tutkittu isän merki-
tystä pojan sosiaaliselle sukupuolelle (Huttunen 1990) ja isän merkitystä lapsen elämässä
(Sinkkonen 1998). Käyttäytymistieteissä, lähinnä psykologiassa, on suuntauduttu tutki-
maan ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien vanhemmuuteen siirtymisen vaiheita
(Karila 1989, Salmela-Aro ym. 2000), lapsivuodeaikaisia psyykkisiä vaikeuksia ennusta-
via tekijöitä (Karila 1991) ja vanhemmuuden tukemisen, perhekeskeisyyden ja vertaistuen
(Viljamaa 2003) toteutumista neuvolassa.

Terveystieteellistä tutkimusta on tehty sekä liikunta- että hoitotieteessä. Liikuntatie-
teissä kiinnostuksen kohteena oli isyyden ja äitiyden kuvaaminen nuorten lukiolaisten ker-
tomana (Innanen 2001) ja vanhempien merkitys 5. luokan oppilaiden liikuntaharrastukseen
sosiaalistumisessa (Rautava, Laakso ja Nupponen 2003.) Hoitotieteelliset tutkimukset ovat
kohdentuneet joko äitiysneuvolapalveluiden (Perälä ym. 1998), perhevalmennuksen
(Rajala ja Ruoppila 1983, Vehviläinen-Julkunen 1987, Vehviläinen-Julkunen ja Teittinen
1993, Vehviläinen-Julkunen, Saarikoski ja Marttinen 1995, Soukka 1997), äitiys- ja lasten-
neuvolakäytäntöjen (Kuronen 1993) kehittämiseen, nuorten perheiden terveyskäyttäytymi-
sen muuttumiseen raskauden aikana (Hyssälä 1992, Hyssälä ym. 1992), suomalaisten lap-
siperheiden perhedynamiikkaan ja sen muutokseen raskauden ajasta imeväisikään (Haku-
linen ja Paunonen 1995, Hakulinen 1998), isäksi tulemiseen ja sen tukemiseen esikoislap-
sen odotuksesta syntymän jälkeiseen parin kuukauden aikaan (Kaila-Behm 1997) tai äitien
(Bondas 2000), äitien ja isien kokemusten kuvaamiseen raskaudesta ja äitiyshuollosta (Paa-
vilainen 2003.) Hoitotietieteessä on tutkittu äitiyttä ja sosiaalista tukea, erityisesti ensisyn-
nyttäjän selviytymistä äitiyden varhaisvaiheessa (Tarkka 1996) ja imetysnäkemyksiä ja
imetyksen toteutumista (Hannula 2003). Heimo (2002) tutki erityistuen tarpeessa olevan
lapsiperheen tunnistamista ja psykososiaalista tukemista äitiys- ja lastenneuvolassa. Hoito-
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tieteessä on oltu kiinnostuneita tutkimaan sekä naisen että miehen osallistumista synnytyk-
seen. Liukkonen ja Vehviläinen-Julkunnen (1997) tutkivat isien synnytyskokemuksia. Val-
limies-Patomäki (1998) tutki naisen ja miehen synnytyskokemuksia, erityisesti hoitokäy-
täntöjä ja niiden yhteyksiä synnytystapaan ja synnytyskokemukseen. Melenderin (2002)
tutkimus kohdentui äitien synnytyspelkoihin ja Kalliovalkaman (2003) tutkimus keisari-
leikkausperhesynnytykseen.

Isien kokemuksista perheen kasvaessa, siitä miten elämä muuttuu myöhemmin lasten
syntymän yhteydessä ja miten isät kokevat tuon muutoksen, on vähän tutkittua tietoa.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla isien kokemuksia perheenlisäyksen yhtey-
dessä ja tuottaa ilmiöstä uutta kuvailevaa ja ymmärtävää tietoa. Isien omien kokemusten
tutkiminen auttaa perheiden terveyden edistämistyössä ja äitiyshuollon perhehoitotyön toi-
mintatapojen kehittämisessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja tavoitteena on
saavuttaa isien kokemuksellista tietoa perheenlisäyksestä. Isien kokemukset kiinnostavat
minua, koska olen sekä kliinisessä työssä kätilönä että opettajana havainnut, että isien
kokemukset perheen uudessa elämäntilanteessa jäävät usein huomioimatta.

Fenomenologinen tutkimus lähtee ilmiöstä eikä ole teorialähtöinen (Perttula 1995a,
Perttula 1998). Omien kokemusteni ja terveydenhuollon maisterin tutkintoon kuuluneen
pro gradu -tutkielmani perusteella käytän tutkimuksessa fenomenologista lähestymistapaa,
joka on ohjannut aineiston keruuta, käsittelyä ja analyysiä tutkiessani isien kokemuksia.
Käyttämäni lähestymistapa perustuu Amadeo Giorgin (1996) kehittämään metodiin, jota
Juha Perttula (1995a,b, 1998, 2000) on kuvannut ja kehittänyt Suomessa. Tutkimuksessa
pyrin ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä sellaisena kuin tutkimuksessa mukana olevat sen
itse kokevat.

Tämä tutkimusraportti etenee siten, että luvussa 2 kuvailen lukijalle viisi näkökulmaa
isyyteen. Johdattelen lukijaa tarkastelemaan isyyttä muiden suomalaisten tutkijoiden tutki-
mustuloksia hyödyntäen. Aloitan kuvailemalla isyyden muutosta suomalaisten perheiden
murrosvaiheissa. Siirryn seuraavaksi käsittelemään perinteistä isyyttä ja isyyttä ja vanhem-
muutta miesten elämäkerroissa. Lopuksi avaan isyyttä ja kriittistä miestutkimusta ja kuvai-
len sitä, miten isät on otettu mukaan suomalaisissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa.

Tämän jälkeen etenen tutkimusraportissa käsittelemällä tutkimuksen kulun ja metodo-
logian, johon sisältyvät tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävän määrittely, oma esiym-
märrykseni, tutkimuksen lähestymistavan kuvailu, tutkimukseen osallistuvien valinta ja
aineiston keruu sekä aineiston analyysi. Aineiston analyysivaiheita kuvatessani esitän
aineistosta esimerkit niin, että lukija voi seurata tutkimukseni etenemistä mahdollisimman
tarkkaan. Aineiston analyysi päätyy 15 isän yksilökohtaisen situationaalisen merkitysra-
kenteen kuvaamiseen, joista Isän numero 2 yksilökohtainen merkitysrakenne kuvataan
luvussa 3.5 Aineiston analyysi ja 14 muuta luvussa 4 Tutkimustulokset, sekä yhteen ylei-
seen situationaaliseen merkitysrakenteeseen. Nämä molemmat ovat tämän tutkimuksen
tuloksia, joita vertailen aikaisempiin tutkimustuloksiin luvussa 5. Lopuksi pohdin tutki-
mukseeni liittyviä eettisiä kysymyksiä, tutkimuksen luotettavuutta ja esitän tutkimustulos-
ten perusteella haasteita äitiyshuollon käytännön työn kehittämiselle ja jatkotutkimuksille.



2 Näkökulmia isyyteen

Luvun tarkoituksena on avata lukijalle viisi eri näkökulmaa isyyteen. Kuvaan isiä ja per-
heitä suomalaisen yhteiskunnan historiallisen viitekehyksen kautta, perinteisen määritte-
lyn näkökulmasta, joka perustuu lainsäädäntöön ja lapsen etuun (Isyyslaki 700/1975),
Lastensuojelulaki 683/ 1983, Elatusturvalaki 671/1988), isyyttä ja vanhemmuutta mies-
ten elämäkertojen, kriittisen miestutkimuksen ja hoitotieteellisen tutkimuksen näkökul-
masta.

Isyyttä on Suomessa tutkittu eri tieteenaloilla kuten yhteiskunta-, käyttäytymis-, ter-
veys- ja hoitotieteissä. Lisäksi miehiä on tutkittu eri tieteenaloilla ns. kriittisen miestutki-
muksen näkökulmasta. Yhteiskuntatieteissä tutkimus on kohdentunut määrittelemään
isyyttä ja perhettä yhteiskunnallisena muutoksena 1990-luvun Suomessa (Keurulainen
1998), isyyttä ja vanhemmuutta isien elämäkertojen avulla (Roos 1987, Siltala 1994a,
1994b, Hoikkala 1994) suomalaisessa kasvatuskulttuurissa tapahtuneita muutoksia, jotka
koskevat erityisesti keski-ikäisten miesten lapsuudenkokemuksia ja omaa vanhemmuutta
1950-luvun alusta 1990-luvun alkuun (Korhonen 1999). Isyyden määrittely biologiseen,
psykologiseen ja sosiaaliseen isyyteen on välttämätöntä lapsen edun ja juridiikan kannalta.
Käyttäytymistieteissä on tutkittu isän merkitystä pojan sosiaaliselle sukupuolelle (Huttu-
nen 1990) ja isän merkitystä lapsen elämässä (Sinkkonen 1998). Lähinnä psykologiassa on
suuntauduttu tutkimaan ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien vanhemmuuteen siir-
tymisen vaiheita (Karila 1989, Salmela-Aro ym. 2000), lapsivuodeaikaisia psyykkisiä vai-
keuksia ennustavia tekijöitä (Karila 1991) ja vanhemmuuden tukemisen, perhekeskeisyy-
den ja vertaistuen (Viljamaa 2003) toteutumista neuvolassa. Terveystieteissä tutkimus on
suuntautunut kuvaamaan mm. isyyttä ja äitiyttä nuorten lukiolaisten kertomana (Innanen
2001) ja vanhempien merkitystä 5. luokan oppilaiden liikuntaharrastukselle (Rautava,
Laakso ja Nupponen 2003.)

Kriittisen miestutkimuksen näkökulma kuvaa miestä sukupuoleen liitetyssä viitekehyk-
sessä, siinä miten mies eroaa naisesta. Miestutkimuksen teemoja ovat mm. seksuaalisuus,
valta ja väkivalta, miehen työsuuntautuneisuus ja muuttuva isyys. Jokisen (1999) mukaan
mies on tyypillisesti mies vallan ja seksuaalisuuden kautta. Toisinaan nuo vallat ilmenevät
väkivaltana (Grönfors 1999), myös perheväkivaltana (Perttu 2004), johon viime aikoina on
ryhdytty kiinnittämään erityistä huomiota. Suomessa isyyttä kriittisen miestutkimuksen
näkökulmasta ovat tutkineet esimerkiksi Huttunen (1993, 1999), Aalto (2004a,b) ja Vuori
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(2004). Miestä ja miehen ominaisuuksia ovat kuvanneet myös Kontula (1995a,b) ja Seppä-
nen (2000.) 

Hoitotieteellisissä tutkimuksissa isiä koskevaa tietoa on saatu epäsuorasti esimerkiksi
äidiltä (Bondas 2000, Saisto 2000, Hannula 2003.) Useimmiten isiä koskevaa hoitotieteel-
listä tutkimustietoa on saatu äidiltä joko niin, että äidit ovat kertoneet tutkijalle myös puo-
lisonsa näkökulman (Bondas 2000), tai niin, että kyselylomake on täytetty yhdessä tai
molemmat puolisot ovat olleet siinä läsnä (Vehviläinen-Julkunen 1987). Tutkija on voinut
myös käsitellä ja raportoida samanaikaisesti sekä isien että äitien tuottamaa tietoa raskau-
desta, synnytyksestä (Vallimies-Patomäki 1998) ja lapsivuoteen ajalta, tai aineisto on koos-
tunut myös muista materiaaleista kuin yksin isiä koskevista aineistoista, kuten Paavilaisen
(2003) tutkimuksessa oli.

2.1 Isyyden muutos suomalaisten perheiden murrosvaiheissa

Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa isyys ja perhe määräytyvät yhteiskunnan histori-
allisen viitekehyksen kautta omaan aikaansa sidoksissa olevana (Lahikainen 1978). Suo-
malaisen yhteiskunnan suuret ja nopeat muutokset näkyvät perheiden ja isien elämässä.
Suomalaista perhettä (Keurulainen 1998) ja isyyttä (Korhonen 1999) voidaankin tarkas-
tella yhteiskunnan murrosvaiheita kuvaamalla. Keurulainen (1998) kuvaa näitä murros-
vaiheita esimoderniksi, teollistuvaksi, jälkiteolliseksi palvelu/tietoyhteiskunnaksi ja post-
moderniksi yhteiskunnaksi.

Esimoderni yhteiskunta sijoittuu 1900-luvun alkuun. Tällöin isyys määrittyi yhteydessä
miehen asemaan suvussa. Samaan sukuun kuuluvat kokivat kuuluvansa myös samaan per-
heeseen. Tyypillistä oli yhteisöllisyyden korostuminen ja avioliiton pysyvyys. Avioliitto oli
tuolloin pyhä ja ikuinen ja perheellä oli biologinen yhteys. Miehellä oli laillinen suojelus,
oikeuksien ja velvollisuuksien järjestelmä. Puhuttiin monen sukupolven ja vieraan työvoi-
man muodostamasta yhteisöstä, suurperheestä (Keurulainen 1998, ks. myös Korhonen
1999), jossa puolisoiden työnjako oli selvä. Nainen vastasi kotitöistä ja lastenhoidosta ja
mies ulkotöistä, maa- sekä metsätöistä. Uskonnolla oli hillitsevä vaikutus avioerojen mää-
rään. Isät olivat vastuussa perheen kasvatustyöstä. Tätä kasvatustapaa on myöhemmin kut-
suttu patriarkaaliseksi kasvatustraditioksi, mikä tarkoitti sitä, että kaikki perheeseen liittyvä
kuvattiin miesten näkökulmasta. Isät olivat lasten virallisia holhoojia, ja äitien oikeus lap-
siinsa tunnustettiin Suomessa vasta vuonna 1930 uudistetussa avioliittolaissa (Pulma
1987.)

Teollistuvassa yhteiskunnassa isien asema muuttui. Teollistuva yhteiskunta kehittyi
vuosina 1940–1975. Tällöin työssä korostui työn teollinen tuotanto ja pohjoismainen
hyvinvointi-ideologia syntyi. Teollistuminen muutti perheen merkitystä, roolia ja asemaa
suomalaisessa yhteiskunnassa. Korhosen (1999) mukaan palkkatyö vei miehet pois kotoa
ja isän rooli kutistui (vrt. Heinonen 1990). Nainen otti vastuun sekä kodin hoitamisesta että
kasvatustehtävästä (Keurulainen 1998, Korhonen 1999). Yhteiskunnan muutoksen, kuten
tekniikan kehityksen ja naisten koulutusmahdollisuuksien lisääntymisen, myötä naisen
asema muuttui (Lilja 1996) niin, että 1950–1960-luvuilla työssäkäyvien äitien määrä kas-
voi 10 prosentista 58 prosenttiin (Lampinen ym. 1982). Suomalainen nainen itsenäistyi
taloudellisesti. Omaksi yksiköksi eriytyneelle perheelle oli tärkeää pysyvyys ja toiminta-
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kyky, eivät niinkään perheenjäsenten yksilölliset pyrkimykset. Ryhdyttiin puhumaan kah-
den sukupolven perheestä. (Keurulainen 1998, Korhonen 1999.) Tuolloin perheestä tuli
myös elimellinen osa yhteiskunnan perusrakennetta.

Jälkiteollinen palvelu- ja tietoyhteiskunta on saanut alkunsa 1970-luvun puolivälissä.
Palvelu- ja tietoyhteiskunnalle tyypillisiä piirteitä olivat tiedon, taidon, käsitysten ja nor-
mien nopeat vaihtelut. Talouskriisit ja ympäristöongelmat olivat pinnalla tässä ajassa. Per-
heen rooli muuttui yhä kuluttajakeskeisemmäksi, jolloin perheen tarvitsemat palvelut ostet-
tiin kodin ulkopuolelta. Perhekoko pienentyi tyypilliseksi kaksilapsiseksi perheeksi. (Keu-
rulainen 1998, Korhonen 1999.)

Nykyään eletään postmodernissa yhteiskunnassa, jossa yksilöllisyys korostuu, molem-
mat vanhemmat käyvät ansiotyössä ja ovat koulutettuja ja yhteiskunnan vastuu kasvatus-
ja hoivatyössä on lisääntynyt palvelujen antajana. Sekä perheen että vanhempien tehtävät
ovat monimutkaistuneet (Keurulainen 1998, Korhonen 1999). Tämä edellyttää päivähoito-
järjestelyjä (Laki lasten päivähoidosta 36/1973) ja jaettua vanhemmuutta (Huttunen 2001).
Samanaikaisesti osa kasvatusvastuusta on siirtynyt yhteiskunnalle. Postmodernissa yhteis-
kunnassa on hyväksyttävä hyvin pluralistinen perhemalli. Tämä on heikentänyt entisestään
isän asemaa. Mitä irrallisemmin perheen tehtävät toteutuvat, sitä suurempia mahdollisuuk-
sia se tarjoaa yhä heikentyneemmille sidoksille perheessä ja sitä vaikeampaa on myös isyy-
den ymmärtäminen. Kun siteet ovat löysiä, mies voi unohtaa olevansa aviomies ja isä.

Tavallisimmin perhe on määritelty yksiköksi/ydinperheeksi, johon kuuluvat äiti, isä ja
lapset. Nieminen ja Nummenmaa (1985) määrittelee perheen lasten tai lapsen ja aikuisen
tai aikuisten (avio- tai avoliitossa olevien) muodostamaksi jatkuvasti yhdessä eläväksi
pienryhmäksi, joka poikkeaa muista ryhmistä ihmissuhteitten kestossa, toiminnassa ja voi-
makkuudessa. Perheen erottavat muista sosiaalisista ryhmistä nimenomaan perheenjäsen-
ten väliset tiiviit tunne-, sosiaaliset ja juridiset sitoumukset. Perheen käsitteellinen määrit-
tely on huomattavasti ongelmallisempaa kuin aikaisemmin, koska perhe on aika-, kulttuuri-
ja oikeustilasidonnainen. Perhe voidaan kuvata ryhmäksi, jossa on aikuisia tai aikuisia ja
heihin jonkinlaisessa huoltajuus- tai tunnesuhteessa olevia lapsia, jotka itse haluavat mää-
ritellä itsensä samaan perheeseen kuuluviksi. Näin määriteltynä perhe-käsite on hyvin
moniulotteinen. Vanhemmuus on siihen vain yksi, mutta erityisesti lapsen kannalta tärkeä
ulottuvuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999a.)

Ydinperheen rinnalle on muodostunut lukuisia erilaisia perhetyyppejä, kuten särkyneet
perheet ja uusperheet. Molemmilla tai toisella aikuisista voi olla lapsia edellisistä liitoista,
ja heidän perheeseensä voi kuulua myös heidän yhteisiä lapsiaan. Sekä uusperheiden että
yksinhuoltajaperheiden määrä, joissa huoltajana on äiti tai isä, on kasvanut. Yksinhuolta-
jien, nimenomaan yksinhuoltajaäitien, asema on muuttunut. Äidin aikaisemman avioliiton
lapset saavat yhä useammin uuden sosiaalisen vanhemman, isän. (Tilastokeskus 2002, Hut-
tunen 2001.) Jallinoja (2000, 10) määrittelee perheen seuraavasti: ”Näen perheen pikem-
minkin ideana ja tunnesiteenä, mutta käytännössä kovin epätäydellisesti toteutuvana koko-
naisuutena. Perheenjäsenet ovat enimmäkseen kukin omilla tahoillaan, mutta palaavat kui-
tenkin yhteen, useimmiten päivittäin, jotkut viikoittain, jotkut tätä harvemmin. Tavatessaan
toisensa he tietävät olevansa perhe.”

Nykyisin perheenjäsenten erillisyys ja yksilöllisyys korostuvat ja se aiheuttaa sekä van-
hemmuuteen että perheen arkeen monenlaisia järjestelyjä (Ritala-Koskinen 2001). Molem-
mat vanhemmat ovat lapselle perusoikeus (Elatusturvalaki 671/1998) riippumatta siitä,
ovatko vanhemmat keskenään naimisissa vai eivät (Isyyslaki 700/1975).
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Hyvinvointiyhteiskunnasta on siirrytty vähitellen perusturvan perheelle tuottavaan
yhteiskuntaan. Yhteiskunnan perheelle tarjoamat tukimuodot ovat muuntuneet ja täydenty-
neet historian kuluessa. Ensimmäisiä tukimuotoja olivat lapsilisä (Lapsilisälaki 796/1992),
äitiysavustus (Äitiysavustuslaki 424/1941) ja äitiys- ja lastenneuvolapalvelut (Laki äitiys-
ja lastenneuvoloista 224/1944, kunnallisista kätilöistä 223/1944 ja terveyssisarista 220/
1944, Kansanterveyslaki 66/1972, Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989, Kuntalaki 365/
1995). Myöhempien aikojen tukimuotoja ovat puolestaan lasten päivähoito (Laki lasten
päivähoidosta 36/1973), joka oikeus on ollut vuodesta 1996 kaikilla alle kouluikäisillä lap-
silla ja jonka vaihtoehto on kotihoidontuki (Laki lasten kotihoidontuesta 797/1992) sekä
vanhempainraha (Kela 2004). Suomessa on kattava perhevapaajärjestelmä (Kela 2004),
joka sijoittui pohjoismaisessa vertailussa keskivaiheille. Parhaat mahdollisuudet isille
isyyslomana, vapaana tai isäkiintiönä tarjotaan Ruotsissa ja Norjassa (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 1999a).

Suomessa isien merkitys perheessä on puhuttanut runsaasti viime vuosina. Vuonna 2002
Suomessa otettiin 13 500 avioeroa (Tilastokeskus 2002, vrt. Jalovaara 1996), joista kaksi
kolmasosaa laittoi vireille nainen (ks. myös Junkkari ja Junkkari 2004). Keskustelu oli niin
vakavaa, että Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 1999 toimikunnan (Sosiaali- ja
terveysministeriö 1999a) tekemään ehdotuksia isän aseman parantamiseksi. Vuoden 2003
avioerojen määrä oli 13 475 (Tilastokeskus 2004). Muutoinkin perhepolitiikka on ollut
Suomessa keskustelun kohteena. Erityisesti lasten pahoinvointi ja lisääntyneet mielenter-
veydenhäiriöt ovat olleet hätähuuto, joka on kohdentunut vanhemmuuteen, erityisesti isiin.
Isättömien lasten asema erityisesti avioerotilanteissa on saanut runsaasti keskustelua
aikaan. (Sinkkonen 1998.) McDowellin ja Wakefieldin (1991) mukaan 48 kulttuurissa eri
puolilla maailmaa on todettu rikollisuuden olevan yleisintä niiden nuorten parissa, jotka
äidit ovat kasvattaneet yksin. Isän puuttumisen väitetään edistävän nuorisorikollisuutta
enemmän kuin köyhyyden. Väitetään myös, että isän läsnäolo antaa lapselle paremmat
virikkeet koulumenestyksessä. Tytöiltä, jotka potivat anorexia nervosa -oireita, puuttui
läheinen isäsuhde. Isän fyysinen tai henkinen poissaolo saattaa vähentää lapsen motivaa-
tiota, kykyä pidättyä välittömästä palkkiosta myöhemmän onnistumisen hyväksi, lisätä
omanarvontuntoa ja ryhmän vaikutusten ja nuorisorikollisuuden paineiden sietokykyä.
(McDowell ja Wakefield 1991.)

Nykyaikana Sinkkosen (1998) mukaan ongelmaksi on muodostunut se, että monelta
lapselta puuttuu isän auktoriteetti. Isiä on vaadittu muuttumaan ulkoapäin, mistä seuraa,
että mies ei saa toteuttaa vanhemmuuttaan omalla miehisellä tavallaan. Huttunen (1998,
2001) ja Rönkä ja Rönkä (1994) kuvaavat isyyden ohenemisen ja vahvistumisen problema-
tiikkaa. Oheneva isyys tarkoittaa ääriesimerkkinä miehen häviämistä omille teilleen, ja
vahvistunut isyys miehen lujaa sitoutumista isyyteensä. 2000-luvun alussa isyys on osalla
isistä vahvistunut ja osalla ohentunut. Ohenevalle isyydelle on ominaista eläminen lapsesta
erillään ja kykenemättömyys täyteen isyyteen, mm. vastuun kantamiseen. Vahvistuva isyys
kuvastaa puolestaan vastuullisuutta, hoivaavuutta ja jaettua vanhemmuutta. (Huttunen
2001, Rönkä ja Rönkä 1994.) Yhteiskunnan kannalta tarkasteltuna isättömyys koituu myös
taloudelliseksi ongelmaksi. Vuonna 1990 elatusapunsa jätti suorittamatta 45 544 henkilöä
ja vuonna 1999 jo 63 860. Yhteiskunnan lapsille suorittamien elatustukien kokonaissumma
nousi vuosikymmenessä lähes 90 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisen vuosikirjan
(2000, 55) mukaan 439 miljoonasta markasta 829 miljoonaan markkaan.
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Isä on merkityksellinen henkilö lapsen sosialisaatioprosessissa, jossa on kyse sukupol-
vien välisestä vuorovaikutuksesta, jonka tuloksena uusi sukupolvi tulee osalliseksi yhtei-
sön kulttuurista ja valmistuu toimimaan yhteiskunnan eri tehtävissä kehittämällä niitä edel-
leen. (Takala 1974, Marin 1999, ks. myös Bandura 1986.) Sosialisaatioprosessi voidaan
jakaa primääri- ja sekundääritasoon; kirjallisuudessa käytetään myös termejä mikro- ja
makrotaso. Perhe, isät ja äidit, edustavat sosialisaation primääri- tai mikrotasoa. Perheellä
on kasvatustehtävä. Perheen kautta siirtyvät yhteiskunnan asettamat normit, kuten lakien
noudattaminen, arvot ja muut säännöt, sukupolvelta toiselle. Perheen arvot muodostuvat
käsityksistä, asenteista ja uskomuksista, jotka ohjaavat perheen normien ja sääntöjen kehit-
tymistä. Sosialisaatioprosessissa on mukana monia muitakin tahoja isän lisäksi. Yhteiskun-
nan kasvatukseen osallistuvat tahot, kuten varhaiskasvatus, neuvola, koulu, koulutervey-
denhuolto, tiedotusvälineet, nykyisin myös internet ja muu virtuaalitodellisuus, aikuisten
työelämä ja uskonnollinen toiminta, edustavat sosialisaatioprosessin sekundääri- tai mak-
rotasoa. (Antikainen ym. 2000.) Huolimatta siitä, että isä saattaa asua perheestään erossa ja
isyys näyttää olevan välillä löysien siteiden varassa, isä on aina lapsille korvaamaton ja
hänen tehtävänsä on toimia lastensa sosialisaatioprosessissa.

Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää tunnistaa, että yhteiskunnassa tapahtuvat muu-
tokset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa muuttuvan perhekäsityksen ja sen yhteydessä
muuttuvan isyyden kanssa. Yhteiskunta puolestaan pyrkii takaamaan tässä dynaamisessa
tilanteessa perheille perusturvan kaikissa olosuhteissa. 

2.2 Perinteinen isyys

Perinteinen isyyden näkökulma perustuu lainsäädäntöön (Isyyslaki 700/1975, Elatustur-
valaki 671/1998, Lastensuojelulaki 683/1983) ja lainsäädännön perusteluihin, joiden taus-
talla on lapsen etu. Lapsen psyykkinen kehitys korostui isyyden vahvistamisen peruste-
luna (Nuutilainen 1976). Perinteisellä isyyden määrittelyllä tarkoitetaan tässä biologista,
juridista, sosiaalista ja psykologista isyyttä.

Eri tieteen aloilla tarkastellaan isyyttä eri näkökulmista. Biologian näkökulma isyyteen
ja isiin on lapsen siittäminen, perinnöllinen suhde. Lapsi on saanut alkunsa juuri tämän
miehen sukusoluista. Biologinen isyys voi syntyä myös keinohedelmöityksellä. Biologinen
isä saa juridisen aseman ollessaan avioliitossa, jonka aikana lapsi tai lapset syntyvät. Mikäli
mies ei ole avioliitossa lapsen äidin kanssa, hän saa juridisen isän aseman isyyden tunnus-
tamisen tai vahvistamisen kautta siinä tapauksessa, että äiti antaa isyyden tunnustamiseen
suostumuksen. Biologisen isyyden määrittelyllä on siis juridisen isyyden määrittämisessä
tärkeä merkitys. (Isyyslaki 700/1975, Elatusturvalaki 671/1998, Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 1999a, Huttunen 2001.) Isyyden tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan vastaan-
otolla. Käräjäoikeus vahvistaa isyyden siellä tehtyjen tunnustamisasiakirjojen perusteella.
Juridisesti isäksi tullaan myös lapsen adoption yhteydessä (Laki lapseksi ottamisesta 153/
1985). Adoption voivat tehdä puolisot yhdessä, tai uusperheen isä voi adoptoida puolisonsa
lapsen, jolloin hänestä tulee sekä juridinen että sosiaalinen isä. Tällaiset adoptiot ovat har-
vinaisia. Juridisella isällä on yhteiskunnan antama yksityisoikeudellinen velvollisuus ja
oikeus lapseen nähden lain edessä.
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On huomattavaa, että puolet lapsen perimästä on isältä, ja näin ollen ei ole ihme, että
biologinen isyys on merkinnyt myös valta-asemaa isyyden määrittelyssä. Biologisen isyy-
den perusteella määräytyy myös lapsen perintöoikeus isään (Perintökaari 40/1965). Avio-
liitto ja adoptio sisältävät vanhemmuuteen kuuluvan täysivaltaisen vastuun. Silloin kun
isyys tunnustetaan, siihen liitetään huoltajuus- ja elatusvelvollisuus. (Elatusturvalaki 671/
1998.) Tilanteista riippuen on sovittava myös tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvistä
asioista. Vanhemmat sopivat yleensä isyyden tunnustamisen jälkeen yhteishuollosta, jota
säätelee laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983). Tässä laissa lapsen huol-
lolla tarkoitetaan huoltajan määräysvaltaa ja vastuuta lapsen asuin- ja oleskelupaikasta,
huolenpitoa lapsesta, elatusta ja kasvatusta. Huoltaja edustaa myös lasta lapsen koulun-
käyntiin liittyvissä asioissa ja osallistuu päättämään lapsen uskontokuntaan liittyvästä
valinnasta.

Juridinen isyys tuo miehelle sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Velvollisuudet, jotka
isä saa, ovat kirjattuja lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983). Tässä
kuvataan lain sisältöä pääpiirteissään. Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasa-
painoinen kehitys ja hyvinvointi huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet ja toivomukset ja
turvata myönteiset läheiset ihmissuhteet, erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.
Lapselle tulee turvata lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huo-
lenpito, turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä taipumuksia vastaava koulu-
tus. Kasvatuksessa lapsen tulee saada ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alis-
taa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäisty-
mistä, kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. Jos vanhemmilla
on lapsen syntymähetkellä sama yhteinen sukunimi, lapsi saa nimilain (694/1985) perus-
teella kyseisen nimen. Mikäli sukunimi ei ole yhteinen, vanhemmat voivat päättää, kum-
man sukunimeä haluavat lapsen käyttävän. Siinä tapauksessa, että vanhemmilla on yhtei-
nen tai yhteisiä alaikäisiä lapsia, saa uusi vauva saman nimen kuin sisaruksilla on. Jos vain
toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, hän voi päättää, kumman vanhemman sukunimen
lapsi saa. Jos ilmoituksia valitusta sukunimestä ei ole tehty väestörekisterin pitäjälle, lapsi
saa sen sukunimen, joka äidillä on sillä hetkellä, kun synnytyssairaala tekee lapsesta ilmoi-
tuksen väestörekisteriin.

Sosiaalinen isä on mieshenkilö, jonka lapsi mieltää isäkseen ja jossa tilanteessa isä esiin-
tyy lapsen isänä julkisesti vastaten myös lapsen elatuksesta omalta osaltaan. Sosiaalinen isä
asuu lapsen kanssa, hoitaa ja huoltaa sekä antaa lapselle aikaansa, jakaa arjen yleensä
yhteistyössä lapsen ja lapsen äidin kanssa. Tavallisesti sosiaalinen isä on myös lapsen lail-
linen isä (Huttunen 2001) mutta ei läheskään aina. Lapsella voi olla kolme erilaista isää:
biologinen, juridinen ja sosiaalinen isä. Sosiaalinen isä lähestyy psykologisen isän määrit-
telyä. Tänä päivänä on välttämätöntä puhua myös pirstoutuneesta vanhemmuudesta (Rot-
kirch 2000), koska avioerot ovat yleistyneet merkittävästi. Sosiaalisen ja psykologisen
isyyden raja on joskus häilyvä. Psykologinen näkemys korostaa vanhemmuuden ainutlaa-
tuisen läheistä ja merkityksellistä ihmissuhdetta, joka muodostuu kahden eri sukupolvea
olevan ihmisen välille. (Hirsjärvi ja Huttunen 1991, Tähtinen 1992, Mäntymaa ja Tammi-
nen 2004, Tamminen 2004b.) Lapselle on monin tavoin edullista, jos lähellä on kaksi lasta
rakastavaa, eri sukupuolta olevaa aikuista. Vanhempien erilaisuus kiehtoo ja kehittää lasta.
(Sinkkonen 2003.) Isä ja äiti edustavat lapselle kahta erilaista ihmistä ja ihmissuhdetta. Isä
tuoksuu ja tuntuu erilaiselta kuin äiti, he juttelevat eri tavoin ja heidän kiinnostuksenkoh-
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teensa ovat erilaisia. Sinkkosen (2003) mukaan on kyseenalaista uskoa käsitystä, jonka
mukaan mikä hyvänsä miehen malli voisi korvata lapsen oman isän.

Psykologinen isyys tarjoaa lapselle tunnepohjaisen, kiintymykseen perustuvan ja koko-
naisvaltaisen suhteen (Mäntymaa ja Tamminen 2004, Tamminen 2004a) isään. Vaikka isän
ja vauvan välistä kiintymyssuhdetta on tutkittu vain vähän, löytyi Sinkkosen (2003)
mukaan kahdeksan tutkimusta, joissa on selvitetty isän osoittaman sensitiivisyyden ja lap-
sen kiintymyssuhteen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksissa isän vuorovaikutuksen herkkyys ei
korreloinut lapsen turvalliseen kiintymyssuhteeseen, mutta meta-analyysissa löytyi isän ja
lapsen väliltä korrelaatio, joka oli äidin ja lapsen suhdetta heikompi. Psykologisen isyyden
näkökulmasta isä jakaa arjen lapsen kanssa (Huttunen 1998, 2001) ja siihen kuuluu miehen
kokema vahva isyyden tunne, kokemukset lapsen odotuksesta, synnytyksestä ja lapsen
ensimmäisistä elinkuukausista (Kaila-Behm 1997), hoivaavuutta, sitoutumista, jakamista,
vastuullisuutta ja huolenpitoa. Ydinperheessä biologinen, juridinen, sosiaalinen ja psyko-
loginen isyys yhdistyy luontevalla tavalla.

Nuoret lukiolaiset, joiden ainekirjoituksia isistään ja äideistään Innanen (2001) tutki,
ovat edelleen kiinni ydinperheideologian mukaisessa ajattelussa, jossa äidin rooli kodin
sisäpuolella vaikuttavana turvallisuusagenttina korostuu. Näin siitäkin huolimatta, että tut-
kimuksessa äitiaineiston kirjoittajien äidit kävivät lähes poikkeuksetta kodin ulkopuoli-
sessa työssä. Äidin ominaisuuksia kasvattajana ei arvioitu lainkaan. Tarpeet ja toiveet nuo-
rilla ovat sukupuolesta riippumatta samat. Lapset kaipaavat yhtä lailla molemmilta van-
hemmilta tukea, läheisyyttä ja turvaa, välittämisen osoituksia, positiivisia roolimalleja ja
jakamatonta huomiota. Nuoret eivät olisi purkamassa lasten ja vanhempien välistä auktori-
teettisuhdetta. Se luo turvallisuuden tunnetta.
Tämän tutkimuksen kannalta perinteisen isyyden näkökulma avaa lukijalle erityisesti
isyyteen kuuluvan lainsäädännöllisen perustan, jossa korostuu lapsen elatusvelvollisuus.
Elatusvelvollisuuden toteutuminen ei kuitenkaan yksin riitä lapselle, vaan lapsi tarvitsee
molempia vanhempiaan konkreettisesti. Isyyden näkökulmasta tarkasteltuna oma isä on
lapselle paras vaihtoehto. On tärkeää korostaa myös sitä, että nuoret arvostavat molempi-
en vanhempien auktoriteettisudetta, jonka perinteinen vanhemmuus/isyys onnistuessaan
mahdollistaa.

2.3 Isyys ja vanhemmuus miesten elämäkerroissa

Isyyttä ja vanhemmuutta miesten elämäkertojen avulla ovat tutkineet Roos (1987), Sil-
tala (1994a,b), Hoikkala (1994) ja Korhonen (1999.)

Roosin kuva suomalaisesta miehestä isänä on kurja. Roosin (1987) mukaan lapset puut-
tuivat vanhempien sukupolvien tarinoista. Suuren muutoksen tähän toivat 1940-luvulla
syntyneiden miesten tarinat, joissa lapset tulevat jälleen mukaan elämäntarinoihin. Tiger-
stedtin (1994) mukaan nuorempien miesten elämäkerroissa lapset ja oma isyys näkyvät,
jolloin heitä ei noin vain ohiteta. Lapsitarinat tarkentavat kuvaa omasta minästä ja lasten
kautta sanotaan jotain olennaista myös suhteesta omaan isään.

Roosin kuvaama isyyden kehittyminen on noidankehä, joka on yhteydessä lapsuuden
kodin, koulun ja armeijan vaikutukseen miehen elämässä. Roosin (1987, 1994) mukaan
keski-ikäinen suomalaismies edustaa seuraavaa tyyppitarinaa: lapsuudenkodissa on vain
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vähän positiivisia tunneilmaisuja, ankara, etäinen isä ja alistuva, elämäänsä pettynyt äiti
sekä ujo, mutta mahdollisesti aktiivinen lapsi, josta taas koulu tekee aran ja eristäytyvän,
joskus villinkin, mutta joka tapauksessa itsetunnoltaan äärimmäisen heikon. Kuvauksessa
on kurjuuden maksimointia, jota Roos jatkaa kuvauksessaan suomalaisen armeijan jättä-
mistä muistoista. Roosin (1994) mukaan armeija jättää lähinnä kielteisiä muistoja: epäoi-
keudenmukaisuutta ja väärää kohtelua. Kotoa lapsi lähtee ajolähtönä, ja työpaikka ja jon-
kinlainen ammattikoulutus hankitaan nopeasti. Erityisiä tavoitteita tai tarkoitusta ei koulu-
tukselle ja työlle aseteta. Vaimokin löytyy aivan kuin sattumalta, raskaus vie avioliittoon ja
elämästä tulee työtä, säästämistä, niukkuutta ja talon rakentamista kaukana kotoa. Suhde
vaimon kanssa väljähtyy, työkin lakkaa kiinnostamasta ja terveys alkaa reistailla. Lapsista
on enemmän murhetta kuin iloa. Lopulta 1990-luvun kriisivuodet johtavat työttömyyteen
tai taloudellisiin vaikeuksiin. Tässä Roosin (1994) esittämässä tyyppitarinassa kristallisoi-
tuu miesten kurjat tarinat suomalaismiehen elämästä, jota värittää suomalaiskulttuurin mol-
livirittyneisyys, suomalaismiehen ujous, syrjäänvetäytyvyys ja itseluottamuksen puute.

Siltala (1994a) tutki samoja elämäkertoja kuin Hoikkala (1993, 1994). Hän löysi näiden
miesten tarinoista erityyppisiä isiä, kuten ”jyrääviä isiä”, ”juoppoja räyhääjiä”, ”luhistu-
neita miehiä” ja ”mitätöityjä isiä”. Siltala (1994a) esittää, että suomalaisessa mieskulttuu-
rissa isän mallin sisäistämistä on vaikeuttanut se, että menneiden sukupolvien miehiltä on
puuttunut persoonallinen kiinnostus lapsia kohtaan. Siltala korostaa äidin kokemusta isästä,
joka välittyy lapselle, tahtoi hän tätä tai ei. Jos äiti torjuu miehensä, isä ei voi heijastaa poi-
kansa eteen miehistä esikuvaa. Siltala (1994a) korostaa äidin vaikutusta pojan, myöhem-
min miehen itsetunnon kehittymisessä nimenomaan äidin ja isän välisenä vuorovaikutus-
suhteena. Äidin ravitsevaan ja hoivaavaan muistoon palaamalla voi aikuisenakin voittaa
pelon ja masennuksen. Äidin tulee antaa perusluottamus ja isän tulee turvata myöhemmin
irtaantuminen kodin läheisistä suhteista omaan itsenäiseen elämään. Lapsen kannalta mies
kelpaa isäksi jos isä ja poika löytävät edes jotain yhteistä tekemistä, sillä pieni poika tahtoo
ihailla isäänsä ja kokea, että oma isä on maailman etevin ja mahtavin.

Hoikkalan näkemys isyydestä on positiivisempi. Hän kuvaa isää perheen omistajana.
Hoikkala (1993) hahmotteli tutkimuksessaan agraariyhteiskunnan auktoriteettiasemaa
miesten elämäkertojen pohjalta. Kasvatus liitettiin valtaan ja eri-ikäisten välisiin auktori-
teettisuhteisiin. Hoikkala näki kertomusten pohjalta miehen siittäjänä, ja isyys liitettiin
johonkin suureen, isoon ja vahvaan. Hoikkalan (1994) kuvaama miehen malli on onnistu-
neen miehen malli, joka perustui asemaan johtaneeksi työuraksi, omaisuuden hankkimi-
seksi ja perheen omistamiseksi.

Korhosen (1999) tutkimus on elämäkertatutkimus, jossa on yhdistetty sekä löydetty isä-
tyyppi että vanhemmuuden ulottuvuus. Isiin liitetyt käsitteellistykset perustuvat miesten
retrospektiiviseen kuvaukseen ja ovat siten nykyisyyden näkökulmasta tehtyjä. Kuvaukset
ovat kertomuksia 1950-luvulla eläneiden miesten lapsuudenkokemuksista, omista vanhem-
mista ja lapsuuden isistä ja samojen miesten kertomuksia omasta isyydestään, jotka Korho-
nen kokosi ideaalityypeiksi.

Korhosella on isistä sekä myönteinen että otteensa menettäneen isän kuvaus. Korhosen
(1999) tutkimukseen osallistuneet isät kertoivat omasta isyydestään ja vanhemmuudestaan.
Korhonen löysi viisi isätyyppiä: vastuutaan korostavat isät, taustalta tukijat, toiminnalliset
isät, miehiset auktoriteetit ja otteensa menettäneet isät. Vanhemmuuden ulottuvuuksiksi
hän määritteli sisällöt käsitteille: kasvatusote, vuorovaikutus, saatavilla olo ja työn- ja vas-
tuunjako.
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Otteensa menettäneet isät ovat kasvatusotteessaan sallivia ja periksi antavia, jopa luo-
puvia. Vuorovaikutuksen suhteen he ovat etäisiä. Näillä isillä ja heidän lapsillaan on eriy-
tyneet maailmat ja työn- ja vastuunjako on sukupuolen mukaan eriytynyttä.

Miehiset auktoriteetit isätyyppinä edustavat tiukkaa, joskus jopa jyrkkää, silti melko
suurpiirteistä linjaa. Vuorovaikutuksessa heillä esiintyy sukupolvieroon liittyvää etäisyy-
den hakemista ja saatavilla olo on sitä, että näillä isillä ja heidän lapsillaan on eriytyneet
maailmat. Työnjako on näissä perheissä eriytynyt sukupuolen mukaan.

Isätyyppinä taustalta tukija -isä on suurpiirteinen, kasvatusotteeltaan tarvittaessa
tiukka, ja hän on vuorovaikutussuhteessaan lapsiin matkan päästä vaikuttamassa. Saavilla
olon suhteen taustalta tukija -isä on tarpeen tullen apuna ja tukena ja toteuttaa työn- ja vas-
tuunjaon suhteen sukupuolen mukaan eriytynyttä työnjakoa.

Vastuutaan korostavat isät ovat kasvatusotteeltaan keskustelevasti lapsiaan ohjaavia
mutta melko vaativia. Vuorovaikutus heillä on runsasta, vaikka eivät olekaan aina kovin
läheisiä. Saatavilla olon suhteen vastuutaan korostavat isät ovat läsnä perhekeskeisen elä-
mäntyylinsä takia. Työn- ja vastuunjaon suhteen nämä isät jakavat kasvatusvastuuta ja
avustavat kotitöissä.

Toiminnalliset isät ovat kasvatusotteeltaan sallivia ja ohjaavia. Vuorovaikutus on
läheistä ja aktiivista, ja hän on lasten käytettävissä, mutta pitää tärkeänä myös omia meno-
jaan. Tämä isätyyppi edustaa työnjaossa vastuuta kasvatuksessa, mutta kotityöt jäävät pää-
osin vaimon vastuulle. Nämä isät ovat myös valmentajaisiä, jotka ovat innokkaasti mukana
lasten harrastuksissa, etenkin urheilussa.

Elämäkertojen avulla tehtyjen tutkimusten anti tässä on, että niissä paljastuu isyyden
kehitystrendit. Isyys on muuttunut sotavuosien jälkeen vähitellen lapsen kannalta katsot-
tuna myönteisempään suuntaan. Elämäkertatutkimukset paljastavat myös miesten kasva-
tusotteen laajan kirjon, isien erilaisuuden vanhempina.

2.4 Isyys ja kriittinen miestutkimus

Kriittinen miestutkimus kuvaa yhä myönteisempää näkökulmaa isyyteen (Huttunen 1993,
1999, 2001), mutta pyrkii nostamaan rehellisesti miesten maskuliinisuuteen liittyviä väki-
valtaisia piirteitä ja etsimään niille positiivisia ratkaisuja (Kontula 1995a,b, Grönfors
1999.) Kriittisen miestutkimuksen tehtävänä on tutkia miestä sukupuoleen liitetyssä viite-
kehyksessä. Tällöin tutkimus suuntautuu sukupuolen miehelle mukanaan tuomiin, nai-
sista poikkeaviin asemiin. Sukupuoli vaikuttaa asemaan, identiteettiin ja elämän mahdol-
lisuuksiin ihmisenä (Jokinen 1999). Miehelle kuuluvat maskuliinisuuden piirteet kuten
seksuaalisuus (Kontula 1995b Grönfors 1999), valta, väkivalta (Grönfors 1999) ja työn
tärkeys (Aalto 2004a,b) korostuvat näissä tutkimuksissa. Kriittisen miestutkimuksen pii-
rissä muuttuvaa isyyttä kuvaavat esimerkiksi Huttunen (1993, 1999), joka kuvaa isyyttä
löydettyjen erilaisten isätyyppien avulla ja Vuori (2004), joka kuvaa erilaisia tapoja hah-
mottaa isyyden suhdetta äitiyteen. Kolehmainen (2004) puolestaan pohtii kriittisesti sitä,
pehmentääkö osallistuva isyys miestä itseään. Miestä ja miehen ominaisuuksia on kuvan-
nut myös Seppänen (2000) omien kokemustensa kautta.

Miehen elämässä tärkeimpiä asioita ovat seksuaalisuus, perhe ja työ. Grönfors (1999)
kuvaa seksuaalisuutta arvoihin läheisesti yhteydessä olevana kulttuurisidonnaisena
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ilmiönä, jossa mieheys määrittyy sosiaalisesti naiseuden kautta. Seksuaalisuus on perus-
tarve, joka liittyy lisääntymiseen ja tyydytyksen saamiseen ja antamiseen, mutta myös sel-
västi vallankäyttöön. Tällöin seksuaalisuuden väkivaltaiset muodot tulevat ilmi ja saavat
aikaan alistamista, kilpailua, häpeää ja varsinaista väkivaltaa. Seksuaalisuutta voidaan
kuvata vuorovaikutteiseksi seksuaalisuudeksi ja yksisuuntaiseksi, hedonistiseksi seksuaa-
lisuudeksi. Grönforsin (1999) lisäksi myös Kontula (1995a,b) korostaa, että miehet jopa
kilpailevat keskenään seksuaalisuudessa. Kilpailu ilmenee lähinnä partnerien ja suoritusten
määrästä kilpailemisena. Kilpailun väitetään jatkuvan läpi koko elämän. Toisaalta miehelle
on tärkeää erottua naisesta selvästi (Silvennoinen 1995, Kontula 1995a,b, Innanen 2001,
Aalto 2004a.) Tällaisia maskuliinisuuteen liitettyjä ominaisuuksia ovat edellä esitettyjen
lisäksi esimerkiksi tunteiden hillintä, rationaalisuus, kilpailullisuus ja aktiivisuus.

Rationaalisuus, kilpailullisuus ja aktiivisuus toteutuvat miehellä täydellisimmin työelä-
mässä. Mies haluaa menestyä työssä. Aallon (2004a) mukaan työtä voi kutsua vallitsevaksi
maskuliinisuuskäsitykseksi miesten kohdalla johtuen siitä, että se saa miesten kertomuk-
sissa suuren merkityksen erityisesti silloinkin, kun mies päättää olla poissa ansiotyöstä.
Miehen tarinassa on keskeisesti esillä ansiotyö ja muut julkiset suoritukset. Miehet esittävät
itsensä itsekeskeisesti, muista riippumattomiksi aktiivisiksi toimijoiksi, ympäristöä ja
muita ihmisiä kontrolloiviksi. Miehet kertovat kodista ja kotitöistä kahdella tavalla: kotona
koetaan elämälle merkityksellistä sisältöä ja samalla koti koetaan väsyttävänä paikkana.
Kun miehet kertovat elämästään, he ohittavat perheensä ja muun yksityiselämän. (Aalto
2004a.)

Vaikka mies tahtoo erottua naisesta selvästi, myös hänelle koti, perhe ja parisuhde ovat
tärkeitä. Valmius tulla isäksi on monien tekijöiden summa. Parken (1996) mukaan tällaisia
tekijöitä ovat miehen oma halu tulla isäksi, parisuhteen pysyvyys ja taloudellinen tilanne.
Nykyisin isät osallistuvat myös kotitöihin ja lasten hoitoon (Aalto 2004a). Huttunen (1993,
1999, 2001) kuvaa isyyttä yhteiskunnallisen muutoksen mukanaan tuomana ilmiönä, jossa
niin kutsuttu ”uusi isyys” voidaan ymmärtää myös moderniksi miesnäkökulmaksi.

Huttunen (1993) kuvaa isyyden kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa neljän isätyy-
pin avulla. Tyypit ovat ”poissaoleva isä”, ”perinteinen isä”, ”avustava isä” ja ”uusi isä”.
Löydetyissä isätyypeissä on yhtymäkohtia eri vuosikymmenten isätutkimusten painotuk-
siin. Hänen määrittelyssään tulee jo mukaan enemmän isän oleminen lasten kanssa ja isän
osallistuminen lasten hoitoon ja hoivaan. Huttusen (1993) mukaan ”poissaolevat isät” ovat
psykologisesti lapsille etäisiä. Isä voi olla fyysisesti läsnä, mutta ei kuitenkaan ole perheen
käytettävissä. Nämä isät ovat usein myös paljon poissa kotoa fyysisesti. Suhde lapsiin on
viileä, ja he eivät ole sitoutuneet isyyteensä. Perheen tilanne näyttää ulospäin kaksivanhem-
paiselta, mutta arjen toiminnoissa kyse on yksinhuoltajuudesta. 

Perinteinen vanhan ajan isä huolehtii perheestään pomon lailla. Ilmeisesti 1950-
1960-luvun isät olivat tätä tyyppiä parhaimmillaan. Perheen hyvinvointi on heille tärkeää,
ja lapsiin kohdistuvat suuret päätökset ja kurinpidon hoitaa isä. Nämä isät ovat sitoutuneet
perheeseen huomattavasti vahvemmin kuin ”poissa olevat isät”, joiden sitoutuminen joko
puuttui kokonaan tai oli erittäin heikkoa. Tämän isätyypin edustajat eivät tingi omista pyr-
kimyksistään perheen vuoksi tai hyväksi. Heille suoriutuminen, menestyminen ja ympäris-
tön hallitseminen sekä tunteidensa kontrolloiminen on tärkeää. Konkreettisen vastuun lap-
sista ja kodinhoidosta kantaa näissäkin perheissä äiti. (Huttunen 1993, 1998.)

1970-luvulla ilmaantui ”perinteisen isän” rinnalle lasten hoitoon osallistuva, ”avustava
isä”. Huttusen (1994) mukaan tämä isä tietää olevansa lapsilleen tärkeä, ei vain vanhem-



26
pana vaan myös miehen mallina. Hän osallistuu kotitöihin. Vaikka äidin asema kotitöissä
ei ole oleellisesti muuttunut, tämä isätyyppi mieltää itsensä äidin apulaiseksi ja henkiseksi
tueksi. Nämä isät pelaavat, peuhaavat ja tekevät asioita yhdessä lastensa kanssa. Isät tietä-
vät myös, mikä on huono omatunto isäasioissa, koska he ovat jossain määrin kuten ”perin-
teiset isät”, mutta ovat kuitenkin isyyteensä sitoutuneita ja tunnistavat laiminlyöntinsäkin.

Vähitellen 1980-luvulta lähtien kiinnostus miehen maskuliinisuuden yksityisestä puo-
lesta lisääntyi. Tuolloin osa miehistä pyrki selvästi täysimääräisen isyyden toteuttamiseen
ja isyyden merkitys miehelle itselleen avautui. Hoivaaville, emotionaalisesti läheisille, sen-
sitiivisille isille ja aviomiehille pyrittiin löytämään sopivaa ilmaisua. ”New father” tarkoitti
miestä, jolla oli tietoinen pyrkimys täysimääräiseen isyyteen (Huttunen 1993 ja 1994, La
Rossa 1988, Pleck 1989, Robertson-Cross 1990). Isyyttä alettiin pitää tärkeänä osana mie-
hen omaa elämää (Erikson 1980, Snarey 1993, Huttunen 1993, 1999, 2001, Tamminen
2000, Sinkkonen 2003), jonka parisuhde ja lapsen saaminen mahdollistavat. Isyys ja van-
hemmuus ovat osa aikuisen miehen identiteettiä. Miehekkyyden saavuttaminen on mie-
helle keskeinen voimavara läpi elämän. Lapsi on miehekkyyden kyvyn ja hedelmällisyy-
den elävä esimerkki. Isyyden voidaan ajatella olevan miehen elämän maskuliinisin kohta
(Seppänen 2000).

Miehen maskuliinisuuden yksityisen puolen korostaminen toi esille generatiivisen isyy-
den (Erikson 1980, Snarey 1993), jonka käsitteen psykoanalyytikko Erikson (1980) loi.
Hän sijoitti sen miehen varhaisen keski-iän keskeiseksi elämänsisällöksi ja tarkoitti sillä
halua ja kykyä huolehtia ja hoitaa seuraavaa sukupolvea lasten kasvaessa vauvasta aikui-
seksi. Miehen osallistuminen perheessä tukee näkemystä generatiivisesta isyydestä, jossa
isä siirtää myös isän taitoja seuraavalle sukupolvelle, erityisesti pojilleen mutta myös per-
hedynamiikan osalta tytöilleen. 

Generatiiviseen isyyteen liittyvä luovan miehisyyden käsite, jota Varilo (1995) käyttää,
on mielenkiintoinen. Hän arvioi, että jos mies pääsee eroon viisivuotiaan pojan ajatuksista,
jotka keskittyvät seksuaalisuuteen ja oman miehisyyden ihailuun ja joka on hyvin kapea
näköala miehisyyden koko rikkauteen, mies onnistuu löytämään miehisen luovuuden. Mies
on hedelmällinen, hän luo myös pientä ja herkkää, ei vain tunkeutumalla naiseen vaan her-
kästi naisen kanssa yhdessä ja maailman kanssa sovussa. Näin mies vastaa omasta siemen-
nesteestään, toimimalla äänettömästi tulevan sukupolven hyväksi opettaen omia taitojaan
eteenpäin. Suomalaiset isät ovat kertoneet omista kokemuksistaan isinä myös kirjallisuu-
den avulla. Nämä eri aloja edustavat miehet/isät ovat kirjoissaan (Kokkonen 1995, 2004,
Petäys 1999, Seppänen 2000, Leppänen 2002) ilmentäneet mieheyden/isyyden moniulot-
teisuutta, isyyden arkea ja juhlaa muille. Teokset osoittavat miesten heräämistä ja halua
siirtää omia kokemuksiaan seuraavan sukupolven isille.

”Uuden isyyden” on arveltu pehmentävän yhteiskuntaa. Franks (1984) esittää, että
uudella isyydellä on humanisoiva vaikutus. Tämä on ehkä tärkein toiminnan muoto, joka
auttaa miehiä tietoiseen muutokseen. Isien ollessa aiempaa inhimillisempiä, sillä täytyy
olla vaikutusta myös lapsiin; erityisesti jos lapset ovat poikia, se tarjoaa pehmeämmän mal-
lin miehille tyypilliseen kilpailuun. Jos lapset ovat tyttöjä, se tarjoaa empaattisemman
ihmissuhdemallin. Tämä voi luvata vain hyvää tulevalle sukupolvelle. Jos siis isät oppivat
olemaan äidillisiä ja helliä, he voivat antaa enemmän myös omissa ihmissuhteissaan, ja
mikä tärkeintä: he oppivat, kuinka olla vastaanottavainen ja huolehtiva naisia kohtaan,
aivan kuten naiset ovat usein miehiä kohtaan. Kolehmainen (2004) arvioi, että miehen osal-
listuminen ei merkitse suoraan miehen pehmenemistä. Se voi toimia jopa miehekkääksi tul-
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kittavien toimintatapojen lujittajana ja osallistuvaa isyyttä voi toteuttaa myös varsin perin-
teisin tavoin.

Vuori (2004) jatkaa Huttusen (1999) kehittelemää isyyden tarkastelua neljän isyystutki-
muksen (Hoikkala 1994, Tigerstedt 1994, Huttunen 1999, Korhonen 1999) kautta. Hänen
mukaansa muutos ulottuu isyyden käytäntöihin. Tällaisia reaktiotapoja ovat omaehtoisuus,
torjunta ja vetäytyminen, jotka ovat tunnistettavissa isän suhteessa lapsiin ja heidän hoi-
toonsa. Toinen muutos koskee isien itseymmärrystä, koska harva mies pohtii perinpohjin
omaa isyyttään. Kolmanneksi isyys voi näyttäytyä suoranaisena katkoksena menneen ja
nykyisen välillä. Tämä johtuu siitä, että monet miehet ovat kokeneet aloittaneensa isyys-
uran tyhjin käsin. Näiden muutosten pohjalta Vuori (2004) kuvaa neljä erilaista tapaa hah-
mottaa isyyden suhdetta äitiyteen. Vuoren esittämistä malleista tasa-arvoinen isä jakaa per-
hevelvollisuudet ja muun yhteiskunnallisen työn tasapuolisesti naisten kanssa. Hoivaavan
isän pyrkimys on läheinen suhde lasten kanssa. Vuoren (2004) mukaan näiden mallien juu-
ret ovat feminismissä. Juuria löytyy myös sukupuolten välisten suhteiden uusjakoa vaati-
vista poliittisista ja intellektuaalisista liikkeistä. Feministisistä juuristaan irtautuneiksi,
äitien ja isien epäsymmetriselle suhteelle rakentuviksi malleiksi Vuori (2004) nimittää
valintoja tekevän isän ja maskuliinisen isän mallin. Valintoja tekevä isä seuraa omia yksi-
löllisiä kykyjään ja halujaan. Tällaisessa tilanteessa äideille ja naisille jää perimmäinen kol-
lektiivinen vastuu lapsista. Maskuliininen isä kantaa vastuuta toiminnastaan ja erityisesti
niiden yhteiskunnallisista seurauksista. Hänen valintansa ovat seurausta siitä, että hän
ymmärtää sukupuolierojen merkitsevän sitä, että isän tehtävä on erilainen kuin äidin. Tämä
korostuu erityisesti lapsen/lasten ollessa pieniä.

Kriittinen miestutkimus nostaa esiin sukupuoleen liitetyt ominaisuudet kuten seksuaali-
suuden, vallan, väkivallan ja miehelle tärkeän työn. Se nostaa myös esiin keskustelun
muuttuvasta monipuolisesta isyydestä miehen näkökulmasta. Terveys- ja hoitotieteelli-
sessä tutkimuksessa tämä näkökulma on toistaiseksi jäänyt vähäiselle huomiolle.

2.5 Isyys hoitotieteellisissä tutkimuksissa

Suomalaisissa hoitotieteellisissä tutkimuksissa mielenkiinto miehiä kohtaan isinä on
noussut esille jossain määrin äitiyshuollossa kerätyistä aineistoista. Näissä tutkimuksissa
isät ovat olleet mukana kahdella eri tavalla. Ensiksikin äideiltä kerätyissä aineistoissa
osallistujat ovat nostaneet esiin odotuksiaan miestään, lapsen isää kohtaan. Toiseksi
aineistoa on kerätty molemmilta puolisoilta. 

Äitien odotukset ovat kohdentuneet erityisesti heidän kaipaamaansa sosiaaliseen tukeen
miehiltään (Bondas 2000, Melender 2002, Paavilainen 2003.) Tutkimukset osoittavat, että
naiset odottavat miestensä osallistuvan perhevalmennukseen, synnytystapahtumaan ja las-
ten hoitoon. Äitiyshuollon seurannassa Paavilainen (2003) korosti turvallisuuden ja var-
muuden tuntemista, joiden vastakohdiksi tutkimuksessa määrittyi turvattomaksi jääminen
ja varmuutta vaille jääminen. Myös Viljamaan (2003) kyselytutkimuksen mukaan neuvolat
toimivat lapsi-, mutta eivät perhekeskeisesti. Tutkimuksen mukaan vanhemmuuden tuki oli
riittämätöntä ja myös vertaistukea kaivattiin enemmän kuin sitä saatiin. Huomionarvoista
oli myös, että esikoistaan odottavat isät odottivat enemmän tiedollista tukea ja toista tai use-
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ampaa lastaan odottavat isät halusivat merkitsevästi useammin pohtia myös omaa itseään.
Lisäksi naiset olivat erittäin merkitsevästi tyytyväisempiä neuvolapalveluihin kuin miehet.

Hyssälän (1992) kyselytutkimuksen mukaan perhevalmennus ei tavoita matalaan sosi-
aaliekonomiseen luokkaan kuuluvien isien tiedontarpeita. Professionaaliset isät puolestaan
halusivat enemmän tietoa psyykkisistä prosesseista. Soukan (1997) fenomenologisen tut-
kimuksen tulosten perusteella, isillä oli vaikeuksia hyväksyä naisia käsittelemään isyyttä.
Tämä johtui siitä, että naisten tapa keskustella ei kohdannut miesten ajatusmaailmaa syn-
nytysvalmennuksessa. Erityisesti miehet kiinnittivät huomiota opetusmenetelmiin ja ope-
tuksen tasoon, he halusivat lisää kirjallista materiaalia ja toivoivat demonstraatiomenetel-
män hyödyntämistä vauvan hoidon opetteluun. Synnytys ei pelottanut isiä: he luottivat hen-
kilöstöön. Isät kaipasivat rauhallista yhdessä oloa kumppaninsa kanssa synnytyksen jäl-
keen. Perhevalmennuksen ohella isät eivät kaikilta osin ole olleet tyytyväisiä äitiysneuvo-
lan toimintaan (Kaila-Behm 1997, Soukka 1997), vaan he kokivat jäävänsä sivusta katso-
jiksi. 

Liukkonen ja Vehviläinen-Julkunen (1997) ja Vallimies-Patomäki (1998) kuvailivat
synnytyksessä mukana olevien miesten kokemuksia synnytyksestä ja käytetyistä hoitotyön
menetelmistä. Tutkimustulosten mukaan isyyteen parhaimpia tukea antavia hoitotyön
menetelmiä olivat lapsen syntymään osallistuminen, vastasyntyneen ensihoito, tiedon anta-
minen ja isän huomioon ottaminen. Liukkonen ja Vehviläinen-Julkunen (1997) raportoivat,
että vaikeinta oli kokea puolison kivut ja oma avuttomuus auttaa puolisoa. Miehistä 18 %
koki saaneensa vähän tukea isyydelleen keskusteluissa lapsen hyvinvoinnista ja synnytyk-
sen edistymisestä. Vain 25 % sai tukea ja rohkaisua osallistua lapsen ensi-imetykseen. Isät
toivoivat kiinnitettävän enemmän huomiota synnyttäjän kivun lievitykseen ja isän toimin-
nan tukemiseen sekä ohjaamiseen synnytyksen aikana. Vallimies-Patomäen (1998) ja
Melenderin (2002) mukaan miehen läsnäolo ja synnytyksessä antama tuki vähensivät nai-
sen pelkoja synnytyksen aikana. Bondas (2000) korostaa, että naiset odottivat miehen
ilmaisevan huolensa vaimolleen ja osoittavan rakkauttaan. Naiset yhdistivät synnytyksen
ilman puolisoa yksinäisyyteen ja kärsimyksen pelkoon. Myös Saisto (2000) ja Melender
(2002) korostivat naisen synnytyspelkojen liittyvän miehen tuen puuttumiseen. Lisäksi
Melender (2002) liitti mieheltä saadun sosiaalisen tuen tuottavan naiselle myönteisiä ker-
tomuksia raskaudenajan hoitoon, turvalliseen synnytykseen ja jopa toimeentuloon.

Kalliovalkama (2003) kuvaili haastattelututkimuksessaan miehen kokemusta mukana-
olostaan keisarileikkaussynnytyksessä. Tutkimustulosten mukaan päätös keisarileikkauk-
sesta koettiin helpotuksena. Mies halusi olla leikkauksessa vaimonsa tukena. Näin leik-
kauksesta muodostui keisarileikkausperhesynnytys. Tutkimuksen mukaan perhevalmen-
nuksesta saatu informaatio keisarileikkauksesta koettiin hyödyttömäksi. Saatu tieto ei riit-
tänyt valmentamaan paria keisarileikkauksella tapahtuvaan perhesynnytykseen.

Perhevalmennukseen, synnytystapahtumaan ja lasten hoitoon liittyvät tutkimukset,
joissa isät ovat olleet mukana ilmentävät äitiyshuoltopalveluiden äiti- ja lapsikeskeisyyttä.
Tulokset kertovat, että isät ovat osittain marginaalissa, heidät sivuutetaan tai palvelut eivät
vastaa heidän odotuksiaan kaikilta osin.



3 Tutkimuksen kulku ja metodologia

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkimuskohteena olevien isien kokemuksia
perheenlisäyksestä. Tutkimustehtävän luonteesta johtuen valitsin tutkimukseen fenome-
nologisen lähestymistavan. Tutkimuskohde on luonteeltaan tajunnallinen ja tulee esille
puheen ilmentäminä merkityksinä. Tutkimusaineistoksi muodostuu siten isien lausumat,
jotka ovat heidän kokemustensa ilmauksia ja tämän tutkimuksen tutkimusaineisto. Suo-
malaisissa ja kansainvälisissä hoitotieteen julkaisuissa painotetaan fenomenologisen
lähestymistavan ja tutkimuksen tärkeyttä hoitotieteen kehittämiseksi kohti asiakas/perhe-
keskeistä tai -lähtöistä hoitoa. (Åstedt-Kurki 1994, Kaila-Behm 1997, Lindvall 1997,
Åstedt-Kurki ym. 1998, Lukkarinen 1999, Anderson ja Anderson 1999, Purola 2000,
Koivisto 2003, Paavilainen 2003.)

Perhekeskeisyys (Vehviläinen-Julkunen 1987, Viljamaa 2003) ja asiakaslähtöisyys
(Outinen ym. 1994, Kiikkala 1998, 1999) ovat äitiyshuollon tärkeimpiä periaatteita, joiden
toteutuminen käytännön toiminnassa vaatii vielä kehittämistä. Viljamaa (2003) kuvaa per-
hekeskeisestä lähestymistapaa ja korostaa kunnioittavaa kumppanuutta perheiden kanssa.
Siihen sisältyy vanhempien mahdollisuuksia osallistua palveluihin niin, että ne kohtaavat
perheiden tarpeet ja perheet saavat emotionaalista ja kasvatuksellista tukea. Äitiyshuoltoa
on perinteisesti pidetty perhekeskeisenä, mutta tutkimusten (Vehviäinen-Julkunen 1987,
Paunonen ja Vehviläinen-Julkunen 1999, Viljamaa 2003, Paavilainen 2003) mukaan per-
heet asiakkaina odottavat perhekeskeisempää palvelua.

Asiakaslähtöisyyden tunnuspiirteitä ovat asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, yksilöllisyy-
den huomioiminen, palvelujen hyvä saatavuus ja valinnan mahdollisuus. Asiakaslähtöisyys
sisältää rutiininomaisen toiminnan välttämisen ja asiakkaan edun mukaisen toiminnan.
(Outinen ym. 1994.) Tässä tutkimuksessa perhekeskeisyys ja asiakaslähtöisyys sisältyvät
kokonaisvaltaiseen humanistiseen äitiyshuoltotyöhön. Tämä tarkoittaa äitiyshuollon palve-
lujen kehittämistä hyvinvointineuvolan suuntaan, jolloin huomioidaan sekä isien yksilö-
kohtaiset kokemukset perheenlisäyksen yhteydessä että isien esille tuomat ja perheen
hyvinvoinnin kannalta oleelliset terveysongelmat, joilla on merkitystä koko perheen elä-
mään nyt ja tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut isien ainutlaatuisista,
yksilöllisistä kokemuksista ja niiden avulla muodostetusta yleisestä situationaalisesta
kokemuksesta perheen lisääntyessä.
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3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkimuskohteena olevien isien kokemuksia
perheenlisäyksestä. Tarkoitus on tavoittaa toisen ihmisen, isän kokemus sellaisena kuin se
ilmenee tutkimukseen osallistuvien tajunnassa tutkijan ymmärtämisyhteyksien kautta
(Giorgi 1994) ja kuvata yleinen tieto tutkijan konstruoimana yleisenä ydinsisältönä (Pert-
tula 1995b, 2000.)
Tutkimuksen lähtökohtainen tutkimustehtävä on kuvailla:
1. Millaisia kokemuksia isillä on perheenlisäyksestä?
Tutkimusprosessin aikana tarkentuneet tutkimustehtävät:
2. Millaisia kokemuksia isillä on raskauden ajalta?
3. Millaisia kokemuksia isillä on synnytystapahtumasta?
4. Millaisia kokemuksia isillä on uudesta lapsesta kolmen ensimmäisen elinvuoden
ajalta?

Tässä tutkimuksessa perheenlisäyksellä tarkoitetaan uuden lapsen syntymää perhee-
seen, ajanjaksoa, joka alkaa puolison raskausajasta ja joka päättyy siihen, kun syntynyt
lapsi on 3-vuotias.

3.2 Oma esiymmärrykseni

Fenomenologinen metodi, jota tässä tutkimuksessa käytän, edellyttää tutkijalta oman
luonnollisen asenteensa, esiymmärryksensä pohtimista. Tutkijan tulee tietoisesti nostaa
esille omat kokemuksensa siitä elämänalueesta, johon liittyviä kokemuksia hän on tutki-
massa. Tämä on tärkeää siksi, että analyysiä tehdessään tutkijan tulee sulkeistaa itselleen
tavanomainen tapa hahmottaa kyseisen alueen todellisuutta. Tarkastelen seuraavaksi
oman esiymmärrykseni muotoutumista ja niitä ennakkokäsityksiä, joita tunnistin ennen
empiiristä analyysia sekä henkilökohtaisella että yleisellä tasolla liittyen isien kokemuk-
siin perheenlisäyksestä.

Oma esiymmärrykseni perheenlisäyksestä on muodostunut lapsuudenkokemusten,
omien henkilökohtaisten kokemusten, koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Lapsuuden-
kokemukseni ovat peräisin 1950-1960-luvulta. Muistikuvat siitä, miten isäni toimi perheen
lisääntyessä veljeni ja sisareni syntyessä liittyvät pikkukylän kotoiseen käytäntöön ja luon-
nolliseen kotisynnytykseen, jossa mies, isä, oli välttämätön henkilö sekä muiden lasten hoi-
tajana että kätilön avustajana. Tuohon aikaan maaseudulla äidit olivat kotona, hoitivat lap-
set ja kodin. Omaan syntymäpaikkaani, mummolan nurkkakammariin, olen tutustunut
perinpohjaisesti, ja tätini kertoi usein syntymääni liittyvistä yksityiskohdista. Syntymääni
liittyvät kokemukset ovat olleet arvokkaita koko suvulle. Omaan syntymääni liittyvä tarina
on saanut jopa hauskoja piirteitä sen johdosta, että synnyin napanuora kolme kertaa kaulani
ympärillä. Aika on kullannut vakavan ”vähältä piti” -tilanteen.

Lapsuudessani en kuullut koskaan miesten pohtivan raskautta ja synnytystä tai synny-
tykseen osallistumisen merkitystä. Omat kokemukseni perheen hyvinvoinnista liittyivät
rahaan, lähinnä sen puutumiseen ja elämässä pärjäämiseen. Vanhempien opiskelu ei kuulu-
nut sen enempää isän kuin äidinkään arkielämään. Oleellista oli turvallisuuden tunne, iso-
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vanhempien läheisyys, lapsiperheiden vilkas yhteiselämä, runsas kavereiden määrä ja luon-
nossa leikkiminen. Kasvatukseen liittyvät asiat olivat konkreettisesti esillä niin keskuste-
luissa kuin arkipäivän tilanteissakin. Omassa lapsuudessani lasten osallistuminen työhön
oli oleellista. Kokemukset terveydenhuollosta eivät korostuneet. Mieleeni ovat jääneet
koulussa vieraileva terveydenhoitaja. Muistikuva äitini synnytyksen hoitaneesta kätilöstä,
silloin kun minä synnyin, on myöhemmin painunut mieleeni. Häntä pidettiin arvostettuna
henkilönä.

Avioiduin nuorena ylioppilaana. Sain ensimmäinen lapsen 21-vuotiaana. Hänen olles-
saan 1 vuoden ikäinen aloitin opiskelun sairaanhoitajaksi. Perheenlisäyksen tuomaa suurta
muutosta en ollut tottunut korostamaan omassa elämässäni ollessani nuori, vaan pidin sitä
enemmänkin luonnollisena asiana, elämään kuuluvana, johon sopeudutaan tilanteen vaati-
malla tavalla. Toinen lapsi perheeseemme syntyi kuutta vuotta myöhemmin. Oma aviopuo-
lisoni osallistui poikiemme ja kotimme hoitoon niin, että aloitin kätilöopinnot vanhimman
lapseni ollessa 7 vuotta ja keskimmäisen vain 10 kuukautta. Suurimman muutoksen per-
heeni elämään toi 17 vuoden tauon jälkeen syntynyt kuopuksemme. Lapsen saaminen
50-vuotiaalle miehelle on valtava asia. Tätä se oli myös itselleni 44-vuotiaana. Ensim-
mäistä poikaa odottaessani mieheni osallistui perhevalmennukseen, mutta ei vielä synny-
tykseen. Kuuden ja 17 vuoden päästä, toisen ja kolmannen lapsemme syntymän yhtey-
dessä, mieheni oli synnytyksessä mukana. Poikkeuksellisen onnellinen ja yllättävä per-
heenlisäys toi mukanaan suuria tunteita, jotka näkyivät päällepäin ja tuntuivat. Tämän koin,
kun perheemme kolme miestä tulivat katsomaan nuorinta lastamme synnytyksen jälkeen.
Sain kokea hetken, jolloin kolme miestä itki ilosta lapsemme äärellä. Vähitellen lapsesta
tuli osa elämää, ei mikään erikoistapaus. Tämä kokemukseni on auttanut myös ymmärtä-
mään asiaa eri-ikäisen miehen näkökulmasta.

Miehen asema muuttuvassa yhteiskunnassa herätti kiinnostukseni jo ennen avioliiton
solmimista. Lukiolaisena pohdin avio- ja avoliiton problematiikkaa. Halusin aina kätilöksi.
Tiesin jo silloin, että minusta ei tule kotiäitiä. Mieheni, joka on perheensä ainoa poika, oli
hyvin perinteisen pohjalaisen tavan mukaan saanut olla naisten töistä pitkään sivussa. Hän
olikin aluksi kohtalaisen nihkeä osallistumaan. Ensimmäisen avioliittovuoden jälkeen
jaettu vanhemmuus on ollut perheessämme välttämätön tosiasia. Itse olen yksi niistä nai-
sista, jotka ovat siirtyneet työelämään ja koulutukseen, lähinnä molempiin yhtä aikaa ja
pysynyt tiiviisti tässä oravanpyörässä. Oman osansa, pitkälti yli 12 vuoden ajan, minulta
vei politiikkaan osallistuminen. Aviomieheni, poikien isä on joutunut osallistumaan, saanut
osallistua ja halunnut osallistua. Aikaa perheelle on molempien pitänyt tietoisesti järjestää.
Yksittäisten ihmisten vaatimustaso on noussut elämässä yleensä ja erityisesti työelämässä
elämänkaareni aikana. Lama-ajan työttömyyttä ja velkaantumista en ole itse kokenut,
mutta terveydenhuollon asiakkaiden ja monien lähipiiriin kuuluvien henkilöiden elämän
kautta olen senkin kirot nähnyt. Avioeroa tai nautintoaineiden väärinkäyttöä en ole omassa
elämässäni kokenut. Ystäväni lapsen menetys avioeron kautta auttoi minua ymmärtämään
niitä isiä ja isien kokemuksia, jotka eivät pysty tapaamaan lastaan myöhemmin rikkoutu-
neiden ihmissuhteiden vuoksi. Isien kokema menetys tunnetasolla, avioeron jälkeen, yllätti
minut. Se on miehelle järkytys, josta on selvittävä. Kukin selviää omalla tavallaan. Koke-
musteni kautta olen oppinut ymmärtämään sen, että mies ei hae apua itselleen! Isien
mukaan ottaminen luonnollisesti olisikin hyvin tärkeää.

Onnellisena isoäitinä olen voinut rakentaa esiymmärrystäni seuraamalla poikani tuloa
isäksi. Nuoren miehen aktiivisuus ja kiinnostus raskauden, synnytyksen ja ensimmäisten
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elinkuukausien aikana on herättänyt ajattelemaan uuden sukupolven isien kokemuksia.
Muutos omasta lapsuudestani tähän päivään on mittava. Se kiinnostus, mikä nuorella mie-
hellä on omaan lapseensa, on aito ja sitä pitää arvostaa ja sen sisälle tulee terveydenhuollon
ammattilasten pyrkiä ja päästä sekä raskauden, synnytyksen että lapsivuoteen ja taaperoiän
aikana. Isistä itsestäänkin tulee pitää huolta. Mielessäni on ajatus, että joissakin alkuasu-
kasheimoissa mies otetaan erityisen hoivan pariin vaimon tullessa raskaaksi. Ilmeisesti
häntä hoidetaan ja huolletaan enemmän siksi, että miehelle raskaus jää pitkään vain
ymmärrykseksi raskauden olemassaolosta eikä konkretisoidu samalla tavalla kuin naiselle.
Miestä hoivataan ja kypsytellään alkavaan muutokseen lähipiirin avustuksella. 

Esiymmärrystäni on muovannut myös laaja koulutukseni. Opiskelin sairaanhoitajaksi
1970-luvun lopulla ja välittömästi sen jälkeen kätilöksi. Sairaanhoitajakoulutustani voin
luonnehtia lääketiede- ja toimenpidekeskeiseksi huolimatta siitä, että perhekeskeisyyden ja
asiakaslähtöisyyden periaatteet on tunnistettu tärkeiksi. Kasvatustieteiden, terveystieteiden
ja yhteiskuntatieteiden yliopisto-opinnot ovat osana esiymmärrystäni. Terveydenhuollon
maisterin tutkintoon liittyvän pro gradu -tutkielman ja sosiaalipolitiikan opintojen avulla
ajatteluni on muovautunut kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä syvästi kunnioittavaksi. Siksi
pidän isien kokemusten tutkimista arvokkaana ja tärkeänä. Kokemukseni miehen perheval-
mennuksessa käynneistä ja synnytyksessä mukana olemisesta liittyvät sekä omiin synny-
tyksiini että kätilönä toimimiseen ja tutkimukseen. Kätilökoulutuksessa korostui isien ohja-
uksen merkitys ja vanhempien synnytyskokemuksista keskusteleminen synnytystä seuraa-
vana päivänä. Työskennellessäni kätilönä olen noudattanut tätä linjaa. Isät osuivat vain
kovin harvoin keskustelun ajaksi synnyttäneiden osastolle. Useimmiten keskustelu käytiin
äidin kanssa kahden kesken. Toteutin mielelläni myös lempeän syntymän periaatteita, josta
nykyisin on siirrytty luomusynnytyksiin. Kokemukseni ja tekemäni tutkimuksen mukaan
isät eivät pelkää synnytykseen tuloa. He luottavat henkilökuntaan ja ovat huojentuneita,
kun pääsevät asiantuntijoiden käsiin. Näkemykseni mukaan isien, erityisesti avoliitossa ja
uusperheissä elävien isien, kanssa käytävä tulohaastattelu on aina jäänyt pinnalliseksi. Oma
esiymmärrykseni siitä on seuraava: isiä vastaanottava henkilökunta on arkaa keskustele-
maan isyyteen liittyvistä asioista isien itsensä kanssa. Eikä siihen ole varattu aikaakaan.
Näin asia oli silloinkin, kun itse olin kätilönä. Hoito keskittyy äidin ja lapsen ympärille sekä
äitiysneuvolassa että sairaalassa. On kuitenkin tärkeää tietää, isän itsensä kannalta, minkä-
laiset hänen aikaisemmat kokemuksensa raskauksista, synnytyksistä ja niiden jälkeisestä
ajasta ovat olleet.

Työskentelin yhden vuoden peruskoulussa. Opetussuunnitelmiin tuli oppiaineeksi tuol-
loin terveystieto. Ihmissuhde- ja seksuaaliterveys sekä perhekasvatus ovat olleet minulle
tärkeitä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa toteutetut projektit peruskouluihin
ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, että nuorten aikuisten viemä tiedollinen ja kokemuk-
sellinen kasvatus elämän tärkeimpiin asioihin: seurusteluun, perheen perustamiseen, sen
tuomaan vastuuseen ja kasvatukseen, saavuttaa hyviä tuloksia. Minulla on vahva tunne,
että pojat ovat erityisen vastaanottavaisia ja hyötyvät tästä toiminnasta paljon. 

Kansainväliset kokemukset ovat avanneet ajatteluani monessa suhteessa. Opettajavaih-
toon liittyvät kokemukset Hollannista ja Kanadasta auttoivat minua huomaamaan kulttuu-
rieroja sekä äitiysneuvolatoiminnan, synnytyssairaaloiden että isien välillä. Esimerkiksi
synnytyksessä mukana olemisen kokemukset hollantilaisten kanssa olivat vapaita, rentoja
ja hauskoja. Suuri osa isistä, jotka olivat synnytyksessä mukana, oli erittäin aktiivisia vai-
monsa auttamisessa ja hoivaamisessa sen lyhyen hetken aikana, jolloin vaimo käväisi sai-
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raalassa synnyttämässä. Yksityinen kanadalainen synnytyskoti oli periaatteiltaan täysin
luonnonmukaista synnytystä varten. Sairaalasynnytyksissä, jotka olivat yleisiä, oli lääkäri
synnytyksessä avustava henkilö. Näkemäni kanadalaisten perheiden neuvolatapaamiset
isossa viihtyisässä aulassa, monta perhettä lapsineen yhtä aikaa, vahvistivat näkemystäni
mm. mahdollisen hyvinvointineuvolan toimivuudesta. Suomalaisten ja kanadalaisten kes-
kustelut ja ulospäinsuuntautuneisuus eroavat toisistaan. Uskon edelleen, että perheet saavat
toisiltaan paljon, jos he keskustelevat avoimesti perheisiin ja lapsiin liittyvistä asioista.

Hoitotieteen kehittyminen ja sen mukanaan tuomat haasteet äitiyshuoltoon olen kokenut
viimeisten vuosien aikana. Maailma muuttuu, elämä, perheet ja isät sen mukana. Oma lapsi
on kuitenkin aina oma lapsi. Siihen liittyvät siteen ovat vahvat. Niitä on pyrittävä pitämään
tietoisesti yllä myös tilanteissa, joissa vanhempien suhteet katkeavat. Ammattikorkeakou-
lun lehtorina, opiskelijoiden harjoittelun ja nykyisin opinnäytetöiden ohjaajana teoria ja
käytäntö yhdistyvät. Niitä on vaikea erottaa toisistaan. Oma tiedollinen osaamiseni on ollut
osittain haitaksi tätä tutkimusta tehdessäni. On ollut pakko pohtia teorian ja käytännön erot-
tamista toisistaan. Koulutukseni huomioiden pyrin tietoisesti välttämään tutkimusproses-
sini analyysivaiheessa tutkimuskohteeseeni liittyvien teoreettisten käsitysten vallalle pää-
syn. Yksi ratkaisu oli olla lukematta alan kirjallisuutta analyysiprosessin aikana. Otin
uusimmat tutkimukset, joita löysin, lukemista varten esille vasta tutkimustuloksia pohties-
sani. Ennen tutkimusaineiston analyysia ja myös sen aikana kirjasin ylös joitakin asioita,
ennakkokäsityksiäni, joita tietoisesti vältin. Tärkeä ennakkokäsitykseni, joka on syytä
tuoda julki, oli se, että neuvola olisi kehittynyt paljon paremmin isät huomioivaksi. Tutki-
mukseen osallistuvien isien näkemys paljasti, että kehittämistyö on vielä kesken.

3.3 Tutkimuksen lähestymistapa

Tämän tutkimuksen lähestymistapa perustuu Husserlin fenomenologiseen, deskriptiivi-
seen filosofiaan. Giorgin (1985, 1989, 1994, 1996, 2000) analyysimenetelmä perustuu
Husserlin filosofiaan, ja sen avulla voidaan erityistieteessä tutkia ihmisten kokemuksia
järjestelmällisesti tutkimalla reaalisisältöjä (Perttula 2000). Ihminen on näkemykseni ja
uskomukseni mukaan kokonaisvaltainen, jakamaton ja ainutlaatuinen (ks. Rauhala 1988,
1993, 1994, 1996). Tässä tutkimuksessa se näkyy kiinnostuksena isien ainutkertaisiin
kokemuksiin perheenlisäyksestä, jotka kokemukset muodostavat ihmisen yksilökohtai-
sen, situationaalisen merkitysrakenteen.

Valitsin fenomenologian (Perttula 2000) perustuen siihen, että tutkimuskohteeni on
ihminen, jonka ainutlaatuisia kokemuksia ja elämysmaailmaa tutkin. Kokemukset ovat
tajunnan ilmiö, ja tajunta on kokemisen kokonaisuus (Rauhala 1996). Fenomenologinen
lähestymistapa sopii kokemusten tutkimiseen parhaiten (Husserl 1965, Giorgi 1985, 1994,
2000, Rauhala 1994, Varto 1992, Van Manen 1990, Perttula 2000). Fenomenologia käsit-
teenä on oppia ilmiöstä eli näyttäytymisestä, fenomeeneista (Varto 1992, Nieminen ja
Åstedt-Kurki 1993, Lukkarinen 2001, Polit ym. 2001). Husserl (1965) määritteli fenome-
nologian filosofiaksi, jossa päähuomio kiinnitetään tietoisuuden merkitysrakenteisiin.

Tutkimuksellinen lähestymistapa ja siitä johdettu tutkimusmenetelmä ovat aina yhtey-
dessä tutkittavan kohteen luonteeseen, tässä ihmiseen. Rauhala (1984, 1994) luonnehtii
ihmisen eri olemuspuolia tajunnallisena, kehollisena ja situationaalisena. Tajunnallisuus on
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koettujen merkitysten taso, joka on olemassa mielien ilmenemisenä, oivaltuvana läsnä-
olona ja niiden toisiinsa suhteutumisena subjektiiviseksi maailmankuvaksi. Kehollisuus on
taas aineellisten, orgaanisten prosessien kokonaisuus. Situationaalisuudella Rauhala tar-
koittaa suhdetta maailman, todellisuuden siihen osaan, jonka kunkin ihmisyksilön situaatio
eli elämäntilanne rajaa. Ihmisellä on kaikki nämä olemuspuolet. Inhimillisyys syntyy eri-
laisten toimintojen koordinoitumisesta. Situaation rakennetekijät eli elämän realiteetit, joi-
hin kuuluvat myös toiset ihmiset, ovat tajunnallisuuden olemisehtoja. Situaation rakennetta
ovat myös ideaalinen todellisuus, esimerkiksi arvot ja normit. Ihminen on siis situationaa-
linen olento, joka on suhteessa sekä reaaliseen että ideaaliseen todellisuuteen, mutta myös
fantasioihin. (Rauhala 1994.)

Husserlin (1965) mukaan kokemus on aina kokemusta jostakin. Rauhalan (1996)
mukaan ihmisen elämykselliseen tilaan kuuluvia lajeja ovat tunne, tahto, tieto, usko, intui-
tio ja epätavalliset kokemukset. Kokemus siis muodostuu ihmisen senhetkisestä tilasta,
siinä elämäntilanteessa ja vuorovaikutussuhteissa, missä hän elää ja minkä hän kokee mer-
kityksellisenä. Fenomenologian avulla tavoitellaan ihmisen kokemuksia, ollaan kiinnostu-
neita siitä, miten tajunta rakentuu ja toimii sekä millaisista kokemuksista se koostuu (Pert-
tula 2000).

Fenomenologinen/kokemuksellinen näkökulma korostaa esimerkiksi perheessä jäsen-
tensä kokemuksellisuutta ja itse määrittelyä perheenä. Tällöin perheen ainutlaatuisuus, per-
heen jäsenten yksilöllisyys/yhteisöllisyys ja keskinäiset tunnesuhteet muodostuvat perheen
määrittelyn perustaksi. (Rauhala 1996, Wahlberg 1999, Koivisto 2003, Paavilainen 2003.)
Lapsen paras paikka on perhe, olipa se oma tai jonkun toisen perheen hänelle tarjoama.
Fenomenologisella/kokemuksellisella perhenäkemyksellä tarkoitetaan ymmärrystä per-
heestä laajasti. Sen määrittäminen on väljä, mutta instituutioksi muotoutuessaan tiivis sidos
johtuen siitä, että se perustuu tunnekokemuksiin. Näin ollen kokemuksellinen perhenäke-
mys ei tarvitse ulkoisia sitoumuksia, jos se toimii molemminpuolisen vapauden ja vastuun
pohjalta ihmistä kunnioittavasti, eettisesti ja moraalisesti korkeimmalla ideaalisella tasolla.
Fenomenologinen/kokemuksellinen perhenäkökulma perustuu äärimmäisen kokonaisval-
taiseen käsitykseen ihmisestä. (Rauhala 1996, Wahlberg 1999, Koivisto 2003, Paavilainen
2003.)

Fenomenologisessa filosofiassa voidaan erottaa kuvaileva eli deskriptiivinen fenomeno-
logia ja tulkinnallinen eli hermeneuttinen fenomenologia (Rauhala 1993). Husserl (1965)
korostaa sitä, että asiat sellaisina kuin ne ilmenevät ihmisten välittömissä kokemuksissa
ovat kaiken tieteen alkulähde ja merkitysrakenne on kaiken tietoisuuden kohteeseen suun-
tautuvan luonteen perusrakenne. Deskriptiivinen fenomenologia pyrkii kuvaamaan ihmi-
sen kokemusten merkitysten olennaisia sisältöjä (essence). Martin Heideggerin hermeneut-
tinen fenomenologia on kiinnostunut inhimillisestä olemassaolosta (eksistenssistä). Siinä
painotetaan ihmisen tutkimisen tulkinnallisuutta ja moninaisuutta. Ihmisen olemassaolo
suhteessa maailmaan on aina yksilökohtainen, eikä sitä voi erottaa yksilökohtaisuudesta.
(Heidegger 1991, Rauhala 1996, Perttula 1998, Polit ym. 2001.)

Fenomenologia erityistieteenä on kokemuksen järjestelmällistä tutkimista. Siinä tutki-
taan ihmisen maailmankuvan reaalisisältöjä (Giorgi 1985, 1994, 2000, Rauhala 1996, Pert-
tula 1995b, 1998, 2000). Tässä tutkimuksessa kokemusmaailmalla tarkoitetaan yksilön
subjektiivista, sisäistä todellisuutta. Kokemusten laadut ja asteet ilmenevät emotionaali-
sina, kognitiivisina, uskonnollisina tai toiminnallisina tajunnallisina merkityksinä (Rauhala
1988, 1989, 1994, 1996). Tutkimukseni lähestymistapa perustuu Husserlin fenomenologi-
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seen filosofiaan ja empiirinen aineisto analysoidaan Giorgin (1985, 1994, 2000) ja myö-
hemmin Perttulan (1995a,b, 1998, 2000) erityistieteelle kehittämällä fenomenologiaan
pohjautuvalla analyysimenetelmällä. Tutkimuksen tuloksena esitän yksilökohtaiset, situa-
tionaaliset merkitysrakenteet ja yhden yleisen, situationaalisen merkitysrakenteen, mikä on
muodostettu isien yksilökohtaisista, situationaalisista merkitysrakenteista. (Perttula 1995b,
2000).

Suomalaisessa hoitotieteellisessä tutkimuksessa fenomenologista lähestymistapaa ja
Amadeo Giorgin kehittämää analyysimenetelmää ovat käyttäneet tutkimuksissaan, mm.
Lindvall (1997) Syöpään sairastuneen kokemuksia toivosta ja toivottomuudesta, kuvaile-
malla yksilökohtaisten, situationaalisten merkitysverkostojen yleiset, yksilökohtaiset mer-
kitysverkostot ja niistä muodostetut toivon kokemuksen ulottuvuudet, Lukkarinen (1999)
Sepelvaltimotautia sairastavien elämänlaatu ja elämänkulku, kuvailemalla yksilökohtais-
ten, situationaalisten merkitysverkostojen yleiset, yksilökohtaiset merkitysverkostot ja
niistä muodostetut kaksi erilaista yleisen merkitysverkoston tyyppiä, Purola (2000) Kotona
asuvan aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen omaisensa kokemuksia selviytymisestä,
kuvailemalla aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ja omaisten yksilökohtaisista merkitysver-
kostoista muodostetun yleisen merkitysverkostotyypin mukaista selviytymismallia, Koi-
visto (2003) tutkimuksessaan Koettu hallitsematon minuus psykoottisen potilaan lähtökoh-
daksi, kuvailemalla yksilökohtaiset, situationaaliset merkitysrakenteet ja yksilökohtaisista
merkitysrakenteista muodostetun yleisen situationaalisen merkitysrakenteen, Bondas
(2000) Att vara med barn, En vårdvetenskapling studie av kvinnors upplevelser under peri-
natal tid, kuvailemalla naisen kokemuksia raskaudesta ja synnytyksestä tuoden esille nais-
ten toivomuksia jakaa huolet ja ilot miehen kanssa, saada miehiltänsä lievitystä kärsimyk-
seensä – synnytys ilman miestä yhdistettiin yksinäisyyteen ja kärsimyksen pelkoon, sekä
Paavilainen (2003) Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen – Äitien ja isien koke-
muksia raskaudesta ja äitiyshuollosta, kuvailemalla ja tulkitsemalla tietoa lasta odottavien
äitien ja isien kokemuksista sekä käyttämällä omakohtaisia lapsen odotusta ja äitiyshuollon
kokemuksia käsittelevää, populaarijulkaisuista kerättyä kirjallista materiaalia. Tuloksena
muodostettiin lapsen odotuksen merkitysrakennetta kuvaavat ja äitiyshuollon seurannan
kokemuksien merkitysrakennetta kuvaavat ulottuvuudet.

3.4 Tutkimukseen osallistuvien valinta

Seuraavaksi kuvaan tutkimukseen osallistuvien valinnan ja valintaan liittyvät eettiset kri-
teerit. Tutkimuslupa hyväksyttiin erään sairaalan synnytys- ja naistentautien vastuualu-
een johtoryhmässä keväällä 1999, koska tutkimukseen osallistuneet isät olivat perhesyn-
nytykseen osallistuneita, synnytysosaston asiakkaiden, synnyttäjien avio- tai avopuoli-
soita (Henkilötietolaki 523/1999, Laki lääketieteellisistä tutkimuksista 488/1999). Eetti-
sessä toimikunnassa tutkimussuunnitelmaani ei käsitelty, koska tutkimukseen osallistu-
neet eivät olleet varsinaisesti sairaalan potilaita eikä tutkimukseni tarkoituksena ollut
käsitellä sairaalassa hoidossa olevien potilaiden tietoja. Tarkistin asian eettisen toimikun-
nan vastuuhenkilöltä.

Synnytysosaston kätilöt olivat tietoisia kiinnostuksestani tutkia isien kokemuksia. Tut-
kimussuunnitelmani käytiin läpi ylihoitajan ja synnyttäneiden vuodeosaston kätilöiden
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kanssa seikkaperäisesti. Kätilöt tapasivat isät vierihoito-osastolla isien vieraillessa vai-
monsa ja vastasyntyneen vauvan luona. Suunnittelin isien lähestymisen yhteistyössä käti-
löiden kanssa siten, että synnytyksen jälkeisenä päivänä synnyttäneen perheen isälle ker-
rottiin henkilökohtaisesti mahdollisuudesta osallistua käynnistämääni tutkimukseen sekä
suullisesti että kirjallisesti. Tärkeää oli, että vapaaehtoisesti tutkimukseeni mukaan tulevat
isät tiesivät, millaisesta tutkimuksesta oli kysymys ja saivat tehdä päätöksen osallistumi-
sestaan rauhassa.

Päätöksen tehtyään isät allekirjoittivat kaavakkeen (Liite 1), jolla sitoutuivat tutkimuk-
seen ja toimittivat sen yhteystietoineen suljetussa kirjekuoressa synnytysosaston kansliaan
tutkijaa varten. Anonymiteetin säilymisen ehdottomuutta korostin alusta saakka. Myös-
kään synnytys- tai vieriosaston henkilökunta eivät tienneet, ketkä isistä olivat ilmoittaneet
halukkuutensa. Muutamassa päivässä oli kertynyt 40 tutkimukseen vapaaehtoisesti halu-
kasta isää ensimmäistä avointa, keskustelunomaista haastattelua varten. Jo valintavai-
heessa saatoin tehdä sen havainnon, että isät ovat hyvin erilaisia ja taustat ja elämäntilanteet
vaihtelivat sopivasti. Pidin tärkeänä myös sitä, että isät, jotka tulevat mukaan tutkimuk-
seeni, eivät olleet saman kunnan tai äitiysneuvolan alueelta, vaan että heidän toimintaym-
päristönsä vaihteli maantieteellisesti mahdollisimman paljon. Tämäkin kriteeri täyttyi vali-
tessani 40 isästä 30 tutkimukseen osallistujaa. Haastateltuani isät, joilta olin saanut suostu-
muksen (Liite 2) keväällä 1999, valitsin heidän joukostaan 15 isää, joiden kanssa kävin kes-
kustelunomaisen haastattelun myöhemmin uudelleen vuoden 2002 keväällä. Sitä varten
pyysin isiltä suostumuksen haastattelutilanteessa (Liite 3).

3.5 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen

Keväällä 1999 haastattelin 30 perheenlisäyksen kokenutta isää, joiden keskuudesta valit-
sin harkinnanvaraisesti 15 isää. Halusin, että mukana on isiä, jotka eroavat perhetaustan,
perhemuodon ja lapsiluvun perusteella ja jotka puhuivat riittävästi ja ilmaisivat näin
kokemuksiaan parhaiten. Nämä isät haastattelin kevään ja kesän 2002 aikana uudelleen.
Isien kokemukset olivat saaneet uutta syvyyttä ja uusia näkökulmia, kun oli kulunut jon-
kin verran aikaa viimeisen lapsen syntymästä.

Otin isiin henkilökohtaisesti yhteyden kahdesta kolmeen kuukautta synnytyksen jälkeen
sekä kirjeitse että puhelimitse. Kirjeessä kerroin vielä tutkimuksesta, haastattelusta ja sen
nauhoittamisesta. Tarkan ajankohdan sopimiseksi ilmoitin ottavani yhteyden uudelleen
puhelimitse varmistaakseni tapaamisen. Aloitin haastattelut sopivin periodein, koska haas-
tattelujen määrä, 30 haastattelua, vaati aikaa ja resursseja. Toteutin haastattelut kunkin isän
kanssa yhteisesti sovitussa paikassa. Useimmiten ensimmäisen vaiheen haastattelun
toteutin perheen kodissa eri huoneessa kuin missä muu perhe oleskeli. Monta isää haastat-
telin rauhallisessa julkisessa tilassa, josta varasin tilan etukäteen ja ilmoitin sen puhelimitse
isälle. Joitakin isiä haastattelin omalla työpaikallani työpäivän jälkeen. Pyrin siihen, että
haastattelut tehtäisiin puolueettomalla maaperällä. Koska haastattelut nauhoitettiin, var-
mistin, että häiriötekijät oli minimoitu. Kaikki isät suhtautuivat nauhoitukseen myöntei-
sesti.

Kirjoitin itse 30 isän haastattelut sanatarkasti puhtaaksi, luin ne useaan kertaan läpi,
pidin taukoja ja jatkoin lukemista jälleen. Päätin harkinnanvaraisesti keväällä 2001, ketkä
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15 isää haastattelen tutkimukseni toisessa vaiheessa. Kriteereinä minulla oli, että kaikilla
isillä on kokemuksia perheenlisäyksestä (senhän jo tiesin), että he halusivat edelleen olla
vapaaehtoisesti tutkimuksessani mukana ja että he kykenivät ilmaisemaan kokemuksensa
mahdollisimman hyvin. Kummankin haastattelun yhteydessä isät antoivat haastatteluun
allekirjoituksellaan varustetun kirjallisen suostumuksen.

Koko tutkimusprosessin ajan minulla on ollut hyvin myönteinen tunnelma isiä ja isien
haastatteluja kohtaan. Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen hämmästelin eniten isien
innostunutta osallistumista. Olisin aivan hyvin voinut haastatella kaikki 30 isää uudelleen,
sillä kukaan heistä ei ilmoittanut peruvansa osallistumista. Myöskään niistä 15 isästä, joihin
otin toista haastattelukertaa varten yhteyden, ei kukaan kieltäytynyt. Jokaisen haastattelun
alussa painotin isille heidän vapaaehtoista osallistumistaan ja oikeuttaan vetäytyä pois tut-
kimuksesta, mikäli heistä siltä tuntuu.

Ottaessani puhelimitse isiin yhteyden toista haastattelua varten moni isä oli jo odottanut
yhteydenottoani; jollekin oli tullut mieleen se, että olen luopunut hankkeestani. Isillä oli
tarve kertoa asiansa minulle. Monet ovat myös myöhemmin kyselleet, missä tulokset vii-
pyvät. Minulla on tunne, että niin tutkija kuin isätkin haluavat nostaa aidosti merkityksel-
lisiä isyyteen liittyviä asioita esiin, joista on vaikea puhua ja joita on vaikea saada selville
muutoin kuin haastattelemalla isiä avoimesti ja tuottamalla tulos kvalitatiivisin tutkimus-
menetelmin, joista minä valitsin fenomenologisen (Giorgi 1994, 1996, Perttula 1995b,
1998, 2000) menetelmän.

Aineiston keruumenetelmänä käytin fenomenologiselle tutkimukselle tyypillistä
avointa haastattelua (Giorgi 1996), joka eteni keskustelunomaisesti. Keskustelut miesten
kanssa etenevät hiukan eri tavalla kuin naisten kanssa. Miehet pysyivät hyvin asiassa
eivätkä rönsyilleet, mutta aihepiirit, joista miehet vapaasti puhuivat, perheenlisäykseen tai
muuhunkin liittyvät, kuuluivat selkeästi miesten omaan maailmaan. Moni haastatteluun
osallistunut isä ilmaisi sen, että heidän on helpompi jutella naiselle kuin miehelle. Se vah-
visti minua sikäli, että nainen miehen tutkijana saattaa herättää ajatuksia siitä, ymmärtääkö
nainen riittävästi miehen maailmaa. Pyrin siihen, että tilanne eteni keskustelunomaisesti.
Hyvälle haastattelulle on tunnusomaista kiinnittää huomiota ensivaikutelmaan, kohteliai-
suuteen, luottamuksen herättämiseen, kiinnostuksen, aktiivisen kuuntelun ja vuorovaiku-
tuksen ylläpitämiseen (Koivisto ym. 2003).

Juttelimme aluksi kuulumiset, ja keskityin ja kuuntelin, mitä haastateltavalla oli mieles-
sään. Sen jälkeen kävin lyhyesti läpi tutkimukseen liittyviä asioita, kuten tutkimukseni tar-
koituksen, tavoitteet, haastateltavien anonymiteetin säilymisen ja tietojen säilyttämiseen
liittyvät asiat. Keskustelimme myös vapaasti kaikenlaista, ja kun tilanne näytti siltä, että isä
oli virittäytynyt puhumaan, annoin hänen puhua. Isän numero 2 olen valinnut esimerkiksi
ensimmäisen osan analyysistä.

Pyysin siis isiä kuvaamaan kokemuksiaan perheenlisäyksestä. Yritin olla johdattele-
matta keskustelua. Joskus se onnistui, joskus jouduin esittämään jopa kysymyksiä ja
yleensä pyysin heitä kertomaan asiasta lisää. Haastattelua, joka on vaativa tiedonkeruume-
netelmä, olin voinut harjoitella laatiessani isiä koskevaa pro gradu -tutkielmaa (Soukka
1997). Pyrin nyt korjaamaan tuolloin tekemiäni virheitä. Joskus onnistuin, ja joskus tuntui
siltä, että jouduin tyytymään isien lyhyehköihin puheen pätkiin. Ajatus oli, että saan koh-
teeseen liittyvät kokemukset esille niin hyvin kuin mahdollista (Hirsjärvi ym. 2002, Polit
ym. 2001).
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Aloitin toisen haastattelukierroksen noin kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä.
Ensimmäisen haastattelun yhteydessä vauvana ollut lapsi oli nyt taaperoiässä. Ajallisesti
aloitin isä isältä samassa järjestyksessä kuin ensimmäisenkin haastattelun johtuen siitä, että
kaikille isille tulisi suurin piirtein yhtä pitkä haastatteluväli. Joihinkin perheisiin oli synty-
nyt tuona aikana uusi lapsi tai niiden elämä oli muulla tavalla muuttunut. Saatuani toisen
haastattelukierroksen aineistot jatkoin niiden aukikirjoittamista. Nyt kaikki haastattelut oli-
vat sanasta sanaan aukikirjoitettu. Tutkimusaineistoni oli valmis analyysiä varten. Litteroi-
tua tekstiä kertyi kaikkiaan 15 isän kahdesta haastattelukerrasta noin 650 sivua. Aineiston
analyysimenetelmän syvällisen opiskelun ja toteutuksen suunnittelun aloitin todenteolla
keväällä 2003. Jo alkumetreillä huomasin, että tämän analyysimenetelmän opin vain teke-
mällä sen itse vaihe vaiheelta.

3.6 Aineiston analyysi

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi etenee Amadeo Giorgin (1985, 1994, 1996, 2000)
ja Suomessa Juha Perttulan (1995a, 1995b, 1998, 2000) eteenpäin kehittämän fenomeno-
logisen psykologian metodin mukaan. Perttula (1995b, 3) kiteyttää: ”Metodin vaiheita
voidaan pitää fenomenologisesti orientoituneen erityistieteellisen empiirisen tutkimuksen
perustoimintatapoina.” Menetelmä antoi työkalut edetä laajan aineiston analysoinnissa.
Giorgi korostaa sitä, että vaikka metodi kuvataan vaiheittain, sen konkreettinen muoto
riippuu tutkittavan ilmiön asettamista lähtökohdista (Perttula 1995b). Tässä tutkimuk-
sessa isien kokemuksista perheenlisäyksen yhteydessä aineiston analyysimenetelmä on
edennyt Giorgin (1985, 1996) ja Juha Perttulan Giorgin alkuperäiseen menetelmään lisää-
mien vaiheiden ja siihen tekemäni muunnoksen kautta. Analyysi etenee kahdessa osassa.
Ensin muodostin yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet kuvailemalla aineis-
ton analyysin aikana yksilökohtaisten situationaalisten merkitysrakenteiden muodostumi-
sen, yhden esimerkin avulla, muut 14 yksilökohtaista situationaalista merkitysrakennetta
kuvataan luvussa 4.1 Yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet, ja toiseksi muo-
dostin kaikista situationaalisista yksilökohtaisista merkitysrakenteista yhden yleisen situa-
tionaalisen merkitysrakenteen isien kokemuksista perheenlisäyksestä (Giorgi 1985, 1996,
Perttula 1995a, 1995b). Tässä tämä yleinen merkitysrakenne tarkoittaa isäksi tulemisen
olemusta perheenlisäyksen yhteydessä.

Erityispiirteenä aineistossani oli se, että ensimmäisen keskustelunomaisen haastattelun
yhteydessä isät eivät puhuneet aluksi erityisen vuolaasti. Onnistuin valitsemaan toista haas-
tattelukertaa varten isät, jotka tuottivat minulle hyvin tutkimuskohteen kannalta merkityk-
sellistä tietoa. Osa ensimmäisen haastattelukerran aineistoa oli kuitenkin sen verran niuk-
kaa, että päätin yhdistää aineistot.

Yhdistin aineistot huolellisen aineistoon tutustumisen jälkeen. Tiesin kuitenkin teke-
mieni merkintöjen perusteella koko prosessin ajan, mikä aineistosta on ensimmäisen ja
mikä toisen haastattelun aineistoa. Tämä lisäsi tutkijan aineiston hallittavuutta ja ymmär-
rystä siitä, miten isän elämä oli edennyt. Käsittelin aineistoa kokonaisuutena. Sen muoto
vain muuttui, ja valitsemani analyysimenetelmän avulla aineistoni tiivistyi I analyysin
osassa 15 yksilökohtaiseksi merkitysrakenteeksi ja II analyysin osassa yhdeksi yleiseksi
merkitysrakenteeksi, joka sisältää jokaisen tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysraken-
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teissa esiinnousseet, tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset sisällöt. Vuoropuhelu yksilökoh-
taisten merkitysrakenteiden ja yleisen merkitysrakenteen välillä oli reflektiivistä (Wertz
1988). Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on ehdottomasti eduksi, jos tutkija on itse teh-
nyt kaikki tutkimuksen vaiheet. Analyysityö oli rankin ja intensiivisin vaihe tutkimuspro-
sessini kokonaisuudessa.

3.6.1 Yksilökohtaisten merkitysrakenteiden muodostaminen

I Osan analyysin vaiheet (Giorgi 1985, 1996) ja siihen tehty muunnos
1. Huolellinen tutustuminen aineistoon. Haastattelin isät itse, kuuntelin haastattelut,

aukikirjoitin ne itse ja yhdistin saman isän kaksi eri haastattelua yhdeksi kokonaisuudeksi.
Etenin isä isältä. Eläydyin tutkittavan kokemukseen ilman luonnolliseen asenteeseeni sisäl-
tyviä ennakkokäsityksiä niin hyvin kuin pystyin. Tällä tarkoitan sitä, että sulkeistin tajun-
tani sisäistä toimintaa, reflektoin tietoisesti tutkittavaan ilmiöön liittämiäni merkityssuh-
teita ja pyrin tämän jälkeen siirtämään ne syrjään tutkimusprosessin ajaksi. Sulkeistami-
sella pyrin minimoimaan omien ennakkokäsitysteni sekoittumisen tapaani hahmottaa isien
kokemusta. (Giorgi 1985, Perttula 1995b.) En myöskään lukenut kirjallisuutta tutkimuksen
tässä vaiheessa.

2. Merkityksen sisältävien yksiköiden erottaminen (Giorgi 1985, 1996, Perttula 1995b,
1998) ja aineistoa sekä tutkittavaa ilmiötä kuvaavien sisältöalueiden muodostaminen
(Perttula 1995b, 1998). Saatuani kokonaiskäsityksen aineistosta aloitin koko prosessin
uudelleen, luin ja kirjasin ylös aineistosta oleelliset merkityksen sisältämät yksiköt, jotka
olivat relevantteja tutkimukseni kannalta. Samalla rupesin hahmottamaan tutkimukseni
kannalta keskeisiä sisällöllisiä teemoja ja tutkittavaa ilmiötä kuvaavia sisältöalueita.

Seuraavaksi esitän valitsemani Isän numero 2 avoimen keskustelun ja siitä erotetut mer-
kityksen sisältämät yksiköt. Merkityksen sisältämät yksiköt on erotettu kautta viivoin haas-
tattelutekstistä.

H = haastattelija
H2 = haastateltava

H: Sun perheessä on nyt sitten kaksi lasta...
H2: joo, /kaksi lasta/
H: Ovatko he tyttöjä vai poikia?
H2: Molemmat on /tyttöjä/
H: Minkä ikäisiä he ovat?
H2: Toinen täyttää nyt /kolome tämän kuun lopussa ja toinen on nytten neljä kuu-
kautta/
H: Miltä se tuntui silloin kun sait tietää, että olet tulossa toista kertaa isäksi?
H2: No, /se ei oikeastaan ollut enää minkäänlainen yllätys/ - tottakai se oli sellainen
tilanne, että /tuntu hyvältä,/ mutta- no kun /sitä nyt tietää miten niitä tehdään ja se oli
sitten tulossa/...
H: Olitteko te harkinneet asian?
H2: Kyllä /se oli hyvin pitkälle harkittu./
H: Raskaus meni hyvin ja...
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H2: Kaikki /meni hyvin/
H: Ensimmäisen lapsen aikana olit perhevalmennuksessa…
H2: Joo, /ensimmäisen lapsen aikana olin/
H: Olitko toisen?
H2: Nyt /ei oltu ollenkaan./
H: Jos nyt ajatellaan sitä pienokaista, joka siellä kotona on niin ja sinua tuota isänä niin
mitkä asiat siellä tällä hetkellä just on pinnalla?
H2: Tällä hetkellä on juuri tällaisen /kiinteän ruuan syömisen aloittaminen,/ se on
niinku tällä /hetkellä tärkeintä/ ja sitten tietysti /uuden rytmin opettelu kun yövalvomi-
set alkaa jäädä./
H: Kuinka paljon osallistut?
H2: Aika paljon, /tosi paljon,/ mä oon tosin /työni puolesta matkoilla jonkin verran –
se rajoittaa vähän./
H: Olit ensimmäisenkin lapsen kanssa paljon?
H2: /Ensimmäisen kanssa mä olin tosi paljon/, periaatteessa mä /olin opiskeluni päättä-
nyt ja vaimo vielä jatkoi jonkin aikaa niin minä olin kotona. Mä /olen ollut ensimmäi-
sen lapsen kanssa kotona koko ensimmäisen vuoden./
H: Tiedät tarkkaan mitä siihen isänä olemiseen kuuluu?
H2: Kyllä
H: Miten sitä kuvaisit?
H2: /Se on sellaista vastuuta ja sitten yhdessä kasvamista,/ siinä /opitaan molemmat
toisiltamme tosi paljon./
H: Mitä sinä olet oppinut lapselta?
H2: No ensinnäkin sen, että /vapaa-aikaa ei oo/ niinku ennen eli /sen hyödyntäminen
on aivan erilaista./
H: Miten se on erilainen?
H2: Sitä, että /se on sitä perushoitoa/ ja /olemista lasten kanssa,/ esim. että /meillä on
televisio nurkassa mutta sitä ei enää tarvitse kattoa./
H: Aha, joo, justiin.
H2: /Meillä ollaan aika paljon lasten kanssa./ Mun /työ on ensinnäkin tällainen/ ja sit-
ten /mulla on jalkapallojoukkueen valmentaminen./ Ne vie aikaa niin paljon molem-
mat, että kotona pitää olla sitten aivan täydellisesti./
H: Minkälainen isä sä oot, niin miten sitä kuvaisit?
H2: /Mä oon ehkä parhaiten sellainen oikeudenmukainen ja turvallinen./ Siihen mä
ainakin pyrin, että sillä /lapsella olis aina turvallinen olo/ siellä kotona kun se on mun
kans ja sitten se, että kun /mä oon paikalla niin mä oon paikalla/ eli esim. /televisio ei
mene lasten tarpeiden edelle./
H: Miten isäksi tuleminen erosi toisella kertaa ensimmäisestä kerrasta?
H2: /Se oli rauhallisempaa, se oli huomattavasti rauhallisempi se koko prosessi koska
tietää kuinka se tulee ja kuinka se menee se prosessi,/ että /ensimmäisellä kertaa
samaan aikaan kun me oltiin XXX:n kanssa seurusteltu, kun hän tuli raskaaksi, neljä
vai viis kuukautta, niin siinä oli aivan erilaista/ - se /suhde haki paikkaansa, kaikki haki
paikkaansa,/ /oli tulossa lapsi/ ja /oli kaikenmaailman koulun lopettamiset ja molem-
mat valmistuttiin samaan aikaan./ Se oli niin erilaista /- elämä on nyt ollut paljon rau-
hallisempaa./
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Tutkimusaineistoani olivat 15 erilaisen isän kahdesta eri haastattelusta yhdistetyt koko-
naisuudet, joita luin perusteellisesti, tein merkintöjä ja hahmotuksia siitä, millaisiksi muo-
toutuvat aineistoni sisältöä jäsentävät sisältö-/aihealueet, jotka löytyvät erimuotoisina kai-
kilta isiltä ja jotka rajaavat, kuvaavat ja jäsentävät kutakin isää koskevaa aineistoa. Muo-
dostin tutkimusaineistoa jäsentävät sisältöalueet (Perttula 1995a,b) lomittain, lähes yhtä
aikaa, merkityksen sisältämien yksiköiden erottamisen kanssa. Sisältöalueet saatoin muo-
dostaa jatkuvan aineistoon tutustumisen, lukemisen ja tutkimustehtävien perusteella. Kes-
keisiksi muodostuivat tutkimukseen osallistuvien yksilökohtainen kokemus perheenlisäyk-
sestä, joka tässä vaiheessa jäsentyi laajahkoiksi sisältö-/aihealueiksi.

Sisältöä jäsentäviksi sisältö-/aihealueiksi nousivat:
1. Kokemukset elämänmuutoksesta
2. Kokemukset omasta isyydestä
3. Kokemukset vaimosta, lapsen äidistä
4. Kokemukset raskaudesta
5. Kokemuksen synnytyksestä ja siihen valmistautumisesta
6. Kokemukset perheen lapsista
7. Kokemukset lapsuuden perheestä, omista sisaruksista ja isovanhemmista
8. Kokemukset työstä, rahasta, toimeentulosta ja opiskelusta
9. Kokemukset harrastuksista, kavereista ja kaveriperheistä

10. Kokemukset kasvatusperiaatteista
11. Kokemukset terveydenhuollosta

3. Merkityksen sisältävien yksiköiden muuntaminen tutkijan tieteenalan kielelle tutkitta-
van ilmiön perusteella (Giorgi 1985, 1996, Perttula 1995a, 1995b). Jokainen merkityksen
sisältävä yksikkö käännettiin tutkittavan kieleltä tutkijan tieteenalan yleiselle kielelle.
Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii käännöstyönsä kautta tavoittamaan kunkin merki-
tystä sisältämän yksikön ilmentämän kokemuksen keskeisen sisällön. Nyt oli tärkeää käyt-
tää yksiselitteistä kieltä ja välttää teorioiden käsitteistöihin sitoutumista. Tärkeää oli, että
käytin tietoista reflektointia ja mielikuvatasolla tapahtuvia muuntelun prosesseja. Tässä
vaiheessa kunkin isän haastattelut kuvattiin merkityksen sisältäminä yksiköinä yksi isä ker-
rallaan. Tein sen kahdessa vaiheessa. Ensin muunsin jokaisen merkityksen sisältämän yksi-
kön... Hän kertoo, että… muotoon. Samalla numeroin jokaisen merkityskokonaisuuden tar-
kasti. Tässä vaiheessa oli edelleen tarve pohtia, mitä isä siinä todella kertoo ja mitkä asiat
kussakin kohdassa kuuluvat toistensa yhteyteen. Lausumien numerointi ja hän -muoto oli-
vat laajan aineiston hallinnan kannalta tärkeitä. Kävin kunkin isän kahden haastattelun
yhdistelmän läpi hakien niistä, kustakin yksitellen, kokemukset, jotka sisältyivät kuhunkin
sisältöä jäsentävään sisältö-/aihealueeseen ja vain yhteen sisältö-/aihealueeseen. Toiseksi
käänsin merkityksen sisältävät yksiköt, lausetasolla, tutkijankielelle. Samalla tiivistin
aineistoa. Tämä analyysin vaihe poikkeaa Giorgin (1985, 1996) ja Perttulan (1995a, 1995b)
esittämästä tavasta muuntaa merkityksen sisältävät yksiköt tutkijan tieteenalan kielelle.
Muunnos tutkijan kielelle esitetään SUURIN KIRJAIMIN, esimerkissä, Isä numero 2.

Esimerkissäni yksiköt on sijoitettu johonkin edellä esitetyistä koko aineistoa jäsentä-
vistä sisältö-/ aihealueista. Vasta tämän jälkeen integroin sisältö-/aihealueen sisällä kysei-
sen isän merkityksiä kuvaavat ja siitä kertovat merkityksen sisältämät yksiköt ja kuvaan ne
sisältöaluekohtaisina yksilöllisinä merkitysrakenteina. Yleensä työstin yhden isän loppuun
saakka tiiviinä työrupeamana muodostaen isän yksilökohtaisen merkitysrakenteen kuvauk-
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sen ja jatkoin vasta sen jälkeen toisen isän parissa. Tämän työn tekstiosassa esitän yhden
isän esimerkkinä analyysivaiheista ja hänen yksilökohtaisen situationaalisen merkitysra-
kenteensa. Muut 14 isän yksilökohtaiset merkitysrakenteet esitän tutkimuksen tuloksissa,
luvussa 4.

Isä numero 2, aineiston I osan analyysiesimerkki

1. Kokemukset elämänmuutoksesta
Hän kertoo, että elämä on nyt paljon rauhallisempaa
Hän kertoo, että kaksi lasta on muuttanut hänen omaa elämäänsä konkreettisesti
siten, että se on rauhoittanut sitä paljon
Hän kertoo, että on ollut aina kaiken maailman kissanristiäisissä, mihin on pyy-
detty
Hän kertoo, että on ollut myös itse järjestelemässä aina kaikenmoista
Hän kertoo, että nyt ei ole tarvinnut olla aina menossa johonkin
Hän kertoo, että kyllä kaikki asiat muuttui päälaelleen
Hän kertoo, että se on niin suuri elämänmuutos, että ei kai siihen voikaan valmen-
taa paremmin
Hän kertoo, että elämä on tasaantunut siitä, mitä se oli kuusi–seitsemän vuotta sit-
ten
Hän kertoo, että ajattelee enemmän perhettään ja työtään
Hän kertoo, että asunto on myös isompi
Hän kertoo, että on kohdentanut enemmän oman elämän turvaamiseen ja pyrkii
kodin ulkopuolisista asioista vähemmälle
HÄN KOKI, ETTÄ KAIKKI ASIAT MUUTTUIVAT. MUUTOS OLI NIIN
SUURI, ETTÄ SIIHEN OLI VAIKEA VALMENTAUTUA. HÄN KOKI ETTÄ
ELÄMÄ MUUTTUI RAUHALLISEKSI, EI TARVINNUT OLLA MENOSSA
TAI JÄRJESTELEMÄSSÄ KAIKENMOISTA, VOI AJATTELELLA PER-
HETTÄ JA TYÖTÄ, KOHDENTAA VOIMAVAROJA OMAN ELÄMÄN TUR-
VAAMISEEN.
Hän kertoo, että pian sen jälkeen, kun haastateltava ja haastattelija tapasivat, (jol-
loin lapsista toinen oli kolmevuotias ja toinen neljä kuukautta vanhoja), nuorem-
man tyttären maito- ja vilja-allergia selvisivät samassa paketissa
Hän kertoo, että allergia-asia ei kuitenkaan ollut kovin suuri muutos, se oli sitä,
että halusi itse ottaa selville johtuen sitä, että on itsekin ollut jonkin verran allergi-
nen
Hän kertoo, että kun on ruoka-aineallergia, joutui kaikki opettelemaan alusta asti
Hän kertoo, että aluksi oli vain muutama ruoka-aine, mitä sai syödä, siinä oli kova
opetteleminen
HÄN KOKI, ETTÄ NUOREMMAN TYTTÄREN MAITO- JA VILJA-ALLER-
GIAN HOITAMISESSA OLI KOVA OPETTELEMINEN.
Hän kertoo, että muutoin arki on sitä, että päiväkodista töihin ja töistä päiväkotiin
jne.
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Hän kertoo, että kuvio sujuu häneltä luontevasti
Hän kertoo, että vanhemmat ovat vuorotellen olleet mukana sairaalassakin: se
menee, joka parhaiten ehtii
Hän kertoo, että lääkärissäkäynnit jaetaan tasapuolisesti
Hän kertoo, että jos on jotain mitä hän ei tee, niin hän ei käytä pesukonetta johtuen
siitä, että se on osittain rikki eikä hän osaa käyttää sitä
Hän kertoo, että ei silitä kuin omat vaatteensa
Hän kertoo, että kaikkeen muuhun hän osallistuu
HÄN KOKI ETTÄ ARJESSA OLI SELVÄ RYTMI, SE SUJUI HÄNELTÄ LUO-
NTEVASTI, TYÖT JAETAAN TASAPUOLISESTI, HÄN OSALLISTUU KAIK-
KEEN KOTONA, MUTTA EI SILITÄ MUUTA KUIN OMAT VAATTEENSA
EIKÄ KÄYTÄ PESUKONETTA.

2. Kokemukset omasta isyydestä

Hän kertoo, että oli kotona tuolloin koko ensimmäisen vuoden
Hän kertoo, että tietää hyvin, mitä isänä olemiseen kuuluu
Hän kertoo, että se on vastuuta ja yhdessä kasvamista
Hän kertoo, että siinä molemmat oppivat toisiltaan tosi paljon
Hän kertoo, että se on sitä perushoitoa ja olemista lasten kanssa
Hän kertoo, että televisio on nurkassa, mutta sitä ei enää tarvitse katsoa
Hän kertoo, että heillä ollaan paljon lasten kanssa
Hän kertoo, että molemmat vievät aikaa ja siksi kotona pitää olla aivan täydellise-
sti
Hän kertoo, että on oikeudenmukainen ja turvallinen isä
Hän kertoo, että pyrkii siihen, että lapsella olisi aina turvallinen olo kotona kun
lapsi on hänen kanssaan
Hän kertoo, että hän on paikalla, kun on kotona, esim. televisio ei mene lasten tar-
peiden edelle
HÄN OLI KOTONA KOKO ENSIMMÄISEN VUODEN. TOISEN LAPSEN
AIKANA HÄN OLI KOTONA KOKONAISEN KUUKAUDEN. TOISEN KER-
RAN ISÄKSI TULEMISEN PROSESSI OLI PALJON RAUHALLISEMPI KUIN
ENSIMMÄISEN. ISÄNÄ OLEMISEEN KUULUU VASTUU JA YHDESSÄ
KASVAMINEN, HOIVAA JA OLEMISTA LASTEN KANSSA, MOLEMMAT
OPPIVAT TOISILTAAN. HE OVAT PALJON LASTEN KANSSA. MOLEMMAT
LAPSET VIEVÄT AIKAA, KOTONA ON OLTAVA TÄYDELLISESTI. HÄN
KOKEE OLEVANSA OIKEUDENMUKAINEN JA TURVALLINEN ISÄ. HÄN
ON PAIKALLA, KUN ON KOTONA, TELEVISIO EI MENE LASTEN TAR-
PEIDEN EDELLE. HÄN PYRKII OLEMAAN LÄSNÄ SILLOIN, KUN ON
KOTONA JA OTTAA MUUT HUOMIOON.
Hän kertoo, että on saanut vaikutteita isyydelleen omasta kodistaan
Hän kertoo, että omasta kodista, omasta lapsuudesta, siitä millainen suhde kotona
on ollut oman isän kanssa
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Hän kertoo, että ammatillisella suuntautumisella on varmasti merkitystä
Hän kertoo, että on ollut XXX X työssä
Hän kertoo, että meni sitten XXXX oppilaitokseen
Hän kertoo, että jotain on tullut myös harrastuksen myötä, hän on 10 vuotta val-
mentanut
HÄN KOKEE SAANEENSA VAIKUTTEITA ISYYDELLEEN OMASTA
KODISTAAN, SUHTEESTA OMAAN ISÄÄNSÄ. AMMATILLISELLA SUUN-
TAUTUMISELLA ON MERKITYSTÄ SAMOIN KUIN TYÖKOKEMUK-
SELLA. MYÖS 10 VUODEN HARRASTUS VALMENTAJANA ON OPETTA-
NUT. HÄN OSOITTAA VASTUULLISUUTTA JA KOKEE, ETTÄ PITKÄJÄN-
TEISYYS ON LISÄÄNTYNYT.
Hän kertoo, että toisella kertaa isäksi tuleminen oli huomattavasti rauhallisempi
koko prosessi
Hän kertoo, että tietää, missä lapset ovat, ja että niillä pitää olla tietyt asiat kun-
nossa
Hän kertoo, että Suomessa on aika turvallista olla isä
Hän kertoo, että oli isyyslomalla koko kuukauden
Hän kertoo, että lapsi on kasvattanut pitkäjännitteisyyttä, vaikka hänellä onkin
pitkä pinna
Hän kertoo, että hänellä on pitkä pinna ja se on ollut aina hyvässä kunnossa
Hän kertoo, että jaksaa valvoa parikin päivää ja yötä peräkkäin
Hän kertoo, että oma isänä oleminen on edelleen asioiden sovittelua
Hän kertoo, että on pakko luoda aika yksitoikkoinen ajatusmaailma itselle
HÄN KOKEE JAKSAVANSA VALVOA PARIKIN YÖTÄ JA PÄIVÄÄ. HÄN
KOKEE ISÄNÄ OLEMINEN ASIOIDEN JA AIKATAULUJEN SOVITTE-
LUNA. HÄN KOKEE AJATUSMAAILMANSA YKSITOIKKOISEKSI. SUO-
MESSA ON TURVALLISTA OLLA ISÄ. HÄN PURKAA HUOLET POIS HETI.
Hän kertoo, että on pakko purkaa huolet heti pois
Hän kertoo, että hänellä on niin paljon kaikkea harrastuksen ja työn vuoksi, että ei
ole aikaa jäädä huolineen pomppimaan jonnekin pitkäksi aikaa, vaan ne täytyy
purkaa pois
Hän kertoo, että se on asioiden rytmityksestä kiinni, miten ehtii olla kotiasioissa
mukana 
Hän kertoo, että kun hän on kotona, hän pyrkii olemaan läsnä eikä unohtamaan
niitä ihmisiä, jotka ovat siellä ympärillä
Hän kertoo, että silloin kun on kotona, hän antaa aikaansa johtuen siitä, että lap-
selle ei merkkaa vain se, että ollaan kotona vaan myös se, mitä sen kanssa tehdään,
kun ollaan yhdessä, luetaanko, pelataanko
Hän kertoo, että läsnäolo on tärkeää, kaikki
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HÄNELLE ISYYS RAKENTUU TURVALLISESTA ELINYMPÄRISTÖSTÄ,
PERUSTURVAN SAAMISESTA ITSELLE JA ANTAMISESTA MUILLE, ELÄ-
MISESTÄ JA OMASTA LÄSNÄOLOSTA. VÄLILLÄ RIITTÄÄ IHAN
NORMAALI PERHE-ELÄMÄ. ISYYS ON KASVATTANUT HÄNTÄ
ITSEÄÄN, TUONUT VAKIINTUMISTA. HÄN KAIPAA PERHETTÄ, KUN ON
POISSA KOTOA.
Hän kertoo, että isyys rakentuu turvallisesta elinympäristöstä, perusturvan antami-
sesta ja omasta läsnäolosta silloin kun on paikalla
Hän kertoo, että se vaihtelee, välillä hänelle riittää ihan normaali perhe-elämä,
perusturvan kun pystyy tarjoamaan; näin se ei vaadi mitään konkreettisempia toi-
menpiteitä
Hän kertoo, että isyys on kasvattanut häntä itseään tosi paljon
Hän kertoo, että se on tuonut itselle tosi paljon vakiintumista
Hän kertoo, että perhe antaa myös itselle sen perusturvan elämiseen
Hän kertoo, että perheen läsnäolon huomaa, kun joutuu olemaan pidempään poissa
kotoa
Hän kertoo, että silloin olisi aina kiva, kun se perhe olisi siinä
Hän kertoo, että perhe antaa sen elämisen turvan samalla tavalla, kun on itse anta-
nut muille
Hän kertoo, että hänellä on säilynyt tietynlainen menevyys, hän tykkää menemise-
stä, mutta nyt se kohdentuu eri tavalla
HÄN PITÄÄ MENEMISESTÄ, MUTTA KOHDENTAA SEN NYT ERI
TAVALLA, TYÖHÖN. KÄNNYKKÄISÄ EI OLE MITENKÄÄN VÄÄRIN, VOI
OLLA HENKISESTI MUKANA SILLÄKIN TAVALLA, VOI NÄYTTÄÄ ETTÄ
VÄLITTÄÄ.
Hän kertoo, että kohdentaa menemisen nyt enemmän työhön
Hän kertoo, että muunlaista menemistä ei enää ole lainkaan
Hän kertoo, että läsnä oleminen on konkreettinen asia, jota hän korostaa
Hän kertoo, että silloin kun lapsia hankitaan ja niitä halutaan ja niiden kanssa
ollaan, niin ollaan myös niiden asioiden kanssa, vaikka ei pysty olemaan jatkuvasti
itse paikalla
Hän kertoo, että kännykkä-isäkään ei ole väärä sillä lailla
Hän kertoo, että vaikka fyysisesti ei voi olla läsnä, henkisesti voi, voi näyttää, että
välittää
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HÄN KOROSTAA JATKUVAA LÄSNÄOLOA PIENTEN LASTEN KANSSA.
PIENTEN VAUVOJEN KANSSA LÄHEISYYS SYNTYY LEIKKIMÄÄN
OPETTELEMISESTA. HÄN KERTOO, ETTÄ LATTIA ON HYVÄ PAIKKA
YHDESSÄOLOON. LAPSI AISTII LÄSNÄOLON. LAPSEN SUKUPUOLI EI
OLE ISÄLLE TÄRKEÄ, EI SITÄ VOI MÄÄRÄTÄ SITÄ PAITSI HÄN ON
OLLUT POIKIEN MAAILMASSA PALJON. TYTTÖJEN JA POIKIEN
VÄLILLÄ EI OLE MUITA EROJA KUIN SE, ETTÄ LEIKIT ON ERILAISIA.
SE ON OPETTAVAISTA JA JÄNNÄÄ. TYTÖT MATKIVAT ÄITIÄ. HÄN
HALUAA OLLA TUKEMASSA TYTTÖJEN KASVUA TYTÖIKSI. LAPSET
TULIVAT OPISKELUJEN VÄLISSÄ. LAPSILUVUSTA EI NEUVOTELLA
PITKÄÄN AIKAAN 
Hän kertoo, että pienen lapsen kanssa pitää olla koko ajan mukana
Hän kertoo, että pienten vauvojen kanssa läheisyys tulee siitä, että tehdään niitä
perushoitoja, kun ne opettelee leikkimään ja muuta
Hän kertoo, että kyllä lattia on hyvä paikka itsellekin
Hän kertoo, että kyllä lapsi sen aistii
Hän kertoo, että heidän lapset tulivat tavallaan opiskelujen lomassa
Hän kertoo, että heidän perheessä ei edes neuvotella lapsilukumäärästä pitkään
aikaan
Hän kertoo, että sukupuolta ei voi määrätä
Hän kertoo, että ei ole koskaan ajatellut niin, että pitäisi saada poika, kun se jolle-
kin on henki ja elämä
Hän kertoo olevansa oikein tyytyväinen
Hän kertoo, että on saanut poikien maailmassa elää niin paljon
Hän kertoo, että tytöillä on näitä neitijuttuja, että pitää äidin kanssa laittaa tukkaa
ja niitä ei poikien kanssa tule
Hän kertoo, että leikit ovat enemmän tyttömäisiä, mutta ei muuta eroa ole
Hän kertoo, että on itselle jännää ja opettavaista olla tukemassa siihen suuntaan,
että heistä kasvaakin tyttöjä
Hän kertoo, että on jännää olla tukemassa niitä heidän asioitaan
Hän kertoo, että ihmettelee tuttaviaan sikäli, että kun äiti lähtee kolmen lapsen
kanssa kauppaan ja isä menee missä menee illalla
Hän kertoo, että siinä ei ole järkeä
ISÄ IHMETTELEE JOITAKIN MIESTUTTAVIAAN, JOIDEN VAIMO
LÄHTEE KOLMEN LAPSEN KANSSA ILLALLA KAUPPAAN JA ISÄ
MENEE MISSÄ MENEE. SIINÄ EI OLE JÄRKEÄ.

3. Kokemukset vaimosta, lapsen äidistä

Hän kertoo, että ensimmäisen lapsen aikana oli samanaikaisesti meneillään seuru-
stelu
Hän kertoo, että he olivat seurustelleet neljä viisi kuukautta
Hän kertoo, että suhde haki paikkaansa, kaikki haki paikkaansa
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Hän kertoo, että lapsi oli tulossa, oli koulun lopettamiset, molemmat valmistuttiin
samaan aikaan
Hän kertoo, että isän huolet puretaan kotona
Hän kertoo, että huolet ja ristiriidat keskustellaan kotona vaimon kanssa
Hän kertoo, että ajan saamiseksi ollaan molemmissa mummoloissa
Hän kertoo, että vaimolla on sellaisia paikkoja, joissa hän käy, kerhoja ja muskari,
joissa tapaa toisten lasten vanhempia
Hän kertoo, että ei tiedä lyhyen seurustelun eduista, mutta haittoja ovat ainakin ne,
että alkuun ei ollut yhteistä aikaa
Hän kertoo, että he ovat olleet koko ajan lasten kanssa, käytännössä alusta saakka
Hän kertoo, että parisuhde on muuttunut sillä tavalla, että aikaa toisilleen on
vähemmän
Hän kertoo, että pari on ollut niin vähän aikaa kahdestaan, että koko ajan ovat lap-
set olleet olemassa
Hän kertoo, että he pyrkivät tekemään koko ajan töitä sen eteen, että saisivat
keskinäistä aikaa 
PARI EHTI SEURUSTELLA 4-5 KK, ENSIMMÄINEN LAPSI TULI SEURU-
STELUAIKANA. SUHDE HAKI PAIKKAANSA, MOLEMMAT VALMISTUI-
VAT SAMAAN AIKAAN. LYHYEN SEURUSTELUN EDUISTA ISÄ EI
TIEDÄ, PAHIN HAITTA ON YHTEISEN AJAN PUUTE, JONKA ETEEN HE
TEKEVÄT TÖITÄ. VAIMON KANSSA KESKUSTELLAAN HUOLET JA
RISTIRIIDAT. VAIMOLLA ON KERHO JA MUSKARI, JOSSA TAPAA TOIS-
TEN LASTEN VANHEMPIA.
Hän kertoo, että hänellä on vaimonsa kanssa hyvin samanlaiset ajatukset
Hän kertoo, että vaimon kanssa tulee myös ristiriitoja
Hän kertoo, että ristiriitoja tulee rajojen vetämisestä: missä vaiheessa voi hermos-
tua ja missä vaiheessa pitää ottaa syliin
Hän kertoo, että hänen rajojen vetäminen on sellaista, että hän ottaa mieluummin
syliin ja kertoo asiat; esim. että näin ei voi tehdä, vaimo tekee ne nopeammin
Hän kertoo, että ovat vaimonsa kanssa hyvin samanlaisia
HÄN KOKEE, ETTÄ HEILLÄ ON HYVIN SAMANLAISET AJATUKSET,
RISTIRIITOJA TULEE RAJOJEN LAITTAMISESSA LAPSILLE. HÄN OTTAA
SYLIIN JA KERTOO, VAIMO TOIMII NOPEAMMIN. HÄN KERTOO, ETTÄ
OVAT VAIMONSA KANSSA HYVIN SAMANLAISIA. HÄN PITÄÄ TÄR-
KEÄNÄ SITÄ, ETTÄ VAIMO PITÄÄ OMAT HARRASTUKSET.
Hän kertoo, että on tärkeää, että vaimo pitää omat harrastukset myös
Hän kertoo, että järjestää omat menot niin, että hänellä ei ole silloin menoja, kun
vaimo lähtee
Hän kertoo, että normaalin arkipäivän eläminen on sinänsä helppoa johtuen siitä,
että molemmat ovat samalla alalla
Hän kertoo, että heillä on samanlainen pohjakoulutus ja näkemykset ovat saman-
laiset
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HÄN KOKEE, ETTÄ ELÄMÄ ON HELPPOA, MOLEMMAT OVAT
SAMALLA ALALLA, ON SAMANLAISET NÄKEMYKSET. MOLEMMAT
OVAT SISÄLLÄ PERHEEN ASIOISSA, HOITAVAT TASAPUOLISESTI LAS-
TEN ASIOIHIN LIITTYVÄT MENEMISET.
Hän kertoo, että perhe pyrkii olemaan paljon yhdessä ja asioissa sisällä ovat
molemmat vanhemmat
Hän kertoo, että he käyvät tasapuolisesti päiväkodin illoissa, kerhossa, neuvolassa
– hän menee, joka ehtii
Hän kertoo, että he ovat olleet koko ajan lasten kanssa, käytännössä alusta saakka
Hän kertoo, että ei ole ollut sitä parisuhdetta sinä aikana
Hän kertoo, että on jouduttu neuvottelemaan joskus asioista ja miettimään, kun
lapset ovat olleet siinä
Hän kertoo, että ehkä niitä asioita olisi voitu miettiä jo aikaisemmin
Hän kertoo, että parisuhde on kaiken aikaa siinä samalla hakenut paikkaansa
Hän kertoo, että pari on selviytynyt puhumalla
Hän kertoo, että molemmilla on kuitenkin erilaiset taustat ja linjoja on jouduttu
hakemaan
Hän kertoo, että mitään suuria kriisejä ei ole tarvinnut käydä läpi
Hän kertoo, että he pääsevät kaksistaan olemaan kun lapset ovat vähän kasvaneet
Hän kertoo, että pystytään kyllä olemaan, jos vaan sellainen aika järjestetään
Hän kertoo, että he pyrkivät joka vuosi tekemään yhden tai kaksi lyhyempää tai
isompaa, korkeintaan yhden yön reissua kahdestaan
HÄN KOKEE, ETTÄ PARISUHDE ON OLLUT KOETUKSELLA, HAKENUT
PAIKKAANSA, ON NEUVOTELTU JA SELVIYDYTTY PUHUMALLA.
MOLEMMILLA ON ERILAISET TAUSTAT, LINJOJA ON HAETTU, KRII-
SEJÄ EI OLE VIELÄ OLLUT. HE PYRKIVÄT OLEMAAN JOKA VUOSI
YHDEN YÖN REISSUN KAHDESTAAN.

4. Kokemukset vaimon raskaudesta

Hän kertoo, että ensimmäisen lapsen aikana oli samanaikaisesti meneillään seuru-
stelu
Hän kertoo, että lapsi oli tulossa, oli koulun lopettamiset, molemmat valmistuttiin
samaan aikaan
Hän kertoo, että toisen lapsen tuleminen ei ollut enää mikään yllätys
Hän kertoo, että se tuntui hyvältä, mutta kun tiesi, miten niitä tehdään ja se oli sit-
ten tulossa
Hän kertoo, että toinen lapsi oli hyvin pitkälle harkittu ja raskaus ja kaikki meni
hyvin
Hän kertoo olleensa ensimmäisen lapsen odotuksen aikana perhevalmennuksessa,
toisen lapsen aikana ei oltu lainkaan
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ENSIMMÄISEN LAPSEN SYNTYMÄN AIKAAN OLI MENEILLÄÄN SEU-
RUSTELU JA MOLEMPIEN VALMISTUMINEN. TOINEN LAPSI OLI PIT-
KÄLLE HARKITTU JA HYVIN TOIVOTTU. RASKAUS MENI HYVIN.
ENSIMMÄISEN LAPSEN AIKANA HÄN KÄVI PERHEVALMENNUK-
SESSA, TOISEN EI LAINKAAN. MIES NAUTTI SIITÄ, KUN TIESI MITEN
LAPSI TEHDÄÄN JA LAPSI OLI TULOSSA.

5. Kokemukset synnytyksestä ja siihen valmistautumisesta

Hän kävi perhevalmennuksessa ensimmäisen lapsen aikana, toisen ei lainkaan
Hän kertoo, että perhe- ja synnytysvalmennus oli, silloin siinä kävin, mielenkiin-
toinen
Hän kertoo, että nuorimman lapsen syntymään liittyen on jäänyt syvästi mieleen
se, että hän oli tullut työntekijäksi maaliskuun alusta eikä hänellä ollut kesälomaa
lainkaan, lapsen piti syntyä XX. ja hänen on tarkoitus olla isyyslomalla ja pitää
kesäloma samanaikaisesti. Lapsi syntyi kuitenkin vasta XX. Hän kertoo, että joka
päivä kun hän meni töihin, hän ei pystynyt aloittamaan tai lopettamaan mitään, ei
muuta kuin putsaamaan pöytäänsä
Hän kertoo, että nuorimman lapsen odottaminen oli kuukauden verran pöydän put-
saamista, mielessä oli, tuleekohan se huomenna vai
Hän kertoo, että vanhemman lapsen aikana tilanne erosi aika tavalla
Hän kertoo, että ero johtui siitä, että hän oli nyt työssä
Hän kertoo, että kaikki oli huomattavasti rauhallisempaa, kaikki täpinä oli poissa
Hän kertoo, että jonkin verran oli uutta asiaa, paljon jo tuttuakin, sellaista, jota on
menty koulussa läpi
Hän kertoo, että hän luotti ehkä liikaakin siihen, katsoin kuin ulkopuolelta, että ei
nuo pysty minulle mitään uutta opettamaan
ENSIMMÄISEN LAPSEN AIKANA HÄN KÄVI PERHEVALMENNUK-
SESSA, TOISEN EI LAINKAAN. HÄN KOKI PERHE- JA SYNNYTYSVAL-
MENNUKSEN MIELENKIINTOISEKSI. HÄNELLÄ OLI ENNAKKOASEN-
TEITA VALMENNUSTA KOHTAAN. HÄN KATSELI KUIN ULKOPUO-
LELTA.
Hän kertoo, että sellaisille, jotka eivät ole koskaan olleet lasten tai pienten vauvo-
jen kanssa, se oli hyvä
Hän kertoo, että tuttavapiirissä on isiä, jotka vierastavat sitä vauvaa niin, että
luulee lasta syliin ottaessaan, että se menee rikki
Hän kertoo, että vauvan käsittelyssä olisi perhevalmennuksella vielä aika paljon
työsarkaa
HÄN KOKI, ETTÄ SELLAISILLE ISILLE, JOTKA EIVÄT OLE OLLEET
KOSKAAN VAUVOJEN KANSSA, VALMENNUS OLI HYVÄ. VAUVAN
KÄSITTELYSSÄ OLISI PERHEVALMENNUKSELLA PALJON TYÖSAR-
KAA.
Hän kertoo, että psyykkisen puolen asiat valmentavat synnytykseen
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Hän kertoo, että sellaista asiaa on yksi kokonainen ilta ja että se jää kovin pintapu-
oliseksi sen tilaisuuden perusteella
HÄN KOKI, PSYYKKISEN PUOLEN ASIAT VALMENTAVAT SYNNYTYK-
SEEN, YHDEN ILLAN PERUSTEELLA ASIAT JÄÄVÄT HYVIN PINTAPUO-
LISIKSI.

6. Kokemukset perheen lapsista

Hän kertoo, että perheessä on kaksi lasta, molemmat tyttöjä; toinen täyttää kolme
vuotta ja toinen on neljä kuukautta vanha
Hän kertoo, että tällä hetkellä nuorimman lapsen kohdalla on kiinteän ruuan syö-
misen aloittaminen
Hän kertoo, että pinnalla on myös uuden rytmin opettelu, kun yövalvomiset alkaa
jäädä
Hän kertoo, osallistuvansa lapsen hoitoon paljon
Hän kertoo, että oli ensimmäisen lapsen kanssa tosi paljon
Hän kertoo, että tietää, kuinka se tulee ja kuinka se menee se prosessi
Hän kertoo, että vanhempi lapsi oli puolivuotias, kun vaimo oli kesän töissä, ja hän
oli hänen kanssaan koko ajan
PERHEESSÄ ON KAKSI LASTA, 3 V:N JA 4 KK:N IKÄISET TYTÖT. MIES
HOITI VANHINTA LASTAAN, KUN VAIMO OLI TÖISSÄ. NUORIMMAN
LAPSEN SYNTYMÄ OLI MIELEENPAINUVA KOKEMUS. SYNNYTYKSEN
ODOTTAMINEN OLI PÖYDÄN PUTSAAMISTA KUUKAUDEN AJAN. HÄN
KOKI KAIKEN RAUHALLISEMPANA. KIIRE OLI POISSA. ERO JOHTUI
SIITÄ, ETTÄ HÄN OLI TYÖSSÄ. MIES TIETÄÄ TARKALLEEN, MIKÄ
VAIHE LAPSILLA ON MENOSSA RUUAN JA HOIVAN SUHTEEN. HÄN
OSALLISTUU LASTEN HOITOON PALJON.
Hän kertoo, että ei ensimmäisenkään lapsen aikana hirveesti mitään opetellut,
koska oli tehnyt sitä työkseen
Hän kertoo, että oli työskennellyt alalla
Hän kertoo, että pienemmän lapsen kanssa leikitään, annetaan tavaroita ja opetel-
laan sen kautta
Hän kertoo, että on pienemmän lapsen kanssa paljon silloin, kun on paikalla
Hän kertoo, että on lapsen kanssa nyt paljon siksi, että lapsi näkee kasvot koko
ajan, niin että lapsi muistaa, että tämä isäntä asuu meillä vielä
Hän kertoo, että haluaa, ettei lapsi rupea vierastaa häntä
Hän kertoo, että vanhempi lapsi on mukana joka paikassa, hän on ollut jalkapallo-
harjoituksissa
HÄN KOKI LASTEN HOITAMINEN HELPPOKSI KOSKA ON TYÖSKEN-
NELLYT ALALLA. PIENEMMÄN LAPSEN KANSSA LEIKITÄÄN, ANNE-
TAAN TAVAROITA JA OPETETAAN. HÄN ON PIENEMMÄN LAPSEN
KANSSA PALJON SIKSI, ETTÄ LAPSI NÄKEE HÄNEN KASVONSA JA
TUNNISTAA ISÄN. VANHEMPAA LASTA ISÄ KULJETTAA MUKANAAN
JOKA PAIKASSA, JOPA JALKAPALLOHARJOITUKSISSA.
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Hän kertoo, että nuorimmainen nukkuu kohtalaisesti – herää pari kertaa yössä
Hän kertoo, että lapsi on isonkokoinen ja syö siksi pari kertaa yössä
Hän kertoo, että ero toisen lapsen saamisen yhteydessä on se, että yksi on muuttu-
nut kahdeksi
Hän kertoo, että kun he saivat ensimmäisen lapsen siihen pisteeseen, että vaipat
saatiin häneltä pois, oppi itse käymään vessassa, on hyvin omatoiminen lapsi, niin
tuli toinen
Hän kertoo, että oli vaihe, jolloin kaikki oli hyvin rauhallista
Hän kertoo, että tuolloin aikaa oli vain perushoidolle
Hän kertoo, että siihen tuli sitten toinen lapsi ja kaikki alkoi alusta
Hän kertoo, että nyt kun niitä on kaksi, pari kuukautta sitten saatiin isompi nuk-
kumaan omaan sänkyyn
TOISEN LAPSEN SAAMISESSA OLI SE ERO, ETTÄ YHDESTÄ TULI
KAKSI. NUORIN LAPSI NUKKUU KOHTALAISESTI. HÄN SYÖ PARI KER-
TAA YÖSSÄ KOSKA ON ISOKOKOINEN. KUN VANHIMMALTA LAP-
SELTA SAATIIN VAIPAT POIS, OLI HETKEN RAUHALLISTA JA TAAS
KAIKKI ALKOI ALUSTA. ISOMPI LAPSISTA ON NUKKUNUT KAKSI
KUUKAUTTA OMASSA SÄNGYSSÄ. HÄN NUKKUI LIIAN PITKÄÄN VAN-
HEMPIEN KANSSA, JONKA SEURAUKSENA YÖELÄMÄ ON EDELLEEN
RAUHATONTA. PIDÄ ISI KÄDESTÄ KIINNI, KUULUI 3 AIKAAN YÖLLÄ.
VÄLILLÄ MOLEMMAT LAPSET HUUTAVAT YÖLLÄ.
Hän kertoo, että lapsen annettiin nukkua liian kauan vanhempien vieressä
Hän kertoo, että annettiin lapselle periksi ja yöelämä on vieläkin sitä luokkaa, että
lapsi istuu yöllä sängyllä
Hän kertoo, että viime yönäkin pari kertaa kolmen aikaan sanoi, pidä isä kädestä
kiinni
Hän kertoo, että välillä huutaa molemmat yhtä aikaa, kun vauva herää, ja siinä se
sitten on, se konkreettinen
Hän kertoo, että viimeiset vuodet on mietitty ruokavaliot ja kaikki ja vanhempi
tyttö on kasvanut siinä sivussa
Hän kertoo, että siinä tuli iho-oireita pääasiassa ja pari reaktiota
Hän kertoo, että hoitamista se ei vaatinut paljoa johtuen siitä, että se saatiin aika
nopeasti kuriin
Hän kertoo, että tytöistä molemmat ovat olleet aika työläitä
Hän kertoo, että nuorempi tytöistä on allergioiden vuoksi heräillyt öisin monen
vuoden ajan
Hän kertoo, että lapsi on heräillyt kerrasta kahteen yössä
Hän kertoo, että lapsi ei enää heräile allergioiden vuoksi mutta vuodesta kahteen
hän heräsi joka yö jostakin syystä
Hän kertoo, että hän on sitten vielä sellainen, joka nousee
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VIIMEISET VUODET ON MIETITTY ALLERGIASTA AIHEUTUNEITA
NUOREMMAN TYTÖN RUOKAVALIOITA, LAPSI ON HERÄILLYT MONIA
KERTOJA YÖSSÄ. VANHEMPI ON KASVANUT SIINÄ SIVUSSA. MOLEM-
MAT OVAT OLLEET TYÖLÄITÄ. HÄN ON SAANUT TYTTÄRIIN HYVÄN
SUHTEEN. HÄN ULKOILEE MOLEMPIEN KANSSA. PUKEMISET
TEHDÄÄN YHDESSÄ, NUKKUMAAN MENNÄÄN YHDESSÄ, AAPISET
LUETAAN YHDESSÄ. TYTÖILLÄ ON OMA TAHTO, HE EROAVAT ASIOI-
HIN KESKITTYMISESSÄ JA TEMPERAMENTISSA TOISISTAAN. TIETO-
KONE ON TEKEMISESSÄ KOVA SANA.
Hän kertoo, että on saanut molempiin tyttäriin hyvän suhteen, vaikka he ovat kovin
erilaisia
Hän kertoo, että tulee hyvin toimeen molempien tyttärien kanssa
Hän kertoo, että tekee tyttöjen kanssa aivan normaaleja asioita
Hän kertoo, että ulkoilee tyttöjen kanssa
Hän kertoo, että puetaan aina yhdessä johtuen siitä, että kaikki lähtee yhtä aikaa
aamuisin
Hän kertoo, että myös nukkumaan mennään yhtä aikaa
Hän kertoo, että aapiset luetaan yhdessä
Hän kertoo, että tietokone on kova sana
Hän kertoo, että kaikki tehdään yhdessä
Hän kertoo, että tyttöjen erot näkyvät jonkinlaisena asioihin keskittymisenä ja tem-
peramenttina
Hän kertoo, että tytöt ovat omatahtoisia, mutta monin eri tavoin erilaisia
Hän kertoo, että seuraa taipumuksia ja valmiuksia johtuen siitä, että vanhemmalla
on se vaihe, että hän oppii nyt pukemaan tai osaa jo
Hän kertoo, että hänelle pitää lukea joka ikinen asia, mitä näkyy, ja se on mielenki-
intoinen vaihe
Hän kertoo, että tukee oppimista siten, että kannustaa monipuoliseen oppimiseen
Hän kertoo, että kotona käytetään jonkin verran myös tietokonetta

7. Kokemukset lapsuuden perheestä, omista vanhemmista, sisaruksista sekä vaimon van-
hemmista

Hän kertoo, että suhteet sukulaisiin eivät ole muuttuneet, niiden kanssa ollaan
tekemisissä jonkin verran, ei hirveästi
Hän kertoo, että ajan saamiseksi ollaan molemmissa mummoloissa
Hän kertoo, että perhe voi käyttää mummoja avukseen
MOLEMMISSA MUMMOLOISSA OLLAAN AJAN SAAMISEKSI TOISIL-
LEEN. VAIMON SISARUKSILLA ON LAPSIA. MOLEMPIEN ÄIDIT HOITA-
VAT LAPSIA, ERITYISESTI HÄNEN ÄITINSÄ. HEILLÄ ON HYVÄT HOITO-
JÄRJESTELYT. JOULUA VIETETÄÄN MOLEMPIEN VANHEMPIEN
LUONA. PERHE VOI KÄYTTÄÄ MUMMOJA AVUKSEEN.
Hän kertoo, että hänen sisäruksillaan, yhdellä poikamiesveljellä, ei ole lapsia
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Hän kertoo, että joulu vietetään molempien vanhempien luona, mutta vietetään
aikaa myös ihan perheen parissa
Hän kertoo, että lapsia hoitaa lähinnä hänen äitinsä, myös vaimon vanhemmat
Hän kertoo, että heillä on ihan hyvät hoitojärjestelyt
Hän kertoo, että hänellä on itsellä yksi veli
HÄNELLÄ ON YKSI VELI. SUHTEET SUKULAISIIN EIVÄT OLE MUUT-
TUNEET. SUKULAISTEN KANSSA EI OLLA PALJOA TEKEMISSÄ. ISOÄI-
DIT HOITAVAT LAPSIA.

8. Kokemukset työstä, rahasta ja toimeentulosta sekä opiskelusta

Hän kertoo, että on työn puolesta jonkin verran matkoilla, se hiukan rajoittaa
Hän kertoo, että hänen työnsä vie aikaa
Hän kertoo, että tällä hetkellä valmentaminen on katkolla työasioiden vuoksi
Hän kertoo, että heillä on taloudellinen tilanne hallinnassa
Hän kertoo, että on paljon poissa
Hän kertoo, että on ollut parin viikon sisällä 5 päivää Virossa ja nyt yrittää olla lap-
sen kanssa
Hän kertoo, että on joutunut työssään näkemään kaikenlaista, ei pelkästään avioe-
roja vaan kaikenlaista, väkivaltaa
Hän kertoo että työn kautta on nähnyt sellaista, että haluaa tehdä töitä sen eteen,
että pitää omat asiat kunnossa
Hän kertoo, että työ on aika vaativa, jatkuvasti etenevä
Hän kertoo, että työpäivät ovat välillä kahdeksasta kymmeneen illalla
Hän kertoo, että työpäivät kestävät välillä vuorokauden
Hän kertoo, että on tällä hetkellä parin kuukauden tauolla
Hän kertoo, että joutuu työn puolesta liikkumaan, reissaamaan ja olemaan pois
kotoa ja tämä tuo elämään oman lisänsä
Hän kertoo, että työt menevät lähellä toisiaan, vaikka heillä onkin eri ammatit
Hän kertoo, että pystyvät keskustelemaan kaiken aikaa näistä
Hän kertoo, että hänen työnsä on vaihtunut siitä lähtien, kun haastateltava ja haas-
tattelija ovat tavanneet, kaksi kertaa
Hän kertoo, että reissaaminen oli siinä vielä mausteena ja siksi on nyt vaihtanut
työn
Hän kertoo tehneensä kauan töitä XXXX ihmisten parissa
Hän kertoo, että ajankäyttö ja työhön liittyvät reissut ovat sellaisia, joihin on pakko
kasvaa
Hän kertoo, että joskus raha-asiat ovat myös pulmallisia
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HÄN KERTOO, ETTÄ TALOUDELLINEN TILANNE ON HALLINNASSA.
HÄNEN TYÖNSÄ VIE AIKAA. HÄN ON PALJON POISSA KOTOA, MAT-
KOILLA. HÄNEN TYÖNSÄ ON VAIHTUNUT JO KAKSI KERTAA. HÄN
PITÄÄ REISSAAMISESTA. JOSKUS HÄN ON TYÖSSÄ KAHDEKSASTA
KYMMENEEN, VÄLILLÄ KOKO VUOROKAUDEN. NYT HÄN ON PARIN
KUUKAUDEN TAUOLLA. HÄN NÄKEE TYÖSSÄ KAIKENLAISTA, AVIOE-
ROJA JA VÄKIVALTAA JA HALUAA PITÄÄ OMAT ASIANSA KUN-
NOSSA. HÄN KESKUSTELEE VAIMONSA KANSSA AMMATTIASIOISTA
Hän kertoo, että molemmat vanhemmat ovat työssä
Hän kertoo, että perustoimeentulo on turvattu mutta kummallakaan ei ole vaki-
naista työpaikkaa
Hän kertoo, että vaikka hänellä on pitkä työkokemus
Hän kertoo, että vaimolla on työtä, mutta aivan pienissä pätkissä
Hän kertoo, että se vaatii oman soveltamisensa
Hän kertoo, että vaimo on tällä hetkellä XXX
Hän kertoo, että kohdentaa menemisen nyt enemmän työhön 
Hän kertoo, että kun nyt on saatu nämä lapset hankittua, molemmilla on suuntautu-
minen työelämän vakiinnuttamiseen
MOLEMMAT OVAT TYÖSSÄ. PERUSTOIMEENTULO ON TURVATTU
KUMMALLAKAAN EI OLE VAKITUISTA TYÖPAIKKAA. HÄNELLÄ ON
PITKÄ TYÖKOKEMUS. VAIMO ON PÄTKÄTÖISSÄ. MOLEMMAT SUUN-
TAUTUVAT TYÖELÄMÄN VAKIINNUTTAMISEEN.
Hän kertoo, että oli päättänyt opiskelun, vaimo jatkoi vielä jonkin aikaa
Hän kertoo, että molemmat opiskelevat jatkuvasti
Hän kertoo, että vaimo on kouluttautunut lasten asioihin koko ajan lisää ja on
hakeutumassa myös yliopiston puolelle
HE OPISKELEVAT JATKUVASTI. VAIMO AIKOO HAKEUTUA YLIOPIS-
TOON.

9. Kokemukset harrastuksista, kavereista ja kaveriperheistä

Hän kertoo, että kaverisuhteet ovat muuttuneet, ne hyvät kaverit ovat täällä, yhtey-
denpitokerrat ovat muuttuneet, ne ovat vähentyneet
Hän kertoo, että hänen kaverinsa tulevat työelämän ja harrastusten kautta – ne ovat
siinä koko ajan
Hän kertoo, että heillä on samanlaisia tuttavaperheitä, joissa on isompia lapsia kuin
heillä
Hän kertoo, että hänellä on muutama hyvä kaveri, joilla on sama elämäntilanne –
heidän kanssaan pohditaan niitä
Hän kertoo, että hänellä ei ole ollut sellaisia huolia, mikä olisi vaatinut purkua
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PERUSKAVERIPIIRI ON SÄILYNYT, MUUTAMA HYVÄ KAVERI, JOLLA
ON SAMA ELÄMÄNTILANNE. SE ON HENKIREIKÄ. KAVERISUHTEET
OVAT MUUTTUNEET SITEN, ETTÄ YHTEYDENPITOKERRAT OVAT
VÄHENTYNEET. KAVERIPIIRISSÄ HE OVAT OLLEET EDELLÄKÄVI-
JÖITÄ NAIMISIINMENOSSA. UUDET KAVERIT OVAT TULLEET
TYÖELÄMÄN JA HARRASTUSTEN KAUTTA. HEILLÄ ON TUTTAVINA
LAPSIPERHEITÄ. TUTTAVAPERHEISTÄ (6-7 PERHETTÄ) EI OLE AINUT-
KAAN ERONNUT. TUTTAVAPERHEILLÄ ON 1-3 LASTA SEKÄ TYTTÖJÄ
ETTÄ POIKIA.
Hän kertoo, että pyrkii pitämään yhteydet kavereihin, se on oma henkireikä
Hän kertoo, että kaveripiiri on melkein kaikki menneet naimisiin
Hän kertoo, että parhaat kaverit ovat pysyneet, peruskaveripiiri on säilynyt
Hän kertoo, että ne uudet kaverit, jotka ovat tulleet erilaisten vaiheiden kautta
mukaan, kuten armeija, koulu jne., eivät kuulu siihen ystäväpiiriin, ne on jääneet
kauemmaksi, melkein pois
Hän kertoo, että heidän kaveripiiristään ei ole eronnut ainutkaan pari
Hän kertoo, että he ovat parina olleet tuossa kaveripiirissä sellainen edelläkävijä-
pari: he olivat ensimmäiset, jotka menivät siitä kaveripiiristä naimisiin
Hän kertoo, että kavereilla on lähes kaikilla lapsia
Hän kertoo, että heidän kaveripiirissään on noin kuusi – seitsemän perhettä, joiden
kanssa he ovat tekemisissä
Hän kertoo, että heidän tuttavaperheillään on sekä tyttöjä että poikia, yhtä, kahta ja
kolmea lasta
Hän kertoo, että on oppinut lapselta sen, että vapaa-aikaa ei ole tai sen hyödyntä-
minen on erilaista
Hän kertoo, että tämän lisäksi hän valmentaa jääkiekkojoukkuetta
Hän kertoo, että tällä hetkellä valmentaminen on katkolla työasioiden vuoksi
Hän kertoo, että tällä hetkellä miettii koko ajan aina syksyisin, että ei enää, mutta
ei sitä pysty jättämään, kun on sitä 25 vuotta tehnyt (oma pelaaminen ja valmenta-
minen)
Hän kertoo, että pari on voinut pitää oman harrastuksensa
Hän toimii valmentajana XXXX jalkapallojoukkueessa johtuen siitä, että se ei
vaadi ajallisesti niin paljon
Hän kertoo, että heidän toimikautensa on puoli vuotta ja he tapaavat kerran tai
kaksi kertaa viikossa – se on ajallisesti vähän
Hän kertoo, että vanhempi tytär pelaa samassa joukkueessa, vaikka ei ole
mitenkään erilainen
VAPAA-AIKAA EI OLE, TAI SEN HYÖDYNTÄMINEN ON ERILAISTA.
KOSKA HÄN ON TEHNYT PELAAMISTA JA VALMENTAMISTA JO 25
VUOTTA, SITÄ ON VAIKEA JÄTTÄÄ. VALMENTAMINEN ON OLLUT
KATKOLLA, MUTTA NYT HÄN ON ALOITTANUT XXXX JALKAPALLO-
JOUKKUEEN VALMENTAMISEN JÄLLEEN – VANHEMMAN
TYTTÄRENSÄ KANSSA. SE EI VAADI AJALLISESTI NIIN PALJON.
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Hän kertoo, että on miettinyt harrastusten valintoja
Hän kertoo, että joutuu selvittämään kaikki tyttöjen harrastukset, joista ei tiedä
yhtään mitään
Hän kertoo, että jos olisi poikia, tietäisi tarkkaan, mitä harrastuksia ja miten niitä
löytyisi, olisi suurin piirtein henkilöt ja kaikki
Hän kertoo, että siitä puolesta ei tiedä vielä mitään, se on aivan uusi alue ja siinä
mukana oleminen on ollut vähäistä
HÄN HALUAA SELVITTÄÄ TYTTÖJEN TAIPUMUKSET JA VALMIUDET
HARRASTUKSIIN, HENKILÖT JNE.

10. Kokemukset kasvatusperiaatteista

Hän kertoo, että hänen ohjenuoransa kasvatuksessa on turvallinen elämä
Hän kertoo, että pitää olla turvallinen suhde joka tilanteessa
HÄNEN OHJENUORANSA ON TURVALLINEN SUHDE, TURVALLINEN
ELÄMÄ.
Hän toivoo, että kun lapset menevät kouluun he eivät ole ensimmäisenä osoitta-
massa sormella jos koulussa on kehitysvammainen lapsi tai muuten erilainen
Hän kertoo, että heillä on paljon keskusteltu siitä, että toiset ovat erilaisia
HÄN TOIVOO, ETTÄ HÄNEN LAPSENSA OPPIVAT YMMÄRTÄMÄÄN ERI-
LAISUUTTA. HÄN KESKUSTELEE SIITÄ. HÄN KOKEE TÄRKEÄKSI TUR-
VALLISEN ELINPIIRIN, OMAN ITSENÄISYYDEN, ITSELUOTTAMUKSEN.
HÄN TOIVOO LAPSISTAAN SELLAISIA, ETTÄ HE PÄRJÄÄVÄT MAAIL-
MASSA. HÄN TOIVOO OSAAVANSA KANNUSTAA LAPSIAAN OMIIN
VALINTOIHIN.
Hän kertoo, että hänen tulevaisuuden toiveensa liittyy siihen, että saa todella
annettua
lapsille turvallisen elinpiirin ja sellaiset eväät, että ne pystyy omana itsenään, luot-
tamaan itseensä ja siihen, että he pärjäävät maailmassa
Hän kertoo, että toivoo, että lasten perusturvallisuus ja itseluottamus olisivat koh-
dallaan
Hän kertoo, että toivoo pystyvänsä kannustamaan heitä omiin valintoihin

11. Kokemukset terveydenhuollon edustajista

Hän kertoo, että tukea hän ei kaivannut
Hän kertoo, että ympärillä on jatkuvasti sellainen verkosto takana
Hän kertoo, että ympärillä on sosiaaliturvajärjestelmät, jotka ovat paremmassa
mallissa kuin muualla niitä verrattaessa
Hän kertoo, että joku kätilö yritti tulla opettamaan vaipan vaihtoa, mutta hän ehti
tehdä sen itse ennen kuin kätilö tuli
Hän kertoo, että terveydenhuollolla on ollut tosi suuri rooli johtuen siitä, että on
pienet lapset ja allergiaongelmat jne.
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Hän kertoo, että terveydenhuollon osuudessa näkee sen, että kaikki paperit tulevat
vaimon nimellä
Hän kertoo, että nuoremmankin tyttären sairauspaperit tulevat äidin nimellä
Hän kertoo, että se on edelleen hyvin äitisuuntautunutta
Hän kertoo, että kun yhdessä ollaan lääkärissä, niin asiat kohdistetaan usein äitiin
Hän kertoo, että asia on sitten toisin, kun hän käy yksin lapsen kanssa neuvolassa
HÄN EI KAIVANNUT TUKEA. HÄN KERTOO TILANTEESTA, JOSSA
KÄTILÖ TULI OPETTAMAAN HÄNTÄ MUTTA HÄN OLI JO TEHNYT
HOIDOT. TERVEYDENHUOLLON ROOLI ON SUURI, KUN ON PIENET
LAPSET JA ALLERGIAONGELMAT. HÄN KOKEE, ETTÄ EI OLE KAI-
VANNUT TUKEA. NUORIMMANKIN PAPERIT TULEVAT ÄIDIN
NIMELLÄ, TOIMINTA ON ÄITISUUNTAUTUNUTTA, ELLEI KÄY YKSIN
LAPSEN KANSSA NEUVOLASSA. YMPÄRILLÄ ON VERKOSTO JA SOSI-
AALITURVAJÄRJESTELMÄ.
Tämän jälkeen sijoitin jokaisen merkitysyksikön, siitä tehdyn muunnoksen, aineis-
toa jäsentävään sisältöalueeseen ja muodostin yksilökohtaisen sisältöalueittaisen
merkitysrakenteen.

Isä numero 2, sisältöaluekohtainen merkitysrakenne

1. Kokemukset elämänmuutoksesta
Hän kokee, että kaikki asiat muuttuivat. Muutos oli niin suuri, että siihen oli vaikea val-
mentautua. Elämä muuttui rauhalliseksi, ei tarvinnut olla menossa tai järjestelemässä kai-
kenmoista, voi ajatella perhettä ja työtä, kohdentaa voimavaroja oman elämän turvaami-
seen. Hän koki, että nuoremman tyttären maito- ja vilja-allergian hoitamisessa oli kova
opetteleminen. Hän kokee, että arjessa on selvä rytmi. Työt jaetaan tasapuolisesti ja hän
kokee osallistuvansa kaikkeen kotona.
2. Kokemukset omasta isyydestä

Hän oli kotona ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen koko vuoden, toisen lapsen aikana
yhden kuukauden. Hän koki toisen kerran isäksi tulemisen paljon rauhallisemmaksi kuin
ensimmäisen johtuen siitä, että hän oli työssä. Hän kokee isyyden vastuuna ja yhdessä
kasvamisena, johon kuuluvat hoiva ja oleminen lasten kanssa. Lapsen sukupuoli ei ole
isälle tärkeä, sitä ei voi määrätä. Hän on ollut poikien maailmassa paljon. Tyttöjen ja poi-
kien leikit ovat erilaisia. Tytöt matkivat äitiä. Hän haluaa tukea tyttöjen kasvua tytöiksi.
Se on opettavaista. Hän kokee, että heillä ollaan paljon lasten kanssa, molemmat lapset
vievät aikaa ja on oltava kotona aivan täydellisesti. Pienten vauvojen kanssa läheisyys
syntyy leikkimään opettelemisesta, johon lattia on hyvä paikka. Lapsi aistii läsnäolon.
Hän kokee että molemmat oppivat toisiltaan. Hän kokee itsensä oikeudenmukaiseksi ja
turvalliseksi isäksi. Hän on paikalla ja läsnä, televisio ei mene lasten tarpeiden edelle.
Hän ottaa muut huomioon. Hän kokee saaneensa vaikutteita isyydelleen omasta kodis-
taan, suhteestaan omaan isään. Hän kokee, että ammatillisella suuntautumisella, harras-
tuksella valmentajana ja työkokemuksella on merkitystä. Isänä olemisen hän kokee asioi-
den ja aikataulujen sovitteluna. Itsellekin on luotava yksitoikkoinen maailma. Hän kokee
osoittavansa vastuullisuutta . Pitkäjänteisyys on kasvanut. Valvoakin jaksaa pari yötä ja
päivää. Isyys rakentuu hänelle turvallisesta elinympäristöstä, perusturvan saamisesta ja



58
antamisesta elämiseen itselle ja muille. Isyys on myös läsnäoloa, hänelle riittää normaali
perhe-elämä. Isyys on kasvattanut häntä, tuonut vakiintumista. Hän pitää menemisestä,
mutta kohdentaa sen eri tavalla, työhön. Hän kokee, että huolet täytyy purkaa pois. Hän
kaipaa perhettään, kun on poissa. Hän kokee, että kännykkäisä ei ole väärin. Hän kokee,
että koska heille lapset tulivat opiskelujen välissä, lapsiluvusta ei keskustella pitkään
aikaan. Hän kokee, että Suomessa on turvallista olla isä.
3. Kokemukset vaimosta, lapsen äidistä

Pari seurusteli 4-5 kk. Ensimmäinen lapsi tuli seurusteluaikana. Suhde haki paikkaansa,
molemmat opiskelivat ja valmistuivat. Hän koki lyhyen seurustelun haitaksi yhteisen ajan
puutteen. Hän kokee tärkeäksi molempien omat harrastukset. Hän kokee, että parisuhde
on ollut koetuksella ja hakenut paikkaansa. Hän kokee neuvotelleensa vaimonsa kanssa,
ja he ovat selviytyneet puhumalla. Hän kokee, että koska heillä on erilaiset taustat, on
haettu linjoja. Kriisejä heillä ei ole ollut. He pyrkivät olemaan joka vuosi yhden yön reis-
sun kahdestaan. Hän kokee että vaimon kanssa voi keskustella huolensa ja ristiriitansa.
Hän kokee, että heillä on vaimon kanssa hyvin samanlaiset ajatukset. Ristiriitoja tulee
rajojen laittamisessa lapsille. Hän kokee vaimonsa toimivan nopeammin. Hän ottaa lap-
sen syliin ja kertoo asian lapselle. Hän kokee elämänsä helpoksi johtuen siitä, että he ovat
samalla alalla. Hän kokee, että heidän näkemyksensä ovat samanlaiset. Molemmat ovat
sisällä perheen asioissa. He hoitavat tasapuolisesti lasten asioihin liittyvät menemiset.
4. Kokemukset raskaudesta

Pari seurusteli kun he saivat ensimmäisen lapsen. He myös opiskelivat ja valmistuivat
samaan aikaan. Toinen lapsi oli harkittu ja hyvin toivottu. Hän nautti, kun tiesi, miten
lapsi tehdään ja lapsi oli tulossa. Raskaus meni hyvin.
5. Kokemukset synnytyksestä ja siihen valmistautumisesta

Hän kävi perhevalmennuksessa ensimmäisen lapsen aikana, toisen ei lainkaan. Hän koki
perhe- ja synnytysvalmennuksen mielenkiintoiseksi, mutta hänellä oli ennakkoasenteita,
hän koki itsensä ulkopuoliseksi. Hän koki, että toisen lapsen synnytyksen odottaminen oli
pöydän putsaamista kuukauden ajan. Synnytys oli mieleenpainuva kokemus. Hän koki
kaiken rauhallisemmaksi johtuen siitä, että hän oli työssä. Hän koki, että psyyken puolen
asiat valmentavat synnytykseen, mutta ne jäivät hyvin pintapuolisiksi.
6. Kokemukset perheen lapsista

Perheessä on kaksi tytärtä, 3 v ja 4 kk. Toisen lapsen saamisessa oli se ero, että yhdestä
tuli kaksi. Hän hoiti vanhinta lastaan, kun vaimo oli töissä. Hän kokee tuntevansa las-
tensa hoitoon liittyvät asiat ja osallistuu lasten hoitoon paljon. Hän kokee lasten hoitami-
sen helpoksi, koska on työskennellyt alalla. Hän leikkii pienimmän lapsen kanssa paljon,
antaa tavaroita ja opettaa johtuen siitä, että hän kokee tärkeäksi, että lapsi oppii tunnista-
maan hänen kasvonsa. Vanhin lapsi on mukana kaikkialla myös jalkapalloharjoituksissa.
Hetken oli rauhallista, mutta kaikki alkoi taas alusta. Isompi lapsi nukkuu omassa sän-
gyssä. Hän kokee, että lapsi nukkui liian pitkään vanhempiensa kanssa. Hän kokee, että
yöelämä on siitä johtuen rauhatonta. Välillä molemmat lapset huutavat yöllä. Nuorem-
man lapsen allergiaongelmat ovat vieneet energiaa ja vanhempi lapsi on kasvanut sivussa.
Hän kokee, että molemmat lapset ovat olleet työläitä. Hän kokee suhteensa tyttäriin
hyväksi. Hän ulkoilee molempien kanssa, kaikki tehdään yhdessä, pukemiset, nukku-
maanmenot, luetaan aapiset. Hän kokee, että tytöillä on oma tahto, he eroavat asioihin
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keskittymisessä ja temperamentissa. Vanhin oppii juuri pukemaan. Hän kannustaa lapsi-
aan monipuoliseen oppimiseen, jonka hän kokee mielenkiintoiseksi. Hän kokee tietoko-
neen tärkeäksi välineeksi.
7. Kokemukset lapsuuden perheestä, omista sisaruksista ja isovanhemmista

Molemmissa mummoloissa ollaan ajan saamiseksi toisilleen. Hänellä on yksi veli, vai-
molla on sisaruksia. Muutoin ei sukulaisten kanssa ei olla paljoa tekemisissä. Molemmat
mummot hoitavat heidän lapsiaan, erityisesti hänen äitinsä.
8. Kokemukset työstä, rahasta, toimeentulosta ja opiskelusta

Hän kokee, että taloudellinen tilanne on hallinnassa, hänen työnsä vie paljon aikaa. Hän
on paljon matkoilla, poissa kotoa. Työpaikka on vaihtunut jo kaksi kertaa tapaamisi-
emme välillä. Hän pitää reissaamisesta. Joskus työpäivät ovat kahdeksasta kymmeneen.
Nyt hän on parin kuukauden tauolla. Työssään hän näkee kaikenlaista, avioeroja ja väki-
valtaa. Hän kokee, että omat asiat tulee pitää kunnossa. Ammattiasioista hän keskustelee
vaimon kanssa. Molemmat ovat työssä. Perustoimeentulon hän kokee olevan kunnossa,
vaikka kummallakaan ei ole vakituista työpaikkaa. Hän kokee, että heistä molemmat
suuntautuvat työelämän vakiinnuttamiseen ja vaimo aikoo hakeutua yliopistoon.
9. Kokemukset harrastuksista, kavereista ja kaveriperheistä

Hän kokee, että hänellä on muutama hyvä kaveri, jolla on sama elämäntilanne. Hän
kokee sen henkireiäksi. Kaverisuhteet hän kokee muuttuneen siten, että yhteydenpitoker-
rat ovat vähentyneet. Hän kokee olleensa edelläkävijä kaveripiirissään naimisiinmenossa.
Heidän tuttavaperheensä (6-7 perhettä) ovat lapsiperheitä (1-3 lasta) sekä tyttöjä että poi-
kia. Tuttavaperheistä ei ainutkaan ole eronnut. Vapaa-aikaa ei ole tai se hyödyntäminen
on erilaista. Hän kokee, että pelaamista on vaikea jättää. Se on ollut katkolla, mutta nyt
hän aloitti XXX jalkapallojoukkueen valmentamisen vanhemman tyttären kanssa. Se ei
vie paljoa aikaa. Hän haluaa selvittää tyttöjen taipumukset ja valmiudet harrastuksiin.
10. Kokemukset kasvatusperiaatteista
Hän kokee, että hänen kasvatusperiaatteensa ovat turvallinen suhde ja turvallinen elämä.
Hän toivoo, että hänen lapsensa ymmärtävät erilaisuutta. Hän pitää sitä tärkeänä ja kes-
kustelee siitä lastensa kanssa. Hän kokee tärkeäksi turvallisen elinpiirin, itsenäisyyden ja
itseluottamuksen. Hän toivoo lastensa pärjäävän maailmassa ja pitää tärkeänä lastensa
kannustamista omiin valintoihin.
11. Kokemukset terveydenhuollosta
Hän koki, ettei tarvinnut tukea. Hän kertoo tilanteesta, jossa kätilö aikoi opettaa häntä,
mutta hän oli jo tehnyt hoidot. Hän kokee, että terveydenhuollon rooli on suuri. Hän
kokee, että toiminta on äitisuuntautunutta. Kaikki lapsen paperit tulevat aina äidin
nimellä.

4. Yksilökohtaisten merkitysrakenteiden laatiminen (Giorgi 1985, 2000, Perttula 1995b,
1998). Esitän tässä esimerkkinä Isän numero 2 yksilökohtaisen situationaalisen merkitys-
rakenteen:

Isä on 25-vuotias ihmissuhdetyössä toimiva mies. Opiskelijapari seurustelee 4-5 kuu-
kautta. Tulee yllätysraskaus. Suhde hakee paikkaansa. Pari avioituu. Lyhyen seurustelun
suurin haitta on yhteisen ajan puute. Raskaus muuttaa monia asioita. Muutos on suuri, sii-
hen on vaikea valmentautua. Elämä muuttuu rauhalliseksi. Nyt voi ajatella perhettä ja työtä.
Voimavaroja voi kohdentaa oman elämän turvaamiseen.
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Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen isä on kotona koko lapsen ensimmäisen elinvuo-
den vaimon ollessa työssä. Vanhimman tyttären ollessa alle 3-vuotias perheeseen syntyy
pikkusisko. Toinen lapsi on pitkälle harkittu ja hyvin toivottu. Raskaus menee hyvin. Mies
nauttii siitä, kun tietää, miten lapsi tehdään ja saa raskauden aikaan. Isä on molemmissa
synnytyksissä mukana. Lapsen sukupuoli ei ole isälle tärkeää, sitä ei voi määrätä. Mies on
ollut poikien maailmassa paljon. Tyttöjen ja poikien leikit ovat erilaisia. Isä kokee sen opet-
tavaisena ja jännänä. Isä haluaa tukea tyttöjen kasvua tytöiksi.

Ensimmäisen lapsen aikana isä käy perhevalmennuksessa, toisen ei lainkaan. Hän kokee
perhe- ja synnytysvalmennuksen mielenkiintoisena. Hänellä on ennakkoasenteita valmen-
nusta kohtaan. Hän katselee sitä ulkopuolelta. Hän kokee, että valmennus on hyvä sellai-
sille isille, jotka eivät ole olleet koskaan vauvojen kanssa. Vauvan käsittelyssä perheval-
mennuksella on työsarkaa. Isä pitää tärkeänä psyyken huomioimista synnytykseen valmen-
tamisessa. Isä kokee, että yhden illan perusteella asiat jäävät pintapuolisiksi. Vieri-
hoito-osastolla kätilö opettaa häntä, kun hän on jo tehnyt hoidot. Nuorimmalla tyttärellä on
maito- ja vilja-aineallergia. Terveydenhuollon rooli on suuri, kun on pienet lapset ja aller-
giaongelmat. Lasten paperit tulevat aina äidin nimellä. Hän kokee, että toiminta on äiti-
suuntautunutta.

Nuorimman lapsen syntymä on mieleenpainuva kokemus. Synnytyksen odottaminen on
pöydän putsaamista kuukauden ajan. Synnytyksen jälkeen isä on isyyslomalla kuukauden.
Koko prosessi on rauhallinen. Isä kokee sen johtuvan siitä, että hän on työelämässä. Hän
kokee tyytyväisyyttä. Hän kokee, että arjessa on selvä rytmi, joka sujuu luontevasti. Isä
osallistuu kodin kaikkiin töihin, silittää myös omat vaatteensa mutta ei käytä pesukonetta.
Mies tietää tarkalleen, mikä vaihe lapsilla on menossa ruuan ja hoivan suhteen. Hän osal-
listuu aktiivisesti lasten hoitoon. Isä kokee nuoremman tyttären maito- ja vilja-allergian
hoitamisen rankaksi.

Toisen lapsen synnyttyä yhdestä tuli kaksi. Lapsi nukkuu kohtalaisesti, syö pari kertaa
yössä. Kun vanhin lapsi jättää vaipat pois, on hetken rauhallista ja kaikki alkaa alusta. Van-
hin lapsista nukkuu omassa sängyssä. Koska hän nukkui liian pitkään vanhempien kanssa,
yöelämä on edelleen rauhatonta. Isä kertoo, että välillä molemmat lapset huutavat yöllä
yhtä aikaa. Allergiasta kärsivä lapsi heräilee useita kertoja yössä. Vanhempi lapsista kasvaa
sivussa. Molemmat lapset ovat olleet työläitä. Isällä on hyvä suhde tyttäriin. Hän pukee,
lukee, laittaa nukkumaan ja ulkoilee molempien lasten kanssa yhtä aikaa. Tytöillä on oma
tahto: he eroavat toisistaan keskittymiskyvyn ja temperamentin suhteen.

Isä kertoo saaneensa vaikutteita isyydelleen omasta kodistaan, suhteesta omaan isäänsä.
Ammatillisella suuntautumisella ja työkokemuksella on merkitystä. Hän kokee, että pitkä
valmentajatoiminta, jota hän jatkaa vanhimman tyttärensä kanssa harrastuksena, on autta-
nut. Hän osoittaa vastuullisuutta. Pitkäjännitteisyys on lisääntynyt lasten myötä. Hän ker-
too jaksavansa lasten kanssa. Isänä oleminen on asioiden ja aikataulujen sovittelua. Hän
kokee, että on pakko luoda yksitoikkoinen ajatusmaailma itselle. Henkilökohtaisille harras-
tuksille, joita isä pitää tärkeänä, ei jää aikaa. Hänelle isyys merkitsee turvallista elinympä-
ristöä ja perusturvaa. Isyys on läsnäoloa. Hän kokee, että isänä olemiseen kuuluu vastuu,
yhdessä kasvaminen ja hoiva. Molemmat oppivat toisiltaan. Lasten kanssa ollaan paljon.
Kotona oleminen on täysipainoista. Televisio ei mene lasten tarpeiden edelle. Hän kokee
olevansa oikeudenmukainen ja turvallinen isä. Hän ottaa muut huomioon. Heidän lapsensa
tulivat opiskelujen välissä. Lapsiluvusta ei neuvotella pitkään aikaan. Hän kokee, että Suo-
messa on turvallista olla isä.
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Vanhemmat ovat työelämässä. Perustoimeentulo on turvattu. Kummallakaan ei ole vaki-
tuista työpaikkaa. Hänellä on pitkä työkokemus. Vaimo on pätkätöissä. Molemmat suun-
tautuvat työelämän vakiinnuttamiseen nyt, kun lapset on hankittu. Hän kokee, että talou-
dellinen tilanne on hallinnassa. Hän on paljon poissa kotoa, matkoilla. Hänen työnsä on
vaihtunut jo kaksi kertaa. Hän pitää reissaamisesta, mutta kohdentaa sen nyt eri tavalla, työ-
hön. Joskus hän on työssä kahdeksasta kymmeneen, välillä koko vuorokauden. Hän kokee,
että kännykkäisä ei ole väärin. Silläkin tavalla voi olla läsnä ja näyttää, että välittää. Nyt
hän on työstä parin kuukauden tauolla. Hän näkee työssään monenlaisia ongelmia. Hän
haluaa pitää omat asiansa kunnossa. Vaimon kanssa keskustellaan huolet ja ristiriidat. Hän
keskustelee vaimonsa kanssa myös ammattiasioista.

Isyys on kasvattanut häntä, tuonut vakiintumista. Hän kaipaa perhettä, kun on poissa
kotoa. Isä kokee, että lasten hoitaminen on hänelle helppoa. Pienemmän lapsen kanssa lei-
kitään, annetaan tavaroita ja opetetaan. Hän pitää tärkeänä sitä, että lapsi näkee hänen kas-
vonsa ja tunnistaa isän. Hän pitää tärkeänä jatkuvaa läsnäoloa pienten lasten kanssa. Lattia
on yhdessäoloon hyvä paikka. Lapsi aistii läsnäolon. Vanhempaa lasta isä kuljettaa muka-
naan joka paikassa, jopa jalkapalloharjoituksissa. Hän pitää tärkeänä selvittää tyttöjen tai-
pumukset ja valmiudet harrastuksiin. Vanhin tytär oppii juuri pukemaan. Hänelle pitää
lukea kaikki, mikä näkyy. Tietokoneen käyttö on tärkeää. Hän kokee lapsen oppimisen mie-
lenkiintoiseksi ja kannustaa lapsiaan monipuoliseen oppimiseen.

Molemmat vanhemmat ovat samalla alalla: ajatukset ovat hyvin samanlaiset, vaikka
taustat ovat erilaiset. Ristiriitoja tulee rajojen laittamisessa lapsille. Isä ottaa lapsen syliin
ja kertoo kiellon, vaimo toimii nopeammin. Hän kokee elämän helpoksi. Molemmat ovat
sisällä perheen asioissa. Kaikki työt ja toiminnat jaetaan tasapuolisesti, sairaalareissutkin.
Mies kokee, että parisuhde on ollut koetuksella. Se on hakenut paikkaansa, on neuvoteltu
ja selviydytty puhumalla. Kriisejä ei ole vielä ollut. Molemmat opiskelevat edelleen työn
ohessa. Vaimolla on tavoitteena hakeutua yliopisto-opintoihin. He pyrkivät olemaan joka
vuosi vähintään yhden yön reissun kahdestaan. Hän kokee, että normaali perhe-elämä riit-
tää. Hän kokee, että ei ole kaivannut tukea. Hänellä on muutama hyvä kaveri, joilla on sama
elämäntilanne. Perhe voi käyttää mummoja avukseen. Ympärillä on verkosto ja sosiaalitur-
vajärjestelmä. Vaimolla on kerho ja muskari, jossa tapaa toisten lasten vanhempia.

Perhe viettää aikaa molemmissa mummoloissa ajan saamiseksi toisilleen, muiden suku-
laisten kanssa ei olla paljoa tekemisissä. Hänellä on yksi veli. Vaimon sisaruksilla on lapsia.
Molempien äidit hoitavat heidän lapsiaan, erityisesti hänen äitinsä. Heillä on hyvät hoito-
järjestelyt. Joulua vietetään molempien vanhempien luona, mutta ollaan myös omassa
kodissa.

Hänen kaverisuhteensa ovat muuttuneet, yhteydenpitokerrat ovat vähentyneet. Peruska-
veripiiri on tullut työelämän ja harrastusten kautta. Kaverit ovat henkireikä. Kaveripiirissä
he ovat olleet edelläkävijöitä naimisiinmenossa. Tuttavat ovat lapsiperheitä. Hän pitää tär-
keänä erilaisuuden ymmärtämistä. Hän toimii vanhimman tyttären kanssa kehitysvam-
maisten jalkapallovalmentajana. Hän kokee tärkeäksi turvallisen elinpiirin, oman itsenäi-
syyden ja itseluottamuksen. Hän toivoo lapsensa pärjäävän maailmassa. Hän toivoo osaa-
vansa kannustaa lapsiaan omiin valintoihin.
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3.6.2 Yleisen merkitysrakenteen muodostaminen

II Osa (Giorgi 1985, 1996, Perttula 1995a, 1995 b, 1995c, 1998, 2000)
Siirryin kaikkien tutkittavien yksilökohtaisista kertomuksen muodossa olevista merki-

tysrakenteista kaikki tutkittavat kattavaan yleiseen merkitysrakenteeseen. Tämän vaiheen
pyrkimyksenä on tavoittaa käsitteellisesti yleistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Perttula
1995a, 1998). Yleinen situationaalinen merkitysrakenne voidaan esittää monella tavalla.
(Giorgi 1985,1989, 2000.) Perttula (1995b) korostaa sitä, että yleisen merkitysrakenteen
muotoilu erityistieteissä edellyttää, että tutkijan on päätettävä yleisyystason mielekkyys
sekä tutkittavan ilmiön että tiedon kommunikoituvuuden kannalta (Wertz 1988). Tärkeää
on, että yleinen merkitysrakenne sisältää jokaisen tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysra-
kenteissa esiinnousseet tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset sisällöt. Yleisen situationaa-
lisen merkitysrakenteen tulee kuvata ilmiön parhainta yleistä merkitystä (Giorgi 1989,
2000).

Tutkimukseni toinen osan analyysivaihe käynnistyi tutkimusasenteen omaksumisen
vaiheella, jolloin yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet mielletään metodin toi-
sen osan tutkimusaineistoksi (Perttula 1995b), jotka eivät enää edusta tiettyjen ihmisten
koetun maailman kuvauksia vaan ne ovat esimerkkejä tutkimuskohteeseen suuntautuvasta,
tutkittavaa ilmiötä kuvaavasta yleisestä. Yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet
mielletään ehdotelmiksi yleisestä kokemuksia koskevasta tiedosta (Perttula 1995b, 1998).
Kukin yksilökohtainen situationaalinen merkitysrakenne jaettiin merkityssuhteisiin.
Tuloksia kutsutaan merkityssuhde-ehdotelmiksi (Perttula 1995b, 1998, 2000). Analyysi
eteni yksilökohtaisista situationaalisista merkitysrakenteista yleiseen situationaaliseen
merkitysrakenteeseen seuraavasti:

II Osan 1. vaihe

Yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet jaettiin merkityksen sisältämiin yksi-
köihin ja nämä merkityksen sisältävät yksiköt tiivistettiin yleiselle kielelle, jossa yksilölli-
nen kokemus ei ollut enää esillä.

Kuvaan esimerkkinä esittämäni Isän numero 2 yksilökohtaisen merkitysrakenteen jaka-
misen merkityssuhteisiin ja sen alapuolelle kursiivilla vastaavan merkityssuhde-ehdotel-
man:

Isä numero 2

1 Hän on 25–vuotias ihmissuhdealalla työskentelevä mies. Opiskelijapari ehti seurus-
tella 4-5 kuukautta, kun heille tuli yllätysraskaus. Suhde haki paikkaansa, molemmat val-
mistuivat samaan aikaan. Pari avioitui. (Opiskelijapari seurustelee muutaman kuukauden,
koska heille tulee yllätysraskaus. Suhde hakee paikkaansa. Molemmat valmistuvat samaan
aikaan. Pari avioituu. Mies on 25–vuotias. Mies työskentelee ihmissuhdealalla).

2 Lyhyen seurustelun suurin haitta on yhteisen ajan puute. Raskauden myötä asiat muut-
tuivat päälaelleen. Muutos oli niin suuri, että siihen on vaikea valmentautua. Hän kokee,
että lapsen saaminen muutti hänen elämänsä rauhalliseksi. Ei tarvitse olla menossa tai jär-
jestelemässä kaikenmoista. Nyt voi ajatella perhettä ja työtä. Hän kokee, että voi kohdentaa
voimavaroja oman elämän turvaamiseen. (Lyhyen seurustelun haittana on yhteisen ajan
puute. Raskaus muuttaa asiat päälaelleen. Muutos on suuri, eikä siihen voi valmentautua.
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Lapsen saaminen muuttaa elämän rauhalliseksi. Miehen ei tarvitse olla järjestelemässä
menoja. Voidaan ajatella perhettä ja työtä. Voimavarat voidaan kohdentaa oman elämän
turvaamiseen)

3 Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen hän oli kotona koko lapsen ensimmäisen elin-
vuoden vaimon ollessa työssä. (Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen mies on koko vuo-
den kotona ja vaimo on työssä.)

4 Vanhimman tyttären ollessa alle 3-vuotias perheeseen syntyi pikkusisko. Toinen lapsi
oli pitkälle harkittu ja hyvin toivottu. Raskaus meni hyvin. Mies nautti siitä, kun tiesi miten
lapsi tehdään ja sai raskauden aikaan. Isä oli molemmissa synnytyksissä mukana. ( Esikoi-
sen ollessa alle 3–vuotias syntyy toinen lapsi. Toinen lapsi on harkittu ja toivottu. Mies
nauttii siitä, kun tietää miten lapsi tehdään ja saadaan lapsi aikaan. Molemmissa synny-
tyksissä ollaan mukana.)

5 Lapsen sukupuoli ei ole isälle tärkeää, eikä sitä voi määrätä. Sitä paitsi hän on ollut
poikien maailmassa paljon. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole muita eroja kuin se, että leikit
ovat erilaisia. Hän kokee sen opettavaisena ja jännänä. Hän haluaa olla tukemassa tyttöjen
kasvua tytöiksi. (Lapsen sukupuolta ei voi määrätä. Se ei ole tärkeä asia. Isä on ollut poi-
kien maailmassa paljon. Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat siinä, että leikit ovat erilaisia.
Tämä koetaan opettavaisena ja jännänä. Tyttöjen kasvua tytöiksi tuetaan.)

6 Ensimmäisen lapsen aikana hän kävi perhevalmennuksessa, toisen ei lainkaan. Hän
koki mielenkiintoiseksi perhe- ja synnytysvalmennuksen. Hänellä oli ennakkoasenteita
valmennusta kohtaan. Hän katseli kuin ulkopuolelta. Hän koki, että valmennus oli hyvä sel-
laisille isille, jotka eivät olleet koskaan olleet vauvojen kanssa. Vauvan käsittelyssä olisikin
perhevalmennuksella paljon työsarkaa. Hän pitää tärkeänä erityisesti psyyken huomioi-
mista synnytykseen valmentamisessa. Isä koki, että yhden illan perusteella asiat jäävät
hyvin pintapuolisiksi. Vierihoito-osastolla kätilö tuli opettamaan häntä, kun hän oli jo teh-
nyt hoidot. (Perhe- ja synnytysvalmennus koetaan mielenkiintoisena. Siinä käydään ensim-
mäisen lapsen aikana. Toisen lapsen aikana ei käydä lainkaan. Valmennusta kohtaan on
ennakkoasenteita. Siellä katsellaan ulkopuolelta. Valmennus on hyvä sellaisille isille, jotka
eivät ole olleet vauvojen kanssa. Vauvan käsittelyssä tulee olemaan perhevalmennuksella
työsarkaa. Psyyken huomiointi synnytykseen valmentamisessa on tärkeää. Asiat jäävät pin-
tapuolisiksi yhden illan perusteella. Vierihoito-osastolla opetetaan vasta, kun hoidot on jo
tehty.

7 Nuorimmalla tyttärellä on maito- ja vilja-aineallergia. Isä koki nuoremman tyttären
maito- ja vilja-allergian hoitamisen rankaksi. Terveydenhuollon rooli on suuri, kun on pie-
net lapset ja allergiaongelmat. Lasten paperit tulevat aina äidin nimellä. Hän kokee, että toi-
minta on äitisuuntautunutta. (Nuoremmalla tyttärellä oleva maito- ja vilja-aineallergia
koetaan rankaksi. Terveydenhuollolla on suuri rooli, kun on kyse pienistä lapsista ja aller-
giaongelmista. Toiminta on äitisuuntautunutta, koska lapsen paperit lähetetään aina äidin
nimellä.)

8 Nuorimman lapsen syntymä oli mieleenpainuva kokemus. Synnytyksen odottaminen
oli pöydän putsaamista kuukauden ajan. Synnytyksen jälkeen isä oli isyyslomalla kuukau-
den. Koko prosessi oli paljon rauhallisempi. Isä koki sen johtuvan siitä, että hän oli työelä-
mässä. (Nuorimman lapsen syntymä on mieleenpainuva kokemus. Synnytyksen odottami-
nen on pöydän putsaamista kuukauden ajan. Isyyslomalla ollaan kuukausi. Koko prosessi
on rauhallinen johtuen siitä että ollaan työelämässä.)
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9 Isä kokee tyytyväisyyttä. Hän kokee, että arjessa on selvä rytmi ja kuvio sujuu häneltä
luontevasti. Isä osallistuu kodin kaikkiin töihin poikkeuksena se, että hän silittää vain omat
vaatteensa eikä käytä pesukonetta. (Kaikkiin kodin töihin osallistutaan. Kuitenkin vain
omat vaatteet silitetään eikä pesukonetta käytetä. Kaikki sujuu luontevasti, koska arjessa
on selvä rytmi. Koetaan tyytyväisyyttä.)

10 Mies tietää tarkalleen, mikä vaihe lapsilla on menossa ruuan ja hoivan suhteen. Hän
osallistuu lasten hoitoon. (Ruuan ja hoivan suhteen meneillään oleva vaihe tiedetään tar-
kalleen. Lasten hoitoon osallistutaan.)

11 Toisen lapsen saamisessa oli se ero, että yhdestä tuli kaksi. Nuorin lapsi nukkuu koh-
talaisesti. Hän syö pari kertaa yössä. (Kun saadaan toinen lapsi, ero on se, että yhdestä
tulee kaksi. Yöllä nukutaan kohtalaisesti ja syödään pari kertaa yössä.)

12 Kun vanhimmalta lapselta saatiin vaipat pois, oli hetken rauhallista ja taas kaikki
alkoi alusta. Vanhempi lapsista on nukkunut kaksi kuukautta omassa sängyssä. Hän nukkui
liian pitkään vanhempien kanssa. Yöelämä on edelleen rauhatonta. Isä kertoo, että välillä
molemmat lapset huutavat yöllä yhtä aikaa. (Kun vaipat saadaan pois, on hetken rauhal-
lista, kunnes kaikki alkaa alusta toisen lapsen synnyttyä. Vanhin lapsi nukkuu liian pitkään
vanhempien kanssa. Yöelämä on rauhatonta. Joskus yöllä huudetaan yhtä aikaa.)

13 Viimeiset vuodet on mietitty allergiasta aiheutuneita nuoremman tytön ruokavalioita.
Lapsi on heräillyt monia kertoja yössä. Vanhempi on kasvanut siinä sivussa. Molemmat
ovat olleet työläitä. (Allergiasta aiheutuvia ruokavalioita mietitään vuosia. Yöllä heräil-
lään useita kertoja. Vanhempi lapsi kasvaa sivussa. Molemmat ovat työläitä.)

14 Hän on saanut tyttäriin hyvän suhteen. Hän ulkoilee molempien kanssa. Pukemiset
tehdään yhdessä, nukkumaan mennään yhdessä, aapiset luetaan yhdessä. Tytöt ovat oma-
tahtoisia, he eroavat asioihin keskittymisessä ja temperamentissa toisistaan. (Tyttäriin on
hyvä suhde. Pukemiset, nukkumaan menot ja aapisten lukemiset tehdään yhdessä. Eroja
löytyy sinnikkyydessä, asioihin keskittymisessä ja temperamentissa.)

15 Hän kertoo saaneensa vaikutteita isyydelleen omasta kodistaan, suhteesta omaan
isäänsä. Ammatillisella suuntautumisella ja työkokemuksella on merkitystä. Hän kokee,
että pitkä valmentajatoiminta, jota hän jatkaa vanhimman tyttärensä kanssa harrastuksena,
on auttanut. (Mies on saanut vaikutteita isyydelleen omasta kodistaan, suhteesta omaan
isäänsä. Ammatillisella suuntautumisella ja työkokemuksella on myös merkitystä. Pitkä
valmentajatoiminta, mikä jatkuu vanhimman tyttären kanssa harrastuksena, auttaa.)

16 Hän osoittaa vastuullisuutta. Pitkäjännitteisyys on lisääntynyt lasten myötä. Hän ker-
too jaksavansa parikin yötä ja päivää. Isänä oleminen on asioiden ja aikataulujen sovittelua.
Hän kokee, että on pakko luoda yksitoikkoinen ajatusmaailma itselle. (Vastuullisuus tulee
ilmi. Pitkäjännitteisyys lisääntyy lasten kanssa. Mies jaksaa parikin yötä ja päivää. Asioita
ja aikatauluja sovitellaan. Itselle luodaan yksitoikkoinen ajatusmaailma.)

17 Henkilökohtaisille harrastuksille ei jää aikaa, vaikka isä pitää niitä tärkeinä. (Henki-
lökohtaisia harrastuksia pidetään tärkeänä, mutta niille ei jää aikaa.)

18 Hänelle isyys merkitsee turvallista elinympäristöä, perusturvaa elämässä itselle ja
muille. Isyys on läsnäoloa. Hän kokee, että isänä olemiseen kuuluu vastuu ja yhdessä kas-
vaminen, perushoito ja oleminen lasten kanssa. Molemmat oppivat toisiltaan. He ovat pal-
jon lasten kanssa. Molemmat lapset vievät aikaa. Hän kokee, että kotona oleminen on täy-
sipainoista. (Isyys koetaan turvallisena elinympäristönä, perusturvana elämässä itselle ja
muille, läsnäolona, vastuuna ja yhdessä kasvamisena, perushoitona ja olemisena lasten
kanssa. Kotona oleminen koetaan täysipainoiseksi.)
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19 Televisio ei mene lasten tarpeiden edelle. (Lasten tarpeet menevät television edelle.)
20 Hän kokee olevansa oikeudenmukainen ja turvallinen isä. Hän ottaa muut huomioon.

(Mies on oikeudenmukainen ja turvallinen isä.)
21 Heidän lapsensa tulivat opiskelujen välissä. Lapsiluvusta ei neuvotella pitkään

aikaan. Hän kokee, että Suomessa on turvallista olla isä.(Lapset tulivat opiskelujen välissä.
Lapsiluvusta ei neuvotella pitkään aikaan. Suomessa on turvallista olla isä)

22 Molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Perus toimeentulo on turvattu. Kummalla-
kaan ei ole vakituista työpaikkaa. Hänellä on pitkä työkokemus. Vaimo on pätkätöissä.
Molemmat suuntautuvat työelämän vakiinnuttamiseen, nyt kun lapset on hankittu. Hän
kokee, että taloudellinen tilanne on hallinnassa. (Vanhemmat ovat työelämässä, mutta vaki-
tuista työpaikkaa ei ole. Miehellä on pitkä työkokemus, vaimo on pätkätöissä. Taloudelli-
nen tilanne on hallinnassa, perustoimeentulo on turvattu. Koska lapset on hankittu, suun-
taudutaan työelämän vakiinnuttamiseen.)

23 Hänen työnsä vie aikaa. Hän on paljon poissa kotoa, matkoilla. Hänen työnsä on
vaihtunut jo kaksi kertaa. Hän pitää reissaamisesta mutta kohdentaa sen nyt eri tavalla, työ-
hön. Joskus hän on työssä kahdeksasta kymmeneen, välillä koko vuorokauden. (Mies pitää
reissaamisesta. Nyt se kohdentuu työhön. Hän on paljon työmatkoilla. Hänen työnsä vaih-
tuu. Hän tekee pitkiä työpäiviä.)

24 Hän kokee, että kännykkäisä ei ole mitenkään väärin. Silläkin tavalla voi olla läsnä.
Voi näyttää, että välittää. (Kännykkäisä ei ole väärin. Sen avulla voidaan olla läsnä ja näyt-
tää, että välittää.)

25 Nyt hän on työstä parin kuukauden tauolla. Hän näkee työssään monenlaisia ongel-
mia. Hän haluaa pitää omat asiansa kunnossa. Vaimon kanssa keskustellaan huolet ja risti-
riidat. Hän keskustelee vaimonsa kanssa myös ammattiasioista. (Miehellä on työstä parin
kuukauden tauko. Työssä mies kohtaa monenlaisia ongelmia. Omat asiat halutaan pitää
kunnossa. Sekä huolista, ristiriidoista että ammattiasioista keskustellaan vaimon kanssa.)

II Osan 2. vaihe

Kun olin muuntanut jokaisen isän situationaalisen yksilökohtaisen merkitysrakenteen
edellä esitetyn mallin mukaisesti merkityssuhde-ehdotelmiksi, muodostin niitä jäsentävät
spesifit sisältöalueet. Tein sen kuhunkin yksilökohtaiseen merkitysrakenteeseen pohjautu-
vien merkityssude-ehdotelmien osalta erikseen. (Perttula 1995b). Merkityssuhde-ehdotel-
mat jäsentyivät seuraaviin spesifeihin sisältöalueisiin: 1) Perheen sisäinen vuorovaikutus
(miehen ja naisen välinen vuorovaikutus, syntymätön lapsi eli raskaus, synnytys, perheen
muut lapset, kasvatukseen liittyvät asiat, lapsuuden perhe), 2) Isyys, perheen uusi lapsi,
työ, ajankäyttö (ajankäyttö, harrastukset, kaverisuhteet) ja 3. Terveydenhuollon toiminta
ja palvelut.

II Osan 3. vaihe

Merkityssuhde-ehdotelmien sijoittaminen sisältöalueisiin (Perttula 1995 b). Sijoitin kun-
kin merkityssuhde-ehdotelman johonkin sisältöalueeseen. Kukin sisältöalue kokosi
yhteen siihen liittyvät merkityssuhde-ehdotelmat.

Esitän esimerkkinä olevan Isän numero 2 merkityssuhde-ehdotelmien sijoittamisen
sisältöalueisiin (Perttula 1995b).
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Isä numero 2

Perheen sisäinen vuorovaikutus (miehen ja naisen välien vuorovaikutus, syntymätön lapsi
(raskaus), synnytys, perheen muut lapset, kasvatukseen liittyvät asiat, lapsuuden perhe)

1 Opiskelijapari seurustelee vain muutaman kuukauden koska heille tulee yllätysras-
kaus. Suhde hakee paikkaansa. Molemmat valmistuvat samaan aikaan. Pari avioituu. Mies
on 25-vuotias. Mies työskentelee sosiaalialalla.

2 Lyhyen seurustelun haittana on yhteisen ajan puute. Raskaus muuttaa asiat päälael-
leen. Muutos on niin suuri, eikä siihen voi valmentautua. Lapsen saaminen muuttaa elämän
rauhalliseksi. Miehen ei tarvitse olla järjestelemässä menoja. Voidaan ajatella perhettä ja
työtä. Voimavarat voidaan kohdentaa oman elämän turvaamiseen.

3 Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen mies on koko vuoden kotona ja vaimo on
työssä.

8 Nuorimman lapsen syntymä on mieleenpainuva kokemus. Synnytyksen odottaminen
on pöydän putsaamista kuukauden ajan. Isyyslomalla ollaan kuukausi. Koko prosessi on
rauhallinen johtuen siitä, että ollaan työelämässä.

11 Kun saadaan toinen lapsi, ero on se, että yhdestä tulee kaksi. Yöllä nukutaan kohta-
laisesti ja syödään pari kertaa yössä.

12 Kun lapsi saadaan kuivaksi, on hetken rauhallista, kunnes kaikki alkaa alusta toisen
lapsen synnyttyä. Vanhin lapsi nukkuu liian pitkään vanhempien kanssa. Yöelämä on rau-
hatonta. Joskus yöllä huudetaan yhtä aikaa.

13 Nuoremmalla tyttärellä oleva maito- ja vilja-aineallergia koetaan rankaksi. Allergi-
asta aiheutuvia ruokavalioita mietitään vuosia. Yöllä heräillään useita kertoja. Vanhempi
lapsi kasvaa sivussa. Molemmat ovat työläitä.

14 Tyttäriin on hyvä suhde. Pukemiset, nukkumaan menot ja aapisten lukemiset tehdään
yhdessä. Eroja löytyy sinnikkyydessä, asioihin keskittymisessä ja temperamentissa.

24 Kännykkäisä ei ole väärin. Sen avulla voidaan olla läsnä ja näyttää, että välittää.
25 Miehellä on työstä parin kuukauden tauko. Työssä mies kohtaa monenlaisia ongel-

mia. Omat asiat halutaan pitää kunnossa. Huolista, ristiriidoista ja ammattiasioista keskus-
tellaan vaimon kanssa.

29 Vanhempaa lasta kuljetetaan mukana joka paikassa, mm. jalkapalloharjoituksissa.
Tyttöjen taipumusten ja valmiuksien selvittämistä harrastuksiin pidetään tärkeänä.

30 Mies pitää lapsen oppimista mielenkiintoisena. Tytär oppii juuri pukemaan. Kaikki,
mikä näkyy, luetaan hänelle. Lapsia kannustetaan monipuoliseen oppimiseen. Tietokoneen
käyttöä arvostetaan.

31 Vaikka ajatukset vaimon kanssa ovat hyvin samanlaiset, ristiriitoja tulee rajojen lait-
tamisessa lapsille. Mies ottaa lapsen syliin, ja kielto kerrotaan siinä; vaimo tekee sen nope-
ammin.

32 Elämä on helppoa, koska omataan samanlaiset näkemykset, ollaan sisällä perheen
asioissa ja jaetaan kaikki työt ja toiminnot tasapuolisesti.

33 Parisuhdetta koetellaan. Se hakee paikkaansa. Neuvotellaan ja selviydytään puhu-
malla. Koska molemmilla on erilaiset taustat, haetaan linjoja, mutta kriisejä ei ole ollut.

35 Joka vuosi pyritään olemaan vähintään yhden yön reissu kahdestaan. Normaali
perhe-elämä riittää.

36 Mies pitää järjettömänä miestuttaviensa toimintaa, jossa vaimo käy kolmen lapsen
kanssa illalla kaupassa ja isä menee missä menee.



67
38 Mummoja voidaan käyttää avuksi. Ympärillä on myös sosiaaliturvajärjestelmä.
Vaimo tapaa muita lasten vanhempia muskarissa.

39 Aikaa vietetään molempien isovanhempien luona yhteisen ajan saamiseksi vaimon
kanssa. Miehellä on yksi veli, vaimolla sisaruksia ja heillä lapsia. Sukulaisten kanssa ei olla
paljoa tekemisissä. Isoäidit hoitavat heidän lapsiaan. Hoitojärjestelyt toimivat hyvin.

40 Joulua vietetään molempien isovanhempien luona mutta ollaan myös omassa
kodissa.

21 Lapset tulivat opiskelujen välissä. Lapsiluvusta ei neuvotella pitkään aikaan. Suo-
messa on turvallista olla isä.

19 Lasten tarpeet menevät television edelle.
43 Lasten toivotaan oppivan ymmärtämään erilaisuutta. Keskustelua erilaisuudesta

arvostetaan.
Vanhimman tyttären kanssa toimitaan kehitysvammaisten jalkapallovalmentajana.
44 Turvallista elinympäristöä, itsenäisyyttä ja itseluottamuksen kehittymistä arvoste-

taan.
45 Lapsista toivotaan ihmisiä, jotka pärjäävät maailmassa. Lapsia toivotaan osaavan

kannustaa tekemään omia valintoja.

Työ

22 Vanhemmat ovat työelämässä, mutta vakituista työpaikkaa ei ole. Miehellä on pitkä
työkokemus, vaimo on pätkätöissä. Taloudellinen tilanne on hallinnassa, perustoimeen-
tulo on turvattu. Koska lapset on hankittu, suuntaudutaan työelämän vakiinnuttamiseen.

23 Mies pitää reissaamisesta. Nyt se kohdentuu työhön. Hän on paljon työmatkoilla.
Hänen työnsä vaihtuu. Hän tekee pitkiä työpäiviä. Sekä ajankäyttöön että työhön liittyvään
matkustamiseen on pakko kasvaa.

34 Työn ohessa opiskellaan. Vaimon tavoitteena on hakeutuminen yliopisto-opintoihin.

Isyys

9 Kaikkiin kodin töihin osallistutaan. Kuitenkin vain omat vaatteet silitetään eikä pesuko-
netta käytetä. Kaikki sujuu luontevasti, koska arjessa on selvä rytmi. Koetaan tyytyväi-
syyttä.

10 Ruuan ja hoivan suhteen meneillään oleva vaihe tiedetään tarkalleen. Lasten hoitoon
osallistutaan.

15 Mies on saanut vaikutteita isyydelleen omasta kodistaan, suhteesta omaan isäänsä.
Ammatillisella suuntautumisella ja työkokemuksella on myös merkitystä. Pitkä valmen-

tajatoiminta, mikä jatkuu vanhimman tyttären kanssa harrastuksena, auttaa.
16 Vastuullisuus tulee ilmi. Pitkäjännitteisyys lisääntyy lasten kanssa. Mies jaksaa pari-

kin yötä ja päivää. Asioita ja aikatauluja sovitellaan. Itselle luodaan yksitoikkoinen ajatus-
maailma.

18 Isyys koetaan turvallisena elinympäristönä, perusturvana elämässä itselle ja muille,
läsnäolona, vastuuna ja yhdessä kasvamisena, perushoitona ja olemisena lasten kanssa.
Kotona oleminen koetaan täysipainoiseksi.

20 Mies on oikeudenmukainen ja turvallinen isä.
26 Isyys kasvattaa miestä ja tuo vakiintumista. Perhettä kaivataan, kun ollaan poissa

kotoa.
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Ajankäyttö (ajankäyttö, harrastukset, kaverisuhteet)

37 Tukea ei kaivata. Muutamalla hyvällä kaverilla on samanlainen elämäntilanne.
41 Miehen kaverisuhteet ovat henkireikä. Yhteydenpitokerrat ovat vähentyneet. Heidän

tuttavansa ovat lapsiperheitä.
42 Kaveripiirissä he ovat edelläkävijöitä naimisiinmenossa. Heidän tuttavaperheissään,

joissa on lapsia, ei avioeroja havaita.
17 Henkilökohtaisia harrastuksia pidetään tärkeänä, mutta niille ei jää aikaa.

Perheen uusi lapsi

4 Esikoisen ollessa alle 3-vuotias syntyy toinen lapsi. Toinen lapsi on harkittu ja toivottu.
Mies nauttii siitä, kun tietää, miten lapsi tehdään ja saadaan lapsi aikaan. Molemmissa
synnytyksissä ollaan mukana.

5 Lapsen sukupuolta ei voi määrätä, ja siksi sukupuoli ei ole isälle tärkeä asia. Isä on
ollut poikien maailmassa paljon. Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat siinä, että leikit ovat
erilaisia. Tämä koetaan opettavaisena ja jännänä. Tyttöjen kasvua tytöiksi halutaan tukea.

27 Lasten hoitaminen on miehelle helppoa. Pienen lapsen kanssa leikitään, annetaan
tavaroita ja opetetaan. Pienemmän lapsen kanssa ollaan, koska halutaan, että lapsi näkee
kasvot ja oppii tunnistamaan isänsä. Jatkuvaa läsnäoloa pienten lasten kanssa arvostetaan.

28 Lattiaa pidetään hyvänä yhdessäolo paikkana, jossa lapsi aistii läsnäolon.

Kokemus terveydenhuollon toiminnasta ja palveluista

6 Perhe- ja synnytysvalmennus koetaan mielenkiintoisena. Siinä käydään ensimmäisen
lapsen aikana. Toisen lapsen aikana ei käydä lainkaan. Valmennusta kohtaan on ennakko-
asenteita. Siellä katsellaan ulkopuolelta. Valmennus on hyvä sellaisille isille, jotka eivät
ole olleet vauvojen kanssa. Vauvan käsittelyssä tulee olemaan perhevalmennuksella työ-
sarkaa. Psyyken huomiointi synnytykseen valmentamisessa on tärkeää. Asiat jäävät pinta-
puolisiksi yhden illan perusteella. Vierihoito-osastolla opetetaan vasta, kun hoidot on jo
tehty.

7 Terveydenhuollolla on suuri rooli, kun on kyse pienistä lapsista ja allergiaongelmista.
Toiminta on äitisuuntautunutta, koska lapsen paperit lähetetään aina äidin nimellä.

Kuvaan seuraavassa taulukossa 1 spesifeihin sisältöalueisiin kuuluvat merkityksen
sisältämät yksiköt kaikilta tutkimuksessa olevilta isiltä sisältöalueesta terveydenhuollon
toiminta ja palvelut.
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Taulukko 1. Spesifisen, yleisen merkitysrakenteen merkityksen sisältämät yksiköt koke-
muksesta ”terveydenhuollon toiminta ja palvelut” (15 isää, joiden tunnukset ovat H2, H6,
H9, H11, H13, H14, H18, H20, H21, H24, H25, H26, H27, H29, H30).

Kokemus terveydenhuollon toiminnasta ja palveluista Tutkimuksessa 
mukana oleva

Terveydenhuolto yleensä 
Terveydenhuollolla on suuri rooli H2
Terveydenhuollon palveluihin ollaan tyytyväisiä H6
Tutustumiskäynti sairaalaan helpottaa H6
Isä otetaan äitiyspoliklinikalla hyvin vastaan H20
Suomessa on hienoa, helppoa ja turvallista H29
Palvelut toimivat ja niihin voi luottaa H29

Neuvola
I neuvolakäynti on vaikuttava H9
Neuvolassa otetaan hyvin vastaan H9 
Lasta murehditaan neuvolassa H9
Neuvolasta ja terveydenhuollon palveluista on hyviä kokemuksia H26
Neuvola on tarpeellinen ja hyödyllinen H29
Neuvolassa ollaan vain lyhyt hetki elämässä H29
Jos käytäisiin useammin ja viivyttäisiin pidempään, asiat havaittaisiin paremmin H29
Neuvolakäynnit koetaan mukavina ja mielenkiintoisina H25
Palveluun ollaan tyytyväisiä H25
Toisen lapsen aikana ei käydä neuvolassa lainkaan H2
Mies on pettynyt neuvolan tiukkaan suhtautumistapaan H6
Toivotaan henkilökohtaisempaa suhtautumistapaa H6
Neuvolasta ja valmennuksesta ei hyödytä H6 
Ehdotetaan, että isä saa käydä neuvolassa kerran yksin H11
Neuvolassa käydään vain kerran H27
Terveyskasvatus korostuu H29
Isä käy neuvolassa H25
Ulkopuolinen ei pysty perehtymään riittävästi, ja tulee virheitä H29
Isä käy neuvolassa H29
Isä pystyy seuraamaan raskauden kehittymistä ja myötäelämään H29
Opiskelu parantaa neuvolasta saadun tiedon omaksumiskykyä H29
On tärkeää tietää, mikä on normaalia H29
Isien kokemusten selvittäminen olisi merkityksellistä H29
Kokemusten käsittely auttaa ymmärrystä oudoista tunteista ja lisää
turvallisuuden tunnetta 

H29

Neuvolassa ei ehditä käydä lainkaan H30
Neuvolassa pitäisi olla joku henkilö, jolle voisi soittaa H30
Toiminta on äitisuuntautunutta H2
Paperit lähetetään aina äidin nimellä H2
Raskauden aikana terveydenhuollossa vastataan kysymyksiin, 
vastaukset vähenevät lasten kasvaessa

H11

Mieleen jää verenpaineen mittaus H13
Mieleen jää vauvan sydänäänten kuuntelu H13
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Taulukko 1. Jatkuu
Kokemus terveydenhuollon toiminnasta ja palveluista Tutkimuksessa 

mukana oleva
Vaimo toruu miestään, kun tämä ei mene ajoissa lääkäriin H14
Vaimo saa tukea neuvolasta H18
Äidin uuteen elämään ei haluta sotkeutua H18
Äitiin luotetaan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa H18
Äidiltä kuullaan, milloin neuvola on ja mitä siellä tehdään (eronnut isä) H18
Vaimo hoitaa asiat eron jälkeen (vaikka isä on yksinhuoltaja) H21
Harvinaisista tapauksista ei neuvolassa puhuta H24
Miehet näyttävät siltä kuin vaimot olisivat käskeneet heidät valmennukseen H24
Äitiä pitää tukea enemmän H25
Verenpaineen mittaus korostuu H29

Perhe- ja synnytysvalmennus
Valmennukseen osallistutaan H11
Valmennukseen osall. helpottaa synnytyksessä mukanaoloa ja lapsen hoitoa H11
Mies osallistuu valmennukseen H18
Alatiesynnytyksen korostaminen koetaan piinaavana H18
Synnytysvalmennus on tärkeä osa isäksi kasvamisessa H24
Osaa synnytysvalmennuksesta tulee kehittää isyysvalmennukseksi H24
Miehen aivo- ja tunnesolut heräävät H24
Perhevalmennus käydään läpi H27
Lapsen syntymän mielessä pitäminen aktiivisesti auttaa sopeutumaan H29
Asioiden konkreettista läpikäymistä arvostetaan H29
Valmennusta kohtaan on ennakkoasenteita H2
Valmennus on hyvä isille, jotka eivät ole olleet vauvojen kanssa H2
Vauvan käsittelyssä on työsarkaa H2
Psyyken huomiointi olisi tärkeää synnytykseen valmentamisessa H2
Asiat jäävät pintapuolisiksi H2
Keskustelua siitä, miten isä voi tukea synnytyksessä, odotetaan, mutta sitä ei tule H6
Normaalista, epänormaalista ja synnytyksen kulusta toivotaan tietoa H6
Kaikki käsitellyt asiat ovat tuttuja H6
Äideille tarjotaan oppitunnit imetyksestä, isille ei H9
Synnytystä ja lapsen hoitoa käsitellään 2-3 oppituntia H9
Lapsen sylissä pitämisestä ei puhuta H9
Mies käy neuvolassa, ja se ihmetyttää (th:ssa) H11
On totuttu siihen, että isä ei käy neuvolassa joka kerta H11
Monet ongelmat ratkeavat tuttujen avulla H11
Mies on neuvolassa kaksi kertaa H13
Neuvola koetaan turhauttavana, valmennuksesta ei saatu mitään H13
Nuorta isää voisi tukea enemmän H13
Parisuhdetta käsittelevää osuutta raskauden ja synnytyksen jälkeen
pidetään opettavaisena

H13

Isät voisivat olla ennen synnytystä yhdessä ilman äitejä H13
Miehellä on vakavia terveysongelmia H14
I lapsen aikana ollaan valmennuksessa ja isäryhmässä, ei nyt lainkaan H14
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Taulukko 1. Jatkuu
Kokemus terveydenhuollon toiminnasta ja palveluista Tutkimuksessa 

mukana oleva
Asiakasta (isää) ei kuulla riittävästi H18
Mies auttaa asioiden eteenpäin viemisessä (lapsen sairastaessa) H18
Koetaan vaikeaksi olla mukana (eronnut isä) H18
I lapsen aikana käydään valmennuksessa ja sairaalaan tutustumassa H20
Mies ei koe tarvitsevansa perhe- ja synnytysvalmennusta H21
Neuvolaan ei olla yhteydessä avioeron jälkeen H21
Miehet tietävät jo kaiken H24
Jokainen mies on yksilö H24
Isä haluaa näyttää tunteensa H24
Sylissä pitämisestä ei miehelle puhuta H24
Vanhemmat ovat väsyneitä H24
Lapsen kanssa olemisesta eikä lapsen käsittelystä puhuta isän kannalta H25
Vaimon mielialaan liittyvistä asioista synnytyksen jälkeen haluttaisiin puhua H25
Valmennuksesta ei saada mitään H25
Tietoa synnytyksen kulusta puuttuu H27
Isyyttä ei käsitellä eikä isyyteen valmenneta H29
Perhe- ja synnytysvalmennuksen asiat voi kirjoittaa A4:lle H29
Synnytys- ja perhevalmennus on mielenkiintoinen H2
Isät eivät ole kertaakaan koolla yhtä aikaa H6
Keskustelua ei synny H6
Keskustelu ei toimi H9
Keskusteluryhmiä ei ole H9
Tietoa annetaan puoli huolimattomasti, mikä säikäyttää vanhemmat H9
Keskusteluissa isä on vastaanottavana osapuolena H13
Sairaalassakaan ei anneta ohjausta vauvan käsittelyyn H13
Isähahmoa kaivataan valmennusryhmään H24
Perhevalmennuksessa ei käydä keskusteluja H25
Istutaan ja kuunnellaan, ei osallistuta H25
Toivotaan keskusteluja H25
Isäryhmiä ei ole H25
Isäryhmiä ei ole H26
Muita isiä tavataan mutta perheenlisäyksestä ei keskustella H27
Isäryhmiä ei ole H27
Valmennusryhmä on liian heterogeeninen H29
Ohjaus ei kohdennu oikealla tavalla H29
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II Osan 4. vaihe

Spesifin yleisen merkitysrakenteen muodostaminen (Perttula 1995a)
Tässä vaiheessa asetin kunkin spesifin sisältöalueen osalta niihin sijoitetut tiivistetyn

merkityksen sisältävät yksiköt sisällöllisesti toistensa yhteyteen. Tästä muodostui spesifi
yleinen merkitysrakenne. Tämä muodostettiin erikseen jokaisesta spesifistä sisältöalueesta,
joita tässä tutkimuksessa oli 15 ja ne olivat seuraavat:

Perheen sisäinen vuorovaikutus: 1) miehen ja naisen välien vuorovaikutus 2) syntymä-
tön lapsi (raskaus) 3) synnytys 4) perheen muut lapset 5) kasvatukseen liittyvät asiat 6) lap-
suuden perhe 7) työ 8) isyys 9) ajankäyttö 10) harrastukset, 11) kaverisuhteet 12) perheen
uusi lapsi 13) kokemus terveydenhuollon toiminnasta yleensä 14) kokemus neuvolan pal-
veluista 15) kokemus synnytys- ja perhevalmennuksesta.

Seuraavaksi esitän spesifin yleisen merkitysrakenteen sisältöalueesta kokemus tervey-
denhuollon toiminnasta, joka sisältää myös kokemuksen neuvolan palveluista, synnytys- ja
perhevalmennuksesta.

Kokemus terveydenhuollon toiminnasta ja palveluista perheenlisäyksen yhteydessä

Kokemus terveydenhuollosta yleensä

Isät arvostavat terveydenhuollon toimintaa ja palveluita. Terveydenhuollolla on suuri
rooli, kun on kyse pienistä lapsista; esimerkiksi lasten allergiaongelmat vaativat asiantun-
temusta, jota vanhemmat saavat terveydenhuollon ammattilaisilta. Neuvolan toiminta on
isien kokemusten mukaan äitisuuntautunutta. Tätä perusteellaan siten, että lapsen kaikki
paperit lähetetään aina äidin nimellä. Monet isät jäävät edelleen neuvolan ulkopuolelle
kokonaan ensimmäisen lapsen jälkeen.

Miehet luottavat ex-vaimoonsa avioeron jälkeen terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.
Terveydenhuollossa yhteyksien säilyttäminen kaikkiin perheenjäseniin on ongelmallista.
Joihinkin isiin yhteys katkeaa kokonaan. Yleensä tilanteet liittyvät avioeroon, jossa lapsen
äidillä on yksinhuoltajuus. Valitettavan usein myös tilanteissa, joissa vanhemmilla on
yhteishuoltajuus, isä luovuttaa neuvolassa käynnit äidin vastuulle. Mies perustelee toimin-
tansa ilmaisemalla vaivautuneisuutensa ex-vaimon uudessa pari- tai perhetilanteessa. Nai-
set huolehtivat usein myös miestensä terveydestä. Vakavatkin terveysongelmat jäävät hoi-
tamatta ilman vaimon tukea ja ohjausta. Isien oman terveydenhoidon ja lapseen liittyvien
välillisten vaikutusten vuoksi on ongelmallista, jos muutamakin isä jää neuvolapalvelujen
ulkopuolelle.

Kokemus neuvolasta

Neuvoloissa on totuttu siihen, että isät eivät ole jokaisella neuvolakäynnillä mukana.
Neuvolasta ja terveydenhuoltopalveluista on hyviä kokemuksia. Isät kokevat neuvolan
luonnollisena. Mies odottaa henkilökohtaisempaa suhtautumista asiakassuhteessa. Neu-
volassa ja valmennuksessa käynneistä ei hyödytä. Isä kokee neuvolan turhauttavana. Isät
eivät kykene keskustelemaan äitiysneuvolassa lainkaan. Miehelle jäävät mieleen vain
verenpaineenmittaus ja vauvan sydänäänet. Terveyskasvatus korostuu. Synnytyksen jäl-
keen koko perhe on väsynyt.
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Isät kokevat, että raskauden aikana terveydenhuollon edustajat vastaavat esitettyihin
kysymyksiin. Isä toivoo neuvolaan henkilöä, jolle voi soittaa raskauden aikana ja kysyä
askarruttavia asioita. Lapsen synnyttyä vastauksia alkaa löytyä omien kokemusten kautta.
Monet ongelmat ratkeavat tuttavien kertomusten avulla. Koetaan, että asiantuntijoiden vas-
taukset vähenevät lapsen kasvaessa.

Ensimmäinen neuvolakäynti lapsen kanssa koetaan vaikuttavana. Isä murehtii lapsella
esiintyvää krohinaa. Lapsi huutaa ensimmäisellä käynnillä.

Koetaan, että äidit tarvitsevat enemmän tukea. Keskusteluja isien kanssa toivotaan. Isä-
ryhmät eivät toimi kaikissa neuvoloissa. Neuvola koetaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.
Käynti neuvolassa on vain kovin lyhyt hetki elämässä. Neuvolatoimintaa tulisi kehittää sii-
hen suuntaan, että neuvolassa käytäisiin useammin ja siellä viivyttäisiin pidempään. Vain
näin pystyttäisiin tekemään perusteellisempia havaintoja asiakkaista.

Ulkopuoliseen apuun suhtaudutaan kriittisesti. Ulkopuolinen henkilö ei pysty perehty-
mään tilanteeseen riittävästi. Tulee jopa virheitä. Terveydenhoitajien taso vaihtelee isien
kokemusten mukaan paljon. Joskus toiminta koetaan toimenpidekeskeiseksi. Joskus tietoa
tarjotaan puolihuolimattomasti tavalla, mikä säikäyttää vanhemmat.

Kokemus perhe- ja synnytysvalmennuksesta

Perhe- ja synnytysvalmennus koetaan mielenkiintoisena. Valmennuksessa käydään
ensimmäisen raskauden aikana, toisen ei enää lainkaan. On isiä, jotka eivät koe tarvitse-
vansa perhe- ja synnytysvalmennusta, mutta joiden tieto-taitotaso käytännössä osoittautuu
sellaiseksi, että valmennus olisi tarpeellinen. Perheessä on suvun kanssa ihmissuhdeon-
gelmia, jotka kaipaisivat keskustelua, mutta keskustelukumppani puuttuu. Perhe- ja syn-
nytysvalmennusta kohtaan on ennakkoasenteita. Valmennuksessa asioita katsellaan ulko-
puolelta.

Synnytykseen valmentaminen koetaan tärkeäksi osaksi isäksi kasvamista. Isät kokevat,
että osaa siitä tulee kehittää selkeästi isyysvalmennukseksi. Koetaan, että miehen aivosolut
ja tunnesolut heräävät valmennuksessa. Lapsen syntymän mielessä pitäminen aktiivisesti
vaimon raskauden kautta tulevan neuvolaprosessin aikana auttaa sopeutumaan uuteen
tilanteeseen. Isien on tärkeää tietää, mikä raskaudessa on normaalia. Erityisesti isien tunteet
ja kokemukset vaativat käsittelyä. Sellaisia ei valmennuksessa tällä hetkellä ole mahdol-
lista käydä läpi. Tämä lisäisi ymmärrystä miehestä ja isistä perheenlisäyksen yhteydessä ja
edelleen turvallisuuden tunnetta.

Isät eivät ole koolla kertaankaan yhtä aikaa. Isät toivovat, että he voisivat olla yhdessä
yhtä aikaa koolla ilman äitejä. Normaali ja epänormaali synnytys ovat asiakokonaisuuksia,
joista isät haluaisivat lisää tietoa. Kaikki muut asiat, mitä valmennuksessa käsitellään, ovat
jo tuttuja. Itse synnytystä ei hallita. Isät toivovat ja odottavat keskustelua äidin tukemisesta
synnytyksessä Asiasta ei keskustella.

Alatiesynnytys on luonnollisin, yleisin ja normaali synnytystapa, jota valmennuksessa
käsitellään. Jos alatiesynnytystä pelätään, sen korostaminen koetaan yksipuoliseksi, jopa
piinaavaksi. Lapsen hoitoa ja synnytystä käsitellään yhteensä 2-3 tuntia. Vauvan käsittelyn
ohjaamisessa isille perhevalmennuksella olisi työsarkaa. Vauvan käsittelyyn isät kokevat
tarvitsevansa ohjausta. Isät haluavat harjoitella vauvan käsittelyä ja vaipanvaihtoa vauva-
nuken avulla vapautuneesti ilman äitejä. Isät ovat harmissaan siitä, että myöskään sairaa-
lassa ei anneta vauvan käsittelyyn ohjausta. Isät arvostavat keskustelua siitä, kuinka tärkeää
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on lapsen sylissä pitäminen ja odottavat keskustelua aiheesta isien näkökulmasta. Äideille
on oma imetysohjaus. Isille ohjausta rintaruokintaan ei järjestetä. Isät eivät tiedä, miten rin-
toja suojataan ja millaisia oireita rintatulehdus aiheuttaa. Kun rintatulehdus tulee, se yllät-
tää.

Psykologin toteuttamaa parisuhdetta käsittelevää osuutta raskauden ja synnytyksen jäl-
keen pidetään tärkeänä. Sen sisältö on isille opettavainen. Se luo uusia näkökulmia varsin-
kin niiden perheiden osalta, joilla on aikaisempia kokemuksia erilaisesta perhe-elämästä.

Valmennuksessa käytettävät menetelmät

Perhe- ja synnytysvalmennuksessa ryhmät eivät toimi. Keskustelua ei saada syntymään.
Isät kokevat olevansa vastaanottavaisena osapuolena. Isät istuvat ja kuuntelevat, mutta
eivät osallistu. Näin käy sekä terveydenhoitajalle että psykologille. Pidetään tärkeänä sitä,
että neuvolassa tulisi olla myös isähahmo juttelemassa vapaamuotoisesti isien kanssa
kätilön tai terveydenhoitajan sijaan. Opiskelu yleensä lisää tiedon omaksumiskykyä. Kui-
tenkin tapahtumien konkreettista läpikäymistä arvostetaan valmennuksessa.

Isyyttä ei käsitellä valmennuksessa eikä isyyteen suoranaisesti valmenneta. Isä pystyy
seuraamaan raskauden kehittymistä ja myötäelämään raskautta neuvolaprosessin ja val-
mennusprosessin aikana. Isät pitävät synnytykseen valmentamisessa psyyken valmenta-
mista tärkeänä. Myös synnytyksen jälkeiseen aikaan ja nimenomaan mielialaan liittyvistä
kysymyksistä kaivataan keskustelua. Koetaan, että tällä hetkellä se jää pintapuoliseksi,
koska aikaa aihealueen perusteelliselle käsittelylle ei ole.

Isien ryhmät ovat hyvin heterogeenisia. Jos kaikki asiat pyritään esittämään koko ryh-
mälle yhtä aikaa, ohjaus ei kohdennu oikealla tavalla. Isät osallistuvat sairaalaan tehtävään
tutustumiskäyntiin. Isät kokevat, että tutustumiskäynti sairaalaan helpottaa synnytyksessä
mukana olemista.

II Osan 5. vaihe

Yleisen merkitysrakenteen laatiminen asettamalla spesifejä sisältöalueita jäsentävät ylei-
set merkitysrakenteet toistensa yhteyteen (Perttula 1995 b).

Kun olin laatinut kaikki yleiset spesifit merkitysrakenteet, suhteutin kunkin sisältöalu-
een spesifit merkitysrakenteet keskenään ja näin päädyin sisältöalueittain etenevään ylei-
seen merkitysrakenteeseen. Seuraavassa kuvaan tutkimuksen sisältöalueesta kokemus Ter-
veydenhuollon toiminnasta ja palveluista perheenlisäyksen yhteydessä yleisen merkitysra-
kenteen:

Isät arvostavat terveydenhuollon toimintaa ja terveyspalveluita. Terveydenhuollolla on
suuri rooli, kun on kyse pienistä lapsista. Lasten allergiaongelmat vaativat asiantuntemusta,
jota vanhemmat saavat terveydenhuollon ammattilaisilta. Ensimmäinen neuvolakäynti lap-
sen kanssa koetaan vaikuttavana. Murehditaan lapsella esiintyviä ongelmia. Lapsi huutaa
ensimmäisellä käynnillä.

Isät otetaan hyvin vastaan neuvolassa ja äitiyspoliklinikalla; silti neuvolan toiminta koe-
taan äitisuuntautuneeksi. Kaikki paperit lähetetään aina äidin nimellä. Monet isät jäävät
edelleen neuvolan ulkopuolelle kokonaan ensimmäisen lapsen jälkeen. Terveydenhuol-
lossa yhteyksien säilyttäminen kaikkiin perheenjäseniin on ongelmallista. Joihinkin isiin
yhteys katkeaa kokonaan. Tilanteet liittyvät avioeroon, jossa lapsen äidillä on yksinhuolta-
juus. Usein myös tilanteissa, joissa vanhemmilla on yhteishuoltajuus, isä luovuttaa neuvo-



75
lassa käynnit äidin vastuulle. Mies on vaivautunut ex-vaimon uudesta pari- tai perhetilan-
teesta. Naiset huolehtivat usein myös miestensä terveydestä. Vakavatkin terveysongelmat
jäävät hoitamatta ilman vaimon tukea ja ohjausta.

Neuvoloissa on totuttu siihen, että isät eivät ole jokaisella neuvolakäynnillä mukana.
Neuvolasta ja terveydenhuoltopalveluista on hyviä kokemuksia. Neuvola koetaan luonnol-
lisena, tarpeellisena ja hyödyllisenä, mutta odotetaan henkilökohtaisempaa suhtautumista
asiakassuhteessa. Osa isistä ei hyödy neuvolassa ja valmennuksessa käynneistä, ja ne koe-
taan turhauttaviksi. Isät eivät kykene keskustelemaan äitiysneuvolassa lainkaan. Isät koke-
vat, että raskauden aikana terveydenhuollon edustajat vastaavat esitettyihin kysymyksiin.
Lapsen synnyttyä vastauksia alkaa löytyä omien kokemusten kautta. Monet ongelmat rat-
keavat tuttavien kertomusten avulla. Koetaan, että asiantuntijoiden vastaukset vähenevät
lapsen kasvaessa.

Terveyskasvatus korostuu neuvolassa. Joskus toiminta koetaan toimenpidekeskeiseksi.
Miehelle jäävät mieleen vain verenpaineenmittaus ja vauvan sydänäänet. Joskus tietoa tar-
jotaan puolihuolimattomasti tavalla, joka säikäyttää vanhemmat. Toivotaan neuvolaan hen-
kilöä, jolle voi soittaa raskauden aikana ja kysyä askarruttavia asioita. Sitäkin ehdotetaan,
että isä käy yhden kerran äitiysneuvolassa raskauden aikana täysin yksin. Keskusteluja
isien kanssa toivotaan. Isäryhmät eivät toimi kaikissa neuvoloissa. Käynti neuvolassa on
lyhyt hetki elämässä. Neuvolatoimintaa tulisi kehittää siihen suuntaan, että neuvolassa käy-
täisiin useammin ja siellä viivyttäisiin pidempään. Vain näin pystyttäisiin tekemään perus-
teellisempia havaintoja asiakkaista. Synnytyksen jälkeen koko perhe on väsynyt. Koetaan,
että äidit tarvitsevat enemmän tukea.

Ulkopuoliseen apuun suhtaudutaan kriittisesti. Ulkopuolinen henkilö ei pysty perehty-
mään tilanteeseen riittävästi. Terveydenhoitajien taso vaihtelee isien kokemusten mukaan
paljon. Perhe- ja synnytysvalmennus koetaan mielenkiintoisena. Valmennuksessa käydään
ensimmäisen raskauden aikana, toisen ei enää lainkaan. On isiä, jotka eivät koe tarvitse-
vansa perhe- ja synnytysvalmennusta, mutta joiden tieto-taitotaso käytännössä osoittautuu
sellaiseksi, että valmennus olisi tarpeellinen. Ihmissuhdeongelmat kaipaisivat keskustelua,
mutta keskustelukumppani puuttuu. Synnytykseen valmentaminen koetaan tärkeäksi
osaksi isäksi kasvamista.

Isät kokevat, että osaa synnytysvalmennuksesta tulee kehittää selkeästi isyysvalmen-
nukseksi. Koetaan, että miehen aivosolut ja tunnesolut heräävät valmennuksessa. Lapsen
syntymän mielessä pitäminen aktiivisesti vaimon raskauden kautta tulevan neuvolaproses-
sin aikana auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Isien on tärkeää tietää, mikä raskau-
dessa on normaalia. Erityisesti isien tunteet ja kokemukset vaativat käsittelyä. Sellaisia ei
valmennuksessa tällä hetkellä ole mahdollista käydä läpi. Tämä lisäisi ymmärrystä mie-
hestä ja isistä perheenlisäyksen yhteydessä ja edelleen turvallisuuden tunnetta. Isyyttä ei
käsitellä valmennuksessa eikä isyyteen suoranaisesti valmenneta. Isä pystyy seuraamaan
raskauden kehittymistä ja myötäelämään raskautta neuvolaprosessin ja valmennusproses-
sin aikana. Isät pitävät synnytykseen valmentamisessa psyyken valmentamista tärkeänä.
Myös synnytyksen jälkeiseen aikaan ja nimenomaan mielialaan liittyvistä kysymyksistä
kaivataan keskustelua. Koetaan, että tällä hetkellä se jää pintapuoliseksi, koska aikaa
aihealueen perusteelliselle käsittelylle ei ole.

Isät eivät ole koolla kertaankaan yhtä aikaa. Isät toivovat, että he voisivat olla yhdessä
yhtä aikaa koolla ilman äitejä. Normaali ja epänormaali synnytys ovat asiakokonaisuuksia,
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joista isät haluaisivat lisää tietoa. Synnytystä ei hallita. Isät toivovat ja odottavat keskuste-
lua äidin tukemisesta synnytyksessä Asiasta ei keskustella.

Alatiesynnytys on luonnollisin, yleisin ja normaali synnytystapa, jota valmennuksessa
käsitellään. Jos alatiesynnytystä pelätään, sen korostaminen koetaan yksipuoliseksi. Lap-
sen hoitoa ja synnytystä käsitellään yhteensä 2-3 tuntia. Vauvan käsittelyn ohjaamisessa
isille perhevalmennuksella olisi työsarkaa. Vauvan käsittelyyn isät kokevat tarvitsevansa
ohjausta. Isät haluavat harjoitella vauvan käsittelyä ja vaipan vaihtoa vauvanuken avulla
vapautuneesti ilman äitejä. Isät ovat harmissaan siitä, että myöskään sairaalassa ei anneta
vauvan käsittelyyn ohjausta. Isät arvostavat keskustelua siitä, kuinka tärkeää on lapsen
sylissä pitäminen ja odottavat keskustelua aiheesta isien näkökulmasta. Äideille on oma
imetysohjaus. Isille ohjausta rintaruokintaan ei järjestetä. Isät eivät tiedä, miten rintoja suo-
jataan ja millaisia oireita rintatulehdus aiheuttaa. Psykologin toteuttamaa parisuhdetta
käsittelevää osuutta raskauden ja synnytyksen jälkeen pidetään tärkeänä. Sen sisältö on
isille opettavainen. Se luo uusia näkökulmia varsinkin niiden perheiden osalta, joilla on
aikaisempia kokemuksia erilaisesta perhe-elämästä.

Perhe- ja synnytysvalmennuksessa ryhmät eivät toimi. Keskustelua ei saada syntymään.
Isät kokevat olevansa vastaanottavaisena osapuolena. Isät istuvat ja kuuntelevat, mutta
eivät osallistu. Näin käy sekä terveydenhoitajalle että psykologille. Pidetään tärkeänä sitä,
että neuvolassa tulisi olla myös isähahmo juttelemassa vapaamuotoisesti isien kanssa käti-
lön tai terveydenhoitajan sijaan. Opiskelu yleensä lisää tiedon omaksumiskykyä. Kuitenkin
tapahtumien konkreettista läpikäymistä arvostetaan valmennuksessa. Valmennuksessa
koolla oleva isien ryhmä on hyvin heterogeeninen. Jos kaikki asiat pyritään esittämään
koko ryhmälle yhtä aikaa, ohjaus ei kohdennu oikealla tavalla. Isät osallistuvat sairaalaan
tehtävään tutustumiskäyntiin. Isät kokevat, että tutustumiskäynti sairaalaan helpottaa syn-
nytyksessä mukana olemista.

II Osan 6. vaihe

Tutkittavaa ilmiötä koskevan yleisen merkitysrakenteen laatiminen (Giorgi 1985, 1994,
2000) asettamalla sisältöalueiden yleiset merkitysrakenteet toistensa yhteyteen (Perttula
1995b.)

Tässä vaiheessa tein ehdotelman tutkittavan ilmiön yleiseksi situationaaliseksi merki-
tysrakenteeksi. Jokaisesta sisältöalue-ehdotelman kokonaisuudesta tein vähintään yhden
ehdotelman; käytännössä ehdotelmia oli huomattavasti useampia kuin 15. Jäsensin ne
lopulliseen muotoon yleiseksi merkitysrakenteeksi tutkimusaineiston viimeisessä analyy-
sivaiheessa ja muodostin tutkittavaa ilmiötä koskevan yleisen situationaalisen merkitysra-
kenteen. Yllä esitetyt ja kuvatut sisältöalueet integroitiin näin toistensa yhteyteen tiivistäen
ja rekonstruoiden ne. Tämä on empiirisen analyysin päätepiste ja sisältää tutkittavaa ilmi-
ötä koskevan yleisen tiedon. (Perttula 1995b).

Tuloksena esitän tutkittua ilmiötä koskevan yleisen situationaalisen merkitysrakenteen.
Tämä on tutkimuksen tiivistetyin empiirinen tulos, käsitteellinen ja yleinen. Se kuvaa 15
aikuisen miehen, isän kokemuksia perheenlisäyksestä.



4 Tutkimustulokset: Perheenlisäys kodin rakentumisena ja 
rakentamisena

4.1 Yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet

Tämän tutkimuksen I osan tutkimustuloksina muodostui 15 isän yksilökohtainen situatio-
naalinen mertikysrakenteen kuvaus, joista yhden Isän numero 2, kuvauksen esitin esi-
merkkinä luvussa 3.5.1 Aineiston analyysi ja muut 14 (Isät numero 6, 9, 11, 13, 14, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, ja 30) esitetään seuraavaksi.

Isä numero 6

Isä on 32-vuotias liikealalla toimiva mies. Työ on tulosvastuullista ja siihen kuuluu mat-
kustamista. Vaimo on miestään nuorempi. Vaimo toimii vapaa-aika-alalla. He rakastuivat
tulisesti, seurustelivat kolme vuotta ja avioituivat. Nykyisin mies kokee, että vaimo on
hänen paras kaverinsa. Isä kokee, että isyys kuuluu elämään. Maailma loppuu ilman lap-
sia. Heillä on kaksi tervettä lasta, 3 v ja 1½ kk vanhat pojat. Mies odotti yli viisi vuotta,
että voisi hankkia lapsen. Ensimmäinen lapsi syntyi lähellä heidän toista hääpäiväänsä.
He yrittivät lasta yli vuoden. Lapsen sukupuolella ei ollut heille merkitystä. Mies kävi
lapsettomuusasiaa läpi mielessään. Raskauden aikana isä lauloi ja soitti kitaraa lapsel-
leen. Hänen ajatuksensa lapsiin muuttuivat raskauden aikana. Hän ryhtyi huolehtimaan
pienokaisista jos näki niiden juoksentelevan yksin. Hän kokee, että vaimon raskaus on
hänelle erilainen kokemus kolmekymppisenä kuin se olisi ollut kaksikymppisenä. Hän
kokee itsensä aikuisemmaksi isänä. Hän kokee vastuuta. Vauvan tulo syvensi sitä. Mies
harrasti aikaisemmin voimailua ja soitti bändissä 15 vuotta. Sekä voimailun että soittami-
sen hän jätti. Hän haluaa katsoa asiaa uudelleen kymmenen vuoden kuluttua. Moottori-
pyörä miehellä vielä on.

Isä kävi kaksi kertaa neuvolassa ja valmennuksessa. Hän koki, että ei hyötynyt niistä
lainkaan. Hän on pettynyt neuvolahenkilökunnan tiukkaan suhtautumistapaan. Hän toivoo
henkilökohtaisempaa suhtautumista. Hänen vaimonsa ei pelännyt synnytystä. Isä oli huo-
lissaan äideistä, jotka pelkäsivät ja olivat kauhuissaan. Hän kokee, että synnyttäneiden
naisten pitäisi puhua enemmän synnytykseen liittyvistä hyvistä kokemuksista ei vain ran-
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koista, mikä näyttää olevan tapana. Hänen äitinsä on ainoa henkilö, joka puhuu myöntei-
sesti kolmen lapsensa synnytyksistä. Hän toivoo enemmän luonnollista keskustelua, jossa
on mukana muutakin kuin pelkkää tietoa. Hänelle kaikki muut valmennuksessa käsitellyt
asiat ovat tuttuja paitsi itse synnytys. Hän lukee ja ahmii tietoa kirjoista. Hän kokee, että
isät eivät olleet kertaakaan yhdessä yhtä aikaa. Isät naureskelivat kun piti keskustella val-
mennustilaisuudessa. Isien kanssa käytävää keskustelua ei saatu syntymään asiatasolla.
Hän odotti keskustelua siitä, miten isä voi tukea synnytyksessä. Hän ei erottanut ainutta-
kaan lausetta valmennuksessa tästä asiasta. Tutustumiskäynti synnytyssairaalaan helpottaa
synnytyksessä mukana olemista. Isä toivoo lisää tietoa synnytyksen kulusta. Hän toivoo
tietoa normaalista ja epänormaalista synnytyksestä. Muihin käyttämiinsä terveydenhuollon
palveluihin isä on tyytyväinen.

Hän koki, että synnytyssalissa hän ei saanut riittävästi ohjausta, hänen toimiaan tivattiin
hiukan. Isä ei halunnut nähdä vaimonsa tuskaa. Hänelle tuli paha olo kun toiseen sattui.
Hänen mielestään isälle pitäisi antaa synnytyssalissa jokin konkreettinen tehtävä. Isä ei
kokenut itseään tarpeelliseksi. Hän koki itsensä avuttomaksi, koska ei osannut tehdä
mitään, vaikka vaimo huusi vierellä. Hän koki, että hän ei uskaltanut tehdä mitään. Hän oli
pettynyt koska ei nähnyt poikansa syntymistä. Synnytyssalissa häntä heikotti. Hän kävi
välillä ulkona. Lapsi syntyi sillä aikaa. Heidän lapsensa synnytys kesti vain vajaan tunnin.
Ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä hän koki mieleenpainuvimpana vastasyntyneen
siistimisen. Isä katkaisi napanuoran ja he pesivät lapsen hoitajan kanssa. Lapsi itki. Hänet
kapaloitiin ja isä otti lapsen syliinsä ja puhui hänelle. Kun lapsi avasi silmät, isä koki, että
lapsi kuunteli tuttua ääntä. Lapsen ilme jäi isän mieleen. Hän kokee, että kun synnytys oli
ohi, alkoi uusi vaihe elämässä. Hän aikoo mennä synnytykseen mukaan seuraavallakin ker-
ralla.

Isä kokee, että isällä on hoivavietti. Hän kokee, että hoivan pitää lähteä miehestä luon-
nostaan. Isä väittää, että isän tuntee rypyistä silmäkulmassa. Mies kokee, että hänellä on
hiukan enemmän huolta nyt kuin ennen. Isä kokee, että hänellä on taloudellinen vastuu lap-
sistaan. Perhe on hankkinut omakotitalon. Perheen talous on kunnossa. Vaimo on jaksanut
hyvin. Isä valvoo lapsen kanssa illat ja alkuyöt. Vauva nukkuu jopa kahdeksan tuntia, herää
kerran yössä syömään. Lapsi syö rintaa ja saa lisämaitoa. Lapselle on tullut vatsavaivoja
vasta viime aikoina. Lapsi on hymyillyt jo ensimmäiset hymynsä, mutta isä epäilee, että
kyseessä on vatsavaivat. Isä kokee, että 1 ½ kuukauden ikäinen lapsi ei vielä osaa kommu-
nikoida. Isä ei osaa tehdä pienen kanssa vielä mitään erityistä. Isä huomaa, että lasta alkaa
kiinnostaa valot ja värit. Lapsi tuntee isän äänen. Itkun sävy muuttuu riippuen siitä, kumpi
tulee lähelle isä vai äiti. Isä kokee, että äidin ja lapsen välinen kanssakäyminen on tiivistä.
Isä on isyyslomalla. Hän kokee, että hänellä on nyt aikaa kanniskella lasta. Isä kylvettää
lasta, vaihtaa vaipat ja nukuttaa, jos lapsella on vatsavaivoja. Hän pitää tärkeänä ihokoske-
tusta. Hän pitää lapsen parhaana paikkana äidin syliä. Hän pitää lasta vatsallaan rintansa
päällä jos lapsella on huono olo. Hän kokee, että siinä on lämmin ja vauva nukahtaa siihen.
Isä ihailee vauvan tuoksua. Hän kokee, että äiti hyväksytään luonnollisemmin vaikka isä
on yhtä turvallinen kuin äiti, jos on pienen lapsen kanssa riittävän paljon. Hän ei muista
puhuttiinko neuvolassa perusluottamuksesta. Hän kokee miehen hoivavietin luonnollisena.
Hänellä oli pakottava tarve palata kahden tunnin kuluttua kotiin lähtiessään vaimonsa
kanssa baariin. Hänellä on huoli lapsesta.

Isä kokee, että tasa-arvoajattelu on lisännyt miehen osuutta vauvan hoitoon. Isä mietti
elämäänsä tulevia muutoksia jo vaimon ollessa raskaana. Hän kokee, että elämä ei ole pal-
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joa muuttunut. Eniten isäksi tuleminen vaikutti isän ajankäyttöön. Hän kokeekin, että aika-
taulujen toteutukset ovat menneet uusiksi. Hänellä on aina ollut sekuntiaikataulu, joka ei
toimi enää. Puolen tunnin myöhästyminen ei haittaa. Vauvan tarpeet menevät isän menojen
edelle. Isä opettelee lastenhoidon rutiineja eikä isällä ole huolia. Hän kokee lapsen hel-
poksi.

Hän kokee elämänsä olevan loistavaa. Heille on syntynyt toinen lapsi. Molemmat lapset
ovat toivottuja. Toisen raskauden aikana isä ei enää soittanut kitaraa eikä laulanut lapselle.
Toisenkin lapsen syntymän yhteydessä hän oli pettynyt siihen, että ei voinut olla synnytys-
salissa lapsen syntymään saakka. Häntä harmitti synnytyssalissa oma toimettomuuden
tunne. Se, että hän ei kyennyt katselemaan sitä kun toiseen sattui, näkyi hänestä ja häntä
pyydettiin menemään käytävään, jossa hän oli kahdeksan minuuttia. He eivät olleet sopi-
neet asiasta etukäteen. Lapsi syntyi nopeasti. Isää jännittää onko lapsi terve. Isä kokee, että
kaikki on mennyt hyvin. Isä haaveilee vielä lapsesta.

He miettivät millaista elämä olisi ilman lapsia. Hän kokee, että elämä on paljon hienom-
paa lasten kanssa kuin ilman vaikka he eivät ole nukkuneet yhtään täyttä yöunta kolmeen
vuoteen. Äiti on kotona ja isä käy työssä. Isä käy työssä siksi, että saa perheelleen rahaa.
Hän pitää työ- ja perheasiat erillään. Isä opiskelee myös työn ohessa ja käyttää työmatkoil-
laan vapaa-ajat lukemiseen. Hän kokee, että kotona on hyvä olla vapaa-aikana. Hän lupasi
vaimolleen jo seurusteluaikana, että lapsia hankittaessa vaimon ei tarvitse mennä töihin
ellei hän halua. Mies lupasi hankkia rahat taloon. Hänellä ei ole mitään vaimon työhönme-
noa vastaan, jos vaimo niin haluaa. Vaimon työhön meneminen kohentaisi heidän talout-
taan. Isä pitää tärkeänä sitä, että äiti on lasten kanssa kotona. Hän kokee, että sen arvoa ei
voi mitata rahassa.

Isä kokee, että tilanne on muuttunut katastrofaalisesti toisen lapsen syntymän jälkeen.
Aikataulut ovat menneet isällä kokonaan uusiksi. 45 minuutin myöhästyminen kotiin tul-
lessa ei haitannut silloin kun lapsia ei ollut. Nyt asia on toisin. Lapsi tulee hakea hoidosta
ajallaan. Hän kokee, että pienetkin asiat ovat muuttuneet lapsen myötä. Oma nukkumaan-
menoaika on aikaistunut kahdella tunnilla. Isän terveystottumukset eivät ole muuttuneet.
Isällä ei ole ainuttakaan omaa harrastuspäivää. Hän ottaa omaa aikaa itselleen pitkien työ-
matkojen aikana. Hänellä ei ole koskaan ollut kelloon sidottuja harrastuksia. Isä on myynyt
yrityksen ajan puutteen vuoksi. Hän on luopunut myös moottoripyörästään. Isä on aloitta-
nut golfin pelaamisen. Hän kokee, että siihen on aikaa viikonloppuisin. Hän lähtee pelaa-
maan aikaisin lauantaiaamuna. Kun hän palaa, perhe vasta herää. Mies suo vaimolleen
yhden päivän viikossa, jolloin vaimo voi tehdä mitä haluaa. Hän pitää tätä tärkeänä, koska
vaimo on koko ajan lasten kanssa.

Isä kokee, että nuorempi lapsi on äidin poika ja vanhempi isän. Isä kokee, että heillä on
työnjako lasten suhteen. Isä viettää aikaa vanhemman pojan kanssa enemmän kuin nuorem-
man. Pojalle etsitään mielekästä yhdessä tekemistä. Poika samaistuu näin isäänsä ja kokee,
että on miesten hommissa. Äiti vapautuu tekemään äidille kuuluvat toimet. Isä kokee lasten
tekemiset kivoina. Lapsia on mukava seurata. Vanhin lapsi on vilkas. Silmäkulmassa on
kaatumisen jäljiltä ompeleita. Isä kokee mukavana kotiin tulon kun lapsi tulee halaamaan.
Hän kokee, että sekä lapsen kiintymys että viha on aitoa. Isä pitää päiväkirjaa lapsen lentä-
vistä lauseista. Hänestä itsestäänkin on samanlainen kirja. He elävät lomaan saakka rauhal-
lista kotielämää.

Vanhempi lapsi on mustasukkainen vauvasta. Isä kokee, että lapsi on taantunut, lapsi
reagoi vauvaan. Hän on siirtynyt takaisin isän ja äidin sänkyyn nukkumaan vauvan vuoksi.
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Nyt pojat on siirretty nukkumaan yhdessä samaan omaan huoneeseen. Isä kokee, että van-
hempien hermoja koetellaan. Erityisesti isään puretaan suuttumus. Isä kokee, että lapsi pis-
tää vastaan joka asiassa. Työ vie isän ajasta paljon. Hänellä on kahdesta päivästä viikkoon
kestäviä työmatkoja. Hän soittaa usein työmatkoiltaan, jopa 3–8 kertaa päivässä ja kyselee
perheen kuulumiset. Hän kokee, että äidin hermot ovat kestäneet hyvin. Vanhemmat ovat
sopineet keskenään, että lapsia komennetaan, mutta lapsille ei huudeta. Mennään joko
pihalle huutamaan tai lähdetään lenkille. He ovat menettäneet malttinsa harvoin. Isä kuvit-
teli, että päivittäiset asiat olisivat lasten kanssa helpompia. Hän kokee pettymystä siitä, että
hänen sietokykynsä ei olekaan aivan sillä tasolla kuin hän kuvitteli. Heillä on talo- ja auto-
velkaa. Ne menevät omalla painollaan. Taloudellinen tilanne on hyvä. Hän epäilee, että jos
talous olisi huonommassa kunnossa, hänellä olisi vielä enemmän ongelmia sietokyvyssään
ja elämä olisi vaikeaa. Hän kokee muutoksen toisen lapsen jälkeen niin suureksi että sitä
itse kokematta ei voi tajuta.

Hän kokee, että parisuhteelle ei jää aikaa kuten ennen, mutta kuitenkin riittävästi. He
käyvät joskus syömässä yhdessä. Hän kokee, että jos he yöpyvät kahdestaan jossain, hiljai-
suus on outoa. Hän kaipaa lapsiaan. Hän kokee, että vaimo on se, joka vaikuttaa hänen hen-
kilökohtaisiin menemisiinsä. Isyys ei ole muuttanut hänen ajatuksiaan sen suhteen. Hän
kokee, että jos hän haluaa mennä yksin, hän menee, oli lapsia tai ei. Hän ei osaa kuvitella
minkäänlaista välirikkoa vaimon kanssa. Avioerojen syitä mies pohtii siten, että jompi-
kumpi ei ole aikoinaan hypännyt riittävästi tai miehet eivät kestä naisen uraa. Nykypäivänä
erotaan, jos huomataan, ettei rakasta toista. Hän kokee, että avioliittoja ei olisikaan jos
uskottaisiin, että rakkaus on ikuista.

Suhteet lähisukulaisiin ovat muuttuneet siten, että isovanhempien käynnit ovat tihenty-
neet. Kaveriperheisiin suhteet ovat säilyneet ennallaan. Isä kokee, että niiden perheiden
vanhemmat joilla ei ole lapsia, eivät ymmärrä heitä. Hänen kaveripiirissään isät keskuste-
levat lapsista, siitä onko lasten kanssa mennyt hyvin ja ovatko vanhemmat saaneet nukkua.
Isät eivät keskustele mm. siitä kuinka iloisesti lapsi hymyili. Hän kokee vaimonsa par-
haaksi kaverikseen, he voivat keskustella ja sopia vaimonsa kanssa kaikista asioista.

He suunnittelivat neljää lasta. Lapsena hän koki yksinäisyyttä. Hänen omat sisarensa
ovat toistakymmentä vuotta häntä vanhempia. Hän päätti, että hänen lapsensa ei tarvitse
olla yksin. Hän toivoikin, että hänen lapsillaan olisi lyhyt ikäero eikä hänen vaimollaan ole
ollut mitään sitä vastaan. Toisen lapsen syntymän jälkeen isän ajatukset ovat hiukan muut-
tuneet. Isän ikä vaikuttaa lapsilukuun. Isä ei halua, että hän on eläkkeellä kun lapsi menee
yläasteelle tai kouluun. Hän haluaa saada lapset hyväkuntoisena ja niin että jaksaa touhuta
lasten kanssa. Myöskään hänen vaimonsa ei halua monta lasta peräkkäin. Vaimo haluaa
hoitaa kroppansa kuntoon välillä. Isä toivoo, että he saavat kolmannen lapsen kun hän on
45-vuotias eli noin 10 vuoden kuluttua. Hän haluaa nähdä kaikki lastenlapset. Hän haluaa,
että heillä on aikaa toisilleen ja että he voivat vanheta yhdessä.

Isä pitää tärkeänä sitä, että lupaukset pidetään. Lapselle ei saa antaa mahdollisuutta
pompottaa vanhempiaan. Hän pitää tärkeänä myös sitä, että lapsi kasvatetaan kunnialli-
sesti. Hän ei hyväksy vapaata kasvatusta koska lapsi ei ymmärrä mikä on oikein ja mikä
väärin. Hän hyväksyy yhteiskunnan asettamat rajat. Hänellä ei ole omaa normistoa mutta
hän pitää tärkeänä sitä, että lapsesta ei tule rikollista. Hän korostaa vanhempien kunnioit-
tamista eikä hyväksy jumalan pilkkaa.

He pyrkivät johdonmukaisuuteen lastensa kasvatuksessa. Lupaukset pidetään sekä isän
että äidin toimesta. Hänet on kokemus opettanut tunnistamaan oikean ja väärän. Hän kokee,
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että se, mikä loukkaa itseä, loukkaa myös muita, kun lapsi tekee väärin. Hän kokee, että
hänen äitinsä on vaikuttanut hänen omiin arvoihinsa. Heillä oli tarkat ruoka-ajat ja pöytä-
tavat. Vanhempia henkilöitä tulee tervehtiä. Hän kokee, että hänen isänsä ei ollut lasten kas-
vattaja. Isä vei häntä aina tekemään jotakin. Isä kokee, että rankkoja asioita ei ole vielä tul-
lut. Hän epäilee, että se on rankka vaihe kun lapsi kääntyy vanhempiaan vastaan eikä
hyväksy vanhempien asettamia rajoja. Isä ei koe pelkoa.

Isä numero 9

Isä on 25-vuotias terveydenhuoltoalan yrittäjä. Hänen vaimonsa työskentelee omassa
suunnittelutoimistossa. Tällä hetkellä vaimo on äitiyslomalla. He seurustelivat kolme
vuotta, jona aikana ensimmäinen lapsi syntyi. He avioituivat. Häiden jälkeen vaimo alkoi
odottaa heidän toista lastaan. Perheessä on 3 vuoden ikäinen poika ja noin 9 kuukauden
ikäinen tyttö. Pari on suunnitellut elämäänsä, mutta kumpaakaan raskautta he eivät suun-
nitelleet erikseen. Asiasta kyllä puhuttiin. He pitivät hyvänä sitä, että toinen lapsi syntyy
heti toisen perään. Ensimmäisen raskauden isä koki myönteisenä. He kiinnittivät paljon
huomiota yksinomaan raskauteen, täyttivät raskauskalentereita ja lukivat aiheeseen liitty-
viä kirjoja. Toisen raskauden aikana sellaisia ei enää muistettu. Perheessä oli jo vauva ja
siksi raskaus meni kuin sivussa. He seurasivat raskauden edistymistä kuitenkin tarkem-
min. Isä oli paljon mukana molempien raskauksien aikana. Vaimon isän firmasta tuli
hänen miehensä firma. Aviomies kokee sattumaksi sen, että hänen ammattinsa tukee fir-
man ideaa erittäin hyvin.

Isäksi tuleminen oli hänelle odotettua ja se tuntui hienolta. Hän kokee isyyden positiivi-
sena asiana. Hän kokee, että jokin perustavaa laatua oleva elämäntehtävä – perheenperus-
taminen ja lisääntyminen – on täyttynyt. Hänelle isänä oleminen on vastuuta lapsen ja koko
perheen hoitamisesta. Hän antaa äidille vapaa-aikaa ja pyrkii olemaan lapsen hoitamisessa
mahdollisimman paljon mukana. Isyys on hänelle taloudellista vastuuta, koska se kuuluu
isälle tällä hetkellä. Lapsi ei ole taloudellinen taakka. Isyyden hän kokee laajana alueena.
Tärkeintä siinä on lapsi ja lapsen kasvatus. Hän toivoo, että lapsesta tulee vastuuntuntoinen
ja tasapainoinen ihminen. Omassa isyydessäänkin hän korostaa vastuuntuntoa ja huolehti-
vaisuutta. Hän on saanut vaikutteita isyydelleen omalta isältään ja appiukoltaan. Lasten
hoitoon hän perehtyi opiskelunsa yhteydessä. Hän haluaa ottaa huomioon koko perheen ja
toimia lapsen ehdoilla.

Isä kävi perhe- ja synnytysvalmennuksessa. Ensimmäisellä kerralla hän tapasi psykolo-
gin. Isät yrittivät keskustella, mutta se ei toiminut. Muita keskusteluryhmiä heillä ei ollut.
Synnytykseen ja lapsen hoitoon liittyviä asioita he käsittelivät 2–3 oppitunnilla. Äideille
tarjottiin omat oppitunnit imetyksestä. Isä ei saanut minkäänlaista ohjausta rintaruokintaan.
Hänen vaimonsa sai rintatulehduksen sairaalasta kotiin päästyä. Heiltä puuttui tietoa. He
eivät tienneet miten rintoja suojataan kylmältä ja millaiset ovat rintatulehduksen oireet.
Hänet otettiin hyvin mukaan neuvolassa.

Hän koki, että terveydenhoitajien taso vaihteli suuresti. Toiminta oli joskus hyvin toi-
menpidekeskeistä ja tietoa tarjottiin puolihuolimattomasti tavalla, joka säikäytti vanhem-
mat. Hän arvostaa sitä, että valmennuksessa puhutaan lapsen sylissä pitämisestä isän kan-
nalta. Nyt niin ei tapahtunut. Hän koki, että hän ei pystynyt keskustelemaan äitiysneuvo-
lassa lainkaan. Hän ehdottaa, että isä kävisi äitiysneuvolassa edes yhden kerran yksin.
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Molemmat raskaudet sujuivat hyvin. Lapset olivat suurikokoisia ja syntyivät sektiolla.
Isä oli niissä mukana. Isä huomioitiin hyvin synnytyssalissa. Heille puhuttiin avoimesti
synnytyksen kulusta eikä isää ajettu pois. Hän ei unohda hetkeä, jolloin mentiin sektioon.
Lapsi nostettiin äidin vatsan päälle ja he näkivät, että se on poika. He olivat puhutelleet
lasta koko raskauden ajan pojan nimellä. Lapsi on kuusi viikkoa vanha. Vauvan hoito ja
kehityksen seuraaminen vievät huomion. Vauva nukkuu hyvin öisin ja hänellä on sekä
itkuisia että hyviä päiviä. Isä koki vaikuttavana myös ensimmäisen neuvolakäynnin. Poika
huusi koko ajan täyttä huutoa. Isä murehtii lapsella esiintyvää krohinaa, joka johtuu peh-
meästä kurkunpäästä.

Ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä hän oli isyyslomalla 10 päivää. Hän aloitti
isyyslomansa päivänä, jolloin hänen vaimonsa synnytys käynnistettiin. Isä oli leikkauksen
jälkeen perhehuoneessa koko ajan. Hänelle jäi isyyslomaa kotona olemista varten vain
kolme päivää. Toista lasta odottaessaan perhe sai ultraäänitutkimuksessa tietää, että lapsi
on tytär. He kokivat sen myönteisenä, tuntui hyvältä kun on molempia sukupuolia. He koki-
vat sektiopäätöksen helpottavana. Isä pelkäsi alatiesynnytystä.

Prenataaliosastolla ja vierihoito-osastolla isää ei huomioitu lainkaan. Hän koki, että
hänen ammattinsa vaikutti siihen. Hän koki tarvitsevansa ohjausta raskauden ajasta, lapsen
hoidosta ja rintaruokinnasta. Hän korostaa sitä, että on lapsen kanssa isänä eikä
ammatti-ihmisenä. Isä kokee, että myös vaimo on sälyttänyt hänelle vastuuta hänelle.
Hänellä on varmat otteet käsitellessään vauvaa. Hän koki olevansa vahvoilla verrattuna
moniin muihin isiin vierihoito-osastolla. Hän koki, että osa olisi kaivannut tuoreeltaan
ohjausta ja jäivät vähän heitteille. Hän ehdottaa, että vierihoito-osastolla olisi yksi yhteinen
tilaisuus isille. Siellä keskustelua ei estäisi se, että kaikki tuntevat toisensa kuten pienellä
paikkakunnalla. Hänen elämänsä on muuttunut paljon. Muutokset ovat olleet myönteisiä.
Häntä ei harmita se, että on pitänyt luopua monista asioista, koska monia uusia asioita on
tullut tilalle. Isälle asuinpaikkakunta oli aluksi aivan outo. Hän kävi täällä vaimonsa kanssa
ensimmäisen kerran. Nyt he ovat asuneet täällä neljä vuotta. Isälle ei jää omaa aikaa eikä
hänellä ole harrastuksia paitsi luottamustehtävät, joita he molemmat ovat saaneet. Isä
kokee, että kahden ihmisen aika meni heidän ensimmäisen lapsensa hoitamisessa. Hän on
oppinut, että säännöllisyys ja tarkkuus eivät onnistu sen enempää työssä kuin lastenkaan
kanssa. Perhe-elämä on kouluttanut häntä. Hän kokee, että on liian pedantti. Nyt kulmat
hioutuvat perhe-elämän hyörinässä. Hän pitää tärkeänä sitä, että lapset syövät ruoka-aikana
ja menevät nukkumaan ajoissa. Hän kokee, että säännöt ovat lapsille tärkeitä. Vaimo suh-
tautuu niihin rennommin.

Vanhin lapsi täyttää pian 3 vuotta, nuorin 9 kuukautta. Ensimmäistä lastaan isä on hoi-
tanut paljon. Yhden lapsen kanssa oli helppoa, mutta kahden kanssa elämä on täyspäiväistä
työtä. Seinät eivät tahdo riittää. Hänellä on jatkuva stressi. Paineita tulee joka suunnalta.
Moni asia on luonteesta kiinni. Säännöllisen ja pedantin ihmisen on annettava periksi koti-
oloissa. Kahden lapsen kanssa ei muutoin onnistu. Illat ovat mahdottomia. Tytär on sairas-
tanut kurkunpääntulehduksen kaksi kertaa. Lapsen sairaus saa hänet laittamaan asiat tärke-
ysjärjestykseen. Kaikkiin asioihin ei voi takertua, on erotettava tärkeät ja vähemmän tär-
keät asiat. Hän ulkoilee lasten kanssa. Pojan kanssa hän laskee pulkkamäkeä kun nuorempi
istuu vaunuissa. He rakentavat lumilinnaa ja lumiukkoja. Hän kokee, että aika kuluu nope-
ammin ulkona kun tekee jotain. Hän ei koe tytön ja pojan välillä olevan suuria eroja. Tytär
ihmettelee enemmän leluja itsekseen ja leikki niillä. Poika kaipaa enemmän aikuista leik-
keihin mukaan. Eroja on eniten kävelemään oppimisessa. Isä on molempien lasten kanssa,
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kolmestaan, lasten huoneessa. Hän uskoo, että lapset ryhtyvät leikkimään myös yhdessä.
Isä keskittyi vanhempaan lapseen enemmän. Äiti hoiti pienempää lasta. Nyt keskitytään
molempiin tasapuolisesti. Imettämisen isä koki myönteisenä. Lapsi rauhoittui rinnalle
hyvin. Lapsi söi rintaa yli vuoden, se sitoi äitiä.

Hän kokee olevansa rakastava isä. On tärkeintä olla läsnä normaalissa arkipäivässä,
kuunnella ja ottaa osaa lasten leikkeihin ja tekemisiin, pitää sylissä. Vaikka hän on paljon
lasten kanssa, hän kokee, että pitäisi olla vielä enemmän. Lapset vaativat äitiä ja isää ole-
maan yhdessä mukana lasten hoidossa. Myös isä pitää tätä tärkeänä. Hän kokee, että
kukaan ei pysty kuvaamaan millaista on töitten ja muiden asioiden yhteensovittaminen per-
heessä. Vanhimman lapsen päivärytmin selkiytyminen oli helpotus. Isä on ylpeä lapsistaan
ja puhuu heistä. Hän kokee perhe-elämän täyteläisempänä, kun perheessä on lapsia. Lapset
yhdistävät heitä myös muihin perheisiin. Isyys korostaa hänen mieheyttään. Hän kokee lap-
silleen luontevimpana perhemuotona ydinperheen, jossa on biologiset vanhemmat. Hän
ymmärtää myös muut perheratkaisut ja pitää sitä jokaisen henkilökohtaisena valintana.
Isänä oleminen ei ole hänelle helppoa. Raskaat ja hauskimmat asiat ovat samoja. Parasta
ovat normaali arki, lapsen kehityksen ja kasvamisen seuraaminen. Raskainta on lasten hoi-
taminen. Kaikkein työläintä on kuitenkin parisuhteen hoitaminen, ei lapsen. Vaimo väsyy
ollessaan koko päivän kahden lapsen kanssa. Väsyneenä ei riitä puhtia eikä aikaa parisuh-
teelle. Toiselle pitäisi kyetä antamaan jonkun verran parisuhteessa. Vaimo saa täyden
arvostuksen mieheltään. Mies kokee, että hän ei pystyisi siihen mihin vaimonsa. Miehelle
sopii se, että hän käy työssä päivisin ja on kotona iltaisin. Jos tilanne olisi toisin päin, se ei
ehkä onnistuisi.

Hänellä palaa pinna hyvin harvoin (raskas huokaisu). Pari harrastaa pientä naljailua kes-
kenään hiukan liikaakin. Vaimo on tulisempi osapuoli. Ristiriidat eivät liity lapsiin, mutta
kasvatusperiaatteisiin, hänen vaihtelevaan työhönsä ja luottamustoimien yhteensovittami-
seen perhe-elämän kanssa. Hän ei nauti tai rentoudu yksin kokouksissa koska tietää kuinka
vaimo on kovilla lasten kanssa kotona ja odottaa häntä. Isä rentoutuu parhaiten vaimonsa
kanssa kahdestaan, ilman lapsia. Hän arvostaa ja nauttii siitä kun saa olla vaimon kanssa
kahden. He ovat tehneet pari kertaa yhden yön reissut naimisissaoloaikanaan. Hänen van-
hempansa hoitivat heidän lapsiaan. Suhteet isovanhempiin ja sukulaisiin ovat läheiset. Isä
toivoo, että sukulaiset tulisivat hoitamaan heidän lapsiaan useamminkin. Hän kokee, että
kahdestaan olemisen rauhasta pitäisi osata nauttia silloin kun lapsia ei vielä ole. Hän arvos-
taa kumppanissaan perusluottamusta. Hän kokee, että ellei sitä ole, ei jaksa eikä koe ole-
vansa turvallisella mielellä. Perhe-elämä vaatii sitoutumista. Hän arvostaa normaalia
perhe-elämää, sitä, että on arjessa läsnä ja tekee perheen kanssa yhdessä asioita, vaikka se
on raskasta. Vaimo on iltaisin hyvin väsynyt.

Kukaan ei kiitä häntä. Vaimoa kiinnostaa useimmiten hänen menemisensä. Hänkään ei
kiitä vaimoaan, mutta kannustaa useammin ja herkemmin vaimoaan menoihin kuin vaimo
häntä. Miehen työ sitoo heitä molempia iltaisin. Isä kokee, että keskustelut käydään kotona.
Poikkeuksellista kyllä hänen työpaikallaan perhe-elämään ja kasvatukseen liittyvistä asi-
oista keskustellaan. Vaimo on kotona vuoden loppuun ja menee sen jälkeen töihin. Isä
kokee, että siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Isä kokee, että vanhin lapsi tarvitsisi jo
enemmän ikäistensä lasten seuraa. Joskus hän on ajatellut kolmattakin lasta, mutta uskoo,
että he ovat riittävästi työllistettyjä kahden lapsen kanssa.
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Isä numero 11

Hän on 24-vuotias avoliitossa asuva yrittäjä mies. Hänen avovaimonsa hoitaa kotona per-
heen kahta lasta, vähän yli kahden vuoden ja vuoden ikäistä tyttöä. Pari seurusteli vuo-
den, jonka jälkeen he kihlautuivat. He ovat eläneet avoliitossa kolme vuotta. Mies haluaa
kunnon häät, kun taloudellinen tilanne sen sallii. He hankkivat lapsen periaatteella, että
jos lapsi on tullakseen, hän on tervetullut. Hän kokee että lasta ei tehdä, se saadaan. Isä
kokee, että jokaisen, joka pystyy, kuuluu hankkia lapsia. Kun maailmaan synnytään, pää-
ajatus on, että perustetaan perhe ja saadaan jälkeläisiä. Täällä olemisella on jokin tarkoi-
tus.

Hän oli avovaimonsa kanssa neuvolassa mukana. Tämä aiheutti ihmettelyä. Henkilö-
kunta oli tottunut siihen, että isät eivät tule neuvolaan joka kerta. Isä osallistui valmennuk-
seen ja suosittelee sitä muillekin. Tieto helpottaa synnytyksessä mukana olemista ja osal-
listumista lapsen hoitoon. Terveydenhuollon edustajilta kysymyksiin löytyivät vastaukset
erityisesti raskauden aikana. Sitten kun lapsi oli syntynyt, vastaukset löytyivät omien koke-
musten kautta. Monet ongelmat ratkesivat sen mukaan mitä tutut kertoivat. Isä koki, että
vastaukset vähenivät sitä mukaa kun lapsi kasvoi.

Ensimmäisen lapsen synnytys kesti vajaat puoli tuntia. Isä koki hienon tunteen, kylmät
väreet menivät koko ajan kehoa pitkin ja silmistä tulivat kyyneleet. Siitä on vaikea puhua.
Äiti sai kivunlievitystä. Hänellä oli kipuja synnytyksen lopussa. Vauva nostettiin avo-
vaimon rinnalle. Isä tunsi, että vain he kolme olivat siinä. Ensimmäisen lapsen synnyttyä
synnytyssalissa sovittiin, että toinen lapsi saa tulla pian. Ensimmäinen lapsi olikin vähän
yli vuoden ikäinen, kun he saivat toisen. Isän mukaan kohta odotellaan kolmatta, kun vaan
onnistuu.

Isä koki lapsen myötä tulleen ”raskaitakin asioita”. Hän koki, että pitää luopua paljosta,
mm. kalastusharrastuksesta. Hän on ollut kova kalastamaan ja metsästämään, liikkumaan
luonnossa. Enää ei voi mennä kuten ennen. Pitää keskustella ja sopia avovaimon kanssa.
Hänen ajatusmaailmansa ja asenteensa ovat muuttuneet. Hän pitää tärkeänä lapsen kanssa
olemista. Hän on omasta mielestään hyvä isä. Hän yrittää parhaansa. Hän on avovaimolleen
uskollinen. Hän kokee, että isyyteen liittyy suuri vastuu. Miehen pitää hoitaa lasta, vaimoa
ja asuntoa. Hän asettaa lapsen etusijalle. Tupakan poltossa hän on siirtynyt laimeampiin
laatuihin, katsoo tarkoin missä voi polttaa eikä polta lapsen lähellä.

Hän kokee, että kaikki on mennyt hyvin. Lapsi sai rintamaitoa vain muutaman viikon.
Maito loppui ja nyt annetaan Tuttelia, jota voi käyttää myös mökillä, jossa ei ole sähköjä.
Alkuun vauvalla oli vatsavaivoja. He valvoivat. Avovaimo heräsi ensin, sitten hänkin. He
olivat hereillä kolmeen neljään saakka yöllä kunnes vauva nukahti. He kävivät vauvahie-
ronnassa. Hieronta alkoi jalkapohjista. Vauvahierontaa ei pysty itse tekemään, koska siinä
pitää hallita niin paljon eri pisteitä, jumppaliikkeitä ja kantoasentoja. Hieronnan jälkeen
vauva söi ja nukahti yhdeltätoista ja heräsi puoli seitsemältä. Vauvahierontaan ei neuvo-
lassa uskota. Myöskään lääkärit eivät usko siihen. He antavat mieluummin lääkettä Mini-
formia tai Cuplatonia. Niistä ei ollut mitään hyötyä. He jättivät ne pois kun vauvahieronta
alkoi. Koliikki loppui siihen. Lapsi muuttui. Hän valvoi päivällä ja nukkui yöllä. Heidän
tuttunsa olivat käyneet vauvahieronnassa ja suosittelivat sitä heille. Lapset valvottavat
monesta syystä. Ensin ovat vatsavaivat, sitten hampaat ja korvatulehdukset. Jos ei halua
valvoa, ei kannata tehdä lapsia.
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Hän silittelee vauvan poskia, naurattaa sitä ja pitelee sylissä. Vauva äännähtelee ja
hymyilee. Kaikkein mahtavin kokemus oli se kun vauva hymyili ensimmäisen kerran.
Vauva rupeaa seuraamaan, katsoo silmiin ja seuraa kun vie kättä edessä. On hienoa kun
huomaa, että tulee uusia asioita. Liikkeet vahvistuvat ja vauva jaksaa paremmin kannatella
päätä. Kun vauva on sylissä unohtaa kaiken muun, hyvät asiat ovat vain mielessä. Perus-
koulun opetuksessa ei osannut ajatella, millainen vauva on. Siellä ei ollut sellaisia kuvia.

Mies kertoo vanhemmistaan ja lapsuuden perheestä. Hänellä on mahtavat vanhemmat.
Hänestä on aina pidetty hyvää huolta ja häntä on hoidettu. Häntä on pyritty kasvattamaan
asialliseen rahankäyttöön. Isä kokee, että kotoa on jäänyt monia kullanarvoisia asioita elä-
mää varten. Hänellä on yksi isoveli, joka käy katsomassa lasta päivittäin. Heidän lapsensa
on isovanhemmille ensimmäinen lapsenlapsi. Sukulaiset käyvät katsomassa heidän lastaan.
Isä kokee, että he pitävät heidän lapsestaan.

Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen perhe muutti paikkakuntaa. Samalla he saivat
edullisemman asunnon. Mies jäi toisen palveluksesta pois ja perusti oman yrityksen. Per-
heeseen on syntynyt toinen tytär. Toisen lapsen synnytys oli nopea. Isä antaa hyvän palaut-
teen sairaalassa saamastaan hoidosta. Sairaalassa oli kiire koko ajan. Samalla hetkellä kun
toinen tytär syntyi, syntyi kolme neljä muuta lasta. Hän koki sen liukuhihnatyönä. Lapsia
syntyi niin, että kätilö joutui siistimään vauvat, isien ohjaukseen ja kylvetyksen seuraami-
seen ei siinä tilanteessa jäänyt aikaa.

Toisen lapsen syntymä erosi ensimmäisestä siten, että kaikki oli tuttua. Hän kertoo, että
oli mukavaa ja kivaa kun tiesi mitä pitää tehdä ja mitä pitää ostaa. Jos lapsi itki, tiesi mitä
pitää tehdä. Hän kertoo, että toisellakin lapsella oli mahavaivoja. Rintamaito loppui. Lap-
selle tuli kovat vatsakivut. He valvoivat yhtä paljon kummankin aikana, mutta nuorimmai-
sen kohdalla lyhyemmässä ajassa. Myös nuorin lapsi kävi vauvahieronnassa, josta sai avun.
Hän kokee, että isyys muuttuu sitä mukaan kun elämä menee eteenpäin. Lapsen tuleminen
on muuttanut hänen ja hänen vaimonsa suhdetta läheisemmäksi ja kiinteämmäksi. Hän
kokee, että kotiin on mukavaa ja hienoa mennä kun tenavat odottavat ja ottavat häntä kau-
lasta. Heillä on joskus riitaa. Kun molemmat ovat stressaantuneita, riita tarvitsee vain
yhden kipinän. Syöminen olohuoneessa ja ruokapalan tippuminen matolle riittää. Hän
kokee riidan kiukun tai väsymyksen purkamiskeinoksi. Hän kertoo, että Suomessa ei ole
perhettä, jolla ei ole kiukkua. Hän kokee, että suhde vaatii riitoja toimiakseen, muuten asiat
eivät tule ilmi eikä niistä puhuta. Hän kertoo, että kun otetaan yhteen, suhde paranee. Nyt
heillä ei ole ollut riitaa ja on mennyt paremmin kuin pitkään aikaan. Onko se hiljaista myrs-
kyn edellä vai, isä kysyy.

Mies on yrittäjä ja töissä, vaikka on iltamyöhä. Hän lähtee aamulla töihin ja on illalla klo
20–21 kotona. Lapset menevät suoraan nukkumaan kun hän palaa töistä ja aamulla hän taas
lähtee töihin.

Kesällä he tekivät yhden viikon 15–18 tuntia päivässä. Kun hän meni kotiin joka puo-
lella oli hälinää ja oli hirveä meno päällä. Hänellä oli nelisen tuntia aikaa levätä. Nyt töissä
on ollut hiljaista aikaa ja hän on ollut kotona paljon, erityisesti viikonloppuisin. Firmalla ei
mene hyvin. Rahat ovat tosi tiukassa. Hän kertoo, että ansaitsi aikaisemmin puolet enem-
män kuin nyt. Laskuja on maksamatta ja lainan lyhennyksiä on lykätty tuonnemmaksi. Hän
kertoo, että tällainen tilanne on pakko kestää. On tosi rankkaa kun rahaa ei saa mistään.
Sosiaalitoimistoon hän ei mene. Isä kokee, että molemmat ovat hyväksyneet tilanteen.
Keväällä he muuttavat jälleen paikkakuntaa ellei tilanne parane. Avovaimo pyrkii osapäi-
vätyöhön. Hän pitää firman jos töitä ilmestyy. Hän kertoo, että he aikovat vuorotella niin
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että avovaimo on aamut töissä, hän lasten kanssa ja hän töissä illalla jonkun tunnin, koska
töitä ei tällä hetkellä paljoa ole. Hän on ollut kaiken vapaa-ajan tenavien kanssa.

Miehen harrastuksista 90 % on jäänyt. Hän kertoo, että avovaimolla ei ole harrastuksia.
Hän käy kotonaan, on yhden yön, leipoo ja touhuaa siellä. Vaimo myös kutoo vähän. Kah-
denkeskiseen rauhalliseen yhdessäoloon mitä on ennen ollut, on tunti pari. He vievät muu-
taman kuukauden välein tenavat yökylään ja ovat kahdestaan päivän, rauhoittuvat ja lepää-
vät. Hän kokee, että aika pitää ottaa muuten tulee stressi. Jokaisella täytyy olla joku ihmi-
nen, jolle voi kertoa kaikki huolensa. On parista kiinni kaipaako siihen muita. Hän puhuu
avovaimonsa kanssa pienetkin asiat selviksi. Hänellä on yksi hyvä ystävä, mies, jonka
kanssa hän voi keskustella kaikista asioista. Isä kokee, että kun rupeaa perustamaan per-
hettä, on syytä ajatella monta kertaa. Hän kertoo tuttavistaan, joista yksi isä teki kaksi lasta
ja jätti perheensä johtuen siitä, että ei jaksanut. Lapselle tuli hampaita, oli korvatulehdus ja
vatsakivut. Hän ei jaksanut ja lähti.

Avovaimo pärjää lasten kanssa. Sukulaiset ja vanhemmat ihmiset pitävät siitä, että he
pärjäävät. Hän kokee, että perheen kanssa pitää olla monenlaista kestävyyttä. Lapset voivat
tintata, itkeä, huutaa, tehdä mitä vaan ja se on jaksettava. Jos kolmevuotias huutaa jostakin,
ei hän sitä itse ymmärrä. Hän on osallistunut kummankin lapsen hoitoon. Hän kokee, että
yöllä herääminen ei ole häirinnyt. Lapset heräävät aamulla kahdeksan maissa. Lapsilla on
säännöllinen päivärytmi. Jos vanhin lapsi ei mene päiväunille ajallaan, rytmi menee sekai-
sin. Isä tekee ruokaa, nyt vähemmän johtuen siitä, että itse laihduttaa. Joskus tulee ristirii-
toja, viimeksi lapsen tutin käytöstä. Isä kuunteli äitinsä ohjeita. Siitä ei avovaimo pitänyt.
Kun haluaa isäksi, kannattaa miettiä tarkasti kenen kanssa hankkii lapsia. Hän kokee, että
pitää olla valmis kantamaan vastuu lapsista johtuen siitä, että siihen menee 98 % ajasta.
Hän kertoo, että kumppani kehittyy ajan kanssa. Isä arvelee, että hän ei kumppaniaan kiitä,
pitää vain huolta. Hän ei vie kukkia joka viikko, vaan siihen on syynsä. Hän vie joskus
kuten jouluna. Jos hänellä olisi hyvä taloudellinen tilanne he kävisivät avovaimon kanssa
useammin yhdessä ulkona syömässä. Hän kertoo, että ruokaa on jääkaapissakin niukasti.
Pitää vain muuten hoitaa.

Suurin huolenaihe isälle on, että lapset pysyisivät terveinä. Molemmat lapset olivat sai-
raalassa muutaman päivän vatsataudin ja nestehukan vuoksi. Lasten kanssa lääkärissä asi-
ointiin isä ei ole aivan tyytyväinen. Toiminta voisi olla laadukkaampaa. Hän kertoo, että
tuntui pahalta kun toimenpiteet eivät onnistuneet eikä itse osannut tehdä mitään. Isä pitää
tärkeänä sitä, että lasten kanssa ollaan riittävästi. Lasten pitää saada olla tarpeeksi toisten
lasten kanssa. He veivät lapsen 3 kertaa viikossa päivähoitoon mutta joutuivatkin maksa-
maan kotihoidontuen takaisin. Nyt lapsi on hoidossa maanantaisin asioimisvapaan ajan, 6
tuntia. Heitä lähellä on vain koululaisia, isoveljen tenavat ja tutun tenavat. Kavereita on vai-
kea saada. On yksi perhe, minkä hän tuntee. Perhe sai lapsen ja he kävivät sitä katsomassa.
Ainut paikka, missä avovaimo käy, on seurakunnan kerho. Yksi äiti, jolla on kaksi tenavaa
ja joka erosi, käy heillä usein. Hänen veljensä luona he vierailevat joka viikko. Veljellä on
kaksi lasta, kolmas on tulossa. Isä kokee, että jos on ongelmallisia tilanteita, on aina jotain
tehtävissä. Hän soittaa mummolaan ja pyytää apua. Kyllä he hoitavat. Mummo ja pappa
ovat sellaisia, että kyllä ne pitävät huolta. Hän kertoo, että jos tilanne tuntuu sietämättö-
mältä, vie lapset pariksi päiväksi mummolaan, on kahdestaan, juttelee ja lepää.

Isä pitää tärkeänä sitä, että lapset valitsevat itse oman suuntansa. Lasten kanssa pitää
osata toimia. Hän kertoo, että lasten kanssa elämiseen ei voi käydä kouluja. Elämänkoulu
opettaa siihen, tenavat kouluttavat. Taidot tulevat aikaa myöten, kyllä siihen oppii.
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Isä numero 13

Hän on 37-vuotias teknisellä alalla työskentelevä mies. Hänen vaimonsa työskentelee
hoitoalalla. Heillä on vakituiset työpaikat. Molempien työajat ovat epäsäännölliset. Van-
hemmat eivät tupakoi. Alkoholin käyttö on kohtuullista. Mies ei juo olutta, koska maha
on huonossa kunnossa stressaavan työn vuoksi. Pari tunsi toisensa kahden vuoden ajan
ennen avioitumista. Talousasiat ovat kunnossa, velat, joita heillä on, ovat suunniteltuja ja
harkittuja. He suunnittelevat oman talon rakentamista. He eivät laita itseään liian tiu-
koille. He ovat säästäneet vuosien varrella. Molempien työssäolo on tärkeää. Hoitovapaan
käyttö ei ole taloudellisesti hyvä ratkaisu. Mies kokee, että taloudellisilla asioilla on suuri
merkitys elämässä.

Perheen vauva on 7 viikon ikäinen. Raskaus oli suunniteltu ja toivottu. Se kului nopeasti
ja hyvin. Isä kävi äitiysneuvolassa kaksi kertaa. Hänelle jäivät mieleen vain verenpaineen-
mittaus ja vauvan sydänäänet. Kaikki muu meni ohi. Hän koki neuvolan turhauttavana. Isä
kokee, että hänellä ei ole neuvolasta oikeaa kuvaa, koska hän ei ymmärrä riittävästi terve-
ydenhuollon ammattiasioita. Vaimo kertoi hänelle kaikki raskauteen ja synnytykseen liitty-
vät asiat. Hän arvioi, että nuorta isää neuvola voisi tukea enemmän. Isä kävi valmennuk-
sessa vain pari kertaa työkiireiden vuoksi. Hän koki psykologin toteuttaman parisuhdetta
raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen käsittelevän osuuden tärkeänä, opettavaisena ja
uusia näkökulmia luovana. Keskustelussa hän koki isien olevan vastaanottavana osapuo-
lena. Sekä isää että äitiä askarrutti se, syntyykö lapsi terveenä. Lapsivesitutkimuksen tulok-
set osoittivat, että jokin todennäköisyys poikkeavuuteen voisi olla. Tulokset eivät tulleet
sinä päivänä kuin ne luvattiin. Isää jännitti lapsen mahdollista koliikkia.

Ensimmäisen lapsen syntymän yhteydessä he varautuivat siihen, että synnytys kestää
kauan. Synnytys sujui hyvin ja nopeasti. Hän koki synnytyksen mielenkiintoisena. Hänellä
oli riittävästi tietoa synnytyksessä mukana olemisesta. Henkilökunta ei informoinut häntä.
Hän sai kaikki tiedot vaimoltaan. Hän koki, että synnytyssalissa tulee käyttäytyä normien
mukaisesti. Hän arvostaa naisia nähtyään sen tuskan, minkä nainen käy synnytyksessä läpi.
Hän koki, että nainen ei valita synnytyksen yhteydessä enempää kuin mikä on välttämä-
töntä. Syntymän hetkellä hän koki liikutuksen tunteen. Kun lapsi nostettiin äidin mahan
päälle ja hän kosketti lastaan ensimmäisen kerran, hänelle tuli kyyneleet silmiin. Tunnetta
on vaikea kuvailla. Hän leikkasi napanuoran. Isä säikähti lapsen päässä olevaa pahkaa. Hän
ei tiennyt mikä se on eikä kukaan kertonut, mikä sen on aiheuttanut. Hän ei kylvettänyt
lasta, koska lapsi syntyi ennenaikaisena ja oli kooltaan pieni. Lapsi on terve. Hän toivoo,
että isät voisivat olla ennen synnytystä keskenään yhdessä ilman äitejä. Synnytyksen jäl-
keiseen isien tapaamiseen hän ei koe tarvetta. Hän kokee tarvitsevansa ohjausta vauvan
käsittelyssä. Hän pitää tärkeänä sitä, että vaipanvaihtoa ja käsittelyä harjoiteltaisiin vauva-
nuken avulla vapautuneesti ilman äitien läsnäoloa. Vauvan käsittelyyn hän ei saanut ohja-
usta myöskään sairaalassa.

Isä odotti itselleen pelikaveria. Hän odotti poikaa enemmän kuin tyttöä ja pelkäsi, että
se näkyy hänestä. Hän sai tietää lapsen sukupuolen muutamaa viikkoa ennen synnytystä
lapsivesitutkimuksen yhteydessä. Hän koki isäksi tulemisen mahtavana asiana. Isä kokee
suomalaisen äitiysloman lottovoittona. Hänen kahden viikon mittaisesta isyyslomastaan
vain viisi päivää oli todellista isyyslomaa. Pari haluaa lapset peräkkäin. He toivovat, että
lapsista olisi iloa toisilleen.
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Hän kokee, että omalla isällä ja lapsuuden perheellä on merkitystä omaan isyyteen. Hän
kokee sen negatiivisena, että hänen isänsä oli ankara ja hän sai lapsuudessa selkäänsä. Hän
on päättänyt, että ei halua samoja piirteitä lastensa kasvatukseen. Hän kokee, että lapseen
kiintyy, on lapsi oma tai toisen. Hän kokee kiintyneensä lapsiin, joiden kanssa eli aikaisem-
missa suhteissa. Varsinkin poika oli kuin hänen omansa. Henkilökemiat pelasivat hyvin
yhteen. Lapsi tuli mieluummin hänen kuin oman äitinsä syliin. Mies koki tilanteen oudoksi.
Hän kävi pelaamassa jalkapalloa pojan kanssa myöhemminkin. Oman lapsen synnyttyä hän
harvensi tapaamisvälejä ja katkaisi myöhemmin suhteen kokonaan. Hän koki prosessin vai-
keana. Hän koki hyvänä sen, että poika sai uuden isäpuolen. Isällä on useita vuosia nuo-
rempi sisar. Hän pitää lasten kanssa olemisesta. Aikaisempiin kokemuksiin perustuen hän
kokee voivansa ennakoida asioita. Isyyteen kuuluu vastuuta. Isän tulee kyetä antamaan rak-
kautta ja ottamaan sitä vastaan sekä huolehtimaan käytännön asioita, kuten vaatetukseen ja
siisteyteen liittyviä. Isä pitää tärkeänä sitä, että lapsi luottaa. Hän kokee tärkeäksi yhdessä
olemisen. Joskus riidelläänkin. Lasten kanssa pitää olla pitkäjänteinen. Hän on tiukka
mutta oikeudenmukainen. Hän on omasta mielestään hyvä isä. Mies on kokenut muutoksen
jo aikaisemmissa suhteissaan. Kokemukset ovatkin auttaneet häntä sopeutumaan. Hän
kokee isänä olemisen, yhdessäolon, esimerkkinä olemisen ja opettamisen, elämänrikkau-
tena. On hienoa huomata kuinka lapsi oppii ja arvostaa. Hän uskoo tulosten näkyvän kah-
denkymmenen vuoden kuluttua. Isä kokee, että elämä voi muuttua rankaksikin ja siitä voi
tulla lopun alku. Isä kokee, että sellaisiin tilanteisiin voivat johtaa isän luonne, mutta myös
äidin suhtautuminen.

Lapsen syntymän jälkeen isä kokee rankimpina asioina yöllä ylös nousemisen. Se on
rankkaa koska hänellä on jo entuudestaan univelkaa. On vaikea nukahtaa yöllisen heräämi-
sen jälkeen. Hän korvaa univelkaansa nukkumalla viikonloppuisin pidempään. Vaimo nou-
see yöllä useammin kuin hän, syöttää lapsen, silittelee lasta ja vaihtaa lapsen asentoa.
Vaimo hoitaa lasta ammattinsa vuoksi enemmän kuin hän. Isä ei ole kylvettänyt vauvaa.
Hän ei ole vaihtanut kakkavaippoja, pissavaippoja kylläkin. Isä kokee itsensä epävarmaksi
lapsen käsittelyssä. Hän odottaa, että lapsi kasvaa ja lupaa hoitaa sitten iltatoimet lapsen
kanssa. He kilpailevat siitä kumpi pitää vauvaa sylissä. Myöhemmin isä syöttelee, vaihtaa
vaipat, yövaatteet ja seurustelee vauvan kanssa. Mieleenjäävin kokemus isälle on vauvan
hymy. Isä ei ole varma onko vauva nauranut yöllä vai onko hän nähnyt unta. Lapsi ei vie-
rasta ketään. Isä ei ole varma tunteeko vauva hänet ulkonäöltä tai äänestä. Lapsi ei ole vai-
kuttanut heidän sosiaalisiin suhteisiinsa. Jos onkin, hän on lisännyt niitä. Perhe vierailee
molempien vanhempien luona. Hänen vanhemmilleen heidän lapsensa on ensimmäinen,
vaimon vanhemmille kolmas lapsenlapsi.

Perheeseen on syntynyt toinen poika. Raskaus ja synnytys sujuivat hyvin. Lapsi on
terve. Isä oli isyyslomalla mutta se ei onnistunut odotetusti. Työasiat olivat nytkin esteenä.
Hän pyrkii tekemään nelipäiväistä työviikkoa. Vanhin poika on kohta kolmevuotias ja nuo-
rin vajaan vuoden. Isompi poika kiusaa pienempää. Siitä syntyy riitaa. Pojat ovat erilaisia.
Vanhin oli kiinnostunut vauvana liikkuvista esineistä, nuorin pitää musiikista ja siitä kun
hänelle lauletaan. Nuorin pojista heräilee herkästi öisin. Hänelle on tulossa hampaita. Isä
kokee, että aktiivista aikaa ei perheelle jää. Isä viettää nuoremman lapsen kanssa vähem-
män aikaa kuin vanhemman. Isä kokee, että nuorin lapsi kärsii siitä kun isä ei ehdi olla
hänen kanssaan. Kun vanhempi lapsista nukahtaa illalla aikaisemmin, isä seurustelee nuo-
remman lapsen kanssa. Isä on aina pärjännyt lasten kanssa. Miehen elämä on nyt sitä mitä
hän on halunnutkin: vaimo ja omia lapsia, jotka tulevat häntä vastaan kun hän tulee töistä
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kotiin. Isä on huolissaan iästään. Hän on kuudenkymmenen silloin kun lapset ovat kaksi-
kymppisiä. Hän kokee tehneensä lapset liian vanhana. Heikolla hetkellä hän katuu sitä, ettei
tämä kaikki tapahtunut jo kymmenen vuotta sitten. Hän pohtii voiko hän juosta lastenlasten
kanssa pallon perässä ja viedä heitä tivoliin. Vanhemman pojan kanssa he ovat kaveruksia.
Poika muistuttaa häntä ulkonäöltään ja luonteeltaan. Isä suunnittelee yhteisiä harrastuksia.
Hän opettaa poikaa ajamaan polkupyörällä.

He ovat saaneet omakotitalonsa valmiiksi. Mies kokee, että avioparin suhde on säilynyt
hyvänä rakentamisesta huolimatta. Mies oli rakentamisessa koko ajan mukana. Talo val-
mistui hiukan aikataulusta myöhässä. Hän kokee, että kotona on mukava olla. He eivät käy
ulkona vaan kutsuvat mieluummin vieraita kotiinsa. Mies kokee, että hänen elämänsä on
muuttunut vain siltä osin, että hän tulee toimeen vaimonsa kanssa. Näin ei ollut aikaisem-
missa suhteissa. Hän kokee olevansa kulmikas. Hänen vaimonsa on joustava ja osaa käsi-
tellä häntä. Hän kehuu vaimoaan joustavaksi ja jalat maassa kiinni olevaksi. Hän arvostaa
sitä, että vaimo ei viihdy kapakoissa. Hän kokee, että heillä ei ole ollut suhteessaan kari-
koita. Hän vertaa vaimoaan edeltäjiin ja arvioi monen asian olevan nyt toisin. Hän kokee
päässeensä keskimäärin helpommalla. Heidän kotinsa ei toimisi ilman vaimoa. Mies kokee
rakennusvaiheen työnjaon jääneen voimaan. Vaimo hoitaa kodin ja mies muut asiat. Mies
on myöhään töissä. Hän ehtii olla vain hetken poikien kanssa ennen perheen nukkumaan
menoa. 

Isä on keskustellut vaimonsa kanssa siitä, että ei ole osallistunut tarpeeksi kotitöihin, las-
ten hoitoon ja kasvatukseen. Hän laittaa ruokaa jos niin sovitaan. Lapsille hän valmistaa
valmisruokaa mikrossa. Hän ei ole käynyt lasten kanssa neuvolassa. Vaimo on hoitanut
kaikki. Hänellä on huono omatunto. Lapset kasvavat ja moni vaihe menee ohi. Isä pyrkii
muuttumaan. Hän tekee iltatoimia lasten kanssa. Äiti pyrkii järjestämään omaa aikaa ja har-
rastusmahdollisuuksia itselleen enemmän.

Isä kertoo, että kotihommat jaetaan. Hän ei kuitenkaan siivoa koska vaimo on kotona.
Tuttipullot hän pesee koska vaimo ei pidä siitä työstä. Isä kokee sopeutuneensa tilantee-
seen. Hän ei katsele videoita nostaen jalat pöydälle, ei juhli eikä harrastakaan juuri mitään.
Yhteinen aika vaimon kanssa jää vähälle. Muutoksiin ovat yhteydessä sekä vilkkaat lapset
että molempien vanhempien työ ja työajat. He pohtivat hoitovapaan mahdollisuutta helpot-
taakseen tilannetta. Lapset päätyvät perhepäivähoitoon. Hän pohtii miten vaimon työvuo-
roja tai työaikaa voisi muuttaa ja kenen pinna palaa ensimmäisenä. He keskustelevat kai-
kista asioista, kauppareissuista lähtien. Lapset jäävät isän kanssa ulos kun äiti menee kaup-
paan muuten äiti menettää malttinsa. Joskus isä tuo tarvittavat tavarat työstä palatessaan.

Isällä ei ollut toiveita toisen lapsen sukupuolesta. Vaimo toivoi tytärtä. He ovat pohtineet
perheensä lapsilukua ja tulleet siihen tulokseen, että nyt riittää. Mies kokee, että lasten
hankkiminen on taloudellinen kysymys. Hän perustelee kantaansa sillä, että talo ja auto jää-
vät pieniksi. Kolme lasta mies hyväksyy varauksella, neljää ei. Joskus vaimo hermostuu ja
ehdottaa miehen sterilisaatiota. Mies ei ole ilmaissut lopullista kantaansa, mutta arvioi, että
se voisi olla paras tapa. Tällä hetkellä heillä ei ole ehkäisyä lainkaan. Mies pyrkii jättämään
murheet kodin ulkopuolelle. Hän keskustelee vaimonsa kanssa kotiasiat. Töissä lapsista
puhutaan harvoin. Hän kokee, että miehiä yhdistävät samanlaiset harrastukset. Hänen har-
rastuksensa ovat hyvin satunnaisia. Kaveria, joka lähtisi hänen kanssaan liikuntaharrastuk-
siin, ei ole. Hän kokee itsensä mukavuudenhaluiseksi ja on laiska lenkkeilemään yksin.
Hän käyttää autoa työmatkaan kaksi tuntia päivässä. Voimisteluliikkeitä pitäisi tehdä.
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Hänen appiukkonsa patistaa häntä metsätöihin. Hän odottaa kesää ja sitä, että pääsee van-
hemman pojan kanssa juoksemaan pallon perässä.

Hän arvioi joidenkin isien kasvattavan lapsiaan eri tavoin kuin itse tekisi. Hän ei
hyväksy tukistamista. On parempi johdatella, kiristää tai lahjoa. Hän korostaa sitä, että las-
ten kanssa olemiseen ja leikkimiseen kuluu aikaa. Hän kokee saavansa vanhemmalle
pojalle paremmin kurin kuin hänen vaimonsa. Poika ei tottele arjen tilanteissa ja kokeilee
vanhempiaan. Vanhin lapsi kiusaa pienempää. Lapsi on mustasukkainen. Isä antoi viikon-
loppuna pojalleen piiskaa. Näin oli pakko toimia. Asia harmitti isää jälkeenpäin. Isä pitää
tärkeänä sitä, että pojat menevät lukioon. Sen jälkeen he voivat itse päättää minkä ammatin
haluavat. Hän pitää tärkeänä sitä, että vanhemmat välittävät lastensa tulevaisuudesta. Hän
kokee, että niitä vanhempia, jotka eivät välitä, on aivan tarpeeksi. Perhe saa apua tarvitta-
essa molemmilta vanhemmiltaan. Vaimolla on hyvä ystävä. Ystävän perhe auttaa heitä jos-
kus. Vanhin lapsista on joskus naapurissa hoidossa. He ovat käyttäneet myös SPR:n lasten-
hoitajia.

Isä numero 14

Isä on 37-vuotias yrittäjä, perheyrityksen toinen osakas. Hän on ollut naimisissa kahdek-
san vuotta. Hänen vaimonsa on työskennellyt kulttuurialalla, mutta on tällä hetkellä
kotona. Perheessä on kolme lasta, seitsemän- ja viisi -vuotiaat tytöt ja kolmen kuukauden
ikäinen poikavauva. Lapset ovat terveitä. Kaikilla lapsilla on ollut ruoka-aineallergioita.
Vaimo on paljon yksin lasten kanssa kotona, koska miehen työ on liikkuva. Urakat ovat
ympäri Suomea. Isä on huolissaan perheestään. Hän murehtii kotiasioita, lasten liiken-
teessä liikkumista ja elämää yleensä, vaikka perhe onkin pärjännyt hyvin. Hänellä on
puhelin aina auki sängyn vierellä. Isä on luonteeltaan lepsu, mutta pinna palaa helposti
kun on palaakseen. Isällä ei ole vapaa-aikaa eikä hänellä ole harrastuksia.

Hänellä on hyvä ja pitkämielinen vaimo. Hän nostaa hattua vaimolleen ja toivoo, että
vaimo pysyy kotona. Isä tienaa rahat taloon ja autoon. Vaimo ymmärtää sen. He eivät tar-
vitse yhtään enempää kuin että asiat ovat järjestyksessä. Raskaus oli hänelle hieno koke-
mus. Häntä pelotti kuinka he pärjäävät, vaikka hän tiesi mihin joutuvat. Jokainen raskaus
on ollut toivottu ja suunniteltu. Perhe-elämä on mukavaa. Ellei ole lapsia, on turha mennä
naimisiin. Hänen isänsä odotti enemmän poikaa kuin he ja toivoi poikaa jo heidän toisesta
lapsestaan. Sukupuolta isä itse ei ajatellut. Tytöt ovat niin mukavia ja komeita ihmisiä. Niitä
sopii tulla lisää. Kolmas raskaus oli vaimolle vaikeampi, koska hän tiesi niin paljon, häntä
jännitti. Mies auttoi vaimoaan kotitöissä raskauden aikana.

Isä oli valmennuksessa mukana ensimmäisen lapsen aikana. Hän oli mukana isäryhmäs-
säkin. Nyt hän ei ole ollut missään yhteydessä neuvolaan. He eivät ehtineet puhella myös-
kään syntyvän lapsen terveydestä kuten tyttöjen aikana. Isä jäi kotiseudulle työhön viikkoa
ennen laskettua synnytysaikaa. Vaimo herätti hänet synnytyssairaalaan lähtöä varten. Hän
oli aivan lukossa. Synnytys on aina yhtä ihmeellinen ja hieno asia. Poika on helppohoitoisin
heidän lapsistaan. Hän valvoo paljon päivisin ja naureskelee. Öisin hän nukkuu hyvin. He
kävivät lääkärissä vauvan hitaan vatsantoiminnan vuoksi. Heiltä puuttui tietoa vauvan nor-
maalista vatsantoiminnasta. Tytöt hoitavat vauvaa, vanhempi vähän liikaakin. Tytöt ovat
mahtavia. He eivät ole pojalle mustasukkaisia. Isää askarruttaa se, mitä hän mahtaa tehdä
pojan kanssa sitten kun lapsi on tyttöjen iässä ja ymmärtää asioita.



91
Raha-asiat olivat isällä mielessä kun perheenlisäys varmistui. Isän mielestä kolme lasta
on vaikka kuinka paljon. Hän on perheen ainut elättäjä. He asuvat omakotitalossa. Hänen
pitää tehdä töitä niin paljon kuin jaksaa, vaimo huolehtii muut asiat. Vauvan syntymän jäl-
keen hän on yrittänyt olla enemmän kotona. Tulevana talvena hän saa tehdä töitä lähem-
pänä kotia. Hän ei hoida itseään riittävästi. Hänellä on vakavia terveysongelmia. Hän on
sitä mieltä, että menee niin kauan kuin menee. Vaimo on torunut häntä siksi, että hän ei ole
mennyt ajoissa lääkäriin. Häntä on hoidettu ja hän on ollut kuukauden sairaslomalla, joka
oli kauheaa aikaa. Hän tupakoi kaksi askia päivässä. Jokaisen lapsen syntymän yhteydessä
hän on ollut 5–10 kuukautta polttamatta ja suunnittelee sitä nytkin toisen miehen kanssa
yhdessä. Hän ei saa nostella raskaita taakkoja, mutta kun häneltä palaa pinna, hän näyttää
kuinka ne siirtyy.

Kotityöt eivät jakaudu tasan tässä perheessä. Isä on kotona vain viikonloppuisin, kesäi-
sin vain sunnuntaisin. Kun isä on kotona, on hän todella koti-ihminen. Hän valmistaa kaikki
ruuat viikonloppuisin. Hän pitää kokkaamisesta ja lapset pitävät hänen tekemistään ruuista.
Joskus hän imuroi. Isänä oleminen on hänelle hoitamista, opettamista ja huolehtimista.
Häntä pelottaa se, että lapset tietävät jo enemmän kuin hän. Lasten kanssa kotona oleminen
ilman vaimoa on hänelle ongelmallista. Nyt vaimo ei voi olla kauaa poissa kotoa koska pie-
nin lapsista tarvitsee rintaa. Kotona oleminen on isälle työlästä. Hän ei edes tiedä mitä siellä
tehdään. Hän on mieluummin työssä kuin kotona. Hän kokee, että jos hän olisi kotona
enemmän, kaikki voisi olla huonommin. Vaimo osaa luovia ja keksiä lasten kanssa vaikka
mitä. Tyttöjen harrastuksiin kuljettaminen työllistää. Muutoin hän pärjää tyttöjen kanssa
koska tytöt pitävät hyvästä kuten hänkin.

Lapset pitävät hänestä. Hän ei tee lasten kanssa mitään erikoista. Hän pyöräilee tyttöjen
kanssa paikoissa, joissa äiti ei heidän kanssaan käy. Joskus he syöttelevät lintuja. He sau-
novat paljon yhdessä ja laulavat karaokea. Poika on jäänyt isältä vähälle huomiolle. Isän
mielestä se johtuu siitä, että poika ei kykene vielä kilpailemaan isästä tyttöjen kanssa koska
on niin pieni. Tytöt tulevat häntä jo portailla vastaan jopa autoon saakka. Äiti ei puolestaan
ehdi olla tyttöjen kanssa kovinkaan paljoa koska hoitaa vauvaa. Tytöt hoitavat vauvaa
myös, juttelevat pojalle, joka naureskelee. Hänellä on hienot ja mukavat lapset.

Isä nauttii pojastaan. Poika on nyt kolmen vuoden ikäinen. Poika odottaa häntä ovella
kotiin ja pyytää painimaan ja leikkimään autolla. Hänen poikansa kaahii ja roikkuu joka
paikassa. Poika komentaa isää olemaan hiljaa. Hän laittaa deodoranttia kainaloonsa kuten
isä, katselee isää suihkussa ja pitää äitiäkin kuin isä. Kun isä tulee kotiin työmatkalta, poika
nukkuu isän kanssa vaikka pojalle on rakennettu oma huone. Joskus isä hakee lapsen van-
hempien keskelle nukkumaan. Isä osaa ostaa pojalle paremmin leluja kuin tytöille. Tytöt
puolestaan ottavat isän mukaan viikonloppuisin ostoksille. Tytöt ovat erilaisia. He halaile-
vat ja istuvat hänen sylissään, eivät aina paini tai reuhaa kuten poika, joka ei äidin mielestä
niin tee kun he ovat äidin kanssa kaksistaan kotona. Myös pojan kanssa isä on ryhtynyt pyö-
räilemään. He käyvät katsomassa junia ja kiertelevät autoliikkeissä katsomassa autoja. Isä
oli pojan kanssa autokilpailuissa. Siitä poika ei vielä pitänyt. Nyt tytöilläkin on jo omat
kaverit, mutta he käyvät välillä katsomassa isää ja istuvat isän sylissä. Viikonlopuksi perhe
lähtee Tropiclandiaan.

Isä kokee, että kaikki menee ikään kuin sivussa, vaikka pitäisi olla paljon enemmän isä.
Lasten tapellessa kotona isä ajattelee, että pääsisi töihin lepäämään. Työpaikkakunnalla
nukkumaan mennessä hän ikävöi perhettään. Hänen keskimmäinen tyttärensä on luonteel-
taan isänsä kaltainen. Se on tullut esille päiväkodissa. Isän mielestä tunteensa saa näyttää.
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Isä murehtii tytön kouluun menemistä. Vanhin tytär kärsii isänsä touhusta. Molemmat tyt-
täret ikävöivät isää kun isä on työmatkoilla. Perhe pitää yhteyttä puhelimitse. Isä soittaa
monta kertaa päivässä ja illalla vielä ennen nukkumaan menoa. Tytär ei halua tulla edes
puhelimeen. Ristiriitojen sattuessa kotona, he soittavat isälle. Isä pyrkii puhelimessa ratkai-
semaan ongelman. Isä lähettää iltaisin sängyssä maaten kotiin vielä tekstiviestejä.

Matkatyö ei ole perheelliselle miehelle hyväksi. Vaimon työnhakukin olisi helpompaa
jos miehellä olisi säännöllinen työ. Hän pohtii onko tällaisesta reuhaamisesta mitään apua.
Hänen työskentelytapansakin ovat muuttuneet. Vaikka hän olisi päivät kotona, hän saapuu
kotiin vasta illalla klo 19.00–20.00. Tämä johtuu taloudellisista seikoista. Hän kantaa vas-
tuuta perheestä ja firmasta. Jos kukaan muu ei ole lähdössä työkohteeseen, hänen on se teh-
tävä. He suunnittelevat auton vaihtoa. Vaimo haluaisi mieluusti vaihtaa auton, mutta hänen
täytyy se maksaa. Talous saisi olla paremmassa kunnossa. Hänen ollessaan lapsi ei elintaso
ollut korkea.

Hän asuu työmatkoilla kerrostalohuoneistossa eikä ehdi käydä työpaikkakunnalla mis-
sään koska urakat on laskettu tiukoiksi. Häntä stressaa kiire ja väsymys. Joskus hän ei saa
nukutuksi ja vaikka hän nukkuu, hän on aamulla väsynyt. Hän ei ole pitänyt kesälomaakaan
kahteen vuoteen. Nyt he pitivät viikon loman ja hän piti tangomarkkinoiden aikana viikon-
loppuvapaan. Hän ei hyväksy sitä, että hänen isänsä menee työmaille yksin. Firmalla
menee hyvin. Hän kiittää siitä vanhempiaan. Hänellä on hyvät suhteet molempiin vanhem-
piinsa. Hänellä on yksi veli. Myös veljen perheeseen on tulossa vauva.

Lapsuusajalta hän ei muista isästään mitään. Isä oli aina töissä. Hän oppi tunteman
isänsä vasta 15–16-vuotiaana. Isä on hänen paras kaverinsa, hänellä ei ole muita kavereita.
Hän päätti että isän ammattiin hän ei ryhdy. Hän on ollut isän firmassa jo yli 20 vuotta. He
pelaavat yhdessä ja voivat jutella aivan mistä vain. Hän nauttii siitä, että hänen isänsäkin
makailee lattialla ja juttelee pikkupojan kanssa. Hänen vanhempiensa mielestä kaksi lasta
olisi riittänyt heille. Vanhemmat olivat heille hiukan kateellisia. He ovat paljon tekemisissä
myös vaimon sukulaisten kanssa. Hän on äidin veljen kanssa tekemisissä enemmän kuin
oman veljensä. Kaveri on muusiikkialalla ja liikkuu paljon. He ovat perheen nuorimman
lapsen kummeja.

Isän kasvatusperiaatteet ovat tulleet lapsuuden kodista. Äiti on pelännyt ja murehtinut
häntä aina. Nyt hän tietää, että äiti ei tehnyt sitä turhaan. Lapsilla pitää olla rajat. Rajat ovat
tärkeät siksi, että sekä lapsella että hänellä itsellään on tunne siitä, että hän isänä välittää ja
odottaa lapsiaan kotiin. Ellei rajoja ole, lapsi saa käsityksen että ei sen ole väliä kun kukaan
ei odota, menen miten minua huvittaa. Lapset kokeilevat rajojaan testaamalla isää. Hän on
ylpeä kolmesta lapsestaan. Lapset kohottavat hänen itsetuntoaan. Isä on menettänyt osan
kasvatusvastuustaan äidille. Joskus hän kokee, että on kuin ilmaa vaan kun käy kotona.

Hänen ei tarvitse miettiä mitä viikonloppuisin tekee. Hänen ohjelmansa on siinä kun hän
luovii miten elämän saisi menemään kivuttomimmin eteenpäin. Hän ei tiedä mistään tuesta.
Hän pitää siitä, että häntä hoidetaan ja sanotaan, että sinä olet mukava. Vain kerran vaimo
jätti hänelle kirjeen kun he eivät ehtineet puhua riittävästi asioista. Mies oli käynyt yhden
viikon aikana kotona vain nukkumassa ja vaihtamassa eväät. Tämän jälkeen he keskusteli-
vat. Vaimo ei ole kyllästynyt häneen koska haluaisi vielä lapsia. Vaimo haluaisi turvata lap-
sen hankkimisella sen että saa olla kotona. Mies ei ole samaa mieltä vaimonsa kanssa nel-
jännen lapsen hankkimisesta. Mies tekee vaikka kahta työtä kunhan vaimo voi olla kotona.
Mies pitää siitä, että ruoka on valmiina kun hän tulee kotiin.
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Isä numero 18 

Isä on 31-vuotias palvelualalla työskentelevä mies. Pari on ollut naimisissa vuoden. He
seurustelivat ennen avioitumistaan reilun vuoden. Perheellä on taloudellisia ongelmia
johtuen aviopuolisoiden taustoista. Heillä molemmilla on vakavat suhteet takanaan. Mies
oli kolme vuotta sitoutumatta kehenkään. Hän kokee, että tämä suhde on vakaa. Haluami-
nen isäksi on elämisen perusta. Se on ihmiselle luontaista. Raskaus on harkittu. Se on
molemmille ensimmäinen. Ehkäisy jätettiin tietoisesti pois. Hän kokee, että elämässä
alkaa uusi vaihe. Kun mies sai tietää tulevansa isäksi, se oli kuin salaman isku. Se oli iloi-
nen sokki. Kun kauan yritetään lasta ja se tulee, ihminen menee hetkeksi sekaisin. Hän
koki positiivisen raskaustestituloksen mahtavana ja ihanana. Hän koki itsensä onnelli-
seksi. Isä kokee, että kukaan ei tunnista häntä isäksi koska hänellä on korvakorut ja tatu-
ointeja. Sellaiset eivät kuulu isyyteen. Mies harrastaa kitaransoittoa.

Miehen oma lapsuus on rankka. Häntä on pompoteltu, mutta ei koskaan lyöty. Hänen
biologinen isänsä on elossa. Hänellä on oma veli sekä veli- ja sisarpuolia. Hän on harvoin
tekemisissä veljensä kanssa. Hän kertoo, että biologisen isän kanssa välit ovat parantuneet
kun he ovat tavanneet. Vaimo on hyvin toimeentulevan perheen lapsi. He ovat paljon teke-
misissä vaimon vanhempien kanssa. Isä kertoo, että hänellä ei ole 30 vuoteen ollut muuta
kuin menetyksiä. Edellisen suhteen päättymisen mies koki rankaksi. Hän sortui viinaan,
käytti lääkkeitäkin väärin ja päätyi myös muihin päihteisiin; kaikkea on kokeiltu. Hän jou-
tui turvautumaan lääkärin apuun. Hän haki apua hypnoosistakin muutaman kerran. Mies
tupakoi ja käyttää edelleen jonkin verran alkoholia. Muutos on edessä. Täytyy olla työ-
paikka. Täytyy opetella ja totutella moneen uuteen asiaan. Ei voi lähteä mihinkään viikon-
loppuisin. On omaksuttava kuin toisen ajattelutyyli. Hän pohtii miltä tuntuu jos hänet näh-
dään juovuksissa tai selvin päin pissailemassa pitkin metsiä ja nurkkia ja seuraavana päi-
vänä lapsen kanssa. Hän ei ole enää oma itsensä. Odotusaika on vaikuttanut kuin olisi ollut
aina isä. Siitä huolimatta hän kokee tilanteen ristiriitaiseksi.

Raskausaika oli raskasta aikaa. Vaimo oli välillä masentunut. Tunteet, joita mies tunnisti
vaimossaan raskauden aikana, eivät tulleet aikaisemmin esille. Isä koki, että osasi suhtau-
tua niihin koska oli nähnyt niin paljon maailmaa. Raskauden lopussa he kokivat lapsen
tilanteen epävarmaksi johtuen siitä, että lapsi oli perätilasssa. Lapselle yritettiin tehdä ulko-
käännös. Äiti pelkäsi sitä. Äiti pelkäsi alatiesynnytystä, jota valmennuksessa korostettiin.
Näkökulma oli miehen mielestä yksipuolinen. Isä koki, että heitä piinattiin. Isä osallistui
perhevalmennukseen. Oli hyvä kun perusasiat käytiin läpi. Hän koki, että tutustumiskäyn-
nillä esiteltiin asioita, joita vain harvat käyttivät kuten vesiallasta. Isäryhmiä ei heillä ollut.
Hän koki, että neuvolassa toimitaan liian varmoin ottein. Henkilökunta tuo liiaksi oman
mielipiteensä julki. Hän oli mukana joka kerta äitiyspoliklinikalla. Vaimo sai tukea neuvo-
lasta. Isä koki, että asiakasta ei kuultu riittävästi. He kokivat painostusta koskien lapsen
synnytystapaa. Tilanne laukesi kun lääkäri määräsi leikkausajan. Hän koki sairaalan henki-
lökunnan myönteisenä. Heitä oli helppo lähestyä ja kysyä asioita.

Lapsi syntyi keisarileikkauksella. Vaimo jännitti leikkausta. Isä oli leikkauksessa
mukana. Heille syntyi tytär. Isä koki hetken sähköiskun kaltaisena tuntemuksena. Se kulki
vartalon läpi. Hänelle tuli hiki. Hän itki. Ne olivat onnen kyyneleitä. Nimi oli mietitty aino-
astaan pojalle. Mies koki, että hän oli mennyt täysin vaimonsa mukana. Isä löysi tyttärel-
leen nimen nopeasti. Isä sai viiden minuutin ikäisen lapsen käsivarsilleen. Hän oli lapsen
kanssa tunnin. Hän oli jännityksestä jäykkänä. Lapsi katseli häntä. Isä koki sen mahtavana.
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Hän ei voinut uskoa, että tämä on hänen omansa. Hän oli nähnyt vain vaimon ison mahan
ja sen, että vaimo kiukuttelee paljon. Lapsi on terve. Synnytyksen jälkeen he viettivät per-
hehuoneessa yhden yön. Isä kokee, että synnytystapahtumaa ei käsitellä synnytyksen jäl-
keen missään. Vierihoito-osaston henkilökunta jutteli äidin kanssa. Isäkin saattoi esittää
kysymyksiä.

Mies kokee, että he ovat vaimonsa kanssa riippuvaisempia toisistaan kuin ennen. Vai-
mon masennus jatkui synnytyksen jälkeen. He saivat asiantuntija-apua. Mies on perheen
ainut elättäjä. Hän ihmettelee, että tekee niin paljon rutiiniaskareita, pyykin- ja astioiden
pesua, ruuanlaittoa ja kaupassakäyntiä huolimatta siitä, että on ainut työssä käyvä henkilö
perheessä. Vaimo ei ole kahteen vuoteen laittanut ruokaa kertaakaan. Mies pyöräilee työ-
hön. Hän lähtee aamulla kuudelta ja palaa illalla seitsemältä kahdeksalta. Työpäivät ovat
jopa 16 tunnin mittaisia. Joskus mies yöpyy työpaikallaan vaikka kotiin on vain viisi kilo-
metriä. Vaimo ei pysty tekemään kotona askareitaan vaan nojautuu isään. Isä kokee, että
lapsen koliikki vaikuttaa parisuhteeseen. Miehellä on univaikeuksia. Välillä hän nukahtaa
lääkkeen avulla. Hän ajattelee iltaisin tappelutilanteita, joita kotona on tullut. Mies kokee,
että vaimo ei ole riittävän itsenäinen, hän taas on liian itsenäinen. Molemmat ovat jääräpäi-
siä. Hän kokee ristiriitaisia tunteita. Hän kokee, että hänen on oltava vaimolleen koko ajan
mieliksi. Hän kokee raskaaksi isänä olemisen ja vastuun kantamisen. Perheen arki ei toimi.
Isä on väsynyt. Vaimo on kiukkuinen.

Lapsi on tuonut hänen oman menneisyytensä ja lapsuutensa esille. Hän joutui lähtemään
kodistaan neljävuotiaana. Hän vietti lastenkodissa vuosia. Sijaiskodissa hän eli täysi-ikäi-
seksi saakka. Hän koki sijaiskodissa eriarvoisuutta. Hän kokee jääneensä paljosta paitsi.
Hän ei kyennyt harrastamaan mitään. Hänen harrastuksiaan ei arvostettu. Hän haluaa antaa
lapselleen enemmän. Hän haluaa näyttää itselleen, että onnistuu. Hän kertoo, että ei anna
periksi helposti. Hänellä on ystäviä. Osa heistä on lastenkotiajoilta. Hänellä ei ole ketään,
joka laittaisi hänen vuokratakuuseensa nimensä. Kalassa käydessä hänelle tulee välillä
kumma olo. Kun on rauhallista tulevat mieleen ajatukset siitä, että omat vanhemmat ovat
jättäneet hänet. Vaikka on yli kolmikymppinen, hän kaipaa vanhempiaan. Kun hän meni
pyytämään pankista lainaa, ei ollut ainuttakaan ketä pyytää takaajaksi. On paljon tilanteita,
joissa nelikymppinen tarvitsee vanhempiaan. Kukaan hänen sukulaisistaan ei ole tavannut
hänen lastaan. Sijaisvanhemmat eivät ole ottaneet yhteyttä kuukausiin. Heillä on oma
elämä ja maailma.

Isä pelkää koliikkia ja huutavaa lasta. Isä on onnellinen kun lapsi nukkuu yöt. Lapsen
kanssa tulee päivittäin uusia asioita. Hän muistaa kun lapsi nauroi ensimmäisen kerran.
Lapsi on kolme ja puoli kuukautta vanha. Hän ei syö enää rintaa. Lapsi odottaa kun isä läh-
tee töihin ja nukahtaa äidin kanssa uudelleen isän mentyä. Isän palatessa töistä lapsi katse-
lee ympärilleen ja naureskelee. Hetken kuluttua syödään, tehdään päivärutiinit ja lapsi nuk-
kuu jälleen. Illalla leikitään ja ollaan pari tuntia ulkona. Isä kokee tyttärensä mahtavaksi,
kiltiksi lapseksi. Heillä on yksi ihminen lisää. Lapsi on perheenjäsen. Lapsi on ihana, mutta
kuluja tulee paljon. He ovat muuttaneet asuntoa. Nykyinen asunto on lähes puolta suurempi
kuin entinen. He olivat eri mieltä asunnon vaihdoksesta. Miehen mielestä vuokra on suuri.
Riitaa tulee rahasta. Mies kokee, että vaimo on saanut aina kaiken. Mies kadehtii vaimonsa
asemaa ja sitä, että vaimo on edelleen isän ja äidin tyttö. Riitaa tulee pienistäkin asioista.
Mies kokee, että lapsi vaistoaa riidat. Mies pyrkii estämään riidat lapsen aikana. Riidat
menevät niin pitkälle, että naapurit soittavat poliisit paikalle.
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Yhteiselämä ei suju. Tulee ulkopuolisia suhteita. Lapsi on vajaat 7 kuukautta vanha kun
isä on lapsen kanssa viikonloput kaksistaan. Hän kokee itsensä kokemattomaksi. Hän ei
osaa valmistaa lapselle maitoja eikä tiedä milloin niitä annetaan. Lapsi nukkuu rattaissa
ollessaan isän luona. Pari muuttaa erilleen. He viettävät juhlapyhän isovanhemmilla mie-
hen toivomuksesta. Miehellä on hankaluuksia nautintoaineiden käytössä. Pari päättää yrit-
tää vielä muutaman kuukauden kuluttua yhteiselämää. Se ei onnistu. Tulee riitoja. Pari
eroaa. Miehen hermot ovat riekaleina. Mies on aivan lopussa. On kauhea katastrofi huo-
mata, että perhe hajoaa. Mies kokee vihan ja säälin tunteita koska joutuu luopumaan myös
lapsestaan. Kun hän tulee kotiin, ei ole ketään kenelle puhua. Hän ei kuule lapsen itkevän.
Ei ole ketään, ketä ottaa syliin. Hänellä ei ole tuttuja, ei tuttua huonetta, ei sitä ympäristöä,
ei sitä aikuista naista, ei pientä lasta. Se on kuin kuoleminen ja uudesti syntyminen. Siinä
menee kaikki. Ero on pahempi kuin kuolema. Menettää kaiken, ystävät, sukulaiset, kaikki
vaihtuu. Muistot tulevat mieleen kun heitä näkee. Lapsi asuu äidin uuden perheen kanssa.
Isä tapaa lastaan joka toinen viikonloppu.

Hän on asunut pitkään yksin. Hän ei edes seurustele. Hän on masentunut ja yksinäinen.
Se johtuu avioerosta ja siihen liittyvästä osituksesta. Kaikki yhteisesti otetut velat jäivät
hänelle koska ne olivat hänen nimissään. Ulosotto ottaa osansa. Hän käy työssä oman psyy-
kensä vuoksi. Nyt hänellä on vuokra-asunto. Heillä on yhteishuoltajuus. Hän on tasavertai-
nen vanhempi, mutta hänellä ei ole lasta. Yhteishuoltajuuden käsitteen hän kokee ristirii-
taisena. Lapsi on karu tosiasia. Avioeron myötä lapsen menetys oli hänelle kaikkein kovin
kokemus. Hän kokee lapsen ikiomakseen, osaksi häntä. Lapsi on se, mitä varten tänne syn-
nytään. Elämää ja perhettä voidaan näin jatkaa. Hän kertoo käyneensä asian monta kertaa
läpi. Hän koki lapsen menetyksen jumalattomaksi. Mies pelkää menetystä edelleen. Hän
kertoo olleensa pitkällä sairaslomalla. Hän käyttää mielialansa kohentamiseen lääkitystä.
Hän pelkäsi, ettei lapsi tunne enää isää. Kun lapsi tuli ja sanoi rakas isi, tunteet nousivat
pintaan. Hetki oli yksi niistä mahtavimmista hetkistä.

Lapsi on isän luona. Tavatessaan he halailevat ensimmäisen tunnin ajan. Tapaaminen on
huippuhetki. Isä tapaa ainoan, maailman ihanimman tytön, oman lapsensa. He tekevät lap-
sen kanssa samoja asioita kuin normaalit perheelliset ihmiset. He syövät karkkia, sipsiä ja
nakkeja, katsovat videoita, saunovat ja suihkuttelevat. Lapsi itkee lähtiessään isän luota ja
pyytää isää mukaan, paiskaa lattialle ja sanoo jäävänsä isän luokse. Isä kokee, että kotona
on nuori rakkaus ja tuore avioliitto. Hän epäilee riittääkö lapselle aikaa ja huomiota. Hän
kokee antavansa kaiken huomion lapselleen. Hänellä ei ole ketään muuta. He ovat lapsen
kanssa talvella pihalla. Kesällä he vuokrasivat mökin voidakseen uida. Joskus lapsi sairas-
telee. Isä ei ilmaise erityisiä kasvatusperiaatteitaan. Lapsi osaa jo vaatia. Isä täyttää kaikki
toiveet, koska pääsee täyttämään niitä niin harvoin. Lapsi on ollut viikon päiväkodissa. Äiti
on mennyt töihin vuosien tauon jälkeen. Isä ei ole ollut päiväkotiin yhteydessä. He kävivät
päiväkodin pihalla lapsen kanssa. Päiväkotiin meno on suuri muutos. Lapsi on ollut kaksi
ja puoli vuotta kotona. Mies aikoo kysyä äidiltä miten päiväkodissa on mennyt. Hän tuntee
päiväkodin henkilökuntaa. Lapsi pääsee hyvään päiväkotiin, jossa on 10 lasta.

Hän on ajatellut pitkään vain muita. Hän pelkää pystyykö enää seurustelemaan tai rakas-
tamaan ketään muuta kuin lastaan. Hän on päättänyt, että hänellä on oikeus omaan elämään.
Lapsi ei ole hänen luonaan jatkuvasti. Hänen ei tarvitse elää vain lapselle. Hän kävi avio-
eron läpi ja päätti, että ei aloita uutta suhdetta. Hän ei halua satuttaa ketään, ei itseäänkään.
Hän kertoo, että 2000-luvun vaihteessa hänen kaveripiirissään oli eroissa sesonki. Noin 40
% heistä oli sellaisia, joilla oli pieni lapsi. Oltiin yksin ulkona ja tuli ero. Heidän tarinansa
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on yksi niistä. Mies kokee, että suhteessa oli paljon sellaista, mikä ei kuulu aikuiselle. He
kilpailivat osaamisesta, ammateista ja ihan mitättömistä asioista. Hän kokee, että he olivat
lähtöisin erilaisista taustoista. Hänen lapsuutensa on ollut täysin erilainen. Hän on asunut
lastenkodissa kun taas vaimo on saanut kaiken. Hän pystyy kiinnittymään helpommin, elä-
mään vaatimattomasti, kunhan perusasiat ovat kunnossa. Hän ei tarvinnut autoa jokaisella
kauppareissulla eikä uutta nahkatakkia tai farkkuja kerran kuukaudessa. Tavallisessa
arjessa hänen ajattelumaailmansa on hyvin erilainen.

Mies muistelee aikaa, jolloin lapsi oli vauva. Kaikki oli uutta ja kokonaisuudessaan
mukavaa. Yöllä herääminenkin oli mukavaa. Hän oli isä ja vaimo oli äiti. He olivat perhe.
Hän kokee, että tuota aikaa ei vaihtaisi pois. Hän kokee muistot mukavina, ei taakkana. Hän
kertoo, että he juttelevat lapsen kanssa katsellessaan valokuvia. Lapsi näyttää kuvissa rää-
päleeltä. Kuvia katsellessaan lapsi näyttää, että tuossa on hän ja tuossa on isi. Hän on pieni
ja isi on suuri. Hän kokee jokaisen ajan erityisenä. Elämä ei ollut juhlaa. Hän koki väsy-
mystä ja kantoi vastuuta. Hän halusi antaa kaiken rakkauden ja parhaimpansa, mutta ei
kyennyt koska oli väsynyt. Aamulla aikaisin piti lähteä.

Mies ymmärtää nyt parille tulleita ongelmia. Vaimo oli mukavuudenhaluisempi kuin
hän. He eivät osanneet tehdä suunnitelmia ja säästää. Miehen mielikuva perheestä on auto,
omakotitalo, pihasauna, yksi tai useampikin tenava ja vaimo. Äiti oli pienen lapsen kanssa
aina yksin kotona. Mies oli töissä. Hänelle tuli kaikenlaista. Nainen löysi uuden miehen
ennen kuin hän oli edes muuttanut. Hän kokee, että he erosivat sovussa. Mies ei pääse eroon
naisesta koskaan. Nainen on heidän lapsensa äiti ja hän on lapsen isä. On pysyttävä sellai-
sissa väleissä, että löytyy lapsen paras. Isä kokee, että kun uusi suhde löytyy, lasta ruvetaan
käyttämään aseena. Hän ihmettelee muutosta, joka käyttäytymisessä tapahtuu eron jälkeen.
Mies on katkera siitä, että hän yritti avioliiton aikana kaikkensa, mutta se ei riittänyt. Hän
ei halua kuulla, että uudessa perheessä lapsi näkee kaikenlaista.

Mies on muuttanut kaksi viikkoa sitten uuden tyttöystävän luo. Nainen tuli kuin salama
kirkkaalta taivaalta. Mies kertoo, että näin toimien alamäki ei jatku. Häntä jännitti uusi
tilanne. Hänellä on lapsi ja aivan vieras ihminen rinnallaan. Joutuu miettimään mikä on
naisystävän suhtautuminen ja lapsen suhtautuminen. Hän on tuntenut naisen viime
keväästä saakka. He ovat olleet yhdessä kesästä lähtien. Heillä on samanlaiset lapsuuden
taustat. Nainen on asunut isovanhempien luona lapsuutensa. Heidän ajattelutapansa on
samanlainen. Naisystävä on tavannut lapsen. Hän kertoo, että he riitelevät siitä kumpi saa
laittaa ruokaa kun toiset riitelevät siitä kumman pitää laittaa ruokaa.

Hän on nyt luottavaisin mielin, tuntuu tosi hyvältä. Hän ei osaa odottaa mitään. Lapsi ei
kysele. Tilanne on lapselle luonnollinen. Hän on asettanut tiettyjä edellytyksiä aloittaessaan
naisen kanssa yhteiselämän. Lapsi on tärkein silloin kun lapsi on hänen luonaan. Lapsi on
pieni. Lapsuusaika on lyhyt. Hän haluaa antaa lapselle paljon. Kun hän oli lapsen kanssa
kahdestaan, hän antoi kaiken rakkauden lapselle. Nyt on enemmän rajoituksia. Tiettyjä raa-
meja ja päivärytmiä ei saa romuttaa. Vapaat viikonloput ovat eri asia.

Hän kävi neuvolassa silloin kun perhe oli koossa. Hänellä ei ole neuvolakontaktia lain-
kaan. Joku aika sitten lapsi kuorsasi kuin aikuinen. Silloin hän oli mukana sen verran, että
asiat etenivät. Lapselta leikattiin kitarisa. Hän kokee, että on vaikeaa olla mukana. Kun on
yhteishuoltajuus, on tasavertainen vanhempi, mutta ei ole lasta. Jos haluaa ja on resursseja,
voi olla mukana. Lapsen äidillä on uusi elämä. Kuka haluaa sotkeutua siihen. Hän luottaa
äitiin kasvattajana ja huoltajana. Hän luottaa äitiin myös terveydenhuoltoon liittyvissä asi-
oissa. Äiti kertoo milloin on neuvola ja mitä on tehty. Oma terveys on nyt miehelle tär-
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keämpi kuin raha. Hänellä on vakituinen työ. Hän puhuu huolistaan parhaalle ystävälleen.
Hänellä on jälleen ihminen, jota rakastaa.

Isä numero 20

Isä on 38-vuotias teknisellä alalla toimiva mies. Hän on naimisissa. Perheessä on kuusi
lasta. Nuorin ja vanhin ovat poikia ja muut neljä tyttöjä. Isälle on tärkeää, että he aloitti-
vat ja lopettivat samaan sukupuoleen, poikaan. Pari aloitti seurustelun peruskoulun 7.–8.
luokalla. He kihlautuivat vanhempien kauhistukseksi ja avioituivat parikymmentä vuotta
sitten. He olivat naimisissa viitisen vuotta ennen ensimmäistä lasta. Vaimo opiskeli ja
lopetti sillä erää opiskelun. Heidän neljä vanhinta lastaan syntyivät parin vuoden välein.
Vanhin täyttää pian 18 vuotta. Sitten tuli seitsemän vuoden tauko. Isä koki, että oli kuin
olisi aloittanut kaiken alusta. Toiseksi nuorin täyttää viisi vuotta ja nuorin kaksi ja puoli.
Lapset ovat terveitä. Seurusteluaikana heillä oli yhteistä aikaa. Nyt sitä ei ole.

Lapsuudenkodissa oli viisi veljestä, joista hän on toiseksi vanhin. Myös hänen vaimonsa
kotona on viisi sisarusta. Isä on tottunut vilskeeseen. Hän lähti opiskelemaan 15-vuotiaana.
Heillä oli maatila, jota asuttiin ja viljeltiin. Lapset olivat aina mukana pellolla. Hän kokee,
että syntymäkodilla on suuri merkitys hänen isyydelleen. Perhe on paljon luonnossa. Van-
hin poika hankkii nyt itselleen metsästyskorttia. Perhe harrastaa paljon yhdessä, se yhdis-
tää. Lapset ovat olleet mukana joka paikassa ensimmäisen lapsen syntymästä saakka. He
matkaavat Suomessa ja ulkomailla porukassa. Yhteiset kokemukset, kuten selvitä Lapin
korvessa kylmässä teltassa pienten lasten kanssa, lujittavat. Isä kokee, että jos eri polkuja
kulkee, jossain vaiheessa tulee eri porukat. Heidän on vaikea matkustaa kahdestaan koska
vaimo ikävöi lapsia.

He eivät suunnitelleet lapsia, mutta lapset eivät ole myöskään vahinkoja. Hänellä oli aja-
tus, että kuusi lasta olisi sopiva määrä. Vanhemmat lapset hämmästelivät, kun kerrottiin,
että kuudes lapsi on tulossa. Kaksivuotias tytär oli mustasukkainen kun nuorin lapsi syntyi.
Se oli isälle uusi kokemus. Tyttären tulo muutti elämää enemmän kuin nuorimmaisen.
Lapsi muuttaa aina elämää. Lapsi sitoo erityisesti äitiä. Vanhin lapsi oli jo niin varttunut,
että jäi yksin kotiin lasten kanssa vanhempien mennessä lenkille. Nyt nuorin lapsi on aina
mukana. Isä kokee, että lähteminen on hankalampaa. Isot lapset eivät enää lähde mukaan.
Heillä on omat menonsa.

Isänä olemista on vaikea kuvailla. Lapsen saaminen on aina ainutkertainen kokemus.
Ensimmäinen lapsi korostuu, mutta nuorimman lapsen isä koki yhtä hienona. Vastuu per-
heestä on hänelle itsestäänselvyys. He huolehtivat vaimon kanssa yhdessä lasten vaatteet,
ruoan ja harrastukset. Hän osallistuu kotona kaikkeen. Jokainen perheenjäsen valitsee ne
työt, joista pitää eniten. Ruuanlaitto on vaimon työtä. Myös poika laittaa hyvää ruokaa. Isä
jää kahden kuukauden vanhempainlomalle loppuvuodeksi. Hän on ollut samassa työssä
80-luvulta saakka. Hän kokee vanhempainloman hienona järjestelynä. On tärkeää, että pys-
tyy olemaan perheen kanssa ja auttamaan. Ongelma on se, että tulotaso laskee. Hän kokee
rahallisen tuen tärkeäksi. Taloremontin lainoja maksetaan. Kun on monta perheenjäsentä,
on monta kuluttajaa. Hänelle on luvattu töitä eläkeikään saakka. Matkailu, jota varten koko
perhe säästää, vie ylimääräisen rahan. Hän olisi halunnut olla vuoden töistä poissa toiseksi
nuorimman lapsen syntyessä, mutta siihen ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Isä kokee,
että silloin kun lapset ovat pieniä, niiden kanssa pitäisi olla, koska lapset lähtevät ja se on
myöhäistä.
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Isä koki, että vaimo kävi ultraäänitutkimuksessa aivan turhaan. Lapsivesipunktiota ei
äidille tehty. Isä oli mukana äitiyspoliklinikalla ja neuvolassa. Isä on otettu hyvin vastaan.
Terveydenhoitaja juttelee isän kanssa. He tuntevat toisensa hyvin. Isä kävi ensimmäisen
lapsen aikana valmennuksessa ja tutustumassa sairaalaan. Myöhemmin asiat ovat tulleet
muuten tutuiksi. Hän on ollut kaikkien lasten synnytyksissä mukana. Yhden lapsen synny-
tyksestä hän oli vähällä myöhästyä. Isä on kokenut synnytyksiin osallistumisen kerta ker-
ralta mukavampana. Henkilökunta on tottuneempaa siihen, että isät ovat mukana. He pyr-
kivät täyttämään kaikkien toiveet. Aikaisemmin oli jäykempää. Äiti pantiin sänkyyn
makaamaan. Kahden viimeisen lapsen kohdalla on saanut tehdä, kuten on itse halunnut.
Kaikki synnytykset ovat olleet nopeita, viimeinen ei kestänyt tuntiakaan. Synnyttämään
meno oli seikkailu. Isä tietää, että matkalle syntyneet lapset voivat useimmiten hyvin. Isä
varautui kotoa lähtiessään ottamalla pyyhkeen mukaan. Hän on viisastunut, ei tiedä kos-
kaan mitä sattuu. Synnytys, vaikka se oli kuudes kerta, oli mieleen jäävin kokemus. Pari-
suhdetta on lujittanut se, että he ovat olleet ”synnytyspöydälläkin” yhdessä.

Vauvan hoidossa hänen tehtäviään ovat vaipanvaihdot varsinkin öisin. Äidin ei tarvinnut
nousta. Vaipan vaihdettuaan isä kantoi vauvan äidin viereen syömään. Isä pitää lasta sylis-
sään. Muuta ei voi tehdä näin pienen kanssa. Kun lapsi alkaa syödä lusikasta, hän voi syöt-
tää. Rintaruokinnalla lapsi on vuoden ikään saakka. Edellinen söi rintaa puolitoista vuotta.
Se lopetettiin asuntovaunureissulla. Muutama yö kuultiin huutoa. Isän kokemusten mukaan
rintaruokinta on paras ja terveellisin tapa. Lapsi ei sairastele kun syö rintaa. Nuorimmainen
lapsi on tosi tyytyväinen, ei edes ilmavaivoja ole ollut. Se mitä äiti syö, näkyy lapsessa.

Lapset tarvitsevat molempia vanhempaan koko ajan. Vanhempien lasten kanssa keskus-
tellaan ajankohtaisista asioista. Eri-ikäisillä ovat erilaiset asiat esillä. Viisivuotiaan tyttären
kanssa isä on paljon. Lapsi pitää kirjoista, joita on suuri määrä. Pienemmille luetaan satuja,
pelataan, leikitään ja katsellaan videoita. Vanhemmat tytöt leikkivät lasten kanssa. Kaksi
nuorinta lasta käyttäytyvät eri tavoin ollessaan isän kanssa kuin jos äiti olisi paikalla. Lap-
silla riittää virtaa aamusta iltaan. Aina pitää tehdä jotain. Lasten kanssa on kiva pelata, var-
sinkin kun nuorimmalla on omat säännöt, jotka isä ymmärtää. Lapsella on kyselykausi
meneillään. Isä ihmettelee, mistä lapsi oppii kaiken. Toiseksi vanhin tytär ei keksi itse teke-
mistä. Kolmanneksi nuorin jaksaa pienten kanssa. Pojalla on tyttökaveri, rumpujen soitta-
minen ja koulu, jotka vievät hänen aikansa. Vanhemmat lapset eivät jaksa eivätkä viitsi olla
pienten kanssa. Ristiriitoja voi tulla monestakin asiasta, pinna pärähtää joskus pienestä kun
on väsynyt. Isä kokee sen luonnollisena. Isompia lapsia isä joutuu välillä ojentamaan. Heitä
täytyy kuskata vaikka ei ehtisi ja kun heidän pitäisi tehdä vastapalveluksia, he eivät tee.
Tämä on arkielämää ja täyspäiväistä työtä, jota ei voi tajuta toisen kertomana. Isä kehuu
lapsiaan fiksuiksi. Hän kokee olevansa kasvatusperiaatteissaan omaan aikaansa verrattuna
löysempi. Hän kertoo, että vaimo on kasvatuksen ammattilainen. He molemmat ovat jous-
tavia. Ruokailussa heillä on säännöt, joista ei tingitä – syödään tai ei syödä.

Isänä oleminen on luonnollista elämää. Hän on ollut isä nuoresta saakka. He saivat nuo-
rina ensimmäisen lapsensa. Hän epäilee, että jos saa ensimmäisen lapsen kolmekymppi-
senä sopeutuminen on vaikeaa. Hän ei kadu! Isä kokee, että kun tenavia on useampia,
elämä pyörii perheen ympärillä. Hän tekee kaikkea, mutta äitinä hän ei voi olla. Hän tekee
perheen ruokaostokset. Lapset syövät tuossa iässä paljon. Isä pesee perheen pyykit. Silittä-
mään hän ei suostu, koska talossa on niin paljon naisväkeä. Tiskikoneen täyttäminen on
myös isän työtä. Kahden pienimmän nukuttaminen on vaimon puuhaa. Lapset eivät
hyväksy isää lainkaan nukuttamaan jos vaimo on kotona. Pienimmälle pojalle hän vielä
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kelpaa, mutta ei viisivuotiaalle tyttärelle, jota äiti on hoitanut kotona kaiket päivät. Siivo-
uksen hoitaa se, joka ehtii tai sitten ei siivota lainkaan, siivous jää viikonlopuksi. Lasten
harrastuksiin ja tansseihin kuskaamiset ovat jääneet isän tehtäväksi. Häneltä kuluu kellon-
ympärys joka päivä. Hän kuvaa itseään keskivertoisäksi, joka yrittää olla hyvä kaikella
tavalla. Hyvä tarkoittaa sitä, että on lasten kanssa paljon, kuuntelee heitä, vie harrastuksiin
ja harrastaa heidän kanssaan. Alue on laaja, siitä voisi kirjoittaa romaanin.

Isä on ylpeä perheestään. Hän kokee perheen hienoksi asiaksi. Perhe on jokaisen oma
ratkaisu. Hänelle sopii tällainen elämä. Hän kokee, että kotona oleminen on hienoa aikaa.
Hän tuntee iän karttuvan, ei jaksa enää samalla tavalla kuin ennen. Nuorin ei ole valvotta-
nut, mutta toiseksi nuorimman kanssa he valvoivat. Lapsi söi huvikseen useammin ja
pidempään rintaa ja isä heräsi yöllä vähän väliä. Hänen ei olisi tarvinnut, mutta lasten
ollessa pieniä, hän on vaihtanut vaipat, pessyt ja laittanut lapsen rinnalle öisin. Hän on ollut
kaikilta lapsilta isyyslomalla joitakin kuukausia. Isyysloma ja vaimon opiskelut ovat yhdis-
täneet. Vaimo on opiskellut ensimmäisen lapsen syntymästä saakka ja edennyt koko ajan.
Isä on ollut toiseksi nuorimman lapsen kanssa opiskelureissuilla mukana. He pärjäsivät
muutaman tunnin vaikka lapsi söi rintaa. Kun hän oli kotona nuorimman lapsen syntymän
aikana, vaimo sai tehdyksi harjoittelukertomukset.

Isä analysoi luonnettaan. Hän pohtii, josko hän on vanhentunut ja viisastunut. Ensim-
mäisen lapsen aikana, 18 vuotta sitten, hän oli hukassa, lapsi mullisti kaiken. Hän kokee,
että menee hankalaksi jos parisuhde ei toimi. Perheenlisäys tuo aina mukanaan muutoksen.
Hän kokee olevansa tasavertainen johtuen siitä, että se ei ole enää outoa ja uutta. Jokaiselta
lapselta oppii jotain. Hän kokee, että käytäntö opettaa. Hänellä ei ole mitään valittamista.
Se on luonteesta kiinni, toisille eivät lapset sovi. Hän on rauhallinen luonne. Lapset ovat
mukavia. Vaikka päivä on pitkä, siihen tottuu. Välillä väsyy, välillä ärähtää, mutta pitää
levätä. Vaimon kanssa heillä on yhteistä aikaa puolesta yöstä aamuun puoli kuuteen. Isä jut-
telee huolensa vaimonsa kanssa. Hän kokee itsensä välillä väsyneeksi. He miettivät usein
mitä he tekisivät, ellei heillä olisi lapsia. He eivät osaa mennä kahdestaan mihinkään kun
pieni pyörii aina mukana. Sitä mukautuu ja se vaatii osansa. Hän kokee, että on sitoutunut
moneen suuntaan. Hän kokee, että muutoin tämä ei onnistuisikaan. Hän ei muista koska on
päässyt vaimonsa kanssa kahdestaan mihinkään. Viime kesänä he ovat olleet häissä. Päivän
reissuun he voivat lähteä kun vanhin lapsi on tyttöystävän kanssa kotona. Hän haki mum-
mun hoitamaan kun pienimmäinen oli sairaana.

Isä kokee, että lasten kanssa pitäisi olla enemmän. Kun lasten kanssa on pienestä pitäen,
tämän huomaa. Se kaatuu taloudellisiin seikkoihin. On pakko käydä töissä. Perheessä isälle
ei jää omaa aikaa. Vaimo on ollut kotona siitä saakka kun vanhin lapsi syntyi. Työssä vaimo
on ollut vain lyhyitä jaksoja. Lapset on hoidettu kotona, samalla vaimo on opiskellut. Vii-
meisen lapsen syntymän jälkeen hän on mennyt nopeasti työhön. Isä kokee, että kahden
lapsen hoitoon vieminen on sekä lapsille että vaimolle rankkaa. Loppuviikosta lapset ovat
rätyisiä, vaikka hoitopäivät eivät ole pitkiä. Nuorin oli reilun vuoden ikäinen kun hän meni
hoitoon. Hän ymmärtää sen, että vaimonkin on hyvä päästä välillä töihin vaikka kahden
lapsen hoitoon vieminen ei ole taloudellisestikaan järkevää. Isä on huolissaan siitä, että alle
vuoden ikäisiä lapsia viedään hoitoon.

Hän kokee, että lapsista on paljon huolia. Polkupyörillä kulkevien lasten vanhemmille
liikenne on yksi huolenaihe. Huolet tytöistä ja pojista ovat samanlaisia. Lapsia pitää kuljet-
taa harrastuksiin, jotka vaihtuvat iän karttuessa. Lukiota käyvällä vanhimmalla lapsella on
penkkarit ja vanhaintanssit, joihin osallistutaan. Kaikilla lapsilla on koulu mennyt hyvin.
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Koulusta pitää aina olla kiinnostunut. Vanhin lapsi on seurustellut kolme vuotta ja rauhoit-
tunut. Yhdeksäsluokkalainen menee lukioon, vaikka koulu ei oikein tällä hetkellä maistu.
Kokeet ovat menneet hyvin ja järkeä on tullut päähän. Seitsemännellä luokalla oleva tytär
on isän mielestä kovapäinen. Hänellä on pahin murrosikä. Vanhempainilloissa on tullut
esille että paikkakunnalta löytyy tupakat, viinat ja muut päihteet. Perheen vanhemmat ovat
raittiita. Kaksi tytärtä on löytänyt poikakaverit. Hän on huolissaan kuskaillessaan ja etsies-
sään heitä kotiin. Vaimo antaa tiukkoja ohjeita. He lompsivat kylillä pitkin öitä. Syrjäisestä
asuinpaikasta on hyötynsä. Nuoret eivät maleksi niin paljon kylillä ja pysyvät paremmin
kontrollissa. Lapset ovat saaneet hyvin kavereita aikana, jonka he ovat asuneet paikkakun-
nalla. Lasten harrastuksia ei ole suunniteltu tarkoin. Lapset ovat voineet valita omat harras-
tuksensa. Vaimon mielipide kuitenkin on, että nuorimmainen viedään painiin. Isä kokee
lapset elämän hienoimpina asioina. Jos sellaista ei koe, ei siitä tiedä mitään.

Isä numero 21

Isä on 33-vuotias yrittäjä mies. Hän on viisilapsisesta perheestä. Mies ei puhu lapsuudes-
taan. Hänellä ei ole harrastuksia. Hän avioitui puolen vuoden seurustelun jälkeen yksin-
huoltajaäidin kanssa. Hän kokee olleensa tuuliajolla poikamiehenä. Hän kokee itsensä
raitistuneeksi alkoholistiksi. Hän tupakoi 1–2 askia päivässä. Hän ei tiedä tupakan hai-
toista. Jo ennen avioitumista sekä vaimo että kouluikäiset pojat muuttivat hänen taloonsa.
Perhe ryhtyi käyttämään miehen sukunimeä. Hän kokee, että hankkii hyvin ja heidän
taloudellinen tilanteensa on tyydyttävä.

Raskaus oli toivottu ja miehelle tunnetasolla hieno kokemus. Tietoa normaalista raskau-
desta ja raskauteen liittyvistä ongelmista puuttui. Hän koki raskausajan rankkana. Hän lihoi
raskauden aikana 20 kiloa. Hän ei kokenut tarvitsevansa perhe- ja synnytysvalmennusta.
Perheeseen syntyi poikavauva. Vaimon edellisen avioliiton lapset kokivat eriarvoisuutta.
Valmentautuminen synnytykseen oli vajavaista. Hän odotti ja jännitti sitä, että kuulee lap-
sen sydänäänet. Lapsen syntymä oli hieno kokemus isälle. Hän leikkasi napanuoran, mutta
oli vähällä epäonnistua. Kokemattomuus paljastui. Synnytysosastolta jäi hyvät kokemuk-
set. Kokonaisuutena isä jäi täysin ulkopuoliseksi prosessissa. Isyydestä ei kysytty häneltä
mitään synnyttämään mennessä. Ensikertalaisena isänä hän koki itsensä konkariksi, olihan
hänellä jo ”kaksi lasta” entuudestaan. Hän ei tavannut vierihoidossa henkilökuntaa lain-
kaan.

Lapsi tunnistaa hänet. Lapsen hymy sitoo heitä. Hänen osallistumisensa vauvan hoitoon
on hyvin näennäistä. Tietoa ja taitoa vauvan hoidosta puuttuu. Hän kokee, että lapsi hajoaa
jos sen ottaa syliin. Hän ei pidä isyyslomaa, työasiat ovat esteenä. Hän kokee, että yrittäjänä
hänellä on vapaus toimia itselleen sopivalla tavalla. Hän kokee, että isyys estää häntä mat-
kustelemasta. Miehen elämä muuttui jo aikaisemmin. Kaikilla kavereilla oli jo perheet.
Hän koki siitä painetta. Miehen elämä muuttui totaalisesti. Oli kuin olisi ollut kaksi täysin
erilaista maailmaa. Aluksi suhde vaimoon tuntui aivan selkeältä, ei kuitenkaan uskotta-
valta. Sen kiinteydessä oli ristiriitaa. Perheeltä puuttuivat yhteiset hetket, myös perushoiva
oli vähäistä isojen poikien suhteen. Hän tiedostaa vastuunsa kolmen pojan ja vaimon elä-
mästä. Hän uskoo, että on riittävän hyvä ihmisenä ja isänä. Isyys korostuu vanhempien las-
ten ongelmien kautta. Oma lapsi jää sivuun. Isyys ilmenee isojen poikien kanssa tekemi-
senä. Hän kokee itsensä tärkeäksi. Hän kokee itsensä epävarmaksi. Hän kokee, että vapaus
on mennyt. Perheen yksityisyys korostuu. Mieheltä puuttuu tietoa perhe-elämästä. Veljen
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kanssa on yhteistä, samanlainen perhetilanne yhdistää. Hän kokee, että isään on läheiset
välit ja että isän vaikutus näkyy hänen omassa isyydessään. Hän kokee epävarmuutta siitä,
tukevatko hänen vanhempansa häntä ja hänen perhettään. Äitiin ei läheisiä välejä ole, iso-
äitiä käydään katsomassa.

Hänellä on paljon vastuuta. Hänessä herää tunteita vaimon lapsia kohtaan. Hän kokee,
että pojilla on ongelmia. Hän pitää poikia sylissään. Hän kokee olevansa isoille pojille idoli,
varsinkin nuorempi pojista pitää hänestä. Hän kokee epävarmuutta siitä, pystyykö pitä-
mään pojille kurin. Biologinen isä ei kanna vastuutaan. Mies oivaltaa avun tarpeen mutta
ei osaa toimia. Hän kokee, että keskustelukumppani lasten ongelmiin nähden puuttuu. Hän
ei osaa hakea apua. Hän ei tunnista omaa kriisiään ja ottaa poikien teot huumorilla. Hän
kokee, että hänellä on ollut tiukka kasvatus ja rajat. Työtä on pitänyt tehdä vastineeksi
rahalle. Hän kokee perinteiset rajat hyviksi. Niitä kokeillaan pokien kanssa, mutta huonolla
menestyksellä. Isojen poikien suhdetta vauvaan yritetään pitää yllä. Vähitellen vanhimman
pojan ongelmat pahenevat. Miehen suhde vanhimpaan lapseen kärjistyy ja ote raukeaa
kokonaan. Isä kokee tunnetasolla, että pojat eivät ole hänen.

Alkoholin aiheuttamat ongelmat alkavat näkyä. Puolison lapsuudenperheen hankaluu-
det, joissa ilmeni samoja ongelmia kuin hänen vaimollaan, paljastuu. Vaimon vanhemmista
toinen elää. Hän ei tiedä hoidetaanko vaimon lapsuuden perheessä heidän lastaan jos on
tarve. Suhde on välinpitämätön. Hän ei ole varma tuetaanko heitä. Luottamus vaimoon
häviää. Luottamus poikiin menee myös. Hän uskoo, että alkoholi vei heidät yhteen. Vaimon
entisen avioliiton rasitteet painavat, taloudelliset huolet ennen kaikkea. AA-kerhosta tulee
tärkeä väline jo avioliiton aikana ja eron jälkeen siitä on tullut vieläkin tärkeämpi. Lapsi on
välillä äidin luona kun isällä on menoja.

Hän kokee, että muutos on todellista, kriisi on käynnistymässä, toiveet ja faktat sekoit-
tuvat. Riita paineiden purkamiskeinona helpottaa hänen tilannettaan. Hän keskustelee asi-
oista vaimonsa kanssa. Kavereita hänellä ei ole ja mies kokee etteivät miehet muutoinkaan
puhu ongelmistaan. He yrittävät apua perheterapiasta. Hän koki perheterapian lapselliseksi
touhuksi. Hän kokee, että ulkopuolisia ei tarvita. Perheterapiaan mies ei usko. Yhdessä
eletty aika oli hienoa aikaa. Perhe asui yhdessä pari vuotta. Pahin kriisi purkautui kun
vaimo ja hänen ensimmäisen avioliittonsa lapset muuttivat pois. Mies toivoi, että har-
kinta-aika korjaisi tilanteen. Avioero tuli kuitenkin hieman yllätyksenä. Mies vähättelee
tilannetta, koska totuus paljastui hänelle ja puolustusmekanismitkin käynnistyivät. Hän
kokee, että oman lapsen paras toteutuu kun he asuvat lapsen kanssa kaksistaan. Hän kokee,
että lapsi (3,5 v) määräsi kenen luona asuu. Hänellä ja vaimolla on lapsensa yhteishuolta-
juus. Hän maksoi vaimolle lain mukaan. Hän koki uhrautuvansa lapsen ehdoilla. Hän
kokee, että lapsi on numero yksi hänen elämässään.

Hän kokee, että sosiaaliset aikuissuhteet puuttuvat. Hän on yksinäinen. Hän kokee tär-
keäksi tiedostaa oma tilanteensa raitistuneena alkoholistina. Hän kokee, että uusi elämän-
muutos on edessä, biologinen isyys ja oma lapsi korostuvat. Hän kokee, että avioeron seli-
tys oli vaimon oma mieli. Hän kokee, että perheenjäsenten sopeutumattomuusongelmat
estivät liiton onnistumisen. Rakkaussuhteen tunnetaso peittyy suureen määrään arjen
ongelmia. Mies kokee epäonnistumista – selittelee suhdettaan ex-vaimoon. Mies kokee
ilmeistä syyllisyyttä. Avioeron jälkeen ex-vaimo jää hänen firmaansa töihin. Hän kokee,
että antaa ex-vaimolleen mahdollisuuden selvitä. Hän otti osituksessa velat, joita ei ollut
paljoa. Hän kokee edelleen, että yksityisyrittäjyys sopii hänelle. Hän vähensi työntekoa
avioeron jälkeen.
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Hän näkee lapsen hyvin myönteisenä. Pojalla on valta, rajat puuttuvat. Hän kaipaa
aikuisseuraa ja kokee, että välillä on raskasta. Hän kokee AA-kerhon hyvin tärkeäksi elä-
mässään. Lapsen ainut naishahmo päivähoitoon menoon saakka on äiti. Päivähoito palve-
lee paikkaansa hyvin. Hän kokee lapsen kaverit siellä tärkeiksi. Hän ei sopeudu sosiaali-
eikä terveydenhuoltoon. Avioeron jälkeenkään hänellä ei ole ollut neuvolaan yhteyttä,
koska vaimo hoitaa neuvola-asiat ja ”neuvolahan on kerran vuodessa”. Hän kokee, että saa
tukea siitä, kun muistelee omaa lapsuuttaan. AA-kerho on hänen tärkein tukensa. Avioeron
jälkeen hän osoittautuu alkoholistin elämän ”asiantuntijaksi”.

Isä numero 24

Isä on 28-vuotias palvelualalla toimiva mies, jolla on myös sivutoimia. Vaimo työskente-
lee toimistoalalla. Pari avioitui kahden seurusteluvuoden jälkeen. Vaimolla oli takanaan
avioliitto, josta ei ollut lapsia. Isä kokee itsensä mieheksi, joka tekee haaveista totta, on
suora ja ystävyydessään aito. Perhe asuu hirsitalossa. He ovat puutarhaihmisiä. Hän haa-
veili papin ammatista. Hänellä on hengellisiä ajatuksia. Mies on mukana yhteisissä asi-
oissa mukana. Hän kokee, että lähisuku kadehtii hänen menestymistään. Häntä arvostel-
laan sekä ”päin naamaa” että ”selän takana”. Hän kokee, että ihminen ansaitsee saavutuk-
sensa. Perheessä on kuusivuotias ja kolme kuukautta vanhat pojat. Perheeseen kuuluu
myös kolme koiraa. Isyys on opettanut häntä elämässä eniten, eivät koulut tai muut. Hän
oli nuorena nirppanokka, ylpeä ja särmikäs. Kuusivuotiaan isänä hän on muuttunut ja
kasvanut, oppinut hoitamaan asiansa hyvin. Kun isä sai tietää toisesta raskaudesta, hän
koki tyhjyyden tunteen. Pari yritti raskautta neljä vuotta. Lapsettomuushoidot, joihin he
osallistuivat, epäonnistuivat kolme eri kertaa. Puoliso koki kuukautiset pieninä hautajai-
sina. Mies kokee, että mielipiteet keskenmenokokemuksesta on harkittava tarkkaan. Mies
koki, että ei päässyt naisen maailmaan sisälle. Vaimo taas ei voi ymmärtää, että mies ei
voi tietää miltä naisesta tuntuu. Mies oli lapsettomuushoidoissa täysin mukana. Hän koki,
että mies toimi siellä pelkästään siemennesteen luovuttajana kuin siitossonni sonniase-
malla. Hän koki toiminnan alistavana. Hän koki, että muut miehet olivat siellä häpeis-
sään. Hän pohtii olisiko suhtautuminen lapseen erilaista jos lapsi olisi aikaansaatu koe-
putkessa, teollisesti.

Lapsettomuushoidot päättyivät. He uskoivat, että he eivät saa toista lasta. Ehkäisyä he
eivät käyttäneet. Vaimo tuli raskaaksi. Tämä tapahtui perheen koiran kanssa lähes samaan
aikaan. Mies suhtautui raskauteen varoen. He elivät päivän kerrallaan. Vaimo moitti häntä
siitä, että raskaus on hänelle tyhjää vaan. Hän ei kyennyt sisäistämään raskautta. Raskaus
on naiselle eri asia kuin miehelle. Mies ei koe samanlaisia tunteita. Raskaus on myös fyy-
sistä. Mies kokee raskauden vasta kun sikiö alkaa kasvaa. Hän koki sikiön ensimmäiset pot-
kut ihmeellisinä. Isä kokee, että raskaana oleva nainen symboloi jotain erityisen hienoa.
Hän kokee, että nainen on silloin kauneimmillaan.

Hänen mielestään naiset eivät huolehdi riittävästi ulkonäöstään raskaana ollessaan. Isä
kokee, että elämässä on paljon mystisiä asioita. Lapsen saaminen on yksi niistä varsinkin
silloin kun se on vaivalloista ja kovan työn takana. Mies uskoo, että vaimo vapautui hoito-
jen loputtua ja tuli raskaaksi. Isä kokee, että raskauksien suhteen kaikilla tapahtumilla oli
jokin tarkoitus. Raskaus sujui kaikin puolin hyvin. Isä koki synnytysvalmennuksen tär-
keäksi osaksi isäksi kasvamisessa, mutta kehittäisi osaa siitä isyysvalmennukseksi. Val-
mennuksessa isän aivosolut ja tunnesolut heräävät. Naiskätilön sijaan neuvolassa tulisi olla
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isähahmo juttelemassa vapaamuotoisesti isien kanssa. Isät eivät juttele naiselle vaikka
hänelle olisi isän mielestä helpompi puhua. Hän oli avainhenkilönä isäryhmässä. Miehet
näyttivät siltä, että vaimot olivat käskeneet heidät valmennukseen. Hän koki miehet jörri-
köiksi. Miehet lämpenivät hitaasti. Hän koki, että miehet antoivat ymmärtää tietävänsä jo
kaiken mistä puhuttiin. Kukin heistä oli oma yksilönsä. He eivät halunneet näyttää tuntei-
taan, joita hän itse ei halunnut peittää.

Mies koki, että mystisyys alkoi kuukautta ennen toisen lapsen syntymää. Hänellä oli
tunne, että kaikki ei mene hyvin. Hän ei pelännyt lapsen vaan vaimon puolesta. Vaimolle
tehtiin ulkokäännös. Vaimo vastusti sitä. Hän vastusti alatiesynnytystä ja toivoi keisarileik-
kausta. Isä kokee, että pienten ihmisten pitää nöyrtyä isojen lääkäreiden edessä ja taipua
heidän tahtoonsa. Synnytys käynnistettiin vuorokauden kuluttua ulkokäännöksestä. Vai-
molle tuli kovat kivut ja sikiön sydänäänet laskivat 129:stä 90:een. Päädyttiin hätäsektioon.
15 minuutin kuluttua isälle tuotiin ihana pieni, terve poikavauva ja kerrottiin, että napa-
nuora oli jäänyt hankalaan asentoon. Lapsi ei ollut saanut happea tarpeeksi. Vaimoa
ommeltiin. Isälle kerrottiin, että vaimokin palaa kohta leikkaussalista. Vaimoa ei kuulunut.
Isälle tuli paha aavistus. Isä ryhtyi kyselemään missä vaimo on. Kätilö kertoi hänelle, että
kohtu oli revennyt avaamisvaiheessa niin pahoin, että se jouduttiin poistamaan. Kaksi lää-
käriä leikkaa häntä. Hän on menettänyt verta suuret määrät ja hänet on jouduttu elvyttä-
mään.

Leikkaus kesti kuusi tuntia. Isä odotti tuon ajan yksin vauvansa kanssa. Hän koki tilan-
teen järjettömänä. Hän oli onnellinen vauvasta mutta pelkäsi menettävänsä vaimonsa. Hän
mietti näkeekö hänen vaimonsa heidän lastaan koskaan. Mies rukoili ainakin sata kertaa.
Tapahtumat ajoittuivat Provinssirockin aikaan. Mies oli tuskastunut ja masentunut. Olo oli
kaoottinen. Tapahtui ihme. Kätilöillä oli ruuhkaa, joku kuitenkin otti vauvan ja isä yritti
nukkua. Hän katseli ikkunasta ja seurasi puita, jotka heiluivat kovassa tuulessa. Hän kuun-
teli puuroutuvaa musiikkia ja rukoili. Yhtäkkiä tuuli pysähtyi kokonaan ja hän kuuli lau-
lunsanat: ”Minä suojelen sinua kaikelta.” Kohta tuuli taas jatkui. Isä koki viestin vasti-
neeksi rukouksilleen. 20 minuutin kuluttua lääkäri tuli kertomaan, että kaikki on hyvin.
Leikkausta viimeistellään. Äiti siirtyi teho-osastolle. Kohtu pakastettiin ja lääkärin teke-
män tutkimuksen mukaan kohdussa oli vain yksi ainoa kohta, johon sikiö oli voinut kiin-
nittyä. Kohtu oli kauttaaltaan hauras. Isä ei syytä ketään. Hän on keskustellut asiasta lääkä-
rin kanssa.

Isällä oli tuskanhiki odottaessaan yksin lapsensa kanssa vaimoaan leikkaussalista. Syn-
nytyskokemus oli hämmentävä. Siitä voisi kirjoittaa kirjan. Hän koki saaneensa tietoa ja
jääneensä sitä vaille. Moni hoitohenkilökuntaan kuuluva ja kaksi lääkäriä kertoivat hänelle
asioista eri tavalla. Isä ihmettelee kuinka sairaalassa on päivystävä lääkäri, joka osaa asi-
ansa, mutta päivystävä tukihenkilö puuttuu. Hän olisi tarvinnut sellaista odottaessaan vai-
moaan leikkaussalista kuusi tuntia. Tuona päivänä hän olisi tarvinnut tukea. Hän kokee, että
ihmistä pitää tukea silloin, kun tukea tarvitaan. Hoitohenkilökunnalla oli omat työnsä. He
tukivat minkä pystyivät. Isältä kysyttiin haluaako hän kutsua sairaalaan jonkun vierelleen,
mutta ei isä siinä mielentilassa pystynyt päättämään sellaisesta. Sitä paitsi hän ei voi kutsua
ystäväkseen ketä hyvänsä eikä heistä jota kuta noin vain niin vaikeaan tilanteeseen. Myö-
hemmin hän sai tukea naapuriltaan. Seuraavana päivänä isä ei pystynyt menemään yksin
teho-osastolle tapaamaan vaimoaan. Hän koki epätoivoa, joka laajeni tuskaksi. Se oli kau-
hea tunne. Kätilö oli hänen tukenaan. Isä jutteli lääkärin kanssa ja se helpotti. Isä nimesi
viikonlopun ”mustaksi viikonlopuksi” vaikka he saivatkin ihanan vauvan. Isä pohtii onko
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potilaalla mitään oikeuksia tänä päivänä? Vierihoito-osastolla hän koki olonsa kotoisaksi.
Imettäminen ei onnistunut. Lääkäri kielsi vaimoa rasittamasta itseään sen vuoksi. Isä
kokee, että kotiutusvaiheessa heitä neuvoi eniten eläkkeellä oleva lääkäri. Neuvot olivat
suorat, selkeät ja tiukat. Vanhemmat olivat väsyneitä. Mies nukkui unilääkkeiden avulla.
Äitiysneuvolan terveydenhoitajan kanssa keskusteltiin tapahtuneesta. Valmennuksessa täl-
laisesta ei voi puhua, koska ne ovat niin harvinaisia, vain kaksi tapausta vuodessa. Isä hoiti
vauvaa ensimmäisen kuukauden. Se opetti häntä henkisesti. Hän oppi ajattelemaan asioita
eri tasolla. Isänä oleminen on hänelle maailman ihanin asia. Isien tulisi käsitellä kokemuk-
siaan myös synnytyksen jälkeen samoin kuin äidit tekevät.

”Vauva on kiltti.” Isoveli on ylpeä hänestä. Se antaa voimaa vanhemmille kestää vaikea
tilanne. Isoveli on hiukan mustasukkainen isän leperrellessä vauvalle. Lapsi nukkuu paljon
ja kehittyy nopeasti. Isä makailee lattialla molempien poikien kanssa. Pojat saavat rak-
kautta tasapuolisesti. Isomman pojan kanssa isä on ollut puupinolla. He ovat ulkoilleet ja
ajaneet traktorilla. He lenkkeilevät koirien kanssa. Isä kanniskelee vauvaa, käy antamassa
suukon vaimolleen ja isolle veljelle. He seuraavat isonveljen leikkejä. Isä pitää lasta sylissä,
polviaan vasten, hömpöttää ja laulaa lapselle. Vauvan sylissä pitämistä pidettiin neuvolassa
itsestäänselvyytenä, siitä ei puhuttu. Vauvan hymy ja nauru ovat jääneet isälle mieleen. Isä
ei pidä valokuvien ottamista tärkeänä. Hän pitää tärkeänä sitä, että kokemukset ja tunte-
mukset painetaan mieleen muistoiksi omaa käyttöä varten. Hän kokee, että ensimmäisen
lapsen aikana isä tietää kaiken. Hän ei ota toisten mielipiteitä huomioon ja on liian ylpeä
saavutuksestaan. Hän suosittelee kaikille toistakin lasta. Silloin huomaa mitä ei vielä osaa.
Mies kokee, että isyys on pyhä asia. Mies tuntee itsensä puhtaammaksi, viisaammaksi, fik-
summaksi. Hän on saanut elämäänsä voimaa ja sisältöä. Hän hymyilee enemmän. Hän pys-
tyy ottamaan vastuuta eri tavalla. Hän miettii sitä kuinka vähän aikaa lapsi on vauva. Hän
koki henkisessä kehityksessä seisseensä paikallaan ikävuodet 18–28. Töitäkin hän teki eri
tavoin. Hän koki toisen lapsen syntymän henkisen kehityksen ja sivistyksen kannalta uuden
alkuna. Nyt hän teki valintansa perheen parhaaksi ja jätti turhat menot pois. Hän sanoi ”kii-
tos ei” myös harrastukselle, johon hän oli kovasti pyrkinyt ja joka oli hänen unelmansa.
Hän ei halua enää olla kotoa poissa. Hän kokee saavuttaneensa elämässään arvokkaita asi-
oita, vaimo ja toinen lapsi. Muuta unelmaa hänellä ei ole.

Pojat kasvavat. Vanhemmat ovat työelämässä. Äiti on kotona koulun alkaessa. Vanhin
poika on aloittanut toisen luokan koulussa. Poika on hyvin omatoiminen. Nuorin lapsi on
noin kaksi ja puolivuotias. Hän on perhepäivähoidossa. Poika opettelee puhumaan. Isä seu-
raa pojan ruokailutapoja. Joskus he ottavat yhteen. Poika käyttäytyy isovanhempien luona
kuin enkeli ja kotona häneltä löytyy sisua kuin äidiltään. Joskus vesselin kanssa on ongel-
mia kauppareissuilla. Poika vetää itsensä veltoksi maahan makaamaan kun ei saa tahtoaan
läpi. Isä ottaa paapan neuvot todesta. Pojille ei saa ostaa mitään turhaa. Poika on sosiaali-
sesti hyvin kehittynyt. Lapsi on vilkas eikä viihdy autossa. Isä kokee lapsen helpoksi. Isä
kokee, että ensimmäisen lapsen kanssa hössötetään niin paljon, ettei poika saa kunnolla
kasvaa. Toisen kanssa elämä on tasaisempaa ja rauhallisempaa. Pojilla on kuuden vuoden
ikäero. Sillä on merkitystä poikien painileikkeihin. Isä varoittelee vanhempaa poikaa
videofilmeistä ja niiden vaikutuksista.

Isä on hiukan kiireinen ja stressaantunut. Hän ottaa kännykän pois päältä viikonlopuksi.
Hän on jättänyt paljon menemisiä pois ja ottanut vastuuta perheestä. Päivän hienoin hetki
on se, kun pikkumies karjaisee ”isä”. Hän kokee hyvänolon tunteen kun pojat tulevat hänen
kainaloonsa katselemaan urheilua. Isä tunnustaa, että hän on saanut tahtomattaan naisten-
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naurattajan maineen koska on iloinen ja löytää muista hyviä puolia. Nyt hän ymmärtää sen-
kin, miksi vaimo ei ole hyväksynyt hänen periaatteitaan. Lapsettomuushoidot ja nuorem-
man lapsen syntymään liittyvät kokemukset vahvistivat ja selkeyttivät heidän suhdettaan ja
avioliittoaan, vaikka suhde onkin ollut aina vahva. ”Vuoren huipulle voi päästä, mutta siellä
pysyminen ja hengittäminen on eri asia, se pitää oppia.” Mies kokee, että vaimo on joskus
mustasukkainen hänelle. Hän antaa vaimolleen vuorostaan vapauden mennä, sanojensa
mukaan parempaankin onneen jos sellainen on tarjolla. Hän kuvaa irtosuhteiden merkitystä
ja esittää, että jos siltä tuntuu, pitää kokeilla kerta tai kaksi. Hän puhuu tuttaviensa avio-
erosta. Hän kokee, että lapset kärsivät kun vanhemmat eroavat. Joskus hän on suuttunut
vaimoonsa. Mies selviää ongelmista puhumalla. Hän kokee maailman ja ihmisten muuttu-
van. Hän kokee itsensä vanhoilliseksi ihmiseksi koska pyrkii oman isänsä kanssa samoille
linjoille kasvatuksessa. Heillä ei ole vapaa kasvatus. Vanhempaa poikaa on otettava joskus
niskavilloista kiinni. Hänen vaimonsa on menettänyt isänsä kolmivuotiaana. Kasvatusasi-
oista ei vaimon kanssa tule erimielisyyksiä.

Isä viettää paljon aikaa kotona. Hän kokee, että he elävät elämää kokonaisvaltaisesti. Isä
pohtii sitä, että ei voi saada enää omia lapsia. Asia nousee mieleen kun hän näkee äitejä
työntämässä lastenvaunuja. Isä kertoo, että heillä on ukkovalta. Äiti kaipaa tytärtä ja esit-
tää, että adoptoidaan tytär. Isä on tyytyväinen ja onnellinen. Kaikki eivät voi saada ainutta-
kaan lasta. Hän kokee lapsen rakkauden hedelmäksi ja Jumalan kuvaksi. Hän haluaa lapsil-
leen omiaankin piirteitä. Hän toivoo, että lapsista tulisi fiksuja, vanhempiaan arvostavia ja
vanhempia ihmisiä kunnioittavia. Hän kokee tasa-arvon lasten kohtelussa tärkeäksi. Mies
kokee paappansa ja isänsä tärkeiksi henkilöiksi elämässään. Hän kysyy isänsä mielipidettä
usein erilaisiin asioihin. Isän neuvoihin hän tukeutuu useammin kuin äidin. Heillä on läm-
pimät suhteet isovanhempiin. Isovanhemmat hoitavat heidän lapsiaan. Lapset antavat voi-
maa myös isovanhemmille. Isälle tulee lapsuus mieleen kun lapset ovat paapan luona.
Samalla hän muistaa olleensa koulukiusattu lapsi.

Isä numero 25

Isä on 47-vuotias teknisellä alalla työskentelevä mies. Hän tapasi kuntoutusalalla työs-
kentelevän naisen, jolla on yhdeksänvuotias tytär. Miehellä on takanaan pitkä kihlaus.
Nykyinen suhde johti avioliittoon. He ovat uusperhe. Molemmat ovat työelämässä. Per-
heen talous on kunnossa. Tällä hetkellä perheeseen kuuluvat tyttövauva, kaksivuotias
tytär ja vaimon 16-vuotias tytär, jonka hän tunsi kolmen vuoden ajan ennen yhteisen lap-
sen syntymää. Kun he tapasivat, tytär oli mustasukkainen hänelle äidistä.

Ennen nuorimman lapsen syntymää he kokivat raskauden keskeytymisen. Keskenmen-
neellä sikiöllä todettiin kromosomihäiriö. Uusi raskaus tutkittiin tarkoin. He eivät olleet
suunnitelleet raskautta. Vaimo valitti huonoa oloa ja väsymystä. Mies aavisti raskauden
mutta vaimo ei uskonut sitä ennen kuin oli varmistanut sen raskaustestillä. Lapsi on toi-
vottu. Vaimoa askarrutti lapsivesitutkimuksen tulos. Vastauksen odottaminen oli raskasta.
Vastaus luvattiin kirjeitse, mikäli tulos on normaali ja puhelimitse mikäli näytteessä on
poikkeavaa. Vaimo pelkäsi vastata puhelimeen koska vastaus viipyi. Vaimo koki raskauden
henkisesti raskaana. Hän oli väsynyt. Mies oli hyvin vähän kotona ensimmäisen raskauden
aikana. Hänen työnsä oli toisella paikkakunnalla. Hän ei tiennyt tarkoin raskauden kulusta,
pari tapasi vain viikonloppuisin. Vaimo epäili sikiön terveyttä. Mies pyrki todistelemaan
asiaa todennäköisyyksillä. Isä koki, että raskaana olevaa naista ei saa ymmärtämään toden-
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näköisyyksiä ja tuki muuten vaimoaan. He pohtivat yhdessä miten toimivat jos poikkea-
vuus löytyy. Lopullista päätöstä he eivät kyenneet tekemään. Lapsi oli terve.

Isä kävi neuvolassa toisen raskauden aikana. Vanhempi tytär oli usein mukana. Isä koki
neuvolakäynnit mukavina ja mielenkiintoisina. Palveluun hän oli tyytyväinen. Neuvolassa
ei puhuttu lapsen kanssa olemisesta eikä lapsen käsittelystä isän näkökulmasta. Isä koki tar-
vitsevansa tietoa vaimon mielialaan liittyvistä seikoista synnytyksen jälkeen. Siitä hänelle
ei puhuttu mitään. Perhevalmennuksessa ei käyty keskusteluja. Isä istui ja kuunteli, hän ei
osallistunut. Hän koki, ettei saanut valmennuksesta mitään. Hän koki, että äitiä olisi pitänyt
tukea enemmän. Isäryhmiä heillä ei ollut. Hän toivoi keskusteluja isien kanssa. Isä oli
molemmissa synnytyksissä mukana. Sekä ensimmäinen että toinen synnytys olivat nopeita.
Toisen lapsen synnytyksessä hän koki kätilöiden kiireen. Isä koki synnytyksen myöntei-
senä. Hän avusti kätilöä ja arvioi, että kätilöillä oli liikaa töitä. Hetki, jolloin isä sai lapsen
ensimmäisen kerran syliinsä, oli tärkeä. Häneltä kysyttiin haluaako hän itse kylvettää lap-
sen. Isä ei uskaltanut koskea vauvaan koska vauva oli hänen ensimmäisensä. Hän oli vain
nähnyt muiden käsittelevän lapsia. Vauvan käsittelyä ei harjoiteltu etukäteen. Vieri-
hoito-osastolta isällä on hyvät kokemukset.

Isä koki, että ei saanut ensimmäisen lapsen aikana pienokaiseen samanlaista kontaktia
kuin toiseen. Ensimmäisen lapsen aikana hän oli isyyslomalla, toisen jälkeen hän jäi kesä-
lomalle. Hän koki isyysloman tärkeänä. Hän osallistui kaikkiin kotitöihin ja oli henkisenä
tukena. Ruuanlaitto on isän mielipuuhaa. Isä ei koe rooliaan vauvan kanssa kovin aktiivi-
seksi. Hän kylvettää vauvaa, juttelee ja lauleskelee. Lapsi kuuntelee laulua aivan hiljaa ja
juttelee välillä isälle omalla kielellään. Isä pitää lasta sylissään. He ovat vaan. Nuorin lap-
sista on isän ja äidin mielestä liiankin rauhallinen. Isä kokee, että rauhallinen lapsi unohde-
taan. Kukaan ei välitä lapsesta koska lapsi ei vaadi mitään. Lapsen hymy ja nauru ovat jää-
neet parhaiten isän mieleen.

Vanhempi tytär vaatii huomiota. Hän suuttuu jos isä ei huomaa. Seuraavassa hetkessä
hän kertoo rakastavansa isäänsä. Isä vastailee lapsen kysymyksiin ja toivoo, että lapsi
kehittyy vastausten avulla ja pärjää maailmassa. Isä käy toisen lapsensa kanssa neuvolassa
joka kerta. Hän lukee satuja aina kun kelpaa lukijaksi. Hän kuljettaa lapsen hoitoon ja nou-
taa hänet. Pukeutumiseen ja ruokailuihin liittyvistä ristiriidoista on selvitty hyvin. Isä on
joutunut antamaan periksikin. Hän kokee, että osaa käsitellä naisia. Molemmat tyttäret ovat
jo perhepäivähoidossa. He käyvät musiikkileikkikoulua. Isä kokee, että muut harrastukset
tulevat aikanaan. Moniin harrastuksiin kuljettaminen vie aikaa eikä itsekään sitä jaksa.
Tytöt ovat hyvin erilaisia. Toinen on tarkka ja haluaa tietää kaiken. Toinen taas haluaa esiin-
tyä. Molemmilla on erittäin hyvä muisti. Lapset ratkaisevat ongelmia ennakkoluulotto-
masti, eri tavoin kuin aikuiset. Isä kokee, että tytöt ottavat mallia äidiltään antaessaan isäl-
leen pukeutumisohjeita.

Perheessä on kiistaa kotitöiden jakamisesta. Isä hävisi äidille ja hänen tyttärelleen idean
laittaa lista tehdyistä töistä. Isä olisi halunnut todentaa tehdyt työt, mutta lista hävisi jonne-
kin. Perheenlisäykset ovat rajoittaneet miehen menemistä. Hän on joutunut luopumaan
omista harrastuksistaan, jotka ovat melonta ja retkeily. Ensimmäisen lapsen kanssa he ret-
keilivät Lapissa. Nyt he viettivät Lapissa viikon vaimon kanssa kaksistaan. Isovanhemmat
hoitivat lapsia. Molempien isovanhempien luona vieraillaan aktiivisesti. Mies ei halua luo-
pua hirvenmetsästyksestä. He ovat keskustelleet jälleen asiasta. Isä kokee, että kaikki asiat
pitää miettiä uudelleen perheen kannalta. Silti tulee törmäyksiä. Vapaa-aika kuluu lasten
ehdoilla, leikkikentillä kierrellen ja lenkkeillen. Toisen lapsen syntyminen ei tuonut lisää
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rajoituksia. Isä ei hämmästy kovin helposti mistään. Isä kokee isyyden myönteisenä. Isänä
oleminen on välillä jopa hauskaa vanhemmallakin iällä. Hän erottaa monia eri vaiheita las-
ten kehityksessä koska perheessä on vauva, kaksivuotias ja murrosikäinen, joka osaa kai-
ken mutta jolle äiti on maailman tärkein ihminen. Tytön isä asuu muualla. Tytär tapailee
omaa isäänsä. Isä lupaa tyttärelleen enemmän kuin pystyy täyttämään. Hän aiheuttaa tyttä-
relleen joskus huonon omantunnon. Mies sovittelee tässä välissä. He ovat sopineet, että
mies ei ole tyttärelle isä. Hän ei puutu vaimonsa tyttären kasvatukseen, vaan on kaveri ja
edustaa vanhempaa henkilöä. Hän kokee, että jokapäiväiseen elämään ja itsenäistymiseen
liittyvissä asioissa voisi toimia toisin. Törmäyksiä on tullut, mutta niistä on selvitty. Mies
kuuntelee sivusta kun äiti ja tytär riitelevät. Isä pyrkii antamaan äidille viisaita neuvoja ja
opettaa tyttärelle fysiikkaa. Mies kokee, että suhde tyttäreen on luonnollinen ja onnistunut.
Mies pelkäsi pahempaa tilannetta suhteessaan vaimonsa tyttäreen.

Isä ei halua olla sellainen isä, joka on aina töissä. Hän haluaa, että lapset tuntevat isänsä.
Maalaistalossa hänen oma isänsä oli aina töissä, mutta lapset kulkivat hänen mukanaan jou-
kon jatkona. Hän haluaisi antaa lapsilleen samanlaisia muistoja kuin hänelle on jäänyt lap-
suudesta. Mies koki isän sylin turvalliseksi silloin kun isä kantoi hänet mustasta ulkosau-
nasta sisälle pyyheliinan mutkassa ja lunta satoi lapsen naamalle. Se oli hieno kokemus. Isä
kokee, että lapset ovat syventäneet heidän suhdettaan ja rikastuttaneet sitä. Hän kokee kas-
vavansa lasten rinnalla. Hän kokee, että lapset häiritsevät läheisempää kanssakäymistä vai-
mon kanssa. Nuorempi lapsi nukkuu heidän välissään ja vanhempikin on aamulla heidän
sängyssään vaikka meni illalla omaan huoneeseensa nukkumaan. Perheessä keskustellaan
ajan- ja rahankäytöstä, ei kasvatuksesta.

Äiti on puolen vuoden vuorotteluvapaalla ja kokee, että isä pääsee töissä helpommalla
kuin hän kotona. Isä kokee, että äiti huolehtii liiankin pienistä asioista. Isä on vanhemman
tyttären kanssa usein leikkikentällä. Äiti on lasten kanssa enemmän kuin isä. Isä toivoisi
voivansa olla lasten kanssa enemmän mutta se ei ole taloudellisesti mahdollista. Isän pitäisi
kyetä olemaan lasten kanssa kokopäiväisesti vaiheessa, jossa lapselle tulee ikää lisää. Isä ei
koe isyyttä rankkana, mutta se vaatii jaksamista. Selviäminen elämästä ei ole helppoa. Isä
korostaa elämisentaitoja ja kurin merkitystä. Hän kokee, että kurin pitää olla samanlainen
kuin hänen lapsuudessaan. Hän sai piiskaa eikä se tuntunut pahalta. Hän on selvinnyt puhu-
malla. Hän toivoo, että tytöistä kasvaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Hän korostaa las-
ten kanssa olemisen merkitystä ja valittaa sitä, että ei kykene olemaan aina mallikelpoinen
isä. Isä kokee, että vastuu kasvaa lasten kasvaessa. Mies antaa isänä itselleen kouluarvosa-
nan kahdeksan.

Isä kokee metsän parhaaksi paikaksi virikkeiden suhteen. Perheellä on harrastusluontei-
sia projekteja, joita voi toteuttaa perheen kanssa yhdessä. He hankkivat kesämökkitontin ja
isä rakentaa kodin pihamaalle grillikatosta. Elämä menee omalla painollaan. Isä on selviy-
tynyt hyvin. Hän ei ole kaivannut tukea. Kesäasunnon rakentamisen isä kokee perheen tär-
keimmäksi asiaksi. Kolmivuotias ihastelee paikkaa, mihin he rakentavat. Luontoihmisinä
he ovat saaneet tytöt oppimaan sienimetsään kanssaan. Isälle lapset ovat tärkeitä. Hän
kehuu lapsiaan fiksuiksi ja uskoo, että muidenkin lapset ovat yhtä fiksuja. Pari on keskus-
tellut perheen lapsiluvusta. Vaimo haluaisi vielä yhden lapsen. Isä kokee, että ihmisen ainut
elämäntehtävä ei ole lasten hoitaminen. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

Perheen tyttäret ovat lähentyneet toisiaan. Aluksi isäkin koki itsensä ulkopuoliseksi. Nyt
hän kokee itsensä hyvin tärkeäksi. Häntä palvotaan kun hän palaa työreissuilta. Tilanne
perheessä on muuttunut huomattavasti. Vaimon tytär suhtautuu perheen nuorempiin lapsiin
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luontevasti. Tytöt häiritsevät joskus lukiolaisen läksyjen tekoa. Kun tytär on ulkomailla,
pikkutytöt ikävöivät häntä. Isä testasi vaikutustaan tyttäreen, äitiin ja työkavereihinsa. Tes-
tin mukaan tytär koki vaikutuksen päinvastaisesti kuin muut. Äidillä on huolta tyttären poi-
kakavereista. Tytär on rakastutut. Isä kokee, että pettymyksiä ei ole tullut. Häntä pelottaa
tulevaisuus koska huumeongelma on niin lähellä. Asuinpaikan hän kokee muutoin turval-
liseksi. Vaimon murrosikäiselle tyttärelle on puhuttu huumeista. Tyttärellä on terveet aja-
tukset. Mies kokee, että talousasiat ovat tyttären suurin ongelma.

Isä numero 26 

Isä on 28-vuotias naimisissa oleva ammatillisen koulutuksen saanut teknisellä alalla työs-
kentelevä mies. Hänen työnsä on kaksivuorotyötä. Ylitöistä mies on luopunut lähes koko-
naan. Taloyhtiön talonmiehen töitä mies tekee kaksi tuntia viikossa. Parin rakkaussuhde
perustuu ensirakkauteen. He seurustelivat 4–5 vuotta, ostivat asunnon ja avioituivat sen
jälkeen. Perheessä on kolme lasta 5-v poika, 3-v tyttö ja vuoden ja kolme kuukautta
vanha poika. Mies käyttää alkoholia korkeintaan 2–4 kertaa vuodessa. Hän ottaa vain
oluen saunaillassa. Hän ei tupakoi. Vaimolla on vakituinen työ suuressa tuotantolaitok-
sessa. Hän suunnittelee palaavansa työhön sitten kun vanhin lapsista on aloittanut kou-
lun. Isä arvioi kahden lapsen hoitoon laittamisen kannattavuutta. Hän miettii myös äitiys-
avustuspakkauksen sisällön järkevyyttä tilanteessa, jossa monta lasta on syntynyt peräk-
käin.

Perhe suunnittelee omakotitalon rakentamista. Isä arvostaa kotia. Hän on koti-ihminen.
Mies kokee isänä olemisen mukavana ja jännänä. Hän ei osaa sanoa onko hän itse muut-

tunut vai ovatko lapset vaan tulleet. Hän on päättänyt olla parempi isä kuin mitä hänen oma
isänsä oli ja on.

Hän on kyennyt siihen. Hänen elämästään kaksi kolmasosaa on ollut tosi rankkaa joh-
tuen lapsuus- ja nuoruusajan kokemuksista. Isä kokee, että elämää pystyy helpottamaan
olemalla vaan. Hän kokee oman perheen helpotuksena. Onnellisuutta ei tule ajatelleeksi.
Se on sitä kun saa lapset illalla nukkumaan. Onnellisuutta on normaali elämä. Kotitöissä
heillä on työnjako. Monet hommat ovat yhteisiä. Hän tekee paljon kotitöitä, ei kuitenkaan
tiskaa. Hänelle kuuluvat erityisesti pihahommat ja auton huolto, korjaus ja siivous. Moni
asia elämässä on muuttunut. Viikonloppuisin ei hypätä enää kavereiden kanssa, ollaan vaan
kotona. Ensin oli kaipuu mennä ja se vaivasi. Nyt kun kaikilla kavereillakin on perheet ja
lapset, ei enää kaipaa. Tonttiasiat pyörivät hänen ajatuksissaan. Hän pohtii niitä vähän lii-
kaakin. Pitäisi ajatella enemmän perhettä ja lapsia. Hänen ajatuksensa harhailevat ja on
vähän vaikeaa. Hän on paljon kotona, mutta hänen ajatuksensa ovat välillä aivan muualla.
Isä kokee, että ne ovat niitä nuoren miehen ajatuksia.

Isä koki myönteisenä asiana sen, että vaimo odottaa toista lasta. Lapsi olisi voinut myö-
hemminkin tulla, mutta se vain tuli nyt. Vaimolla oli pahoinvointia raskauden aikana. Hän
ei ehtinyt levätä riittävästi ja se lisäsi pahoinvointia. Toinen raskaus meni paljon nopeam-
min kuin ensimmäinen. Hän kertoo, että kaikki kolme raskautta ovat menneet hyvin. He
harkitsivat kolmannen lapsen – saa tulla jos on tullakseen. Hänellä on hyviä kokemuksia
neuvolasta ja muista terveydenhuoltopalveluista. Parannusehdotuksia ei tule hänelle mie-
leen. Isäryhmiä heillä ei ollut. Hän ei huomannut miten kolmas raskaus sujui. Ainakaan sel-
kävaivoja vaimolla ei ollut. Neljäskin lapsi saa tulla jos sattuisi tulemaan. Lapset ovat niin
ihmeellisiä.
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Hän on ollut mukana kaikissa synnytyksissä. Hän koki, että synnytyksessä naisella on
kauheat kivut. Toisen lapsen synnytys sujui nopeammin. Sairaalassa heihin suhtauduttiin
hyvin. Mieleenpainuvin kokemus oli se kun lapsi makasi mahan päällä ja katseli maailmaa
silmät pyöreällä. Sitä hän ei unohda. Siinä tuli tippa silmään. Lapsen syntymän jälkeen
elämä meni kotona sekaisin johtuen siitä, että kaikki vieraat passattiin. Sukulaiset kävivät
katsomassa heidän ensimmäistä lastaan, myös toista. Kolmatta lasta ei sitten paljoa käyty-
kään katsomassa.

Vanhin poika on viikari. Vauvan hoito on ollut helpompaa. Lapsi on tyytyväinen. Vauva
valvoo päivällä paljon ja nukkuu hyvin yöt. Isä osallistuu paljon vauvan hoitoon. Hän ottaa
erilaisia tehtäviä helposti. Lapset laitetaan yhdessä nukkumaan, toinen laittaa toisen ja toi-
nen toisen. Hän on vanhemman lapsen kanssa enemmän kuin vauvan kanssa. Vanhempi
lapsi haluaa olla isän kanssa illalla. Lapsi haluaa isän huomion. Lapsi on kuukauden verran
antanut isän olla myös vauvan kanssa. Lapsi ei ole mustasukkainen, mutta vaatii huomiota
enemmän. Vanhempi lapsi pitää vauvasta, tulee sanomaan kun vauva itkee. Vauva on pirteä
tyttö, joka nukkuu päivällä korkeintaan kaksi tuntia. Tytöllä on pää aina pystyssä. Isä käy
nuuhaamassa vauvaa kun on kotona. Hän ottaa syliin, nuuhaa, leikkii, juttelee, menee peilin
eteen ja näyttää kuvaa. Isä pitää lasta hyvänä koska vauva on niin pieni vielä. Lapset, poika
ja tyttö eivät ole isälle mitenkään erilaisia, molemmat ovat niin vauvoja vielä. Tyttölapsi
tuntui aluksi oudolta ajatukselta, koska he luulivat saavansa pojan johtuen siitä, että odo-
tusaika oli niin samanlainen kuin pojankin. He ihmettelevät sitä kuinka nopeasti lapset
kehittyvät. Hän ei huuda vauvalle, mutta poika on käskettävä joskus omaan huoneeseensa.
Hän piti isyysloman ja kotona olisi voinut olla vaikka puoli vuotta, hommaa riittäisi kyllä.

Heillä on nyt kolme lasta. Kolmas on ollut helpoin vauva. Vauva viihtyy rakennuksella,
ei pelkää mitään koneita. Yhden lapsen kanssa on helppoa, toisen kanssa touhu kaksinker-
taistuu ja kolmatta ei edes huomaa, se menee sivussa. Hän kertoo, että se vaihe on poikkeus,
jolloin lapsi opettelee kävelemään ja menee joka paikkaan. Hän on lapsen kanssa tällä het-
kellä paljon. Hän on kaikkien lasten kanssa yhtä aikaa ulkona. Vanhin menee heti naapuriin.
Vanhin lapsi ottaa huomion heti varsinkin kun mennään kylään. Keskimmäinen lapsi jää
vähimmälle huomiolle, hän ei siitä välitä, vaan pitää muuten puolensa. Lasten serkkujen
sokeritaudin puhkeaminen huolestutti isää. He veivät tyttären sokerikokeeseen koska tyttö
ei syönyt mitään, joi vain. Vanhin lapsista menee esikouluun. Isän mielestä poika ei
ymmärrä mistä on kysymys kun pitää joka päivä lähteä. Isä ajattelee, että koulussa ehtii
vielä istua. Lapsi lukee ja osaa kirjoittaa jo vähän. Koulussa saattaakin tulla toisenlaisia
ongelmia. Kaverit ovat pojalle tärkeitä. Uudella asuntoalueella pojalla on kavereita, jotka
leikkivät ja ottavat yhteen. Poika tulee suutuksissa joskus kotiin omaan huoneeseen. Lasta
ei ole päästetty menemään kavereiden luo yksin. 

Kaikki lapset ovat saaneet pitkään rintaa. Kolmas lapsi sai rintamaitoa 7 kuukautta.
Lapsi alkoi syödä kiinteää ruokaa. Hän kehuu lapsiaan kaikissa pienissä asioissa esim. kun
lapsi tuo kukkia tai luistelee hyvin. Kuunteleminen ja kannustaminen ovat tärkeitä. Perheen
lapset on hyvin hoidettu. Kolmannen lapsen kohdalla on jouduttu joustamaan. Kumpikin
pitää lapsia sylissä. Tyttöä on paijattu enemmän, mutta vanhempaa poikaakin on pidetty
sylissä. Tyttö on vähän kiltimpi, iloinen ja kova kiipeilemään. Tytöt ja pojat ovat käytök-
seltään ja leikeiltään erilaisia, mutta tappelevat samalla tavalla. Hänen näkemyksensä
mukaan tytöt ja pojat pitäisi ottaa eri tavalla, mutta ei osaa kun ei ole ollut kotona mallia.
Videoita ja lasten ohjelmia lapset saavat katsoa. Leikkimään mennään pihalle. Isä kokee,
että kolme lasta on hyvä lapsiluku. Hän on onnellinen mies. Vauvat ovat ihania.
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Hän kokee olevansa erilainen isä. Hänellä on paljon univelkaa. Isyys on siitä huolimatta
antanut hänelle paljon. Lapset ovat niin iloisia ja onnellisia. Hän kokee, että ellei olisi lap-
sia, ei olisi ketä rakastaa. Aika tulisi pitkäksi. Perheellä on rankka vaihe. Lapsista kukaan
ei ole vielä koulussa. Hän kokee, että kotona on työlästä. Töissä pääsee paljon helpom-
malla. Perheen perustaminen ei voi olla järjetön ratkaisu. Silti hän ei tiedä pystyisikö ole-
maan lasten kanssa kotona. Pinna lasten kanssa kestää juuri ja juuri. Joskus hän huutaa lap-
sille. Tämä vaihe vaatii jaksamista. Se on itsestä kiinni. Kolmen lapsen isänä pitää tahto
olla mukana. Hän on päättänyt, että hänellä on. Hän pitää tärkeänä sitä, että kuuntelee lap-
sia. Lapset antavat hänelle iloa. Pari ei riitele. Joskus tulee vaimon kanssa sanaharkkaa.
Vaimo ei hyväksy, että annetaan periksi. Väsyneenä hän joskus erehtyy. Hänellä itsellään
on ollut hyvin vapaata, vaimolla tiukempaa. Vanhin lapsi yrittää vääntää vastaan kaikessa.
Tätä kokemusta hän ei antaisi pois. Tämä on ollut kasvun aikaa. Vaimo opiskelee kasvatus-
asioita omatoimisesti ja kannustaa häntäkin. Hänen itseluottamuksensa on parantunut.

Pari rakentaa taloa. He aloittivat rakentamisen kun kolmas lapsi oli puolen vuoden ikäi-
nen. Isä kokee, että vaimo on ollut lujilla. Vaimo hoiti yksin lapset ja kodin. He myivät edel-
lisen asunnon ja asuivat vuokralla kolmannessa kerroksessa hissittömässä talossa rakenta-
misen ajan. Jos rakentamista ei olisi ollut, mies olisi jaksanut paremmin. Talopakettia hän
ei halunnut. Kaikki on itse tehty, vain julkisivun muurasi muurari. Hänellä on ollut sellai-
nen haave, että hän tekee itse talon. Lapset viihtyvät rakennuksella. Hän kertoo olevansa
erilainen, varmempi ja laajempi. Se kai kuuluu tähän ikään ja on luonnollista. Rakentami-
sen alkuaikoina mies oli vuorotteluvapaalla. Taloudellisesti rakentaminen kannatti. Heidän
taloudellinen tilanteensa on hyvin hallinnassa. Perhe asuu nyt uudessa talossa. Se tuntuu
mukavavalta. Hän ei kaipaa minnekään. Autotalli ja piha ovat vielä kesken.

Hänellä on kaksi veljeä ja yksi sisar. Isoveljellä on yksi lapsi ja sisarella kaksi lasta. Lap-
suudenkodissa heillä oli aina ruokaa eikä rahastakaan ole ollut puutetta. Hänen isänsä on
alkoholisti. Isä haukkuu perhettään. Hän on nähnyt kotona monenlaista. Isä ei käy normaa-
leissa kaupoissa. Jos hän tulee vastaan, hän ei edes tervehdi omaa poikaansa. Omia lapsiaan
hänen isänsä ei ole koskaan pitänyt sylissä. Isä on aina ollut piittaamaton. Hänellä on jon-
kinlaiset välit äitiin ja isään. Hän on luullut, että muillakin ihmisillä on samanlaista. Hän on
vasta nyt huomannut, että niin ei ole. Hänen lapsensa ovat hänen vanhemmilleen ensim-
mäiset lapsenlapset. Hänen äitinsä nauttii hänen perheestään. Isä ei nauti. Hän saattaa jos-
kus sanoa jotain, mutta ei hän ole oikeastaan edes heidän tytärtään nähnyt. Ristiäisissäkin
isä vain käväisi. Isä ei puhu heille mitään, mutta rehkii kylillä. Isä ei heille näytä sitä, että
olisi ylpeä lapsistaan. Tuntuu, että isä on vähän muuttunut. Hän käy koko ajan prosessia
isästään, mutta ei ole koskaan päässyt puhumaan siitä kenenkään ulkopuolisen kanssa. Hän
kertoo keskustelleensa vain vaimonsa kanssa isäänsä kohdistuvista vaikeuksista. Tukea hän
on saanut omalta äidiltään. Äiti hoitaa ja tukee heitä. Rahallista tukea he eivät tarvitse.
Hänen vaimollaan ei ole oman suvun puolelta ketään, joka tukisi häntä henkisesti.

Myös naapurit ja vaimon sisar ovat auttaneet heitä joissakin asioissa.
Hän kertoo vanhempiensa elämän olevan edelleen epävakaata. Äiti on välillä eroa-

massa, hakee ja saa asunnon ja taas kuitenkin palaa yhteen. Hänen vanhempansa ovat jo
eronneetkin mutta menneet taas yhteen asumaan. Äidin elämä on viinan vuoksi vaikeaa.
Molemmat ovat työelämässä ja isällä on välillä raittiita jaksoja. Isä ei käy poikansa luona.
Hänen äitinsä hoitaa heidän lapsiaan aina kun hänellä itsellään menee kotona huonosti.
Poika ei ole hänen isälleen mieliaihe. Isä sanoo hänen viisivuotiasta poikaansa ruikkuhou-
suksi. Isää on kielletty niin sanomasta. Isä ei puhunut heille kun he olivat lapsia, äyski jos
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oli tiellä. Ehkä isä on tullut vähän paremmaksi, mutta hän ei osaa nauttia lapsista. Isän ei
tarvinnut ottaa vastuuta silloinkaan kun hän oli lapsi. Vaimo suojeli miestään jopa miehen
ammatin suhteen. Isä on selvin päin asiallinen, mukava ja pitää lapsista. Humalassa hän ei
kuuntele mitään eikä ketään, hänelle pitää puhua ihan tavallisista asioista. Isä ei ole ollut
rakentamisessa mukana. Hän ei osaa. Tuli kyllä tontille kun hän pyysi. Hänen tekemisensä
on ryskäämistä.

Hänen isänsä vanhemmat ovat molemmat elossa, äidillä on enää pappapuoli. Hän oli
pienenä isän vanhempien luona paljon hoidossa, hän piti papasta, joka oli puheliaampi kuin
hänen isänsä. Hänellä, isällään ja papalla on kaikilla tasan 20 vuotta ikäeroa. Häntä ei kan-
nusteta. Kehumaan ei ketään ryhdytä, vaikka viisasta olisi. Äiti yrittää auttaa asioissa. Isä
on yhden palo-oven tuonut, rahkeita olisi kyllä ollut. Se ei ole rahasta kiinni. Isän homma
on vouhottamista. Perheen keskimmäinen poika on ollut hankalin koska hänellä oli pitkä
tukka. Siksi isä oli hänelle pirullisin. Hänen äidillään ja vaimollaan on erilaisia mielipiteitä
ja joskus tulee ristiriitoja. Vaimo on ehdoton. Hänen äitinsä sanoo hänen vaimolleen louk-
kaavia sanoja. Hänen äidillään on ollut vaikea elämä.

Vaimolla on myös ollut elämässään vaikeaa ja rankkaa. Hänkin on alkoholistiperheen
lapsi. Vaimo on kova murehtimaan asioita. Vaimo murehtii sitä, että tenavilla ei ole pappaa,
kuitenkin niitä on kaksi. Mies yrittää lohduttaa vaimoaan ja helpottaa tilanteita. Vaimo jäi
orvoksi ja hänen isällään on uusioperhe. Isä on mustasukkainen tyttärensä hyvistä väleistä
isän uuden naisystävän kanssa. Muutoinkin hänelle on jäänyt lapsuus- ja nuoruusvuosilta
pahoja traumoja, joista on vaikea puhua ja päästä eroon. Vaimo näkee niistä painajaisia.
Hän ei ole hakenut ongelmaansa ulkopuolista apua. Vaimo ei voi puhua isänsä kanssa
muusta kuin siitä, mikä on isälle itselle tärkeää. Isän uusi vaimo ei voi käydä heillä kuin
joskus salaa. Hän ei voi tuoda edes lahjoja.

Isä kokee, että heillä menee hyvin. Hänellä ei ole paljoa kavereita. Heillä on yksi lähei-
nen ystäväperhe. Tuttavaperheiden miesten kanssa keskustelut liikkuvat hyvin jokapäiväi-
sissä asioissa. He juttelevat lapsista mutta eivät tunteista, syntymisistä ja sellaisista. Heillä
on yhä vähemmän paikkoja, joihin voi mennä johtuen siitä, että lapsia on monta ja kyläpai-
koissa on niin paljon koriste-esineitä, joita lapset voivat rikkoa. Kaksistaan olemiseen
heille ei jää aikaa. Joskus he käyvät ulkona syömässä. Harrastuksia isällä ei ole. Hän on
käynyt parina talvena kaukalopallossa. Vaimo kävelee, käy jumpassa ja laihduttaa ainakin
jouluun saakka. Isä kokee, että lapset eivät ole muuttaneet heidän suhdettaan. Hän ei ole
tietoisesti halunnut näyttää mitään erikoista, vaikka alkoholistiperheen lapsi niinkin voisi
haluta tehdä. Hän haluaa kannustaa ihmisiä hankkimaan lapsia. Lasten kanssa on mukava
olla ja seurata heitä. Hän on tyytyväinen. Hän ei murehdi mitään.

Isä numero 27

Isä on 21-vuotias ravintolatyöntekijä. Hän tekee vuorotyötä ja menee töihin aamu vii-
deltä–kuudelta, mutta joutuu olemaan työssä joskus aamuyöhön saakka. Hänen vaimonsa
on 19-vuotias hoitoalalla työskentelevä. He seurustelivat neljä vuotta ennen kuin menivät
naimisiin. He asuivat yhdessä jo ennen avioliittoa. Lapsi oli suunniteltu, vaimolla on tai-
dot hoitaa lasta. Isäksi tulemisen isä koki mahtavana. Odotusaika oli hänelle jännää, hie-
noa ja mielenkiintoista aikaa. Hän kävi neuvolassa vain kerran, mutta oli kiinnostunut
siitä, mitä neuvolassa sanottiin. Neuvolassa käynnin hän koki luonnollisena. Raskausaika
ei muuttanut hänen terveystottumuksiaan mitenkään, vaimoaan hän kehotti syömään ter-
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veellisesti. Kumpikaan heistä ei tupakoi. Hän toivoo joskus, että saunan jälkeen olisi
pullo kaljaa juotavana. He eivät pidä viineistä. Väkeviä alkoholeja hän ei käytä.

Hän on ollut villi nuorena. Lapsen syntyminen on muuttanut hänen elämänsä totaali-
sesti, yhtäkkiset lähdöt ovat jääneet, elämään on tullut erilainen rytmi. Jos asiat olisivat eri
lailla, hänellä voisi olla myös huolia. Nyt hän ei ole huolissaan mistään paitsi, että hänellä
on töitä liikaa. Yötyön vuoksi hänellä on päiviä jolloin hän ei tee mitään muuta kuin nuk-
kuu.

Hän kävi perhevalmennuksen läpi ja koki sen hyvänä ja tarpeellisena. Hän tapasi muita
isiä, mutta he eivät keskustele perheenlisäyksestä. Heillä ei ollut isäryhmiä. Häneltä puuttui
tietoa synnytyksen kulusta. Hän kokee synnytyksen arvokkaana. Hän uskoo, että odotusai-
kaa ei noteerata riittävästi, mutta synnytys on jokaiselle miehelle mahtava asia. Hän koki
vauvan syntymän järisyttävänä. Lapsi kohottaa hänen itsetuntoaan. Kumppanin kannalta
on tärkeää, että isä on mukana kaikessa konkreettisesti. Hän kokee lottovoitoksi sen, että
vaimokin pääsee joskus yksin jonnekin. Vauva on hänelle tärkeä. Hän ottaa vauvan aamulla
viereensä ja lukee lehden vauvan kanssa. Vauva pitää kirkkaista väreistä. Hän pohtii mistä
on saanut aineksia olla tuollainen isä. TV:stäkin on voinut aineksia saada. Hän tulee työstä
kotiin usein myöhään yöllä, mutta haluaa herätä ajoissa. Hän yrittää vähän liikaa. Hän kävi
vierihoito-osastollakin töiden vuoksi kiireellä. Hän piti hyvänä sitä, että äiti sai sairaalassa
viedä lapsen lastenhuoneeseen ja nukkua. Isä kokee työnsä raskaaksi. Joskus hän nukkuu
koko päivän eikä pysty tekemään kotona mitään muuta. He viettivät synnytysosastojakson
viimeisen yön perhehuoneessa. Perhehuoneen hän koki hienona mahdollisuutena. Ensim-
mäistä synnytystä hän jännitti niin, että ei muista sitä kunnolla. Hän koki, että kaikki meni
hyvin. Hän on omasta mielestään hellä isä. Hän kokee, että myös hänen isänsä on ollut
hänelle hellä. Vauvan tulo syvensi hänen ja hänen vaimonsa välistä suhdetta. Hän arvostaa
rehellisyyttä kumppaniaan kohtaan.

Vauva nukkuu kahdeksasta seitsemään, herää välillä rinnalle ja nukahtaa jälleen. Vauva
on kiltti, itkee hyvin vähän, joskus kitisee ja örisee. Hän kokee, että vauvan hoidon oppii
parhaiten olemalla vauvan kanssa kahdestaan kotona. Kotiin päästyä rentoutuukin parem-
min. Hän juttelee vauvalle, pyörii sängyssä ja lattialla monta kertaa päivässä vauvan
kanssa. Hän kokee hauskana sen, että vauva nauraa ja jokeltaa. Hän on oppinut neuvolassa
kuinka vauvan kanssa ollaan. Hän suunnittelee tulevaisuutta lapsen kanssa. Työkaveritkin
kannustavat siihen. Hänen ajatuksissaan on useampikin lapsi, mutta hän on kiinnostunut
näkemään ensin vanhimman lapsensa kehitystä.

Hän haluaa opettaa lapselleen itsenäistä elämää, luonnossa liikkumista ja selviytymistä
ilman ammattiapua. Hän haluaa opettaa myös erilaisia metkuja. Heille lapsi on etusijalla.
Lähdettäessä jonneki, he miettivät ensin, onnistuuko se lapsen kannalta. Hän kokee, että
heillä on ollut helppoa. Lapsi on poika, sen hän aavisti, mutta ei ajatellut sitä synnytyksessä.
Lapsen sanotaan olevan vaimon isän näköinen, mutta nyt lasta sanotaan hänenkin näköi-
sekseen. Isällä itsellään ei ole mitään peliharrastuksia. Epäsäännöllinen työ on ollut
esteenä. Mökillä hän tekee kaikenlaista ja toivoo, että lapsi oppii siinä samalla. Hän toivoo,
että poika oppii myös luonnossa liikkumisen, metsästämisen ja kalastamisen.

Isovanhemmat ovat opettaneet heitä. Lapsenlapsi on molemmille isovanhemmille
ensimmäinen. Isällä on 17-vuotias pikkuveli, joka on heidän ensimmäisen lapsensa kum-
misetä. Veli haluaa hoitaa hänen lastaan, on vauvan kanssa syöttövälin kun vanhemmat
käyvät yhdessä kaupassa. Hänen mieskaverinsa ovat niin nuoria, että he eivät ymmärrä
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häntä. He katsovat vaan lasta. Hänellä ei ole muita juttukavereita kuin oma vaimo. Pikku-
veli käy heillä melkein joka päivä.

Perheeseen on syntynyt toinen poikalapsi, he ovat muuttaneet toiselle paikkakunnalle ja
isä on muuttanut työpaikkaa. He ovat ostaneet vanhan omakotitalon, jota mies peruskorjaa.
Parhaillaan remontoidaan yläkertaa, jonne tulee poikien huone. Heillä on hehtaarin kokoi-
nen tontti, jolla on talon lisäksi tyhjä navetta ja muita rakennuksia. Talon sijainti on hyvä
ja hinta oli edullinen. Talous on kunnossa, rahaa jää nyt säästöön enemmän kuin aikaisem-
min. Hän on halunnut aina asua väljästi. Harrastuksillekin on tilaa ja naapurissa on maatila.

Toinen raskaus oli yllätysraskaus. Vaimo lopetti imettämisen ja tuli heti raskaaksi. Tie-
toa ehkäisystä puuttui. Raskaus meni hyvin ja isä oli mukana synnytyksessä. Isä kokee, että
muutoksia on tullut, hän itse ei koe muuttuneensa. Hän kokee, että toisen lapsen kanssa on
huoletonta ja helppoa reissata. Työmäärä on lasten myötä lisääntynyt. Vaimo ei ehtinyt työ-
elämään välillä lainkaan. Vanhinta lasta, joka on toisen lapsen syntymän jälkeen sairastunut
epilepsiaan, ei voisi nyt hoitaakaan muutoin kuin kotona. Hän ihmettelee, miten he ovat
saaneet vuodesta 98 lähtien aikansa kulumaan. Joskus mies naljailee vaimolleen. Se johtuu
siitä, että hän itse on niin pihi. Nyt aikaa kuluu puolet enemmän jos lähtee jonnekin. Lapsen
sairauden kanssa mennään eteenpäin joka päivä. Hän kokee perheen päivittäisen liikkumi-
sen rajoittuneen. Myös vierailut serkkujen perheissä ovat jääneet viime aikoina vähälle.

Hän on ollut viikon lapsen kanssa Helsingissä tutkimuksissa. Lapsen sairaus pysäytti.
Sopeutumisprosessi on käynnistynyt. Isä kertoo vanhemman poikansa sairaudesta, tutki-
muksista ja hoidosta. Sairaalassa he olivat melkein koko ajan sängyssä, söivät ja joivat,
köppäilivät ja pelleilivät yhteentoista illalla. Aamuisin he nukkuivat kahdeksaan yhdek-
sään. Isä koki, että he saivat nukkua sairaalassa rauhassa. Isä kokee lapsen sitkeäksi ja
sopeutuvaiseksi pojaksi. Isältä puuttui tietoa vanhemmalle pojalle tehdyistä tutkimuksista
sairaalassa. Lapselle annetaan kolmea lääkettä aamuin illoin.

Isä on tehnyt tähän saakka kovasti töitä. Hän haluaa auttaa lapsiaan monin tavoin, mutta
hänen on vaikea ajatella mitä kaikkea lapset pystyisivät tekemään koska vanhemman lap-
sen sairaus menee hänen ajatuksissaan kaiken edelle. Lapsen sairaus ei ole vaikuttanut
hänen ja hänen vaimonsa suhteeseen. Molemmilla paino laski, he eivät saaneet nukutuksi
eikä ruoka maistunut. Nyt ei aina muista syödä. Hän on tehnyt erityishoitohakemuksen ja
on surutta työstä pois. Lapsen sairaus pysäytti. Into menee nyt yläkerran kuntoon laittami-
seen, mutta sen hän jaksaa tehdä. Muuta hän ei nyt suunnittele. Hän on toivorikas lapsensa
suhteen.

Isä kokee, että nyt on kotitöihin molempien pakko osallistua yhtä paljon. Lasten vuoksi
heidän ei ole tarvinnut valvoa. Hän tekee kotitöitä vaistonvaraisesti, laittaa ruokaa, tiskaa,
imuroi ja siivoaa. Heillä on puulämmitys, josta hän huolehtii, kantaa puut aamulla ennen
töihin lähtöä. Aamuvuoroon mennessä kello soi neljältä. Isä kokee itsensä väsyneeksi.
Kuukauden aikana hän ei ole ehtinyt levätä lainkaan. Kaikki aika on kulunut vintin raken-
tamiseen ja arkirutiineihin lasten ja perheen kanssa. Työstä palattua tai isän ollessa vapaalla
ilta- ja aamurutiinit sekä ruuanlaitto vievät ajan. Lasten nukkuminen ja syöminen vuorot-
televat koska molemmat lapset ovat syntyneet lyhyen ajan sisällä. Iltaisin hän leikki lasten
kanssa leikkejä, joissa molemmat lapset voivat olla mukana. Yläkerran remontti työllistää.
Veli, joka palasi armeijasta auttaa häntä rakentamisessa. Hän on rasittunut, mutta ei näytä
reaktioitaan pojille. Hän purkaa vitutuksensa yläkerran rakentamiseen ja on siellä melkein
aina. Hän kokee tarvitsevansa kunnon tauon rakentamisesta. Kotitöistä hän on pitänyt parin
päivän vapaan ja käynyt vain työssään.
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Isä odottaa kesää ja sitä että nuorempi lapsista oppii kävelemään ja he pääsevät ulos.
Hän toivoo, että muutoinkin kesällä ehtii enemmän kun pimeä ei tule niin aikaisin. Isällä ei
ole vapaa-aikaa eikä hän ehdi harrastamaan mitään. Urheileminenkin tulee lasten kanssa.
He ostivat viime vuonna uudet sukset ja monot, mutta niitä ei ole haettu varastosta lainkaan.
Pururatakin olisi aivan lähellä. Vanhemman pojan kanssa he kiertelivät yhtenä päivänä
metsässä sillä aikaa kun nuorempi lapsi nukkui. He paistoivat makkaraa ja vaimokin oli
mukana. Hän koki retken hienona. Isä ei nyt ajattele myöskään lasten harrastuksia.

Nuorempi lapsista on vanhempaa rohkeampi. Isä kokee poikien olevan kavereita toisil-
leen. Mallioppiminen toimii. Nuorempi on myös öisin hiukan rauhaton koska häntä vieroi-
tetaan rinnalta. Poika ei voi käyttää rintamaitoa eikä lehmänmaitoa vaan hän juo soijaval-
misteita kupista. Asiantuntija-avusta tämän asian hoidossa he eivät ole olleet kiinnostu-
neita. Lapset nukkuvat välillä vanhempiensa kanssa, neljäkin samassa sängyssä. Vanhem-
man lapsen sairaus ei ole aiheuttanut muutoksia nukkumisjärjestykseen.

Vanhin lapsista haluaa mennä usein vaimon vanhempien luokse. Poika on nytkin mum-
molassa ja haluaa jäädä toiseksi yöksi, koska mummolassa on sauna. Isovanhemmat autta-
vat heitä paljon. He ovat huolestuneita vanhimman pojan tilanteesta ja soittavat heille mel-
kein päivittäin. Isovanhemmat ovat olleet myös lapsen mukana sairaalassa, koska isä ei
voinut olla työstä niin usein pois.

Poikien tekemiset isä kokee unohtumattomina. Joskus isä huutaa pojilleen, elleivät he
muutoin usko häntä. Isä ei tingi lasten säännöllisistä ruoka-ajoista ja päiväunista. Hän pitää
sääntöjä tärkeänä. Kaurapuuro pitää syödä ja hampaat pitää pestä. Niin hänenkin on pitänyt
tehdä. Hän kertaa iltaisin tapahtumia lasten kanssa. Hän nukkuu myös itse päiväunet aina
kun se on mahdollista. Hän pitää iltarukousta tärkeänä. Nukkumaan mennään kun iltarutii-
nit on tehty ja iltarukous luettu. Isä kokee, että perheen lapsiluku on täynnä. Vaimo on asi-
asta eri mieltä. Isälle riittää nyt.

Isä numero 29

Isä on 33-vuotias yliopisto-opintojaan loppuun suorittava mies. Hän on naimisissa.
Hänellä on useita sisaruksia. Miehellä ei ole erityisiä harrastuksia. Molemmat vanhem-
mista opiskelevat. Pari ehti olla kolme vuotta naimisissa ennen ensimmäistä lasta. He
työskentelivät välillä ulkomailla, päättivät kiireiset työtehtävänsä ja muuttivat kotimaa-
han. He haluavat viettää rauhallista aikaa ja varautua vauvan tuloon. Yhteydet sukulai-
siin ovat vähäisiä. Heillä on hyviä ystäviä paikkakunnalla. Heidän taloudellinen tilan-
teensa on hyvä. Raskaus oli hyvin toivottu. Isä koki raskauden aikana ristiriitaisia tun-
teita. Hänellä oli positiivisia odotuksia mutta samalla epävarmuutta siitä kuinka kypsä
hän on isäksi. Hän miettii mitä isänä oleminen merkitsee. Hän koki yllätyksenä sen, että
heille syntyi tyttö. Suomessa asuessaan isä kävi neuvolassa. Äidin verenpaineen mittaus
ja terveyskasvatus olivat siellä vahvasti esillä. Neuvola oli tarpeellinen ja hyödyllinen.
Hän kokee, että neuvolassa käynti on kovin lyhyt hetki elämässä. Neuvolassa pystyttäi-
siin havaitsemaan asioita paremmin jos siellä käytäisiin useammin ja viivyttäisiin pidem-
pään. Isyyttä ei käsitelty eikä isyyteen valmennettu. Isä pystyi lähinnä seuraamaan ras-
kauden kehittymistä ja myötäelämään. Lapsen syntymän mielessä pitäminen aktiivisesti
neuvolaprosessin aikana auttoi sopeutumaan. Perhe- ja synnytysvalmennuksessa esiin tul-
leet asiat olisi voinut välittää hänelle kirjoitettuna kahdelle A4:lle. Opiskelu on paranta-
nut asioiden omaksumiskykyä. Se pätee myös neuvolasta saatuun tietoon. Oli tärkeää,
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että tapahtumat käytiin konkreettisesti läpi. Hän korostaa sitä, että on hyvä tietää mikä on
normaalia. Isien kokemusten selvittäminen olisi ollut merkityksellistä. Näin isät ymmär-
täisivät uusia outoja tunteitaan. Tämä lisäisi turvallisuuden tunnetta. Hän koki, että val-
mennusryhmä oli liian heterogeeninen. Ohjaus ei voi kohdentua tarkoitetulla tavalla. Suo-
messa on hienoa, helppoa ja turvallista. Palvelut toimivat ja niihin voi luottaa.

Vaimo meni sairaalaan paria viikkoa ennen laskettua aikaa. Synnytystä yritettiin käyn-
nistää. Lapsi syntyi keisarileikkauksella, jossa isä oli mukana. Päivästä muodostui ikimuis-
toinen. Lapsen nähdessään isä koki voimakkaita tunteita. Voiko tämä olla totta? Hän koki
tilanteen todellisuuden omaksumisena, uuden tilanteen sisäistämisenä. Hän oli sairaalassa
kaksi ensimmäistä päivää tyttären syntymän jälkeen. Äidin toipuessa leikkauksesta, hän sai
lapseen läheisen suhteen ollessaan lapsen kanssa koko päivän. Hän kokee sen vaikuttaneen
isä-lapsisuhteeseen varmasti. Hän koki henkilökunnan ohjauksen erittäin hyväksi. Henki-
lökunta oli tarvittaessa apuna. Isä kokee vauvan tärkeäksi. Opiskelun vuoksi hän oli suuren
osan tyttärensä vauva-ajasta kotona. Hänen on vaikea kuvailla, millainen isä hän on. Hän
leikkii, touhuaa ja käy ulkona rattailla. Hän hoitaa vauvaa, mutta kokee, että ei osaa sitä
tavalla, millä äiti sen osaa. On tärkeää, että läheinen suhde säilyy äidin ja lapsen välillä. Äiti
ymmärtää lasta pienestä saakka. Äiti näkee eleet, kuulee ääntelyt ja pystyy reagoimaan
viesteihin. Hän kokee, että tiivis vuorovaikutus hänen ja lapsen välillä ei säily koska hän ei
hoida lasta jatkuvasti. Vauva pitää jokeltelusta, rupattelusta, paikkojen ja kuvakirjojen kat-
selusta ja puuhastelusta, josta isäkin nauttii. Isä toimii näin koska lapsi pitää siitä. Heillä on
moni asia muuttunut. Lapsi uppoaa ja kietoutuu muutoksiin. Muutosta ei välttämättä edes
havaitse, mutta huomaa uusia asioita, lapsen kehitystä ja kasvua, vähittäistä, pientä muu-
tosta, jossa itse on mukana. Isä kokee, että pystyy toimimaan eri tavalla kuin aikaisemmin.
Hän kokee sen mielenkiintoisena ja positiivisena asiana. Hän kertoo, että jokeltaminen,
äänenkäyttö ja vuorovaikutus lapsen kanssa ovat jääneet mieleen. Hän koki ensimmäiset
hymyt ihanina. Hän kokee yllättävänä sen, että lapsi on niin lyhyen aikaa vauva. Lähes päi-
vittäin tai viikoittain hän löytää uusia asioita, mitä vauva on oppinut.

Isä hoitaa tytärtään pitkiä aikoja. Hän kokee suhteen lapseen rikkaimmaksi ja keskeisim-
mäksi ihmissuhteeksi, joka tuo molemmin puolista hyvää oloa. Hän nauttii siitä. Isä lukee
lapselle. Lapsi voi istua tuolissa tai sohvalla ja leikkiä vieressä. Kun lapsi kaipaa seuraa hän
voi ottaa lapsen huomioon keskittymällä omaan tekemiseensä, keskustellen ja aktivoiden
samalla lasta toimintaan. Lapsi toimii itsenäisesti ja suhde on molemminpuolinen ja aito.
Suhde voi toimia kun on läsnä ja osoittaa toisesta välittämistä. Hän kokee, että se riittää lap-
selle ja hänelle. Lapsen tarpeiden oivaltaminen on tärkeää. Hän kokee, että lapsi monipuo-
listaa perhe-elämää. Hän ei kaipaa muita ihmissuhteita. Isovanhemmat lellivät lasta. Isä ei
pidä sitä pahana. Jos lapsi saa sokeria mummolassa, antaa sen ilon olla.

Perheessä on työnjako. Mies hoitaa tekniset, vaimo kodinhoitoon ja ruuanlaittoon liitty-
vät tehtävät. Isä osallistuu lapsen hoitoon, vaikka se ei aina onnistu. Isyydestä hänellä ei
ollut edes mielikuvaa. Isyys on hänelle myönteinen asia. Se antaa enemmän mitä hän kuvit-
teli. Piilossa olevat positiiviset tunteet ovat osa sitä. Elämä on nyt erilaista. Se on lisännyt
joustavuutta. Lapsi pitää siitä. Lapsella on kavereita muuallakin kuin Suomessa. Elämä hel-
pottuu koko ajan kun lapsi oppii syömään ja kuivaksi. Lasta ei voi päästää mihinkään yksin.
He ovat jättäneet lapsen leikkimään muiden vanhempien seuraan heidän lastensa kanssa.
Lapsi on ollut yökylässä. Näin vanhemmat ovat saaneet itselleen aikaa. Isä koki, että hän
pystyi katkaisemaan ajatukset tyttärestä, koska tiesi, että lapsella on turvallinen olo, kivaa
ja jännää. Lapsi osaa jo puhua. Suhde lapseen on hyvä. Hän ei koe lasta rasitteena, päinvas-



116
toin. Lapsi on iloinen ja kiltti, käyttäytyy hyvin muuallakin kuin kotona mutta ei osaa ottaa
vielä muita samanikäisiä huomioon. Lapselta saa paljon kun antaa aikaansa ja tekee jotain
mukavaa, mistä lapsi nauttii. Ellei lasta kuuntele, lapsi reagoi voimakkaammin ja vanhem-
pien työmäärä lisääntyy. Lapsella on rajat. Lapsi on testannut ne ja tietää missä ne menevät.
Se helpottaa häntä ja itseä. Lapsi luottaa häneen. Hän kokee, että lapsi pitää hänestä, ottaa
kaulasta kiinni ja sanoo, että oli ikävä. Hän kokee nauttivansa lapsesta, ei käytä lapseen pal-
jon aikaa eikä ole lapselle kaveri. Hän kertoo, että lapsi on tasapainoinen.

Hän kokee lapsen luonnolliseksi osaksi elämää. Hän on saanut yhden uuden ihmisen,
ainutlaatuisen ihmissuhteen. Se on arvo sinällään. Häntä ei voi korvata mikään. Ihminen
itse on tärkeä toiselle, tässä hänelle. Isän kokemusmaailma sisältää vain tuon näkökulman.
Isä kokee, että lapsi tuo työtä, vaatii sitoutumista ja hajottaa elämää. Hän kokee, että lapsi
on hyvä asia. Toinenkin lapsi saa tulla jos on tullakseen. Hän kokee, että lapsi antaa enem-
män kuin ottaa, lapsella on aina paikka. Mies kokee, että kun parisuhde toimii, se helpottaa
lapsen hoitoa. Hän kokee, että he ovat löytäneet yhteisen sävelen helposti eikä toiminta- ja
menettelytavoista ole erimielisyyksiä. Hänen ja hänen vaimonsa suhde on kehittynyt. Hän
ei tiedä, liittyykö se lapseen. He eivät ratko kaikkia asioita yhdessä kuten ennen, vaan käyt-
tävät ajan johonkin muuhun. Hänestä se liittyy aikuisuuteen. Hän kertoo, että ottaa avio-
puolisonsa paremmin huomioon. Hän suhtautuu kriittisesti ulkopuolisten antamaan tukeen.
Hän kokee, että ulkopuolisilla henkilöillä on harvoin resursseja siihen, että voisivat antaa
merkittävää apua lapsen hoidollisissa tilanteissa. Ulkopuolinen ei pysty perehtymään asi-
aan riittävästi, niin että siitä olisi hyötyä. Neuvoja voidaan ja pitää antaa mutta tilannetta ei
pysty tuntemaan. Hän kokee neuvot arvokkaana mutta kokee myös, että virheitä tulee joh-
tuen siitä, että ei tunne tilannetta.

Miehen oma isä oli ankara. Hänellä oli tiukat rajat, joista ei neuvoteltu. Äidillä oli peli-
varaa hiukan enemmän. Hänen isänsä ei kuunnellut lasta, kuten hän tekee. Poika sai olla
mukana kaikissa hommissa apulaisena. He tekivät retkiä ja matkoja. Hänen isänsä ei puut-
tunut lastenhoitoon. Hän kokee tärkeäksi sen, millaisella asenteella suhtautuu ihmiseen,
lapseen. Hän kokee, että se liittyy maailmankatsomukseen kun pitää toisesta ihmisestä.
Siitä tulee ilo itselle. Hän korostaa toisen kunnioittamista ja huomioimista. On tärkeää, että
auktoriteettisuhde lapseen säilyy. Hän on saanut aineksia isyyteensä joiltakin nuoruuden
ajan kavereiden vanhemmilta. Hän seurasi toimintaa sivusta ja kokee, että se on vaikuttanut
häneen. Lapsen tarpeiden kuunteleminen ja niihin vastaaminen sekä viestien perille mene-
minen antavat lapselle tunteen siitä, että isä on turvallinen. Isä kokee, että yhteiskunnassa
on meneillään suuri muutos. Hän on tietyissä asioissa ehdoton, muiden mielestä ankarakin.

Isä numero 30

Isä on 44-vuotias naimisissa oleva teollisuudessa työskentelevä mies. Hänen vaimonsa
työskentelee palvelualalla. Pari on ollut yhdessä yli 20 vuotta. Suhde on vahva. Lapsi
lähensi sitä. Perheessä on yksi tytär. Isä koki raskauden ihmeeksi 20 vuoden yrityksen jäl-
keen. Hän koki raskauden valtavana asiana. Raskaus todettiin virallisesti vasta seitsemän-
nellä raskauskuukaudella. Isä koki, että raskaus kesti vain kaksi kuukautta. Mies huomasi
vaimonsa lihoneen. He lisäsivät liikuntaa. Raskaus ei tullut parille mieleen missään vai-
heessa. Kun raskaus todettiin, mies koki olevansa poissa tolaltaan. Hän oli huolissaan
vauvan terveydestä vaimon raskaan työn vuoksi. Vaimo ehti käydä neuvolassa yhden ker-
ran, isä ei kertaakaan.
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Isä pelkäsi vauvan puolesta. Lapsi syntyi keisarileikkauksella. Isä sai olla mukana. Leik-
kauksessa hän ei uskaltanut katsoa lasta kun häntä pyydettiin niin tekemään. Hän katsoi
vaimoaan. Lapsen näkeminen oli hänelle unohtumaton kokemus. Hän koki liikutuksen ja
kyyneleet tulivat silmiin. Hän koki sairaalan henkilökunnan turvalliseksi. Hän sai alkeelli-
simpiinkin kysymyksiin vastaukset. Hän on onnellinen siitä, että lapsi on terve. Lapsi on
kehittynyt hyvin. Isä peuhaa, pitää vauvaa sylissä ja kanniskelee häntä. Hän kokee, että on
menty vauvan ehdoilla. Hän kylvettää vauvan joka kerta koska vauva on liukas ja voi
pudota äidiltä. Hän peuhaa vauvan kanssa siksi että vauvan aika kuluu paremmin. Hän
kokee vauvan helpoksi. Hän nousee yöllä pistämään valot ja katsomaan liikkuuko vauvassa
mikään.

Isä on ylpeä lapsesta. Hänen työkaverinsa ovat huomanneet sen. Myös he ovat ylpeitä
lapsesta ja jakavat sen isän kanssa. Hän kokee olevansa luonnostaan isä. Hän kokee, että
lapsi on tuonut hänen elämäänsä uuden tarkoituksen. Lapsi on pistänyt hänet yrittämään
parempia lähtökohtia vaikka kokeekin että talous on kunnossa. Hän kokee työn tärkeäksi
koska sen avulla voi säilyttää hyvinvoinnin. Lapsen tilille laitetaan rahaa. Hän kokee elä-
mässään tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Hän kokee itsensä tyyneksi ja rauhalliseksi ihmi-
seksi. Hän elää sen hetken mikä on. Hän on tottunut lapseen hyvin nopeasti. Lapsi on lisän-
nyt elämänarvostusta. Lapsi on lisännyt päämäärätietoisuutta. Hän kokee vauvan luonnol-
lisena. Hän kokee, että hänellä on lupa hoitaa lastaan niillä taidoilla, jotka hän omaa. He
liikkuvat lapsen kanssa kylillä yhdessä. Vauva on turvaistuimessa. Hän ei ole ollut lapsen
kanssa neuvolassa, mutta on hengessä mukana. Hänellä oli muutamia lupauksia lapselle jos
lapsi olisi tyttö. Hän kokee olotilansa edelleen valtavaksi. Lapsi olisi voinut tulla aikaisem-
min, mutta ei tullut. Hän kokee ulkopuolisten luulevan että lapsi on kovin harkittu tapaus
koska he sen nyt vasta hankkivat.

Hänen kokemuksensa sairaalasta ovat erittäin hyvät. Paineet olisivat kasvaneet jos
vaimo ei olisi joutunut sairaalaan raskauden lopussa. Hän kokee, että isille pitäisi olla neu-
volassa joku henkilö, jolle voi soittaa ja jutella. Hän valmisteli kodin kuntoon vaimoa ja
lasta varten sairaalasta päästyä. He tekevät kotityöt yhdessä vaimonsa kanssa. Heillä on
selvä työnjako. Hän kokee isyysloman tärkeäksi. Hän on tyytyväinen pystyessään pitämään
5 viikon vuosiloman isyysloman jatkeeksi. Hän koki itsensä tarpeelliseksi koska vaimo oli
väsynyt leikkauksen jälkeen. Koko kylä reagoi heidän vauvaansa. Hän koki sen jo rasit-
teena. Hän koki, että siinä ”meni koko kylällä yli”. Hän kertoo, että he miettivät jo säännön
laittamista, että pitää soittaa ennen kuin tulee käymään.

Hän kokee itsensä 10 vuotta nuoremmaksi lapsen ansiosta. Hän kokee itsensä terveeksi.
Hän polttaa tupakkaa toista askia päivässä ja ottaa viinaakin joskus. Hän kokee vastuuta
siitä, että saisi olla terve ja saisi lapsen ”maailmaa vastaan”. Hän kokee elämäntarkoituksen
muuttuneen. Lapsen syntyminen on ollut valtavan myönteinen elämänmuutos. Perhe on
hankkinut isomman asunnon. Hän kokee kotielämän tyydyttävänä. Vapaa-aikanakin pysy-
tään kotona. Omat vapaa-ajan juoksut on juostu kun saa lapsen varttuneella iällä. Molem-
mat voivat harrastaa, omaa aikaa pitää jäädä. Hän käy lenkillä ja pelaa lentopalloa. Vaimo
käy lenkillä ja kavereiden luona.

Lapsuus on tullut hänelle mieleen. Hänen lapsuuden perheessään on kahdeksan sisa-
rusta. Hänen isänsä kuoli kun hän oli viiden kuukauden ikäinen. Isämallia ei ole varsinai-
sesti ollut, mutta isoveli on ollut kuin isähahmo. Hänen äitinsä eli leskenä kahdeksan lapsen
kanssa yksin. Lapsuus oli turvallinen. Joku siskoista oli yläluokilla ja opetti. Äidistään ja
sisaruuksistaan hänellä on hyvät kokemukset. He pitivät kovan kurin. Joskus hän kaipaa
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mummoja. Lapsikin on sitä mieltä, että hänelle pitää ostaa mummola. Naapurit ovat luvan-
neet olla tytön mummolana ja tekevät sen mielellään. Hänen äitinsä olisi nyt lähes 90-vuo-
tias jos eläisi. Kaikki lapset pitivät hänen äidistään. Hän voi aina viedä tyttärensä sisaruk-
sille. Vaimon suvussa on paljon lapsia ja lastenlapsia koska heilläkin on sisaruksia kahdek-
san. Heidän tyttärensä on kaikkien silmäterä koska on nyt suvun pienin. Hän kokee trau-
maattiseksi, että lapselle sanotaan vanhempien olevan vanhoja. Hän ei tee sitä virhettä.

Hän koki aluksi päivähoitoon viemisen katkerana. Taloudellisia mahdollisuuksia koti-
hoitoon ei ollut. Hän kokee lapsen päivähoidon turvalliseksi. Hän on lapsen kanssa paljon
omalla pihalla, leikkikentällä ja kiertää kylillä. Isä kertoo lapsen tekemisistä. Hän peuhaa
lapsen kanssa vaimon hermostumiseen saakka. Hän pitää tärkeänä lasta kehittävän toimin-
nan. Hän kokee yhdessäolon tärkeäksi. Lapsi on äidin silloin kun lapsi on kipeä ja isän sil-
loin kun hän haluaa jonnekin tai jotakin. Hän kokee tärkeäksi käydä tyttärensä kanssa kes-
kustan kahviossa. Samalla he keskustelevat istuen vastakkain pöydän molemmin puolin.
Tyttärellä ja isällä on joitakin salaisuuksia!

Äiti pitää lapselle kovan kurin. He pitävät kiinni sovituista säännöistä. Pelkän haluami-
sen perusteella ei esim. karkkeja osteta. Kauppareissulla käydään välillä ulkona, ellei muu
auta. Hän pitää tärkeänä että tytöstä tulee itsenäinen. Lapsi nukkuu omassa huoneessa. Hän
pyrkii siihen, että tytär pärjää maailmassa. Hän kokee suurimmiksi ristiriidoiksi oman
periksi antamisensa suhteessa siihen miten vaimo toimii. Hän kokee tärkeäksi vanhempien
kunnioituksen. Hän pitää tärkeänä, että hoitopaikassa ei kiusata ketään. Hän on ottanut pari
kertaa yhteen lapsen kanssa pukemisen suhteen. Hän koki syyllisyyttä ja katui ”ottelua”
myöhemmin.

Hän nauttii siitä, että kotona on ruoka valmiina kun he tytön kanssa tulevat kotiin ilta-
päivällä, jolloin äiti on töissä. Hän kokee elämänsä rauhalliseksi ja tasaiseksi. Joulun odo-
tuksessa on todellista tunnetta, on kenelle joulua laittaa. Lahjat ostetaan yhdessä. Lapsi saa
sisaruksilta niin paljon lahjoja että he itse laittavat lapsen tilille rahaa. Hän kokee että lapsi
rajoittaa hänen kotitöitään. Hän tekee stressaavat tekemättömät työt sunnuntaisin. Mies-
maailmassa ei lapsista puhuta. Naapurin tuoreen isän kanssa jutellaan lähinnä siitä ovatko
lapset olleet terveinä ja nukkuneet hyvin.

4.2 Yleinen situationaalinen merkitysrakenne

Tämän tutkimuksen II osan tutkimustuloksena muodostui yleinen situationaalinen merki-
tysrakenne isien kokemuksista perheenlisäyksestä. Kuviossa 1 kuvataan tämä yleinen
merkitysrakenne. Koettu perheenlisäys merkitsi isille kodin rakentumista ja rakentamis-
ta. Kodin rakentuminen/rakentaminen perheeksi alkoi vaimon raskaudesta, synnytykses-
tä ja uuden lapsen tulemisesta perheeseen. Perheenlisäys tuotti iloa ja onnea ja myös
huolta sekä uuteen tilanteeseen sopeutumista. Vaimon raskaus, synnytys ja uusi lapsi mer-
kitsivät kasvamista isänä ja kehittymistä miehenä. Isyys ja isänä olo konkretisoitui vas-
tuuna ja rakkauden jakamisena, ja vaimon ja miehen välinen parisuhde muotoutui kodin
ilmapiirin perustaksi. Lasta/lapsia kasvatettiin sovittelemalla perheen, työn ja yksilön tar-
peet perheen/lasten näkökulmasta. Lapsuuden aikaisilla kokemuksilla oli merkitystä kas-
vatukseen, isänä toimimiseen ja parisuhteeseen. Odottavan perheen kohtaaminen neuvo-
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lassa ja hoito sairaalassa koettiin äitisuuntautuneeksi ja arvokkaaksi mutta isät ohittavak-
si.

Kuvio 1. Isien kokema perheenlisäys kodin rakentumisena ja kodin rakentamisena.

Isien koettu perheenlisäys merkitsi siis iloa ja onnea, mutta myös vastuuta ja huolta. Per-
heeseen syntynyt uusi lapsi merkitsi elämän ja suvun jatkumista ja miehen miehisyyden
kehittymistä ja isänä kasvamisen alkamista. Kodin rakentuminen merkitsi liittymistä ja
vahvistumista yhteisöön, perheeseen, jossa oli miehelle tärkeitä läheisiä ihmisiä. Näiden
merkityksellisten ihmisten eteen miehet halusivat ponnistella ja tehdä työtä mm. rakenta-
malla konkreettisesti kotia. Isät kokivat merkittävänä sen, että vaimo loi kodin. Tämä näyt-
täytyi siten, että mies arvosti vaimoaan erityisesti tilanteissa, jossa vaimo vastasi kotona
arjen toimivuudesta, kun mies oli poissa tai kun miehellä oli ollut vaikeita aikaisempia nais-
suhteita. Isät painottivat sitä, että koti ei toimi ilman vaimoa.

4.2.1 Vaimon raskaus, synnytys ja uusi lapsi merkityksellisenä
perheen vaiheen alkuna

Perheenlisäys merkitsi vaimon raskautta, synnytystä ja uuden lapsen tuloa perheeseen.
Miehet kokivat vaimon raskauden yksilöllisesti ja vaihtelevasti. Näihin yksilöllisiin vaih-
teluihin vaikuttivat vaimon raskaaksi tulemisen helppous ja/tai vaikeus. Yleensä perheen-
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lisäys alkoi harkitusta ja toivotusta vaimon raskaudesta. Tämä merkitsi isille elämän
kohokohtaa, onnellisuutta ja muutosta perheen tilanteeseen. Toisaalta isien kokema toi-
vottu raskaus saattoi olla pitkän yhteisen yrityksen lopputulos, jolloin vaimon raskaus
merkitsi ihmettä, valtavaa asiaa jopa mysteeriä, koska oli asennoiduttu, ettei perheeseen
saada yhteistä lasta. Tällöin myös kohdussa olevan sikiön terveydelliseen tilaan kiinnitet-
tiin enemmän huomiota ja oltiin huolissaan. Miehet kokivat raskauden todelliseksi, kun
sikiö alkoi kasvaa, ja he pystyivät tuntemaan sikiön potkut. Tämä lisäsi myös miesten
kiinnostusta ja halua lukea raskauteen liittyvää kirjallisuutta ja näin lisätä tietojaan sekä
taitojaan tulevasta perheenlisäyksestä. Raskauden aikana ilmenneet poikkeavuudet sikiön
tilassa lisäsivät huolta ja pelkoja sikiön voinnista. Kokemus vaimon raskaudesta vaihteli
sen mukaan, oliko kyseessä ensimmäinen vai useampi raskaus. Esimerkiksi ensimmäisen
raskauden aikana mies huomioi vaimon raskautta enemmän ja pyrki myös kontaktiin koh-
dussa olevan sikiön kanssa esimerkiksi soittamalla kitaraa. Toinen ja kolmas raskaus koe-
taan jokapäiväisenä perheeseen ja elämään kuuluvana normaalina tapahtumana, joka
menee siinä sivussa, kun elämä on muuten järjestyksessä. Raskaana oleva vaimo koettiin
kauniina ja ihailun kohteena.

Vaimon synnytys koettiin ainutkertaisena, ikimuistoisena ja unohtumattomana. Synny-
tystä odotettiin, ajatukset keskittyivät siihen ja tulevaan synnytykseen varauduttiin. Miehet
halusivat kokea itsensä tarpeellisiksi synnytyksessä ja auttaa vaimoa mahdollisuuksiensa
mukaan. Jos mies ei kyennyt olemaan mukana synnytyksessä, hän koki pettymyksen tun-
teita. Useammassa synnytyksessä mukana olo lisäsi miehen varmuutta synnytyksen edisty-
misen seuraamisesta, ja kokonaisvaltainen osaaminen kehittyi. Synnytyksessä mukanaolon
merkityksellisin hetki oli, kun miehet näkivät oman lapsensa välittömästi syntymän jälkeen
nostettuna äidin vatsan päälle. Miehet herkistyivät ja liikuttuivat kyynelin. Miesten koke-
musmaailma täyttyi sillä hetkellä heidän kolmen ihmisen olemassaolosta. Synnytys mer-
kitsi isille ainutlaatuista yhdessäolon kokemusta vaimon kanssa. Lapsen syntymästä alkoi
uusi vaihe.

Isien kokemukset uuden lapsen syntymästä liittyivät lapsen sukupuoleen, miehen hoiva-
viettiin, uudesta lapsesta nauttimiseen ja uuden lapsen mukanaan tuomaan lisääntyvään
vastuuseen sekä työmäärään. Lapsen sukupuoli ei ollut miehille tärkeä seikka, koska lapsi
sinällään oli toivottu ja odotettu asia Tärkeämpää miesten kokemana oli se, että lapsi saatiin
silloin, kun sitä haluttiin. Miesten kokemukset sukupuolesta vaihtelivat siten, millaisia
kokemuksia heillä oli ollut lapsuuden kodin sisarusten sukupuolesta. Suhteet lapsuuden
kodin sisarusten sukupuoleen helpottivat tai tekivät epävarmaksi suhtautumisen uuteen lap-
seen. Tietynlainen kokemuksellisen sisäisen mallin rakentuminen helpotti suhtautumista
tyttö- tai poikalapseen. Miesten toiveet sukupuolesta vaihtelivat yksilöllisesti. Esimerkiksi
oli mukava, jos oli kumpaakin sukupuolta; toisaalta taas samaa sukupuolta olevaa lasta toi-
vottiin myös. Yleensä miehet olivat tyytyväisiä, että heillä oli lapsia. Miehet kokivat, että
isyys on luonnollinen asia. Vauvan hoivaamiseen liittyvää tunnetta voitiin lisätä ihokoske-
tuksella, vauvan pitämisellä vatsalla, rinnan päällä ja miehenä saattoi kokea itsensä vau-
valle merkityksellisenä, lämpimänä ja turvallisena henkilönä. Isät kokivat vauvan perus-
luottamuksen kehittymisen tärkeäksi, ja vauvasta kannettiin huolta: mies halusi hoitaa lasta
kuten äiti ja nauttia lapsen kanssa yhdessäolosta. Lisäksi isät kokivat vauvan kasvun ja
kehityksen seuraamisen mielenkiintoisena, mikä lisäsi miehen omaa kokemuksellista kas-
vua miehenä ja vauvasta oltiin ylpeitä. Miesten kokema lisääntyvä vastuu ja työmäärä mer-
kitsivät oman ajan vähentymistä, heräilyä öisin ja lapsista huolehtimista sairauksien aikana.
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4.2.2 Isäksi kasvaminen ja isän mallina toimiminen vastuun
ja rakkauden jakamisena

Miehet kokivat isäksi tulemisen elämisen perustaksi ja miehelle luonnolliseksi. Isäksi
kasvamiseen vaikutti oma lapsuudenkoti, esimerkit kavereiden perheistä, ammatti, kasva-
tukseen liittyvät arvot, miesten isyyden kokemukset ja muiden lasten kasvatus nykyper-
heessä.

Lapsuuden kodin merkitys isäksi kasvamiselle tarkoitti sitä, että lapsuuden kodin isän ja
koko perheen malli antoi perustan oman perheen rakentamiselle. Lapsuuden kodin vaikeita
kokemuksia ja ankaraa kasvatusilmapiiriä pohdittiin, ja jotkut isät kertoivat, etteivät he
halua siirtää omien lasten kasvatukseen kokemaansa ankaruutta. Miesten kokemukset
kavereiden perheistä olivat myös vahvoja vaikuttajia isänä olemiseen antamalla esimerk-
kejä isänä toimimiseen. Koulutus auttoi valmiuksien kehittymiseen isänä siten, että tieto
saattoi olla helpommin omaksuttavissa. Tutkimukseen osallistuvat miehet pitivät tärkeänä
kasvattaa lapsensa kunniallisesti, moraalisesti oikeudenmukaisiksi ja muita ihmisiä kunni-
oittaviksi. Lisäksi miehet arvostivat rajoja, mutta myös rakkautta lapsen kasvatuksessa.
Edelleen miehet pitivät tärkeinä vanhempien kunnioitusta ja yhteisten kasvatusperiaattei-
den luomista vaimon kanssa.

Isyys oli turvallisuuden luomista, mutta isyys merkitsi miehille henkistä kehittymistä,
uutta alkua ja itsetunnon vahvistumista. Isyyteen kuuluva vastuu kasvatti miestä isänä,
mutta vastuu kasvoi myös lasten varttuessa. Isyys ilmeni vastuullisuuden ja pitkäjänteisyy-
den lisääntymisenä. Tutkimukseen osallistuvat miehet kokivat isyyden myönteisenä asiana.
Miehet kokivat isäksi kasvamiseen vaikuttavan koko perhe siten, miten muut perheen
jäsenet osallistuivat perheen toimintaan tai miten nykyperheen toiminta oli muotoutunut.
Miesten suhteet muihin lapsiin olivat merkityksellisiä isyyden näkökulmasta. Lasten
kanssa leikittiin, harrastettiin ja juteltiin asioista. Perheessä asioiden jakaminen, yhdessäolo
ja yhteiset harrastukset lisäsivät isäksi kasvamisen tunnetta ja myös kestävyyttä isänä,
vaikka työmäärä kasvoikin. Miesten kokemukset suhteista isänä tyttöihin ja poikiin vaihte-
livat siten, että tytöt lähestyivät isää halaamalla ja kiehnaamalla, kun taas pojat peuhasivat
ja painivat isän kanssa. Pojat pitivät myös isää mallina, samastumalla tähän ja matkimalla
isäänsä. Tutkimukseen osallistuneet miehet pitivät tärkeänä tasapuolista huomion jaka-
mista lapsille. Perheen työt jaettiin usein siten, että äiti hoiti pientä vauvaa, kun taas isä huo-
lehti isommista lapsista. Jatkuvaa vuorovaikutusta lasten kanssa pidettiin tärkeänä. Se on
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista ylläpitävä tekijä. Isänä oleminen koettiin jos-
kus vaikeana johtuen siitä, miten sai kurin pidettyä yllä. Kun perheen arki toimii, perhe-elä-
mäkin onnistuu. Uusperheen elämä vaatii tietoa ja taitoa kaikilta perheenjäseniltä. Kun per-
heessä on useita lapsia, miehellä täytyy olla vahva tahto ja päätös olla isä. Isän tukea tarvi-
taan koko ajan. Joskus isän pinna kestää juuri ja juuri. Ristiriidoista selvitään liian usein
periksiantamalla.
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4.2.3 Miehen ja vaimon välinen toimiva parisuhde kodin ilmapiirin 
perustana

Miesten kokemukset vaimostaan ja heidän parisuhteensa alusta perustuivat rakastumi-
seen ja rakkauteen, jonka jälkeen pääsääntöisesti yhteiselämää suunniteltiin ja mentiin
naimisiin. Perheenlisäys koettiin luonnollisena elämään kuuluvana asiana, ja lapsen syn-
tyminen lähensi puolisoita keskenään. Perheen arki muotoutui suhteellisen rauhalliseksi
normaaliksi perhe-elämäksi, missä arjen toiminnot jaettiin ja tunneilmaisut sallittiin.
Arkeen etsittiin vaihtelua käymällä joskus vaimon kanssa rentoutumassa. Miehet koki-
vat, että muutokseen sopeutuminen perustui hyvään vuorovaikutus- ja parisuhteeseen.
Toimiva parisuhde vaikutti jokapäiväisten asioiden hoitamiseen; esimerkiksi lapsen hoita-
minen sujui helpommin. Vuorovaikutus vaimon kanssa sisälsi mieheen kohdistuvaa huo-
miota, hoivaa, kehua ja kiitosta.

Miehet kokivat, että vaimo on koti ja koti ei ole koti ilman vaimoa. Esimerkiksi koti oli
kunnossa, ruoka oli valmis, kun mies saapui töistä kotiin. Lisäksi vaimon kanssa jaetut huo-
let ja murheet helpottivat elämää. Yhteiset kokemukset lujittivat miehen ja vaimon välistä
suhdetta. Jos parisuhteessa tai perheessä koettiin ongelmia, esimerkiksi lapsen sairastumi-
nen, se merkitsi perheelle huolta, jota pyrittiin helpottamaan yhdessä. Miesten kokemana
parisuhteessa oli myös uhkia, joita olivat perheenlisäyksen yhteydessä ajanpuute, koska
usein rakennetaan konkreettisesti kotia, taloudelliset vaikeudet, perheen ja työn yhteenso-
vittaminen. Tutkimukseen osallistuvista henkilöistä kahden miehen suhde päättyi eroon.
Avioero koettiin menetyksenä, koti koettiin tyhjänä ja kokemus perheestä oli merkityksel-
linen, jota vieläkin muisteltiin.

4.2.4 Lasten kasvatus, isänä toimiminen ja työn ja ajankäytön sovittelu 
perheenlisäyksen yhteydessä

Miehet kokivat lasten kasvatuksen ja isänä toimimisen tärkeäksi miehen perustehtäväksi.
Kasvatuksen ja työn yhteensovittaminen vaativat järjestelyjä ja kasvattivat miesten kestä-
vyyttä. Lasten kasvatuksessa korostettiin rajojen asettamista, lupausten pitämistä ja sopi-
musten tekemistä. Miehet toivoivat lapsilleen hyvää ja korostivat lasten kasvua ymmärtä-
mään, mitä saa tehdä ja mitä ei. Rajojen asettamisessa miehet pitivät tärkeänä sääntöjä ja
päivärytmiä. Näillä rajoilla haluttiin osoittaa lapselle välittämistä, tunnetta ja tietoa, että
lasta odotetaan kotiin. Osa miehistä koki kasvatuksen vanhanaikaiseksi ja tiukaksi, josta
kantoi sisäistä ristiriitaa. Miehet pohtivat kurinpitotilanteita ja niitä keinoja, jotka ovat
sallittuja lasten kasvatuksessa. Isät osoittivat lapsilleen sanallista kannustusta ja pyrkivät
tukemaan lapsia ikää vastaavaan toimintaan. Miehet pitivät tärkeänä vanhempien kunni-
oittamista ja yhteistä johdonmukaista linjaa vaimon kanssa lasten kasvatuksessa. Miehet
kokivat, että elämä ja lapset opettavat ja heidän tavoitteenaan oli lasten itsenäiseksi kas-
vaminen, itseluottamuksen kehittyminen ja elämässä pärjääminen. Osa miehistä koki ris-
tiriitoja uusperheen kasvatukseen liittyvien yhdenmukaisten linjojen löytymiseksi.

Miehet kokivat työllä olevan tärkeä merkitys itselleen ja perheen hyvinvoinnille. Työstä
tuleva hyöty perheelle merkitsi taloudellista turvaa, psykologista ja konkreettista kotia,
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jonka eteen yhdessä tehtiin töitä. Miehet kokivat, että kun perheessä on pieni vauva, on
hyvä, että toinen vanhemmista saa olla kotona. Tutkimukseen osallistuvat miehet kokivat,
että he ovat valmiita tuomaan leivän perheelle äidin ollessa kotona. Osa miehistä koki työn
lisäävän kiirettä ja väsymystä aiheuttaen stressin oireita. Tällöin miehet toimivat matka-
töissä, jolloin perheen ja lasten tarpeet ja työn yhteen sovittaminen koettiin vaikeaksi.

Miehet kokivat perheenlisäyksen muuttavan heidän ajankäyttöään siten, että työ yritet-
tiin hoitaa mutta harrastuksiin ja kaverisuhteisiin saattoi tulla muutoksia. Miehet kokivat,
että heidän tulee sopeutua tilanteeseen ja heidän on tultava vastaan. Kaikkien järjestelyi-
denkin jälkeen aikaa ei tuntunut jäävän riittävästi perheelle, ja osa isistä koki väsyvänsä
helpommin. Selviytymiskeinoina työn, perheen ja ajankäytön yhteensovittamisessa käytet-
tiin lasten kanssa yhdessä toimimista esimerkiksi luonnossa samoilua, yhteisiä harrastuksia
ja matkustamista. Kaveriperheet saattoivat muuttua ja uusia tuttavuuksia syntyä, kun per-
heet olivat samantyyppisessä tilanteessa.

4.2.5 Lapsuuden kokemusten mieleen palautuminen perheenlisäyksen 
yhteydessä

Miesten kokemukset lapsuudesta ja ydinperheestä vaikuttivat tämän päivän kokemuksiin
läheisistä ihmissuhteista ja lapsen kasvatuksesta sekä isänä toimimisesta. Miesten vaikeat
kokemukset lapsuudestaan aktivoituivat perheenlisäyksen yhteydessä lisäten miehen vai-
keutta toimia perheessä.

Lapsuuden läheiset ihmissuhteet

Miesten lapsuuden kokemukset liittyivät merkittäviin läheisiin ihmissuhteisiin, kuten
omaan isään, äitiin, sisaruksiin ja isovanhempiin. Miehet kokivat merkittävänä oman isän
mallin tai mallin puuttumisen. Ydinperheen vaikeudet, kuten isän alkoholismi, vanhem-
pien ristiriidat tai lasten hylkääminen, merkitsivät ongelmia selviytyä omassa nykyisessä
perheessä ja arjessa. Miehet korostivat oman äidin merkitystä kasvattajana ja henkisenä
tukijana itselleen. Miesten positiiviset kokemukset isäsuhteesta merkitsivät, että miehillä
oli ollut omien isien kanssa yhteistä vapaa-aikaa, he olivat jutelleet asioista ja isä oli
kokemuksellisesti ollut miehen paras kaveri. Jos miesten kokemukset lapsuuden perheen
isistä olivat olleet negatiivisia tai ankaria, samastuminen lapsuuden kodin perheen isään
jäi etäiseksi, oma miehinen identiteetti ja isänä toimiminen koettiin vaikeampana. Tämä
tarkoitti usein sitä, että nämä miehet kävivät vaikeata lapsuuttaan läpi oman lapsen synty-
män yhteydessä. Mikäli joillakin tutkimukseen osallistuvilla miehillä ei ollut isän mallia,
saattoi vanhempi isoveli muodostua tärkeäksi isähahmoksi. Miesten kokemukset isovan-
hemmista olivat merkityksellisiä ja tärkeitä, koska isovanhemmat opettivat lapsen hoita-
misessa, olivat huolissaan lapsenlapsista ja auttoivat tarpeen tullen. Perheenlisäys siis
aktivoi muistoja omasta lapsuudenkodista. Tähän tutkimukseen osallistuvat henkilöt
kokivat hylätyksi tulemisen biologisesta perheestä vaikeuttavan elämästä selviytymistä, ja
ongelmina saattoi olla alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöä.
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4.2.6 Odottavan perheen kohtaaminen ja hoidon äitisuuntautuneisuus, 
arvokkuus, mutta isänohittavuus

Perheen kohtaaminen ja hoito koettiin äitisuuntautuneeksi ja arvokkaaksi mutta isät ohit-
tavaksi. Miehet kokivat terveydenhuollon palvelut arvokkaina. Erityisesti äitiysneuvolan
he kokivat äitisuuntautuneena ja omalta kannaltaan asiakaskeskeisyyden puuttumisena.
Isät odottivat perhevalmennukselta tiedon saamista, valmentautumista isyyteen, tuntei-
den ja kokemusten käsittelyä ennen synnytystä ja sen jälkeen. Isät kokivat valmennusryh-
mien toiminnan puutteellisina johtuen siitä, että niissä ei keskusteltu eikä käytetty koke-
neiden isien tietämystä hyväksi. Isät kokivat kaipaavansa ohjausta raskaudenajasta, vau-
van hoidosta ja rintaruokinnasta. Isät kokivat kaipaavansa ohjausta ja neuvontaa synny-
tyksen jälkeen synnytyssalissa ja myöhemmin vierihoito-osastolla. Isät kokivat kätilön
kiireen ja jäivät vaille ohjausta vauvan ensimmäisen kylvetyksen yhteydessä. Isät koki-
vat opetuksen ja ohjauksen tuoreeltaan tärkeäksi. Isät pitivät tärkeänä sitä, että sairaalan
henkilöstö antoi tietoa samansuuntaisesti. Isät arvostivat sitä, että heitä tuettiin erityisesti
poikkeavissa tilanteissa, niin sikiötutkimusten kuin synnytystenkin yhteydessä. Isät koki-
vat tarvitsevansa isille suunnattua yhteistä keskustelua synnytyksen jälkeen vieri-
hoito-osastolla. Isät kokivat jäävänsä terveydenhuollon ulkopuolelle perheen kannalta
katsottuna ensimmäisen lapsen tai avioeron jälkeen.



5 Pohdinta

5.1 Pohdintaa tutkimustuloksista

5.1.1 Yksilöllisten merkitysrakenteiden moniäänisyydestä

Tässä tutkimuksessa isien yksilölliset situationaaliset merkitysrakenteet kuvaavat isien
erilaisuutta, yksilöllisyyttä, ainutkertaisuutta ja moniäänisyyttä (Rauhala 1984, 1994,
1996, Perttula 2000) ja ovat tärkeä osa tämän tutkimuksen tuloksia, mutta myös yleisen
merkitysrakenteen aineistoa, mikä puolestaan kuvaa tutkimukseen osallistuneiden isien
kokemaa yhteistä ydinsisältöä perheenlisäyksestä. Isät ilmoittautuivat tutkimukseen
vapaaehtoisesti. Isien erilaisuus iän, ammatin, siviilisäädyn ja lapsiluvun suhteen olivat
avointen keskustelujen alkaessa tiedossani. Isät olivat ensimmäisestä kuudenteen lapsensa
biologisia isiä. Isien moniäänisyyttä ilmentävät miesten yksilölliset lapsuudenkokemuk-
set, kokemukset seurustelusta, rakastumisesta, parisuhteeseen sitoutumisesta, raskauden
alkutilanteesta aina lapsen syntymään. Perheen kasvu yksilapsesta kaksilapsiseksi ja edel-
leen monilapsiseksi perheeksi näyttäytyi isän kannalta isänä ja miehenä kasvamisen ja
ihmisenä kehittymisen prosessiksi. Uusi lapsi toi kuhunkin perheeseen aivan oman merki-
tyksensä olemalla jokaiselle isälle eri tavalla elämän kohokohta.

Raskauden alkaminen vaihteli suuresta ihmeestä, opiskelujen lomassa tulleeseen yllä-
tysraskauteen tai luonnolli seksi koettuun elämänvaiheeseen. Jonkun isän perhe-elämään
tuli yllättävänä asiana lapsen sairastuminen, joka huolestutti isää ja koko perhettä. Koke-
mukset isovanhemmista olivat kussakin perheessä hyvin erilaisia. Kaikilla isillä oli jonkin-
tasoinen yhteys neuvolaan. Joku isistä toivoi saavansa kutsun neuvolaan ollakseen varma
siitä, että on tervetullut. Isät arvostivat terveydenhuollon palveluja. He kaipasivat keskus-
telua ja odottivat tukea isäksi kasvamiseen ja isän mallina toimimiseen hyvin vaihtelevasti.
Osa isistä osallistui sekä neuvolakäynneille että perhe- ja synnytysvalmennukseen. Moni
isistä kaipasi yksilöllisempää palvelua. Isille ei tarjottu isäryhmiä, ja he kaipasivatkin koke-
neiden isien kanssa keskustelua ja vertaistukea. Parisuhteesta, vanhemmuuteen kasvami-
sesta ja tunteista isät toivoivat keskustelua. Joku isistä toivoi voivansa keskustella edes
yhden kerran terveydenhoitajan kanssa kahden kesken. Kaikki isät osallistuivat lapsensa
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synnytystapahtumaan, mutta jokainen heistä ei kyennyt olemaan mukana loppuun saakka.
Synnytyksestä poisjääminen aiheutti pettymyksen tunteita. Tietoa ja kokemusta synnytyk-
sessä mukana olemisesta puuttui, kun taas kokenut isä aisti taitojensa kehittyneen luonnos-
taan. Joidenkin isien osalta synnytys päätyi keisarileikkaukseen, jossa isä sai olla mukana.
Tunteja kestänyt vaimon yksinodotus leikkaussalista lisäsi tuskaa ja ahdistusta. Isä kaipasi
ammatti-ihmisen tukea ja apua siinä tilanteessa. Yksilökohtaisten merkitysrakenteiden
avulla tutkimusaineiston moniäänisyys konkretisoitui. Isien välillä on suuria eroja. Huttu-
sen (2001) mukaan noihin eroihin tulee suhtautua vakavasti.

Yksilökohtaisissa merkitysrakenteissa selvisi, että muutamalla isällä esiintyi fyysisiä
terveysongelmia, mielenterveyden ongelmia, alkoholin ja lääkkeiden käyttöä, työuupu-
musta ja stressiä. Taloudelliset ongelmat olivat paineita aiheuttava tekijä joillakin isillä ja
perheillä. Myös miehen persoonallisuuden piirteet ja henkilökohtainen asennoituminen
raskauteen, synnytykseen ja syntyneeseen lapseen/lapsiin tuottivat yksilötasolla isien eri-
laisuutta ja olivat haaste terveydenhuollolle. Aallon (2004b) mukaan isyyden muutoksen
seurauksena myös isänä oleminen on monipuolistunut. Uusperheen isä tunsi itsensä konka-
riksi, vaikka oli ensimmäistä kertaa elämässään synnytyksessä mukana. Tieto siitä ei saa-
vuttanut kätilöä. Perhe-elämän kriisit, uusperheiden ongelmatilanteet aina avioerotilantee-
seen ja sen jälkihoitoon olivat yksilökohtaisia tilanteita, johon haasteeseen äitiysneuvola-
työn tulisi kyetä vastaamaan. Monilla isillä oli ensimmäisen lapsen syntymän tai avioeron
jälkeen vain vähän kontakteja neuvolaan.

5.1.2 Yleisestä merkitysrakenteesta

Perheenlisäys kodin rakentumisena ja rakentamisena

Tämän tutkimuksen tuloksena koettu perheenlisäys merkitsi isille kodin rakentumista ja
rakentamista. Perhettä perustettiin, ja siihen kuului kodin rakentaminen niin konkreetti-
sella kuin henkiselläkin tasolla.

Koti, perhe ja parisuhde ovat miehelle tärkeitä. Valmius tulla isäksi on monien tekijöi-
den summa. Parken (1996) mukaan tällaisia tekijöitä ovat miehen oma halu tulla isäksi,
parisuhteen pysyvyys ja taloudellinen tilanne. Haukkamaan (2000) mukaan rakastunut pari
haluaa jossain vaiheessa yhteisen lapsen tai useampia. Monet isät muuttuvat perheenlisä-
yksen yhteydessä aikaansaaviksi: hankitaan asunto, auto tai valmistutaan. Suomalaiset
miehet ovat kodin rakentajia ja perheen talouden hoitajia. Vuorisen (1992) ja Elliotin
(2001) mukaan ihminen ei myöskään kehity ilman toista ihmistä. Perhe on maailmanlaa-
juinen instituutio, jota tutkimusten (Julkunen 1993, Reuna 1998, Ritala-Koskinen 2001,
Kinnunen ja Mauno 2002, Valjakka 2004) mukaan suomalaiset arvostavat ja johon he luot-
tavat.

Suomalaisessa perhetutkimuksessa on nimetty perheen tehtäviksi puolisoiden välisen
suhteen solmiminen, ylläpitäminen, suvun jatkaminen, sukupuolielämä avio- tai avopuoli-
soiden välillä, lasten saaminen ja kasvattaminen sekä nimen että aseman antaminen lap-
sille. Hyvin oleellisia perheelle kuuluvia tehtäviä ovat perheenjäsenten perustarpeiden tyy-
dyttäminen, hoiva ja huolenpito sekä perheenjäsenten suojeleminen, perheenjäsenten
tunne-elämän edistäminen ja voimavarojen turvaaminen, mm. taloudellisen turvan varmis-
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taminen perheenjäsenille (Taskinen 1994, Paunonen ja Vehviläinen-Julkunen 1999, Wahl-
berg 1999). Perhe on ainoa instituutio, jossa perheenjäsenet saavat osoittaa tunteitaan
vapaasti (vrt. Tamminen 2004b). Hyvä perhe, tasapainoinen perhe-elämä, onnellinen pari-
suhde ja kunnollinen asunto kuuluvat suomalaisiin arvoihin (Keurulainen 1998). Omassa
tutkimuksessani miehet rakentavat perheenlisäyksen yhteydessä usein. Elleivät he rakenna
uutta taloa, he peruskorjaavat vanhaa tai tekevät uudelle lapselleen oman huoneen.

Raskaus, synnytys ja uusi lapsi merkityksellisenä perheen vaiheen alkuna

Miehet kokivat raskauden, synnytyksen ja uuden lapsen merkityksellisenä. Siitä alkoi
uusi vaihe perheen elämässä. Miehet kokivat vaimon raskauden yksilöllisesti ja vaihtele-
vasti. Kysymys oli ensimmäisestä lapsesta aina kuudenteen lapseen. Yksilöllisiin vaihte-
luihin vaikuttivat myös raskaaksi tulemisen helppous ja/tai vaikeus. Tutkimukseni tulos
tukee Bedfordin ja Johnsonin (1988) tutkimustulosta. Perheenlisäys alkoi useimmiten
harkitusta ja toivotusta raskaudesta, jonka alkaminen merkitsi isille elämän kohokohtaa,
onnellisuutta ja muutosta perheen tilanteeseen. Raskaus koettiin tässä tutkimuksessa elä-
män kohokohdaksi. Myös Hallin (1995) mukaan raskaus oli isille iloinen mutta raskau-
den lopussa jännittävä asia. Synnytys on kulmakivi miehen kehityksessä isäksi (Bedford
ja Johnson 1988).

Vanhemmuuteen siirtymistä kuvaavat Meleis (1999, 2005), Bedford ja Johnson (1988)
ja Karila (1989) vaiheittaisena, molempien vanhempien sopeutumisena raskauteen. Karila
(1989) erotti raskauden aikaa tutkiessaan havahtumisvaiheen (6-12 rkv:lla), tekeytymisvai-
heen (17-20 rkv:lla), työstämisvaiheen (25-29 rkv:lla), valmisteluvaiheen (33-40 rkv:lla) ja
lapsivuodeajan 0-4 viikkoa synnytyksen jälkeen. Karilan (1989) tutkimuksen mukaan mie-
het kokivat rasittavimpina lapsen odotuksen alun ja lapsen syntymää edeltävän ajan. Valen-
tine (1982) on erottanut miehen isyyteen siirtymistä kuvaavat kehitystehtävät kirjallisuu-
den perusteella. Hän kuvaa ne raskauden hyväksymiseksi ja sikiöön kiinnittymiseksi. Edel-
leen hän kuvaa kehitystehtäviä käytännön asioiden ja riippuvuussuhteiden ratkaisemiseksi.
Tällöin pohditaan omaa vapauden menetystä ja oman isäsuhteen hyväksymistä ja ratkaise-
mista.

Forsten (2002) mukaan miehen aikaisempien siirtymävaiheiden onnistuminen vaikuttaa
tulevien onnistumiseen. Miehen tekemillä päätöksillä liittyen seksisuhteen ja ehkäisyme-
netelmien käytön aloittamiseen, parisuhteen vakiintumiseen, ts. avioliiton solmimiseen ja
vanhemmuuteen sitoutumiseen, on myönteinen yhteys. Miehen huono taloudellinen tilanne
ja työttömyys ruokkivat sitä, että aikuisen statusta haetaan hankkimalla lapsi. Connellin
(1995) mukaan osa miehistä reagoi köyhyyteen väkivallan ja lisääntyvien seksisuhteiden
avulla. Osa miehistä taas pelkää isyyttä, koska se tarkoittaa miehelle sitoutumista. Fishbei-
nin (1984) tutkimuksessa isien stressi, odotukset ja asenteet isyyteensä olivat yhteydessä
kehittyvään isän rooliin ja aiheuttivat miehen ja naisen välille jännitteitä. Näillä jännitteillä
ei todettu olevan yhteyttä lapsen ja isän suhteeseen. Myös Jordanin ja Wallin (1990) tutki-
mustulos, jossa todettiin, että isyys vaatii sisäistämistä ja työskentelyä sekä ponnistelua ras-
kauden ja lapsen, todellisuuden ja uusien roolien tunnistamiseksi ja vanhemmuuteen sitou-
tumiseksi, tukee tämän tutkimuksen tulosta.

Toivottu raskaus saattoi olla pitkän yhteisen yrityksen lopputulos, jolloin se merkitsi
isälle ihmettä, valtavaa asiaa jopa mysteeriä, koska oli asennoiduttu, ettei perheeseen saada
yhteistä lasta. Kaila-Behmin (1997) tutkimuksessa miehen oli odotuksen alussa uskottava
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tulevansa isäksi puolisolta tai neuvolasta saamansa tiedon perusteella; joissakin tapauksissa
vielä lapsen synnyttyäkin isällä saattoi olla ihmeellinen, epätodellinen ja epäuskoinen
tunne. Paavilaisen (2003) mukaan raskaudesta vakuuttuneeksi tulemista horjutti ja viivytti
erityisesti, jos raskautta oli odotettu pitkään. Paavilaisen (2003) tutkimuksessa luonnon
ihmeestä nauttiminen kuului isän odotuskokemukseen. Toivotunkin raskauden alku saattoi
olla aluksi sokki. Tutkimustulokseni tukevat tämän tutkimuksen tulosta. Jokainen tutki-
muksen isistä ei ehtinyt neuvolaan mukaan, koska raskaus oli koko perheelle täysi yllätys.
Raskauden olemassaolosta ei tiedetty lainkaan, vaikka raskaus oli edennyt jo pitkälle.
Useissa tutkimuksissa (Gotzsche ym. 1980, May 1982, Nieminen-Nummenmaa 1985,
Karila 1991, Donovan 1995, Kaila-Behm 1997, Soukka 1997) todetaan, että isien ajatuksia
hallitsevat ristiriitaiset tunteet ja erityisesti raskauden alussa isän mielialat vaihtelevat. Paa-
vilaisen (2003) tutkimustulos osoittaa, että herkistyneeksi muuttumisen lisäksi tunneaal-
lokko on voimakkaimmillaan ensimmäisten kuukausien aikana jatkuen eriasteisena koko
raskauden ajan. Tämän tutkimuksen mukaan yllätysraskaus hyväksyttiin, jos parin suhde
oli kunnossa. Isät olivat myös valmiita työskentelemään parisuhteensa parantamiseksi.
Ei-toivottu raskaus koettiin Paavilaisen (2003) tutkimuksessa järkytyksenä ja raskauden
normaalius asetettiin odotuksen hyväksymisen ehdoksi. Tämä tulos eroaa omasta tutkimus-
tuloksestani, jossa em. ehtoja raskauden hyväksymiselle ei asetettu.

Tässä tutkimuksessa raskaana oleva vaimo koettiin kauniina ja ihailun kohteena. Koke-
mus raskaudesta vaihteli sen mukaan, oliko kyseessä ensimmäinen vai useampi raskaus.
Ensimmäisen raskauden aikana mies huomioi vaimon raskautta enemmän ja pyrki myös
kontaktiin kohdussa olevan sikiön kanssa esimerkiksi soittamalla kitaraa. Muissakin tutki-
muksissa (Kaila-Behm 1997, Soukka 1997, Paavilainen 2003) on todettu, että lapsen
kanssa eletään mielikuvissa raskauden aikana ja elämää lapsen kanssa suunnitellaan ennen
syntymää. Zayasin (1988) tutkimuksessa todettiin, että ei-tiedostettu kiinnostus isyyteen
ilmeni symbolisesti unissa ja muokkautui raskauden aikana.

Tässä tutkimuksessa sopeutuminen perheenlisäykseen näkyi mm. harrastuksista luopu-
misena, jonka yhteydessä mies kävi erilaisia prosesseja läpi. Miehet kokivat raskauden
todelliseksi, kun sikiö alkoi kasvaa ja he pystyivät tuntemaan sikiön potkut. Tämä lisäsi
myös miesten kiinnostusta ja halua lukea raskauteen liittyvää kirjallisuutta ja näin lisätä tie-
tojaan sekä taitojaan tulevasta perheenlisäyksestä. Kaila-Behmin (1997) mukaan isä työs-
tää esikoistaan itselleen todelliseksi, konkreettiseksi, ajankohtaiseksi ja tutuksi puolison
raskauden alusta lähtien, mutta todellinen kuva esikoisen tuomasta muutoksesta hahmottui
isälle vasta syntymän jälkeen. Tulokset tukevat toisiaan.

Oman tutkimukseni mukaan toinen tai useammat raskaudet koettiin jokapäiväisenä per-
heeseen ja elämään kuuluvana normaalina tapahtumana, joka meni siinä sivussa, kun elämä
oli muuten järjestyksessä. Myös Paavilaisen (2003) mukaan raskaudet tuntuivat kiitävän
ohi arjen rutiinien ohittaessa siitä puhumisen.

Tämän tutkimuksen isät reagoivat herkästi sikiön vointiin ja raskauden aikana ilmenneet
mahdolliset poikkeavuudet, esimerkiksi seurantatutkimusten tulosten odottaminen, lisäsi-
vät huolta ja pelkoa sikiön voinnista. Saman totesivat myös Santalahti ym. (1996) ja Paa-
vilainen (2003). Epätodellisilta tuntuvissa tilanteissa sikiön terveydelliseen tilaan kiinnitet-
tiin enemmän huomiota ja oltiin huolissaan. Bedfordin ja Johnsonin (1988) mukaan erityi-
sesti raskauden kolmannella kolmanneksella isän tunteet koskettavat suoraan vauvaa. Isä
miettii raskauden päättymistä, kantaa huolta vauvan turvallisuudesta ja synnytyksestä.
Myös tässä tutkimuksessa raskauden edetessä ja synnytyksen lähestyessä aivan kuten Nie-
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misen ja Nummenmaan (1985), Bedfordin ja Johnsonin (1988), Kaila-Behmin (1997) ja
Soukan (1997) tutkimuksissa isät olivat huolestuneita myös niistä muutoksista, joita lapsen
tuleminen merkitsi perheen elämän kokonaistilanteeseen, talouteen ja työssäkäyntiin. Isät
pohtivat aloilleen asettumista ja vanhemmuuden vastuuta.

Synnytys koettiin ainutkertaisena, ikimuistoisena ja unohtumattomana. Synnytystä odo-
tettiin, ajatukset keskittyivät siihen ja siihen varauduttiin. Miehet halusivat kokea itsensä
tarpeellisiksi synnytyksessä ja auttaa vaimoa mahdollisuuksien mukaan. Jos mies ei kyen-
nyt olemaan mukana synnytyksessä, hän koki pettymyksen tunteita. 

Salmela-Aron ym. (2000) mukaan erityisesti ensisynnyttäjä-äidit olivat kiinnostuneem-
pia synnytyksestä, lapsen terveydestä ja äitiydestä kuin isät. Hallgrenin ym. (1999) tutki-
muksessa isät sitoutuvat hyvin erilaisella intensiteetillä sekä valmennukseen että synnytyk-
seen. Bedfordin ja Johsonin (1988) mukaan synnytys oli kulmakivi miehen kehityksessä
isäksi. Isän läsnäolo synnytyksessä teki siitä tunteiden täyttämän kokemuksen molemmille.
Isillä oli halu olla tukena ja kokea synnytys. Synnytyksessä mukana oleminen lisäsi
yhteistä sitoutumista vanhemmuuteen.

Tutkimukseni mukaan isät eivät tienneet, mitä he voivat tehdä vaimonsa avuksi synny-
tyksessä. Myös Larimoren (1999) mukaan miehillä ei ollut riittävästi tietoa eikä kokemusta
synnytysprosessista. Miehet eivät voineet esittää kysymyksiä lääkärille eikä hoitajille,
jotka vaikuttivat vastentahtoisilta palvelemaan. Miehen itsevarmuutta ja luottavaisuutta
häiritsi kiireisten autoritääristen ammattilaisten hyörinä oudossa ympäristössä. Miesten
avuttomuus lisääntyi, kun he eivät kyenneet kontrolloimaan hoitoprosessia tai sen seura-
usta synnytyksen aikana. Kun synnytys tehostui, mies siirtyi kauemmaksi, koska häntä
ahdisti olla todistamassa naisen kipua ja epämukavuutta. Tutkimuksessani tuli samoja tun-
teita joillekin isille. Moran-Ellisin (1989) mukaan isän roolia synnytyksessä ei ole määri-
telty, se on vapaaehtoinen. Osa isistä halusi vain kokea synnytystapahtuman. Heillä ei ollut
myöskään etukäteen tarkkaa kuvaa siitä, mitä he odottavat mukana olemiselta. Isät, jotka
osasivat kuvata omia odotuksiaan ja rooliaan, keskittyivät enemmän puolisoonsa ja itse
synnytystapahtumaan. Mennessään synnytykseen mukaan isät pitivät tärkeänä, että heillä
on konkreettista tietoa. He haluavat olla mukana päätöksenteossa, joka koski mm. kivun-
lievitystä. Isät haluavat konkreettista tietoa siitä, mitä tapahtuu, mitä saa tehdä ja miten
ohjata äitiä. Kalliovalkaman (2003) mukaan perhe- ja synnytysvalmennus ei anna riittä-
västi valmiuksia olla keisarileikkaussynnytyksessä mukana. Moran-Ellisin (1989), Liukko-
sen ja Vehviläinen-Julkusen (1997) mukaan isät toivoivat suurempaa huomiota isän toimin-
nan tukemiseen ja ohjaamiseen synnytyksen aikana. (vrt. Draper 1997). Chou, Chao ja Yee
(1994) korostavat mm. sitä, että isällä täytyy olla tieto siitä, että hän saa vapaasti valita syn-
nytyksen edistyessä, onko synnytyshuoneessa vai ei. Näin isän ei tarvitse kokea pettymyk-
sen tunteita.

Analyysini perusteella isät kokivat epävarmuutta ja turhautuneisuutta eivätkä kyenneet
esimerkiksi kokemaan vaimon kipua ja tuskaa avautumisvaiheen aikana. Valmennuksen
yhteydessä tulee keskustella paljon enemmän tunteista, joita isä kokee. Chapman (1991)
kuvaa synnytyksessä mukana olevia isiä partnerinsa valmentajiksi, joukkuekavereiksi tai
todistajiksi. Jos mies ei koe kuuluvansa tilanteeseen, hän tuntee olonsa epämukavaksi ja
etsii paikkaa, jonka merkkinä olivat askeleet. Callister (1995) erotti isäksi kehittymisen
tyyleissä passiivisen tarkkailijan, itseään ilmaisevan miehen, joka halusi myös kokea ras-
kaudesta niin paljon kuin mahdollista ja välineellistä tyyliä edustavan isän, joka koki
itsensä huolenpitäjäksi ja johtajaksi. Nicholsin (1993) mukaan isät kokivat positiivisiksi tai
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hyvin positiivisiksi luonnehdittujen kokemusten lisäksi myös paljon negatiivisia reaktioita.
Vallimies-Patomäen (1998) tutkimuksessa raskauden poikkeavuudet ja sosiaalisen tuen
niukkuus ennustivat epäsäännöllistä synnytystä. Miehet pelkäsivät lapsen terveyden, puo-
lison kivun, jaksamisen ja suoriutumisen puolesta. Nichols (1993) ehdotti, että isille luotai-
siin malli, jonka avulla he voivat toimia. Nicholsin (1993), Liukkosen ja Vehviläinen-Jul-
kusen (1997) mukaan isät saivat vain vähän tukea tunteiden ilmaisussa ja Liukkosen ja
Vehviläinen-Julkusen (1997) mukaan myös omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa synny-
tyksen aikana. Saiston (2000) mukaan psykososiaaliset piirteet ennustivat raskauspelkoa
eniten. Synnytyspelkoon oli yhteydessä tuen puute. Saman tutkimuksen (Saisto 2000)
mukaan keisarileikkaustoiveita vähensivät erilaiset interventiot. Tutkimukseni tuloksista
ilmeni, että molemmat puolisot tarvitsevat tukea synnytyksen yhteydessä.

Andersonin (1990) tutkimuksen mukaan hätäsektioon päätyminen, huoli vaimon terve-
ydestä tai lapsen komplikaatioista sai joillekin isille aikaan ahdistuksen, vihan ja avutto-
muuden tunteita. Bertsch ym. (1990) totesi, että isät koskettivat partnereitaan vain 20 %
ajasta kun taas tukihenkilöt 95 % ajasta. Isät olivat fyysisesti kauempana kuin tukihenkilöt.
Kun synnyttäjä koki kipua, naiset siirtyivät lähemmäksi synnyttäjää ja miehet kauemmaksi.
Oleellista on, että tukihenkilö ei pysty kaikesta huolimatta antamaan sitä yksilöllistä tukea,
jonka partneri antaa. Kennellin ym. (1991) mukaan partnerilla on intiimimpää tietoa nai-
sesta: hän rakastaa naista ja tulevaa lasta.

Tässä tutkimuksessa useammassa synnytyksessä mukanaolo lisäsi miehen varmuutta
synnytyksen edistymisen seuraamisesta ja kokonaisvaltainen osaaminen kehittyi. Bennett
ym. (1985) ovat kuvanneet jaetun synnytyskokemuksen mahdollisuutta, jossa ollaan ”syn-
nytyspöydälläkin” yhdessä. Bondaksen (2000) mukaan naiset halusivat miehensä osallis-
tuvan perhevalmennukseen ja synnytykseen. Naiset yhdistivät synnytyksen ilman puolisoa
yksinäisyyteen ja kärsimyksen pelkoon. Bennettin ym. (1985) mukaan partnerin tuki syn-
nytyksen yhteydessä saa aikaan laadullisesti aivan erilaisen synnytyskokemuksen. Tukea
partneriltaan saaneet tarvitsivat vähemmän epiduraalipuudutuksia ja kipulääkkeitä. Sosan
ym. (1980) mukaan jaettu synnytyskokemus merkitsi lyhyempiä synnytyskestoja ja
vähemmän hoitoa vaativia ongelmia. Isät olivat valppaampia seuraamaan synnytystä, ja
heillä oli enemmän vuorovaikutusta vastasyntyneeseen. Isät, jotka olivat synnytyksessä
läsnä aktiivisesti ja tukivat fyysisesti ja emotionaalisesti, tarjosivat synnyttäjälle laadultaan
aivan erilaista tukea kuin mitä ammatti-ihmiset. Synnytyksen yhteydessä isät näyttävät tun-
teitaan luontevasti. Isän ja vauvan suhde kehittyy itsenäisesti, ja isällä on omalla tavallaan
sävyttynyt suhde lapseensa sen ensimmäisistä elinpäivistä alkaen (Sinkkonen 2003). Myös
Innasen (2001) tutkimuksessa nuoret ajattelivat isästään, että hänen on täytynyt olla liikut-
tunut lapsensa syntymän hetkellä. Tämä kuvaa lapsen toivetta merkityksellisen henkilön
synnytyskokemuksesta, lapsen toiveesta olla isälle toivottu ja tärkeä.

Omassa tutkimuksessani synnytyksessä mukanaolon merkityksellisin hetki oli, kun
miehet näkivät oman lapsensa välittömästi syntymän jälkeen nostettuna äidin vatsan päälle.
Miehet herkistyivät ja liikuttuivat kyynelin. Miesten kokemusmaailma täyttyi sillä hetkellä
heidän kolmen ihmisen olemassaolosta. Synnytys merkitsi isille ainutlaatuista yhdessäolon
kokemusta vaimon kanssa. Lapsen syntymästä alkoi uusi vaihe. Myös parisuhde lujittui
lapsen myötä. Sama tulos on saatu muissakin tutkimuksissa (Kaila-Behmin 1997, Soukka
1997, Kalliovalkama 2003). Hall (1995) kuvaa isän tunteita rakkaudeksi ensisilmäyksellä
vastasyntynyttä kohtaan. Lapsen saaminen on heräämistä uudenlaiseen elämään, iloa ja
vaikeuksia. Polomenon (1987) ja Vallimies-Patomäen (1998) mukaan lapsen syntymä on



131
kriittinen ajanjakso myös vanhempien parisuhteen kehityksessä. Reedin (1999) mukaan
isän synnytyskokemus tulee ymmärtää, se tulee tunnistaa ja sitä pitää tukea. Kriittisellä het-
kellä, jolloin miehen maailma mullistuu ja muodostuu aivan uusi maailma, voimme antaa
miehelle tilaa, aikaa ja tukea saavuttaa matka isyyteen.

Tutkimukseni isien kokemukset lapsen syntymästä liittyivät lapsen sukupuoleen, mie-
hen hoivaviettiin, uudesta lapsesta nauttimiseen ja uuden lapsen mukanaan tuomaan lisään-
tyvään vastuuseen sekä työmäärään. Lapsen sukupuoli ei ollut miehille tärkeä seikka. Lapsi
sinällään oli toivottu ja odotettu asia. Tärkeämpää miesten kokemana oli se, että lapsi saa-
tiin silloin, kun sitä haluttiin. Myös Paavilaisen (2003) mukaan lapsen sukupuolen tietämi-
nen ei ollut miehelle oleellista.

Miesten kokemukset lapsen sukupuolesta vaihtelivat siten, millaisia kokemuksia heillä
oli ollut lapsuuden kodin sisarusten sukupuolesta. Suhteet lapsuuden kodin sisarusten suku-
puoleen helpottivat tai tekivät epävarmaksi suhtautumisen uuteen lapseen. Kokemukselli-
sen sisäisen mallin rakentuminen helpotti suhtautumista tyttö- tai poikalapseen. Miesten
toiveet sukupuolesta vaihtelivat yksilöllisesti. Esimerkiksi oli mukava, jos oli kumpaakin
sukupuolta, toisaalta taas samaa sukupuolta olevaa lasta toivottiin myös. Vauvan hoivaami-
seen liittyvää tunnetta voitiin lisätä ihokosketuksella, vauvan pitämisellä vatsalla, rinnan
päällä, ja miehenä saattoi kokea itsensä vauvalle merkityksellisenä, lämpimänä ja turvalli-
sena henkilönä. Tulosta tukee Andersonin (1996a) tutkimustulos siitä, että isillä on tarve
olla rakastava, herkkä ja emotionaalisesti mukana vastasyntyneen elämässä alusta saakka.
Tutkimukseni mukaan isät ihailivat vauvan tuoksua ja muistivat vauvan ensimmäisen
hymyn aivan kuten Lamb (1996b) ja Anderson (1996b) ovat aikaisemmin todenneet (vrt.
Tamminen 1990).

Isät kokivat vauvan perusluottamuksen kehittymisen tärkeäksi ja vauvasta kannettiin
huolta, mies halusi hoitaa lasta kuten äiti ja nauttia lapsen kanssa yhdessä olosta. Tämä
eroaa Palkovitzin (1992) tutkimustuloksesta, jossa parien uskomus isä-lapsikiintymyssuh-
teen tärkeydestä väheni synnytyksen jälkeen. Myös Johnsonin ja Bakerin (2004) tutkimuk-
sessa todettiin, että miehet kokivat synnytyksen ja keskenmenon jälkeen stressiä, ahdistusta
ja masennusta, joka muuttui vuoden sisällä synnytyksestä tai keskenmenosta joko lähesty-
misorientaatioksi tai välttelyorientaatioksi. Miehellä esiintyvä pärjäämisstrategia synty-
män tai keskenmenon jälkeen ennusti parhaiten miehen psykologista reaktiota myös vuo-
den kuluttua tapahtuneesta. Tutkimustulokseni tukee Sinkkosen (2003) tuloksia, joissa
kuvataan isän suhdetta lapseensa ensimmäisestä päivästä alkaen aivan omalla tavallaan
sävyttyneeksi suhteeksi samoin kuin Greenbergin ja Morrisinkin (1974) tutkimustulosta,
jonka mukaan isät syventyvät vauvaan. Isille syntyy visuaalinen tietoisuus vastasynty-
neestä. Vauvoja kuvaillaan kauniiksi ja viehättäviksi. Isille syntyy erittäin miellyttäviä ais-
timuksia vauvan koskettamisesta, nostamisesta ja leikkimisestä vauvan kanssa. Hänelle
syntyy tietoisuus vauvan ominaisuuksista. Isät pystyvät erottamaan oman vauvansa muista
ja kuvailemaan häntä yksityiskohtaisesti. Isän mielestä vauva on täydellinen, vaikka hän
onkin vielä koordinoimaton ja outo liikkeissään. Isällä on myös syvä viehtymys omaan
vauvaansa ja voitonriemu vauvan syntymästä. Kohentunut itsetunto kuvaa miehen kasvua
isäksi. Greenbergin ja Morrisin (1974) mukaan nämä tunteet ovat universaaleja ja kosket-
tavat kaikkia isiä.

Pruett (1988) ja Sinkkonen (2003) ovat korostaneet, että isän suora yhteys lapseen edis-
tää lapsen kasvua ja kehitystä. Isällä on aivan oma, ainutlaatuinen merkitys lapselle. Juuri
se, että isällä on erilainen huolenpidon repertuaari käytössään, on käyttökelpoista ja mie-
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lenkiintoista lapselle. Nimenomaan tuo erilaisuus ruokkii lapsen kasvua ja kehitystä. Isällä
on aivan oma oikeutensa lapseen, ja lapselle on parasta, että lapsi saa oman isän ominais-
laatuiset kokemukset käyttöönsä, silloin kun se on mahdollista. Omassa tutkimuksessani
isien ja äitien toimintatavoissa oli eroja heidän hoitaessaan pikkulapsiaan. Tämä oli yhte-
neväistä Koniak-Griffin ja Verzemnieksin (1995) tutkimuksen tuloksiin, joiden mukaan
isät toivat esille vähemmän ja harvemmin lapsen käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ja
tapahtumia, mitä isillä oli lasten kanssa ollut. Äidit pohtivat ja ilmaisivat näitä huomatta-
vasti useammin kuin isät.

Tutkimukseni isät kokivat vauvan kasvun ja kehityksen seuraamisen mielenkiintoisena
(vrt. Kaila-Behm 1997), ja tämän kasvun ja kehityksen seuraaminen lisäsi miehen omaa
kokemuksellista kasvua miehenä, ja vauvasta oltiin ylpeitä. Faganin ja Barnettin (2003) tut-
kimuksen mukaan isän kyvykkyys ratkaisi lapsen hoidossa mukana olemisen. Jos isä koki
itsensä hyväksi isäksi, hän oli mukana enemmän. Äideillä oli merkittävä rooli isän mukaan
tulemisen vartijana. Tutkimuksessani miesten kokema lisääntyvä vastuu ja työmäärä mer-
kitsivät oman ajan vähentymistä, heräilyä öisin ja lapsista huolehtimista sairauksien aikana.
Kaila-Behmin (1997) tutkimuksen mukaan puolison kanssa vietetty yhteinen aika väheni
oleellisesti. Näin kävi myös omassa tutkimuksessani.

Lapsuuden kokemusten mieleen palautuminen perheenlisäyksen yhteydessä

Miesten kokemukset lapsuudesta ja ydinperheestä vaikuttivat tämän päivän kokemuksiin
läheisistä ihmissuhteista ja lapsen kasvatuksesta sekä isänä toimimisesta. Miesten vaikeat
kokemukset lapsuudestaan aktivoituivat perheenlisäyksen yhteydessä lisäten miehen vai-
keutta toimia perheessä.

Miesten lapsuuden kokemukset liittyivät merkittäviin läheisiin ihmissuhteisiin, kuten
omaan isään, äitiin, sisaruksiin ja isovanhempiin. Miehet kokivat merkittävänä oman isän
mallin tai mallin puuttumisen. Jos miesten kokemukset lapsuuden perheen isistä olivat
olleet negatiivisia tai ankaria, samastuminen lapsuuden kodin perheen isään jäi etäiseksi ja
oma miehinen identiteetti ja isänä toimiminen koettiin vaikeampana. Tämä tarkoitti usein
sitä, että nämä miehet kävivät vaikeata lapsuuttaan läpi oman lapsen syntymän yhteydessä.

Tutkimustulos on yhteneväinen moniin muihin tutkimustuloksiin (Esko 1984, Nieminen
ja Nummenmaa 1985, Bandura 1986, Manninen 1991, Alanen 1994, Wahlberg 1999, Sink-
konen 2003.) Ydinperheen vaikeudet, kuten isän alkoholismi, vanhempien ristiriidat tai las-
ten hylkääminen, merkitsivät ongelmia selviytyä omassa nykyisessä perheessä ja arjessa.
Tutkimustulokseni tukevat Sinkkosen (1990, 1998, 1999, 2001, 2003), Taskisen (1994,
2003) ja Rimpelän (2001) tutkimustuloksia. Tutkimuksessani miehet korostivat oman äidin
merkitystä kasvattajana ja henkisenä tukijana itselleen. Innasen (2001) tutkimuksen tulos
ei ole yhtenevä tulokseni kanssa. Innasen (2001) tutkimuksessa nuoret eivät kirjoittaneet
äideistä kasvattajina eivätkä tukijoina, kylläkin turvallisuusagenttina ja kodin hengen luo-
jina. Vaikka odotusaikana suhde omaan isään aktivoituu, mies lähestyy odotusaikana äiti-
ään (Sinkkonen 2003). Mies lähestyy toissijaisesti kavereitaan, joilla on jo lapsia (Parke
1996). Oman äidin merkitys korostuu miehen elämässä perheenlisäyksen yhteydessä.

Tutkimuksessani miesten positiiviset kokemukset isäsuhteesta merkitsivät, että miehillä
oli ollut omien isien kanssa yhteistä vapaa-aikaa, he olivat jutelleet asioista ja isä oli koke-
muksellisesti ollut miehen paras kaveri. Roosin ja Rotkirchin mukaan (1997) suomalaisista
elämäkerroista ei löydy aineistoa isästä kaverina ja kumppanina. Kumppanuudesta ja
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kaveri-isyydestä ovat puhuneet vain kasvatuksessaan siihen pyrkineet vanhemmat (Hoik-
kala 1993). Innasen tutkimuksessa (2001) nousi esille kaveri-isyys, jossa vanhempi toimii
lapselle tasavertaisena kumppanina päinvastoin kuin autoritäärisessä (vrt. Korhonen 1999)
isyydessä oli totuttu ajattelemaan isästä, ankarana, kurittavana ja emotionaalisesti etäisenä.
Nuorten isäkuvaukset olivat hyvin monipuolisia. Lämpöisin kuva syntyi miehistä, jotka
onnistuivat sovittamaan vaatimukset kahdensuuntaisesta vuorovaikutuksesta lapsensa
kanssa turvallisen auktoriteetin tehtävään. Innasen (2001) tutkimustulokset kertovat, että
nuorilta lukiolaisilta kerätyn aineiston perusteella nuoret eivät ole purkamassa lasten ja
vanhempien välistä auktoriteettisuhdetta, joka luo turvallisuuden tunteen. Tutkimustulok-
seni tukevat Innasen (2001) tutkimustuloksia hyvin.

Sinkkosen (2003) ja Nieminen ja Nummenmaan (1985) mukaan odotusaikana miehen
suhde omaan isään aktivoituu. Mies rakentaa isyyttään suhteessa siihen, mitä on saanut
omalta isältään tai jäänyt häneltä vaille. Psykologian ja psykiatrian parissa (Sinkkonen
1990, 2003) on tunnettua, että ihmisen traumaattiset kokemukset nousevat esille tilanteissa,
joissa itseä koskettava tärkeä samansuuntainen kokemus on läsnä. Tekemäni analyysin
perusteella joillakin tutkimukseen osallistuvilla miehillä ei ollut isän mallia; tässä tilan-
teessa saattoi vanhempi isoveli muodostua tärkeäksi isähahmoksi. Sinkkosen (2003)
mukaan oman isän kiinnostus ja tuki auttaa rakentamaan mm. hyviä sisäisiä keinoja poikien
impulssien hallinnalle ja käyttäytymiselle. Tämän ymmärtäminen isän toimintana lisää
meitä oivaltamaan poikien ongelmakäyttäytymistä ja myös sitä, että kuka hyvänsä ei voi
toimia miehen mallina, vaikka niin on totuttu ajattelemaan. Nykyään korostetaan isän tär-
keyttä, sitä että oma isä on lapselle tärkeä aina, kun hän on olemassa Sinkkonen (2003).
Banduran (1986) sosiaalisen oppimisen teorian avulla voidaan ymmärtää hyvin tutkimuk-
seni tulosta, jossa miesten käsitykset ja kokemukset isovanhemmista olivat merkitykselli-
siä ja tärkeitä, koska isovanhemmat opettivat lapsen hoitamisessa, olivat huolissaan lapsen-
lapsista ja auttoivat tarpeen tullen. Perheenlisäys aktivoi muistoja omasta lapsuuden
kodista. Tärkeät merkitykselliset henkilöt tulevat esiin (Bandura 1986). Tähän tutkimuk-
seen osallistuvat henkilöt kokivat hylätyksi tulemisen biologisesta perheestä vaikeuttavan
elämästä selviytymistä, ja ongelmina saattoi olla alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöä.
(Rauhala 1996, Sinkkonen 2001, vrt. Rimpelä 1996.)

Isäksi kasvaminen ja isän mallina toimiminen vastuun ja rakkauden jakamisena

Aineistoni analyysissä miehet kokivat isäksi tulemisen elämisen perustaksi ja miehelle
luonnolliseksi. Isäksi kasvamiseen vaikutti oma lapsuuden koti, esimerkit kavereiden per-
heistä, ammatti, kasvatukseen liittyvät arvot, miesten isyyden kokemukset ja muiden las-
ten kasvatus nykyperheessä. Jarvis (1962) korostaa, että näiden kaikkien taustalla on mie-
hen omat lapsuuden muistot, jotka koskivat isää, äidin raskauksia ja hänen omaa lapsuut-
taan. Condonin ym. (2003) mukaan vanhemmuuteen kasvu oli stressaavin vaihe miehille
kasvussa isäksi. Se edellytti muutosta miehen käyttäytymisessä. Mc Veigh ym. (2002)
toteavat, että isän ikä, lasten lukumäärä ja isyyteen tyytyväisyys korreloi toiminnallisen
isän asemaan. Oman tutkimukseni mukaan isät, joilla oli useita lapsia, olivat itse moni-
lapsisesta perheestä ja kasvaneet isyyteen luonnollisesti. Tämä tukee aikaisempien tutki-
musten tuloksia (Condon ym. 2003, Jarvis 1962, Mc Veighin ym. 2002).

Tutkimuksessani pohdittiin lapsuuden kodin vaikeita kokemuksia ja ankaraa kasvatus-
ilmapiiriä ja jotkut isät kertoivat, etteivät he halua siirtää omien lasten kasvatukseen koke-
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maansa ankaruutta. Heiskanen ja Piispa tilaston (1998) mukaan 41 % miehistä, joiden oma
isä oli väkivaltainen puolisoaan kohtaan, on ollut väkivaltainen omalle puolisolleen. Em.
tutkimuksessa lapsuuden väkivaltakokemuksia oli 21 %:lla naisista (vrt. Perttu 2004). Lap-
siin kohdistuvasta kuriin liittyvästä lievemmästä väkivallasta, joka on lain mukaan kiellet-
tyä, ei ole tarkkoja tietoja olemassa. Se tiedetään, että väkivalta siirtyy sukupolvelta toiselle
sosiaalisen oppimisen kautta (Bandura 1986, Heiskanen ja Piispa 1998, Haapasalo 2002.)

Tutkimukseni tuloksena miesten kokemukset kavereiden perheistä olivat myös vahvoja
vaikuttajia isänä olemiseen antamalla esimerkkejä isänä toimimisesta. Koulutus auttoi val-
miuksien kehittymiseen isänä siten, että tieto saattoi olla helpommin omaksuttavissa. Sekä
Marin (1999) että Antikainen ym. (2000) korostavat yhteiskunnassa eri aikoina vallitsevia
rakenteellisia ehtoja, joiden varassa perhe toimii ja myös sosialisaatioprosessi ohjautuu.
Ehdot, jotka vuorovaikutuksessa siirtyvät, ovat arvoja, normeja, tapoja ja henkisiä ajattelu-
rakenteita. Näitä saadaan sekä kaveripiiristä että koulutuksen myötä, jossa tämän lisäksi
ovat esillä taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset tekijät.

Tutkimukseen osallistuvat miehet pitivät tärkeänä kasvattaa lapsensa kunniallisesti,
moraalisesti oikeudenmukaisiksi ja muita ihmisiä kunnioittaviksi. Lisäksi miehet arvosti-
vat rajoja, mutta myös rakkautta lapsen kasvatuksessa. Duvall (1977) painottaa rakkauden
tuottamista perheenjäsenten kesken, turvallisuuden tunteen saavuttamista ja elämän tarkoi-
tuksen muodostumista. Mitä irrallisemmin perheen tehtävät toteutuvat, sitä suurempia
mahdollisuuksia se tarjoaa yhä heikentyneemmille sidoksille perheessä ja sitä vaikeampaa
on myös isyyden ymmärtäminen. Kun siteet ovat löysiä, mies voi unohtaa olevansa avio-
mies ja isä. Tässä tutkimuksessani miehet pitivät tärkeänä vanhempien kunnioitusta ja
yhteisten kasvatusperiaatteiden luomista vaimon kanssa. Nämä tutkimustulokset ovat
hyvin yhteneviä nykyään esille nousseiden asiantuntijoiden esittämien kasvatusperiaattei-
den kanssa. (Sinkkonen 1990, 1998, Pulkkinen 1994, Lamb ym. 1996, Tamminen 2000,
2004b.)

Tässä tutkimuksessa isyys oli turvallisuuden luomista. Isyys merkitsi miehille henkistä
kehittymistä, uutta alkua ja itsetunnon vahvistumista. Isyyteen kuuluva vastuu kasvatti
miestä isänä, mutta vastuu kasvoi myös lasten varttuessa. Isyys ilmeni vastuullisuuden ja
pitkäjänteisyyden lisääntymisenä. Kun perheen arki toimii, perhe-elämäkin onnistuu. Uus-
perheen elämä vaatii tietoa ja taitoa kaikilta perheenjäseniltä. Kun perheessä on useita lap-
sia, miehellä täytyy olla vahva tahto ja päätös olla isä. Isän tukea tarvitaan koko ajan. Jos-
kus isän pinna kestää juuri ja juuri. Ristiriidoista selvitään liian usein periksi antamalla.
Tutkimustulostani tukevat Sinkkosen (1990, 1998, 1999, 2003), Kallandin (2002) ja Tam-
misen (2004a, 2004b) tutkimukset, joissa korostetaan turvallista varhaista vuorovaikutusta
kunkin isän omalla yksilöllisellä tavalla toteuttamana, ei ulkoapäin ohjattuna, sillä jokainen
isä on erilainen. Tärkeintä on, että lapsen ja isän välillä on suhde, tekemistä ja keskustelua
lapsen kanssa hänelle tärkeistä asioista (vrt. Innanen 2001). Lapsi tarvitsee myös selkeitä
sääntöjä ja rajoja, isän auktoriteettia, jossa lapsen ei sallita pompottavan vanhempaansa.
(vrt. Sinkkonen 1990, 1998, 2003).

Kaikki tutkimukseeni osallistuvat miehet kokivat isyyden myönteisenä asiana, mutta
joskus vaikeana johtuen siitä, miten sai kurin pidettyä yllä. Isät osoittivat rakkautta ja aset-
tivat rajoja, joskin myös poikkeuksia tämän tutkimuksen isistä löytyi, kuten niitä, jotka
antavat liian usein periksi. Kalland (2002) nostaa esille vanhemmuuden malleja. Hän tuo
esille ”antaa mennä vaan” -mallin, jossa vanhempi ei osoita rakkautta eikä aseta rajoja,
”hyväntahtoisen”, mutta ”lepsun” vanhemman mallin, jossa osoitetaan rakkautta, mutta ei
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aseteta rajoja, ”ankaran ja autoritaarisen”, jolloin ei osoiteta rakkautta, mutta asetetaan
tiukkoja rajoja ja ”lujan ja lempeän” mallin, jolloin osoitetaan rakkautta ja asetetaan myös
rajoja. Kaikkia Kallandin (2002) kuvaamia vanhemmuuden malleja löytyy tutkimukseni
isien joukosta. Eniten erottuvat ne isät, joille tuli avioero tai jotka ryhtyivät yksinhuolta-
jiksi. Isien kasvatusperiaatteet olivat isien kuvausten perusteella hyvin yksilöllisiä, kuten
heidän lastensa käyttäytyminenkin. Tamminen (2004b) korostaa vanhemmuutta ihmissuh-
teena, jossa omalla lapsuudella ja nuoruudella on vanhemmuuden kehittymisessä keskei-
nen merkitys. Vanhemmuus, isyys on kasvuprosessi ja mahdollisuus henkilökohtaiseen
kasvuun. Monien tutkijoiden (Erikson 1980, Snarey 1993, Huttunen 2001, Tammisen 2000
ja Sinkkonen 2003) mukaan vanhemmuus on myös itseä varten. Kukaan ei ole vanhempana
valmis. Lapsen näkökulmasta perustarpeiden tyydyttäminen, hoiva ja rajojen asettaminen
ovat tärkeitä. Vanhemmuus on itsessään palkitsevaa, kun vanhemmat antautuvat siihen.
(Barclay ja Lupton 1999, Tamminen 2004b.)

Tässä tutkimuksessa miehet kokivat isäksi kasvamiseen vaikuttavan koko perheen siten,
miten muut perheen jäsenet osallistuivat perheen toimintaan tai miten nykyperheen toi-
minta oli muotoutunut. Miesten suhteet muihin lapsiin olivat merkityksellisiä isyyden
näkökulmasta. Lasten kanssa leikittiin, harrastettiin ja juteltiin asioista. Perheessä asioiden
jakaminen, yhdessäolo ja yhteiset harrastukset lisäsivät isäksi kasvamisen tunnetta ja myös
kestävyyttä isänä, vaikka työmäärä kasvoikin. Miesten kokemukset suhteista isänä tyttöi-
hin ja poikiin vaihtelivat siten, että tytöt lähestyivät isää halaamalla ja kiehnaamalla, kuten
Innanenkin (2001) kuvaa tyttöjen kirjoitusten sisältöjä isistä, kun taas pojat peuhasivat ja
painivat isän kanssa, mitä myös Sinkkonen (1998) tuo esille. Tutkimuksessani pojat pitivät
isää mallina, samastumalla tähän ja matkimalla isäänsä (vrt. Huttunen 1990, Dundefelt
1992). Tutkimukseen osallistuneet miehet pitivät tärkeänä tasapuolista huomion jakamista
lapsille. Sinkkonen (1998) kuvaa isyyttä ja eri-ikäisten lasten kanssa tasapuolista yhdessä-
oloa. Hänen kuvauksensa on hyvin yhtenevä tutkimukseni tuloksille. Omassa tutkimukses-
sani perheen työt jaettiin usein siten, että äiti hoiti pientä vauvaa, kun taas isä huolehti isom-
mista lapsista. Jatkuvaa vuorovaikutusta lasten kanssa pidettiin tärkeänä. Se on yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja sitoutumista ylläpitävä tekijä. Tätä tukee Pruettin (1988) tutkimuk-
sessa esille tullut tulos, jonka mukaan isä voi avustaa äitiä lapsen hoidossa ja huolenpidossa
ja edistää näin integroitumistaan lapsen aikaisiin elinvuosiin, koska se edistää lapsen kas-
vua ja kehitystä. Esitetyt muiden tutkijoiden tulokset tukevat oman tutkimukseni tulosta.

Miehen ja vaimon välinen toimiva parisuhde kodin ilmapiirin perustana

Tutkimuksessani miesten kokemukset vaimostaan ja heidän parisuhteensa alusta perustui-
vat rakastumiseen ja rakkauteen, jonka jälkeen pääsääntöisesti yhteiselämää suunniteltiin
ja mentiin naimisiin.

Alberoni (1993, 1986), Määttä (1999) ja Jallinoja (2000) kuvaavat rakastumista ja pari-
suhteiden vaiheita hyvin samansuuntaisesti kuin tutkimukseni miehet. Alberonin (1996)
mukaan intohimoinen ja romanttinen rakastuminen ovat portti toverilliseen, kypsään tai
oikeaan rakkauteen, jossa toteutuu ystävyys, seksuaalisuus, taloudellisten resurssien hank-
kiminen ja hyvä yhteiselämä. Tässä tutkimuksessani perheenlisäys koettiin luonnollisena
elämään kuuluvana asiana ja lapsen syntyminen lähensi puolisoita keskenään. Perheen arki
muotoutui suhteellisen rauhalliseksi normaaliksi perhe-elämäksi, missä arjen toiminnot
jaettiin ja tunneilmaisut sallittiin. Arkeen etsittiin vaihtelua käymällä joskus vaimon kanssa



136
rentoutumassa. Miehet kokivat, että muutokseen sopeutuminen perustui hyvään vuorovai-
kutus- ja parisuhteeseen. Tutkimustulostani tukee Alberonin (1993), Määtän (1999) ja Jal-
linojan (2000) kuvaus rakkaudesta ja parisuhteesta ja Alberonin (1996) kuvaus siitä, että
rakastamisen taitoa täytyy kehittää. Vain siten rakastamisen tunne säilyy, ja uuden kokemi-
nen on näin avain aktiiviseen rakastumisen jatkumiseen.

Tutkimuksessani toimiva parisuhde vaikutti jokapäiväisten asioiden hoitamiseen; esi-
merkiksi lapsen hoitaminen sujui helpommin. Tutkimukseen osallistuneet isät kuvasivat
lapsen lähentäneen heidän suhdettaan vaimoon ja parisuhteen parantuneen lapsen ansiosta.
Isän suhdetta äitiin ja isän vaikutusta vastasyntyneitten vuorovaikutussuhteisiin tutki Pruett
(1988). Hänen mukaansa tärkein asia, mitä isä voi tehdä lapsensa hyvinvoinnin edistämi-
seksi epäsuoraan, on rakastaa lapsen äitiä. Isän tulee tukea, suojella ja avustaa äitiä lapsen
hoidossa ja huolenpidossa. On mielenkiintoista todeta, että Bloom (1997) tutki naimatto-
mia isiä ja äitejä haastattelemalla heitä useita kertoja raskauden aikana raskauden eri vai-
heissa ja totesi, että isän suhde lapseen oli erittäin tärkeä. Kun isällä oli lapseen hyvä suhde,
se kertautui siten, että yksinhuoltajaäidinkin suhde lapseen oli hyvä. Tekemäni analyysin
perusteella mainitut tutkimukset tukevat tutkimuksen tulosta. 

Omassa tutkimuksessani vuorovaikutus vaimon kanssa sisälsi mieheen kohdistuvaa
huomiota, hoivaa, kehua ja kiitosta. Tämä tutkimustulos poikkeaa myönteisesti aikaisem-
mista ja kuvaa hyvää parisuhdetta suurimman osan kanssa tutkimukseeni osallistuvista
miehistä. Hakulisen (1998) tutkimuksen mukaan lapsen syntymän jälkeen koettiin vähem-
män yhteenkuuluvuutta, joustavuutta ja roolivastavuoroisuutta, jolla tarkoitettiin sitä, että
nainen ja mies voivat ottaa toistensa rooleja tarvittaessa. Barclayn ja Luptonin (1999) tut-
kimustuloksen mukaan miehen ristiriitaiset odotukset aiheuttivat haasteita parisuhteelle.
Omassa tutkimuksessani miehet kertoivat parisuhteen parantuneen lapsen myötä. Tässä on
jonkin verran ristiriitaa, koska Mercer ym (1993) totesivat tutkimuksessaan, että parisuhde
oli merkittävästi toimivampi raskauden aikana kuin sen jälkeen ja Hakulisen (1998) tutki-
muksen mukaan toisen lapsen syntymän jälkeen isät olivat tyytymättömämpiä perheen
vuorovaikutukseen kuin äidit. Hakulisen ja Paunosen (1995) tutkimuksessa suomalaisten
perheiden perhedynamiikka, johon parisuhdekin osaltaan kuuluu, oli vain pinnallisesti kun-
nossa.

Tässä tutkimuksessa miehet kokivat, että vaimo on koti ja koti ei ole koti ilman vaimoa.
Esimerkiksi koti oli kunnossa ja ruoka valmis, kun mies saapui töistä kotiin. Vaimon kanssa
jaetut huolet ja murheet helpottivat miehen elämää. Yhteiset kokemukset lujittivat miehen
ja vaimon välistä suhdetta. Jos parisuhteessa tai perheessä koettiin ongelmia, esimerkiksi
lapsen sairastuminen, se merkitsi perheelle huolta, jota yhdessä pyrittiin helpottamaan.
Barclayn ja Luptonin (1999) tutkimuksen mukaan miehet kokivat kotityöt tasavertaisina,
mutta heidän kantansa oli, että koti kuuluu naiselle, ei miehelle. Myös Innasen (2001) tut-
kimuksessa nuoret sijoittivat äidin tiiviisti kotiin, vaikka äiti oli työssäkäyvä äiti (vrt. myös
Niemi 1994). Barclayn ja Luptonin (1999) tutkimuksessa miehet kokivat perheenlisäyksen
myönteisesti, suuntasivat monin tavoin tulevaisuuteen ja ihailivat naista siksi, että kodin ja
perheen hoitaminen oli naiselle heidän mielestään kovin palkitsevaa. Bondaksen (2000)
tutkimuksessa naiset toivoivat, että miehet jakavat heidän kanssaan huolensa. Broomin
(1984) tutkimuksessa huolenaiheet, joista avioparit keskustelivat, olivat ennen ja jälkeen
lapsen syntymää erilaisia, eivätkä parit olleet niistä kovin yksimielisiä.

Oman tutkimukseni miesten kokemana parisuhteessa oli myös uhkia, joita olivat per-
heenlisäyksen yhteydessä ajanpuute, koska usein rakennetaan konkreettisesti kotia, talou-
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delliset vaikeudet ja perheen ja työn yhteensovittaminen. Tähän tutkimukseen osallistu-
vista henkilöistä kahden miehen suhde päättyi eroon. Avioero koettiin menetyksenä, koti
koettiin tyhjänä ja kokemus perheestä oli merkityksellinen, joka siirrettiin muistojen jouk-
koon. Sohlmanin (2003) tutkimuksessa taloudellisilla tekijöillä oli suuri merkitys perhei-
den elämänlaadulle ja mielenterveydelle. Jallinoja (2000), Kokkonen (2004) ja Kontula
(1995a) kuvaavat avioeroa suurena menetyksenä. Miehen vastuusta parisuhteessa ja avio-
liitossa kertoo se, että aloite avioeroon on tullut huomattavasti useammin naiselta kuin mie-
heltä (Kontula 1995a).

Lasten kasvatus, isänä toimiminen ja työn ja ajankäytön sovittelu perheenlisäyksen yhtey-
dessä

Tässä tutkimuksessa miehet kokivat lasten kasvatuksen ja isänä toimimisen tärkeäksi
miehen perustehtäväksi. Berclayn ja Luptonin (1999) tutkimuksessa lapsen kanssa olemi-
sen esteenä oli isien ajanpuute. Niille isille, jotka osallistuivat lapsensa hoitoon, osallistu-
minen oli kovin palkitsevaa. Tammisen (2000) mukaan vanhemmuus on hukassa, ellei
lapsella ja vanhemmalla ole yhteistä aikaa. Pulkkisen (2002) mukaan kouluikäiselle lap-
selle kymmenen tunnin viikoittainen yksin oleminen on riski.

Analyysini perusteella miehet arvostivat vaimon työpanosta kotona. Miehet toivat esille
sen, että he eivät pärjäisi kotona lasten kanssa ja että työssä pääsee helpommalla kuin
kotona. Kanadalaisessa havainnointitutkimuksessa oli mukana 49 isää, joiden lapset olivat
13-24 kuukautta vanhoja. Tämän tutkimuksen (Harrison ym. 2001) mukaan äidit vastasivat
kaikista lasten kanssa tekemisestä enemmän kuin isät. Kuitenkin lapset vastasivat isien
viesteihin enemmän kuin äitien. Tutkimustuloksen mukaan lapset, jotka olivat paljon isän
kanssa, olivat aktiivisia lapsia. Äidin tai isän iällä eikä koulutuksella ollut vaikutusta isän
ja lapsen väliseen suhteeseen. Tämänkaltaisia johtopäätöksiä ei tutkimukseni tuloksista voi
tehdä, mutta sen voi, että äidit olivat huomattavasti enemmän lapsissa kiinni kuin isät.
Äidin korostuminen turvallisuuden tuojana ja kodin luojana ilmenee myös nuorten kirjoi-
tuksissa, joita Innanen (2001) tutki. Tutkimustulokseni tukee sitä, että äiti sijoitetaan edel-
leen kotiin.

Tutkimukseni isät osoittivat lapsilleen sanallista kannustusta ja pyrkivät tukemaan lap-
sia ikää vastaavaan toimintaan. Miehet pitivät tärkeänä vanhempien kunnioittamista ja
yhteistä johdonmukaista linjaa vaimon kanssa lasten kasvatuksessa. Miehet kokivat, että
elämä ja lapset opettavat ja heidän tavoitteenaan oli lasten itsenäiseksi kasvaminen, itse-
luottamuksen kehittyminen ja elämässä pärjääminen. Osa miehistä koki ristiriitoja uusper-
heen kasvatukseen liittyvien yhdenmukaisten linjojen löytymiseksi. Uusperheiden tilanteet
on todettu vanhemmille haastaviksi ja vaativiksi mutta myös ihmissuhteita kehittäviksi,
jopa niin, että uusperheiden lasten ihmissuhdetaitojen on todettu kehittyvän vaativissa
tilanteissa. (Ritala-Koskinen 2001)

Tutkimukseni isät loivat pohjaa lapsen hyvälle itsetunnolle osoittamalla rakastavansa
lastaan mutta sietämällä myös lapsen kiukun, aivan kuten Keltikangas-Järvinen (2000)
kuvaa hyvän itsetunnon pohjan luomista vanhemmuudessa. Lamb (1996a) tutki isä-lapsi-
suhdetta. Äitien ja isien vastatessa yhtä paljon lastensa kysymyksiin, olivat isät toiminnal-
lisempia, tavoitesuuntautuneempia ja opettivat lapsia. Lambin (1996b) mukaan isät eivät
ole sensitiivisiä ja herkkiä lasten kanssa vaan jopa tunkeilevia. Isät eivät ota lapsen tunne-
tilaa huomioon samalla tavalla kuin äidit. Isät ovat kunnostautuneet erityisesti sekä poikien
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että tyttöjen liikuntaharrastuksiin innostajina (Silvennoinen 1995 ja Silvennoinen ym.
1997, Rautava ym. 2003). Tämä näkyi myös tutkimukseni isien toiminnassa myönteisesti.

Tekemäni analyysin perusteella lasten kasvatuksen ja työn yhteensovittaminen vaativat
isiltä järjestelyjä ja kasvattivat miesten kestävyyttä. Kasvatuksessa korostettiin rajojen
asettamista, lupausten pitämistä ja sopimusten tekemistä. Miehet toivoivat lapsilleen hyvää
ja korostivat lasten kasvua ymmärtämään, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Rajojen aset-
tamisessa miehet pitivät tärkeänä sääntöjä ja päivärytmiä. Osa miehistä koki kasvatuksen
vanhanaikaiseksi ja tiukaksi, josta kantoivat sisäistä ristiriitaa. Miehet pohtivat kurinpitoti-
lanteita ja niitä keinoja, jotka ovat sallittuja lasten kasvatuksessa. Näillä rajoilla haluttiin
osoittaa lapselle välittämistä, tunnetta ja tietoa, että lasta odotetaan kotiin (vrt. Sinkkonen
1998, Tamminen 2000 ja 2004a). Tässä saattoi tunnistaa selvästi isän omat lapsuudenkoke-
mukset, sen että vanhemmat olivat välittäneet lapsestaan, mutta myös kasvatustraditiot,
jotka sisälsivät ankaruutta. Lievemmätkin väkivaltaan suuntautuvat keinot opitaan sosiaa-
lisen oppimisen kautta (Paavilainen 1998, Haapasalo 2002), ja tätä on syytä korostaa. Tut-
kimustulokseni tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia.

Tutkimukseni miehet kokivat työllä olevan tärkeä merkitys itselleen ja perheen hyvin-
voinnille. Työstä tuleva hyöty perheelle merkitsi taloudellista turvaa, psykologista ja konk-
reettista kotia, jonka eteen yhdessä tehtiin töitä. Miehet kokivat, että kun perheessä on pieni
vauva, on hyvä, että toinen vanhemmista saa olla kotona, ja tutkimukseen osallistuvat mie-
het kokivat, että he ovat valmiita tuomaan leivän perheelle äidin ollessa kotona. Työn ja
kasvatuksen yhteensovittamiseen on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota. Työelämä
on monimutkaistunut, muutokset ovat jatkuvia. Kinnunen ja Mauno (2002) kuvaavat tilan-
netta eri elämänalueiden yhteensovittamiseksi, monimuotoiseksi palapelin rakentamiseksi.
Perheen arvostus ei näy ajankäytössä. Suomalaiset naiset ja miehet ovat yhtä työsidonnai-
sia, mutta perheen tärkeys painottuu edelleen enemmän naisten elämässä kuin miesten.
Kinnusen ja Maunon (2002) tutkimustulos tuki näkemystä siitä, että naisen voimakas työ-
hön sitoutuminen verottaa miehen hyvinvointia. Tiiviisti työhön sitoutuneen naisen avio-
puoliso ei ollut yhtä tyytyväinen parisuhteeseensa kuin perinteinen mies tai mies, joka oli
sitoutunut enemmän koti- kuin työelämään. Muutosta isien perhe-elämässä kuvaa mm.
Hall (1995) tutkimuksessaan, jossa roolikonflikteja tuli johtuen siitä, että miehen täytyy
opetella olemaan enemmän isä kuin hänen oma isänsä on ollut ja vähemmän äiti kuin hänen
oma äitinsä on ollut. Näyttää siltä, että vaikka perheellä on ollut suunnitelmia ennen lapsen
syntymää elää ei-perinteisesti, perinteinen sukupuoliroolien mukainen käytös jatkuu per-
heenlisäyksen yhteydessä isän ollessa vastuussa perheen toimeentulosta ja äidin lapsen ja
kodin hoidosta. Tutkimukseni isien toiminnassa voidaan sanoa olleen pitkälti samoja piir-
teitä. Analyysini perusteella perheissä oli paineita perhe-elämän ja työn yhteen sovittami-
sessa. Miehet kokivat perheenlisäyksen muuttavan heidän ajankäyttöään siten, että työ hoi-
dettiin mutta harrastuksiin ja kaverisuhteisiin saattoi tulla muutoksia. Miehet kokivat, että
heidän tulee sopeutua tilanteeseen ja tultava vastaan, aikataulut jouduttiin järjestelmään
uudelleen. Erityisesti toisen lapsen syntymän jälkeen perheen isä kuvasi perheenlisäyk-
sestä, että ”nyt saa riittää”, lapsiluku ei lisäänny pitkään aikaan.

Tutkimuksessani osa miehistä koki työn lisäävän kiirettä ja väsymystä aiheuttaen stres-
sin oireita. Tällöin miehet toimivat matkatöissä, jolloin perheen ja lasten tarpeet ja työn
yhteen sovittaminen koettiin vaikeaksi. Kaikkien järjestelyidenkin jälkeen aikaa ei tuntunut
jäävän riittävästi perheelle ja osa isistä koki väsyvänsä helpommin. Tutkimukseni tulokset
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ovat hyvin yhteneviä muihin tutkimuksiin (Kinnunen ja Mauno 2002, Taskinen 2003,
Harava-projekti 2004).

Selviytymiskeinoina työn, perheen ja ajankäytön yhteensovittamisessa käytettiin lasten
kanssa yhdessä toimimista esimerkiksi luonnossa samoilua, yhteisiä harrastuksia ja mat-
kustamista. Kaveriperheet saattoivat muuttua ja uusia tuttavuuksia syntyä, kun perheet oli-
vat samantyyppisessä tilanteessa. Tyypillistä oli, että isät saivat vertaistukea samassa tilan-
teessa olevilta isiltä hakeutumalla omatoimisesti perhetuttaviksi. (Sinkkonen 2003.)

Odottavan perheen kohtaaminen ja hoidon äitisuuntautuneisuus, arvokkuus, mutta isäno-
hittavuus

Tämän tutkimuksen mukaan perheen kohtaaminen ja hoito koettiin äitisuuntautuneeksi ja
arvokkaaksi mutta isät ohittavaksi. Miehet kokivat terveydenhuollon palvelut arvok-
kaina. Erityisesti äitiysneuvolan he kokivat äitisuuntautuneena ja omalta kannaltaan asia-
kaskeskeisyyden puuttumisena. Isät odottivat perhevalmennukselta tiedon saamista, val-
mentautumista isyyteen, tunteiden ja kokemusten käsittelyä ennen synnytystä ja sen jäl-
keen. Tutkimustulokseni mukaan isät kokivat jäävänsä terveydenhuollon ulkopuolelle
perheen kannalta katsottuna ensimmäisen lapsen tai avioeron jälkeen.

Useissa suomalaisissa tutkimuksissa (Rajala ja Ruoppila 1983, Vehviläinen-Julkunen
1987, Hyssälä 1992, Kuronen 1993, Vehviläinen-Julkunen, Saarikoski ja Marttinen 1995,
Kaila-Behm 1997, Soukka 1997, Paavilainen 2003 ja Viljamaa 2003) on todettu äitiysneu-
volan palveluita arvostettavan, mutta jättävän isät sivuun isien kannalta tärkeällä hetkellä.
Viljamaan (2003) tutkimuksessa, jossa vanhemmat edustivat tasaisesti äitiys- ja lastenneu-
volan asiakkaita ja vanhemmuuden eri vaiheita, vanhemmat olivat tyytyväisiä neuvolaan.
He antoivat äitiys- ja lastenneuvolapalveluista kouluarvosanaksi 8.34. Terveydenhoitajan
toiminnassa luottamuksellinen ilmapiiri ja palvelujen yksilöllisyys arvioitiin melko
hyväksi. Vanhemmat kokivat neuvolan omakohtaisen merkityksen ja neuvolan antaman
henkilökohtaisen tuen ei hyvä – ei huono. Neuvola koettiin lapsi-, mutta ei perhekeskei-
seksi. Vanhemmuuden tuki oli riittämätöntä ja vertaistukea kaivattiin lisää. Äitiysneuvola-
palveluiden on koettu olevan hyvin lääketieteellisesti suuntautuneita (Hartikainen 2003),
joissa korostuvat äidin raskauden aikainen tarkkailu, verenpaineenmittaus ja vauvan
sydänäänten kuuntelu. Isien kannalta palveluita tarkasteltuna sekä asiakaskeskeisyys että
perhekeskeisyys toteutuvat vain osittain (Paavilainen 2003, Viljamaa 2003.) 

Viljamaan (2003) tutkimuksen mukaan naiset ovat erittäin merkitsevästi tyytyväisempiä
neuvolapalveluihin kuin miehet. Esikoistaan odottavat isät odottivat enemmän tiedollista
tukea kuin toista tai useampaa lasta odottavat. Toista tai useampaa lasta odottavat isät halu-
sivat merkitsevästi useammin pohtia myös omaa itseään. Chou, Chao ja Yee (1994) tutkivat
synnytykseen aikovien odottavien isien hoidon tarpeita ennen ja jälkeen synnytyksen. Tut-
kimustuloksissa vahvistui käsitys siitä, että isät tarvitsevat valmentautuakseen synnytyk-
seen kunnolla, selkeää tutkittua tietoa. Isien asenteen tulee olla tilanteeseen nähden tarkoi-
tuksenmukainen. Isien tulee saada ymmärrystä ja huomiota, asianmukaista empatiaa ja
ajoittain jopa apua aikoessaan synnytykseen mukaan. Tutkimustulokseni tukevat muiden
tutkimusten tuloksia.

Aineistoni analyysin perusteella isät kokivat valmennusryhmien toiminnan puutteelli-
sina johtuen siitä, että niissä ei keskusteltu eikä käytetty kokeneiden isien tietämystä
hyväksi. Isät kokivat kaipaavansa ohjausta raskauden ajasta, vauvan hoidosta ja rintaruo-
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kinnasta. Henkinen valmentautuminen jää hyvin vähäiseksi. Tietoa, jota isät neuvolasta
saavat, ei koeta yksilökohtaisena. Valmennusryhmät ovat hyvin heterogeenisia, eikä tieto
kohtaa isää henkilökohtaisesti. Isät ilmaisevat olleensa passiivisesti mukana.

Vehviläinen-Julkusen (1987) ja Vehviläinen-Julkusen ym. (1995) mukaan valmennus
tulee järjestää pienemmissä ryhmissä, jolloin keskustelu, joka todettiin riittämättömäksi, on
mahdollista. Soukan (1997) mukaan naisten tapa keskustella ei kohtaa miehen maailmaa.
Isät kiinnittivät huomiota opetusmenetelmiin ja halusivat käyttää myös demonstraatiome-
netelmää sisäistääkseen paremmin vauvansa hoidon. Vertaistuki (Viljamaa 2003), jota
kokenut isä voisi tarjota keskusteluryhmissä, ei toteudu, koska pienryhmät eivät vieläkään
toimi riittävästi kaikilla paikkakunnilla. Saman totesi tutkimuksessaan Porthan ym. (2004).
Nicholsin (1993) mukaan ensimmäistä lastaan odottaville tulee tarjota tilanteita keskuste-
luun ja vuorovaikutukseen sellaisten isien kanssa, joilla on aikaisempia kokemuksia syn-
nytyksessä mukana olemisesta. Isät ilmaisevat sen, että heille tulee tarjota realistinen kuva
vaimon epämukavastakin olosta synnytyksen aikana. Vehviläinen-Julkusen, Saarikosken ja
Marttisen (1995) tutkimuksessa perhevalmennuksen keskeisinä aiheina vanhemmat pitivät
synnytysprosessia, kivunlievitystä, poikkeavaa synnytystä ja vanhemmuutta.

Aineistoni analyysin perusteella tutkimukseni isät kaipasivat tietoa rintaruokinnasta.
Suomalaisten äitien vauvoista oli täysimetettyjä alle kuukauden ikäisinä 65 %, kolmen
kuukauden ikäisistä 45 % ja neljän kuukauden ikäisistä 14 % (Hannula 2003). Äitiyshuol-
lossa annetun tuen on todettu edistävän isäksi kasvua, jos tuki lähtee isän tarpeista. Jos näin
ei ollut isä koki jäävänsä syrjään äitiyshuollon palveluista tai koki, ettei tarvinnut niitä lain-
kaan. Liukkosen ja Vehviläinen-Julkusen (1997) mukaan vain 25 % sai tukea ja rohkaisua
lapsen ensi-imetykseen. Hannulan (2003) tutkimuksen mukaan korvikkeilla ruokittujen
lasten isät tietävät hyvin vähän imetyksen terveyseduista äidille ja vauvoille. Isät tiesivät
yleensäkin vähiten siitä, että yöllä imettäminen lisää äidin maidoneritystä ja että terve täy-
siaikainen vastasyntynyt ei tarvitse sairaalassa lisäruokaa. Imettävien äitien puolisot olivat
huomattavasti tietoisempia näistä. Isien mahdollisuudesta toimia imetyksen tukihenkilönä
annetaan äideille vain vähäisesti tietoa. Ohjauksen perhekeskeisyydessä ja yksilöllisyy-
dessä on todettu olevan kehittämisen tarpeita. (Hannula 2003.) Jordanin (1993) mukaan isä
saattaa tuntea itsensä ulkopuoliseksi rintaruokinnan aikana. Isiä tulee tukea antamalla heille
tarkkaa tietoa rintaruokinnasta. Erityisesti tulee keskustella rintaruokinnan hyödyistä. Han-
nulan (2003) mukaan suomalaiset isät kannustavat vaimojaan imettämään. Searsin (1992)
mukaan isällä on tärkeä rooli ja isä on äidin tärkein tuki (Tarkka 1996, Hannula 2003) rin-
taruokinnan toteutumisessa. Winnicottin (1981) mukaan isällä on erityinen tehtävä tukea ja
suojella äitiä (vrt. Tamminen 1990). Oman tutkimukseni tulokset tukevat aikaisempien tut-
kimusten tuloksia.

Tässä tutkimuksessa isät kokivat kätilön kiireen ja jäivät vaille ohjausta vauvan ensim-
mäisen kylvetyksen yhteydessä. Isät kokivat opetuksen ja ohjauksen tuoreeltaan tärkeäksi.
Isät kokivat kaipaavansa ohjausta ja neuvontaa synnytyksen jälkeen synnytyssalissa ja
myöhemmin vierihoito-osastolla. Hoidon yksilöllisyys (Leino-Kilpi ja Välimäki 2003) ei
kaikilta osin toteutunut. Isät pitivät tärkeänä sitä, että sairaalan henkilöstö antoi tietoa
samansuuntaisesti. Isät arvostivat sitä, että heitä tuettiin erityisesti poikkeavissa tilanteissa
niin sikiötutkimusten kuin synnytystenkin yhteydessä. Isät kokivat tarvitsevansa isille
suunnattua yhteistä keskustelua synnytyksen jälkeen vierihoito-osastolla.

 Liukkosen ja Vehviläisen-Julkusen (1997) mukaan isyyteen tukea antavia hoitotyön
menetelmiä olivat vastasyntyneen ensihoito, jonka isät kokivat merkityksellisenä sekä eri-
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lainen tiedon antaminen ja isän huomioon ottaminen synnytyksen jälkeen. Kyseisessä tut-
kimuksessa suurin osa isistä sai paljon tukea ja rohkaisua, mutta puolet tutkimukseen osal-
listuneista isistä arvioi saaneensa vain vähän tukea tunteiden ilmaisussa. Soukan (1997) tut-
kimuksessa isät kaipasivat rohkaisua ja konkreettista ohjausta vauvan hoitamisessa. Valli-
mies-Patomäen (1998) mukaan miesten kohtelua koskevissa parannusehdotuksissa naiset
toivat esille lasta koskevan tiedon saamisen tärkeyden, synnytyksessä mukana olevan mie-
hen rohkaisemisen sekä neuvomisen, tunnustuksen antamisen miehen antamasta avusta
sekä mahdollisuuden ruokailuun pitkissä synnytyksissä. Kannustamista, henkilökohtaista
ohjausta lapsen hoidossa ja mahdollisuutta keskustella lastenlääkärin kanssa pidettiin tär-
keänä. Naiset pitivät tärkeänä riittävää rauhallista tilaa, missä miehet voivat harjoitella lap-
sensa hoitoa. (Vallimies-Patomäki 1998.) Tutkimukseni tulokset tukevat aikaisempien tut-
kimusten tuloksia.

5.2 Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset

Tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella tutkijan ja tutkimuskoh-
teen taustaorganisaation, kuten esim. terveydenhuollon organisaatioiden, tutkimukseen
osallistuvien henkilöiden ja itse tutkimuksen tekemisen, tulosten julkaisemisen ja tulos-
ten soveltamisen näkökulmista.

Eettiset kysymykset ja niiden perusteellinen pohtiminen ovat tärkeitä tutkimusprosessin
kaikissa vaiheissa, tutkimuskohteiden valinnassa, tutkimusmenetelmien soveltamisessa ja
tutkimustulosten julkaisemisessa. Tutkimusetiikan kriteerit nousevat yleisistä eettisistä
ohjeistuksista (Allardt 1991) ja toteutuvat mm. lainsäädännössä (Henkilötietolaki 523/
1999, Laki lääketieteellisistä tutkimuksista 488/1999.) Suomen Akatemia (1987) on jul-
kaissut suositukset tutkimushankkeiden eettisyyden arvioimiseksi. Reynoldsin kooste,
jonka Mäkelä (1987) on suomentanut, voidaan mainita esimerkkinä yhteiskuntatieteellisen
tutkimuksen eettisistä normeista. Tutkimustyön eettisten kysymysten pohdinta on erityisen
tärkeää tutkittaessa inhimillistä toimintaa ja ihmisten ainutlaatuisia kokemuksia, kuten
esim. hoitotieteessä, lääketieteessä sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Tutkittaessa
ihmistä tietoisena ja toimivana subjektina eettiset ongelmat ja niiden yhteydessä tehtävät
ratkaisut ja valinnat ovat merkittäviä (Mäkelä 1987, Heinonen ja Kostiainen 1996, Latvala
ym. 1998). Valintojen tulee olla tietoisesti harkittuja ja tehtyjä. Tämä on tutkijan vastuulla.
Eettiset kysymykset ovat osa hoitotieteellistä tutkimusta, ja niihin on kiinnitetty huomiota
Suomessa (Hentinen 1980, Leino-Kilpi ja Tuomaala 1988, Vehviläinen-Julkunen 1991,
1997 Kalkas 1996) ja kansanvälisesti (mm. Polit ym. 2001.)

Sain isät synnytyssairaalan kautta, mutta he eivät olleet suoranaisesti sairaalan asiak-
kaita. Sairaaloilla ja muilla yhteisöillä on yleisistä eettisistä ohjeista johdetut organisaatio-
kohtaiset suositukset, joista terveydenhuollossa vastaa sairaalan ylin johto ja tehtävään ase-
tettu eettinen toimikunta. Silti hain tutkimusluvan sairaalan vastuualueen johdolta (Henki-
lötietolaki 523/1999, Laki lääketieteellisistä tutkimuksista 488/1999). Eettisen toimikun-
nan käsittelyä ei pidetty tarpeellisena. Isät saivat kertoa kokemuksiaan minulle vapaasta
tahdostaan, ja he tiesivät osallistuvansa nimenomaan tutkimukseen. Tutkijaa sitoo vaitiolo-
velvollisuus ja kaikkien tutkimusaineistojen varjelu sivullisilta. Tutkijana en perehtynyt
kyseisten isien avo- tai aviopuolisojen asiapapereihin enkä ollut muutoinkaan kiinnostunut
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muusta kuin isien kautta saamastani tiedosta, siitä minkä isä minulle henkilökohtaisesti
kertoi.

Tässä isiin kohdistuvassa tutkimuksessa keskeisiä eettisiä kysymyksiä ovat tutkittavan
autonomian kunnioittaminen, intimiteetin säilyttäminen, osallistumisen vapaaehtoisuus,
tieto siitä, että tutkittava voi luopua tutkimukseen osallistumisesta koska itse haluaa, myös
toisen haastattelun yhteydessä. (Vehviläinen-Julkunen 1997). Tutkimukseen osallistuvien
luottamuksen saavuttaminen ja säilyttäminen korostuvat fenomenologisessa tutkimuk-
sessa. Isät ikään kuin asettautuivat alttiiksi, päättivät itse olla halukkaita osallistumaan tut-
kimukseeni. Isät puhuivat avoimesti ja olivat poikkeuksetta halukkaita useampaan haastat-
teluun jatkossa tarvittaessa. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan tutkijan ja tut-
kittavien välisestä tutkimussuhteesta, jolla tarkoitetaan heidän välilleen syntyvää vuorovai-
kutussuhdetta. Tästä johtuen laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein toimi-
jasta, yhteistyökumppanista tai tiedonantajista. (Vehviläinen-Julkunen 1997, ks. myös Koi-
visto ym. 2003.) Isät olivat terveitä ja puhuivat käsitykseni mukaan myös omasta mieles-
tään hyvin luonnollisista asioista pyrkien samaan kuin tutkijakin, olemaan vahingoitta-
matta ketään ja pyrkimällä kehittämään omalta osaltaan isien asemaa terveydenhuollossa.
Tutkijan velvollisuus on tiedon tuottaminen (Pietarinen 1991). Tutkija on vastuussa vaiti-
olovelvollisuudesta tutkittaviin nähden. Se on tutkimuksen etiikan perusasia.

Fenomenologisessa tutkimuksessa korostuu erityisesti tutkimuksen kohteena olevan toi-
sen ihmisen toiseuden ymmärtämisen ongelma. Tutkijan tulee pohtia sitä, mitä mahdolli-
suuksia hänellä on ymmärtää toista ihmistä ja miten se on parhaiten saavutettavissa. (Luk-
karinen 2001.) Itselleni aiheutti miettimistä se, ymmärränkö riittävästi miehen, isän maail-
maa. Se, olenko ymmärtänyt heidän kokemuksensa, kuten he ovat tarkoittaneet ja kertoneet
minulle, ei ehkä selviä koskaan, mutta tavoiteltavaa on ollut, että tutkijana isän kokemukset
ovat valaistuneet minulle riittävän samanlaisina. Miehet toivat esille sen, että heidän on
helpompi keskustella näistä asioista naiselle.

Fenomenologisen menetelmän valinta tutkimusmetodiksi edellyttää, että laadin yksilö-
kohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet ja niiden pohjalta yhden yleisen situationaali-
sen merkitysrakenteen, jotka ovat tutkimukseni tuloksia ja julkaistavaa tietoa. Tutkimuksen
tulosten julkaisemisen periaatteena on, että tulokset julkaistaan avoimesti ja rehellisesti
(Vehviläinen-Julkunen 1991). Tätä periaatetta olen pyrkinyt toteuttamaan tutkimusvaihei-
den huolellisella kuvauksella. Tutkimustuloksia kuvatessani olen pyrkinyt ottamaan teks-
teistä pois sellaiset tarkat, yksilökohtaiset asiat, joista tutkimukseen osallistuvat henkilöt
tunnistettaisiin. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö tutkimukseen osallistuneet isät ja heidän
puolisonsa tunnistaisi heitä, onhan joukossa ainutkertaisia perheen kanssa yhdessä jaettuja
elämäntilanteita, jotka liittyvät perheenlisäykseen ja joita en ole voinut kokonaan elimi-
noida.

5.3 Tutkimuksen luotettavuus

Peruskysymyksiä fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ovat seuraa-
vat: vastaavatko tutkimustulokset empiiristä aineistoa ja ovatko tutkimusmenetelmät ja
aineiston käsittelytavat tutkimustehtävän kannalta mielekkäitä? Oleellista on, että tutki-
musraportin lukija pystyy seuraamaan tutkijan tekemiä ratkaisuja ja niiden perusteluja
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loogisesti. (Grönfors 1985, Tynjälä 1991, Vehviläinen-Julkunen 1991, Lukkarinen 2001,
Polit ym. 2001). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereiksi eivät sovi perin-
teiset arviointikriteerit, koska laadullinen tutkimus tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä, ei
objektiivista totuutta (Tynjälä 1991, Åstedt-Kurki 1994). Laadullisen tutkimuksen luotet-
tavuuskäsitteitä onkin muotoiltu uudelleen (mm. Lincoln ja Guba 1985) paremmin laa-
dulliseen tutkimukseen sopiviksi. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuk-
sen keskeinen tutkimusväline ja näin ollen myös tutkimuksensa keskeisin luotettavuuden
kriteeri. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia,
aineistoa, aineiston analyysiprosessia ja tulosten luotettavaa esittämistä. (Perttula 1995c,
Eskola ja Suoranta 1996.)

Perttula (1995c) jakaa luotettavuuden kriteerit yleisiin ja spesifeihin luotettavuuden kri-
teereihin, joissa korostuu tutkimusprosessin kokonaisuuden ja tutkittavan ilmiön perusra-
kenteen analyysin tärkeys. Hänen mukaansa yleisiä luotettavuuden kriteereitä ovat johdon-
mukaisuus, tutkimusprosessin reflektointi, tutkimusprosessin aineisto- ja kontekstisidon-
naisuus, tavoiteltavan tiedon laatu, metodien yhdistäminen, tutkijayhteistyö, tutkijan sub-
jektiivisuus ja tutkijan vastuullisuus. Spesifeiksi luotettavuuden kriteereiksi Perttula
nimeää ennakkokäsitysten reflektoinnin ja siihen liittyvän sulkeistamisen sekä merkitysten
sisältävien yksiköiden mielikuvatasolla tapahtuvan muuntelun kurinalaisuuden ja syste-
maattisuuden (Giorgi 1985, Perttula 1995c). Tarkastelen näitä seuraavaksi Perttulan
(1995c) artikkeliin perustuen.

Tutkimusprosessin johdonmukaisuudella tarkoitetaan tutkittavan ilmiön perusrakenteen,
tutkimuksen aineistonhankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, analyysimenetelmän ja
tutkimuksen raportointitavan loogisuutta. Tutkimukseni perustuu kokonaisvaltaiseen
ihmiskäsitykseen. Ihminen on ainutlaatuinen yksilö, joka luo kokemuksistaan merkityksiä
(Rauhala 1993, 1994, 1996, Perttula 1995c). Ihmisten kokemukset syntyvät arkielämässä,
ja ne liittyvät aina johonkin kohteeseen. Tutkimalla kokemuksia voidaan saavuttaa heidän
yksilöllisesti muodostamiaan merkityksiä ja merkitysrakenteita jostakin ilmiöstä. Ihmiselle
on tyypillistä kokea asioita kokonaisuuksina juuri sellaisina kuin he senhetkisen tietämyk-
sensä valossa kokevat. Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita isien senhetkisistä yksi-
löllisistä ja yleisestä situationaalisista kokemuksesta perheenlisäyksestä. Fenomenologinen
tutkimusmenetelmä sopii hyvin kokemusten tutkimiseen.
Tässä tutkimuksessa aineisto oli uskottavaa, koska kaikki isät olivat henkilökohtaisesti
kokeneet perheenlisäyksen yhden tai useamman kerran elämässään. Tutkittavana ilmiönä
oli isien kokemukset. Isät olivat tuoreita isiä ja motivoituneita osallistumaan tutkimuk-
seen, koska päättivät siitä allekirjoittamalla henkilökohtaisesti kaavakkeen ja palauttivat
sen tutkijalle. Heillä oli ilmeinen halu kertoa kokemuksistaan, minkä katson lisäävän
aineiston luotettavuutta. Isien valinta tapahtui luotettavasti. Saatoin 40 ilmoittautuneen
isän joukosta valita harkinnanvaraisesti 30 perheenlisäyksen kokenutta isää. Heidän kes-
kuudestaan valitsin harkinnanvaraisesti 15 isää. Halusin, että mukana on isiä, jotka eroa-
vat perhetaustan, perhemuodon ja lapsiluvun perusteella ja jotka puhuivat riittävästi ja
ilmaisivat näin kokemuksiaan parhaiten. Vähemmän halukkaita ja hiljaisia miehiä sekä
niitä, jotka eivät halunneet puhua kokemuksistaan, valikoitui pois. Tästä huolimatta isien
moniäänisyys tuli yksilökohtaisten merkitysrakenteiden kuvauksissa riittävästi esille.

Missään tutkimuksen vaiheessa yksikään isä ei kieltäytynyt tutkimuksestani huolimatta
siitä, että tutkimusaiheeni oli jossain määrin intiimi. Uskon isien uskollisuuden tutkimuk-
selleni perustuvan kahteen seikkaan: ensinnäkin tein tutkimukseni onnistumisen kannalta
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järkevästi, kun annoin isille mahdollisuuden ilmoittautua suoraan synnytysosastolla henki-
lökohtaisella ilmoituksella. Jos olisin pyytänyt isiä tutun neuvolan kautta, olisi ehkä tilanne
ollut toisenlainen. Sekä Paavilaisella (2003) että Kaila-Behmillä (1997) oli jonkin verran
vaikeuksia saada isiä mukaan tutkimuksiinsa neuvoloiden kautta. Se, että olin laatinut isiä
varten kuvauksen tutkimuksestani ja sen tavoitteista, lisäsi isien kiinnostusta tulla rohkeasti
mukaan tutkimukseen. Toiseksi uskon, että koska isillä ja heidän perheillään oli hyvin mer-
kittävä tapahtuma, lapsen syntymä aivan tuore, se lisäsi motivaatiota osallistua.

Keräsin aineistoni toisen osuuden, 15 isän avoimet keskustelut, haastattelut, kun oli
kulunut kolme vuotta ensimmäisestä haastattelusta. Tämä tuotti tutkimukseeni lisäarvoa,
koska elämäntilanteet perheissä olivat muuttuneet, isien kokemukset perheenlisäyksestä
olivat lisääntyneet ja syventyneet. Toisen haastattelun sisällöt lisäsivät myös aineiston luo-
tettavuutta, koska oleellisten asioiden ristiriitaisuuksia oli mahdollista oikaista. Oleellista
oli, että tutkimukseeni osallistuvien luottamus lisääntyi ja keskustelut olivat ensimmäisiä
syvällisempiä. Isillä oli kolmen vuoden kuluttua haastatteluani kohtaan jo odottava tun-
nelma. Joidenkin isien kohdalla se osoittautui kohokohdaksi. Tärkeä asia, omasta elämästä
ja lapsesta keskusteleminen toteutui jälleen! Tutkimushaastattelu on vuorovaikutustapah-
tuma, jossa on oleellista vapautunut ja häiriötön tilanne ja tunnelma. Isät eivät kokeneet
nauhurin käyttöä ongelmallisena. Myös ääninauhojen laatu oli hyvä. Yhdenkään isän haas-
tattelu ei epäonnistunut teknisistä syistä.

Tutkimusprosessin reflektoinnilla tarkoitetaan tutkijan tekemiä valintansa perusteluja
kaikissa tutkimuksen vaiheissa (Perttula 1995c). Tutkimukseni luotettavuutta lisäsi se, että
tutkimussuunnitelmani oli selkeä ja etenin sen mukaan. Tässä tutkimuksessa haastattelut
toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Isät osallistuivat keskusteluihin mielellään, ja heidän
kanssaan oli helppo keskustella.

Tutkimusaineistoni sain siis kerätä vapaasti, ja minulla oli isiltä valtuudet käsitellä
aineistoa tutkimustehtäväni kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Avoin mieli ja omien
ennakkokäsitysten arviointi ja jatkuva reflektointi ovat olleet osa prosessia.

Olen käsitellyt itse kaiken aineiston, haastatellut, aukikirjoittanut ja analysoinut. Pidän
sitä yhtenä luotettavuuden kriteerinä. Analyysiprosessi eteni Giorgin (1985, 1994, 2000) ja
Perttulan (1995b, 1998, 2000) fenomenologisen tutkimuksen analyysimenetelmän mukaan
vaihe vaiheelta. Tulokset on johdettu alkuperäisaineistosta, minkä osoitan esimerkkien
avulla analyysin eri vaiheissa. Ennen aineiston keruuta ja analyysiä pyrin asennoitumaan
ilmiöön niin avoimesti kuin mahdollista ja pyrin saavuttamaan tutkimukseen osallistuvien
kokemuksen ilmiöstä. Omat henkilökohtaiset kokemukseni naisena, äitinä, kätilönä ja pit-
kään alan opetustyötä tehneenä auttoi monin tavoin kohtaamaan tutkimukseen osallistu-
neita isiä ja tutkimaani aihepiiriä. Kaikesta myönteisyydestä huolimatta prosessi oli raskas.
Asettautuminen kohtaamaan ja kokemaan asioita toisen ihmisen ja eri sukupuolta olevan
ihmisen, miehen näkökulmasta, on vaatinut monenlaista pohdintaa. Välillä tuli epävarmuu-
den tunteita ja tuskaa, mutta se helpottui, kun muutama isä kertoi, että hänen on huomatta-
vasti helpompi puhua tällaisista asioista naiselle kuin olisi puhua miehelle.

Aineiston analysoimiseen olin varannut riittävästi aikaa. Olen edennyt analysoinnissa
johdonmukaisesti Giorgin (1985, 1994, 1996, 2000) ja myöhemmin Perttulan (1995a,b,
2000) kehittämän fenomenologisen menetelmän mukaisesti. Aloitin analyysin lueskele-
malla Giorgin (1985, 1994, 1996, 2000) ja Perttulan (1995a, 1998) teoksia ja laadittuja
artikkeleita (1995b,c) ja etenin niissä esitettyjen periaatteiden mukaan. Laajensin tietämys-
täni vähin erin siinä järjestyksessä, kun olin ensin ymmärtänyt, miten etenen ja saanut
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kokemuksen siitä, että menetelmä toimii. Luettuani Perttulan (2000) artikkelin, jouduin
pohtimaan ja käymään keskustelua valintani perusteista.

Fenomenologisessa tutkimuksessa on monia tapoja, joiden avulla voidaan päätyä ylei-
sen situationaalisen merkitysrakenteen kuvaamiseen. Tässä tutkimuksessa edettiin deskrip-
tiivisen fenomenologisen tutkimusanalyysimenetelmän mukaan vaihe vaiheelta ja yleinen
situationaalinen merkitysrakenne muodostettiin fenomenologisen (Giorgi 1985, 1994,
2000 ja Perttula 1995b, 1998, 2000) analyysimenetelmän mukaan. Mielestäni se sopi tut-
kimukseni analyysimenetelmäksi. Tutkimustuloksena esitetty yleinen situationaalinen
merkitysrakenne edustaa tässä tietoa ja kuvausta ilmiöstä, joka on muodostunut useiden
isien yksilökohtaisista merkitysrakenteista ja jotka kaikki ovat luettavissa työstäni. Yleistä
situationaalista merkitysrakennetta ei ole tarkoitettu edustamaan yksilöllistä ihmisen koke-
musta, vaan se tavoittaa toisen ihmisen, isän kokemuksen sellaisena kuin se ilmenee tutki-
mukseen osallistuvien tajunnassa tutkijan ymmärtämisyhteyksien kautta (Giorgi 1994) ja
kuvaa yleistä tietoa tutkijan konstruoimana yleisenä ydinsisältönä (Perttula 1995b, 2000).

Analyysiä tehdessäni en ole ollut kovin rohkea. Toivottavasti se ollut sitä kurinalai-
suutta, mitä edellytetään. Edukseni katson sen, että olen tehnyt aikaisemmin laadullista tut-
kimusta ja tiedän sen vastuut ja vapaudet. Nyt en tietoisesti halunnut tehdä mitään yllättä-
vää. Tutkija toimii hänelle annettujen lahjojensa ja ahkeruutensa varassa. Teknisesti ajatel-
len minulta löytyvät kaikki tutkimukseni eri vaiheet tarkasti arkistoituina, niin että niihin
voi palata milloin tahansa. Uskon, että se on myös perusta sille, että uskon itse johdonmu-
kaisuuteeni ja pidän tekemääni analyysiprosessia luotettavana.

Tutkimusprosessin aineisto- ja -kontekstisidonnaisuus fenomenologisen tutkimuksen
arviointikriteerinä tarkoittaa sitä, että tutkimusprosessi etenee tutkimusaineiston ehdoilla,
ja kontekstisidonnaisuus sitä, että kokemuksen yksilökohtaisuus säilytetään tutkimuspro-
sessissa mahdollisimman pitkään. (Perttula 1995c) Tutkimuskäytännössä kontekstisidon-
naisuus tarkoittaa myös sitä, että tutkimuksen tulokset ovat yhteydessä todellisuuden omi-
naispiirteisiin, jotka olivat olemassa tutkimustilanteessa. Isien kertomat kokemukset olivat
ensimmäisessä haastattelussa tuoreita ja aitoja: aineistoa kerättiin miehen kotona. Isien
maailman täyttivät kokemukset lapsesta ja lapsen aiheuttamasta elämäntilanteeseen tul-
leesta suuresta muutoksesta. Toisessa vaiheessa aikaa oli kulunut kolme vuotta ja isien
kokemukset olivat senhetkisiä kokemuksia. Kontekstisidonnaisuus säilyi aineistossa
hyvin. Se eteni isien kokemusmaailman suunnassa. Jos isälle tuli suuri muutos, esimerkiksi
avioero, perheenlisäys oli tärkein osa sitä. Lapsen menetys oli asia, johon isät palasivat.
Yleisellä tasolla kontekstisidonnaisuutta pystytään analysoimaan ja arvioimaan vertaa-
malla alkuperäisaineistoa, yksilökohtaisten situationaalisten merkitysrakenteita ja yleistä
situationaalista merkitysrakennetta.

Tutkimusaineisto on keskeisessä asemassa fenomenologisessa tutkimuksessa. Tavoit-
teena on, että tutkimuksessa mukana olevien ihmisten tuottamat yksilölliset kokemukset
vastaavat tutkijan laatimaa yksilöllistä ja yleistä situationaalista merkitysrakennetta,
rekonstruktiota mahdollisimman hyvin (Lincoln ja Cuba 1985, Tynjälä 1991, Varto 1992,
Perttula 1995a).

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat tajunnalliset ilmiöt, toisten ihmisten kielel-
lisesti ilmaisemat kokemukset. Tutkijan tehtävä on kuvailla näitä ihmisten kokemuksia
omien ymmärtämisyhteyksiensä kautta. Lopullista ihmisten alkuperäistä kokemusta on
mahdotonta saavuttaa koskaan, mutta kokemusten tutkimuksessa ja kuvauksessa on tavoit-
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teena mahdollisimman hyvä vastaavuus, johon pyritään tietoisesti (Giorgi 1985, 2000,
Perttula 1995a, Lukkarinen 2001).

Tavoiteltavan tiedon laatu on oleellista ymmärtää, jotta voisi tutkia ja tehdä päätelmiä
tutkimuksestaan. Nämä päätökset tehdään sekä tutkimussuunnitelmassa että koko tutki-
musprosessin aikana. Tavoitteena oli saavuttaa yksilökohtaista ja yleistä tietoa isien koke-
muksista ja tätä kautta lisätä ymmärrystä isien kokemuksellisesta maailmasta. Fenomeno-
logisessa tutkimuksessa tulee olla tutkittavan ilmiön kannalta tieteellisen tutkimuksen
ehdot täyttävä aineisto. Tutkijan tulee itse oivaltaa osallistujien määrä suhteessa aineis-
toonsa ja tutkimustehtävään. Osallistujien määrä ei aina laadullisessa tutkimuksessa kerro
suoraan aineiston kattavuudesta. Tässä tutkimuksessa tutkittavien määrä oli riittävä. Tutki-
muksen tuloksina kuvatut yksilökohtaiset situationaaliset merkitysrakenteet ovat osa koko
tutkimusta ja edustavat isän henkilökohtaista kokemusta ja hänen merkityssuhteitaan siinä
koetussa sisäisessä maailmassa, jossa hän elää. Tutkimustuloksena esitetty yleinen situatio-
naalinen merkitysrakenne edustaa tietoa ja kuvausta ilmiöstä, joka on muodostunut useiden
isien yksilökohtaisista merkitysrakenteista, ja siinä on mukana piirteitä jokaisen isän situ-
ationaalisesta yksilökohtaisesta merkitysrakenteesta.

Tutkijayhteistyön merkitys lisää tutkimuksellisten menettelytapojen systemaattisuutta
(Perttula 1995a). Tutkimuksen luotettavuutta ajatellen tutkijayhteisön merkitys on minulle
ollut merkittävä. Jatkokoulutussuunnitelmani hyväksyminen tutkijankoulutustoimikun-
nassa 18.9.2001 varmisti tutkimussuunnitelman mukaisen etenemisen. Tutkijayhteisön
edustajat ovat lisänneet taitojani ja antaneet varmuutta. Jossain analyysin vaiheessa tutki-
jayhteistyö on ollut jaksamiseni ehto. Jumiintunut ajatteluni on selkiytynyt ja vaikeaksi
kokemani fenomenologinen tutkimus ja sen tausta-ajattelu on kirkastunut. Vaikka ymmär-
ryksessäni on asiasta melkoinen tietomäärä, välillä tuntui, että ajatukseni olivat täynnä vain
isien kokemuksia. Lähiohjaajieni tuki on ollut tärkeä. Pidän tärkeänä myös sitä, että tutki-
joilla on mahdollisuus perehtyä vaikeisiin asioihin myös omalla äidinkielellään. Pidän tär-
keänä sitä, että fenomenologisesta tutkimuksesta oli käytettävissä selkeitä suomenkielisiä
artikkeleita. Näin saatoin luottaa riittävästi tekemiini ratkaisuihin. Isyyttä koskevaan eri tie-
teenalan kirjallisuuteen perehdyin monessa eri vaiheessa. Perehdyin suomalaisiin ja kan-
sainvälisiin isiä koskeviin tutkimuksiin. Tutkimusprosessin edetessä eri tieteenaloilla
ilmestyi uutta, kansainvälistä isyyttä koskevaa tutkimustietoa, mutta kaiken sen mukaan
ottaminen ei enää tutkimusprosessini loppuvaiheessa ollut mahdollista.

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi esitetään myös tutkimusaineiston luettamista
tutkittavilla (mm. Colaizzi 1978). Olen itse toiminut näin yhden opinnäytetyöni analyysi-
vaihetta tehdessäni. Kokemukseni oli, ettei se luotettavuutta lisännyt. Enemmänkin sen
merkitys oli tutkijan pakenemista tutkijan vastuusta. Tässä tutkimuksessa ei tutkimustulok-
sia palautettu tutkimukseen osallistuville (Polit ym. 2001) isille, vaan tulokset tulevat jul-
kisiksi aikanaan, jolloin kaikki voivat niihin tutustua.

5.4 Haasteet äitiyshuollon käytännön työn kehittämiselle

Tämän tutkimuksen tulos paljastaa isien moniäänisyyden. Se tarkoittaa käytännössä isien
yksilöllisyyden huomioimista äitiysneuvolassa ja synnytyssairaalassa.
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Isät kokevat jäävänsä sivuun äitiyshuollon palveluista. Tutkimustulokseni tukee monien
muiden tutkijoiden (Rajala ja Ruoppila 1983, Vehviläinen-Julkunen 1987, Hyssälä 1992,
Kuronen 1993, Vehviläinen-Julkunen, Saarikoski ja Marttinen 1995, Kaila-Behm 1997,
Soukka 1997, Paavilainen 2003, Viljamaa 2003, Pothan ym. 2004) esittämiä tuloksia.
Tilanteessa, jossa isistä tuntuu yhdentekevältä äitiysneuvolan kulun ja sisällön kannalta,
olla mukana (Paavilainen 2003) tai isät jäävät neuvolapalvelujen ulkopuolelle kokonaan
ensimmäisen lapsen tai avioeron jälkeen, ovat isä-lapsisuhteen kannalta hälyttäviä. Vilja-
maan (2003) tutkimuksen mukaan isät odottavat neuvolalta tiedollista tukea odottaessaan
esikoistaan. Toista lasta odottaessaan he olisivat valmiita keskustelemaan omasta ja lap-
sensa välisestä suhteesta. Esitän seuraavaksi kehittämisehdotukset äitiyshuollon/äitiysneu-
volan kehittämiseksi.

Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 (Sosiaali- ja terveysministeriö
2001a), Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma TATO (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 1999b), Terveys 2015 -kansanterveysohjelma (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 2001b) ja Kansallinen tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2007 (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2003) määrittelevät äitiyshuollon toteutukselle viralliset tavoitteet. Strategisissa
linjauksissa korostetaan terveyttä osana yhteiskuntapolitiikkaa. Tämä tarkoittaa julkisen
vallan, perhe, työ- sekä lähi- ja paikallisyhteisöjen ja kolmannen sektorin, ts. vapaaehtois-
järjestöjen, yhteisvastuuta ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä. Tulevien isien kannalta
tämä edellyttää vastuun jakamista useiden eri tahojen kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö
2004.) Peruskoulujen opetussuunnitelmiin (Opetushallitus 2003) tulleen terveystiedon
oppiaineen lisäksi perhekasvatuksen sisällyttäminen peruskoulun opetussuunnitelmiin on
tärkeää. Näin taataan pojille mahdollisuus kehittää ihmissuhteiden hallintaan, seksuaali-
suuteen ja vanhemmuuteen kasvuun liittyviä tärkeitä taitoja vähitellen. Vahva pohja mie-
heksi ja isäksi saavutetaan kotona. Peruskoulu, sen jälkeinen kouluttautuminen, armeija ja
myöhemmin äitiysneuvola/perheneuvola ovat tässä tukena. Tärkeää on, että kaikki vastuu
isien vanhemmuuteen kasvamisessa ei jää yksin virallisen terveydenhuollon vastuulle.

Kansallisessa tavoite- ja toimintaohjelmassa 2004 - 2007 (Sosiaali- ja terveysministeriö
2003) kuvataan äitiyshuollon tehtäviksi äidin ja isän hyvinvoinnin seuraaminen, lapsen
kasvun ja kehityksen tukeminen sekä terveiden elintapojen edistäminen ja valmistautumi-
nen uuden perheenjäsenen syntymään. Miesten tuen ja ohjauksen tarve on tiedostettu ras-
kauden ja synnytyksen aikaisissa palveluissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003.) Äitiys-
neuvoloiden toimintaperiaatteet tukevat tällä hetkellä pitkälti raskaana olevien naisten tar-
peita, synnytykseen valmentautumista, epäsäännöllisten raskauksien ja riskiperheiden tun-
nistamista, seurantaa ja jatkohoitoa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Äitiysneuvolassa
käynneistä on tullut suomalaiselle naiselle normi samalla, kun neuvolassa käynnistä tuli
äitiysavustuksen saamisen ehto (Äitiysavustuslaki 424/1941).

Tämän tutkimuksen mukaan isät odottivat valmentautumista omakohtaisesti isyyteen,
tunteiden ja kokemusten käsittelyä ennen ja jälkeen synnytyksen tuoreeltaan. Isät odottivat
perhe- ja synnytysvalmennukselta tiedon saamisen lisäksi keskustelua, johon he voivat
osallistua. Muiden, myös synnytyssairaalasta mukaan tulevien asiantuntijoiden osallistu-
mista arvostetaan ja toivotaan. Isät toivovat parisuhteen käsittelyä valmennuksen yhtey-
dessä. Synnytyksen jälkeinen masennus on lisääntynyt. Naisen kokeman masennuksen on
todettu näkyvän myös isän hyvinvoinnissa. Mattheyn ym. (2000) mukaan jopa parisuhteen
laatua voidaan ennakolta ennustaa. Tähän liittyviä palveluja voitaisiin jossain määrin suun-
nata erityisesti niitä tarvitseville ennaltaehkäisevästi. 
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Synnytyspelkoja käsittelevässä tutkimuksessa (Melender 2002, vrt. Suonio ym. 1993)
äideistä 78 %:lla oli jonkinasteisia synnytyspelkoja, jotka eivät olleet voimakkaita. Puoli-
soon liittyvinä pelkojen aiheuttajina synnyttäjät mainitsivat seksuaalielämän ongelmat ja
suhteen puolisoon. Asiantuntijoiden, kuten psykologien, osuutta perhevalmennuksessa on
lisätty monilla paikkakunnilla. Ongelmaksi muodostuu se, että ulkopuolisten asiantuntijoi-
den käyntien yhteydessä ryhmät ovat liian suuria eikä keskustelulle jää aikaa, kuten tämän
tutkimuksen tuloksissa ilmeni. Tämä tuli tutkimustulokseksi aikaisemminkin (Soukka
1997). Isät halusivat saada rohkaisua, konkreettista ohjausta ja kokemusta vauvan hoitami-
sessa. Sama tulos saatiin myös aikaisemmin (Soukka 1997.) 

Tämän tutkimuksen tuloksena selvisi, että isillä ei ollut riittävästi tietoa siitä, mitä he
voivat tehdä vaimonsa avuksi synnytyksessä. Olisi tärkeää, että perhevalmennuksessa olisi
mukana asiantuntija, jolla on senhetkinen tietämys synnytyksen hoidosta ja siihen liitty-
vistä käytänteistä. Isät pitävät synnytyssairaalaan tutustumista hyvänä. Jotkut heistä kaipa-
sivat yksilöllisempää ohjausta. Muutoinkin hoidon yksilöllisyys, joka on yksi hoitotyön
tärkeimpiä periaatteita (Leino-Kilpi ja Välimäki 2003), nousee keskeiseksi kehittämiskoh-
teeksi koskien isien mukana oloa synnytyssairaalassa: Sairaalaan tullessa on tarpeellista
paneutua rationaalisin perustein isien perhe- ja synnytystaustoihin ja taustatekijöihin. Käti-
löiden kiire ja sen mukanaan tuoma isien ohjauksen ja neuvonnan puute on korjattavissa
lisäresurssein. Poikkeavissa tilanteissa ja sikiötutkimusten yhteydessä saatu tuki koetaan
arvokkaana. Synnytyksen jälkeen sekä isille suunnattu yksilöllinen että isien yhteinen kes-
kustelutilaisuus on hyvällä suunnittelulla mahdollista toteuttaa. Yksilöllisen hoidon toteu-
tuminen edellyttää isien toivomusten/tarpeiden selvittämistä sairaalaan tullessa ja/tai hoi-
don aikana. Isäkeskeisen yksilöllisen hoidon perusperiaate on, että kuunteleminen, keskus-
teleminen, opettaminen ja ohjaaminen lähtevät isien toiveiden/tarpeiden pohjalta.

Isät kaipasivat tietoa ja tukea rintaruokinnasta. Tutkimustulos tukee Porthanin ym.
(2004, ks. Tarkka ja Paunonen 1996) saamaa tutkimustulosta, jonka mukaan isät olisivat
halunneet saada tukea isyyteen, vanhemmuuteen, imetykseen, äitiyteen ja parisuhteeseen.
Hiukan yli puolet äideistä ja isistä ei ollut saanut tukea tai ohjausta siitä, miten raskaus ja
synnytys vaikuttavat parisuhteeseen (Porthan ym. 2004). Tutkimukseni tulosten mukaan
isät kokivat valmennusryhmien toiminnan puutteellisina. Isät eivät saaneet ääntään riittä-
västi kuuluviin perhe- ja synnytysvalmennuksessa. Isät olivat passiivisesti mukana, ryh-
missä ei keskusteltu eikä kokeneiden isien tietämystä käytetty riittävästi hyväksi. Saman-
suuntainen tulos saatiin aikaisemminkin. Soukan (1997) mukaan naisten tapa keskustella
ei kohdannut miehen maailmaa. Tässä tutkimuksessa isien moniäänisyys todistaa isien eri-
laisuuden. Isät pitävät valmennusryhmiä hyvin heterogeenisina: yksilö-/henkilökohtaisuus
puuttuu. Porthanin ym. (2004) tekemän selvityksen mukaan Länsi-Suomen alueella kyse-
lyyn vastanneista isistä vain yksi viidesosa ilmoitti osallistuneensa isäryhmätoimintaan.
Äideiltä kysyttäessä isien osallistuminen isäryhmätoimintaan oli 16 %. 

Neuvolatoiminnalla on vahvat perinteet (Laki äitiys- ja lastenneuvoloista 224/1944,
kunnallisista kätilöistä 223/1944 ja terveyssisarista 220/1944). Äitiyshuolto on osa kansan-
terveystyötä (Kuntalaki 365/1995, Kansanterveyslaki 66/1972), joka edellyttää mm. väes-
tön terveydentilan ylläpitämistä ja edistämistä. Terveyden edistämisellä tarkoitetaan tässä
toimintaa, jonka avulla tuetaan kaikkien perheenjäsenten mahdollisuuksia lisätä oman ter-
veytensä hallintaa ja autetaan heitä kohentamaan terveyttään (Ottawan asiakirja 1986,
Jakartan julistus 1996, Vertio 2003, Pietilä ym. 2002, Aukee 2003). Neuvola voi olla tässä
avainasemassa huomioimalla perheet yhteisöinä mutta myös perheenjäsenet yksilöinä. Pel-
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kosen (1994) tekemän tutkimuksen mukaan perheiden kokemukset voimavarojensa riittä-
vyydestä kasautuivat jonkin verran samoille perheille. Puutteellisiin voivavaroihin olivat
yhteydessä huonoksi koettu terveys, huolta aiheuttavat oireet, elämänmuutokset ja talou-
delliset vaikeudet. Neuvolalla on mahdollisuuksia tukea perheen voimavaroja terveyden-
hoitajan ja perheen yhteistyösuhdetta vahvistamalla ja ottamalla huomioon myös perheen
omat voimavarat (Pelkonen ja Hakulinen 2002). 1990-luvulta lähtien on pyritty myös suku-
puoleen liittyvät terveyserot huomioimaan terveyspalveluiden kehittämisessä (Luoto ym.
2003).

Äitiysneuvolan toimintaan on kohdistettu kritiikkiä johtuen siitä, että äitiysneuvola-
käynnit ovat lisääntyneet jatkuvasti (Hartikainen 2003, Räikkönen ym. 1999, ks. Rautava
1989). Samanaikaisesti psykososiaalisen tuen tarve on kasvanut (Kangaspunta ym. 2004).
Äitiyspoliklinikkakäyntien (Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989) määrän kasvu (Perälä ym.
1998, Hartikainen 2003) on ollut Suomessa huomattava. Äitien käyntimäärät neuvolavas-
taanotoilla ovat Suomessa ohittaneet jo vuosia sitten valtakunnalliset suositukset, vaikka
synnyttäjien määrä on kymmenessä vuodessa laskenut 65 300 synnyttäjästä 56 500 synnyt-
täjään (Gissler ym. 2002.) Äitien seurannassa ja hoidossa lääketieteellinen tutkimustieto on
korostunut (vrt. Ryttyläinen 2001). Vastasyntyneet voivat tilastojen mukaan hyvin (Gissler
ym 2002), ja äitien tarkkailu ja hoito on kokonaisuudessaan kehittynyt. Suomalaisen äitiys-
huollon organisaatio ja ohjaus (Sosiaali- ja terveysministeriö 1993, 1998, 1999b, 2001a,b,
2003, Vauvamyönteisyysohjelma 1994) näyttävät toimivilta ja korkeatasoisilta. Tämä tar-
koittaa sitä, että pääasiassa nuorten, terveiden äitien raskautta, naiselle normaalitilaa, seu-
rataan myös erikoissairaanhoidossa päinvastoin kuin muiden erikoissairaanhoidon alojen,
jota seurantavastuuta on koko ajan siirretty perusterveydenhuoltoon. Hartikaisen (2003)
mukaan äitiyshuolto kuuluu preventiiviseen lääketieteeseen. Näyttäisi siltä, että Suomessa
ei ole kokonaisuutena neuvolakäyntien määrälliselle kasvulle perusteita (Hartikainen
2003). Laadulliselle kehittämistyölle on tilaus. Hyssälän (1992) mukaan perhevalmennus
ei tavoita matalaan sosiaaliekonomiseen luokkaan kuuluvien isien tiedontarpeita. Vilja-
maan (2003) mukaan vähemmän koulutetut vanhemmat olivat tyytyväisempiä neuvolapal-
veluihin, kun taas koulutetut isät olivat tyytymättömämpiä. Hyssälän (1992) mukaan kou-
lutetut isät halusivat enemmän tietoa psyykkisistä prosesseista. Avoliitossa olevat miehet
kokivat neuvolatoiminnan omakohtaisen merkityksen ja henkilökohtaisen tuen suurem-
maksi kuin avioliitossa olevat. Uusperheen isät puolestaan toivoivat joustavuutta vastaan-
ottojen saatavuuteen. (Viljamaa 2003.) Edellä esittämäni ja tämän tutkimuksen tulosten
perusteella esitän, että äitiyshuoltoa kehitetään yksilöllisempään suuntaan esimerkiksi eri-
tyttämällä perhevalmennuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä. Äitiyshuoltoa tulee
kehittää (Sosiaali- ja terveyskertomus 1998, Sosiaali- ja terveysministeriö 2003) koko per-
heen terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi, jossa myös isällä on tasavertainen asema asiak-
kaana sekä yksilönä että perheenjäsenenä.

Tämän tutkimuksen lähtökohta on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys (Newman 1986,
Eriksson 1994, Rauhala 1988, 1996, Heikkinen ja Laine 1997, Vehviläinen-Julkunen 1999,
Åstedt-Kurki 1994, Koivisto 2003, Paavilainen 2003). Hoitotyössä tämä tarkoittaa ihmisen
ymmärtämistä hänen omista lähtökohdistaan, tarpeistaan ja kokemuksistaan kussakin elä-
mäntilanteessa. Humanistinen hoitokäsitys sisältää ihmisen ymmärtämisen ainutkertaisena
ja ainutlaatuisena persoonana, jolla on omat yksilölliset piirteensä ja subjektiiviset koke-
muksensa. Tämän näkemyksen mukaan ihmisellä on laajat kehittymismahdollisuudet.
Ihminen on joka tilanteessa kokeva, vapaa mutta vastuullinen. Ihminen on kokonainen, ja
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hänen toiminnoissaan ovat olemassa kehon, tajunnan ja elämäntilanteen eri puolet, jotka
ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Tässä korostetaan tajunnan, ihmisen, isän kokemusta
perheenlisäykseen liittyvästä terveydenhuollon toiminnasta. Isien kokemusten huomioon
ottaminen parisuhteen ja vanhemmuuteen kasvun tukena äitiyshuollossa on haaste, johon
tulee vastata.

Humanistinen hoitotyö arvostaa inhimillisyyttä ja ihmistä kokonaisuutena. Perheenlisä-
yksen yhteydessä tämä merkitsee, että äiti ja isä ovat ihmisinä samanarvoisessa asemassa.
Inhimillisyys ja ihmisen kokonaisvaltaisuus sisältää ihmisen kohtaamisen, auttamisen, hoi-
tamisen, tukemisen ja ohjaamisen jatkuvana vastavuoroisena ymmärryksen lisääntymisenä
perheistä ja isistä tärkeässä perheen kehitysvaiheessa. Isä ymmärretään yksilöllisten, ainut-
laatuisten, yksilöhistoriallisten ja situationaalisten merkityssuhteiden kautta, joita isäksi
kasvun tukemisen yhteydessä yhdessä tutkitaan ja pohditaan. Kaiken tämän tarkoituksena
on miehen itsetietoisuuden ja omaehtoisen terveyden edistämisen ja perheelle myönteisen
toiminnan lisääntyminen, isän merkityksen ymmärtäminen isän itsensä, hänen puolisonsa
ja lastensa maailmassa.

Humanistinen äitiyshuoltotyö, tulevaisuuden hyvinvointineuvola (vrt. Vaininen ja Ros-
tila 2002) on ihmisten, perheenjäsenten, odottavan, synnyttävän ja lapsivuoteisen äidin,
vastasyntyneen, isän ja perheen lasten auttamista, hoitamista, tukemista ja ohjaamista, joka
perustuu ihmisten ainutlaatuisiin kokemuksiin terveydestään ja terveysongelmistaan sekä
niiden merkityksestä elämälleen. Kansallisissa sosiaali- ja terveyspoliittisissa ohjelmissa
(Sosiaali- ja terveysministeriö 1999b, 2001a, 2001b) ja uusissa suosituksissa (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2004) annetaan mahdollisuudet uudenlaisten palvelujen järjestämiseen.
Suomessa on tehty monia kokeiluja äitiysneuvolatoiminnan kehittämiseksi perhe- ja asia-
kaskeskeisempään suuntaan. Esimerkkinä on käytetty mm. Ruotsissa, Leksandissa kehitet-
tyä perhekeskuksen toimintamallia (Johansson ja Jons 2002, Paavola 2004). Pääperiaate
mallissa on perheiden tukemisen ennaltaehkäisevä ote. Yleisimpänä mallina on avoin päi-
väkoti, joka muodostaa toiminnan perustan. Päiväkodin yhteyteen on liitetty äitiysneuvola,
lastenneuvola ja sosiaalitoimen neuvonta- ja tukipalvelut, osassa kuntia myös vakuutus-
kassa, joka vastaa Suomen Kansaneläkelaitoksen toimintaa ja perheneuvolatoiminta. Syn-
nytysvalmennuksesta on siirrytty kohti vanhempainkasvatuksen ohjelmaa, joka on sisältää
18 ryhmätapaamista. Jokainen tapaaminen on 1,5–2 tunnin mittainen. Tapaamisten ajoitus
ja sisältö on tarkoin suunniteltu. Äitien raskaudenajan seuranta on liitetty tiiviisti tapaamis-
ten yhteyteen ja siitä vastaa äitiyshuollon asiantuntija. Myös synnytyssairaalan asiantunti-
joilla on mahdollisuus vierailla ryhmissä. Toiminta mahdollistaa sekä isien että äitien hen-
kilökohtaisen osallistumisen että vertaistuen. Leksandin mallissa painottuu parisuhteen
aktiivinen tukeminen. Seurantatutkimukseen liittyvillä kyselyillä on todettu, että mallin
käyttö on vähentänyt avioerojen määrä. Vanhempainryhmiin osallistuneilla pareilla ei ollut
lainkaan avioeroja vuosina 1996, 1997, 1998, ja 2000. (Paavola 2004.)

Johansson ja Jons (2002) korostavat erityisesti vanhemmuuden tuen tarpeen merkitystä
avioerotilanteessa, sillä eroava isä ei kykene solmimaan tuolloin riittävän tiiviitä suhteita
lapsiinsa. Perhekeskuksissa tunteiden käsitteleminen, vanhemmuuden ja perheen yhteen-
kuuluvuuden lisääminen voi tapahtua yhteisissä, yleisissä tiloissa. Jakamalla kokemuksia,
käyttämällä vertaistukea ja kokeneiden henkilöiden osallistumista perheillä on mahdolli-
suus oppia. Kokonaisvaltaisen ihmiselämän ymmärtämistä tukee terveydenhuoltohenkilös-
tön irtaantuminen joistakin rutiineista, jotka saattavat täyttää vastaanottotilanteen, ja ihmi-
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sen hätä jää toissijaiseksi. Miehen maailmaan tulee tutustua yksilöllisten kokemukset
kautta, ja tämän voi tehdä vain kuuntelemalla heitä.

Isien kokemuksiin perustuva hoitotyö lisää isien todellista ainutlaatuisuuden ymmär-
rystä miehen elämästä, miehestä itsestään ja suhteistaan muihin sekä niistä merkityksistä,
joita mies antaa isänä sille elämänvaiheelle, jossa hän perheenlisäyksen yhteydessä elää.
Terveydenhuollossa äitiyshuoltotyöhön osallistuvien ja isien suhde perustuu tällöin tietoon,
joka ohjaa hoitotyön toteutusta sellaiseen suuntaan, jossa hänen minätietoisuutensa voi
lisääntyä.

Tässä tutkimuksessa yleinen, situationaalinen merkitysrakenne ulottuvuuksineen osoit-
taa humanistisen äitiyshuoltotyön kehittämisen tarpeellisuuden äitiyshuoltotyön perus-
taksi. Se tarkoittaa äitiyshuoltotyön erityisluonteen tiedostamista perhekeskeisenä ja asia-
kaslähtöisenä toimintana, joka edellyttää äitiyshuollon uudelleen kuvaamista ja määrittä-
mistä huomioiden isien kokema perheenlisäys. Perheellä, erityisesti suomalaisen yhteis-
kunnan isillä, on tässä prosessissa merkittävä tehtävä. Mielenterveyden ja taloudellisten
tekijöiden on todettu liittyvän läheisesti yhteen (Sohlman 2003). Tästä johtuen äitiysneu-
volassa on synnyttäjän ja hänen perheensä tarpeisiin paneuduttava entistä kokonaisvaltai-
semmin, perhekeskeisemmin mutta myös yksilöllisemmin, laajemmin ja syvällisemmin.
On tärkeää, että terveydenhuollossa tarjotaan vaihtoehtoja erilaisille perheille (ks. Kouri
ym. 2001). Kuitenkin isien asiakaslähtöisyyden toteutuminen on peruslähtökohta perheen
hyvinvoinnin/terveystottumusten muodostumiseen osallistumisen ja isän itsensä terveyden
edistymisen vuoksi.

Perheenlisäys on merkittävä vaihe miehen elämässä. Tuolloin miehen on todettu muut-
tavan terveyskäyttäytymistään terveyttä edistävään suutaan (Clinton 1987, Hyssälä 1992,
Hyssälä ym 1992, Hyssälä ym. 1995). Lasten terveystottumusten sosiaalistumiseen on mer-
kitystä molemmilla vanhemmilla. Suomalaisten vanhempien merkitystä 5. luokan oppilai-
den liikuntaharrastuksessa tutkivat Rautava ym. (2003). Tutkimuksen mukaan vanhempien
merkitys lastensa liikuntaharrastukseen sosiaalistumisessa kannustamalla ja tukemalla
sekä osallistumalla jollain tavalla yhdessä lapsen kanssa oli tärkein tekijä. Greendorferin ja
Lewkon (1978) mukaan perheen isä on kaikista tärkein tekijä sekä tyttöjen että poikien
urheiluun sosiaalistumisprosessissa (vrt. myös McPherson ym. 1989).

Terveydenhuollossa perhe on aina ollut hoitotyön asiakkaana. Hoitoon hakeutunut per-
heenjäsen on ollut aktiivinen hoitoon osallistuja, ja muut perheenjäsenet ovat olleet ikään
kuin hoitotyön toimintojen taustalla. Perhe on kuitenkin potilaan ja asiakkaan hoitamisen
kannalta voimavara, jota tulisi osata hyödyntää. Perhekeskeisyys on hoidossa monitahoi-
nen ja laaja asia. Se voi merkitä hoitotyössä kahta asiaa. Perhe voidaan ensinnäkin ottaa
hoitoon mukaan taustatueksi, jolloin yksilö on hoidossa keskeinen. Toiseksi perhe itsessään
on hoitotyön keskeinen mielenkiinnon kohde ja yksittäinen perheenjäsen on toissijainen.
Tällöin perhe on kokonaisuus, joka on enemmän kuin jäsenensä. Hoitotieteellisen tutki-
muksen perhekeskeisyyden voidaan sanoa olevan vasta tulossa. Paunosen ja Vehviläi-
nen-Julkusen (1999) mukaan alle 5 % hoitotyön tutkimuksista on käsitellyt terveyden ja
perheen välisiä suhteita. 

Perheenjäsenen sairaus vaikuttaa perheenjäsenten elämään (Hentinen 1982, Hacklin
1982, Mesiäislehto-Soukka ym. 2004). Yhden perheenjäsenen terveysongelman löytymi-
nen koskee muitakin perheenjäseniä (Paunonen ja Vehviläinen-Julkunen 1999). Elintavat
ja nautintoaineiden käyttö opitaan sosiaalisissa ryhmissä. Laaksosen (2003) mukaan nuor-
ten tehokkain malli tupakoinnin aloittamiseen ja jatkamiseen on oman isän malli. Jos isä
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tupakoi, se vaikuttaa niin tyttärien kuin poikienkin tupakointiin tehokkaammin kuin tupa-
koivan äidin malli, jolla ei todettu olevan vaikutusta tupakoinnin aloittamiseen.

Äitiyshuollon kehittämiselle hyvinvointineuvolaksi on vahvat perustelut (vrt. Johansson
ja Jons 2002, Kangaspunta 2004, Rimpelä 2002, Vaininen ja Rostila 2002). Neuvolatyön
tulee olla isien näkökulmasta katsottuna asiakaskeskeistä perhekeskeisyyden lisäksi.
Simoilan (1999) mukaan asiakaskeskeisyys voi toteutua, jos kyetään paneutumaan syvälle
työntekijöiden työkäytäntöihin ja etsitään tapoja käsitellä myös auttamistyön ahdistusta ja
stressiä. Simoila (1999) kuvaa eri ammattikuntapohjaisia yhteistyömuotoja ja korostaa sitä,
että ne estävät moniammatillisten yhteismuotojen syntymistä. Moniammattillinen tiimityö,
johon myös äitiysneuvolassa/hyvinvointineuvolassa tulee pyrkiä, ei ole työnjaollinen muu-
tos vaan organisaation kulttuurimuutos. (ks. Vaininen ja Rostila 2002.) Tällaista muutosta
edellyttää äitiysneuvolan kehittäminen isien kokemukset huomioivaksi humanistiseksi,
kokonaisvaltaiseksi, asiakaslähtöiseksi ja perhekeskeiseksi yksiköksi, jonne perheen on
helppo ja miellyttävä tulla.

5.5 Jatkotutkimushaasteet

Isäksi kasvaminen ja isän mallina toimiminen vaatii kasvua, johon tarvitaan toisten tukea
ja kokemusten jakamista. Työn ja ajankäytön sovittelu vaatii mieheltä järjestelytaitoa ja
sopeutumiskykyä uuteen vaativaan tilanteeseen. Pienten lasten vanhemmat ovat lujilla.
Olisi tärkeää tietää millainen tuki ja mitkä keinot ovat isien kannalta elämää eniten hel-
pottavia. Toimiva parisuhde, vastuun ja rakkauden jakaminen perheessä edellyttää per-
heenjäsenten, etenkin miehen ja vaimon aikaisempien perhekokemusten käsittelyä. Siitä,
millainen merkitys aikaisempien kokemusten käsittelyllä on, ei ole tutkittua tietoa. Odot-
tavan perheen kohtaaminen palveluiden arvokkuuden ja äitisuuntautuneisuuden lisäksi
edellyttää isien aitoa huomioon ottamista ja tutkimustietoa tämän toiminnan perustaksi.
Oleellista on tutkia, miten äitiysneuvolaa kehitetään hyvinvointineuvolan suuntaan otta-
malla isät ja isien kokemukset paremmin huomioon.

Tässä tutkimuksessa esitettyjen tutkimustulosten perusteella esitän jatkotutkimushaas-
teiksi tutkimuksessa mukana olleiden samojen isien seurantaa fenomenologisella tutkimus-
otteella. Tämä mahdollistaisi isien kokemusten tarkastelun lasten kasvaessa ja kehittyessä.
Samalla voisi pohtia isän osallistumista lasten kasvatukseen ja terveyden edistämiseen
myöhempinä vuosina. Toisena jatkotutkimushaasteena esitän isien kokemusten tutkimusta
ammattiauttajien kohtaamisesta laadullisin tutkimusmenetelmin. Kolmantena jatkotutki-
mushaasteena esitän ammattiauttajien asenteiden, kokemusten ja täydennyskoulutustar-
peen tutkimista vaiheessa, jolloin isien mukaan ottamista aletaan tietoisesti lisätä ja uusia
työmuotoja kehittää perheiden ja isien terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi hyvinvointi-
neuvolaksi. Uusien työmuotojen käyttöönotto edellyttää asiantuntijakoulutusta, jossa mies-
ten terveyteen/isien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet voidaan huomioida niin
sisällöllisesti kun menetelmällisestikin.



6 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella esitän seuraavat johtopäätökset:
1. Äitiysneuvolaa kehitetään enemmän isiä ja isien kokemuksia huomioivaksi.
2. Isille mahdollistetaan yksi neuvolakäynti ilman äitejä keskustelun mahdollistami-

seksi.
3. Sukupuolten väliset erot otetaan huomioon äitiysneuvolatoiminnassa täysimääräisinä

siten, että isien terveydentila huomioidaan isien itsensä esille tuomana tai ammatilli-
sessa keskustelussa ilmentymä tai muin asiantuntijamenetelmin.

4. Miehiin ja isiin kohdistuvaa tutkimustietoa hyödynnetään äitiysneuvolassa nykyistä
laajemmin.

5. Isiä kannustetaan olemaan merkityksellinen henkilö sosialisaatioprosessissa per-
heensä ja lastensa terveyden edistäjinä.

6. Äitiysneuvolaa kehitetään humanistiseksi, kokonaisvaltaiseksi, asiakaslähtöiseksi ja
perhekeskeiseksi hyvinvointineuvolaksi.
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Liite 1 Arvoisa isä
Onnittelut perheenlisäyksen johdosta!

Lähestyn Sinua koskien väitöskirjatutkimustani, josta olet saanut tietoa kätilöiltä. Olen Oulun yliopiston
jatko-opiskelija ja opiskeluni edellyttää tutkimustyön tekemistä. Työni käsittelee isien kokemuksia, joista olen
kiinnostunut. Tavoitteenani on käyttää laadullista tutkimusmenetelmää, joka menetelmä edellyttää avoimia,
keskustelunomaisia haastatteluja isien kanssa kahden kesken. Haastattelu vie aikaa 1 ½ - 2 tuntia ja tapahtuu
noin 3 kk kuluttua vaimonne synnytyksestä. Mahdollinen toinen haastattelu toteutuu, kun lapsenne on noin 3
vuoden ikäinen. Haastattelu ja nauhoitetaan.

Työni nimi tullee olemaan perheenlisäys isien kokemana ja sen tuloksia käytetään mm. isille suunnattujen
palvelujen kehittämisessä terveydenhuollossa. Henkilöllisyytesi ei tutkimuksessa tule esille, eikä tietojasi anneta
ulkopuolisten käyttöön. Osallistuminen on vapaaehtoista, siitä voi luopua milloin itse tahtoo.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan tutkimukseeni, pyydän, että täytät oheiset kohdat ja vahvistat
halukkuutesi allekirjoituksellasi. Palauta ilmoituksesi suljetussa kirjekuoressa osaston kansliaan. Kiitos!

Helinä Soukka, KM, THM, lehtori 
0400-672235

Nimi: ___________________________________ Ikä: ____________________

Ammatti: _______________________________ Monesko lapsi syntyi? _______

Osoite: ____________________________________________

Puh: ______________________________________________
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Liite 2 Suostumus tutkimushaastatteluun
Tutkimuksen nimi: Perheenlisäys isien kokemana

Tutkija: Helinä Soukka
GSM: 0400672235

Arvoisa tutkimukseeni ilmoittautunut!

Olet ilmoittautunut tutkimukseeni, joka sisältää 1-2 avointa keskustelunomaista haastattelua. Nyt on meneillään
haastattelun ensimmäinen kierros, johon olet lupautunut. Osallistuminen on vapaaehtoista. Kiitos, että tulit
mukaan!

Haastattelu on keskustelunomainen tilanne, joka vie aikaa 1½–2 tuntia ja se nauhoitetaan. Henkilöllisyyttäsi ja
Sinua koskevaa haastatteluaineistoa ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Haastattelusi sisältöä ei käytetä sellaise-
naan vaan tutkimustuloksina isiin suunnattujen toimintojen/palvelujen kehittämiseen mm. terveydenhuollossa
perheenlisäyksen yhteydessä.

Nimi: ____________________________________
allekirjoitus

Osoite: ___________________________________

Puh. _____________________________________
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Liite 3 Suostumus tutkimushaastatteluun
Tutkimuksen nimi: Perheenlisäys isien kokemana

Tutkija: Helinä Soukka 
GSM: 0400672235

Arvoisa tutkimukseeni ilmoittautunut

Olet ilmoittautunut tutkimukseeni, joka sisältää 1–2 avointa keskustelunomaista haastattelua. Nyt on meneil-
lään haastattelun toinen kierros, johon olet lupautunut. Osallistuminen on vapaaehtoista. Kiitos, että tulit
mukaan! 

Haastattelu on keskustelunomainen tilanne, joka vie aikaa 1½–2 tuntia ja se nauhoitetaan. Henkilöllisyyttäsi ja
Sinua koskevaa haastatteluaineistoa ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Haastattelusi sisältöä ei käytetä sellaise-
naan vaan tutkimustuloksina isiin suunnattujen toimintojen/palvelujen kehittämiseen mm. terveydenhuollossa
perheenlisäyksen yhteydessä.

Nimi: ____________________________________
allekirjoitus

Osoite: ___________________________________

Puh. ____________________________________________
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