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Ilmastonmuutoksen merkitys tämän päivän ihmisten tunteissa, elämän suunnitelmissa ja valinnoissa, 
lisääntyy tiedon myötä koko ajan. Huoli ilmaston lämpenemisestä   aiheuttaa yhä useammalle myös 
ilmastoahdistusta. Samaan aikaan ristiriitaisia tunteita herättävät uutiset Suomen syntyvyyden 
selkeästä laskusuhdanteesta ja perheenlisäyksen aiheuttamasta kuormittavuudesta maapallolle. 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia ilmastonmuutos 
herättää kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmissa, ja vaikuttaako ilmastonmuutos 
opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmiin.  

Tutkimuksessa käytettiin eläytymismenetelmää, jonka avulla aineistoa kerättiin kahden 
kehyskertomuksen kautta varioimalla ilmaston lämpenemisen tilaa. Kehyskertomukset kohdennettiin 
eteläsuomalaisen yliopiston ensimmäisen vuoden kasvatustieteen opiskelijoille, joiden 
vastaustarinoiden kautta saatiin tutkimustuloksia. Aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisellä, 
teoriaohjaavia piirteitä sisältävällä teema-analyysilla. 

Vastaajat toivat esille tuntemuksiaan monipuolisesti. Ilmastonmuutos herätti erilaisia tunteita ja 
tuntemuksia. Helpotus, huojentuneisuus ja oikeutus perheenlisäykseen huokui niistä vastauksista, 
joissa ilmaston lämpeneminen oli saatu hidastumaan. Pelko ja ahdistus korostuivat erityisesti 
tarinoissa, joissa ilmasto lämpenee luultua nopeammin. Ahdistus näytti saavan aikaan suunnitelmia 
sekä omissa että lasten kasvatukseen kohdistuvissa kestävien elintapojen ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen liittyvissä toimissa. Tarinoissa, joissa ilmaston lämpeneminen oli saatu hidastumaan, 
oltiin yleisemmin huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maapallolle, kun taas tarinoissa, 
joissa ilmasto lämpenee luultua nopeammin, huoli keskittyi useammin tulevan lapsen elämään 
muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. 

Riippumatta siitä, kumpaan kehyskertomukseen vastaajat olivat tarinansa kirjoittaneet, 
ilmastonmuutos ei näyttänyt vähentävän lapsensaantihalukkuutta. Molempien tarinoiden vastaajat 
tuntuivat korostavan enemmän yksilön tarvetta päättää itse lapsensaantiin liittyvistä haaveistaan, ja 
pitää nämä haaveet erillään ilmastonmuutoksesta.  

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettäviä, mutta ne voivat ehkä antaa suuntaviivoja 
tämän hetken tilanteesta aihepiirissään, sillä ainakaan kasvatustieteen opiskelijoiden perheen- 
lisäyksen mahdollisuus ei näyttäisi olevan uhattuna ilmastonmuutoksen vuoksi. Huomion arvoinen 
asia mahdollisia jatkotutkimuksia silmällä pitäen on, että tutkimukseen osallistui vain yksi mies. Olisi 
mielenkiintoista tietää, minkälainen merkitys sukupuolella on aiheeseen liittyen. 
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1 JOHDANTO  

 

Ilmastonmuutoksen merkitys maapallolle, ihmisille, eläimille ja kasveille on 

viimeisten vuosien aikana noussut ykkösaiheeksi uutisissa ja mediassa.  Sitä 

voidaan pitää yhtenä suurimpana olemassaoloamme uhkaavana vaarana 

esimerkiksi ydinsodan ja pahojen pandemioiden ohella.   

Maapallon ilmaston lämpenemisestä on tieteellisiä todisteita   vuosikymmenten 

ajalta. Öljy-yhtiöt ovat jo 1950- luvulla teettäneet tutkimuksia ilmastonmuutoksesta 

omiin tarkoitusperiinsä, jättäen tulosten merkityksen maapallolle omaan arvoonsa. 

Ilmastomme on lämmennyt noin asteen esiteollisesta ajasta, ja ilmaston 

lämpenemisen seuraukset, kuten sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen, sademetsien 

pieneneminen, meren pinnan nousu ja aavikoitumisen eteneminen, ovat nykyisin jo 

selkeästi nähtävissä. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) on kerännyt ilmastonmuutostietoa 

vuodesta 1990, ja sen julkaiseman raportin (2018) mukaan maapallon 

lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen, päästöjen vähentäminen ei yksin riitä, 

vaan hiilidioksidia on pystyttävä myös poistamaan ilmakehästä. Tarvitsemme siten 

radikaaleja muutoksia sekä tuotannossa että kulutuksessa saadaksemme estetyksi 

esimerkiksi laajenevan eläinlajien elinympäristöjen menettämisen tai veden 

puutteesta kärsivän ihmismäärän lisääntymisen. (Ilmasto-opas.fi.) Me siis 

tiedämme, että ilmasto lämpenee, se tapahtuu suurilta osin ihmisten toiminnan 

seurauksena, ja meillä on keinoja lämpenemisen rajoittamiseen, mutta emme vielä 

tiedä tarkemmin, ovatko keinot riittäviä ja tietyn ajan puitteissa toteutettavia. 

Ilmastonmuutosta voidaan pitää ajallisen ja avaruudellisen tilansa vuoksi hyvin 

määrittelemättömänä ilmiönä, joten sitä on vaikea hahmottaa. Ilmastonmuutoksen 

olemassaolon hahmottamisen ja käsittämisen ongelmallisuutta voisi kuvastaa hyvin 

Timothy Mortonin (2013) käsite hyperobjekteista, joilla hän viittaa olioihin, jotka ovat 

olemassa, mutta niin laajasti ajallisesti ja avaruudellisesti jakautuneina suhteessa 

ihmisiin, että ne ylittävät käsityskyvyn. Ne ovat siten hallitsemattomia, sillä niitä ei 

voi paikantaa tilallisesti, ajallisesti tai kokemuksellisesti eikä niiden syntymistä tai 
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katoamista voi havaita. (Morton 2013; ks. myös Saari & Värri 2017, 406; Värri 2018, 

101-102.) Ilmastonmuutosta on siten hankala käsitellä; olisi helpompaa ajatella, että 

se tapahtuu jossain muualla, joillekin muille, joskus tulevaisuudessa. Ja lisäksi, 

koska ilmastonmuutos voidaan kokea hyvinkin pelottavana ja hallitsemattomana 

ilmiönä, ihmiset voivat sen myötä kokea menettävänsä myös oman elämänsä 

hallinnan. 

Julkisuudessa kiistellään edelleen jatkuvasti siitä, minkälainen osuus ihmisillä 

on ilmastonmuutoksessa ja millaisia sen vaikutukset ovat. Maria Ojala (2016, 331) 

toteaa, että tieteellisten tutkimusten ja median mukaan erityisesti länsimaalaiset 

ihmiset ovat kaikki osa tätä ongelmaa omine arkipäiväisine valintoineen.    

Ympäristöasioihin puuttuminen onkin hankalaa ristiriitaisten viestien, poliittisten 

kiistojen ja esimerkiksi ilmastotieteen monimutkaisuuden vuoksi (Pihkala 2017b,12). 

Voimme arvioida ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä vain rajoitetusti perustuen 

tutkijoiden havaintoihin ja näihin suhteutettuihin ennusteisiin. Vaikka   tiedeyhteisö 

ja suuri yleisö ovatkin vakuuttuneet tilanteen vakavuudesta, myös epäily 

ilmastonmuutoksen liioittelusta, ilmiön ohittaminen, kieltäminen tai 

välinpitämättömyys ovat edelleen tyypillisiä ihmisten suhtautumistapoja. Ilmaston 

lämpeneminen on tapahtunut kiihtyvällä vauhdilla, ja se herättää paljon tunteita, 

joiden kanssa on tultava toimeen ja opittava elämään. 

Samaan aikaan ilmaston lämpenemisen kanssa Suomessa on havahduttu 

lasten syntyvyyden romahdusmaiseen laskuun. Syntyvyys on laskenut jo usean 

vuoden ajan. Bergin, Miettisen, Tammisalon ja Rotkirchin (2017, 21) mukaan 

syntyvyyden jatkuvaa alenemista kehittyneissä yhteiskunnissa ei ole pystytty 

tieteellisesti selittämään. Kyse on selkeästä trendistä, jonka lopputulosta tai syitä ei 

tiedetä. Emme tiedä, kuinka alas syntyvyys laskee tai miksi ihmiset saavat 

vähemmän lapsia, vaikka esimerkiksi perhepolitiikka kehittyy, ja lasten ja koko 

väestön hyvinvointi kasvaa.  Tilastokeskuksen väestöennusteessa vuodelta 2019 

todetaan, että Suomessa ei 15:n vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa, jossa 

syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee, jos syntyvyys pysyy samalla tasolla kuin nyt 

on havaittu. Nykyisellä kehityksellä maamme väkiluku lähtee laskuun vuonna 2031.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tunteita 

ilmastonmuutos herättää kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäys 

suunnitelmissa ja vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin, ja 

erityisesti, onko vaikutus lapsensaantihalukkuutta vähentävä. Ilmastonmuutoksen 

luoma jännitteisyys voi luoda lisää haasteita perheenlisäyssuunnitelmiin, joten 

voitaneen myös olettaa, että ilmastonmuutoksen luomat tunnetilat voisivat vähentää 

perheenlisäyssuunnitelmia. Tutkimuksen aihepiiri nousi näkyvämmin julkisuuteen 

aiheeni rajaamisen jälkeen syksyllä 2019 Iltasanomien julkaistua kyselyn, joka liittyi 

Suomen syntyvyyden laskusuhdanteeseen. Kyselyssä 13 % kielteisesti lasten 

hankkimiseen suhtautuvista lapsettomista vastaajista kertoi, että voisi muuttaa 

kantaansa, jos ilmastonmuutosta ei olisi. (Särkkä 2019.) 

Taustoitan teoriaosuudessa perheenlisäykseen liittyvää aihepiiriä 

tarkastelemalla niiden aikaisempien tutkimuksien tuloksia, joissa on kiinnitetty 

huomiota perheenlisäyssuunnitelmien lykkäämiseen ja epäröintiin tai 

vapaaehtoiseen lapsettomuuteen sekä näiden syihin. Tunteiden merkitys 

inhimillisessä elämässä on olennaista, sillä tunteet ovat läsnä kaikissa yksilön 

elämän alueilla.  Luon ensin silmäyksen tunteiden määrittelyyn ja luonteeseen, ja 

tämän jälkeen keskityn tunteisiin ja ahdistukseen ilmastonmuutoksessa.  Käsittelen 

myös kieltämistä ilmastoahdistuksessa, koska sitä pidetään ensisijaisena 

defenssimekanismina ilmiöön liittyen, ja se aiheuttaa ihmisissä erilaisia tunne- ja 

käyttäytymisreaktioita.  Käytän tunteiden rinnalla myös tuntemus -käsitettä 

kuvaamaan esimerkiksi ahdistusta. 

Tein tutkimuksen käyttäen aineiston hankintaan eläytymismenetelmää, jonka 

kehyskertomukset kohdensin sähköpostilla eteläsuomalaisen yliopiston 

kasvatustieteen opiskelijoille. Tutkimuksen sisällönanalyysin tein aineistolähtöisen 

tematisoinnin kautta. Kehyskertomusten varioinnin kautta selvitin, mitä eroja 

ilmaston lämpenemisen tila tuottaa vastaustarinoissa. Vastaustarinoiden kautta hain 

tuloksia kysymyksiin, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia ilmastonmuutos herättää 

kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmissa ja vaikuttaako 

ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin.  
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2  TEORIAVIITEKEHYS 
 

2.1 Perheenlisäyssuunnitelmat 
 

Perheenperustamista voidaan pitää yksilön elämänkaaren yhtenä merkittävimmistä 

asioista, ja siihen liittyy paljon tunteita parisuhteen luomisesta ja ylläpitämisestä 

lapsen syntymään ja vanhemmaksi tuloon.   Ilmastonmuutoksen voi olettaa lisäävän 

jännitteisyyttä perheenlisäyssuunnitelmiin, joten näistä seuraavat tunteet voivat 

myös vähentää perheenlisäyssuunnitelmia. Tätä oletusarvoa tukevat uutisoinnit 

hiilijalanjäljen suurenemisesta lapsen hankkimisen myötä.  Tutkijoiden mukaan 

kestävän kehityksen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää hedelmällisyysasteen 

vähentämistä, eli maapallon kantokyvyn kestävää ihmisväestön kokoa. Toisin 

sanoen lapsiluvun pienentäminen on yksi niistä teoista, joita tutkijat (Ripple ym. 

2017; Wynes ja Nicholas 2017, 1 - 7) korostavat yksilön vaikutusmahdollisuuksina 

ympäristön päästöjen vähentämiseksi, ja sen myötä maapallon tilanteen 

parantamiseksi.  Balmford, Cole, Fisher ja Sandbrook (2017, 260 - 269) painottavat, 

että yksilön hiilijalanjäljen alentaminen voidaan saavuttaa tehokkaimmin sellaisten 

interventioiden avulla, jotka kohdistuvat ihmisten käyttäytymiseen esimerkiksi 

perheen koon suhteen. Tätä kautta tarkasteltuna syntyvyys voidaan siis nähdä 

globaalina ongelmana. Toisaalta monet nuoret aikuiset pohtivat ilmastonmuutoksen 

aiheuttamaa epävarmuutta tulevan lapsen elämän näkökulmasta. 

Syntyvyyden lasku ja perheenlisäyksen myöhentyminen huolestuttavat 

erityisesti läntisissä maissa. Mitä vähemmän lapsia syntyy, sitä hankalammaksi 

yhteiskunnan toiminta elämän eri aloilla muodostuu. Uusien sukupolvien puute alkaa 

vähitellen näkyä eri instituutioissa, kuten hoiva-, koulutus-, kulttuuri- ja muilla työn ja 

tuotannon aloilla.  

Pohdinnat yleisesti siitä, mitä perhe on, sekä empiiriset perhe- ja läheissuhteita 

käsittelevät tutkimukset kertovat, kuinka eletyn arjen monimuotoisuus ei vastaa 

sellaista perhekäsitystä, jossa   biologisten vanhempien ja lasten muodostama 

yksikkö asuu yhteisessä asunnossa (Eerola & Pirskanen 2018, 16). Perhe 

käsitteenä voi tänä päivänä olla siten hyvinkin monimuotoinen. Tämän tutkimuksen 
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lähtökohtana on ajatus kahdesta aikuisesta, jotka suunnittelevat perheenlisäystä tai 

siitä luopumista.  

Tässä tutkimuksen osassa tarkastelen syntyvyyden laskusuhdanteen kehitystä 

Suomessa, perheenperustamisikää syntyvyyden taustatekijänä sekä niitä tekijöitä, 

jotka aikaisempien tutkimustulosten mukaan ovat antaneet suomalaisille nuorille 

aikuisille aihetta perheenlisäyssuunnitelmien epäröintiin, lykkäämiseen tai 

päätökseen olla haluamatta lapsia. Käytän tässä yhteydessä perheenlisäysilmaisun 

kanssa rinnakkain lastensaanti- ja lastenhankintasanoja riippuen tilanteen 

yhteydestä. Vaikka näillä sanoilla onkin selviä merkityseroja, suosin 

perheenlisäysilmaisun rinnalla ”lastensaanti”- ilmaisua. Lastenhankinta mielletään 

helpommin suunnitelmalliseksi ja toisaalta myös ”kulutus”-luonteiseksi 

määritelmäksi, mikä voi tuntua epämiellyttävältä esimerkiksi lapsettomuudesta 

kärsivälle henkilölle. Lastensaanti sanana tuo helpommin sen mielleyhtymän, että 

lapsia saadaan, toisaalta mahdollisesti myös ilman omaa harkittua tahtoa.  

 

2.1.1 Lapsia syntyy yhä vähemmän 

 

Suomen lapsilukumäärä pienenee koko ajan aikaisempiin vuosikymmeniin 

verrattuna. Syntyvyys on laskenut miltei samalle tasolle kuin 1800-luvun 

nälkävuosina.  Hedelmällisyyden ennätysvuosia ovat olleet vuodet 1947 ja 1948, 

jolloin laskennallinen naisten elinaikanaan synnyttämien lasten määrä, eli 

kokonaishedelmällisyysluku, nousi 3,5:n tasolle. Tätä ei sen jälkeen ole saavutettu. 

Tämän jälkeen alkoi selkeä pudotus, ja vuonna 1969 Suomessa alitettiin 

sukupolvien uusiutumisen takaava 2,1 lapsen raja. Tuota uusiutumistasoa ei ole 

myöhemmin enää saavutettu. (Tilastokeskus, 2019.) Suomalaisnaiset, jotka ovat 

syntyneet toisen maailmansodan jälkeen, ovat saaneet keskimäärin noin 1,9 lasta. 

Vuonna 2016 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,57. (Berg, Miettinen, Tammisalo & 

Rotkirch, 2017, 16, 109.)   Tilastokeskuksen (2019) mukaan vuonna 2018 tuo luku 

oli 1,41, ja vuonna 2019 se laski edelleen päätyen lukuun 1,35. On todennäköistä, 

että tämä luku pienenee edelleen. Voidaan sanoa, että jo nyt tapahtuneen 

kokonaishedelmällisyyden laskun kesto ja jyrkkyys tarkoittaa melko selvästi pysyviä 

väestöllisiä muutoksia. (Berg ym. 2017, 16, 109.)   
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Vaikka syntyvyys onkin Suomessa vähentynyt yli sadan vuoden ajan, ja 

laskusuhdanne on ollut yllättävän pitkä ja jyrkkä, se ei kuitenkaan ole 

poikkeuksellinen. Myös muissa Pohjoismaissa syntyvyys on alentunut 

vuosituhannen alun syntyvyyden nousukauden jälkeen, ja se on pysynyt Suomen 

kanssa samalla tasolla.  Näyttääkin siltä, että 2000-luvun alku suosi Pohjoismaissa 

lasten saamista tavalla, joka muuttui 2010-luvulla. Syytä tähän ei vielä tiedetä. (Berg 

ym. 2017, 11, 14.) Monet suomalaisten perheellistymiseen ja vanhemmuuteen 

vaikuttavat toimintatavat ovat siis selvästi   muuttumassa.  

 

2.1.2 Perheenperustamisikä syntyvyyden taustatekijänä 

 

Enemmistö Suomen nuorisosta toivoi 1970-luvulla väljyyttä liiton solmimisen ja 

lastenhankinnan välille. Neljässäkymmenessä vuodessa tilanne kääntyi jo aika lailla 

päälaelleen. Vuonna 2007 suomalaisista suurin osa oli sitä mieltä, että lapsia pitäisi 

hankkia yksilön elämässä aikaisemmin kuin mitä todellisesti tapahtuu. (Miettinen & 

Rotkirch 2008, 118.) 

Syntyvyyden laskun voidaan katsoa johtuvan suurelta osin siitä, että 

vanhemmuutta lykätään elämänkaaressa yhä myöhemmäksi, sillä nykyinen 

syntyvyyden aleneminen on tapahtunut erityisesti nuorissa ikäryhmissä. 

Hedelmällisyys on vähentynyt eniten alle 25-vuotiaiden keskuudessa, vaikkakin 

jossain määrin myös 25–34-vuotiaiden keskuudessa. Suomessa äidiksi tulemisen 

ikä on 1970-luvulta lähtien noussut, ja oli vuonna 2015 lähes 29 vuotta. (Berg ym. 

2017, 17.) Vuonna 2018 tuo ikä ylitettiin ja äidiksi tultiin 29,4 vuotiaana 

(Tilastokeskus 2019).  

Perheenperustamisikä vaihtelee sosiaaliluokan mukaan. Vähemmän 

koulutusta hankkineet, ei niinkään etuoikeutetuista taustoista tulevat ihmiset saavat 

lapsia keskimäärin aikaisemmin kuin korkeamman koulutuksen hankkineet, 

ylempien sosiaaliluokkien jäsenet. Tämä ero on näkynyt vuosikymmeniä Suomen 

lisäksi myös muissa Pohjoismaissa ja länsimaissa. Muita lapsensaanti-ikään 

vaikuttavia tekijöitä ovat toimiala ja asuinalue; kätilöt, yrittäjät ja maanviljelijät sekä 

maaseudulla asuvat henkilöt saavat lapsia nuorempina kuin kaupungeissa elävät 

muissa ammateissa toimivat. (Berg ym. 2017, 18.)  
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2.1.3 Vanhemmaksi vai ei? 

 

Parisuhteen vakiintuminen ja lastensaanti ovat tapahtumina erkaantuneet toisistaan 

1970- luvulta lähtien. Pariskunnat myös seurustelevat ja elävät pidempään yhdessä 

ennen mahdollista vanhemmuutta. Näin yksilöllä ja pareilla on enemmän 

valintamahdollisuuksia, mutta samalla myös enemmän rasitteita liittyen 

päätöksentekoon, haluaako yleensäkään lapsia, ja miksi. (Berg, Miettinen, 

Tammisalo & Rotkirch 2017, 30 – 31.) 

 

Vuonna 2002 väestöliiton perhebarometrissa lapsettomista alle 30-vuotiaista 

vastaajista ainoastaan viisi prosenttia ei aikonut hankkia lainkaan lapsia. (Paajanen 

2002, 41.) Vuonna 2008   nuorista miehistä jo kuusitoista prosenttia ja naisista 

kaksitoista prosenttia luopui lapsenhankinta-aikeista (Miettinen & Rotkirch 2008, 95).  

Mediassa käytyjen keskustelujen mukaan vapaaehtoinen lapsettomuus 

näyttäisi edelleen lisääntyvän. Vuoden 2015 perhebarometrissa tarkasteltiin myös 

lähemmin lisääntyneen vapaaehtoisen lapsettomuuden taustatekijöitä. Miehet, 

pienituloiset ja kaupungissa asuvat ilmoittivat muita useammin, että eivät lainkaan 

halunneet lapsia. (Berg ym. 2017, 31.)  

Syyt lapsenhankinnan lykkäämiseen liittyivät 2002 esimerkiksi keskeneräisiin 

opintoihin, taloudelliseen epävarmuuteen, kokemukseen kypsymättömyydestä tai 

vauvakuumeen puutteeseen. Elämästä nauttimisen syyt korostuivat erityisesti 18-23 

vuotiailla lapsettomilla vastaajilla. (Paajanen 2002, 48, 54.) Vuonna 2008 syinä 

opinnot, ja taloudelliset syyt erityisesti naisilla, toistuivat.  Kumppanin puute ja halu 

edetä uralla tulivat nyt esiin syinä epäröidä tai siirtää vanhemmaksi tuloa. 

Elämäntyyliin liittyvät tekijät korostuivat niillä, jotka eivät halunneet lainkaan 

vanhemmiksi. (Miettinen & Rotkirch, 2008, 93 – 95.) Selkeinä lapsenhankinnan 

esteinä nousivat vuonna 2015 esiin ” halu tehdä muita minua kiinnostavia asioita” ja 

"joutuisin luopumaan nykyisestä elämäntyylistäni". Näiden merkitys nuorten 

aikuisten mielissä oli kohonnut huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. (Berg 

ym. 2017, 75.)  
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Vuoden 2017 nuorten aikuisten haastatteluissa korostuivat seuraavat syyt olla 

hankkimatta lapsia: Ei vauvakuumetta, lapsiperheen arki pelottaa, ura on tärkeämpi, 

parisuhde on tärkeämpi, ei halua lapselle huonoa elämää, ei halua lasta ja ei pidä 

lapsista (Berg ym. 2017, 36). Erityisesti korkeasti koulutetut naiset tiedostivat ja 

olivat ahdistuneita perheenperustamisen lykkäämisen hyvistä ja   huonoista puolista. 

Lykkäämisen syyt olivat hyvin moninaisia liittyen esimerkiksi matkustamisesta tai 

nukkumisesta oman itsensä menettämisen pelkoon.  Toinen syy lykätä 

lapsensaantia liittyi elämänkulkuun, esimerkiksi opiskeluun tai työntekoon. Kolmas 

syy oli eksistentiaalisuuteen liittyvä; elämän tarkoitus ja se, onko vastuu lapsesta 

uhka vanhemman identiteetille vai sen täyttymys. (Berg ym. 2017, 85.) 

Vapaaehtoista lapsettomuutta ei esiintynyt kovin laajasti ja suhtautuminen siihen oli 

ristiriitaista. Sitä pidettiin usein outona, ja sille vaadittiin selitystä. Jotkut olivat sitä 

mieltä, että lapseton ei halua lapsia, toiset kertoivat elämäntyylin tai kumppanin 

puutteen sanelemasta lapsettomuudesta. (Berg ym. 2017, 46-47, 111.)  

Näyttäisi siltä, että viimeisen vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana lapsen 

saannin lykkäämis- ja luopumissyissä on nähtävissä taloudelliseen epävarmuuteen 

ja opiskeluun liittyvien syiden toistuminen. Epävarmuus tulevaisuudesta tuntuu 

näissä yhteyksissä korostuvan. Perhe-elämä koetaan nykyisin arvoiltaan kuitenkin 

tärkeämpänä kuin työelämään liittyvät tavoitteet (Kontula 2018, 61). Tämä voisi 

osaltaan vaikuttaa perheenlisäyspäätökseen. Työn ja perheen yhteensovittamisen 

helpottaminen voisi ehkä olla osa ratkaisua Suomen laskeneelle syntyvyydelle 

(Sorsa & Rotkirch 2020, 10). Toisaalta vuoden 2018 perhebarometrin kyselyssä 

otettiin kantaa siihen, että yhteiskunnan tulisi kunnioittaa monen nuoren päätöstä 

luopua lastenteosta vähentääkseen ilmastokuormitusta (Kontula 2018,108).  

Ilmastonmuutoksen merkitystä voidaankin lähtökohtaisesti pitää epävarmuustekijän 

lisääjänä perheenlisäyssuunnitelmissa.  

 

2.2 Tunteet 
 

Tunteita on pyritty luokittelemaan monin eri tavoin erilaisissa tunneteorioissa. 

Ympäristöahdistusta ja -tunteita tutkinut Panu Pihkala (2019, 18) luettelee 

tunneteorioista esimerkiksi ajattelun merkitystä painottavat kognitiiviset tunneteoriat, 
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ympäristötekijöiden vaikutusta korostavat behavioristiset tunneteoriat, tunteiden 

evolutiivista roolia painottavat biologis - fysiologiset tunneteoriat, sosiaalisten 

suhteiden merkitystä korostavat sosiaalis -kulttuuriset tunneteoriat sekä 

tiedostamattomia näkökulmia korostavat psykodynaamiset tunneteoriat. Huolimatta 

siitä, että tunneteorioita voidaan eritellä toisistaan, niissä esiintyy usein keskenään 

samoja piirteitä.  Simo Knuuttila (2017, 148) huomauttaa myös, että tunneteorioiden 

esityksille länsimaisessa perinteessä on tyypillistä niiden historiallinen 

kerroksellisuus siten, että ne rakentuvat aikaisemmille teoksille, ja tämän vuoksi 

samat kuvaukset tietylle tunteelle tyypillisistä muutoksista ja käyttäytymisestä sekä 

samat konkreettiset esimerkit saattavat toistua vuosisadasta toiseen. 

Tunneteorioiden painotuksiin vaikuttaa luonnollisesti tarkastelukulman valinta. 

Ympäristötunteisiin liittyviä tunneteorioita on kehitelty pääsiassa vasta 2000-luvulla. 

Keskityn tässä luvussa ensin tunteiden määrittelyyn, jonka jälkeen tarkastelen 

tiedostamattomien ja tiedostettujen tunteiden merkitystä ilmastonmuutoksessa. 

 

2.2.1 Tunteiden määrittelyä  

 

Suomen kieli ei arkikäytössä tee eroa termien affekti, tunne ja emootio välillä. 

Yleiskäsitteenä ”tunne” voidaan jakaa primaarisiin perustunteisiin eli affekteihin ja 

sekundaarisiin sosiaalisiin tai kulttuurisiin tunteisiin eli emootioihin. (Mäki-Kulmala & 

Waaramaa 2015, 8.) Primaareiden tunteiden katsotaan olevan biologisesti ja 

neurologisesti sisäsyntyisiä ja universaaleja (Eerola & Pirskanen 2018, 10). Ne ovat 

riippumattomia kielestä, ajattelusta tai käsitteellisistä edustuksista, ja ne ovat 

luonteeltaan välittömiä ja välittymättömiä (Von Scheve 2017, 40). Perustunteisiin 

voidaan sisällyttää esimerkiksi mielentila, mielenliikutus tai kiihtyneisyys.  Useimpien 

nykyajan emootiotutkijoiden mielestä   perustunteisiin voidaan lukea ilo, suru, viha, 

ja pelko sekä inho, ja yllätys tai hämmästys, ja ne ovat yhteydessä selkeään 

fyysiseen reaktioon. Perustunteet ovat myötäsyntyisiä, evoluution muovaamia 

tunteita, ja ne ovat siis kaikkialla maailmassa samankaltaisia ihmisen fyysisiä 

kokemisia, eikä niitä voi tai tarvitse opetella. (Mäki-Kulmala & Waaramaa 2015, 8.)    

Sekundaariset tunteet, eli emootiot, syntyvät primaarien tunteiden yhdistelmistä 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tällaisia kulttuurisidonnaisia tunteita ovat 
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esimerkiksi häpeä, syyllisyys ja rakkaus. (Eerola & Pirskanen 2018, 10.) Emootion 

kognitiivinen käsittely tuo siis mukanaan kulttuurisen tason. Emootio -käsite liittyy 

läheisesti liikkeeseen, prosessiin ja motivaatioon. Perustunteen ensireaktion 

jälkeinen tunneilmaisu voi tapahtua kulttuuristen tapojen ja tottumusten mukaisesti. 

Emootio on siten tahdonalaisempi, motivoidumpi ja kontrolloidumpi kuin affekti, jota 

voidaan siis luonnehtia tahattomaksi. (Mäki-Kulmala & Waaramaa 2015, 9.) 

Emootiot eivät siten ole ainoastaan henkilön sisältä kumpuavia tai vaistonvaraisia 

reaktioita, vaan niitä rakennetaan ja ne rakentuvat aktiivisesti. Niille annetaan 

merkityksiä sekä yksilö- että kulttuuritasolla, ja niitä voidaan pitää hyvinä tai pahoina, 

sekä tavoiteltavina tai välteltävinä. Voidaan myös pohtia sitä, onko tunteilla selkeä 

kohde tai kuinka välineellisiä ne ovat: Vihan tunteella on usein selkeä kohde, ja se 

voi toimia myös välineenä, jolloin se voi vahvistaa omaa toimijuutta ja muuttaa siten 

elämää. (Eerola & Pirskanen 2018, 11.). 

Tunteita on kuvattu myös sen mukaan ovatko ne lyhytkestoisia, 

refleksinomaisia, kuten suuttuminen, vai pidempikestoisia mielialoja tai tunnetiloja, 

kuten masentuminen. Moraalisia näkökulmia korostavista tunteista kertoo 

esimerkiksi luottamuksen tunne. (Eerola & Pirskanen 2018, 10.) Tunteen laadusta 

kertoo se, koetaanko se kehossa miellyttävänä vai epämiellyttävänä. Kokemuksen 

ilmaisee siis kehon tila ja toiminta. Yksilön käyttäytymisen ymmärtämisen 

edellytyksenä on, että huomioidaan sekä hänen sosiaalinen että kulttuurinen 

ympäristönsä. (Mäki-Kulmala & Waaramaa, 2015, 9.)  

 Ympärillä oleva yhteisö, yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat siihen, mitä ja 

miten tunnetaan sekä kuinka tunteita on sopivaa tuntea, sillä tunteiden kokemisen 

mallit vaihtelevat eri yhteiskunnissa. Näin kulttuuri vaikuttaa yksilön 

tunnerepertuaariin. (Eerola & Pirskanen 2018, 11.) Tunteiden kehollisen 

ulottuvuuden ilmaisu korostuu etenkin silloin, kun niitä on vaikea kertoa sanallisesti.  

Pelko voidaan tuntea vatsassa kouraisuna, ulospäin tunne näyttäytyy kehonkielessä 

ja ilmeissä. Kulttuurinen tunteiden tulkitseminen ja ymmärtäminen riippuu siitä, 

kuinka oppii liittämään kehollisen tuntemuksen ja tietyn tunteen kokemisen toisiinsa. 

(Eerola & Pirskanen 2018, 12 – 13.) 
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Tunteista puhuttaessa päädytään siis asioihin, jotka käsittelevät mielen ja 

kehon suhdetta, yksilöllisten valintojen ja sosiaalisen vaikutuksen suhdetta, tai 

ajattelun ja tunteiden suhdetta (Pihkala, 2019, 16). Tunteiden voidaan myös sanoa 

olevan sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä, sillä tunteita koetaan yhteydessä muihin 

ihmisiin, eläimiin, kasveihin ja paikkoihin. Koska tunteet myös tarttuvat helposti, 

voidaan puhua myös kollektiivisista tunteista. (Pihkala, 2019, 17.)  

 

2.2.2 Tiedostetut ja tiedostamattomat tunteet ilmastonmuutoksessa  

 

Ilmastokeskustelut aiheuttavat helposti voimakkaita tunteita ja sosiaalisia jännitteitä. 

Thomas. J.  Doherty ja Susan Clayton (2011) ovat huomioineet ilmastonmuutoksen 

herättävän ihmisissä ahdistusta, huolta, surua, murhetta, menettämisen tunnetta, 

epätoivoa, turtumisen tunnetta, pelkoa, välinpitämättömyyttä ja avuttomuuden 

tunnetta. Länsimaissa tehtyjen tutkimusten mukaan nuorten ihmisten tunteissa 

suhteessa ilmastonmuutokseen ja muihin globaaleihin ympäristöongelmiin   

korostuvat erityisesti huoli, mutta myös surullisuus, turhautuminen ja viha ovat läsnä 

(Ojala 2016, 333). Robert Gifford ja Andreas Nilsson (2014, 141) huomauttavat, että 

ihmisten tapaan reagoida ympäristöongelmiin vaikuttavat monet tekijät, kuten 

lapsuudessa koetut asiat, yksilön persoonallisuus, paikkaan kiinnittyminen, arvot, 

maailmankatsomus ja poliittiset näkökulmat, koulutus ja tavoitteet sekä ikä ja 

sukupuoli.  

Suomessa korostuvat ympäristötunteiden tunnetaitojen puutteet erityisesti 

suuttumuksen, surun ja pelon suhteen, jotka patoutuvat erilaisiksi ahdistuksen ja 

masennuksen muodoiksi. Ympäristösurua ja -pelkoa ei pitäisi ohittaa positiivisen 

asennoitumisen alle, vaan niitä tulisi uskaltaa myös tuntea. (Pihkala 2019, 24 – 25.) 

Ashlee Cunsolo ja Neville. R. Ellis (2018, 275, 279) toteavat, että ekologinen suru 

jätetään usein huomioimatta, tai se puuttuu kokonaan ilmastomuutosta koskevissa 

kertomuksissa, politiikassa ja tutkimuksessa. Ekologista surua voidaan pitää 

oikeutettuna surun muotona ja reaktiona luonnossa koettuihin tai ennakoituihin 

menetyksiin. Onkin muistettava, että ilmastonmuutos ei ole vain abstrakti tieteellinen 

käsite, vaan se on lähde vielä melko tuntemattomalle tunne- ja psykologiselle kivulle. 
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Koska elämme poikkeuksellisten ekologisten menetysten aikaa, Cunsolo ja Ellis 

olettavat, että ekologisesta surusta tulee yhä yleisempi ihmisen vastaus 

antroposeenin kohtaamiin menetyksiin ja se antaa ihmisille mahdollisuuden kertoa 

itselleen, kuinka esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa heihin ja heidän yhteisöönsä. 

Jukka Välimäki ja Johannes Lehtonen (2009, 341, 343) huomauttavat, että jos 

kielteisiä tunteita ei käsitellä, yksilö voi tiedostamatta torjua ja kieltää asian, jolloin 

hän ajautuu   helposti passiiviseksi sivustakatsojaksi. 

Ympäristösyyllisyyttä on tarkasteltu useissa tutkimuksissa, mutta esimerkiksi 

ympäristösuuttumus kaipaisi lisäselvityksiä (Pihkala, 2019, 18).  Ympäristötunteet 

ovat usein jääneet pinnan alle, sillä tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on ollut 

vaikeaa (Pihkala 2019, 27). Lisäksi tunteisiimme vaikuttaa myös tiedostamaton 

mieli, jonka merkityksen ymmärtäminen tuo lisävalaistusta myös ilmastoon liittyvien 

tunteiden tulkinnassa. 

Psykodynaaminen tunteiden näkökulma korostaa ihmisen sisäistä 

kokemuksellisuutta ja henkilökohtaista merkityksenantoa.  Psykodynaamisen 

ihmiskäsityksen mukaan yksilön ajatuksiin ja toimintaan vaikuttaa tiedostamaton 

mieli (Lertzman 2015, 7).  Koska ihmisen ajatukset eivät aina ulotu tietoisen mielen 

valtaan, pysymme aina jossain määrin itsellemme tuntemattomina, jolloin totuus 

itsestä voi joskus ilmetä irrationaalisena ja pelottavanakin (Dodds 2011, 33). Yksilön 

tieto ilmastonmuutoksesta voi muodostua niin traumaattiseksi, että sitä on tuskallista 

ja vaikea edes ajatella (Dodds 2011, 59).  

Antti Saari (2016, 23, 30) kuvaa ns. traumaattisen tiedon torjumista omasta 

tietoisuudesta, jotta yksilö voisi ylläpitää itsestä ja ympäröivästä maailmasta 

muotoutuneet käsityksensä. Traumaattisen tiedon oppimiseen vaikuttaa psyyken 

sekä tietoiset että tiedostamattomat tekijät ja dynamiikka näiden välillä. 

Traumaattisen tiedon oppiminen on prosessi, jossa yksilö muuttaa kokemuksen 

kautta omaa henkilökohtaista suhdettaan tietoon. Se ei siis ole vain tiedon itsenäistä 

konstruoimista, vaan syvästi transformatiivinen prosessi, jossa yksilön ymmärrys 

itsestään   laajenee. Yksilön tietoa ja ymmärrystä ihmisen vaikutuksesta 

ilmastonmuutokseen voidaan pitää hyvänä esimerkkinä tällaisen traumaattisen 
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tiedon kohteesta. Pihkala (2017b, 79) puolestaan toteaa maailman ympäristötuhojen 

kohtaamisen myötä menetetyn tulevaisuususkon aiheuttaneen monille traumoja. 

Ilmastoahdistukseen liittyviin tunteisiin sisältyy hyvinkin erilaista dynamiikkaa 

riippuen siitä, minkälaisessa yhteisössä niitä koetaan. Joissakin yhteisöissä tunne-

energiat purkautuvat vihaisina, toisissa kyynisinä ja ironisina, kun taas joissakin 

tunneilmastot kanavoidaan intona ja toiveikkuutena voimaantuminen saavuttaen, 

mutta kuitenkin loppuun palamisen riski mahdollistaen, koska surun ja epätoivon 

tunteita ei kohdata yhdessä. (Pihkala 2019, 27.) Ymmärrys tunteiden sanottamisen 

tärkeydestä on siten merkittävää. 

Pihkala (2017b, 22) toteaa, että tunteista kertovat sanat, jotka liittyvät myös 

ympäristöahdistukseen kuten pelko, avuttomuus ja viha ovat usein vaikeasti 

rajattavia. Yhtä aikaa näiden tunteiden kanssa on osattava huomioida, että 

ympäristöön ja luontoon liittyvät positiiviset ilon, turvallisuuden ja onnen tunteet ovat 

juuri niitä tunteita, jotka ihmisillä on uhattuina ympäristöuhkien yhteydessä. Juuri 

tämä tekee ympäristöahdistuksesta niin vakavaa. 

 

 2.3 Ilmastoahdistus 
 

Ympäristöahdistuksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleisesti kaikkea ympäristöön 

liittyvää ahdistuksen aiheuttajaa, kuten esimerkiksi ydinjätteisiin liittyviä ongelmia. 

Pihkalan (2019, 69) mukaan ilmastonmuutoksesta on tullut niin keskeinen 

ympäristöuhka, että ilmastoahdistuksen voidaan sanoa olevan 

ympäristöahdistuksen yleisin muoto.   

Osa ihmisistä saa jopa psykosomaattisia oireita, kuten vatsakipua tai 

päänsärkyä kuullessaan ympäristötuhoihin liittyvistä uutisista. Selkeästi useammat 

kokevat henkisiä oireita, kuten masennusta. (Doherty & Clayton 2011; Pihkala 

§2017a, 4.) Ympäristöhuolta tutkittaessa etenkin nuorten on osoitettu potevan sitä 

paljon erityisesti ilmastonmuutokseen liittyen (Aapola-Kari & Wrede-Jäntti 2016, 

168; Ojala 2016, 333; Pihkala 2017a). Ilmastohuoli on puolestaan yhdistetty 

stressiin, ahdistukseen ja masennukseen, ja erityisesti alle 35-vuotiaiden naisten, 

jotka ovat ympäristöorientoituneita, on todettu olevan asian suhteen 

huolestuneimpia (Searle & Gow 2010, 362, 376).  Renee Lertzman (2015) on 
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tutkimuksissaan todennut, että ilmastonmuutos voi aiheuttaa ihmisissä lamaannusta 

ja ympäristömelankoliaa. Ahdistuksen tarkempi määrittely osoittaa, että asiaan liittyy 

masennuksen lisäksi monia erilaisia tunteita, kuten pelkoa, avuttomuutta, epätoivoa 

ja vihaa (Miceli & Castelfranchi 2010, 264–265; Pihkala 2017a, 4).  Ahdistus voi 

myös näyttäytyä aktivoivana tekijänä nuorten ilmastonmuutokseen suhtautumisen 

yhteydessä. Ahdistus näyttää pysäyttävän yksilön sen hetkisen toiminnan ja 

aktivoivan kognitiiviset toiminnot siten, että yksilön suhtautuminen ulkomaailmaan ja 

arviot siitä ovat keskittyneempiä, ja hän motivoituu ajattelemaan kriittisemmin. Siksi 

huolenaihetta ja ahdistusta voi pitää ensimmäisenä askeleena kohti kiinnostusta ja 

sitoutumista suurempiin yhteiskunnallisiin aiheisiin. (Ojala 2016,336.) 

Käytännössä ahdistuksella voidaan katsoa olevan kaksi pääulottuvuutta, jotka 

ovat toisiinsa kytköksissä. Ensiksi on käytännön tilanteisiin liittyvä jännityksellä ja 

levottomuudella latautunut ahdistus ja toiseksi on syvempi ahdistus, jota voidaan 

katsoa esimerkiksi eksistentiaalifilosofisesti tai psykodynaamisesti.  (Pihkala 

2019,70.) Eksistentiaalisesta ahdistuksesta on olemassa erilaisia näkemyksiä ja 

teorioita. Esimerkiksi Anthony Giddens (1991) on teoriassaan korostanut 

perusturvallisuuden ja luottamuksen merkitystä ja tarvetta yhteiskunnissa. 

Olemassaolon perusteisiin ulottuva ontologinen turvallisuuden tunne voi suojella 

eksistentiaaliselta ahdistukselta. Jos taas turvallisuuden tunne järkkyy, seurauksena 

voi ilmetä epäluuloa ja eksistentiaalista ahdistusta.  

Ilmastoahdistukseen voi suhteuttaa Seymour Epsteinin 1970- luvulla luomaa 

yhteiskäsitystä eri ahdistusteorioiden pohjalta. Kyseisessä käsityksessä Epstein 

korosti kolmea osatekijää ahdistuksen synnyssä. Ne olivat ylistimulaatio, eri asioiden 

sopimattomuus yhteen, ja   se, että henkilö ei kykene antamaan tilanteeseen riittävää 

toimintavastetta. (Epstein 1972, 307 – 309.) Avuttomuuden ja apatian kokemukset 

selittyvät usein sillä, että yksilö kokee omat vaikuttamismahdollisuutensa 

olemattomina. Ilmastonmuutos voi siten uhata yksilön elämän merkityksellisyyden 

tunnetta erityisesti, jos hän kokee oman toimintansa ja vaikuttamisensa rajalliseksi 

tai mahdottomaksi (Norgaard 2011, 192).  

Ympäristöahdistuksesta on vaikea saada kokonaisnäkemystä, sillä siihen 

olennaisesti liittyviä asioita käsitellään useilla eri termeillä ja eri tieteenalojen kautta, 
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ja sen eri muodot näyttäytyvät usein kieltämisenä, torjumisena tai vaikenemisena, 

jolloin se ei tule esiin esimerkiksi kyselytutkimuksissa. Ahdistus pahenee, koska 

ympäristöongelmiin ei tunnuta löytävän sopivia ratkaisuja. Samalla toimintakyky 

laskee ja ongelmanratkaisukyky huononee edelleen. Erilaisten kenttätutkimusten ja 

syvempien haastatteluiden mukaan ihmisten on havaittu kokevan salaa syvääkin 

ympäristöahdistusta. (Pihkala 2017, 23 - 24.) Sally Weintrobe (2013, 46) toteaa, että 

ahdistus on suurin psyykkinen este kohdata todellisuus ihmisen aiheuttamasta 

ilmaston globaalista lämpenemisestä.  Ahdistuksen välttely ei vie pois ihmisten 

ilmastoahdistusta. Puolustusmekanismit, joilla pyritään vähentämään ahdistusta, 

vievät ahdistuksen taustalle, jossa niitä ei käsitellä, ja ne voivat eskaloitua. Ihmiset 

tarvitsevat vilpitöntä ja aitoa emotionaalista tukea pystyäkseen kestämään 

ahdistusta, ja tässä he kohtaavat usein asian vähättelyä. Jos ihmiset eivät pysty 

kestämään ahdistustaan, heidän ajattelukykynsä heikkenee, irrationaalisuus, 

suhteellisuustajun puute, viha ja narsismi tulevat todennäköisemmin vallitseviksi. 

Siksi onkin hyvin tärkeää löytää keinoja tunteiden käsittelyyn yhdessä.  

 

2.4 Kieltäminen ilmastonmuutoksessa 
 

Voidaan sanoa, että nykyisin länsimaiset ihmiset tietävät ilmaston lämpenemisestä, 

useimmat uskovat sen tapahtuvan ja jopa ilmaisevat huolensa, mutta käyttäytyvät 

kuitenkin, kuin mitään ei olisi tapahtumassa. Pihkala (2017a, 3) toteaa, että 

ympäristötuhot ovat yksilön psyykelle ja yhteisöjen vallitsevalle elämäntavalle niin 

suuri uhka, että ne aiheuttavat erilaisia torjuntareaktioita. Näistä seuraa kieltotiloja, 

joissa ihmiset tietävät, mutta toimivat kuin eivät tietäisi. Saari (2017, 45) huomauttaa, 

että eettiseen vastuuseen ekologisessa huolestuneisuudessamme kuuluu 

tieteellisen informaation hankkimisen lisäksi myös ymmärrys siitä, mitä jo kenties 

tiedämme asiasta, mutta jota emme halua ajatella.  

Defenssimekanismit ovat mielen operaatioita, jotka estävät epämiellyttäviä 

mielen liikkeitä tai tunteita vaikuttamasta tietoisuuteen. Tällaiset epämiellyttävät 

tunneperäiset komponentit sisältävät vihaa, ahdistusta tai masennusta.  

Ahdistukseen liittyy epämiellyttävä tunne sekä ajatus jostain kauheasta asiasta, joka 
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tulee tapahtumaan. Depressiiviseen ahdistukseen puolestaan liittyy tunne, että 

jotain kauheaa on jo tapahtunut. (Blackman 2004, 1.)  

Ympäristöuhkat voivat laukaista yksilön defenssimekanismit tilanteissa, joissa 

ihmisille tiedotetaan tai heitä varoitetaan ympäristövaaroista, ja / tai omasta 

käytöksestä, joka omalta osaltaan vaikuttaa näihin vaaroihin (Hamilton 2013, 19). 

Nämä tilanteet tuovat yksilön kasvokkain riippuvuuteen, kuolleisuuteen ja 

vastuuseen liittyvissä asioissa. Ne ovat tilanteita, jotka psykodynaamisen 

näkökulman mukaan aiheuttavat tuntemuksia, kuten ahdistusta, pelkoa, 

masennusta, vihaa, syyllisyyttä ja avuttomuutta, joita yksilön on vaikea käsitellä ja 

hallita psykologisesti. (Adams 2016, 131; Weintrobe 2010, 119 – 120.) Tällaisissa 

tilanteissa yksilö voi ohjata huomion ahdistuneista ajatuksista ja epämiellyttävistä 

tunteista keksimällä muuta puuhaa, mikä lieventää avuttomuuden tai syyllisyyden 

tunteita. Syyllisyyden siirtäminen on eräänlaista moraalista irtautumista, jossa yksilö 

kieltäytyy vastuustaan ongelmasta tai sen ratkaisusta. Uhkan vähättely voi auttaa 

vahvistamaan itsetuntoa ja torjumaan tätä uhkaa. (Hamilton 2013, 19.) Apatialla 

tarkoitetaan tyypillisesti tunteen puuttumista, mutta se voi usein heijastaa tunteen 

tukahduttamista, noudatellen ajatusta: "Jos en välitä, en voi huonosti” (Hamilton 

2013, 19 – 20).  

Kieltämisen (denialism) voidaan katsoa olevan ensisijainen 

defenssimekanismi, joka voidaan määritellä haluttomuudeksi hyväksyä 

epämiellyttävät ja tuskalliset tosiasiat joko tietoisesti tai alitajuisesti sekä 

pyrkimykseksi tukahduttaa tällaiset tosiseikat. Kieltämisen käsitteestä voidaan 

puhua todella vain silloin, kun ero tietämisen ja tietämättömyyden välillä ei ole sitä, 

mitä se näyttää olevan. Kieltäminen tarkoittaa suoran valehtelun tai tahattoman 

tietämättömyyden sijaan tietämisen ja tietämättä jättämisen tilaa samanaikaisesti. 

Tämä tietävä / tietämätön suhde voi olla eri muotoinen, ja tässä Stanley Cohen 

(2013) erottaa kategorisesti kirjaimellisen, tulkitsevan ja implisiittisen kieltämisen. 

Kirjaimellinen kieltäminen on jonkin olemassaolon tai tapahtuman kieltämistä. Se on 

kieltämisen muodoista vahvin ja primitiivisin, ja sitä esiintyy erityisesti 

ilmastonmuutoksen yhteydessä. Ilmastomuutoksen kirjaimellinen kieltäminen 
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merkitsee tieteellisen perustan hylkäämistä - "todisteet eivät viittaa ilmaston 

lämpenemiseen ollenkaan". (Adams 2016, 133, 139; Cohen 2013, 72 – 73.) 

Tulkitseva kieltäminen tarkoittaa ilmiön tavanomaisten tulkintojen kieltämistä, 

kieltämättä sen olemassaoloa sinänsä. Tulkitseva kieltäminen voi liittyä siihen, että 

hyväksytään, että ilmastonmuutos tapahtuu, mutta kielletään sen olevan ihmisten 

toiminnan aiheuttamaa. (Adams 2016, 133 – 135; Cohen 2013,73.) Implisiittinen 

kieltäminen edellyttää asian tai tapahtuman todellisuuden merkityksen kieltämistä, 

kumoamatta sen olemassaoloa tai tulkintoja siitä. Ilmastonmuutos koetaan 

teknisenä, ei moraalisena ongelmana. (Adams 2016, 135; Cohen 2013, 73.) 

Implisiittinen kieltäminen on enemmän tai vähemmän verrattavissa vähättelyyn 

(disavowal), jolloin todellisuus on paremmin hyväksyttävissä, mutta sen merkitys 

minimoidaan (Weintrobe 2013, 7). Kieltämisen muodoista juuri vähättelyä voidaan 

pitää ympäristölleen vähintäänkin yhtä vahingollisena kuin kirjaimellista kieltämistä, 

sillä se on varsin tyypillinen tapa suhtautua ilmastonmuutokseen huomattavalle 

osalle väestöstä, ja on vaarallinen muoto sikäli, että tästä johtuen ihmiset eivät tee 

tarpeeksi suuria elämäntapamuutoksia (Pihkala 2017 a, 5). Lisäksi vähättely voi 

johtaa siihen liittyvän ahdistuksen muodostumisen kierteeseen (Weintrobe 2013, 7).  

Kari Marie Norgaard (2011) löysi etnografisissa tutkimuksissaan ja 

haastatteluissaan pienessä norjalaisessa kaupungissa selkeitä todisteita 

implisiittisestä kieltämisestä. Norgaard (2011, 5, 198) tuo esiin kaksoistodellisuus -

käsitteen (double reality) ilmastonmuutoksen yhteydessä. Yhtäällä on olemassa 

kollektiivisesti hyväksytty jokapäiväinen normaali elintapa, joka ei huomioi 

ilmastonmuutosta, ja toisaalla on olemassa huolestuttava tietoisuus ilmastoon 

liittyvistä ongelmista. Yksilö voi kokea omaavansa tietoa ilmastonmuutoksesta ja 

kuitenkin samanaikaisesti kokea elävänsä aivan eri todellisuudessa (Norgaard 2011, 

58). Ahdistus, jota ihmiset ovat syvästi motivoituneita välttämään, tekee 

pohjimmiltaan ilmastonmuutoksen käsittelyn mahdottomaksi. Hallitsematon 

syyllisyys ja pelko aiheuttavat avuttomuuden tunnetta. Ohittaessaan tiedon yksilö 

pyrkii välttelemään syyllisyyden tunnetta, ja samalla säilyttämään optimistisuutensa. 

Sama asia voi tapahtua myös kulttuurisella tasolla. (Norgaard 2011, 197 – 198.) 
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Eviatar Zerubavel (1999, 47) tarkastelee sosialisaation merkitystä suhteessa 

siihen, mitä ja mistä puhumme. Hän korostaa kognitiivisten traditioiden oppimisen 

merkitystä sosialisaatiossa.  Tietyn yhteisön jäsenenä opimme erottamaan 

asiaankuuluvat asiat asiaankuulumattomista osana sosiaalista toimintaa, jossa on 

opittu sietämään tiettyjä asioita oman yhteisön omaksumina ”näkyminä”. Opimme 

siis, mitä voimme jättää huomioimatta, ja vasta tämän jälkeen sen, että sen 

merkityksettömyys on meille luonnollista ja loogista. Näin ollen sosiaalinen yhteisö 

osoittaa   meille, mihin kiinnittää huomiota ja minkä asian voi jättää huomioimatta. 

Norgaard (2011,208) huomauttaa, että sosiaalisesti järjestäytynyt kieltäminen 

asettaa kulttuurin ja tunteet sosiaalisen lisääntymisen keskipisteeseen. Jos olemme 

huolissamme ilmastonmuutoksesta, on osattava nähdä, kuinka tunteet ja tunteiden 

hallinta muokkaavat keskusteluja, tietoisuutta sekä sosiologista ja poliittista 

mielikuvitusta.  

Tunteiden teorian ja kulttuurin välillä voidaan nähdä yhteyksiä siten, että 

epämiellyttävien ja ”hyväksymättömien” tunteiden hallinta toteutetaan käyttämällä 

hyväksi kulttuurin luomia strategioita ja sosiaalisia narratiiveja, joiden avulla huomio 

voidaan keskittää valikoivasti, ottaa tiettyä perspektiiviä asiaan tai lopettaa ajatus 

kyseisestä asiasta. Tunteet vaikuttavat siihen, kuinka ryhmä ihmisiä kehittää 

sosiaalista ja poliittista mielikuvitustaan tai hyväksyy jo olemassa olevaa ideologiaa. 

Sosiologisten selvitysten mukaan tunteiden merkitys kieltämisprosessissa on siis 

keskeinen. (Norgaard 2011, 213 – 215.) 
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3 TUTKIMUKSEN TEKEMINEN 
 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja -kysymykset  
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmastonmuutoksen ja kasvatus- 

tieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmien välistä yhteyttä. 

Tutkimuskysymyksinä olivat:  

 

1) Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia ilmastonmuutos herättää 

kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmissa?  

2) Vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin?  

 

Cohenin, Manionin ja Morrisonin (2018, 166)   mukaan on olemassa kahdenlaisia 

fundamentaalisesti erilaisia tutkimuskysymyksiä; kuvailevia (mitä tapahtuu?) ja 

selittäviä (miksi se tapahtuu?).  Tämän tutkimuksen kysymyksissä voi katsoa olevan 

molempia; Ensimmäisen kysymyksen avulla pyrin tarkastelemaan ja kuvailemaan 

ilmastonmuutokseen liittyvien   ajatusten taustalla olevia tunteita, ja tuntemuksia, 

kuten ahdistusta ja kieltämistä puolustusmekanismina, ja niiden vaikutusta 

perheenlisäyssuunnitelmiin. Toisen kysymyksen kautta tarkasteltiin, onko 

ilmastonmuutos mahdollinen yksi selittävä tekijä perheenlisäyksestä luopumisen 

syynä.  

Tämän tutkimuksen johdannossa mainittu aikaisempi tutkimus syntyvyyden 

laskusuhdanteen ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta oli yksi esimerkki 

tutkimuksesta, jossa ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyssuunnitelmien välinen 

yhteys on julkisesti huomioitu. Kyseisessä tutkimuksessa ne kielteisesti lasten 

hankkimiseen suhtautuvat henkilöt, jotka kokivat voivansa muuttaa 

perheenlisäyssuunnitelmiaan, jos ilmastonmuutosta ei olisi, olivat selvä vastaus 

siihen, että ilmastonmuutoksella on vaikutusta perheenlisäyssuunnitelmiin. Tämän 

tutkimuksen tarkoitus oli siten osaltaan tarkastella saman aihepiirin tilannetta, joskin 

hieman eri näkökulmasta. 
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3.2 Fenomenologis – hermeneuttinen tutkimus 
 

Tutkimukseni lähtökohtana on ihmistieteet. Raatikainen (2005, 8) toteaa, että 

yleisesti ilmaistuna ymmärtävän ihmistieteen lähtökohta kiteytyy siihen, että 

inhimillistä toimijaa tai yhteisöä tulisi tutkia tämän omasta näkökulmasta.  Sillä, missä 

luonnontieteiden tavoitteena on selittäminen ja ennustaminen, ihmistieteissä 

tavoitteena on ymmärtäminen. Ymmärtämistä edellyttää tutkittavan omien 

näkökulmien huomioon ottaminen, mikä puolestaan tekee tutkitusta todellisuudesta 

merkityksellistä. 

Tutkimukseni sijoittuu fenomenologis - hermeneuttiseen tieteenfilosofian piiriin, 

jossa erityispiirteenä on se, että sekä tutkimuksen tekijänä että kohteena on ihminen. 

Niin fenomenologiassa kuin hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä kokemus, merkitys 

ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä käsitteitä tutkimuksen kannalta, ja ymmärtämisen ja 

tulkinnan merkitykset korostuvat tiedon kysymyksinä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 39 – 

40.) Tässä tutkimuksessa ilmastonmuutoksen herättämien tunteiden kautta kerättiin 

kasvatustieteenopiskelijoiden ajatuksia siitä, kuinka kyseisten tuntemusten koettiin 

vaikuttavan perheenlisäyssuunnitelmiin. Fenomenologisen tutkimuksen kohteena 

voidaan siis sanoa olevan inhimillisen kokemuksen merkitykset – mikä ilmenee 

meille itse koettuna, elettynä maailmana ja itsenä tuossa maailmassa – ja ihmisen 

suhde todellisuuteen on merkityksillä ladattua. Merkitysteoriaan liittyy myös ajatus, 

että ihmisyksilö on perusteiltaan yhteisöllinen, jolloin merkitykset muodostuvat 

intersubjektiivisiksi. Toisin sanoen ne merkitykset, joita pystymme toisten 

kokemuksista ymmärtämään, ovat luonteeltaan yhteisöllisiä, jaettuja, mutta toisaalta 

kokemuksiimme kuuluu myös yksilöllisiä ja ainutlaatuisia elementtejä, joiden 

ilmaiseminen toisille on hyvin vaikeaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 40, Laine 2010, 30–

32.) Tämän tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat yksilön kokemusmaailman lähtökohdat 

voidaan katsoa olevan tiiviisti sidoksissa ympärillä olevaan yhteisöön ja 

yhteiskuntaan. 

Tutkijana tulkinnan merkitys kokemusmaailman ymmärtämisessä on tässä 

tutkimuksessa korostunut ja haasteellinen erityisesti sen vuoksi, että olen tietoisesti 

ottanut mukaan tutkimuskohteeksi henkilöiden tunteiden tulkinnan. 

Ilmastonmuutoksen herättämät tunteet perheenlisäyssuunnitelmissa voivat ilmentyä 
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yksilön tavoissa elää ja toimia ilman, että henkilö itsekään tiedostaa tunteidensa 

alkuperää ja syytä.  Fenomenologiseen tutkimukseen hermeneuttisuus tulee 

mukaan juuri tulkinnan tarpeen myötä. Hermeneuttinen tulkinta tarkoittaa tässä 

tutkimuksessa ilmiöiden merkitysyhteyden oivaltamista ja ymmärtämistä, johon 

vaikuttaa aikaisempi ymmärrys kohteesta. Tiedon tuottaminen on siten 

aikaisemman, eli esiymmärryksen ja uuden tiedon välistä tulkintaa, jossa 

ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä, niin sanottuna hermeneuttisena 

kehänä (Tuomi & Sarajärvi (2018, 40). Jyväskylän yliopiston menetelmäoppaan 

(Koppa) mukaan hermeneuttisessa suuntauksessa tietoa saadaan hahmottamalla 

asioiden ja niiden kontekstien välillä olevia yhteyksiä ja havainnoimalla ilmiöitä 

suhteessa sekä toisiin samanhetkisiin ilmiöihin että ilmiöiden kehitykseen. Tiedon 

ymmärtäminen hermeneutiikassa on siis jatkuvaa tulkintojen prosessia, jossa 

tulkinnat ja tieto uusiutuvat. Tiedon muodostuminen hermeneuttisen kehän 

prosessissa tapahtuu siten, että yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden 

tulkintaan ja näiden tulkintojen uudelleentulkitseminen saa aikaan yhä parempaa 

ymmärrystä tutkimuskohteesta.  

Tähän tutkimukseen pätee myös Tuomen ja Sarajärven (2018, 41) toteamus, 

että fenomenologis - hermeneuttisessa tutkimuksessa tavoitteena on käsitteellistää 

tutkittava ilmiö, eli kokemusten merkitys ja tuoda näkyväksi se, mikä on koettu, mutta 

ei tietoisesti vielä ajateltu. 

 

 

3.3 Eläytymismenetelmä 
 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 138) toteavat, että tutkimuksen tarkoitusta 

voidaan luonnehtia yleensä neljän piirteen perusteella. Tämän luonnehdinnan 

perusteella tutkimus voi olla kartoittavaa, selittävää, kuvailevaa tai ennustavaa. 

Tiettyyn tutkimukseen voi sisältyä useampia tarkoituksia. Tämä tutkimus on 

luonteeltaan kvalitatiivinen, joka voi olla ennustavaa, mutta erityisesti siinä korostuu 

kuvaileva puoli.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on ennemminkin löytää 
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tai paljastaa asioita kuin todentaa väittämiä, jotka ovat jo olemassa (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 161). 

Tutkimus suoritettiin käyttäen laadullista eläytymismenetelmää 

tiedonhankintamenetelmänä. Eskolan ja Suorannan (1998, 117 – 118) mukaan sen 

avulla voi tuottaa aineistoa, joka nousee yhteisesti jaetusta kulttuurista. Sen avulla 

on siis mahdollista kerätä rajatun tapahtuman yhteisiä merkityksiä. 

Eläytymismenetelmässä aineiston keruussa käytetään pienien tarinoiden 

kirjoittamista ohjeiden mukaan, jotka tutkija antaa kirjoittajille. Kirjoittajille annetaan 

orientaatioksi kertomus, jota kutsutaan kehyskertomukseksi. Sen synnyttämien 

mielikuvien mukaan vastaajien tulee kirjoittaa pieni tarina, joka kuljettaa 

kehyskertomuksessa kuvailtua tilannetta eteenpäin tai kertoo, mitä on voinut tai 

täytynyt tapahtua ennen kehyskertomuksessa kuvattua tapahtumaa tai tilannetta. 

Eläytymismenetelmätarinat eivät siten kerro vastaajien todellisia mielipiteitä tai 

kokemuksia asiasta, mutta tarinoiden avulla voidaan saada paljonkin tietoa 

erilaisista ajatusten logiikoista. (Eskola, Virtanen & Wallin 2018, 63 – 64.) Vastaukset 

eivät siis ole faktoja vaan enemmänkin merkkejä ja vihjeitä, jotka puolestaan voivat 

ruokkia tutkijan tieteellistä mielikuvitusta (Eskola & Suoranta 1998, 118). 

Kehyskertomusten merkityksen idea lähtee siitä, että samasta 

peruskehyskertomuksesta tehdään vähintäänkin kaksi erilaista kertomusta, joissa 

tapahtuu variaatiota yhden olennaisen seikan suhteen. Keskeistä menetelmän 

käytössä on juuri variaation vaikutuksen selvittäminen. Miten vastaukset muuttuvat, 

kun kehyskertomuksissa jokin keskeinen osa muuttuu. 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi eläytymismenetelmän erityisesti sen antaman 

vapaan kerronnan mahdollisuuden vuoksi. Se antaa vastaajalle ”äänen” avata 

kyseessä olevaa asiaa oman näkemyksen ja mielikuvituksen mukaan, ilman 

haastatteluja tai valmiita kyselylomakkeita luokitteluineen. Vastaajalla on näin 

vapaammat kädet ilmaista itseään ja tuoda esille asioita, joita tutkijana en ehkä 

osaisi ottaa lainkaan huomioon, ja jättäisin näin kenties olennaisia ja tärkeitä asioita 

kokonaan huomioimatta. 

Eläytymismenetelmässä aineistonkeruu on hyvin käytännöllistä, sillä sopivan 

aineiston saaminen ohjeistuksineen kestää paikan päällä vain 15-20 minuuttia. 
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Aikaisempien tutkimusten perusteella 15 vastausta kehyskertomusta kohden on 

suhteellisen toimiva määrä tutkimusta ajatellen. Toisaalta voidaan sanoa, että 

vastauksia tarvitaan sen verran, kuin aiheen kannalta on välttämätöntä, saturaation 

ajatus mielessä pitäen.  

Tein kaksi mahdollisimman selkeää ja lyhyttä kehyskertomusta, jotka varioivat 

keskenään yhden muuttujan kautta ja kuvastivat toinen toisensa vastakkaista 

näkemystä. Lyhyillä ja yksinkertaisilla kehyskertomuksilla pyrin siihen, että ne 

välttäisivät tulkinnanvaraisuutta ja toisaalta rajoittaisivat kirjoittajaa mahdollisimman 

vähän. Näin ne antaisivat kirjoittajalle useita vaihtoehtoja kehystää tarinaansa 

haluamaansa suuntaan, sekä kirjoittaa oman mielen mukaan. Muuttujan avulla pyrin 

tarkastelemaan vastausten välillä tapahtuvia variaatioita.  

 

Kehyskertomukset olivat seuraavanlaisia: 

 

1) Pohdit puolisosi kanssa perheenlisäyksen mahdollisuutta. Samaan 

aikaan ilmaston lämpeneminen on saatu hidastumaan. Eläydy 

tilanteeseen ja kerro pienellä tarinalla, mitä tunteita näiden asioiden 

yhteys sinussa herättää. 

 

2) Pohdit puolisosi kanssa perheenlisäyksen mahdollisuutta. Samaan 

aikaan ilmasto lämpenee luultua nopeammin. Eläydy tilanteeseen ja 

kerro pienellä tarinalla, mitä tunteita näiden asioiden yhteys sinussa 

herättää. 

 

Oletukseni oli, että tulisin saamaan hyvinkin moninaisia vastauksia, joista voisin 

poimia useampia teemoja. Tätä menetelmää käyttäen hain tietoa siitä, minkälaisia 

tunteita ja ajatuksia ilmastonmuutos herättää ja millaisia yhteyksiä sillä voi olla 

yksilön perheenlisäyssuunnitelmiin, ja kuinka ilmastonmuutokseen liittyvä muuttuja 

vaikutti vastauksiin. Ajatukseni lähtökohtana ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyssuunnitelmien välisiin tunteisiin oli, että jos ilmaston lämpenemistä on 
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saatu hidastettua, se ennakoi suurempaa lapsensaantihalukkuutta kuin silloin, jos 

ilmaston lämpenee luultua nopeammin. 

Testautin kehyskertomuksia kolmella henkilöllä ennen varsinaisia vastaajia. 

Kaksi heistä vastasi kertomukseen, jossa ilmastonmuutos oli saatu hidastumaan ja 

yksi vastasi tilanteeseen, jossa ilmasto lämpenee luultua nopeammin. Sain tehtyä 

näistä kolmesta tarinasta neljä teemaa, jotka esiintyivät kaikkien kolmen 

vastauksissa. Loppuasetelmana kukin totesi, ettei ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyksen välinen suhde ole merkittävä tekijä perheenlisäyssuunnitelmille: 

Yksi heistä pohti, että ilmastonmuutoksen ei tarvitse olla peruste lapsettomuudelle, 

toinen ajatteli, että se ei vaikuta päätökseen saada lapsia, ja kolmannen mielestä 

olisi elämässä luovuttamista, jos perheenlisäyssuunnitelmista luopuisi 

ilmastonmuutoksen vuoksi. 

Totesin testitarinoiden jälkeen, ettei kehyskertomusten muuttamiseen ole 

tarvetta, sillä koetarinat tuottivat monipuolista tutkimusaineistoa vastaten 

tutkimuskysymyksiin ja antaen erilaisia näkökulmia ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyksen väliseen suhteeseen. Myös variaation merkitys tarinoissa tuli esiin 

tunteiden kautta. 

 

3.4 Vastaajien informointi, aineiston keruu ja eettisyyden    

varmistus 
 

Päädyin keräämään aineistoni sähköisenä versiona lähettämällä 

kehyskertomukseni erään monialaisen eteläsuomalaisen yliopiston kasvatustieteen 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Lähtökohtana oli ajatus, että kasvatustieteen 

opiskelijat olisivat keskimääräistä kiinnostuneempia lapsista, joten myös lasten 

saantiin liittyvät ajatukset voisivat kiinnostaa enemmän. Sähköpostien kautta 

saaduilla vastauksilla ajattelin saavani tarinoita, joihin vastaajat voisivat rauhassa 

syventyä kotonaan, ja samalla voisin saavuttaa enemmän vastaajia verrattuna 

paikan päällä kerättäviin vastaustarinoihin. Koin eduksi myös sen, että sähköpostitse 

kerättävissä olevat tarinat olisivat valmiita käsittelyä varten, ja siten muokattavissa 

eri näkökulmia painottaviin tiedostoihini. Vaarana oli tietenkin se, että vastaajat eivät 



28 
 

 
 

orientoituisi tarinan kerrontaan samalla tavalla kuin paikan päällä kirjoitettaviin 

tarinoihin. 

Tutkimuksen aloittamiseksi ja sähköisen aineistonkeruun mahdollistamiseksi 

tarvittiin muutamia ennakkovalmisteluja. Oli haettava tutkimuslupa, jonka liitteeksi 

tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus (ks. Liite1). Lisäksi tarvittiin pyyntö saada 

sähköpostiosoitteet kyseisen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä.  Saatuani 

yliopiston dekaanilta   tutkimusluvan ja tämän jälkeen kyseisen yliopiston 

opiskelijatietojärjestelmästä yhteensä 313 sähköpostiosoitetta, lähetin saatekirjeen 

(Liite 2) mukana kehyskertomukseni vastaajille.  

Saatekirje sisälsi myös ohjeistuksen kehyskertomuksen vastaajille. 

Tutkimukseen osallistuville kerrottiin perustiedot tutkimuksesta ja toteuttajasta, eli 

miksi teen tutkimusta, ja mikä on tutkimuksen ja siihen kerättävien tietojen tarkoitus. 

Samalla tähdennettiin vastausten käytön olevan täysin luottamuksellista, ja kerrottiin 

myös osallistumisen edellyttävän vain tätä tiettyä kertaa, ja että siihen kuluu aikaa 

vain n. 10 – 15 minuuttia. Kehyskertomuksiin saatujen vastaustarinoiden kerrottiin 

olevan vapaaehtoisia suostumuksia tutkimukseen. Suostumus perustui siten 

saatekirjeessä saatuun informaatioon tutkimuksesta, sekä aineiston käytöstä ja 

käsittelystä.  

Vastaajia pyydettiin kirjaamaan vastauspaperiin ikä ja sukupuoli. Näiden 

tekijöiden tehtävänä oli toimia tukea antavina tekijöinä tutkimustarinoiden 

mahdollisessa tyypittelyssä. Muita henkilön tunnistettavuuteen liittyviä tekijöitä ei 

kysytty. Vastaajille kerrottiin saatekirjeen informoinnissa myös se, että joitakin 

tutkimuksen tarinoita tullaan julkaisemaan tutkimuksessa sellaisenaan tietyn teeman 

tai tyypin havainnollistamiseksi. Tehtävänannon yhteydessä vastaajille kerrottiin 

myös, että aineistoa käytetään ainoastaan tätä tutkimusta varten. Vastaajista 156 

ensimmäistä listalla olevaa henkilöä saivat ensimmäisen kehyskertomuksen, ja 

seuraavat 157 henkilöä saivat toisen. 

Lähetin kehyskertomukset ensimmäisen kerran vastaajille talvilomaa 

edeltävänä perjantaina, joten   annoin vastausajaksi puolitoista viikkoa, sillä oletin 

että lomalla on merkitystä vastausten kirjoittamiseen. Toisaalta pohdin myös, jääkö 

viesti pitkällä vastausajalla muun sähköpostin jalkoihin. Epäilykseni olivat aiheellisia, 
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sillä tältä kerralta sain seuraavana päivänä yhden vastauksen, ja viikon päästä 

toisen. Lisäsin tämän jälkeen saatekirjeeseen pyynnön, jossa pyysin auttamaan 

gradun tekijää, ja kerroin vastaajille saaneeni vain pari vastausta 

kehyskertomuksiini. Liitin mukaan alkuperäisen ohjeistuksen kehyskeromuksineen, 

ja annoin vastausaikaa nyt hieman vajaan viikon. Sain vastauksia lopulta kaikkiaan 

yhteensä 24, joista 10 liittyi ensimmäiseen, ja 14 toiseen kehyskertomukseen.  

Tässä vaiheessa pohdin, jääkö aineisto liian pieneksi, mutta luettuani 

vastauksia vakuutuin siitä, että aineistosta oli hahmotettavissa tiettyjä teemoja, joihin 

uudet vastaukset toivat aina selkeästi vahvistusta, joten lähtökohtaisesti aineistoa 

tuntui olevan riittävästi. Toisaalta pohdin myös voivani kerätä aineistoa vielä lisää 

paikan päällä jonkin luennon yhteydessä, jos aineisto tarkemman tarkkailun jälkeen 

tuntuu liian suppealta. Tähän vaihtoehtoon en olisi kyennyt enää palaamaan kevään 

aikana, maailmantilanteen muuttuessa kertaheitolla koronaviruksen mukanaan 

tuomien, myös opiskelujärjestelyihin liittyvien, seurausten takia.  

Kuulan (2013, 20) mukaan eläytymismenetelmän etuna on se, että aineiston 

anonymisointi voidaan toteuttaa heti aineistonkeruun yhteydessä, koska aineiston 

sisältö ei suoraan keskity tutkittavien elämään, vaan vastaajat eläytyvät 

kehyskertomusten kuvitteellisten tapahtumien tulkintaan. Saatuani vastauksen, 

erotin sen heti henkilön nimestä, ja sijoitin omaan tiedostoonsa riippuen siitä, 

kummasta kehyskertomuksesta oli kyse. Poistin tiedostoistani vastanneiden 

sähköpostiosoitteet heti lähetettyäni vastauksesta kiitoskirjeen. Loput   

sähköpostiosoitetiedot poistin, kun vastaamatta jättäneitä oli kertaalleen muistutettu 

vastaamismahdollisuudesta, ja tähän vastanneille olin lähettänyt kiitoksen 

vastauksesta. Vastaajien anonymiteetin suoja säilyi tutkimuksen alusta loppuun 

edellä mainitulla tavalla. 

 

3.5 Aineiston analyysi 
 

Tämän tutkimuksen analyysimuoto on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jossa on 

teoriaohjaavia piirteitä. Tuomen ja Sarajärven (2018, 109) mukaisesti siinä on 

teoreettisia kytkentöjä siten, että teoria toimii apuna, mutta analyysi ei kuitenkaan 

pohjaudu suoraan teoriaan. Lähtökohtana analyysille oli siis tutkimuksen aineisto, 
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jonka tueksi otin teorian analyysin loppuvaiheessa. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 113) 

huomauttavatkin, että tutkimuksessa ollaan sitä lähempänä induktiivista päättelyä, 

mitä lähempänä päättelyn loppua ollaan, ennen kuin tutkija ottaa teorian päättelyään 

ohjaamaan. Yhdistin siten molempiin kehyskertomuksiin kirjoitetuista 

eläytymistarinoista muodostuneet aineistot aineistolähtöiseen teema-analyysiin. 

Tutkin pitkään monia tunneteorioita aineistoni tueksi, kunnes oivalsin, että 

vastaustarinat voivat sisältää selkeiden tunnetilojen lisäksi huomattavan paljon 

muutakin tunteiden kautta ilmaistavia asioita. Tämän vuoksi päädyin käsittelemään 

teoriaosuudessa tunteiden määrittelyn lisäksi ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita, 

ahdistusta ja kieltämistä puolustusmekanismina, sillä ne ovat merkityksellisiä 

tekijöitä ilmastonmuutokseen liittyvien tuntemusten ja asennoitumisten käsittelyssä. 

Nämä asiat yhdessä perheenlisäykseen liittyvien aikaisempien tutkimustulosten 

kanssa muodostuivat tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi, ja ohjasivat 

tematisoinnin loppuvaiheen analyysia.  

Aineiston avulla pystyin näkemään henkilöiden uusia ajatusuria sen mukaan, 

millaisia tarinoita vastaajat tuottivat eläytymällä kehyskertomuksiin. Eskola ja 

Suoranta (1998, 116 – 117) toteavatkin, että eläytymismenetelmän keskeinen 

vahvuus on sen kyky tuottaa uusia näkökulmia sekä tietoa esimerkiksi jonkin ilmiön 

variaatioista ja marginaaleista sekä käsitysten ja ajattelun logiikasta. 

Tein molemmille kehyskertomuksille oman tiedostonsa, johon sijoitin 

vastaustarinat sitä mukaa, kun niitä saapui. Näin tarinat pysyivät omassa luokassaan 

alusta asti. Luin tarinoita heti useampaan otteeseen saadakseni niistä 

kokonaiskäsityksen. Koodasin tarinat numeroin siten, että esimerkiksi 1.3 tarkoitti 

ensimmäisen kehyskertomuksen kolmatta tarinaa, ja 2.6 vastaavasti toisen 

kehyskertomuksen kuudetta tarinaa. Tarkastelin alusta alkaen sitä, kuinka tässä 

nimenomaisessa tarinassa näkyy se, että ilmaston lämpeneminen on saatu 

hidastumaan tai ilmasto lämpenee luultua nopeammin, jotta näkisin kehystarinoiden 

variaation merkityksen selkeästi. Tässä yhteydessä huomasinkin, että jotkut 

vastaajat eivät olleet huomioineet ilmaston tilaa vastauksissa lainkaan. 

Tarkasteltuani tarinoiden kokonaisuutta, havaitsin molemmissa vastaus -

ryhmissä aiheita, jotka liittyivät ilmastonmuutokseen ja perheenlisäyssuunnitelmiin. 
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Samalla tein huomion, että tietyt aiheet toistuivat tarinoissa. Aloin koodaamaan 

tarinoita eri värein, käyttäen tiettyä väriä aina saman aiheen toistuessa. Nimesin eri 

aihepiirit, ja valitsin niille omat värinsä, joten kun tarinassa esiintyi tunteisiin liittyviä 

ilmaisuja, väritin tekstin sinisellä, ja vastaavasti kestävän elintavan ilmaisut vihreällä. 

Kullekin aiheelle löytyi oma värinsä, kaikissa vastauksissa esiintyi useampia 

aihepiirejä, ja lopulta teksteistä muodostuikin monenkirjavia. Tässä vaiheessa 

aihepiirit olivat vielä melko laajoja, muuta kokosin niitä yhteen seuraaviin teemoihin:  

 

1) Tunteet / Rationaalisuus, joiden alaluokkina helpottuneisuus, toivo, 

tulevaisuususko / ahdistus, huoli, pelko 

2) Perheenlisäyksen ajankohtaisuus omassa elämässä / Syitä lapsen saannin 

lykkäykseen tai – luopumiseen / Syntyvyyden laskusuhdanteen pohtiminen. 

 3) Ilmastonmuutoksen vaikutus perheenlisäykselle / perheenlisäyksen 

vaikutus maapallolle  

4) Kestävän elintavan ylläpitäminen toimijuuden kautta & kasvatus kestäviin 

elintapoihin/ omien vaikutusmahdollisuuksien rajallisuuden kokeminen / Omien 

toimien aiheuttamat ilmastohaitat 

5) Uhkakuvat nyt /Uhkakuvat suhteessa historiaan 

6) Median ja uutisten vaikutus ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyssuunnitelmien väliseen suhteeseen 

7) Vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin? 

 

Erotin toisistaan samaan teemaan kuuluvat alaluokat saman värin eri sävyin, 

esimerkiksi teemassa 3 ilmastonmuutoksen vaikutus perheenlisäykselle vaalean 

ruskealla, ja vastaavasti perheenlisäyksen vaikutus ilmastonmuutokselle 

tummanruskealla. Näin sain teemat alaluokkineen tarinoista näkyviin siten, että 

sisällön aiheet tulivat esiin, ja pystyin värien kautta tarkastelemaan, mitkä aiheet 

puhututtivat eniten. Etsin vielä kustakin vastauksesta tietyn teeman tai teemat mikä/ 

mitkä saivat eniten painoarvoa vastauksessa, ja korostin tarinaa lihavoidulla tekstillä 

siinä esiintyvän osuvimman repliikin mukaan. Tällä tavoin jokaisen tarinan pääasia 

tuli korostetusti esiin. 
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Keskityin seuraavaksi tarkastelemaan aihepiirejä sen mukaan, mitkä niistä 

antoivat vastauksia tutkimuskysymyksilleni. Osa vastaajista oli keskittynyt 

selkeämmin perheenlisäyssuunnitelmiin, osa taas ilmastonmuutokseen, mutta 

kaikissa vastauksissa asiat myös kohtasivat. Luettuani tarinoita taas uudelleen 

tutkimuskysymysteni valossa, päätin tiivistää teemojani. Teemojen avulla pyrin 

löytämään tutkimuksen kannalta olennaisia piirteitä (Eskola 2018, 221). 

 Teema 2 sisälsi pohdintoja yleisesti siitä, mitä perheenlisäykseen liittyviä 

ajatuksia henkilöllä oli. Osa pohdinnoista liittyi syihin lykätä perheenlisäystä, kuten 

keskeneräisiin opintoihin, taloudelliseen epävarmuuteen, ja elämästä nauttimisen 

syihin. Tässä esiintyivät siten samat syyt aikaisempien perheenlisäyksen 

lykkäämiseen liittyvien syiden kanssa (ks. esim. Paajanen 2002). Osan tämän 

teeman asioista liitin nyt suoraan tunnekategoriaan. Syntyvyyden laskusuhdanteen 

pohtimisen yhdistin viimeiseen teemaan, jossa pohditaan, vaikuttaako 

ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin. Tästä kerron tarkemmin luvussa 3.6.4. 

Teeman 5 sisällössä olevia uhkan tunteita liitin tunnekategoriaan, mutta osa 

aineistosta kohdistui laajempiin historiaan liittyviin uhkiin tai nykyisiin uhkiin, jotka 

eivät suoraan liittyneet tutkimuksen aihepiiriin, joten jätin ne tutkimuksen 

ulkopuolelle. Jätin pois myös teemassa 6 mediaan liittyvän aineiston, joskin sen voisi 

nähdä välillisenä tekijänä ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyksen välisissä 

tunteissa. 

Päädyin lopullisiin teemoihin sen mukaan, mitä niissä kerrotaan tunteista ja 

niiden seurauksista yksilölle ja tulevalle lapselle, sekä ajatuksista, jotka antoivat 

vastauksia kysymykseen, vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin. 

Lopullisiksi teemoiksi muodostuivat: 

 

1) Tunteet ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyksen välillä 

2) Ilmastonmuutoksen vaikutus perheenlisäykselle &  

Perheenlisäyksen vaikutus ilmastonmuutokselle  

3) Kestävät elintavat ja niihin kasvattaminen 

4) Vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin? 
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Tein näistä teemoista vielä omat tiedostonsa, ja kokosin näihin ilmaisuja 

vastauksista teeman värin mukaan asettaen samaan tiedostoon ensin ne 

vastaukset, joissa ilmastonmuutos on saatu hidastumaan, ja sitten ne, joissa ilmasto 

muuttuu luultua nopeammin. Näin pystyin yhdellä kertaa tarkastelemaan molempien 

kehystarinoiden yhteistä teemaa rinnakkain, verraten niitä keskenään, ja 

tarkastelemaan kehyskertomusten tuomaa variaatiota, sekä saamaan niistä 

vastauksia. 

Päädyin lopullisiin teemoihin tutkimuskysymysten valossa. Teema 1 käsitteli 

niitä perustunteita ja tuntemuksia, joita tarinoissa esiintyi. Tunteiden ilmaisut liittyivät 

kiinteästi teemojen 2–3 käsittelyyn. Teema 2 syntyi huolen ilmaisujen kohteista: Osa 

vastaajista oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta perheenlisäykselle, ja 

osa taas huolestui siitä, kuinka perheenlisäys kuormittaa ilmaston tilaa. Teema 3 

puolestaan kehittyi niistä ajatuksista, joissa ahdistus ilmaston tilasta sai aikaan 

kestävien elintapojen korostamista ja ajatuksia lapsen kasvattamisesta 

ympäristöystävälliseksi toimijaksi. Pidin koko ajan mielessä tunteiden tarkastelun 

tarinoissa: Tarkastelin teemoja 2 ja 3 suhteuttaen sisällön ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyksen väliseen tunteiden ja tuntemusten käsittelyyn. Teema 4 vastasi 

lopulta kysymykseen, vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin 

huomioiden muiden teemojen synteesiä ja saaden vastauksia myös suoraan 

tarinoista. Lisäsin siis lopuksi teemaan 4 vastaustarinoiden pohdinnat Suomen 

syntyvyyden laskusuhdanteesta johtuvaan syntyvyyden nostamistarpeeseen, ja 

perheenlisäyksen aiheuttaman kuormittavuuden ristiriitaisuuteen ilmaston- 

muutoksessa. Näillä vastauksilla oli merkitystä kysymykseen, vaikuttaako 

ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin. 

Toimin näin Eskolan ym. (2018, 64) ohjeen mukaan, etsien ensin teemoja 

vastaajien tarinoista, tarkastellen sitten, minkälaisia muutoksia variaatio tuo ilmiöön 

ja kuinka vastaustarinat poikkeavat toisistaan, sekä millaista mahdollista logiikkaa 

vastausten takana on. Vertailtuani teemojen käsittelyä molempien 

kehyskertomusten tarinoissa päädyin käyttämään myös pienimuotoista määrällistä 

analyysia voidakseni vertailla selkeämmin variaatiota kehyskertomusten tunteiden 

esiintyvyydessä, tunteiden vaikutusta ja merkitystä ilmastonmuutoksen ja 
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perheenlisäyksen välisessä suhteessa, sekä variaation merkitystä kysymyksessä, 

vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin. Näin ollen merkitsin 

vastauksia numeerisesti suhteutettuna vastausten kokonaislukumäärään omassa 

kehyskertomuksessaan. Siten esimerkiksi 3/10 tarkoittaa kolmea kymmenestä 

vastaajasta ensimmäisessä kehyskertomuksessa, ja 5/14 puolestaan viittä 

neljästätoista vastaajasta toisessa kehyskertomuksessa. 

 

 

3.6 Tutkimustulokset 
 

Tutkimuksen vastauksista kävi ilmi, että vastaajiksi valikoituivat selvästi ne, jotka 

kokivat perheenlisäyksen ajankohtaiseksi sillä hetkellä, tai suunnittelivat 

tulevaisuudessa joko lapsen saantia tai siitä luopumista. Suurimmaksi ikähaitariksi 

muodostuivat 19 – 27 vuotiaat naiset.  Äidiksi tullaan Suomessa keskimäärin 29,4 – 

vuotiaana (Tilastokeskus 2019), mikä tukee tätä tukimusta siinä mielessä, että suurin 

osa vastaajista oli vielä lapsettomia. Vain kaksi vastaajista oli vanhempia, 37- ja 

lähemmäs 50-vuotias, ja vain yksi vastaajista oli mies. Tarkasteltuani vastauksia, 

päätin laittaa vastaajien iän tutkimustuloksiin siten, että lisäsin sen   

koodausmerkkiin, jolloin esimerkiksi merkintä (1.2, 21 v) tarkoittaa 21- vuotiasta 

ensimmäisen kehyskertomuksen toista tarinan kertojaa. Vaikka ikä ei 

tutkimustulosten kannalta ollutkaan merkittävää, pidin sitä mielenkiitoisena 

yksityiskohtana tuloksia tarkastellessa. 

Vastauksissa ilmeni paljon mielenkiintoisia ajatuksia aiheeseen liittyen. Etsin 

vastauksia tutkimuskysymyksiin, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia ilmastonmuutos 

herättää kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmissa, ja vaikuttaako 

ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin. Seuraavaksi esitän tutkimustuloksia 

tarkastellen ensin, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyssuunnitelmien välille muodostui, siirtyen sitten niiden seurauksiin, ja 

lopulta tarkastelen kysymystä, vaikuttiko ilmastonmuutos kasvatustieteen 

opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmiin.  
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3.6.1 Tunteet ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyssuunnitelmien 

välissä  

 

Tutkimuksen vastaustarinoissa esiintyi erilaisia tunteita lähtien toivosta ja   

tulevaisuususkosta, edeten huoleen, pelkoon ja ahdistukseen, ja lopulta jopa 

epätoivoon. Tunteiden käsittely liittyi ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyksen välille 

siten, että vastaajat kertoivat ensinnäkin asian herättämistä selkeistä tunteistaan; 

minkälaisen tunnereaktion ilmaston lämpenemisen tila saa aikaan: 

 

”Jos joitakin tunteita asioiden yhteydestä pitäisi havaita, ne voisivat olla 
toiveikkuus ja onnellisuus” (1.1, 27v).  

 
Sen jälkeen kuvailtiin, mitä tästä tunnereaktiosta seuraa perheenlisäyssuunnitelmiin. 

Tässä yhteydessä kuvailtiin tyypillisesti sitä, mitä ilmaston tilanne voisi lapsen 

kannalta merkitä; minkälainen tulevaisuus hänelle olisi odotettavissa. Osa 

vastaajista kuvaili huolensa aiheena enemmänkin sitä, miten syntyvä lapsi 

syntymällään kuormittaisi ilmaston tilaa entisestään. Tästä näkökantojen 

poikkeavuudesta kerron seuraavassa luvussa tarkemmin. Kehyskertomusten 

vastaustarinoita vertailtaessa tunteisiin liittyvä aspekti oli tuloksissa selkeimmin 

erotteleva tekijä siten, että tarinoissa, joissa ilmaston lämpeneminen on saatu 

hidastumaan, oli nähtävissä helpottuneisuuden ja huojentuneisuuden tunteita, 

toiveikkuutta ja onnellisuutta, kun taas tarinoissa, joissa ilmasto lämpenee luultua 

nopeammin, tunteet kuvastivat enemmän huolestuneisuutta, pelkoa ja 

ahdistuneisuutta. Luonnollisesti viimeksi mainituista tarinoista helpotuksen ja 

huojentuneisuuden tunteet puuttuivat. Toisaalta voin myös todeta, että osassa 

tarinoista ilmastonmuutoksen tila ei tullut näkyviin, jolloin vastaajat kirjoittivat sen 

mukaan, mitä yleensäkin ajattelevat ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyksen 

välisestä suhteesta tunteineen ja tuntemuksineen. 

Vastaajien tarinoissa erottui selvästi myös se, että osa vastaajista suhtautui 

ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyssuunnitelmien väliseen suhteeseen 

enemmänkin rationaalisesti kuin tunteiden tai tuntemusten kautta. Jotkut myös 

totesivat, etteivät yleensä yhdistä näitä asioita toisiinsa: 
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”Asioiden yhteys tuskin herättäisi ensimmäisenä tunteita, sillä en normaalisti 
yhdistä näitä asioita. Vaikka toisaalta maapallon tulevaisuus huolestuttaa, 
tuntuu tämä hetki olevan irrallaan siitä” (1.1, 27v).  

 

Seuraavassa kuviossa esitän pääpiirteet teemoista 1–3 saaduista tutkimustuloksista 

suhteutettuina toisiinsa. Kuviossa kuvaan kehyskertomusten rajaaman 

ilmastonmuutoksen tilan aiheuttaman tunnereaktion ja sen seuraukset vastaajien 

tarinoiden kuvauksissa. Tunnereaktiot liittyvät siten kiinteästi niitä seuraaviin 

ajatuksiin. Luvuissa 3.6.2 ja 3.6.3 kerron tarkemmin tunteiden syy–seuraus-

suhteista ilmastonmuutoksessa ja perheenlisäyssuunnitelmissa. 

 
Kuvio 1. Teemojen 1-3 päätulokset syy–seuraussuhteessa 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaston lämpenemisen 
tilan aiheuttamat 

tunnereaktiot ja niiden 
seuraukset

Ilmasto lämpenee 
luultua nopeammin

AHDISTUS

Huoli lapsen 
tulevaisuudesta

Kestävät elintavat

Ilmaston 
lämpeneminen on 
saatu hidastumaan

HELPOTUS

Huoli maapallon 
tulevaisuudesta

Oikeutus 
perheenlisäykseen
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3.6.2  Ilmastonmuutoksen vaikutus perheenlisäykseen / 

Perheenlisäyksen vaikutus ilmastonmuutokseen  

 

 

Vastaustarinoissa, joissa ilmaston lämpenemisen hidastuminen oli otettu selkeästi 

huomioon, vastaajista 5/10 ilmaisi helpottuneisuuden ja toivon tunteita. 

Helpottuneisuutta kuvattiin seuraavasti:  

”Olisin tässä kuvitteellisessa tilanteessa huojentunut siitä, että yksi iso paino 
on pudonnut harteiltani. Nyt minun ei tarvitsisi tuntea syyllisyyttä lapsen 
hankkimisesta” (1.2, 21 v). 

 
”Kun ilmastonmuutos olisi saatu hidastumaan se loisi minussa helpotuksen 
tunteita. Tuntuisi oikeutetummalta hankkia lapsia” (1.5, 21 v).  

  
”Koen tärkeäksi, että ilmaston lämpeneminen on saatu kuriin, ja 
perheenlisäyksen miettiminen tuntuu nyt paljon ajankohtaisemmalta ja 
epäitsekkäämmältä teolta kuin aiemmin. Lasten hankkiminen tilanteessa, 
jossa maapallomme tulevaisuus oli vaakalaudalla, olisi tuottanut itselleni 
omantunnon tuskia ” (1.10, 23 v). 

 

Kuten edellä olevista katkelmista käy ilmi, huojentumisen ja helpottuneisuuden 

rinnalla olevat syyllisyys ja omantunnon tuskat näyttivät liittyvän perheenlisäyksen 

aiheuttamaan kuormittavuuteen suhteessa maapalloon. Ilmaston lämpenemisen 

hidastuttua syyllisyydentunne helpottui.  

Toivo tulevan lapsen paremmasta tulevaisuudesta näkyi vastauksissa näin:  
 

”Toki se, että ilmaston lämpeneminen on saatu hidastumaan luo 
positiivisemman kuvan lapseni tulevaisuudesta siten, etteivät he joutuisi 
kamppailemaan ja löytämään uusia ratkaisuja sille” (1.3, 23 v).  
 
”Koen, että minulla olisi parempi mahdollisuus hankkia lapsia, kun tietäisin, 
että heillä olisi samanlaiset mahdollisuudet, kun minulla on ollut. Eli kokea 
Suomen talvet ja lumi. Matkustella ja nähdä maailmaa ja sen kauneutta” (1.5, 
21 v). 
 

Vaikka tämän kehyskertomuksen vastaustarinoissa korostui edellä mainitut 

helpotuksen ja lapsen saantiin oikeutetut tunteet sekä toivon tunteet lapsen elämää 

silmällä pitäen, vastaajista 3/10 kertoi huolestaan siitä, mitä tulevaisuus voi lapselle 

tarjota: 

 
”Olen aina halunnut lapsia ja tulla äidiksi, mutta samaan aikaan on merkittävä 
huoli siitä, minkälainen maapallo tuleville sukupolville jää” (1.6, 23 v). 
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Huoli maapallon tilasta tuli esiin tässä ryhmässä kuitenkin hieman enemmän kuin 

huoli lapsen tulevaisuudesta, sillä vastaajista 5/10 ilmaisi huolensa asiasta:  

 
”Tiedostan, että ihmiset ja meidän käytöksemme on suurin syy 
ilmastonmuutokseen sekä koen tietyin väliajoin suurtakin 
ilmastoahdistusta…Hieman kyllä ahdistaa ajatus siitä, että olisinko minä 
syypää ilmastonmuutoksen nopeutumiseen, mikäli teen lapsia” (1.4, 26). 

 
”Vaikka muiden moralisointi tuntuu pahalta, sanon silti, että useamman 
lapsen hankinta aikana, jolloin ilmastomme oli vielä huonommassa 
kunnossa, oli itsekäs teko, ja kertoo ihmisten ajattelemattomuudesta 
ilmastoa kohtaan. Ihmiset ovat kuitenkin suurin syy maapallon saastumiselle” 
(1.10, 23 v). 

 

Vastaustarinoissa, joissa ilmasto lämpenee luultua nopeammin, korostui huoli, uhka 

ahdistus ja pelko siitä, minkälaiseen maailmaan lapsi joutuisi syntymään, tai 

millainen tulevaisuus jo syntyneellä lapsella tulee olemaan, ja saisiko lapsi yhtä 

hyvää elämää kuin itse on saanut. Puolet tämän ryhmän vastaajista (7/14) ilmaisi 

huolensa selvästi:  

 
”Ilmaston nopea lämpeneminen pistää myös pohtimaan, millainen 
tulevaisuus jälkikasvulle tulee” (2.5, 22 v). 

 
”Mietityttää jonkin verran myös se, millaisessa maailmassa omat lapseni 
joutuvat tulevaisuudessa elämään, kun jatkuvat luonnonmullistukset 
piinaavat ympäri maailmaa ja taudit leviävät globaalisti” (2.9, 27 v). 

 
”Olen aika paljon prosessoinut sitä, mihin maailmaan ja tulevaisuuteen olen 
hänet synnyttänyt” (2.11, 37 v).  

 
Huoli kohdistui myös laajemmin ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyksen väliseen 

suhteeseen ja merkitykseen:  

 
”Ihmisten ja eläinten kohtalo varsinkin riskialueilla huolettaa eniten. Monet 
tulevat kokemaan mullistuksen vaikutukset nopeammin ja voimakkaammin” 
(2.8, 25 v). 

 

Vaikka vajaassa puolessa (6/14) tämän ryhmän vastauksista huomioitiin 

perheenlisäyksen vaikutus ilmastonmuutokseen, siitä ei kuitenkaan yleisesti oltu 

huolissaan: 
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”Ensisijaisesti ajattelisin siis lapsen elämänlaatua, enkä sitä, että tekemällä 
lapsen huonontaisin maailman tilannetta luomalla uuden saastuttajan (2.10, 
20 v).   
 
”Toki ihmismäärän lisääminen maailmaan lisää monia ongelmia ja kohtuus 
tulee olla, mutta en koe sitä suuremmin murheeksi Suomessa, saatikka 
omalla kohdallaan” (2.1, 22 v). 
 

Ainoastaan yksi tämän kehyskertomuksen vastaajista ilmaisi selvästi tähän liittyvän 
huolensa: 
 

”Ilmastonmuutos ahdistaa minua ja tiedostan, että lapsen hankkiminen 
ihmisen yksittäisistä teoista kuormittaa ilmastoa erittäin paljon” (2.4, 19 v).  
 

Kehyskertomusten vastaustarinoiden huoli keskittyi siis eri asioihin. Tarinoissa, 

joissa ilmasto lämpenee luultua nopeammin, koettiin huolta lapsen tulevaisuudesta. 

Vastaavasti tarinat, joissa ilmaston lämpeneminen on saatu pysähtymään, huoli 

kohdistui enemmän maapalloon. Tämän perusteella voisi sanoa, että on melko 

luonnollista, että ihmiset kantavat uhkan edessä ensisijaisesti huolta lapsistaan ja 

lähimmäisistään, ja kun uhkan tunne vähenee, on helpompaa keskittyä laajemmin 

esimerkiksi ilmastonmuutoksen tilaan. 

 

3.6.3 Kestävät elintavat ja niihin kasvattaminen  

 

Niissä tarinoissa, joissa ahdistuksen ja huolen ilmaisut tulivat korostuneemmin esiin, 

pyrittiin myös kertomaan omista tavoista toimia ympäristöystävällisesti, ja kasvattaa 

lasta ilmaston kannalta kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan. 

Ilmastonmuutoksen herättämä ahdistus   vaikutti siten perheenlisäyssuunnitelmiin 

välillisesti toimien omaa toimintaa ja lasten kasvatusta ohjaavana tekijänä. Tällainen 

omaan aktiivisuuteen ja kestävän kehityksen ylläpitämiseen nojaava ajattelutapa 

näkyi molemmissa tarinaryhmissä, mutta lapsen kasvattaminen kestävään 

elämäntapaan suhteessa ilmastonmuutokseen esiintyi vain niissä tarinoissa, joissa 

ilmaston lämpeneminen etenee luultua nopeammin. Näissä tarinoissa myös oma 

toimijuus ympäristön hyväksi esitettiin konkreettisemmin, eritellen asioita, joita 

henkilö toteuttaa elämässään. 
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”En matkusta lentäen paljon, en osta eläinperäisiä tuotteita ja kuljen 
enimmäkseen polkupyörällä tai joukkoliikenteellä… Aion kuitenkin parhaani 
mukaan kasvattaa jälkikasvustani ympäristöä kunnioittavia ihmisiä”  
(2.4, 19 v).  

 
”Itse mietin omia henkilökohtaisia pieniä valintoja, mitkä voisivat estää 
ilmaston lämpenemisen. Julkisten kulkuvälineiden enenevä käyttö, en omista 
autoa ja kuljen lyhyet matkat pääosin pyörällä/kävellen… Opetan lapseni 
ympäristöä kunnioittavaan ajatukseen kasvatuksessani, mikä edesauttaa 
ekologista huomiointia jatkossakin tulevilta sukupolvilta” (2.2, 27v). 

 

Voidaan siten todeta, että ilmastonmuutoksen herättämät tunteet ja tuntemukset, ja   

ilmaston lämpeneminen luultua nopeammin, voivat aktivoida yksilöä toimimaan ja 

suunnittelemaan parempaa tulevaisuutta. Ilmastonmuutoksella oli selvä vaikutus 

perheenlisäyssuunnitelmiin ahdistuksen kautta, sillä vaikka ilmastonmuutos koettiin 

ahdistavana, ajatus paremmasta tulevaisuudesta konkretisoitui omien kestävien 

elintapojen kuvailun ja sellaisten suunnitelmien kautta, jossa lapset kasvatetaan 

kestävämpään elämäntapaan.  

Tarinoissa, joissa ilmaston lämpeneminen on saatu hidastumaan, 

ympäristöasioista ja kestävistä elintavoista puhuttiin yleisemmällä tasolla:  

 
”Ajattelen, että ilmaston lämpenemisen hidastaminen on nykyisen 
ihmiskuntamme tehtävä ja se joka tapauksessa saadaan jossain vaiheessa 
kuriin” (1.3, 23 v).  
 
”Nyt tapahtuneet muutokset eivät ole ihmisten kokonaan estettävissä, mutta 
muutosten voimakkuuteen ja seurauksiin voimme jollakin tasolla vaikuttaa” 
(1.7, 20v). 
 
 ”Uskon, että asianmukainen valistus ja tiede muuttavat ihmisten toimintaa ja 
käyttäytymistä kestävämpään suuntaan, ns. sivistyneissä maissa” (1.8, 50v). 
  

Vain yksi tämän ryhmän vastaajista kommentoi omista konkreettisista keinoista 

ilmaston puolesta:  

”Vaikka ilmaston lämpeneminen olisi saatu hidastumaan, yrittäisin silti 
esimerkiksi vältellä muovin hurjaa käyttöä ostamalla kestovaippoja. En tuntisi 
syyllisyyttä, mutta en myöskään luopuisi kokonaan pyrkimyksistä olla 
ympäristöystävällisempi kuluttaja” (1.2, 21v). 

 

Yksi tämän ryhmän vastaajista kertoi myös luottamuksestaan tulevan sukupolven 

tekemiin hyviin päätöksiin ja viisaisiin valintoihin ilmaston puolesta: 
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”Toivottavasti he tekevät myös isompana järkeviä ja ekologisia päätöksiä ja 
toimia” (1.9, 32 v).  

 
Kuitenkin lapsen kasvattaminen kestäviin elintapoihin puuttui näistä tarinoista. 

 

Näyttäisi siis siltä, että mitä hankalampi ilmaston tilanne on, sitä 

todennäköisemmin ihmiset alkavat miettimään selviytymistapoja ja omaa sekä 

lastensa osuutta tilanteen parantamiseksi. Oman toiminnan konkretian merkityksen 

näkeminen näyttäisi luovan uskoa tulevaisuuteen. Vastaavasti tilanteessa, jossa 

ilmaston lämpeneminen on saatu hidastumaan, oma ja lasten aktiivinen rooli näkyy 

vastauksissa vähemmän ehkäpä siitä syystä, että ilmaston tilanteen korjaamiselle ei 

nähdä enää niin suurta syytä; tilanne on siis jo hallinnassa. 

 

3.6.4 Vaikuttaako ilmastonmuutos perheenlisäyssuunnitelmiin? 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako ilmastonmuutos 

perheenlisäyssuunnitelmiin. Tähän kysymykseen tuli vastaustarinoista vastauksia 

välillisesti, kuten edellä olen kuvaillut, mutta myös selkeitä suoria vastauksia. 

Tarkasteltaessa tarinoita siten, että yhdistetään molempien kehyskertomusten 

tarinat, 13/24 vastaajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei vaikuta 

perheenlisäyssuunnitelmiin ja 7/24 puolestaan katsoi ilmastonmuutoksen 

vaikuttavan perheenlisäyssuunnitelmiin. 

Olennaista tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin tarkastella, kuinka 

kehyskertomuksen variaatio vaikuttaa kysymykseen. Kehyskertomuksessa, jossa 

ilmaston lämpeneminen oli saatu pysähtymään, vastaajista 6/10 oli sitä mieltä, että 

ilmastonmuutos ei vaikuta perheenlisäyssuunnitelmiin: 

”Itse en näe, että ilmastonmuutos vaikuttaisi omaan perhesuunnitteluuni”  
 (1.3, 23v) 

 
 ”Ilmastonmuutos ei ole este eikä edes hidaste lasten saamiselle” (1.7, 20 v). 

 
”Ilmastomuutos ja lastentekosuunnitelmat eivät mielestäni kuulu yhteen” 
(1.8, 50v). 

 
”Oli ilmaston lämpeneminen menossa mihin suuntaan tahansa, se ei meitä 
estäisi eikä tulisi vaikuttamaan lapsilukuumme” (1.9, 32v). 
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Samaan kehyskertomukseen vastanneista 4/10 oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos 

vaikuttaa perheenlisäyssuunnitelmiin, ja syynä oli maapallon kuormitus:  

 

“Yksi syy, minkä takia en varmaan aio ikinä hankkia lapsia, on sen 
aiheuttama ympäristönkuormitus” (1.2, 21 v). 
 

”Ihmiset ovat kuitenkin suurin syy maapallon saastumiselle” (1.10, 23v). 

 

Seuraava vastaus poikkesi yleisestä asioiden käsittelyn linjasta: 

 

”Lisätäkseni vielä, että tietysti mikäli tilanne olisi kaikkialla sama ja joka 
puolella maailmaa syntyvyys vähentyisi eikä enää saastutettaisi samalla 
tavalla, ja täällä Suomessakin alettaisiin ajatella enemmän meidän 
osuuttamme ilmastonmuutokseen, niin kyllä jättäisin lapset tekemättä” (1.4, 
26 v).   

 

Tulkintani mukaan vastaajan ajatuksena on yksilön vastuun lisääntyminen 

perheenlisäykseen sen seurauksena, jos muu maailma muuttaa suhtautumistaan 

ilmastonmuutoksesta. 

Kehyskertomuksessa, jossa ilmasto lämpenee luultua nopeammin, vastaajista 

7/14 oli sitä mieltä, ettei ilmastonmuutos vaikuta perheenlisäyssuunnitelmiin: 

 

”Palo saada omia lapsia on niin suuri, ettei ilmastoasiat tule päätökseen 
vaikuttamaan” (2.12, 25v). ” 
 
En ajattele ilmastonmuutosta minkäänlaisena esteenä omille lapsihaaveilleni, 
enemmän pohdin, millaisessa maailmassa lapseni saisivat tai joutuisivat 
tulevaisuudessa kasvamaan ja elämään" (2.13, 20v).  

 
Vastaavasti tämän kehyskertomuksen vastauksista 3/14 päätyi pohdinnoissaan 

siihen, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa perheenlisäyssuunnitelmiin:  

 

”Ilmaston lämpeneminen luultua nopeammin taatusti vaikuttaisi jollakin tavalla 
perheenlisäyksen suunnitteluun” (2.10, 20v).  
 
 ”…huomaan sen, että kuinka paljon yhteiskunnan tilanne ja median 
ilmastolietsonta vaikuttaa omaan ajatteluun ja suhtautumiseen. Nykyään siis 
ajattelen, että hyvä jos yhden tai kaksi lasta hommaisin” (2.6, 24v). 
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Kolme tämän ryhmän vastaajista ei ottanut selkeää kantaa asiaan. Toisaalta yksi 

vastaajista piti perheenlisäystä ilmastonmuutoksen kannalta hyvänä asiana:  

 

”Koen, että perheenlisäys on jopa hyvä asia ilmastonmuutoksen kannalta, jos 
omaa kykyjä opettaa lapselle ympäristöystävällistä elämää ja -ajattelua… 
Jos kasvatamme uusista sukupolvistamme vastuullisia ja viisaita valintoja 
tekeviä yksilöitä, ei heistä koidu haittaa maapallon tulevaisuudelle, 
päinvastoin” (2.1, 22v). 

 

Ilmastonmuutos ei näyttäisi vähentävän perheenlisäyshalukkuutta. Vastaajat 

päätyivät samaan lopputulokseen enemmänkin perheenlisäykseen sidoksissa 

olevien henkilökohtaisten tunteiden, kuin ilmastonmuutoksen tilan ja siihen liittyvien 

tunteiden kautta. Toisaalta voidaan todeta, että tarinoissa, joissa ilmasto lämpenee 

luultua nopeammin, 3/14 vastaajista oli pohtinut myös adoption merkitystä 

suhteessa ilmastonmuutokseen ja yksi tämän ryhmän vastaajista asetti myös 

lapsilukumääränsä alttiiksi joustolle ilmaston vuoksi. Tässä mielessä 

kehyskertomusten variaatio toi erilaisia tuloksia tutkimukseen. 

Huolimatta siitä, tunsiko vastaaja ilmastonmuutoksen vaikuttavan 

perheenlisäyssuunnitelmiin vai ei, perheenlisäys koettiin selvästi hyvinkin yksilön 

omaan elämään liittyvänä päätöksenä, joka haluttiin pitää erossa 

ilmastonmuutoksesta:  

 

”Lapsen hankkimispäätös on aina nähdäkseni itsekäs päätös ja ajattelisin, 
ettei yksi saastuttaja lisää ole niin paha, mikäli se toteuttaisi sen hetkisen 
unelmani lapsesta” (2.10, 20 v).  
 
”Ilmastonmuutoksesta ja nopeasta lämpenemisestä huolimatta jokaisella 
tulisi olla oikeus haaveilla ja yrittää saada lapsia hyvällä omallatunnolla, ilman 
ulkopuolisten kritisoimista tai puuttumista asiaan, joka ei heille kuulu millään 
tavalla” (2.13, 20 v).  
 
”Emme käy läpi, mikä meidän perheenlisäyksemme rooli on sen isommassa 
mittakaavassa” (1.1, 27v).  

 

Osa vastaajista kertoi myös tunteistaan ja tuntemuksistaan, jotka liittyivät Suomen 

syntyvyyden laskusuhdanteesta johtuvaan syntyvyyden nostamistarpeen ja 

perheenlisäyksen aiheuttaman kuormittavuuden ristiriitaisuuteen 

ilmastonmuutoksessa. Tämän merkitys omiin perheenlisäyssuunnitelmiin liittyviin 
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tunteisiin koettiin sekä lapsensaantihalukkuutta vähentävänä, lisäävänä, että muun 

maailman reaktioiden kautta ehdollisena:  

 

”Ilmastonmuutos on vahvasti läsnä ja lasten saaminen onkin ehkä "itsekkäin 
teko", minkä ilmastonmuutoksen kannalta voi tehdä. Tähän liitettynä uutiset 
suomalaisten syntyvyyden nostamisesta tuovat tietynlaista ristiriitaa omiin 
ajatuksiin… Adoption mahdollisuutta en ole sulkenut itse missään vaiheessa 
pois, jolloin itse ei tarvitse "kuormittaa" ilmastoa” (2.14, 24v).  
 
”Maapallon väestönkasvusta huolimatta ilmastonmuutos ei johdu lasten 
hankkimisesta. Esimerkiksi Suomessa lapsia saadaan entistä vähemmän, 
jolloin väestönkasvu on laskussa… En ajattele ilmastonmuutosta 
minkäänlaisena esteenä omille lapsihaaveilleni” (2.13, 20v).  
 
”Suomen syntyvyys on koko ajan laskusuunnassa, joten en näe syytä luopua 

perheenlisäyksestä, jos muualla maailmassa meno jatkuu samanlaisena” 
(1.4, 26v). 
 

Kehyskertomusten variointi ei vaikuttanut juurikaan vastausten sisältöön tässä 

yhteydessä, joskin ensimmäisen kehyskertomuksen vastauksissa aihetta käsiteltiin 

yleisemmällä tasolla, esimerkiksi uutisten ja median välittämän tiedon merkityksestä 

aiheeseen liittyen.  

Vastaustarinat, joissa pohdittiin syntyvyyden laskusuhdanteen ja 

ilmastonmuutoksen välistä suhdetta kertoivat osaltaan siitä, että Suomen 

syntyvyyden lakusuhdannetta pohtineet kokivat pääsääntöisesti oman 

perheenlisäyksen tukevan syntyvyyden nostamistarvetta ja lisäävän lapsensaannin 

oikeutusta ilmastonmuutoksen yhteydessä. Toisaalta myös adoption pohtiminen 

tässä yhteydessä kertoo edelleen ilmastonmuutoksen vähentävästä vaikutuksesta 

perheenlisäykseen.   

 

3.7 Johtopäätökset ja luotettavuuden arviointi 
 

Tämän tutkimuksen vastauksissa tuli selväksi, että ilmastonmuutosta ja 

perheenlisäystä sekä niiden välistä suhdetta oli ajateltu ja pohdittu monelta eri 

näkökannalta. Ilmastonmuutokseen suhtauduttiin yleensä huolestuneena eikä 

kukaan kieltänyt sen olemassaoloa. Toisaalta kieltämisen vähättelyn muotona voisi 

ehkä katsoa kommentteja, joissa kävi ilmi, että suhtautuminen ilmastonmuutoksesta 
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selviämiseen koettiin asiaksi, ”josta kyllä selvitään” tai joissa ilmastonmuutos koettiin 

”kaukaisena ja irrallisena ilmiönä”, johon ”emme voi juurikaan vaikuttaa”. Nämä 

ilmaisut saattaisivat osaltaan kertoa implisiittisestä kieltämisestä (Cohen 2013), 

jossa todellisuus hyväksytään, mutta sen merkitys minimoidaan. 

Entä kuinka edellisen voi katsoa liittyvän perheenlisäyssuunnitelmiin? Edellä 

mainitut kommentit liittyivät tarinoihin, joissa ilmasto lämpenee luultua nopeammin. 

Näissä tarinoissa perheenlisäyksen vaikutus ilmastonmuutokselle oli huomioitu, 

mutta siitä ei oltu huolissaan. Lähtökohtana tässä voi siten pitää tarinankertojan 

ajatusta, että perheenlisäyksellä ei ole vaikutusta ilmastonmuutokseen. Voitaneen 

siis sanoa, että ilmastonmuutoksen vähättely tai merkityksen minimointi voisi 

ennemminkin lisätä kuin vähentää perheenlisäyssuunnitelmia.  

Yksi vastaaja kieltäytyi vastaamasta kehyskertomukseensa, mutta antoi 

kommentissaan kuitenkin arvokkaan vastauksen tutkimukseen:  

 

”Esittämäsi kehystarina aiheuttaa minussa välittömän "hylkäysreaktion". En 
halua asettaa itseäni kuvittelemaan kyseistä tilannetta … Se pakottaisi minut 
taas kaivautumaan siihen pelkoon ja pakokauhuun, jota ilmastonmuutos ja 
sen seuraukset tuovat” (2.11, 37v).  

 

Kommentissa voidaan nähdä yhteys ilmastoahdistuksen ja kieltämisen välillä: 

Vastaaja koki asian niin ahdistavaksi, että kieltäytyi ajattelemasta sitä. Vastausta voi 

tarkastella Norgaardin (2011) kuvaaman implisiittisen kieltämisreaktion kautta. Sen 

mukaan ihmiset lohkovat elämänsä irrottaen todellisuudestaan ahdistusta lisäävän 

asian, olemalla ajattelematta asiaa ja välttelemällä tiedonsaantia siitä, sillä tietoisuus 

asian syvemmästä ymmärryksestä on vaikeaa kestää (Norgaard 2011, 198, 201).  

Ahdistus, jota ihmiset ovat motivoituneita välttämään, voi tehdä ilmastonmuutoksen 

käsittelyn mahdottomaksi. Toisaalta on myös sanottava, että kieltämiseen liittyvät 

reaktiot ovat ihmisten suojautumiskeinoja, joiden avulla yksilöt pyrkivät selviytymään 

elämän raskaissa tilanteissa. Henkilöt, jotka kokevat asian näin raskaana, eivät 

kaipaa syyllistämistä, vaan henkistä tukea ja keinoja asian kohtaamiseen. 

Jälkikäteen tarkasteltuna ilmastonmuutokseen liittyvä kieltämisdefenssi sai 

ehkä liian suuren roolin tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksen osana. 

Kieltäminen ei muodostunut vastaustarinoissa sellaiseksi aihepiiriksi, josta olisi 
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voinut muodostaa tutkimuksen kannalta sopivia teemoja. Kieltäminen 

ilmastonmuutoksessa voi olla hyvin monitahoinen ja -muotoinen. Esimerkiksi myös 

usko teknologiaan ilmastonmuutoksen korjaavana tekijänä voidaan Ojalan (2012) 

mukaan tulkita defenssimekanismina. Kieltäminen on usein myös hankalasti 

havaittavissa, sillä se on usein henkilölle itselleenkin ainakin osittain tiedostamaton, 

ja usein ihmiset eivät ymmärrä tai halua tunnustaa käyttäytyvänsä tämän 

puolustusmekanismin mukaan. Aihe vaatisi paljon enemmän julkista keskustelua, 

sillä sen olemassaolo vaikuttaa ratkaisevasti   ilmaston tilaan liittyvään keskusteluun.  

Kysymykseen, minkälaisia tunteita ja tuntemuksia ilmastonmuutos herättää 

perheenlisäyssuunnitelmissa, saatiin vastauksiksi sekä positiivisia että negatiivisia 

tunteita. Ahdistus ja pelko olivat läsnä vastauksissa, mutta myös helpottuneisuus, 

huojennus ja onnellisuus olivat nähtävissä.  Positiiviset tunteet liittyivät luonnollisesti 

kehyskertomukseen, jossa ilmaston lämpeneminen oli saatu hidastumaan, kun taas 

uhkan tunteet ja epätoivo korostuivat tarinoissa, joissa ilmasto lämpenee luultua 

nopeammin. Kehyskertomusten variaatio näytti siten vaikuttavan erilaisten tunteiden 

esiintyvyyteen.  

Huolen ilmaisut liittyivät molempiin ryhmiin siten, että ensimmäisen 

kehyskertomuksen tarinoissa oltiin enemmän huolissaan maapallon tilasta, kun taas 

toisen kehyskertomuksen tarinat kertoivat enemmän lapsen tulevaisuuteen liittyvistä 

huolenaiheista. Tässä mielessä myös huolen ilmaisujen eroavuus näkyi 

kehyskertomusten variaatiossa. Tästä voisi päätellä, että ihmisille on melko 

luontaista uhkien edessä huolehtia ensin läheisistään, mutta jos uhkan kokemus 

pienenee, voi selkeämmin keskittyä huolehtimaan laajemmista asiayhteyksistä ja 

kokonaisuuksista, kuten ilmaston tilanteesta. 

Toivo ja tulevaisuususko liittyivät molempien kehyskertomusten vastauksiin, 

mutta tulivat esiin eri tavoin: Ensimmäisessä kehyskertomuksessa ilmaston 

lämpenemisen hidastuminen toi jo itsessään toivon ja uskon tulevaisuuteen, kun 

taas toisen kehyskertomuksen ilmaston etenevä lämpenemisen tila sai uhkan 

tunteen ja ahdistuksen kautta aikaan toiminnansuunnittelua ja uskoa tulevaisuuteen 

kestävämmän elintavan ja lasten kasvatuksen kautta.  Ahdistuksen voidaan siten 
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katsoa toimivan aktivoivana tekijänä ilmastonmuutoksen ja   

perheenlisäyssuunnitelmien välillä.  

Ilmastonmuutoksen herättämillä tunteilla voi siis nähdä olevan selkeitä 

vaikutuksia yksilön tapoihin ajatella ja toimia, sekä suunnitella tulevaisuuttaan ja 

perheenlisäystään. Voin myös tehdä sen huomion, että tunneskaalassa, joka 

näyttäytyi tässä tutkimuksessa, on samoja tunteita verrattuna aikaisempien 

ilmastonmuutokseen liittyvien tutkimusten tunteiden kanssa (esim. Doherty & 

Clayton 2011; Ojala 2016). Lisäksi ahdistukseen liittyvä toimintaan aktivoiva tekijä 

on samankaltainen Ojalan (2016) tekemien havaintojen kanssa.  

Tutkimukseni oletusarvona ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyssuunnitelmien 

välisiin tunteisiin oli, että jos ilmaston lämpenemistä on saatu hidastettua, se ennakoi 

suurempaa lapsensaantihalukkuutta kuin silloin, jos ilmaston lämpenee luultua 

nopeammin. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei 

ilmastonmuutos näytä vähentävän kasvatustieteen opiskelijoiden 

perheenlisäyssuunnitelmia.  Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että 

ilmastonmuutos ei vaikuta perheenlisäyssuunnitelmiin siinä mielessä, onko aikeissa 

hankkia lapsia vai ei.  Haaveet ja toiveet lapsen saantiin liittyen tulivat esiin 

molempien kehyskertomusten tarinoissa. Arvioni ei siis pitänyt paikkaansa. Useissa 

vastauksissa painotettiin myös ajatusta yksilön vapaudesta päättää 

perheenlisäyksestään, riippumatta ilmastonmuutoksen tai muun perheen 

ulkopuolisen tilanteen takia. Molempien kehyskertomusten vastaajat näyttivät 

päätyvän lopputulokseen enemmänkin perheenlisäykseen liittyvien 

henkilökohtaisten tunteiden, kuin ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden kautta.  

Ilmastonmuutos ei siis näyttäisi olevan syy perheenlisäyksestä luopumiseen. 

Tämä tuli esiin molempien kehyskertomusten tarinoissa. Kuitenkin kehyskertomus, 

jossa ilmasto lämpenee luultua nopeammin, antoi tulokseksi myös pohdintoja 

adoption mahdollisuudesta sekä alhaisemmasta lapsilukumäärästä 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tässä mielessä näillä vastauksilla saattaisi olla 

merkitystä ilmastonmuutoksen herättämiin perheenlisäyssuunnitelmiin 

vähentävästi, ja ne poikkesivat selvästi vastaustarinoista, jossa ilmaston 

lämpeneminen on saatu hidastumaan.  Voin myös todeta, että tämän tutkimuksen 
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tuloksia ei voi verrata johdannossa mainitsemaani Iltasanomien kyselyyn, jossa 13 

% kielteisesti lasten hankkimiseen suhtautuvista lapsettomista vastaajista kertoi, 

että voisi muuttaa kantaansa, jos ilmastonmuutosta ei olisi.  Tässä tutkimuksessa 

vastaajista vain yksi ilmaisi ilmastonmuutoksen olevan merkittävä syy mahdolliseen 

lapsettomaan tulevaisuuteensa. 

Eskola ja Suoranta (1998, 117) toteavat, että eläytymismenetelmän 

kehyskertomusten vastauksissa ongelmana voi olla se, tuottavatko vastaukset 

pelkästään stereotypioita. Pohdin jo etukäteen tämän voivan olla hyvinkin 

mahdollista, jos kyseessä ei olisi asia, joka voidaan kokea hyvin henkilökohtaisena. 

Nyt tulokissa tuli esiin tuntemuksia, jotka kuvasivat selvästi omaan elämään liittyviä 

pohdintoja, ja toivat aineistoon rikasta, omakohtaista kerrontaa. Tässä 

tutkimuksessa haasteeksi muodostui enemmänkin se, kuinka tuoda 

mahdollisimman laajasti esille vastaustarinoiden tuntemukset ja pohdinnat siten, että 

tulokset pysyisivät tutkimuskysymysten asettamissa raameissa, mutta eivät 

samanaikaisesti jättäisi olennaisia asioita ulkopuolelle.   

Tutkimuksen vastaustarinoissa näkyi selvästi se, että osa vastaajista oli 

eläytynyt kuvitteelliseen tarinaan, mutta suurin osa eläytyi tilanteeseen hyvinkin 

henkilökohtaisesti omaa elämäänsä peilaten. Todennäköisesti tämä johtui siitä, että 

kehyskertomukset oli kirjoitettu ”sinulle”. Moni vastaaja ehkä luuli, että hänen tulisi 

nimenomaan kirjoittaa henkilökohtaisista kokemuksista, jolloin kuvitteelliseen 

tilanteeseen eläytymisen mahdollisuus jäi käyttämättä. Tällaista ajatusta edustaa 

seuraava, varsinaista vastausta edeltävä kommentti:  

 

”Voin toki kirjoittaa sinulle lyhyen kirjoitelman graduaiheeseesi liittyen, mutta 
mielestäni olet kohdentanut aineistonhankinnan hieman hätiköiden. Olen 
mieheni kanssa kohta 50 v, eli lastentekosuunnitelmat ovat ohi meidän 
kannalta”(1.8, 50v). 

 

Näin jälkikäteen voi siten tehdä huomion, että vastaajille olisi ollut hyvä tähdentää 

kyseessä olevan eläytymismenetelmä, joten vastaajan ei tarvitsisi kirjoittaa omana 

itsenään. Toisaalta aihepiiri oli sellainen, että se kohdistui suoraan useimpien 

vastaajien elämismaailmaan, ilmastonmuutoksen lisäksi myös 

perheenlisäyssuunnitelmien osuessa omaan elämän tilanteeseen. Tässä mielessä 
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vastaustarinat antoivat arvokasta tietoa tämän hetken nuorten aikuisten 

tuntemuksista siitä, minkälainen yhteys kyseessä olevilla asioilla koetaan olevan. 

Kirjoitusohjeen ymmärtäminen omaa elämää koskevaksi tarinaksi saattoi vaikuttaa 

useamman potentiaalisen vastaajan jättäytymiseen tutkimuksen ulkopuolelle. 

Selkeämmän ohjeistuksen myötä aineistosta olisi kenties voinut saada suuremman 

ja selkeämmin kuvitteellista tarinaa sisältävän.  

Kehyskertomus 1 tuotti enemmän kuvitteellisempaa tarinaa, sillä siinä ilmaston 

lämpeneminen on saatu pysähtymään, mikä kertoo tilanteesta, jota ei ole 

todellisuudessa saavutettu. Toisaalta näissä tarinoissa oli kolme tarinaa, joissa 

ilmaston lämpenemisen tilaa ei huomioitu. Kehyskertomus 2 sisälsi ajatuksen, että 

ilmasto lämpenee luultua nopeammin, ja se tuotti ensinnäkin enemmän vastauksia, 

ja toiseksi tarinat kuvastivat tilannetta, joka koettiin joko nykyhetken vallitsevaksi 

tilanteeksi tai tilanteena, jossa ilmasto on lämmennyt nykytilannetta nopeammin. 

Useimmissa vastaustarinoissa ilmaston lämpeneminen luultua nopeammin koettiin 

todennäköisesti nykytilanteena. 

Tässä yhteydessä kannattaakin esittää kysymys, oliko kehyskertomuksen 

variaatio ”Ilmasto lämpenee luultua nopeammin” liian ympäripyöreä tai lavea ilmaisu. 

Lähtökohtana se ei antanut tarpeeksi selkeää rajaa sille, onko kyseessä tilanne, joka 

vastaa nykyistä tilannetta vai puhutaanko tulevaisuudesta, jolloin ilmasto on 

lämmennyt vielä nykyistäkin luultua nopeammin. Kuten edellä on huomioitu, 

ilmaston lämpenemisen tilalla ei ollut merkitystä siinä mielessä, aikooko hankkia 

lapsia vai ei, mutta ilmaston tilan herättämien tunteiden kautta esimerkiksi 

kehyskertomusten huolen kohteet erosivat toisistaan. Siten ilmastonmuutoksen tilan 

merkitys näkyy vastauksissa selvästi, joten selvempi rajaus tässä muutoksen tilassa 

olisi tuottanut myös erilaisia vastauksia. 

Tutkimuksen aineiston koko (N=24) jäi melko pieneksi. Tämän perusteella voisi 

aiheellisesti esittää kysymyksen, voiko tutkimusta pitää luotettavana. Aineistosta 

saadut tulokset kertovat tämän ryhmän ainutkertaisista tunteista ja tuntemuksista 

tämän tutkimuksen rajatussa aihepiirissä. Eläytymismenetelmän kautta saatuja 

tuloksia ei voi suoraan yleistää, erityisesti siksi, että lähtökohtana on kuvitteellinen 

tarina. Hirsjärvi ym. (2009, 182) toteavat lisäksi, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
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päätelmiä ei tehdä aineistosta yleistettävyyttä ajatellen mutta lähtökohtana on 

kuitenkin aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkittaessa tarkasti 

yksittäistä tapausta, saadaan selville myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä 

toistuu usein, kun ilmiötä tarkastellaan yleisemmällä tasolla.  

Kuten aiemmin totesin, aineistosta oli hahmotettavissa tiettyjä teemoja, jotka 

toistuivat tarinoissa, antoivat erilaisia näkökulmia ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyksen välisiin tunteisiin ja niistä seuraaviin suunnitelmiin, ja vahvistivat 

toinen toisensa näkemyksiä. Tämä vahvisti käsitystäni siitä, että aineistoa tuntui 

olevan riittävästi. Tässä mielessä pohdintani myöhemmästä aineistonkeruusta 

osoittautui tarpeettomaksi. 

Voidaan edelleen esittää kysymys, olisiko aineistoon tullut enemmän 

näkökulmia, jos aineisto olisi kokonaisuudessaan kerätty paikan päällä, esimerkiksi 

luennon alussa, sähköpostin sijaan. Sähköiseen versioon vastaamalla 

tarinankertojiksi valikoituu helpommin sellaiset vastaajat, joita aiheen käsittely 

kiinnostaa edes jossain määrin. Luentotilaisuuden alussa kerätty aineisto olisi voinut 

tuoda mielipiteitä myös niiltä vastaajilta, jotka eivät ”vapaaehtoisesti” asiasta 

kirjoittaisi. Ryhmäpaineen merkitys voi hyvinkin vaikuttaa kirjoittamishalukkuuteen.  

Eläytymismenetelmän etuna on se, että siinä luodaan tarinankertojalle 

mahdollisuus ilmaista itseään monipuolisesti oman mielen mukaan, ilman 

kyselylomakkeiden tai haastattelun luomia rajoja. Pyrin luomaan selkeät ja 

pelkistetyt kehyskertomukset, jotta vastaajat saisivat käyttää omaa mielikuvitustaan 

laajasti. Sainkin kehyskertomusten kautta selkeitä vastauksia tutkimuskysymyksiini, 

ja tässä mielessä tutkimuksen tavoite onnistui hyvin. Koska eläytymismenetelmä 

antaa vastaajalle ”vapaat kädet”, osa vastaajista kirjoitti huomaamattaan ikään kuin 

aiheen vierestä, sen mukaan, mikä itseä aiheen tiimoilta kiinnostaa. Tällöin 

vastaustarinoiden   aineistosta osa jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä 

tutkimuksessa jokaista vastausta tuli kuitenkin hyödynnettyä joiltakin osin – 

pyrkimyksenäni tasapuolisuus – ja useampia monesta eri näkökulmasta. 

Eläytymistarinoiden sitaattien kautta pyrin tuomaan mahdollisimman laajasti ja 

selkeästi esille vastaajien tulkintoja, ja antamaan heille ”äänen” omille 

tuntemuksilleen.  
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Tutkimustulosten luotettavuutta olisi varmasti lisännyt se, että 

eläytymismenetelmän rinnalla olisi käytetty esimerkiksi kyselylomaketta, jolla olisi 

voitu täydentää tutkimuksen aineistoa. Tätä kautta olisi saatu varmistettua joidenkin 

tarkastelun kohteena olevien yksityiskohtien esiintyvyys tutkimuksessa. Toisaalta 

kyselylomake saattaisi puolestaan ”ohjata” tarinankerrontaa tiettyyn suuntaan, mikä 

ei eläytymismenetelmän kannalta olisi tietenkään suotavaa.  

 

3.8 Pohdinta  
 

Tässä tutkimuksessa on ollut oleellista tehdä näkyväksi ilmastonmuutoksen 

herättämiä tunteita ja tuntemuksia perheenlisäyssuunnitelmissa. Näiden ilmiöiden 

keskinäinen tarkastelu ja ymmärtäminen henkilön maailmankuvassa antavat 

pohtimisen aihetta myös tulevaisuushorisonttia ajatellen. Ilmastonmuutoksen 

todellisuuden tajuaminen, sen merkityksen ymmärtäminen ja seurausten tajuntaan 

piirtyminen muuttuvine tulevaisuusskenaarioineen voivat tarkoittaa yksilön elämässä 

jatkuvan sisäisen dialogin olemassaoloa. Tässä dialogissa yksilön tieto ja tunne 

käyvät keskustelua siitä, kuinka kyseinen ilmastonmuutoksen tilanne vaikuttaa 

elämän eri tilanteisiin ja ratkaisuihin, kuten perheenlisäyssuunnitelmiin. 

Tarkastelin tutkimuksen teoriaosuudessa tunteita, myös tiedostamattomien 

tunteiden osuutta korostaen, sekä ilmastoahdistusta ja kieltämistä 

ilmastonmuutoksen kohtaamiseen liittyen. Näissä korostuvat yksilön sisäisten 

liikkeiden vaikutus ulkoiseen ilmaisuun ja käyttäytymiseen. Ne eivät siten välttämättä 

näyttäydy suoraan ulospäin, vaan vaikuttavat taustalla yksilön tavoissa ajatella ja 

käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. On selvää, että mielen tiedostamattomia liikkeitä on 

mahdotonta tarkkailla objektiivisesti, sillä ne ovat myös subjektiivisena käsitteenä 

vaikeasti hahmotettavissa erityisesti, jos henkilö ei itse ole valmis niiden käsittelyyn.  

Sanottamisen ja erityisesti kirjoittamisen kautta voimme tulla helpommin 

tietoisiksi omista mielenliikkeistämme, sillä kirjoittaminen tekee tunteemme ja 

ajatuksemme näkyviksi. Tässä tutkimuksessa elämän mahdollisen todellisen 

tilanteen kokeminen eläytymisen sekä sanottamisen ja kirjoittamisen kautta on ehkä 

tehnyt ilmiöstä näkyvämmän ja saattaa ilmaista henkilölle itselleenkin yllättäviä 

piirteitä omasta tunnerekisteristään tai ajatuslogiikastaan.  
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Esimerkkinä tarinankerronnan tuomasta mahdollisuudesta tuoda 

ajatusjuoksun etenemistä ja asioiden merkityssuhteiden yhdistämisen löytämistä 

ilmi, voidaan pitää seuraavaa vastausta.   Siinä kuvataan ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyksen välistä yhteyttä ensin pohdiskellen sitä, ettei ilmastonmuutokselle 

voida mitään, mutta tarkemmin tarkasteltuna ympäristöteoilla huomataankin olevan 

merkitystä: 

”Ilmastonmuutos taas tuntuu kovin ulkoiselta, suurelta ja etäiseltä. Asialta, 
johon emme voi juurikaan vaikuttaa… vaikka mitä tekisimme, emme 
ilmastonmuutosta saisi pysähtymään… On huojentava ajatella, että ilmaston 
lämpeneminen on saatu hidastumaan. Ympäristöteoillamme on sittenkin 
merkitystä myös isommassa mittakaavassa”. 

 

Mielenkiintoinen – ja hyvin harmillinenkin – tutkimukseen liittyvä seikka oli, että 

siihen osallistui ainoastaan yksi mies. Voi olla, että se on vain sattumaa, mutta 

pohdin myös, että syynä voi olla esimerkiksi edellä mainittu kehyskertomusten 

tekijän rooliin asettuminen. Tarinoista syntyi nyt hyvinkin henkilökohtaisia, ja tarinan 

kertojat olivat sisällä tarinoissaan, tapahtumien kohdistuessa suoraan kertojaan. Jos 

kehyskertomusten kautta olisi asetuttu tarkastelemaan asioita kolmannessa 

persoonassa, nimetyn henkilön kautta, olisi tarinoista kenties syntynyt toisenlaisia, 

enemmän ulkoapäin tarkasteltavia, kuvitteellisia tapahtumia. Olisiko miehet tällöin 

osallistuneet paremmin? Eläytymismenetelmää on pidetty eettisesti sensitiivisenä, 

koska aineistoa kerättäessä ei pyydetä kirjoittamaan suoraan omista kokemuksista, 

vaan erilaisista näkemyksistä ja tapahtumien jatkumoista, jotka saattaisivat 

vastaajan mielestä olla mahdollisia. Nyt asetelma selvästi muuttui kuvitteellisista 

tarinoista lähemmäs omia kokemuksia. 

Toisaalta voin todeta, että tein tietoisesti juuri sen valinnan, että tarinan kertojat 

eläytyvät tarinaan ensimmäisessä persoonassa, tarinan pääroolissa, koska toivoin 

tätä kautta saavani mahdollisimman todentuntuisia tarinoita tunteineen ja 

ajatuksineen. Tämä tavoite tulikin hyvin saavutettua. Voidaan kuitenkin pohtia, 

kuinka merkityksellistä tutkimustulosten kannalta on se, koetaanko tarinat 

omakohtaisina vai kuvitteellisina. Tarkoitushan on löytää ilmiön taustalla olevia 

ajatuslogiikoita ja tuntemuksia. Eskola, Mäenpää ja Wallin (2017, 268) toteavatkin, 
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että menetelmällä kerätyt tarinat voivat kertoa siitä, mitä ihmiset todella ajattelevat 

jostakin asiasta, mutta voivat olla myös kiinnostavia kertomuksia sinänsä. 

Toinen seikka, miksi miehet eivät kenties osallistuneet, on myös tutkittavan 

arvoinen asia. Ovatko perheenlisäykseen liittyvät asiat edelleen enemmän naisten 

kuin miesten asioita? Tämän tutkimuksen ainoa mies aloitti vastauksensa lauseella:  

 

”Puolisoni on peloissaan siitä, kannattaako ilmastouhan alla edes miettiä 
perheenlisäystä”.  
 

Asiaa siis lähestytään puolison kautta. Lisäksi vastausta voisi tarkastella myös pelon 

käsittelyn kautta, joka Pihkalan (2019, 95) mukaan yhdistetään teollisuusmaissa 

usein heikkouteen, ja on sidoksissa sukupuolittuneeseen ajattelutapaan. Tässä 

mielessä katsottuna pelkoa käsitellään heikompana pidetyn feminiinisyyden kautta. 

Lopulta mahdollinen syy miesten olemattomaan osallistumiseen voi olla myös 

se, että eläytymistarinat ja / tai kirjoittamiseen osallistuminen eivät vain kiinnosta 

miehiä siinä määrin kuin naisia. Mielenkiintoista olisi kuitenkin tietää, kuinka suuri 

merkitys sukupuolella on tässä aihepiirissä. Kertovatko tämän tutkimuksen tulokset 

osaltaan siitä, että sekä perheenlisäyssuunnitelmat että ilmastonmuutos 

kiinnostavat enemmän naisia?  

Muutamat tämän tutkimuksen vastaajat ottivat kantaa myös median 

merkityksekseen vaikuttajana ilmastomuutoksen ja perheenlisäyssuunnitelmien 

välillä. Vastaajien tarinoissa aihepiiri oli mielenkiintoista luettavaa, mutta koska se ei 

antanut suoria vastauksia tutkimuskysymyksiin, vaan toimi välittävänä tekijänä 

ilmastonmuutoksen ja perheenlisäyssuunnitelmien välissä, jätin sen tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. Toisaalta voin todeta, että median vaikutus ja merkitys 

näiden asioiden yhteydessä olisi hyvä tutkimuskohde itsessään.  

Ilmastonmuutoksen herättämät tunteet saivat aikaan henkilökohtaisten 

perheenlisäyssuunnitelmien lisäksi pohdintaa myös laajemmin maailmantilanne 

huomioiden. Muutamissa vastauksissa pohdittiin, ettei niin pienellä valtiolla kuin 

Suomi – tai yksilön henkilökohtaisilla toimilla – ole juurikaan merkitystä 

maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa suurempien valtioiden rinnalla. Omien 

toimien merkityksellisyyden ymmärtäminen ja niiden kuvaaminen 
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ilmastonmuutoksessa korostuivat kuitenkin selvästi vastauksissa, joissa ilmasto 

lämpenee luultua nopeammin.  Huomion arvoista oli myös se, että mitä 

huonommaksi ilmaston tila koettiin, sitä enemmän oltiin huolissaan myös muun 

maailman ihmisistä ja heidän selviytymisestään: 

 

”Ihmisten ja eläinten kohtalo varsinkin riskialueilla huolettaa eniten. Monet 
tulevat kokemaan mullistuksen vaikutukset nopeammin ja voimakkaammin… 
huolemme ei kohdistu ensisijaisesti meihin itseemme, vaan niihin, joilla on 
vielä vähemmän kykyä vaikuttaa asioihin”  

 

Tämä huomio luo osaltaan toivoa ja tulevaisuususkoa huomisesta, sillä mitä 

huonommaksi ilmaston tila etenee, sitä suuremmaksi kollektiivinen vastuu näyttäisi 

muodostuvan. Yhteisvastuun lisääntyminen ongelmien ja haasteiden edessä tuo 

esiin ihmisten ajatusten ja toiminnan empaattisuuden.  Elämän jatkumisen kannalta 

tämä onkin todella tärkeää. 

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma uhka erilaisine tunteineen ei näytä 

vähentävän kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmia, eikä siten 

tuntuisi olevan uusi syy lykätä lapsen saantia tai luopua perheenlisäyksestä. Usko 

ja luottamus ilmastonmuutoksesta selviämiseen, ja toivo paremmasta 

tulevaisuudesta koettiin mahdollistuvan oman toimijuuden ja lapsen kasvatuksen 

kautta kestävämpiin elintapoihin.  Vaikka oma aktiivinen rooli näyttäytyi tässä 

tutkimuksessa useinkin myös ahdistuksen   kautta, voidaan sitä pitää myös 

positiivisena tuloksena tulevaisuutta silmällä pitäen. Ahdistuksen purkuun auttaa sen 

taustalla olevien tunteiden käsittely, ja kyky nähdä mahdollisuuksia omassa 

toiminnassa arvokkaiksi kokemiensa asioiden puolesta. Voidaan siis sanoa, että 

tunteilla on liikkeelle paneva voima, kuten tässäkin tutkimuksessa kävi ilmi. Toivo sai 

aikaan ajatuksia lapsen positiivisesta tulevaisuudesta. Toivo kurkottaa kohti 

tulevaisuutta, ja ikään kuin luo jo syntyessään lupauksen paremmasta huomisesta. 

Ilman toivoa ei ole uskoa, ja usko taas vie lähemmäs tavoitteita ja toimintaa.  

Useista vastauksista välittyi esiin ajatus, että elämämme merkitys katoaa, jos 

emme kykene näkemään tulevaa sukupolvea.  Pohdinnoissa tuli ilmi yksilön haave 

ja toive tulevasta lapsesta, ja toisaalta jo olemassa olevan lapsen tuoma elämän 

sisältö.  Monet myös kokivat perheenlisäykseen liittyvän ajatuksen olevan niin 
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henkilökohtaista, että toivoivat aiheen olevan muiden ihmisten arvostelun 

ulkopuolella. Nämä ajatukset viestivät osaltaan siitä, että ihmisten elämässä on hyvä 

olla alueita, joihin ei liity uhkaa, syyllistämistä tai vertailua, ja joissa tunteiden ilmapiiri 

voi olla sallivaa, yksilön elämän jatkumista positiivisesti tukevaa. Perheenlisäys- 

suunnitelmat on hyvä esimerkki tällaisesta elämän alueesta. 

Tämä tutkimus tehtiin eteläsuomalaisen yliopiston kasvatustieteen 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tutkimuskohteena olevista hieman yli 

kolmestasadasta henkilöstä 24 vastasi tutkimuksen kehyskertomuksiin omalla 

tarinallaan. Tämän melko pienen aineiston tulos ei ole yleistettävissä erityisesti 

tutkimuksessa käytetyn eläytymismenetelmän vuoksi, mutta tulos voi kuitenkin 

antaa suuntaviivoja tämän hetken tilanteesta aihepiirissään. Perheenlisäykseen 

kuuluvat suunnitelmat voidaan nähdä yleisinhimillisinä, sillä riippumatta   yksilön 

etnisyydestä, kansallisuudesta tai asemasta yhteisössään, ihmiset ovat tähän 

aikaan asti halunneet nähdä tulevaisuuden lapsissaan ja lastensa kautta.  

Ilmastonmuutos puolestaan on ilmiö, joka tänä päivänä yleisemmin koetaan 

kaukaisempana, irrallisena perheenlisäysajatuksista. Tämän tutkimuksen tulokset 

näyttäisivät tukevan tutkimukseen osallistuneen naisen toivetta: 

”Toivon, ettei ihmiset jätä perhettä perustamatta ilmastomuutosten vuoksi, 
eteenkään meillä Suomessa.”   

 
Ihmiset muuttuvat ajan saatossa, kuten ilmastokin. Mutta mihin suuntaan? Se jää 

nähtäväksi. 
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LIITTEET 
 

 

 

Liite 1. Tutkimuksen tietosuojailmoitus 
 

1. Rekisterinpitäjä                                          

  Marja-Leena Palsa 

   

 

 

Yhteisrekisterinpitäjät: 

[Jos rekisterinpitäjiä on monta, mainitse tässä myös muut rekisterinpitäjät.] 

2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 

Nimi: Marja-Leena Palsa 

Osoite: XXXXXX 

Puhelinnumero: XXXXXX 

Sähköpostiosoite: XXXXXX 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa) 

Nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia XXXXXXX yliopiston ensimmäisen vuosikurssin kasvatustieteen 

opiskelijoiden ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden merkitystä perheenlisäyssuunnitelmissa käyttäen 

hyödyksi eläytymismenetelmää 

5.   Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä  

Nimi: Marja-Leena Palsa 

Osoite XXXXXX 

Puhelinnumero: XXXXXX 

Sähköpostiosoite: XXXXXX Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka 

vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksesta vastaavaksi tahoksi voidaan nimetä myös tutkimusryhmä. 
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6. Tutkimuksen suorittajat 

Marja-Leena Palsa 

 

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika 

Tutkimuksen nimi: Ilmastonmuutos kasvatustieteen opiskelijoiden perheenlisäyssuunnitelmissa 

 

X Kertatutkimus  

    Seurantatutkimus 

 

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 

Tutkimuksen aineisto kerätään 2/2020.Sähköpostilistalta poistetaan välittömästi vastanneiden tiedot 

aineistonkeruun yhteydessä. Loput sähköpostiosoitteet poistetaan heti, kun kirjoituskyselyyn vastaamatta 

jättäneitä on kertaalleen muistutettu vastaamismahdollisuudesta, viimeistään 31.3.2020. 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin 

käyttötarkoitukseen): 

     Tutkittavan suostumus 

 Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

säädökset: 

X Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

 X   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 

 mikä oikeutettu etu on kyseessä: 

 Muu, mikä: 

 

 

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin 

liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t : 

 Rekisteröidyn suostumus 

 Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi; 

 Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö 

 Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten 

9. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot) 

 X Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja 
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Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: 

 

  Rotu tai etninen alkuperä 

  Poliittiset mielipiteet 

  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

  Ammattiliiton jäsenyys 

  Geneettiset tiedot 

  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

  Terveystiedot 

  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

 

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 

 

 X Ei 

 Kyllä 

10. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Varsinaisia henkilötietoja käsitellään vain tutkimuksen osallistujien tavoittamiseksi, ja rekisteri tuhotaan, kun 

aineisto on kerätty. 

11. Henkilötietojen tietolähteet 

XXXXXX yliopiston kasvatustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskelijarekisteri 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta kenellekään. Ainoastaan tutkimuksen tekijä käsittelee tietoja. 

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle: 

 X Ei 

☐ Kyllä, mihin: 

 

     Kuvaus käytettävistä suojatoimista: 

14. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

15. Rekisterin suojauksen periaatteet 
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Manuaalisen aineiston suojaaminen: Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ja salasanan takana. 

Manuaalinen aineisto ei sisällä henkilö- ja tunnistetietoja, sillä aineisto irrotetaan henkilötiedoista heti 

aineistonkeruun yhteydessä. 

 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 

  X käyttäjätunnus 

  X salasana 

  kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA) 

  pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet) 

  käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)   

  kulunvalvonta 

  muu, mikä: 

 

Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa  

 Aineisto on pseudonymisoitu) 

 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):  

 

Tietojen suojaus tietojen siirroissa: 

     tiedonsiirron salaus (kuvaile miten) 

     tiedoston salaus (kuvaile miten): 

  X muu, mikä: Tietoja ei tarvitse siirtää 

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 X   Tutkimusrekisteri hävitetään 

 Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja  

 Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin 

 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Aineistoa ei arkistoida 

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä 

henkilötietoja hänestä on tallennettu. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 

henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on 

oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua 

rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). 
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Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 
siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 
 

Vastustamisoikeus 
o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa 

perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän 

on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin 

mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja. 
 

Yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän 

tietopyyntöprosessia. 

  

mailto:tietosuoja@om.fi
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Liite 2. Saatekirje vastaajille 
 

 (Puolet vastaajista sai saatekirjeessään kehyskertomuksen n:o 2, kts. luku 6) 

 

Hei,  

Olen elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija, ja teen kasvatustieteen pro 

gradu -tutkielmaa aiheesta, joka käsittelee ilmastonmuutoksen ja 

perheenlisäyssuunnitelmien välistä suhdetta. Teen tutkimukseni käyttäen hyödyksi 

eläytymismenetelmää, jossa aineiston keruussa käytetään pienien tarinoiden 

kirjoittamista ohjeiden mukaan, jotka tutkija antaa kirjoittajille. Kirjoittajille annetaan 

orientaatioksi kertomus, jota kutsutaan kehyskertomukseksi. Sen synnyttämien 

mielikuvien mukaan vastaajien tulee kirjoittaa pieni tarina, joka kuljettaa 

kehyskertomuksessa kuvailtua tilannetta eteenpäin.   

Vastauksesi on luonnollisesti vapaaehtoista, mutta pyydän sinua ystävällisesti 

osallistumaan tutkimukseni tarinankerrontaan, sillä se vie sinulta vain n. 10 - 15 

minuuttia riippuen mielikuvituksesi innoittumisesta. Osallistumalla kirjoitustehtävään 

annat myös suostumuksesi tutkimukseen. Henkilötietosi erotetaan tarinastasi heti 

saatuani sen, ja poistan sähköpostiosoitteesi tiedostostani.  

Pyydän ilmoittamaan vastauksesi alussa ikäsi ja sukupuolesi. Näitä tietoja tarvitsen 

mahdollisesti ainoastaan aineistoni tyypin havainnollistamiseksi.  Joitakin tarinoita 

julkaistaan osittain tai kokonaan tutkielmassani. Tarinaasi käytetään ainoastaan tätä 

tutkimusta varten. 

 

Kiitos, että kiinnostuit tähän asti. Nyt askel eteenpäin, kohti tarinan kerrontaa. Olisin 

todella kiitollinen ajastasi ja vaivannäöstäsi tutkimukseni eteen sen valmistumisen 

edistämiseksi.  

Alla kehyskertomus, jonka tarkoitus on johdattaa sinut pieneen tarinaan. 

Ilmoitathan myös ikäsi ja sukupuolesi. Vastaathan 3.3.2020 mennessä, kiitos. 

 

”Pohdit puolisosi kanssa perheenlisäyksen mahdollisuutta. Samaan aikaan 

ilmaston lämpeneminen on saatu hidastumaan.”  Eläydy tilanteeseen ja kerro 
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pienellä tarinalla, minkälaisia tunteita näiden asioiden yhteys sinussa 

herättää. 

 

Kiitos jo etukäteen sinulle vastauksestasi! 

Ystävällisin terveisin   

Marja-Leena Palsa / sähköposti XXX / puh XXXX 

Tampereen yliopisto / Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta /Elinikäinen 

oppiminen ja kasvatus 
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