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TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen aiheena ovat isyyden muutos ja nuorten miesten kokemukset isyydestä
ja isäksi tulemisesta. Lähestyn aihetta kahden tutkimuskysymyksen pohjalta. Ensin
tarkastelen, kuinka isyyden muutos näkyy nuorten isien elämässä ja erilaisissa isyyden
toteutumismuodoissa. Tämän jälkeen pohdin kuinka isyys on muuttanut nuorten miesten
elämää henkilökohtaisella tasolla. Tutkimukseni empiirisenä aineistona käytän
haastatteluja, jotka olen tehnyt kahdeksan 27–29-vuotiaan ydinperheessä
heteroseksuaalisessa parisuhteessa elävän nuorten isän kanssa. Haastattelemieni miesten
elämää yhdistää isäksi tulon lisäksi elämänvaihe jossa opiskelu ja työelämä limittyvät ja
johon lopullinen siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen ajoittuu.

Taustaa tutkimukselleni luo voimistunut puhe isyyden muutoksesta ja uudesta isyydestä
modernina mieskäsityksenä. Isyyden voidaan nähdä muuttuneen kahden kehityskulun
mukaisesti. Hoivaavammat isyyden muodot ovat lisääntyneet perinteisten isyyden
muotojen rinnalla ja perherakenteen muutoksen myötä isyyden käsite on laajentunut
kattamaan yhä useampia erilaisia suhteita miehen ja lapsen välillä. Puhe uudesta isyydestä
korostaa tasaisemmin jakautunutta vanhemmuutta puolisoiden välillä sekä miehen
hoivaavaa puolta ja sisäistä tarvetta hoitaa ja hoivata lastaan. Isyyden kehityskulussa kohti
uutta isyyttä on kyse uusien mieskäsitysten hyväksymisestä sekä uudenlaisten
maskuliinisuuksien tunnustamisesta.

Tutkimukseni edustaa narratiivista tutkimusta. Haastattelut olen tehnyt soveltaen
kerronnallisen haastattelun ja teemahaastattelun menetelmiä. Olen suorittanut aineistoni
analyysin lähestymällä sitä kahden lähestymistavan, narratiivisen ja teemallisen, kautta.
Narratiivisen lähestymistavan pohjalta nostan esiin kolme tarinaa isyydestä ja sen
muutoksesta. Lähestyessäni aineistoa teemallisesti tarkastelen miesten kokemaa muutosta
esiin nostamieni tarinoiden kautta.

Tutkimukseni keskeisimpänä tuloksena esitän tarinat aktiivisesta, perinteisestä ja
murroksessa olevasta isyydestä. Aktiivinen isyys edustaa isyyttä, jossa korostuu
puolisoiden tasavertainen osallistuminen lapsenhoitoon sekä miehen sisäinen tarve hoivata
lastaan. Perinteisen isyyden tarinassa vanhemmuus on jakautunut perinteisten
sukupuoliroolien mukaisesti. Murroksessa oleva isyys korostaa paikkaansa hakevaa isyyttä
ja edustajiensa omaa murrosta siirtymävaiheessa nuoruudesta aikuisuuteen. Nostan esiin
viisi keskeistä teemaa, joiden kautta miehet hahmottavat isyyden tuomaa muutosta: päätös
lasten hankinnasta, kasvu isäksi, arki, nuoruus ja perheen merkitys. Keskeisimmäksi isäksi



tuloa kuvaavaksi tekijäksi miehet kokivat oman henkisen kasvun ja uuden arvojärjestyksen,
jossa lapsi ja perhe ovat tärkeimmät.

Tutkimukseni pohjalta havaitaan miehen hoivatarpeen tunnustamisen olevan keskeinen
tekijä pyrittäessä kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta. Äitiydellä on edelleen
kulttuuristen käsitysten vuoksi erityisasema vanhemmuudessa, jota kehityskulku kohti
hoivaavampia isyyden muotoja tasapainottaa. Tasa-arvoisesti jakautunut vanhemmuus on
kaikkien osapuolten, isän, äidin ja lasten etu sekä oikeus, ja siksi sitä tulee myös tavoitella.
On keskeistä tunnustaa lapsen oikeus isään ja isän oikeus lapseen sekä tunnistaa
vanhemmuus suurena ilon lähteenä miehen elämässä.

Asiasanat:  Isyys, vanhemmuus, perhe, lapsiperheet, kasvu, muutos, mieheys,
maskuliinisuus, sukupuoliroolit, elämänkulku, narratiivisuus,
miestutkimus
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1 JOHDANTO

Ikävuodet kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen välillä ovat monessa mielessä erityisiä.

Kyseisen kymmenen vuoden aikana yksilön elämässä tapahtuu useita muutoksia, jotka

suuntaavat hänen koko loppuelämäänsä. Kyseisiä muutoksia edustaa muun muassa siirtymä

nuoruudesta aikuisuuteen, siirtyminen opiskelusta työelämään ja perheen perustaminen.

Perheen perustamista seuraa usein lasten saanti ja uusi rooli - vanhemmuus. Samalla

siirtyminen nuoruudesta aikuisuuteen on kuitenkin siirtynyt yhä myöhemmäksi (Ketokivi

2004). Tätä kehitystä edustaa muun muassa opiskelujen venyminen lähemmäs

kolmeakymmentä ikävuotta ja työelämään siirtymisen siirtyminen entistä myöhemmäksi.

Nämä tekijät puolestaan vaikuttavat perheen perustamisen ja lasten saannin viivästymiseen.

Myös isyyden voidaan katsoa olevan käymistilassa. Se on noussut äitiyden rinnalle

vanhemmuuspuheessa, ja sitä koskevan tutkimuksen määrä on kasvanut jatkuvasti. Puheet

uudesta isyydestä ja uudenlaisesta miehestä ovat nousseet esiin useasta lähteestä, mutta

onko kyseisillä käsitteillä mitään tarttumapintaa isyyden ja miehenä olemisen arkeen?

Nuoresta aikuiseksi. Opiskelusta työelämään. Perheen perustaminen. Isyys. Mieheys.

Kyseiset teemat luovat keskeisen viitekehyksen pro gradulleni, jonka aiheena ovat nuoria

aikuisia edustavien miesten isyys ja isyyden muutos. Tutkielmani on jatkoa kandidaatin

tutkielmalleni, jossa tutkin nuorten miesten isyyskokemuksia (Eerola 2008). Aihe on

minulle omakohtainen oman isyyteni myötä. Isäksi tuleminen on herättänyt minussa

palavan kiinnostuksen isyyden ja miehenä olemisen tutkimiseen, ja se on näin ollen ollut

alku myös tälle tutkielmalle.

Isyyttä on suomessa tutkittu viime vuosina eniten kasvatus- ja hoitotieteissä, mutta myös

yhteiskuntatieteissä (Paajanen 2006, 13). Aihetta käsittelevää tutkimusta on viimeisen

kymmenen vuoden aikana tehty varsin laajasti, ja sitä on tutkittu monesta eri näkökulmasta.

Tutkittavana on ollut muun muassa keski-ikäisten miesten toteuttama isyys (Korhonen

1999), pohjoismainen isyys- ja perhepolitiikan isäkuva (Rantalaiho 2003), sota-ajan

pikkupoikien lapsuuskokemukset isyyden näkökulmasta (Kujala 2003), miehen tulo ensi

kertaa isäksi (Kaila-Behm 1997), miesten synnytyskokemukset (Kaila-Behm 1997; Sevon
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& Huttunen 2004; Mykkänen & Huttunen 2008) ja miesten näkemykset perheellistymisestä

ja vanhemmuudesta (Paajanen 2005; Paajanen 2006). Vaikka isätutkimuksen määrä

aiempaan verrattuna onkin lisääntynyt, niin nuorten miesten isyyden tutkimus on jäänyt

vähäiseksi. Isyyden tutkiminen nuorten miesten näkökulmasta on kuitenkin tärkeää koska

isäksi tuleminen on siirtynyt suurimmalla osalla miehistä kolmenkymmenen ikävuoden

jälkeiseen aikaan. Perheettömänä elämisestä alle kolmekymppisenä on tullut

individualistisen elämänorientaation mukainen normi, jonka rikkomien koetaan teoksi jota

on vaikea ymmärtää (Ketokivi 2004).

Tutkin gradussani 27–29-vuotiaita, ydinperheessä eläviä miehiä, joilla on alle kahden

vuoden ikäisiä lapsia. Tutkimukseni keskeinen lähtökohta on tutkia isiä, jotka voidaan

määritellä nuoriksi. Päätöstäni määritellä tutkimukseeni osallistuneet 27–29-vuotiaat miehet

nuoriksi isiksi perustelen sillä, että miehet saavat nykysuomessa ensimmäisen lapsensa

keskimäärin 30-vuotiaina (Paajanen 2005), kun taas tutkimani miehet ovat tulleet isiksi 25–

27-vuotiaina. Tutkimani miehet elävät tilanteessa, jossa siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen

konkretisoituu. He ovat juuri valmistuneet tai valmistumassa, ja paikka työelämässä ei ole

täysin vielä löytynyt. Miehet ovat perheellistyneet ja saaneet ensimmäisen lapsensa. He

edustavat hyvin pitkälti entistä suurempaa luokkaa, jonka jäsenet ovat korkeasti

koulutettuja mutta silti työelämässä joko osa- tai määräaikaisesti. Kirjoitan tutkimukseni

miehistä isinä, miehinä, nuorina isinä ja nuorina miehinä. Tarkastelen tutkielmassani kahta

keskeistä teemaa, jotka käsittelevät isyyden muutosta sekä miesten omaa kokemusta

isyyden tuomasta muutoksesta. Tutkimukseni empiirisen aineiston olen kerännyt

haastatteluilla, jotka olen tehnyt kahdeksan kohderyhmäni edustajan kanssa kesällä 2008.

On tärkeää havaita, että vaikka aktiivinen ja osallistuva isä esiintyy nykyään säännöllisesti

julkisessa puheessa, niin edelleen vanhemmuuspuhe niin mediassa kuin myös tieteen

kentällä korostaa miltei poikkeuksetta äidin roolia ensisijaisena vanhempana (Rantalaiho

2003, 202; Mykkänen, Hirsjärvi & Laurilainen 2001, 382). Näen isyyden tutkimisen

merkityksen siinä, että sen avulla voidaan nostaa esiin näkökulmia joiden avulla

vanhemmuutta voidaan jakaa isän ja äidin kesken sekä lisätä näin ollen koko perheen

hyvinvointia.  Isäksi tuleminen on keskeinen siirtymä miehen elämässä, joka suuntaa hänen
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loppuelämäänsä. Näin ollen on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten miehet isäksi

tulemisen ja isänä olemisen kokevat.

Opinnäytetöissä kiitokset on tapana säästää väitöskirjan esipuheeseen, mutta koska tätä

tutkielmaa ei olisi ilman tytärtäni Päivikkiä ja vaimoani Sanna-Maria, haluan kiittää ja

omistaa tämän tutkielman heille. Ilman teitä en olisi isä. Haluan myös kiittää hienoja

miehiä ja isiä, joita tutkimukseni yhteydessä haastattelin. Ilman teitä tämä tutkielma ei olisi

valmistunut ja siitä saatavaa tietoa ei olisi.  Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki läheiseni

sekä ohjaajani Jukka Tuomisto, jonka kanssa käydyt keskustelut ovat olleet keskeisiä

tutkimustyöni etenemisen kannalta.

Tutkielmani toisessa luvussa käyn läpi aiempaa teoriaa ja tutkimusta isyydestä, joka luo

pohjaa omalle tutkimukselleni. Lähestyn aihettani pääasiassa suomalaisen tutkimustiedon ja

teorian kautta. Edellisten vuosikymmenten aikana tosin samat trendit ovat olleet vallalla

laajalti länsimaisessa isyystutkimuksessa, joten esittelemääni teoriaa ei voi pitää

leimallisesti suomalaisena. Luvussa kolme esittelen tutkimukseni tavoitteet, tutkimukseni

empiirisen aineiston ja käyttämäni tutkimusmenetelmät. Luvuissa neljä, viisi ja kuusi

esittelen tekemäni analyysin ja vastaan tutkimuskysymyksiini. Viimeisessä luvussa pohdin

ja teen johtopäätökset tutkimukseni tuloksista sekä arvioin tutkimustyöni onnistumista.
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Perinteisestä isyydestä uuteen isyyteen

Viimeisten vuosikymmenten aikana isänä olemisen tavat ovat muuttuneet niin suomessa

kuin myös muualla länsimaissa. Muun muassa syntyvyyden säännöstely, teknologian

kehitys, lisääntynyt vapaa-aika ja naisten kodin ulkopuolisessa työssä käynti ovat

vaikuttaneet isän muuttuneeseen rooliin kodin- ja lastenhoidossa (Kaila-Behm 1997, 20).

Isyydestä ja maskuliinisuudesta on viimevuosina tullut myös yhteiskunnallisesti

varteenotettava puheenaihe, eikä keskustelu niistä ole rajoittunut pelkästään tieteen piiriin.

Muun muassa lasten kotikasvatus ja vanhemmuus ovat olleet viimevuosina julkisen

mielenkiinnon kohteena. (Korhonen 1999, 19.)

Julkinen keskustelu isyydestä on kehittynyt eri tavoin eri maissa. Merja Korhonen (mt.)

korostaa, kuinka varsinkin pohjoismaisessa isyyskeskustelussa on voimakkaasti ollut esillä

näkemys isyyden lähentymisestä äitiyteen. Hänen mukaansa ”isän pitäisi tulla

tasavertaiseksi vanhemmaksi, joka jakaa kotityöt ja vastuun lapsista ja on valmis

järjestelemään elämäänsä perheen tarpeiden mukaan. Ajattelua tuetaan julkisin toimin,

esimerkiksi isyyslomia suosimalla. Isiä rohkaistaan ottamaan osaa

vanhempainvalmennukseen ja käyttämään ns. perhevapaita”. (Mt. 82.) Kyseinen näkemys

edustaa tässä luvussa esittelemäni uuden isyyden ilmenemistä.

Vaikka isyyden voidaan nähdä lähentyneen äitiyttä, niin äitiydellä voidaan nähdä olevan

yhä edelleen erityisasema vanhemmuuspuheessa. Maarit Alasuutarin (2003) mukaan tuo

erityisasema muodostui vähitellen 1800-luvun aikana, jota ennen mies oli perheen päänä

lasten ensisijainen kasvattaja, jota äiti tuki. Muutos kohti äidin erityisasemaa alkoi

kaupungistumisen, teollistumisen ja maallistumisen myötä, ja 1900-luvun alkuun mennessä

valtaan oli noussut käsitykset niin sukupuolten yhdenvertaisuudesta kuin myös

luonnollisista eroista. Näitä luonnollisia eroja edustivat näkemykset naisesta kodin piirissä

toimivana perheenemäntänä ja miehestä työn ja perheen elatuksen kautta miehuutensa

ansaitsevana toimijana, jonka elämässä perheen arjella ei taloudellista huolenpitoa lukuun



5

ottamatta ollut juuri sijaa. Näkemys äidistä lapsen elämän ensisijaisena avainhenkilönä ja

kasvattajana on säilynyt vahvana 2000-luvulle saakka, muun muassa viime vuosisadalla

vahvistuneiden psykologisten kasvatuskäsitysten ja äitiä perheen sieluna pitävien

ajattelutapojen vahvistumisen myötä. (Alasuutari 2003, 16–17.)

Norjalainen sosiologi Arnlaug Leira (2002) on esittänyt kolme mallia, joiden pohjalta

perhe- ja työroolien kehittymistä sotien jälkeisellä ajalla voidaan tarkkailla. Ydinperheen

mallissa mies on leiväntuoja, joka tekee kodinulkopuolista työtä puolison vastatessa kodista

ja lapsista. Modifoidun ydinperheen mallissa työnjako puolisoiden välillä ei ole niin selvä,

vaan sillä myös nainen voi sen mukaan toimia kodin ulkopuolella työelämässä, kuitenkin

niin että myös päävastuu kodista ja lapsista jää hänelle. Kahden elättäjän perhemallin

pohjaa puolisoiden väliselle tasa-arvolle, ja siinä niin kodinhoito, lastenhoito ja

työssäkäynti kuuluvat yhtälailla molemmille puolisoille. (Leira 2002, 17–23.)

Isyyden ja perheroolien lisäksi myös perherakenne on muuttunut. Perherakenteen

muutoksen myötä perinteisestä ydinperheestä poikkeavat perhemallit, kuten

yksinhuoltajaperheet ja uusperheet, ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi (Korhonen 1999, 25;

Takala 2002, 11). Nykyään vanhemmuus voidaan nähdä elämäntapavalintana, vaikka vielä

muutamia vuosikymmeniä sitten kysymys ”haluanko saada lapsia” olisi ollut epärelevantti.

Osittain tämän pohjalta lasten merkitys vanhemmille on käynyt ristiriitaiseksi, koska päätös

lastensaannista lasten tuomasta ilosta ja onnesta huolimatta on vaikea tehdä koska lapsi

voidaan nähdä myös esteenä ja taloudellisena taakkana. (Korhonen 1999, 25–27.)

Lapsen saanti merkitsee aina elämänmuutosta, ja konkreettisia isäksi tuloon liittyviä

muutoksia on muun muassa vapaa-ajan ja vapauden väheneminen, toverisuhteiden ja

parisuhteen muutos sekä uusi arvojärjestys (mt. 27; Mykkänen & Huttunen 2008, 179).

Myös aikuistuminen liittyy lastensaantiin, esimerkiksi parikymppisten yliopistonuorten

keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin että opiskelijat kokivat lasten hankinnan

porttina nuoruudesta aikuisuuteen. Kyseiset muutokset ovat osa elämänpolitiikkaa, joiden

takana on nuorten aikuisten henkilökohtaiset valinnat. (Ketokivi 2002, 112.) Muun muassa
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J. P. Roos ja Tommi Hoikkala (1998, 8) kirjoittavat elämänpolitiikasta yksilön omaa

elämää koskevina periaateratkaisuina.

Puhuttaessa perinteisestä isyydestä tarkoitetaan isyyttä, joka edustaa pitkälti Leiran (2002)

ydinperhemallin isän isyyttä. Perinteisen isän rooliin kuuluu keskeisesti perheen

elättäminen ja leivän tuominen pöytään kodin- ja lastenhoidon jäädessä pääasiallisesti

puolisolle. Perinteistä isyyttä leimaa muun muassa työnteon ja kodin ulkopuolisen

elämänpiirin aiheuttama etäisyys perheen ja lasten arjesta. Kahdeksankymmenluvun lopulta

alkaen on isyyskeskustelu ja -tutkimus kuitenkin kietoutunut perinteisestä isyydestä

poikkeavan uuden isyyden mallin ympärille. Termin uusi isyys Korhonen (1999, 92) näkee

syntyneen kun ”kiinnostus maskuliinisuuden privaattiin puoleen ja lukuisat kuvaukset

hoivaavista, emotionaalisesti läheisistä, sensitiivisistä isistä ja aviomiehistä synnyttivät

tarpeen löytää osuva ilmaisu tälle uudelle miehelle”. Parinkymmenen vuoden takaa (esim.

LaRossa 1988) lähtöisin olevalla termillä pyrittiin luomaan mielikuvaa isyydestä, johon

kuuluu tasapuolisesti jakautunut lapsenhoito puolison kanssa. Keskeinen osa käsitettä on

isän osallistumien lapsen kehitykseen jo alusta asti, mikä helpottaa isän ja lapsen välisen

tunnesiteen syntymistä. Uuden isän voidaan nähdä edustavan uutta, pehmeämpää,

maskuliinisuutta (Kujala 2003, 38).

Suomalainen isyystutkija Jouko Huttunen (2001) puhuu hoiva-isyydestä, eräänlaisesta

”uuden”, tasa-arvoisemman, isyyden muodosta.  Hän näkee uuden isyyden modernina

miesnäkökulmana, teoriana, jonka yhteys perheissä elettyyn käytäntöön ei ole vielä selvä.

Hoiva-isyyden käsitteessä keskeistä on isänä olo heti lapsen syntymästä lähtien sekä hoivan

ja hellyyden antamisen kuuluminen isyyteen siinä missä niin sanotut älyllisemmät ja

fyysisemmät vuorovaikutusmuodotkin. Hoiva-isyyden käsite pyrkii romuttamaan

roolijakoon perustuvat äidin ja isän erot. Hoiva-isyyden edellytyksenä Huttunen näkee

jaetun vanhemmuuden, joka perustuu vanhemmuuden näkemiseen hoivatyönä joka

puolitetaan isän ja äidin kesken. Jaetussa vanhemmuudessa vanhemmuus ei jakaudu

sukupuolisidonnaisiin rooleihin, vaan isän ja äidin roolien mahdollinen erilaisuus syntyy

arjen vuorovaikutustilanteissa.  Hoiva-isyyden ja jaetun vanhemmuuden keskiössä on

perheen kaikkien jäsenten etu: hoiva-isyys ja jaettu vanhemmuus tukevat isä-lapsi- ja äiti-
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lapsi-suhteita kuin myös vanhempien välistä parisuhdetta. (Huttunen 2001, 171–174.)

Hoiva-isyys ja jaettu vanhemmuus tulee nähdä myös tasa-arvo-käsitteinä, joiden kautta

voidaan edistää sukupuolittuneiden roolijakojen ja -odotusten madaltamista.

Isyyden muuttuneista käytännöistä kertoo hoiva-isyyden selkeä esiintyminen myös oman

tutkimukseni aineiston joukossa. Usean haastattelemani isän kohdalla voidaan selvästi

puhua hoiva-isyydestä, ja heidän kohdallaan isän roolin voidaan nähdä lähentyneen sitä,

mitä perinteisesti pidetään äitiytenä. Muutaman isän kohdalla voitiin havaita selvää

pyrkimystä hoiva-isyyteen, mutta hoiva-isyyden voidaan nähdä jääneen heidän kohdalla

lähemmäksi teoriaa kuin käytäntöä. Haastattelemistani miesten joukossa oli myös heitä,

joiden osallistuminen lastenhoitoon oli niin sanotusti perinteisempää, eli isät kyllä hoitivat

lapsiaan ja tekivät heidän kanssa asioita, mutta päävastuun lastenhoidosta voitiin nähdä

olevan äideillä.

Uutta isyyttä käsittelevän keskustelun taustatekijöinä voidaan nähdä niin 1900-luvun

jälkimmäisellä puoliskolla voimistuneet miesten ja naisten väliset tasa-arvopyrkimykset

kuin myös huoli isien osasta lastensa tunnemaailmassa. Avioerojen yleistyessä ja

ydinperheen valta-aseman huvetessa on havaittu, että isä jää entistä helpommin syrjään

lapsiensa elämästä, ellei hän itse kanna vastuuta isänä olosta.  Huttunen (2001; 2006) tuo

esiin kaksi erilaista isyyden suuntausta, joiden voidaan katsoa voimistuneen viime

vuosikymmenien aikana perinteisen isyyden valta-aseman romahdettua. Oheneva isyys

kuvaa kehitystä, jossa isyys jää lähinnä biologiselle tasolle, eikä todellista isäsuhdetta pääse

syntymään, ja vahvistuva isyys kuvaa trendiä, jossa mies sitoutuu vahvasti isyyteensä, niin

että se näkyy laajasti hänen elämänvalinnoissaan. Uusi isyys ja hoiva-isyys edustavat

vahvistuvan isyyden kehityskulkua. (Huttunen 2001, 150, 171; Huttunen 2006, 27.)

Puhuttaessa perinteisestä ja uudesta isyydestä on keskeistä huomata, että ne eivät ole

toisensa poissulkevia isyyden toteutumisen muotoja, vaan pikemminkin kyse on

kehityskulusta, joka kulkee historian hamasta perinteisen ja uuden isyyden kautta kohti

uutta tuntematonta. Näin ollen arvotus perinteisen ja uuden isyyden välillä on turhaa.

Tärkeintä on isyyden toteutuminen niin että se sopii sekä isälle, lapselle että koko perheelle.
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Perinteinen isyys ja uusi isyys eivät ole kaikenkattavia kuvauksia kahdesta eritavoin

toteutuvasta isyydestä vaan keskeistä on huomata niiden sisäinen vaihtelu, joka tekee

molemmista laajoja erilaisia isyyksiä sisältäviä yläkäsitteitä.

Jos perinteinen ja uusi isyys eivät itsessään ole riittäviä käsitteitä kuvaamaan nyky-isyyttä,

niin kuinka isyyttä tulisi sitten ymmärtää? Erilaisia isyyden määritelmiä on viimevuosina

esitetty useita. Huttunen (2001, 58; 2006, 28) tarjoaa isyyskeskusteluun mallia, jossa hän

jakaa isyyden neljään yleisimpään isyyden muotoon, biologiseen, juridiseen, sosiaaliseen ja

psykologiseen isyyteen. Tarve jaolle syntyy hänen mukaansa isyyden muuttuessa erilaisten

perhemallien muutosten myötä monimuotoisemmaksi ja vaikeammin määriteltäväksi.

Vaikka nykyään on luonnollista kysyä, että voiko lapsella olla kaksi isää, niin

viisikymmentä vuotta sitten kysymystä olisi voinut olla vaikea ymmärtää, ja toisaalta

tulevaisuudessa voi kysymys naisesta isänä olla relevantti samaa sukupuolta olevien

vanhempien perheiden yleistyessä. Tältä pohjalta nousee Huttusen (2001, 57) esittämä

kysymys ”kuka tai mikä on isä?”.

Biologisella isyydellä Huttunen (mt.) tarkoittaa miehen ja lapsen välistä biologista suhdetta,

joka on alkanut lapsen isän hedelmöittäessä lapsen äidin munasolun. Biologista isyyttä

voidaan pitää yksiselitteisenä, mutta se on kuitenkin vain pieni osa isyyden

kokonaismerkitystä ja sitä mitä isyydellä kielessämme tarkoitetaan. Juridinen isyys taas

tarkoittaa sitä että kenellä on yhteiskunnan antamat oikeudet ja velvollisuudet lapseen

nähden lain edessä. Suomessa juridisiksi isiksi tullaan yleensä joko avioliiton

isyysoletuksen, isyyden tunnustamisen tai adoption kautta. Sosiaalisella isyydellä

tarkoitetaan isyyttä joka muodostuu lapsen kanssa saman arjen elämisestä, yhdessä

asumisesta, huolenpidon annosta sekä julkisesta isyyden hyväksynnästä. Perhemallien

määrän laajentuessa on sosiaalinen isyys ainoana isyyden muotona kasvussa. (mt. 58–62.)

Psykologinen isyys tarkoittaa isäsuhteen tunteeseen ja kiintymykseen pohjautuvaa puolta.

Psykologinen isyyssuhde muodostuu kun lapsi pitää miestä isänään, turvaa ja on kiintynyt

häneen ja kun mies antaa lapselle monia tunnepohjaisia merkityksiä, haluaa olla tämän

kanssa, hoitaa ja suojella tätä. Tämä suhde muistuttaa hyvin pitkälti vastaavaa, lapsen ja
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äidin välillä havaittavaa, kiintymyssuhdetta. (Huttunen 2001, 64–65.) Huttusen (mt. 64–65)

mukaan psykologisesta isyydestä korostuu kolme keskeistä osaa, jotka muodostavat

psykologisen isyyssuhteen lapsen ja isän välille:

• tunnepohjaiset merkitykset

• tiedolliset ja moraaliset merkitykset

• muodostuminen jatkuvassa vuorovaikutuksessa

Psykologinen isyys edustaa kiintymyssuhdetta lapsen ja aikuisen välillä, tunnetta, joka on

tulkintani mukaan tulee nähdä kaikkein eniten isyyttä määrittäväksi tekijäksi: tunne, että

olen tuon lapsen isä, tai vastaavasti lapsen tunne aikuisen isyydestä.  Psykologinen isyys

leimaa voimakkaasti haastattelemiani miehiä suhteessa lapsiinsa.

Tutkimuksessani miesten kertomuksissa nousee esiin lapsen kanssa yhdessä vietetty aika ja

yhteiset, kahdenkeskiset asiat kuten kahdenkeskiset hetket äidin opiskellessa,

nukkumaanmenon yhteydessä lausutut rakkauden tunnustukset ja keskustelu lapsen kanssa

jo maha-aikana. Kertomuksissa korostuu usein myös varhainen vuorovaikutus –

ensimmäiset sylittelyt sairaalassa ja ensimmäiset päivien hoitokokemukset. Haastateltavieni

kohdalla psykologinen isyys ilmenee myös siinä kuinka isät kokivat lapsen tulon

vaikuttavan heidän elämäänsä: vaikka lapsiperheen arki voi olla rankkaa ja uuvuttavaa, niin

se koetaan kuitenkin elämän hienoimmaksi asiaksi josta ei oltaisi valmiita luopumaan

mistään hinnasta.

Huttusen (mt. 64) vahvasti psykologiseen isyyteen ja sen moraalisiin merkityksiin liittämä

vastuu tulee esiin kaikissa tekemissäni haastatteluissa. Vastuu ilmenee kuitenkin miesten

kohdalla eri lailla. Toiset korostavat vastuuta lapsesta ylipäätänsä, toiset taas puhuvat

lapsen hoitovastuusta hetkinä kun lapsen kanssa ollaan kahdestaan. Vaikka vastuu voidaan

kokea aluksi pelottavaksi, niin vastuun kanto ei kuitenkaan tunnu taakalta vaan

pikemminkin elämäntehtävältä josta halutaan suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla

lapsen vuoksi.  Miehet kokivat uudenlaisen vastuun kasvattaneen heitä itseään.

Psykologisen isyys kiteytyy Huttusen (mt.) mainitsemaan isänrakkauteen, jonka läsnäolo
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on aineistostani vahvasti läsnä. Keskeistä on kuitenkin huomioida, että psykologisen

isyyden tarkastelu vain isän näkökulmasta on lähtökohtaisesti puutteellista, koska

”psykologinen isyys määräytyy ensisijaisesti lapsen kautta”. (Huttunen 2001, 64.)

Vaikka puhe uudesta isyydestä on kiihtynyt, niin sen kuvaaman isyyden määrällisestä

lisääntymisestä ei ole juuri tietoa. Kuitenkin esimerkiksi tilastojen mukaan miehet jäävät

edelleen harvoin kotiin hoitamaan lapsiaan. Oma tutkimukseni ei tutkimusotteensa puolesta

pysty vastaamaan tähän kysymykseen, mutta lisääntynyt puhe uudesta isyydestä kertoo

jotain myös todellisesta isyyden muutoksesta uutta isyyttä kohti, unohtamatta kuitenkin

tosiasiaa että iso osa miehistä on vanhempina edelleen puolisoiden tukijoita. Kuten Roos ja

Rotkirch (1997, 7) huomauttavat, niin miehen halua olla hoivaava ja huolehtiva isä ei

välttämättä kerro mitään miehen halusta jakaa kaikkea muuta, esimerkiksi kotitöitä, tasa-

arvoisesti.

Samanaikaisesti, kun isyyden kehityskulun voidaan nähdä kulkeneen perinteisestä

isyydestä kohti uutta isyyttä, niin havaitaan myös kehityskulku yhdestä, ainoasta oikeasta,

isyyden muodosta kohti useita erilaisia isyyksiä. Tässä perinteisen isyyden valta-aseman

murtumisessa on kyse isyyden monimuotoistumisesta. Huttusen (2001) tekemä jaottelu

isyyyden muodoista on yksi tapa hahmottaa monimuotoistunutta isyyttä. Monimuotoistunut

isyys näkyy yhteiskunnassamme kuitenkin laajasti. Nyky-isä voi olla ydinperheen isän

sijasta joko sinkku etä-isä, homo yksinhuoltajaisä tai vaikkapa uusperheen koti-isä.

Monimuotoinen isyys voidaan nähdä osana uutta, henkilökohtaista, isyyttä. Kuten edellä

viittasin, voidaan pohtia, että onko tänä päivänä esimerkiksi sukupuoli edellytys isyydelle,

vai voidaanko isyys nähdä vanhemmuuden roolina jota myös nainen voisi kantaa? Tärkeää

on havaita isyyden käsite liikkeessä olevaksi. Itse näen isyyden terminä miehen edustamalle

vanhemmuudelle, joskin tiedostan tarpeellisuuden termin monimuotoisuuden ja

sukupuolittuneisuuden pohdintaan.  Se, mitä ymmärrän isyydellä kolmenkymmenen

vuoden kuluttua, eroaa todennäköisesti nykyisestä. Eikä sovi unohtaa, että myös uusi isyys

on liikkuvaa, ja se mitä uusi isyys edusti kahdeksankymmentä luvulla voi osaltaan edustaa

normia tämän päivän osalta.
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Isyyden muutosta kuvastaa viime vuosikymmenten aikana saapuneet uudet isänä olon tavat

ja isyyden muodonmuutos.  Erilaiset isyyden muodot, kuten etä-isyys ja yksinhuoltajaisyys,

ovat saapuneet ja vähentäneet perinteisen ydinperheen isän valta-asemaa. Horisontaalisen

muutoksen lisäksi isyyden voidaan nähdä muuttuneen myös vertikaalisesti, laadullisesti.

Tätä muutosta edustaa keskusteluun ja onneksi ainakin jossain määrin myös käytäntöön

saapuneet uuden isän, jaetun vanhemmuuden ja hoiva-isän mallit. Vaikka uusi isyys, hoiva-

isyys ja jaetun vanhemmuuden käsitteet ovat esiintyneet laajasti isyyspuheessa, niin ne ovat

nousseet esiin pikemminkin tavoiteltavina ideaalitiloina, jotka eivät käytännössä täysin

toteutuneet (Korhonen 1999, 82). Vaikka monet miehet osallistuivat lasten- ja kodinhoitoon

isiään enemmän, niin silti sukupuolen määräämästä roolijaosta ei ole useinkaan päästy

eroon.

2.2 Miehen kasvu isäksi

Kasvu itsestään vastaavasta miehestä pienen lapsen isäksi on suuri muutos miehen

elämässä. Se on usein miehelle ensimmäinen kerta, kun hänen todella täytyy kantaa täyttä

vastuuta toisesta, tässä tapauksessa omasta pienestä lapsesta.  Muutos ei kuitenkaan

tapahdu hetkessä, ja se ajoittuu miehillä eri tavoin. Jotkut miehistä aloittavat

valmistautumisen isyyteen jo ennen puolison raskautta, kun taas toisilla valmistautuminen

jatkuu vielä pitkälle lapsen syntymän jälkeiseen aikaan. Miehet kokevat muutoksen eri

tavoin, toiset odottavat innolla, toiset peläten. Tässä luvussa käyn läpi miehen kasvua ja

muutosta miehestä isäksi aiheesta tehdyn uuden suomalaisen tutkimuksen pohjalta. Samalla

esittelen keräämääni empiiristä aineistoa ja pohdin sen vastaavuutta aiempaan

tutkimukseen.

Kahden edellisen vuosikymmenen aikana nuorten miesten perheellistyminen on siirtynyt

yhä myöhäisempään ajankohtaan. Isien osuus 25-vuotiaiden miesten ikäluokassa on

vähentynyt yhdeksänkymmentäluvun alun jälkeen usealla prosenttiyksiköllä alle

viiteentoista prosenttiyksikköön, ja samaan aikaan ensimmäistä kertaa isiksi tulevien

miesten mediaani-iät ovat nousseet lähes kolmeenkymmeneen ikävuoteen (Paajanen 2005;

Paajanen 2006). 2000-Luvun alussa suomalainen mies tuli isäksi ensimmäisen kerran
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keskimäärin 30-vuotiaana, ja avioituu ensimmäisen kerran keskimäärin miltei 32-vuotiaana,

kun vielä kolmekymmentä vuotta aiemmin keskiverto tuore aviomies oli kuusi vuotta

nuorempi, 25,5-vuotias (Paajanen 2005, 8; Pitkänen & Jalovaara 2007, 141).

Avioitumisiän noustessa myös naimattomiksi jäävien määrä on kasvanut. Osa tästä voidaan

selittää avoliittojen suosion nousulla, osa kulttuurilla joka korostaa vapautta, nautintoa ja

sitoutumattomuutta. Viime vuosikymmenten aikana myös nuorten aikuisten opiskeluajat

ovat pidentyneet, ja 25-vuotiaista suurin osa vielä opiskelee ja asuu yksin, mikä osaltaan

myötävaikuttaa lasten saannin viivästymiseen (Paajanen 2005). Isyyden siirtyminen

myöhempään vaiheeseen näkyy myös omassa aineistossani. Suurin osa haastattelemistani

miehistä kertoo, kuinka suurin osa heidän itsensä ikäisistä ystävistä on vielä lapsettomia, ja

että he kokevat itsensä nuorina isinä. Miehet kertoivat, että yleensä lapsettomat ystävät

vielä opiskelivat ja elivät nuoruudeksi nimittämäänsä elämänvaihetta, jonka haastattelemani

miehet itse kokivat jo ohittaneet.

Ketokivi (2004, 94) toteaa, että avioitumisiän ja ensisynnyttäjien iän nousua voidaan pitää

keskeisinä tekijöinä, joilla voidaan osoittaa nuoruuden pidentyneen. Samaa nuoruuden

pidentymistä kuvaa myös opintojen venyminen yhä myöhäisempään ikään. Ketokiven (mt.)

mukaan pidentyneen nuoruuden taustalla on normiksi muodostunut individualistinen

elämänorientaatio, johon kuuluu vapaus ja individualistinen elämysten ja kokemusten

kuluttaminen. Tämä individualistinen elämänorientaatio tulee esiin omassa tutkimuksessani

miesten kertoessa sekä lapsettomista ystävistään että omia tarinoitaan.

Vaikka avioliitto siirtyy useiden kohdalla yhä myöhempään elämänvaiheeseen, niin

onnellisuutta tutkittaessa on kuitenkin havaittu että suurin osa miehistä ja naisista pitää

onnellisimpana elämänvaiheena varhaisaikuisuuden 22-28–ikävuoden välillä, mikä on

mielenkiintoista, koska taustatekijöiksi onnellisuudelle mainittiin useimmiten avioliitto,

perheen perustaminen ja lapset. Samanaikaisesti avioliiton alkua pidetään yleensä perhe-

elämän kulta-aikana. Voidaan ajatella, että tuona aikana ihmiset kuitenkin käyvät

vakiintumaan, mutta avioituminen ja lapsen hankinta siirtyvät myöhemmäksi suhteiden
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ollessa pidempään seurustelu- ja avosuhteita. (Korhonen 1999, 225; Tolkki-Nikkonen

1994b, 66.)

Mielenkiintoinen näkökulma miesten tuloon isäksi on pohtia nuorten, lapsettomien, miesten

näkemyksiä vanhemmuudesta. Oman tutkimukseni kannalta kiinnostavasti asiaa on tutkinut

Mikko Innanen (2001), joka väitöskirjassaan käsitteli nuorten lukiolaisten kirjoituksia

vanhemmuudesta. Innasen tutkimus on erityisen mielenkiintoinen siksi, että tutkimuksen

aineistona käytetyt kirjoitelmat on kerätty 1970- ja 1980-luvun vaihteessa syntyneiltä

lukiolaisilta, eli juuri samalta ryhmältä jota haastateltavani edustavat. Tutkimukseeni

osallistuneista yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelemani isät kävivät lukiota 1990-luvun

jälkimmäisellä puoliskolla.

Innasen (mt.) havaitsee tutkimuksessaan, että kirjoittaessaan parhaista hetkistään isänsä

kanssa, joka toimi hänen keräämien kirjoitelmien annettuna otsikkona, pojat kirjoittavat

isistä tavalla joka ei ole äidistä riippuvainen, sillä kolmestakymmenestäkuudesta pojasta

vain neljä mainitsi äidin isä-kirjoitelmassaan. Poikien kirjoitelmissa nousi esiin käsitys

miehen epäselvästä roolista kodin sisällä, ja niin tyttöjen kuin poikienkin kirjoitelmissa isä

liikkui usein kodin ulkopuolella. Miltei kaikissa, niin tyttöjen kuin poikien isä-

kirjoitelmissa korostuu yhdessä olemisen, tekemisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen tärkeys.

Isä-teksteissä korostui isän työnteko ja kiire, ja myös isien vaikeus tunteiden näyttöön tuli

esiin, kun taas Innasen käyttämissä äiti-tarinoissa äiti liitettiin usein arjen ja kodin piiriin, ja

äiti tuli esiin myös turvallisena lohduttajana. (Innanen 2001, 131–135.)

Innasen (mt.) tutkimustuloksia tarkastellessa voidaan huomata, että ne antavat vanhempien

roolista varsin perinteisen kuvan, jossa mies on kodin ulkopuolinen leiväntuoja jonka

kanssa tehdään asioita, ja äiti kodin sisäinen tekijä, joka antaa tunnepohjaista tukea. Tämä

ei vastaa haastattelemieni miesten isyyttä, sillä heistä suurin osa oli ollut jossain vaiheessa

kotona lapsen kanssa puolison palattua työelämään tai jatkettua opintojaan. Voidaan

ajatella, että lukiolaisten käsitykset isyydestä olivat kuitenkin peräisin heidän omista

isäkokemuksistaan omien isiensä, edellisen sukupolven isien kanssa. Lukion jälkeisten
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vuosien voidaan nähdä tuoneen miehille elämänkokemusta ja näkemystä mahdollistaen

heille aiemmasta poikkeavia hegemonisen mieskulttuuriin vastaisia tapoja olla isä.

Vaikka kirjoitankin miesten isyyskäsityksistä yleisesti ”miesten käsityksinä”, kuin kaikkien

miesten puolesta, niin on keskeistä huomata isyyskokemusten yksilöllisyys. Toisaalta,

vaikka miehet kokevat isäksi tulon hyvin yksilöllisesti ja vaihtelevasti niin isäksi tulevien

keskuudessa laajemmin havaittavissa oleva isäksi tuloon liittyvä tunteiden ambivalenssi on

tullut esiin, kun on tarkasteltu aikaa odotusajasta lapsen ensimmäisiin elinvuosiin isän

tunne-elämän kannalta. Isäksi tulon tunteiden ambivalenssia voidaan lähestyä kahdesta

suunnasta, sukupolvien välisen epäjatkuvuuden ja mieskulttuurin tunteista

puhumattomuuden kautta. Puheella sukupolvien välisestä epäjatkuvuudesta tarkoitetaan

miesten omien isien sukupolvien miehiltä saadun tuen puutetta, kun taas mieskulttuurin

puhumattomuus viittaa mieskulttuurista puuttuvaan tapaan puhua isäksi tulon tunteista.

(Mykkänen & Huttunen 2008, 169.) Näin ollen miesten mahdollisuus purkaa isäksi tuloon

liittyviä tunteita voidaan nähdä rajoittuneeksi.  Sukupolvien välinen epäjatkuvuus tuli esiin

myös omassa tutkimuksessani, sillä miehet eivät juuri puhuneet omasta isästään isyyden

tukijana, vaikka vanhempien ja äidin tuesta kerrottiin. Myös mieskulttuurin

puhumattomuus oli esillä, sillä miehet kertoivat kuinka heillä ei ollut juuri miespuolisia

ystäviä, joiden kanssa lapsista tai isäksi tulosta pystyisi puhumaan.

Lapsista puhuminen liitetään yleensä naiseuteen ja äitiyteen ja tämä vaikuttaa miesten

puhumattomuuteen perheellistymisestä ja isäksi tulosta. Suomalaisessa kasvatus- ja

vanhemmuuspuheessa äiti nähdään usein emotionaalisempana ja tunneherkkänä,

ensisijaisena vanhempana, joka vastaa lapsesta pääsääntöisesti. Tämä aiheuttaa omalta

osaltaan paineita myös miehille, sillä miehet ovat usein tietoisia heihin kohdistuvista

uusista odotuksista, kuten myönteisten tunteiden jakamisen suotavuudesta, mutta eivät osaa

aina toteuttaa niitä. Tämän takana on taas osaltaan kulttuurisesti sukupuolen mukaan opitut

tunteiden ilmaisutavat. (Mt. 169–70.)

Tietoa siitä, kuinka miehet osallistuvat perhesuunnitteluun ei juuri ole. Miehen valmius

isyyteen voidaan nähdä olevan hyvin pitkälti verrannollinen sen kanssa, kuinka mies on itse
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mukana perhesuunnittelussa ja päätöksessä lapsen hankinnasta. Raskauden ollessa

suunniteltu ja puolisoiden yhteisen tahdon tulos mies pääsee myönteisiin tunteisiin käsiksi

heti, mikä auttaa lapsen tuloon valmistautumisessa, kun taas yllätysraskauden kohdalla

mies kohtaa helposti pelon, huolen ja hämmennyksen aiheuttamaa ahdistuneisuutta,

levottomuutta ja vihaisuutta. (Mykkänen & Huttunen 2008, 172.) Raskauden on havaittu

myös lähentävän puolisoita toisiinsa, ja keräämäni empiirisen aineiston pohjalta voidaan

havaita että puolisot lähenevät raskauden myötä nimenomaan silloin, kun raskaus ja lapsen

hankinta on ”yhteinen juttu”.  Aiemmin on havaittu, että raskauden myötä miehet kokivat

puolisonsa kanssa uutta yhteisyyden tunnetta, jota muun muassa yhteiset keskustelut ja

yhteiseksi koettu odotus lisäsivät (Sevon & Huttunen 2004).

Isäksi tulon tunteiden ambivalenttius tulee esiin tutkittaessa miesten kertomuksia siitä

kuinka he saivat tietää lapsen tulosta. Tämä ilmenee muun muassa vuoroittain vaihtelevina

ilon ja epätoivon sekä etäisyyden ja läheisyyden tunteina. Omat jännitteensä miesten

tunteisiin tuo myös tosiasia, että lapsi kasvaa fyysisesti puolisossa eikä miehessä itsessään.

Covaude-ilmiötä, puolison raskauden aikaisten oireiden fyysistä kokemista, on havaittu

jopa runsaalla viidesosalla suomalaismiehistä. Tämä vaimoa kohtaan koettava empatiaan

liitettävä ilmiö voidaan tulkita positiivisena valmistautumisena isyyteen. Tunteiden

ambivalenttius tulee esiin myös synnytystilanteessa, jonka miehet voivat kokea samaan

aikaan sekä kauniina ja palkitsevana että raakana ja pelottavana kokemuksena.

Ensimmäistä kohtaamista oman lapsen kanssa miehet kuvaavat usein epätodelliseksi ja

hätkähdyttävimmäksi kokemukseksi omassa elämässään.  (Mykkänen & Huttunen 2008,

173–175.) Haastattelemani isät kertoivat raskauden aikaisista tunteista runsaasti – välillä

lapsen tuleminen ja siihen liittyvät tekijät, kuten taloudellinen pärjääminen mietityttivät kun

toisinaan pian koittavan lapsen syntymisen miltei unohti.  Lapsen syntymää miehet

kuvasivat hienoksi hetkeksi, mutta useat totesivat suurimman tunneryöpyn tulleen vasta

myöhemmin.

Miesten isäksi tuloa tutkittaessa on havaittu kolme erilaista kerronnallista tapaa, jolla

miehet usein synnytyskokemuksistaan puhuvat. Synnytyksestä voidaan puhua joko eroa

miehen ja naisen välille tuottaen, jolloin mies on tunteineen taustalla tai tunteet ja
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haavoittuvuutensa näyttäen, joka edustaa modernimpaa maskuliinisuutta. Eräänlaista

välimuotoa edustaa tapa, joka sallii tunteista puhumisen huumorin varjolla. (Mykkänen &

Huttunen 2008, 183–184.) Omassa aineistossani miehet korostivat poikkeuksetta puolison

roolia lapsen synnyttäjänä ja jättivät itsensä kertomuksissaan taustalle.

Tutkittaessa miesten kokemuksia lapsen kotiintulosta on havaittu että kotona olo

vastasyntyneen kanssa koetaan usein ennakoitua vaikeammaksi tai toisaalta

positiivisemmaksi yllätykseksi. Haastateltavani kuvasivat kotiintuloja ja kotona oloa

lähinnä tilanteeksi, jossa arki lähti pyörimään. Isänä oleminen voi tuntua vaikealta,

hämmentävältä ja ahdistavalta, ja odotusajan positiivisia mielikuvia isyydestä voi olla

vaikea toteuttaa. Toisaalta isänä olo voi yllättää positiivisesti, jolloin isän kokemat ilon,

onnen ja rakkauden tunteet korostuvat.  Negatiivisiin tuntemuksiin vaikuttaa usein miehen

kokemus omasta osaamattomuudesta tehdä mitään vastasyntyneen kanssa ja toisaalta myös

kyvyttömyys imettää, koska imettämisen nähtiin luovan äidin ja lapsen välille siteen joka

jättää muun maailman ulkopuoliseksi. Äidillä voidaankin nähdä olevan keskeinen rooli sen

suhteen, että edesauttaako vai ehkäiseekö hän isän ja lapsen kahdenkeskisen suhteen

muodostumista. (Mt. 178–181.) Sen lisäksi, että tuore isä pyrkii olemaan aktiivisesti

mukana lapsen hoidossa, on tärkeää että äiti antaa isälle mahdollisuuden osallistua

täyspainoisesti lapsen hoitoon.

Arja Kaila-Behm (1997) on tutkinut miehen tuloa ensimmäistä kertaa isäksi. Hän jakaa

isäksi tulon viiteen kategoriaan, jotka ovat:

1. esikoisen syntymän ja kehityksen kulku

2. isäksi työskentely

3. isäksi työskentelyn onnistuminen

4. isänä olemisen tapa

5. tuki isäksi työskentelylle.

Ensimmäisessä kategoriassa isät kuvailivat puolisoon ja sikiöön tai vauvaan liittyviä

tekijöitä esikoisen syntymän ja kehityksen aikana. Isät puhuivat muun muassa sikiön ja
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lapsen kasvusta, terveydestä, hoidon vaativuudesta. Toisessa kategoriassa käsiteltiin

miehen työskentelyä isäksi. Kategoria jakautuu neljään alakategoriaan: todeksi työskentely

(isäksi tulemisen uskominen), konkreettiseksi työskentely (havainnot sikiöstä, havainnot

arkipäivän elämän muutoksista, osallistuminen esikoista koskevaan päätöksentekoon),

ajankohtaiseksi työskentely (tiedon tarpeen kasvu, mielenkiinnon lisääntyminen) ja tutuksi

työskentely (lasten hoidon harjoittelu, asian pohtiminen). (Kaila-Behm 1997, 55–63.)

Kolmas isäksi tulon kategoria koskee isäksi työskentelyn onnistumista. Isäksi työskentelyn

onnistumista kuvattiin yleensä tottumisen saavuttamisella ja perheen pärjäämisellä.

Neljännessä kategoriassa isänä olemisen tapa jaettiin neljään rooliin: sivustaseuraajaisä

(vähäinen osallistuminen lapsen odotukseen, hoitoon ja kotitöihin), tukihenkilöisä (mies

osallistuu enemmän toteutukseen kuin päätöksentekoon), kumppani-isä (tasapuolinen

vanhemmuus kahden vanhemman välillä) ja perheenpääisä (osallistuu enemmän

päätöksentekoon kuin toteutukseen). Viides kategoria koski isän tarvitsemaa tukea

työskentelyssä isäksi. Isät mainitsivat saavansa muun muassa puolisoltaan, äitiyshuollosta,

yhteiskunnalta ja muilta läheisiltään. (Mt. 64–84.)

Oman tutkimukseni kannalta keskeinen tekijä Kaila-Behmin (mt.) tutkimuksessa on hänen

tapansa jakaa isyys erilaisiin rooleihin. Hänen mukaansa keskeistä on, että isät asettavat itse

itsensä näihin kategorioihin, mutta samalla myös puoliso, läheiset ja äitiyshuollon

työntekijät asettavat isille odotuksia sopivan kategorian suhteen. Isien itse valitsemaan

kategoriaan vaikuttaa muun muassa isän valmius isäksi, isän kiinnostus osallistua lapsen

odotukseen ja hoitoon sekä isän tapa osallistua ja toimia. (Mt. 67.)

Kaila-Behmin (mt.) jaottelun mukaisesti tukihenkilö-isyys ja kumppani-isyys nousivat

vahvasti esiin omassa tutkimuksessani, ja kaikki haastattelemieni isät pystytään näkemään

joko tukihenkilö- tai kumppani-isyyden edustajina. Tukihenkilöisä edustaa isyyttä, jonka

mukaan mies osallistuu lapsenhoidon ja kotitöiden osalta enemmän käytännön

toteuttamiseen päätöksenteon jäädessä puolisolle, ja on lähinnä puolison tuki. Kumppani-

isyys taas korostaa kaikin puolin tasapuolista vanhemmuutta vanhempien välillä. Sekä

kumppani-isä että tukihenkilöisä ovat valmiita isyyteen.  (Mt. 69–71.)



18

Haastattelemistani miehistä puolien voidaan nähdä edustavan kumppani-isyyttä. Tämä tulee

esiin muun muassa miesten kertoessa lapsenkasvatuksellisista keskusteluista puolisoidensa

kanssa, joiden mukaan miesten voidaan nähdä osallistuvan yhdessä ja tasapuolisesti

puolison kanssa lasta ja perhettä koskevaan päätöksentekoon. Myös miesten jäämisen koti-

isäksi voidaan nähdä viestittävän tasa-arvoisesta suhteesta lapsenhoitoon. Kumppani-isyyttä

kuvaa oma tiedonhankinta ja keskustelut puolison kanssa, ja se että isän suhtautuminen

asiantuntijapuheeseen on tarvittaessa kriittinen. Kaila-Behmin (1997) käyttämän kumppani-

isän käsitteen voidaan nähdä olevan varsin lähellä hoiva-isän käsitettä. Näen kuitenkin, että

hoiva-isyys eroaa kumppani-isyydestä lähtökohdiltaan: kumppani-isyyden perustuessa

vanhempien yhteiseen sopimukseen hoiva-isyyteen kuuluu miehen sisäinen halu ja tarve

hoitaa lasta.

Myös tukihenkilö-isyys tuli esiin tekemissäni haastatteluissa selvästi. Tukihenkilöisät

näkevät itse itsensä puolison tukena, jonka tehtävänä on auttaa puolisoa lasten- ja

kodinhoidossa silloin kun siihen on mahdollisuus. Viitteitä tähän tulee ilmi jo esimerkiksi

miesten puhuessa ajasta ennen isyyttä, kun miehet kertovat lapsen saannin olleen ainakin

aluksi enemmän puolison ”juttu”. Miesten isyyttä kuvaa myös se kuinka he saavat ohjeita

lapsenhoitoon ja kodin hoitoon pääasiassa vaimolta, joka kantaa pääasiallisen vastuun

lapsen tuloon valmistautumisesta. Kumppani-isä ja tukihenkilöisä toimivat siis hyvin

pitkälti samalla lailla, mutta ero syntyy siinä, että kumppani-isä toimii vaimon kanssa

yhdessä tasavertaisena vanhempana tukihenkilöisän ollessa pikemminkin puolisoa avustava

hoitaja. Kaila-Behmin (mt. 68–71) kategorioimaa sivustaseuraajaisää (vähäinen

osallistuminen lapsen odotukseen, hoitoon ja kotitöihin) ja perheenpääisää (osallistuu

enemmän päätöksentekoon kuin toteutukseen) ei tutkimukseni isyyksissä esiintynyt, vaan

kaikkien haastattelemieni miesten voidaan nähdä olevan omalla tavallaan aktiivisia isiä.

Kaila-Behm (mt.) havaitsi, kuinka miehet kokivat että isäksi tulon muutoksessa keskeistä

on että miehenä oleminen ei muutu. Tällä tarkoitettiin lähinnä sitä, että esimerkiksi

työpaikka ei muutu. Samalla miehet kokivat toisaalta olevansa ”enemmän miehiä”

esikoisen syntymän jälkeen. (Mt. 96.) Hänen mukaansa isät työstivät muutosta miehestä
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esikoisen isäksi vaiheittain. Isyyden työstäminen alkoi Kaila-Behmin (1997) mukaan

ajatus- ja suunnitteluvaiheilla, jolloin idea esikoisesta tuli ensi kerran ja jolloin esikoisen

hankinta tuli ajankohtaiseksi. Hänen mukaansa suunnitteluvaihe voidaan nähdä

perhesuunnitteluvaiheena, ja tämän vaiheen yhteyteen kuului usein myös muun muassa

naimisiinmenoa ja lapsiperheelle sopivan asunnon hankintaa. (Mt. 96–98.)

Suunnitteluvaiheen jälkeen seurasi raskauden odotusvaihe, jolloin ehkäisyä ei enää

käytetty. Tämän jälkeen vuorossa oli raskauden varmistusvaihe, jolloin tieto raskaudesta

varmistui. Tämän jälkeen seurasi esikoisen odotuksen ei-todellinen vaihe. Ei-todellisen

vaiheen aikana mies ei vielä osannut kuvitella tapahtunutta todeksi, koska lapsen tulo ei

ollut vielä konkretisoitunut eikä se näkynyt vielä mitenkään miehen arjessa. Tämä vaihe oli

miehillä hyvin eripituinen, vaihdellen muutamasta viikosta jopa useisiin kuukausiin. Kun

miehet olivat jo tottuneet ajatukseen raskaudesta ja isäksi tulosta, seurasi esikoisen

odotuksen seesteinen vaihe. Tässä vaiheessa lapsen tulo alkoi konkretisoitua muun muassa

neuvolakäyntien ja puolison vatsan kasvun myötä.  (Mt. 99–105.)

Tätä seurasi kiihtyvä esikoisen syntymään valmistautumisvaihe sekä kiihtyvät esikoisen

syntymän odotusvaihe. Näistä ensimmäisen kohdalla miehet valmistautuivat konkreettiset

lapsen lähestyvään syntymään. Miehillä oli usein myös mielessään pohdittuna valmis

suunnitelma siitä miten toimia synnytyksen alkaessa. Jälkimmäinen kuvaa synnytyksen

avautumisvaihetta, jonka miehet kokivat vielä syntymän odotteluksi. Esikoisen

syntymävaiheeksi miehet kokivat synnytyksen ponnistusvaiheen, ja tuota hetkeä, esikoisen

syntymää, miehet pitivät kohokohtana elämässään. Heti esikoisen synnyttyä alkoi

esikoiseen tutustumisen vaihe, jossa miehet olivat lähinnä uteliaita oman lapsensa suhteen,

ja lapsen hoivaaminen jäi vielä äitiyshuollon tai äidin vastuulle. (Mt. 105–113.)

Hoitoon totuttelun vaiheeseen liittyi konkreettista opettelua ja harjoittelua kuinka lasta

hoidetaan. Samassa vaiheessa isä myös alkaa tutustua lapsensa luonteeseen ja tapoihin.

Arkielämään totuttautumisen vaiheessa isä oli jo huomannut lapsen tuomat muutokset

arkeen. Tässä vaiheessa myös lapsen hoito kävi sujumaan rutiinilla. Tulevaisuuteen

suuntautumisen vaiheessa arki oli jo asettunut uomiinsa, ja tässä vaiheessa perheissä myös
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pohdittiin mahdollista suurempaa asuntoa, uutta autoa, ja joskus myös toista lasta. (Kaila-

Behm 1997, 113–118.)

2.3 Mies isänä

Millaista on suomalaisen miehen isyys? Kuten tiedämme, miehet tulevat tänä päivänä isäksi

entistä myöhemmin, mutta vaikuttaako tämä siihen millaisia isiä miehet ovat? Tässä

luvussa esittelen aiemman tutkimuksen pohjalta suomalaista isyyttä. Pohdin myös oman

aineistoni ja aiemman tutkimuksen välistä yhteyttä.

Viime aikoina suomalaisten miesten isyyttä on tutkittu jokseenkin paljon kun

vertailukohtana ovat aiemmat vuosikymmenet. Aiheesta on tehty väitöskirjoja, graduja,

kirjoja ja muita tutkimuksia. Aihetta on tutkittua myös useista eri näkökulmista. Pidän

Väestöliiton vuosina 2005 ja 2006 julkaisemia Perhebarometreja (Paajanen 2005; Paajanen

2006) hyvinä suomalaista nyky-isyyttä kuvaavina tutkimuksina. Ne käsittelevät laajan

tutkimusaineiston perusteella kaksikymppisinä (20–25-vuotiaina) ja kolmekymppisinä (30–

35-vuotiaina) esikoisensa saaneiden vanhempien näkemyksiä perheellistymisestä ja

vanhemmuudesta sekä alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien näkemyksiä ja kokemuksia

isyydestä. Vaikka Perhebarometrit käsittelevät isyyttä hyvin pitkälti tilastollisesti ja osittain

turhankin yleistävästi, niin niiden pohjalta saadaan hyvä kuva suomalaisesta isyydestä, jota

myös muut uudet suomalaiset isyystutkimukset tukevat. Vuoden 2005 barometrin

keskittyessä vanhemmaksi ja isäksi tulemiseen vuoden 2006 barometrin teemana ovat alle

kolmivuotiaiden lasten isät ja heidän näkemykset ja kokemukset. Oman tutkimukseni

kannalta barometrien keskeisin tulos on, että nyky-isä kokee olevansa perinteinen isä

uusilla mausteilla. Myös oma aineistoni tukee tätä. Haastattelemani miehet tuovat esiin

eron aiempien sukupolvien isiin, mutta tämä ero muodostuu pienistä vaiheista ja askelista,

ja samalla he kokevat myös olevansa osa samaa isyyden jatkumoa.

Barometrien pohjalta käy ilmi, kuinka ensimmäisen lapsen syntymä perheeseen toi

mukanaan suuria muutoksia, niin positiivisia kuin myös negatiivisia. Tutkimuksen mukaan

lähes kaikki nuoret isät olivat sitä mieltä, että lapsen syntymä oli parasta mitä heille oli
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tapahtunut. He kokivat kuinka lapsi oli tuonut tarkoitusta ja mielekkyyttä heidän

elämäänsä, ja kasvattanut heitä aikuisemmiksi ja vastuuntuntoisemmiksi. Lapsen syntymän

havaittiin vahvistavan useiden isien itsetuntoa, ja suuri osa koki että heidän parisuhteensa

oli parantunut lapsen syntymän myötä. Isät kokivat, että he saivat muilta ihmisiltä

enemmän arvostusta vanhemmuuden myötä. Tuloksista käy ilmi, kuinka isyys koettiin

tärkeänä ja siitä oltiin ylpeitä, vaikka helppoa ei aina ollutkaan. Parhaina isyyden tuomina

asioina nuoret isät kokivat lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisen sekä yhdessäolon

oman lapsen kanssa. Tärkeinä isät pitivät muun muassa lapsen näkemistä onnellisena ja sitä

tunnetta kun lapsi kutsuu isäksi. Myös lapsen rakkauden ja kiintymyksen osoitukset sekä

kaikki isyyteen liittyvät asiat koettiin tärkeiksi. Lähes kaikki perhebarometrin tutkimat isät

tunsivat olevansa lapsen syntymän jälkeen kaiken kaikkiaan tyytyväisiä elämäänsä. Vielä

tyytyväisempiä oltiin omaan isyyteen, ja lähes yhtä tyytyväisiä parisuhteeseen. (Paajanen

2005; Paajanen 2006.) Omat haastateltavani kertovat isyydestä samansuuntaisesti, isyyden

hienoutta korostaen ajoittaisista epämukavuuksista huolimatta.

Uusi tilanne asetti tuoreille isille uudenlaisia haasteita. Kolmannes barometreihin

vastanneista koki opiskelujen ja vanhemmuuden yhdistämisen haastavana, ja osa isistä koki

kuinka lapsen syntymä johti ”vapaan elämän” loppumiseen. Mainintoja tuli myös

taloudellisen tilanteen huononemisesta, unen vähentyneestä määrästä ja siitä kuinka lapsen

hoidon rankkuus oli päässyt yllättämään. Suurimmiksi riitaa aiheuttaviksi asioiksi lapsen

syntymän jälkeen koettiin kodinhoito, ajankäyttö, raha-asiat ja lapsenhoito. Myös seksin

vähentynyt määrä aiheutti riitaa miehien ja heidän puolisoidensa välillä. Toisaalta,

seksielämäänsä tyytyväisiä oli yli puolet isistä, mutta kahdenkeskisen ajan puute vaivasi yli

puolia. Neljännes tutkimuksen isistä koki, että he eivät ole tyytyväisiä lapsensa kanssa

vietettävän ajan määrään. Yli puolet miehistä eivät olleet tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa

käyttää aikaa harrastuksiinsa, järjestää omaa aikaa ja tavata ystäviään. Vaikeimmiksi

asioiksi, joita isyys tuo mukanaan, nuoret isät kokivat ajanhallinnan työn ja perheen

yhteensovittamisessa sekä ajan, niin oman kuin perheen kanssa käytettävän, puutteen.

Myös erilaiset kasvatuskysymykset sekä lapsen hoitaminen ja lapsen tarpeisiin ja

unirytmiin sopeutuminen koettiin haasteellisiksi. Samalla rajojen asettaminen lapsen

toiminnalle sekä puolison muistaminen ja huomiointi aiheuttivat päänvaivaa is.  (Paajanen
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2005; Paajanen 2006.) Varsinkin kahdenkeskisen ajan puute nousee esiin omassa

haastatteluaineistossani, ja miehet puhuvat parisuhteen muodonmuutoksesta. Myös oman

ajan puute nousee laajalti esiin sekä omassa aineistossani että aiemmassa tutkimuksessa

(esim. Sevon & Huttunen 2004).

Vaikka parisuhteen koettiin parantuneen lapsen syntymän myötä, niin silti lähes puolet

nuorista isistä koki, että parisuhteen hoitamiselle oli vaikea löytää aikaa uuden tulokkaan

myötä. Viidennes heistä koki, että lapsen syntymä lisäsi riitoja puolison kanssa, mutta

samalla noin 80 prosenttia oli tyytyväisiä parisuhteeseensa lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen tulon koettiin parantavan parisuhdetta kuitenkin nimenomaan henkisellä tasolla. Isät

kokivat kuinka lapsen tulo oli voimistanut suhdetta ja parisuhde oli muuttunut

kiinteämmäksi yhteisten menojen syrjäyttäessä omat menot. Tosin osa isistä kertoi kuinka

lapsi, ainakin hetkellisesti, etäännytti puolisoja toisistaan fyysisellä tasolla, koska lapsi sai

suurimman osan hellyydenosoituksista jotka aiemmin osoitettiin miehelle. Näin ollen he

kokivat ulkopuolisuudentunnetta äidin ja lapsen välisen vahvan siteen myötä. (Paajanen

2005; Paajanen 2006.)

Tutkimuksissa nousi esiin myös kotitöiden teema. Usein kotiin jäävälle äidille jäi enemmän

kotitöitä, vaikka ne olivat ennen jaettu tasaisemmin. Toisaalta useat isät kertoivat tekevänsä

enemmän kotitöitä lapsen synnyttyä. Tätä voidaan ainakin osittain selittää perheenlisäyksen

myötä kasvaneella kotitöiden määrällä. Yleensä kotitöitä teki enemmän se puoliso, kumpi

oli enemmän kotona. Jotain keskeistä kotitöiden merkityksestä tasa-arvon mittarina kertoo

kuitenkin havainto, että sekä miehet että naiset usein liioittelevat osuuttaan tehdyissä

kotitöissä (Tolkki-Nikkonen 1990, 43). Tämä voidaan tulkita esimerkiksi siten, että miehet

haluavat antaa itsestään kuvan moderneina tasa-arvon kannattajina ja naiset taas pitää yllä

kuvaa naisesta, jolle kodinhoito lankeaa.

Perhebarometriin vastanneista miehistä yli 90 prosenttia uskoi isyyden muuttavan miehen

elämää, mutta kolmekymppiset miehet kokivat elämän muuttuvan enemmän kuin

kaksikymppiset. Tätä voidaan selittää kolmekymppisten vakiintuneemmalla

elämäntilanteella. Isyyden ja perheen tuomat muutokset voidaan nähdä pääasiallisesti
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positiivisiksi, sillä suomalaiset miehet pitävät perhettään kaikkein merkityksellisimpänä

asiana elämässään (Pulkkinen & Kokko 1997, 104). Myös työ koettiin tärkeäksi, mutta

näistä kahdesta elämälle kehyksen luovasta tekijästä perhettä pidettiin selvästi

merkityksellisempänä. On kuitenkin havaittu, että tästä huolimatta perheen ja työelämän

yhteensovitus ei aina käy helposti, ja työelämän yhteensovittaminen voi tuntua usein

haastavalta muun muassa huonojen yöunien, kaoottisen kotielämän, ja kotona odottavan

puolison luomien paineiden takia (Sevon & Huttunen 2004, 156–161).

Aikaisempien, 2000-luvun alussa tehtyjen tutkimusten pohjalta on havaittu, että jotakuinkin

puolet suomalaisista miehistä koki työn häiritsevän perhe-elämää ainakin joskus (Kinnunen

2002, 62). Erityisesti tehtyjen viikkotuntien suuri määrä ja työssä koetut aikapaineet

havaittiin tekijöiksi, joiden koettiin häiritsevän perhe-elämää (Kinnunen 1997, 53).

Tutkimuksissa on havaittu, kuinka miehillä on usein lapsen synnyttyä kiire töistä kotiin,

eikä ylitöihin jäädä enää kuten ennen. Työ nähdään kuitenkin tärkeänä perheen elannon

tuojana, mutta uran luominen ja töissä menestyminen koetaan entistä vähempiarvoisina.

Myös isien elämänasenteissa on havaittu muutoksia, sillä lapsen synnyttyä isät eivät ole

enää halukkaita ottamaan riskejä, niin työelämässä kuin vapaa-ajallakaan, entiseen malliin.

(Paajanen 2006.)

Kun perhe nimetään elämän tärkeimmäksi asiaksi, niin miten tämä sitten ilmenee

käytännössä? On havaittu että suomalaisaikuisille perheen merkitys tulee esiin eniten

läheisyytenä, vastuuna muista ihmisistä, yhdessä olona ja henkisenä tukena. Perheen

merkitys vaihtelee kuitenkin niin muun muassa ympäröivän yhteiskunnan, elämäntilanteen

kuin myös yksilön itsensä mukaan. Läheisyyttä ja turvaa perhe merkitsi eniten ihmisille,

joilla oli lapsia. Toisaalta, miehille perhe merkitsi naisia useammin velvollisuutta, kun taas

avio- ja avoliiton merkitystä kuvattiin eniten turvana, ja että aika liitolle oli kypsä koska

oikea ihminen, jonka kanssa loppuelämä haluttiin jakaa, oli löytynyt. Avioliitto koettiin

avoliittoa enemmän turvanantajana. (Paajanen 2007, 23–25, 76–79.)  Haastattelemani

miehet kuvasivat perheen merkitystä elämän tukikivenä, jolle muu elämä rakennetaan.

Keskeistä onkin kiinnittää huomio lämpöön, jolla miehet perheestään puhuivat: vaikka
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ajoittain on vaikeaa ja perheellisyys asettaa rajoitteita, niin se on kuitenkin perheeni, se jota

varten olen olemassa.

Seuraavassa esitän Huttusen (2001, 82) ydinperheen isyyttä käsittelevän nelikentän, jossa

hän jakaa ydinperheessä esiintyvät isyydet neljään ryhmään sen mukaan, kuinka paljon isä

antaa lapsilleen aikaa ja mikä on isyyden arvo miehelle. Vaikka itse olen tutkimuksessani

kiinnostunut ydinperheessä elävistä isistä, niin on kuitenkin edelleen syytä muistaa isyyden

monet, yhtälailla merkittävät ja arvokkaat muodot. Kuten on jo käynyt ilmi, isyyden

muodot ovat moninaistuneet, eikä ydinperheen isyys ole enää ainoa mahdollinen isyyden

muoto. Tästä huolimatta, ydinperheen isyys on edelleen yleisin isyyden muoto, ja se on

myös muoto jossa isyys yleisimmin alkaa muiden isyyden muotojen ilmentyessä

myöhemmissä elämän vaiheissa (Pitkänen & Jalovaara 2007, 123). Huttunen (2001) jakaa

ydinperheessä esiintyvät isyydet isyyden merkityksen mukaan taulukon 1 mukaiseen

nelikenttään.

TAULUKKO 1. Ydinperheen isyys.

Paljonko mies
antaa aikaansa
lapselleen

Isyyden arvo miehelle

(a) Hyvin tärkeää

(b) Ei kovin

tärkeää

(A) Paljon
Aktiiviset ja

sitoutuneet isät

Aktiivisesti ja

heikosti

sitoutuneet isät

(B) Vähän
Passiiviset ja

sitoutuneet isät

Passiiviset ja

heikosti

sitoutuneet isät

Aktiiviset ja sitoutuneet isät muodostavat ryhmän, joille isyys on keskeinen osa elämää ja

johon he haluavat panostaa. Tämän ryhmän edustajia ovat muun muassa perheenpää-isä,

osallistuva isä ja hoitava isä. Aktiiviset ja heikosti sitoutuneet isät ovat taas isiä, jotka kyllä

viettävät aikaa lapsiensa kanssa, mutta joille isyys ei kuitenkaan ole elämän tärkein asia ja
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suurin sitoutumisen kohde. Tätä ryhmää edustaa leikkivä isä, äitiä auttava isä ja rutiini-isä.

Passiiviset ja sitoutuneet isät taas muodostavat joukon, jolle isyys on hyvin tärkeä asia,

mutta jotka eivät joko ulkoisten tai mielensisäisten ongelmien tai esteiden takia pysty

toteuttamaan isyyttään haluamallaan tavalla. Kyseisiä isiä ovat niin kiireinen isä, ahdistunut

isä kuin kaipaava isäkin. Passiivisien ja heikosti sitoutuneiden isien ryhmän jäsenet eivät

itse ole sitoutuneita isyyteensä. Isyys ei muodosta heidän elämässään suurtakaan

merkitystä, ja tämän johdosta siihen ei panosteta. Tämän ryhmän edustajia ovat muun

muassa kypsymätön isä, poissaoleva isä ja väistyvä isä. Tämä ryhmä kattaa siis varsin

erilaisia isiä. Se kuinka tilanteeseen on päädytty, johtuu usein hyvin erilaisista, myös muista

kuin isistä itsestään johtuvista syistä. (Huttunen 2001, 82–93.)

On mielenkiintoista tarkastella omaa aineistoani peilaten sitä Huttusen (mt.) nelikenttään.

Johtuen tutkintatavasta, joka pohjautui vapaaehtoiseen osallistumiseen, voitiin tulokset

tässä kohtaan havaita selvästi valikoituneiksi, sillä kaikkien isien kohdalla isyyden arvo

pystyttiin Huttusta mukaillen määrittelemään ”tärkeäksi”. Tämä ei tosin ollut yllättävää,

vaan tämän suuntaista valikoituneisuutta voitiin jopa odottaa. Samankaltaista

valikoituneisuutta esiintyi jo kandidaatin tutkielmani osallistuneiden keskuudessa, joten

valikoituneisuus ei ollut tälläkään kertaa yllätys, ottaen huomioon että kanditutkimukseeni

osallistuneista neljä osallistui graduuni haastattelun muodossa.

Isyyden ollessa merkittävä ja tärkeä tekijä kaikille haastattelemilleni miehille eroja syntyi

sen sijaan lasten kanssa vietetyn ajan suhteen. Neljän haastattelemani isän voitiin nähdä

viettävän erittäin paljon aikaa lastensa kanssa, ja heitä voidaan kuvata Huttusen (mt.)

termein aktiivisiksi ja sitoutuneiksi isiksi, joille isyys on keskeinen elämän alue, johon he

haluavat panostaa parhaalla mahdollisella tavalla. Loput haastattelemani neljä isää

edustavat välimuotoa Huttusen lokeroinnin ”paljon” ja ”vähän” aikaa lastensa kanssa

viettävien kanssa. Näillekin miehille isyys on merkityksellinen asia, mutta heidän aikaansa

vie lasten lisäksi heille tärkeä työ, sekä ajoittain myös omat harrastukset ja tekemiset.

Mielenkiintoinen huomio oman aineistoni pohjalta on, että vähemmän aikaa lastensa kanssa

viettävät isät kaipaavat lisää omaa aikaa kuin enemmän lastensa kanssa aikaa viettävät.
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Tämän voidaan nähdä kertovan isyyden asettamista haasteista ja siitä kuinka mies on

sopeutunut isyyden tuomiin rajoituksiin ja haasteisiin.

Myös muita malleja erilaisista isyyden muodoista on esitetty. Keski-ikäisten miesten

lapsuudenkokemuksia ja omaa vanhemmuutta käsitteleviä elämänkertahaastatteluja

narratiiveina analysoinut Korhonen (1999) on muodostanut viisi isätyyppiä, jotka

kuvailevat miesten itsensä totuttamaa vanhemmuutta. Hän jakaa haastattelemansa isät

ryhmiin jotka ovat:

• vastuutaan korostavat isät

• taustalta tukevat isät

• miehiset auktoriteetit

• toiminnalliset isät

• otteensa menettäneet isät

Poikkeuksena hän nostaa esiin edellä mainittuihin isätyyppeihin sopimattoman

poikkeuksellisen äidillisen isän, jota yksi henkilö hänen aineistossaan edustaa. Korhosen

isätyypit voidaan nähdä joustavina ja isien omaa valintaa korostavina isyyden muotoina.

(Korhonen 1999, 144–158.)

Vastuuta korostavien isien narratiiveissa korostuu vanhempien vastuu lapsen kasvatuksesta.

Heidän mukaansa lapsista tulee kasvattaa kunnon kansalaisia vaatimalla rehellisyyttä ja

vastuullisuutta, opettamalla oikean ja väärän erottamista ja neuvomalla hyviä tapoja. Isän

osaksi asettuu vastuullisessa vanhemmuudessa muun muassa rajojen asettaminen ja lapsista

huolehtiminen. Keskeistä vastuullisessa vanhemmuudessa on perhekeskeisyys, lasten ja

vanhempien yhteinen aika, koulunkäynnin merkityksen korostaminen ja vanhempien

suhteellisen tasapainoinen työnjako kodin- ja lastenhoitoon liittyvissä asioissa. (Mt. 145–

148.)

Taustalta tukevat isät osallistuvat lastensa elämään taustalta päävastuun lastenkasvatuksesta

ja kotitöistä ollessa vaimolla. Isien lastenkasvatusote on suurpiirteinen, ja sitä voidaan
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kuvailla vapaaksi. Taustalla tukevien isien suhdetta lapsiinsa kuvaa kaverillisuus, rentous,

luottamuksellisuus ja tilannekohtaisuus. (Korhonen 1999, 148–150.)

Toiminnallisten isien narratiiveissa korostuu aktiivinen yhdessäolo lasten kanssa. Isillä ja

lapsilla on usein paljon yhteisiä, yleensä kodin ulkopuolisia harrastuksia. Isien ja lasten

suhteen voidaan nähdä olevan vastavuoroinen, ja vastavuoroisesta suhteesta on tullut

miehille keskeinen tyytyväisyyden lähde. Kyse ei ole kuitenkaan vain viihteestä, sillä

miehet kokevat, että viettäessään aikaa lastensa kanssa he samalla myös jakavat

kasvatusvastuun vaimon kanssa, vaikka arjen pyörittäminen jääkin usein vaimon

tehtäväksi. Toiminnallisten isien kasvatusotteen voidaan nähdä olevan salliva ja

tasavertaisuutta korostava. (Mt. 150–152.)

Miehistä auktoriteettia edustavat isät samaistavat kasvatuksen kuriin. Kyseisissä

narratiiveissa korostuu sekä sukupolvien välinen hierarkia sekä työn- että vastuun jako

sukupuolen mukaan. Vaikka lasten- ja kodinhoito nähdään kuuluvan naiselle, niin silti mies

on perheenpää, jolla on viimeinen sana. Isien ja lasten elämät eivät juuri kohtaa, tosin

poikalasten kanssa miehillä saattaa olla yhteisiä harrastuksia. Miesten kasvatusotetta kuvaa

vaativuus. Otteensa menettäneet isät haluaisivat olla osa lapsensa elämää mutta he eivät

koe omaavansa tähän tarvittavia taitoja. Suhde lapsiin voi olla myös vastavuoroton.

Keskeistä otteensa menettäneessä isyydessä on isän kokemus jäämisestä syrjään lapsensa

elämästä. (Mt. 152–155.)

Korhosen (mt.) aineistossa poikkeuksellisen äidillinen isä on selvä poikkeus, jota ei voida

edellä mainittuihin isätyyppeihin sijoittaa. Poikkeuksellisen äidillisille isille isyys ja perhe

ovat ensisijaisia, kun suurimmalle osalle miehistä keskeisen elämän sisällön muodostaa

perhe ja työ. Tämän poikkeuksellisen äidillisen isän voidaan nähdä muistuttavan uuden isän

luonnehdintoja. (Mt. 155–159.) Mielenkiintoista, joskaan ei enää kovin yllättävää, että

haastattelemistani miehistä suurin osa voidaan sijoittaa kyseiseen ryhmään. Mutta kuten

olen jo todennut, niin tähän vaikuttaa pitkälti haastattelemieni miesten valikoituneisuus,

mutta myös isyyden kehityskulku perinteisestä uuteen.
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Korhonen (1999) esittelee näkemyksen, jonka mukaan aikuisten suhtautuminen lapsiin

voidaan moderneissa pohjoismaisissa yhteiskunnissa jakaa dikotomisesti. Tässä ja nyt–

ajattelu pitää sisällään näkemyksen lapsen kehityksestä luonnollisena tapahtumana ja

kasvatuksen lapsen kanssa olemisena ja elämisenä, kun taas projekti-lapsuus–ajattelussa

korostuu vanhempien kokemus lapsesta projektina. Korhosen mukaan vanhempien käsitys

lapsista on viimeaikoina muuttunut tässä ja nyt–ajattelusta kohti projekti-lapsuus–ajattelua,

joskin projekti-ajattelu korostuu keskiluokkaisissa perheissä kun taas tässä ja nyt–ajattelua

ilmenee enemmän työväenluokkaisissa perheissä. (Korhonen 1999, 51–53.) Projekti-

lapsuus-ajattelulla voidaan nähdä olevan osa individualistisessa elämänorientaatiossa, kun

lasta ruvetaan hankkimaan kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen opiskelu- ja uraputken

antaessa myöten.

Korhosen (mt.) isätyypit ovat muodostuneet 50- ja 60-luvuilla lapsuutensa eläneiden

miesten kertomuksista, ja ne edustavat perinteistä isyyttä. Samalla poikkeuksellisen

äidillisen isän voidaan nähdä edustavan kehityskulkua perinteisestä uuteen isyyteen.

Kyseisiä isätyyppejä voidaan soveltaa myös nuorten miesten isyyden tutkimisessa, kun vain

huomioidaan miesten kuuluminen eri sukupolviin. Isyyttä tutkittaessa on havaittu, että

toteutuva isyys ei ole yhteydessä niinkään miehen ikään vaan muun muassa parisuhteen

laatuun ja koettuun valmiuteen tulla isäksi.

Huttusen (2001) ja Korhosen (1999) näkemysten lisäksi isänä olemisen tapoja voidaan

hahmottaa myös erilaisten mallitarinoiden kautta. Jouni Kekäle (2007) erottaa toisistaan

kolme erilaista isyyden mallitarinaa – esimodernin, modernin ja postmodernin isyyden

mallitarinat. Esimodernin mallitarinan, jossa naisen ja miehen roolit ovat keskeisesti

erilaiset, isä on autoritaarinen patriarkka, kun taas modernin mallitarinan isää leimaa kodin

ulkopuolinen työskentely ja etäisyys lapsiin. Myös modernissa mallitarinassa työt

jakautuvat miesten ja naisten töihin. Postmodernin mallitarinan isää kuvaa taas jaetun

vanhemmuuden mukainen isän ja äidin yhtäläinen hoiva ja kasvatus. Oman lisänsä

postmodernin isän mallitarinaan antaa kasvava perhemallien moninaisuus. (Kekäle 2007,

36–40.) Haastattelemieni miesten isyyden voidaan nähdä edustavan tarinaa jossa ollaan

juuri siirtymässä modernista postmoderniin.
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Vuoden 2005 Perhebarometrin tuloksista käy ilmi, että vanhemmuus koetaan samanlaiseksi

enemminkin saman sukupuolen kuin saman ikäryhmän edustajien kanssa (Paajanen 2005).

Kaila-Behmin (1997) mukaan miesten väliset erot vanhemmuuden suhteen ovat lähinnä

yksilöllisiä, eivätkä liity niinkään isän ikään eivätkä sosiodemografisiin tekijöihin. Sen

sijaan hän on havainnut, että eroilla on yhteys muun muassa koettuun valmiuteen isäksi,

parisuhteen toimivuuteen ja itsensä valitseman isänä olemisen tavan sopiminen lapsen

vaatimaan ja puolison olettamaan. (Kaila-Behm 1997, 125.) Myös aiemman teoriatiedon

mukaan ihmisten käsitykset eri asioista liittyvät pikemminkin kokemustaustaan kuin ikään

(Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996, 114).  Tältä pohjalta voidaan nähdä, että

omassa tutkimuksessani miesten ikä ei suoranaisesti vaikuta heidän isyytensä, vaan

keskeisempää on aikakausi ja yhteiskunnallinen tilanne, jossa he ovat kasvaneet. Keskeinen

haastateltaviani yhdistävä tekijä on kuuluminen samaan sukupolveen.

2.4 Sukupuoli ja isyys

Ranskalaisfilosofi Elisabeth Badinter (1993) kirjoittaa, että ensimmäisenä miessukupuolen

edellytyksenä voidaan nähdä miehet naisista erottava, miehiltä löytyvä mutta naisilta

puuttuva, Y-kromosomi. Badinter kuitenkin jatkaa, että kyseinen eroavuus

kromosomikaavassa ei yksinään riitä luonnehtimaan miessukupuolta. Hän toteaa kuinka

esimerkiksi yksilö voi kokea itsensä naiseksi, vaikka kantaisi miessukupuolelle kuuluvaa

XY-kromosomiyhdistelmää, ja näin ollen näkee erilaiset psykologiset, kulttuurilliset ja

sosiaaliset tekijät genetiikan rinnalla vähintään yhtä tärkeiksi tekijöiksi mieheksi

tulemisessa.  (Badinter 1993, 11.) Yleinen tapa sukupuolen määrittelyssä on tehdä jako

biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen (Giddens 2001, 107). Biologinen sukupuoli

käsittää ihmisten ne anatomiset ja fyysiset erot, jotka mies- ja naiskehoa määrittävät, ja

sosiaalinen sukupuoli taas koskee miesten ja naisten psykologisia, sosiaalisia ja

kulttuurisidonnaisia eroja. Sukupuoleen sosialisoitumisella tarkoitetaan taas opittuja

sukupuolirooleja, jotka opitaan sosialisaatioprosessin osana (mt. 108; Grönfors 1994, 66).
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Miestutkimus on tieteenalana kiinnostunut miehestä sukupuolensa edustajana.

Miestutkimus pyrkii saamaan lisää tietoa miehuudesta, miehekkyydestä, miehen

seksuaalisuudesta ja ruumiista, miesten kulttuurista ja maskuliinisuudesta (Jokinen 1999a,

8). Miestutkimus pyrkii selittämään sitä kuinka miessukupuolta tuotetaan, mitä merkitystä

sillä on ja millaisia miehet ovat ja miksi. Kriittisen miestutkimuksen pohjalla ovat

feministiset teoriat sukupuolesta, ja se jakaa feministisen tutkimuksen kanssa tavoitteen

muuttaa vallitsevaa sukupuolijärjestelmää (Aalto 2001). Molemmat pyrkivät ymmärtämään

historian ja yhteiskunnan merkityksen sukupuolen tuottamisessa ja purkamaan yksilöitä

kahlitsevia siteitä (Lorentzen 2003).

Nykyinen miestutkimus hylkää käsityksen yhtenäisestä, kaikille miehille yhteisestä

miehisyydestä ja toteaa, että yleispätevää miehen mallia ei ole olemassa. Yleinen tapa

miestutkimuksen piirissä onkin nähdä maskuliinisuus ideologiana, joka oikeuttaa miehen

hallitsevan aseman suhteessa naiseen. Kyseisen maskuliinisuuden voidaan nähdä olevan

kuitenkin varsin hajaantunutta, sillä vaikka maskuliinisuuden voidaan havaita eroavan eri

kulttuureissa, niin jo yksin länsimaisen kulttuurin piirissä voidaan löytää lukemattomia

erilaisia maskuliinisuuksia. Maskuliinisuuden voidaan siis nähdä vaihtelevan eri

aikakausien ja kulttuurien lisäksi myös muun muassa yhteiskuntaluokan, rodun ja iän

mukaan. (Badinter 1993, 47–49.)

Miestutkimuksen käsite syntyi yhdysvalloissa muutamia vuosikymmeniä sitten, jolloin

maskuliinisuuden tutkiminen uusista lähtökohdista sai alkunsa. 1980-luvulla tehty

miestutkimus korosti, että maskuliinisuutta on monenlaista, ja että se ei edusta samaa

kaikille miehille. Tällöin esiin nousi puhe hegemonisesta maskuliinisuudesta, jolla

tarkoitettiin sosiaalisesti ja kulttuurillista tuotettua konstruktiota, joka pitää yllä käsitystä

miehuudesta sukupuolisena normina. (Sipilä 1994, 17–21; Badinter 1993, 19–20.)

Nykyinen yhteiskuntamme tuottaa useita erilaisia maskuliinisuuksia, kuten perinteistä,

modernia ja postmodernia. Silti esimerkiksi media tuottaa usein yhtenevää kuvaa

hegemonisen maskuliinisuuden mukaisesta miehestä. (Kiviranta 2006, 69–71.) Kriittinen

miestutkimus voidaan nähdä merkityksellisenä vaikuttajana, sillä sen avulla voidaan
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vaikuttaa niin kulttuuriin, yhteiskuntaan kuin myös yksilöihin, ja sen avulla voidaan antaa

ääni vähemmistöille. Sen avulla voidaan muuttaa suhtautumistapoja, lisätä itseymmärrystä

ja rakentaa positiivista miehuutta. (Sipilä & Tiihonen 1994, 8.)

Maskuliinisuutta on kuitenkin pyritty määrittämään myös toisin. Erilaisista vaihtoehtoisista

maskuliinisuuksista yleisimmin mieskirjallisuudessa esiintyy tarina miehestä uudenlaisena,

lapsiinsa uudella tavalla kiintyneenä isänä (Sipilä 1994, 24). Tämänlainen maskuliinisuus

on vahvasti sidoksissa puheeseen uudesta isyydestä, ja toisaalta uuden isyyden voidaan

nähdä koostuvan tekijöistä, joita hegemoniseen maskuliinisuuteen ei kuulu (Kujala 2003,

21). Yhdysvaltalainen ja eurooppalainen miestutkimus ovat korostaneet uutta isyyttä ja isän

lisääntynyttä osallistumista lastenhoitoon miesten omana valintana. Isyyden on myös

korostettu olevan osa miehen maskuliinisuuden löytämistä. (Kaila-Behm 1997, 21.) Tasa-

arvokeskustelun kannalta mielenkiintoinen näkökulma asiaan on Rantalaihon (2003) esiin

nostama miehen tarve lapseen -diskurssi. Hän toteaa, että tämä miehen hoivaviettiä esiin

tuova diskurssi uusintaa vanhemmuuden sukupuolijakoa koska se korostaa miehen

muutosta ja vanhemmuutta hänen omilla ehdoillaan tapahtuvaksi. (Rantalaiho 2003, 221.)

Isyyden tutkimus on keskeinen osa miestutkimusta, mutta kaikki isyystutkimus ei ole

miestutkimusta. Miestutkimukseksi isyyden tutkimus voidaan laskea silloin kun se

tunnistaa yhteiskunnan asettamat isyyden tai sukupuolen ehdot (Jokinen 1999b, 25).

Suomalaisessa miestutkimuksessa isyyttä ja isän roolia tutkittaessa on noussut esiin

kahtiajako radikaalisti uudenlaisen isän ja perinteisen patriarkaalisen isän välillä (mt. 24).

Uudenlaisen isän mahdollisuus tulee esiin muun muassa Huttusen (2001) näkemyksessä

hoiva-isyydestä uudenlaisena tasa-arvoisempana isyyden muotona. Huttusen mukaan

perinteinen näkemys isästä ja äidistä ei ole nykypäivänä mahdollinen, ja sen tilalle hän

esittää mallia jossa mies ja nainen huolehtivat tasapäisesti kodista ja lapsista. (Huttunen

2001, 174.)

Korhosen (1999) mukaan vanhemmuuden muutokset kytkeytyvät vahvasti yhteiskunnan

sukupuolijärjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin ja miesten ja naisten roolien

moninaistumiseen. Sukupuolijärjestelmällä hän tarkoittaa käsitystä jonka mukaan
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sukupuoli järjestyy yhteiskunnassa monitasoisesti ja vuorostaan järjestää maailmaa.

Monitasoisuudella Korhonen (1999) viittaa yhteiskunnan rakenteellisiin jakoihin,

symbolisiin merkityksiin ja yksilöllisiin identiteetteihin. Hänen mukaansa nainen on miestä

vapaampi liikkumaan sukupuoliroolista toiseen, koska ”mies on normi ja ihmisyyden

perusmitta, naiset voivat tavoitella miehisyyteen kuuluvia asioita ja näin tehdessään nostaa

arvostustaan” kun taas mies ”on vaarassa menettää arvokkuutensa hakeutuessaan

kulttuurisen naiseuden alueille”. Osasyyksi tälle Korhonen näkee vanhakantaisen jaon

julkisen, miesten maailman, ja yksityisen, naisten maailman, välillä. Julkisessa maailmassa

elävä mies on elättäjä ja perheenpää, mutta vanhempana marginalisoitu, kun taas

yksityisessä maailmassa elävän naisen elämä keskittyy kotiin ja perheeseen. (Korhonen

1999, 33–35.)

Korhonen (mt.) toteaa, että vaikka isien osallistuminen lastenhoitoon ja kasvatukseen on

lisääntynyt, niin päävastuu kodin asioista on säilynyt äidillä. Äidit myös viettävät enemmän

aikaa lastensa kanssa. Korhonen kuitenkin korostaa, että miesten lisääntynyt osallistuminen

lastensa elämään kumpuaa miehistä itsestään eikä ulkoisista odotuksista. Hänen mukaansa

keskeistä on myös havaita, että isän merkitys ei ole mitattavissa pelkästään ajassa, vaan

lastenhoitoon käytetyn ajan sijasta merkittävämpänä tekijänä voidaan pitää miehen

emotionaalista sitoutumista isyyteensä Hän esittää mahdollisuuden nähdä äitiys

sukupuolesta riippumattomana tilana, johon kuuluu tietoisuus välittömästä vastuusta

lapsesta, ja näin ollen äitiys voidaan nähdä huolenpitoon ja vastuuseen sitoutumisena.

Korhonen näkee äidillisen isyyden merkitsevän kokonaisvaltaista vastuullisuutta lapsesta ja

läheisistä, ja että tämän pohjalta uusi isyys voidaan nähdä tärkeänä ehtona miehen

aikuistumiselle ja uudenlaisen maskuliinisuuden synnylle. (Mt. 19, 65, 90–93.)

Keskeisenä tekijänä miesten ja naisten välisessä kotitöiden jaossa ja lastenhoidossa

Korhonen (mt.) näkee naisten valmiuden jakaa vanhemmuuteen liittyvää valtaa ja vastuuta.

Hän toteaa kuinka ”monet tutkimukset viittaavat siihen, että naisten ei ole aina helppoa

luopua ylivertaisesta äitiydestään tai ylipäätänsä ensisijaisen vanhemman asemasta”. Hänen

mukaansa kyse ei ole naisten tietoisesta vastarinnasta vaan pikemminkin omaan

identiteettiin liittyvästä rajankäynnistä. (Mt. 226–227.) Kuten Mirja Tolkki-Nikkonen
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(1994a, 191; 1994b, 66) toteaa, niin ”perhe on sukupuolittunut ympäristö: miehet ja naiset,

tytöt ja pojat kokevat samat asiat eri tavoin”.

Lopuksi voimme kysyä, että millainen miehen sitten tulisi olla, jotta hän voisi olla samalla

sekä huolehtiva isä että miehekäs mies? Badinter (1993) esittää kaksi stereotyyppistä

mieskuvaa, kovismiehen ja pehmomiehen. Kovismiehen malli kuvaa Badinterin mukaan

vallalla olevaa miehisyyden ihannetta, jossa miehen maskuliininen puoli korostuu.

Perinteisenä kovismiehenä hän näkee mainoksista tutun Marlboro-miehen, joka on kova ja

yksinäinen, eikä tarvitse ketään rinnallensa – vähiten naista. Vallalla oleva miehisyyden

ihanne ohjaa omia feminiinisiä piirteitä pelkäävää superviriiliä kovismiestä, joka on jäänyt

oman miehisyytensä vangiksi. Vastineena yhdysvalloista lähtöisin olevalle kovismiehelle

Badinter näkee pohjoismaista alkuperää olevan pehmomiehen mallin. Pehmomies on

riisuutunut maskuliinisuudestaan täysin ja näin ollen hän on sisäisesti rikkinäinen ja

muodostaa kovismiehen täydellisen vastakohdan. (Badinter 1993, 183–185, 202, 212.)

Koska kovis- ja pehmomies ovat stereotyyppisiä mieskuvia, Badinter (mt.) pyrkii itse

määrittelemään paremmin todellista miehuutta kuvaavan eheän miehen mallin. Eheä mies

ei ole tunteidenilmaisuun kykenemätön macho eikä miehisyytensä kadottanut pehmo, vaan

sovinnon itsensä kanssa tehnyt vakauden ja herkkyyden yhdistävä uusi mies.  Eheytyneelle

miehelle oman naiseutensa kohtaaminen on helpompaa kuin aiemman sukupolven miehille,

sillä häntä ei ole kasvatettu samanlaisessa naiseutta halveksivassa ilmapiirissä kuten

edeltäjiään. Edellytykseksi eheytyneen miehen syntymälle Badinter näkee isyyden

vallankumouksen. (Mt. 228–229.)

Isyyden vallankumouksella Badinter (mt.) tarkoittaa patriarkaatin loppuun johtavaa

kehitystä, joka kestää useita sukupolvia, sillä ”se vaatii perinpohjaisia henkisiä muutoksia

ja niin yksityis- kuin työelämänkin syvällistä uudistamista, joita ei voida toteuttaa yhdessä

vuosikymmenessä”. Hänen mukaansa patriarkaatin lopun takana on miehet ja naiset

inhimilliseksi tekevä oman toiseutensa löytäminen, jota voi kuvata androgynian käsitteellä.

Tällä Badinter ei tarkoita, että sukupuolierojen tulisi kadota, vaan että yksilö voi tunnistaa

itsessään sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä. (Mt. 229–235.)
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Badinterin (1993, 235) mukaan eheytynyt mies ei muistuta eilispäivän isiä, vaan korostaa

isän uutta asemaa lapsen elämässä. Eheytyneen miehen isyyden voidaan nähdä edustavan

samaa huolehtivaa ja osallistuvaa isyyttä, jota muun muassa Huttunen (2001) kuvaa hoiva-

isyyden käsitteellä. Badinter (1993) tosin puhuu isä/äidistä, jolla hän tarkoittaa isänä olevaa

naiseutensa löytänyttä miestä. Hänen mukaansa miehen antautuessa naiseutensa valtaan hän

voi muodostaa vauvansa kanssa samanlaisen symbioottisen suhteen joka äidille ja vauvalle

yleensä muodostuu, ja samalla hän voi tulla lapsilleen läheisemmäksi ja paremmaksi isäksi.

Badinter näkee isyyden vallankumouksen tuovan mukaan uuden, eriytyneemmän ja

hienovaraisemman maskuliinisuuden. Edellytyksenä tällä hän näkee entistä

demokraattisemman parisuhteen, jossa nainen vastaa miestä ja isä vastaa äitiä. (Badinter

1993, 244–251.)

Badinterin (mt.) mukaan miesten osallistuminen lapsen hoitoon riippuu hyvin pitkälti siitä

haluaako nainen miehen osallistuvan. Hän jatkaa, että suurin osa naisista haluaa pitää

miehensä taustalla lapsen hoidossa, jotta pystyisivät itse pitämään kiinni äidin valta-

asemasta. Isän osallistumista lapsen elämään estää Badinterin mukaan myös myytti

äidinvaistosta, jonka mukaan lapsen synnyttänyt nainen on lapselle kaikkein tärkein hoitaja,

ja jonka mukaan äidillisyyden ehtona on naiseksi syntyminen. Badinter näkee, että ”riittää

että äiti lakkaa uskomasta johonkin myyttiseen vaistoon ja suostuu jakamaan tehtävänsä

isän kanssa – ja että tämä puolestaan lakkaa pelkäämästä äidillistä naiseuttaan”. (Mt. 99–

103, 252.)

Badinter (mt.) esittää kaksi mallia, joihin isän osallistuminen voidaan jakaa. Ensimmäisen

mukaan isä ja äiti huolehtivat täysin samoista asioista ja toisen mukaan he jakavat tehtävät

keskenään. Badinter ei arvota malleja, vaan näkee mallin valintaa keskeisempänä tekijänä

sen, että isä ylipäätänsä osallistuu ja on läsnä. (Mt. 254–256.)

Suomalainen Christoffer Tigersted (1996) tuo esiin oman näkemyksensä isyyden

vallankumouksen käsitteestä, jolla hän tarkoittaa näkemystä jonka mukaan isäksi tuleminen

ja isänä oleminen ovat muodostuneet keskeisiksi miehuuden kokemuksiksi nykymiehelle.
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Tigerstedin (1996) mukaan tämänkaltainen isyyden vallankumous, jossa isyyden tunteet

ovat saavuttaneet julkisen hyväksynnän osana miehuutta, on mahdollinen. Hän kuitenkin

toteaa, että arjen käytäntöön tämä isyyden vallankumous ei ole vielä vaikuttanut

merkittävästi. Tähän pysähtyneeseen vallankumoukseen Tigersted näkee syiksi äitien

kotona olemista suosivat palkka- ja sosiaalipolitiikat. (Tigersted 1996, 263.)

2.5 Isyys ja elämänkulku

Tutkittaessa nuorten miesten isyyttä on tärkeää tuoda esiin kehitys- ja ikäkausipsykologinen

ulottuvuus miesten edustamaan elämänvaiheeseen. Seuraavaksi tarkastelen miesten nuorta

aikuisuutta kehitys- ja ikäkausipsykologisesta näkökulmasta. Ensin on kuitenkin syytä

pohtia, että mistä ihmisen elämänkulusta ja elämänkaaresta puhuttaessa oikein puhutaan.

Antikaisen (1998, 101) ja Antikaisen ja Komosen (2003, 84) mukaan elämänkululla

tarkoitetaan biologisen metaforan sisältämän elämänkaaren käsitteen korvaavaa käsitettä,

joka tarkastelee ”yksilön elämäntaivalta tarkasteltuna sellaisten merkittävien

elämäntapahtumien kuten syntymän, avioitumisen, äitiyden tai isyyden ja

eläkkeellesiirtymisen ketjuna” ja jossa on kyse ”toisiaan seuraavien elämänjaksojen

sarjasta, jossa eri elämänalueita, -piirejä tai -sfäärejä voidaan jäsentää urina tai polkuina”.

Toisaalta Dunderfeltin (2006, 16) mukaan elämänkulku tarkoittaa yksilön omaa

kokemuksellista elämäkertaa elämänkaaren kuvatessa ihmisen kehityksen yleisiä

lainalaisuuksia. Antikaisen näkemys elämänkulusta eri taitekohtien ja siirtymien kautta

katsottuna on mielekäs tutkittaessa nuorten miesten isäksi tuloa. En kuitenkaan halua

unohtaa Dunderfeltin määritelmää elämänkaaresta, sillä sen avulla voidaan tutkia

tutkimukseni keskiössä olevaa ikä- ja elämänvaihetta yleisemmällä tasolla.

Yleinen tapa hahmottaa ihmisen elämänkaarta on jakaa se ikävaiheisiin. Tutkimukseni

kannalta keskeisin jakso, joka nähdään yleensä omana kehitysvaiheena, on ihmisen

ikävuodet kahden- ja neljänkymmenen välillä kattava vaihe. Tätä vaihetta on kutsuttu muun

muassa nuoreksi aikuisuudeksi ja jäsentymisen vaiheeksi (Bee 1998, 334; Dunderfelt 2006,

120). Roosin (1988, 187) mukaan ikäkautta kuvaava käsite kuten ”nuori aikuisuus” on

yleisessä kielenkäytössä saadun sisältönsä mukaisesti riittävä selvittämään mistä
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aikuisuuden vaiheesta on kyse ilman sen suurempaa problematisointia. Nuorta aikuisuutta

luonnehtiviksi tekijöiksi nähdään yleensä oman paikan löytäminen yhteiskunnasta sekä

usean uuden roolin – työntekijän, puolison ja vanhemman – ottaminen (Bee 1998, 358;

Dunderfelt 2006, 105; Roos 1988, 189). Dunderfeltin (2006, 108) mukaan nuorta

aikuisuutta voi kuvata kohtaamisten aikana – ”uusien ihmisten, uusien kulttuurien,

asenteiden, arvojen ja ideologioiden kohtaamista sekä ennen kaikkea persoonallisuutensa

erilaisten piirteiden kohtaamista”. Tämän pohjalta voidaan luoda kuvaa nuoresta

aikuisuudesta kasvun ja kypsymisen aikana, jona nuori aikuinen kokemustensa kautta luo

itsellensä omaa aikuisuuttaan. Aikuistuminen on kuitenkin monimutkainen prosessi, jota ei

voi kuvata tyhjentävästi yhdellä mallilla tai yksittäisillä uusilla rooleilla. Toisaalta,

erilaisille selitysmalleille on tilaus, koska vain niiden avulla voimme päästä syvemmälle

käsiksi aikuistumisen prosessiin.

Roosin (1988) mukaan elämänkaaresta puhuttaessa on syytä ottaa huomioon sukupuoli,

sillä miesten ja naisten elämänkaaret eroavat toisistaan. Suomessa miesten ja naisten

elämänkaaria omiin suuntiinsa vieviä tekijöitä on perinteisesti ollut muun muassa miesten

asevelvollisuus ja naisten jääminen kotiin lasten kanssa. Lasten saanti on näkynyt eri tavoin

miesten ja naisten elämänkuluissa – erityisinä käännekohtina vanhemmaksi tuleminen on

nähty perinteisesti vain naisten kohdalla. (Roos 1988, 187–191.) Näin ollen keskityn

seuraavaksi miesten elämänkulkuun.

Keskeinen ja ilmestyessään 1970-luvun lopulla uraa uurtava teos miesten elämänkulun

tutkimuksessa oli Daniel J. Levinsonin (1979) Seasons of a man’s life. Tutkimuksessaan

Levinson (mt.) keskittyy miehen aikuisikään. Hänen mukaansa nuorten miesten siirtymä

aikuisuuteen alkaa noin seitsemännentoista ikävuoden kohdalla jatkuen yli

kolmeenkymmeneen ikävuoteen. Levinson näkee että mies tarvitsee noin viisitoista vuotta

kasvaakseen murrosiästä aikuisuuteen, johon hän laskee kuuluvaksi rauhoittuneen elämän

ja oman paikan löytymisen aikuisten yhteiskunnasta. Hän kutsuu tätä vaihetta miehen

elämässä noviisi-vaiheeksi, joka jakautuu kolmeen jaksoon, jotka ovat:
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• nuoreen aikuisuuteen siirtyminen

• aikuisuuteen astuminen

• 30-vuoden siirtymä

Yhdessä nämä kolme noviisi-vaiheen jaksoa muodostavat miehen elämässä yhtenäisen

aikuisuuteen siirtymisen kehitystehtävän, jonka aikana miehen tulee löytää paikkansa

aikuisten maailmasta ja luoda itselleen sopiva elämänrakenne. (Levinson 1979, 71.)

Nuoreen aikuisuuteen siirtymisen vaiheessa nuori mies elää nuoruuden ja nuoren

aikuisuuden välillä luoden pohjaa omalle aikuisuudelleen. Tämä vaihe sijoittuu usein 17–

22-ikävuoden välille, ja sen keskeiset kehitystehtävät ovat nuoruuden jättäminen taakse ja

alustavan askeleen ottaminen kohti aikuisuutta. Oman tutkimukseni kannalta keskeisin

vaihe miehen elämässä on Levinsonin (mt.) jaksojen mukaisesti vaihe 22–28-ikävuoden

välillä, jolloin mies elää aikuisuuteen astumisen vaihetta tutustuen ja testaten maailman

tarjoamia vaihtoehtoja rakentaen elämäänsä ensimmäistä kiinteää, joskin usein vielä

väliaikaiseksi jäävää, elämänrakennetta. Suhteessa aikaisempaan miehen elämä on jo

vakaampaa, ja tähän vaiheeseen ajoittuu hänen mukaansa ”siirtyminen täyteen

aikuisuuteen”. (Mt. 71–88.)

Ikävaiheen kehitystehtävät liittyvät uuteen, aikuisten maailmaan, tutustumiseen ja tasaisen

elämänrakenteen luomiseen. Keskeisenä tekijänä aikuisuuteen siirtymisessä Levinson (mt.)

näkee kasvamisen aikuisen vastuuseen. Osa miehistä viettää tässä vaiheessa hänen

mukaansa jo hyvin vakiintunutta elämää vakaan perhe- ja työtilanteen muodossa, mutta

suurimman osan kohdalla hän toteaa elämän epäsäännöllisyyden jatkuvan vielä jossain

muodossa kolmenkymmenen ikävuoden jälkeiseen aikaan. Hänen mukaansa vaihetta kuvaa

nimenomaan ammatillinen sitoutuminen sekä vakiintuneen, joskaan ei välttämättä

pysyväksi jäävän parisuhteen perustaminen. Perheen perustamisen ja lasten hankkimisen

Levinson ajoittaa tähän aikuisuuteen astumisen vaiheeseen. Perheellistymisen prosessi

alkaa hänen mukaansa vakavan suhteen muodostamisesta naispuoliseen vertaiseen, joka

toimii miehen kasvualustana tulevalla perheellistymiselle.  Hänen mukaansa tämä vaihe on

ehdottomasti osa aikuisuuteen astumisen vaihetta, sillä hänen mukaansa ei ole ikinä ollut
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yhteiskuntaa, jossa miesten ensiavioitumisikä olisi ollut yli 25 vuotta. Kuten kuitenkin

tiedämme, niin tilanne on muuttunut paljon ja tätä nykyä miehet avioituvat länsimaissa

ensimmäisen kerran keskimäärin vasta kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen. Isyydestä

miehen elämää jaksottavana tekijänä Levinson ei juuri puhu. (Levinson 1979, 71–88.)

Kolmas, 30-vuoden siirtymän vaihe kytkee toisiinsa aikuisuuteen astumisen vaiheen ja

miehen elämän seuraavan jakson, asettumisen kauden. 30-Vuoden siirtymän vaiheessa

aikuisuuteen astunut mies voi toisaalta muokata aiempia elämäänsä koskevia päätöksiään ja

tätä myötä siirtyä seuraavaan aikuisuutensa vaiheeseen. Levinsonin (mt.) perusoletus on,

että suurin osa miehistä on tässä vaiheessa saanut sekä lapsia että perustanut perheen. 30-

vuoden siirtymän keskeisin kehitystehtävä on elämän vakiinnuttaminen, joskus suurten

muutosten tai kolmenkymmenen ikävuoden kriisin kautta. (Mt. 71–88.)

Arvioitaessa Levinsonin (mt.) teoriaa miehen elämänkulkua kuvaavana esityksenä ei voida

olla kiinnittämättä huomiota tosiasiaan, että aika on osittain ajanut siitä ohi. Nykymiehet

perustavat perheen huomattavasti myöhemmin kuin aiemmat sukupolvet ja muutenkin

elämän epäsäännöllisyyden voidaan nähdä jatkuvan nykyisin entistä useammin reilusti yli

kolmenkymmenen ikävuoden individualistisen elämänorientaation mukaisesti.

Samanaikaisesti yhä useampi nuori kuitenkin siirtyy aikuisten maailmaan entistä aiemmin.

Levinsonin kuvaaman noviisi-vaiheen voidaan näin ollen nähdä laajentuneen vertikaalisesti

molempiin suuntiin ja samalla eri vaiheiden hajaantuneen laajemmin tälle alueelle. Tätä

nykyä havaittavissa olevat elämänkulun päällekkäiset vaiheet ovat jotain, josta Levinson ei

vielä kirjoita. Vaikka hän toteaa, että miesten elämä ei aina mene tiukasti vaiheiden ja

ikäkausien mukaisesti, niin nykynäkemyksen mukaan on kuitenkin helppo havaita, että hän

ei huomioi riittävästi alati laajenevia ja normista poikkeavia elämänkulkuja.

Kritiikistä huolimatta keskeistä on kuitenkin kiinnittää huomiota Levinsonin (mt.) ansioihin

– teoria auttaa edelleen ymmärtämään miehen aikuistumisprosessin monimutkaisuutta, ja

sen ydin aikuistumisesta pitkäkestoisena projektina ei ole vanhentunut. Tästä syystä olen

halunnut nostaa teorian esiin omassa tutkimuksessani, sillä se auttaa ymmärtämään sen

elämänvaiheen merkitystä, jota tutkimani miehet elävät. Sitä, että Levinson ei juuri puhu
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isyydestä, voidaan selittää yhteiskunnallisella ja isyyden muutoksella – kolmekymmentä

vuotta sitten isyyttä ei juuri ymmärretty miehen elämänkulun kannalta keskeisenä

käännekohtana..

Miten isyyttä sitten tulisi tulkita miehen elämänkulkua määrittävänä tekijänä?

Aikaisempien edellisissä alaluvuissa esittelemieni tutkimusten pohjalta havaitaan, että

isäksi tuleminen on eräs keskeisimmistä miehen elämää muuttavista tekijöistä. Isäksi

tuleminen on selkeä siirtymä miehen elämässä, joka tuo mukanaan täysin uudenlaisen

vastuun. Tuo vastuu omasta lapsesta ja perheestä tulee erityisen hyvin esiin viimeaikaisissa

suomalaisissa isyystutkimuksissa. Tämän pohjalta pyrin tutkimuksessani nostamaan

isyyden esiin keskeisenä miesten elämänkulkuun vaikuttavana tekijänä, joka suuntaa

miehen elämää uusille urille.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Tutkimuksen tavoitteet

Nostan aiemman isyyttä käsittelevän teorian ja tutkimuksen pohjalta esiin neljä teemaa,

jotka ovat keskeisiä pyrittäessä ymmärtämään nuorten, murrosvaihetta nuoruuden ja

aikuisuuden välillä elävien miesten isyyttä ydinperheessä näkypäivän Suomessa. Nämä

teemat ovat:

• kehityskulku perinteisestä isyydestä uuteen isyyteen

• nuoren miehen kokemus isyyden myötä tapahtuvasta muutoksesta omassa elämässä

• nykymiesten toteuttama isyys

• isyyden näkeminen miehen sukupuolen kautta

Tutkimukseni tavoitteet muodostuvat edellä mainittujen teemojen pohjalta siten että ensin

pyrin tuomaan esiin kuinka isyyden muutos näkyy nuorten miesten elämässä ja isyydessä.

Tämän jälkeen lähestyn nuorten miesten isyyttä pyrkien nostamaan esiin miesten

kokemukset siitä kuinka isyyden tuoma muutos näkyy heidän omassa elämässään. Lähestyn

isyyttä sukupuolittuneena vanhemmuutena. Näistä tavoitteista olen muodostanut seuraavat

tutkimuskysymykset:

1. Miten isyyden muutos näkyy nuorten isien elämässä ja erilaisissa isyyden

toteutumismuodoissa?

2. Miten isäksi tulo on muuttanut nuorten miesten elämää henkilökohtaisella tasolla?

Pyrin nostamaan tutkimuksessani esiin isyyden muutoksen moninaisuuden – uusi isyys

voidaan nähdä yleisenä viitekehyksenä, johon mahtuu useita erilaisia tarinoita. Näitä

tarinoita haluan tutkimuksessani avata ja tuoda näkyväksi.
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3.2 Aineisto

3.2.1 Aineiston keruu

Aloitin graduni aineiston keruun keväällä 2008 suunnittelemalla tutkimukseeni sopivaa

empiiristä aineistoa. Olin aiemmin tehnyt kandidaatin tutkielman (Eerola 2008) nuorten

miesten isyydestä, jonka empiirisen aineiston muodostivat miesten kirjoittamat

isyyskertomukset. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston olen kerännyt haastatteluilla, ja

jo aineistonkeruun aikana havaitsin, että haastattelemalla keräämäni aineisto poikkesi

selkeästi edelliseen tutkielmaani keräämistäni kirjoitelmista sisällöllisen laadun pohjalta.

Päätettyäni aineiston keruun aloittamisesta otin yhteyttä minulle aiemmin kirjoittaneisiin

isiin, ja heistä puolet, eli neljä, suostuivat mielellään haastateltavikseni. Kaksi

haastateltavaani löysin lumipallometodin avulla aiemmin haastattelemieni isien ilmiantojen

perusteella ja kaksi Tampereen yliopiston perheellisten opiskelijoiden sähköpostilistalle

sekä Suomi24 -keskustelupalstalle jättämieni ilmoitusten (liite 1) kautta. Aloitettuani

haastateltavien etsimisen huhtikuun lopussa kaikki haastattelut olivat sovittuna jo

juhannukseen mennessä. Haastattelut toteutettiin 26.5.2008–4.7.2008 välisenä aikana.

Ennen aineiston keruuta olin huolissani saisinko kasaan riittävän määrän haastatteluja

asiasta kiinnostuneilta miehiltä, koska kandidaatin tutkielmassani aineistonkeruu tuotti

ongelmia innokkaiden kirjoittajien puutteen vuoksi. Haastatteluun osallistuminen koettiin

kuitenkin selvästi helpommaksi, sillä tällä kertaa aineiston keruu sujui ongelmattomasti

innokkaiden ja sopivien osallistujien vuoksi.

Haastattelut toteutettiin haastateltavien itse valitsemissa paikoissa, ainoana pyyntönä olin

esittänyt, että olisi suotavaa, että haastattelupaikka olisi rauhallinen ja että haastattelu

pystyttäisiin tekemään kahden kesken. Tältä osin haastattelut sujuivat mainiosti, tosin

kahdessa haastattelussa lieviä ongelmia aiheutti kahvilan meluisuus ja toisessa oman

lisämausteensa haastatteluun toi haastateltavan eloisan ja elämäniloisen lapsen mukana olo.

Myös nämä haastattelut saatiin kuitenkin vietyä kunniakkaasti läpi. Haastattelupaikkoina

toimi neljä kertaa kahvila, kahdesti haastateltavien koti, kerran haastattelijan koti ja
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yliopiston ryhmätyöhuone. Varsinkin koti tai muu rauhallinen tila toimi

haastattelupaikkana hyvin, kuin myös kahvila, kunhan haastattelupaikaksi valittu kahvila

oli tarpeeksi rauhallinen. Kolmesti matkustin haastattelujen perässä pääkaupunkiseudulle,

ja viisi haastattelua tehtiin Tampereella. Tallensin haastattelut Creativen MP3-soittimella ja

siihen liitetyllä pienellä lisämikrofonilla. Tallennin toimi moitteetta ja haastattelujen jälkeen

sain siirrettyä ne audiotiedostoina suoraan tietokoneelle, mikä helpotti haastattelujen

litterointia.

Haastattelutilanteet muodostuivat oman kokemukseni mukaan ilmapiiriltään rennoiksi ja

vapautuneiksi, ja uskon tunteen välittyneen myös haastateltavilleni. Haastattelut alkoivat

poikkeuksetta yleisellä, yleensä lapsia koskevalla rupattelulla, jonka aikana kerroin myös

itse olevani isä, minkä uskon toimineen jäänmurtajana ja muodollisen tilanteen

laukaisijana. Lisäksi kahviloissa toteutetut haastattelut aloitettiin juomalla tarjoamani

kahvit. Haastattelut kestivät reilusta tunnista reiluun kahteen tuntiin. Pyrin haastatteluissa

käyttämään normaalia, helposti ymmärrettävää kieltä sulkien tieteelliset termit ja teoriat

haastattelutilanteiden ulkopuolella. Haastattelujen päätteeksi pyysin haastateltaviani

täyttämään esitietolomakkeen (liite 3), johon he ilmoittivat muun muassa

koulutustaustansa, ikänsä ja lastensa lukumäärän. Itse kirjasin lomakkeisiin

haastattelupaikan ja -ajan.

Keräämäni aineisto jakautuu kahteen osaan. Haastattelut alkoivat miesten omilla

vapaamuotoisilla kertomuksilla isäksi tulosta ja omasta isyydestään. Miehet kertoivat

isyydestään vapaasti ilman että keskeytin heidän kertomuksiaan. Haastattelujen

ensimmäisen osa edustaa kerronnallista haastattelua. Haastattelujen toinen osa muodostui

perinteisemmästä teemaosiosta, jossa miehet kävivät läpi isyyttään etukäteen valitsemieni

teemojen pohjalta (liite 2). Teemaosion aikana esitin myös tarkentavia kysymyksiä esiin

nousseiden asioiden pohjalta. Näkökulmasta riippuen haastattelujen ensimmäistä ja toista

osaa voidaan pitää myös erillisinä aineistoina, mutta itse näen ne saman aineiston eri osina.

Pyrkiessäni selventämään kumpi aineiston osa on kyseessä, puhun aineistoni narratiivisesta

osasta ja teemaosasta.
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Miesten omat kertomukset kestivät viidestä minuutista vajaaseen kahteenkymmeneen

minuuttiin. Yhteensä haastatteluaineistoa kertyi kaksitoista tuntia yhden haastattelun

kokonaiskeston vaihdellessa reilun tunnin ja reilun kahden tunnin välillä. Litteroitua

aineistoa haastatteluista muodostui yhteensä 111 sivua (rivivälillä 1) yhden litteroidun

haastattelun pituuden vaihdellessa kymmenestä sivusta kahdeksaantoista sivuun.

3.2.2 Aineiston kuvaus

Esitän tutkimukseni kannalta keskeisimmät haastateltaviani kuvaavat tekijät kootusti

taulukossa 2.

TAULUKKO 2. Haastateltavien taustat ja elämäntilanne.

Haastateltavien määrä 8 kpl

Ikä 27-vuotiaita kuusi, yksi 28- ja 29-vuotias

Esikoisten ikä Vaihteli 8.5kk–1v 11kk välillä

Lasten lukumäärä Viidellä yksi lapsi, kahdella puoliso odotti toista

lasta, yhdellä kaksi lasta

Koulutus Kolmella ylempi korkeakoulututkinto, kahdella

ammattikorkeakoulututkinto, yhdellä alempi

korkeakoulututkinto, yksi suoritti ylempää

korkeakoulututkintoa ja yksi aikuislukiota

Koti-isyys Yhteensä viidellä kokemuksia koti-isyydestä

Työssäkäynti ja opiskelu Kaksi koti-isänä, kuusi työskenteli osa-aikaisesti

tai täysipäiväisesti.

Asuinpaikka Kolme Tampereella, kolme pääkaupunkiseudulla

ja kaksi keskikokoisissa eteläsuomalaisissa

kaupungeissa

Haastattelemani isät ovat iältään 27–29-vuotiaita, joista kuusi 27-vuotiasta ja yksi 28- ja

29-vuotias. Haastattelemistani miehistä kolme asui Tampereella, kolme
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pääkaupunkiseudulla ja kaksi pienemmissä, 20–30-tuhannen asukkaan kaupungeissa.

Haastattelemista miehistäni kolme oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, kaksi

ammattikorkeakoulututkinnon, yksi alemman korkeakoulututkinnon ja yksi suoritti

ylempää korkeakoulututkintoa josta puuttui enää lopputyö. Yksi haastateltavistani suoritti

aikuislukiota ja suunnitteli mahdollisia yliopisto-opintoja. Kaksi vastavalmistunutta

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta suunnitteli jatko-opintoja ja toinen

ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut haastateltavani suoritti ylempää

ammattikorkeakoulututkintoa. Haastattelemistani miehistä kaksi oli haastatteluhetkellä

pääasiallisesti koti-isinä kuuden työskennellessä koko- tai osa-aikaisesti. Kuudesta koko-

tai osa-aikaisesti työskentelevistä kaksi oli osittain koti-isinä vuorottain vaimon kanssa ja

yksi kokopäiväisesti työskentelevä isä oli ollut lapsensa kanssa aiemmin koti-isänä

muutaman kuukauden ajan. Näin ollen yhteensä viisi haastattelemistani miehistä oli ollut

ainakin jonkin aikaa koti-isänä.

Kaikki haastateltavat olivat parisuhteessa, joko avio- tai avoliitossa, puolisoidensa kanssa.

En erottele haastattelemiani isiä sen mukaan että ovatko he avo- vai avioliitossa, sillä

kyseisen jaon avulla ei saavuteta merkittävää tietoa, joka auttaisi ymmärtämään paremmin

miesten isyyttä. Yhdellä haastateltavalla oli kaksi lasta ja kaksi haastateltavaa odotti toista

lastaan viiden haastateltavan ollessa yhden lapsen isiä. Miesten esikoiset olivat 1v 11kk –

8.5kk -ikäisiä. Lasten syntyessä isät eivät olleet vielä valmistuneet, kahta lukuun ottamatta,

ja vakinainen työpaikka oli vain yhdellä.

Haastattelemani miehet ovat varsin korkeasti koulutettuja, joten tältä osin keräämääni

aineistona voidaan pitää painottuneena. Miesten voidaan nähdä hyvin pitkälti edustavan

ryhmää, joka ei elä individualistisen elämänorientaation normin mukaisesti, sillä he ovat

sen vastaisesti perustaneet perheen jo nuorena, eivätkä siirtäneet lasten hankintaa

valmistumisen, vakinaisen työpaikan tai korkean taloudellisen tilanteen saavuttamisen

jälkeiseen aikaan.

Onnistuneen tutkimuksen takana on hyvin usein etukäteen hyvin suunniteltu

aineistonkeruuprosessi ja aineisto. Aineiston järkevällä kokoamisella katsotaan olevan suuri
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merkitys jotta aineistosta tehdyistä tulkinnoista voidaan tehdä aineiston kattavia yleistyksiä.

(Eskola & Suoranta 1998, 66.) Tutkittavia valittaessa tällä tarkoitetaan seuraavien ehtojen

täyttymistä, joita pyrin pitämään ohjenuorana haastateltavia etsiessäni:

• suhteellisen samanlainen kokemusmaailma

• tekijä tietoa tutkimusongelmasta

• mielenkiinto tutkimusta kohtaan

Näkemykseni mukaan onnistuin keräämään aineiston, joka on edellä esitetyn mukainen. Se,

että haastattelemani suhteellisen samanlaisen elämäntilanteen omaavat miehet kokivat

tutkimukseni tärkeäksi ja tunsivat tutkimukseni aihepiiriä omakohtaisten kokemusten

myötä, on ollut keskeisin tekijä joka on antanut minulle mahdollisuuden saada vastauksia

tutkimuskysymyksiini suorittamani analyysin avulla.

3.3 Tutkimusmenetelmät

3.3.1 Haastattelu

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden alalla on käytössä useita erilaisia tapoja kerätä tietoa,

joista tutkimustarkoituksessa suoritettu haastattelu eri muodoissaan on yksi käytetyimpiä.

Haastattelu on hyvä tapa kerätä tietoa, kun halutaan tutkia ihmisten mielipiteitä, tietoa,

käsityksiä ja uskomuksia. Sitä voidaan käyttää myös kun haluamme ymmärtää miksi

ihmiset käyttäytyvät havaitsemallamme tavalla. Metodina se on lähellä arkista käytäntöä eli

keskustelua ja se rakentuu samoilla keinoilla ja oletuksilla kuin muutkin keskustelut.

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 11; Ruusuvuori & Tiittula 2005.) Haastattelu eroaa keskustelusta

kuitenkin siinä, että se tähtää lähtökohtaisesti tiedon keruuseen ja näin ollen on ennalta

suunniteltua ja päämäärähakuista, institutionaalista (Hirsjärvi & Hurme 2001, 42;

Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23; Tienari, Vaara & Meriläinen 2005, 103). Valitsin

tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, koska huolellisesti suunnitellulla

haastattelulla pystyin keräämään rikkaan aineiston, jota olisi muuten ollut vaikea saada

kokoon.
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Haastattelu on hyvin joustava menetelmä, ja se sopii moniin erilaisiin

tutkimustarkoituksiin. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 34) toteavat, että ”haastattelussa ollaan

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, ja tämä tilanne luo mahdollisuuden

suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. Samoin on mahdollista saada esiin vastausten

taustalla olevia motiiveja. Ei-kielelliset vihjeet auttavat ymmärtämään vastauksia ja joskus

jopa ymmärtämään merkityksiä toisin kuin ajateltiin”. Koska haastattelijan roolina

haastattelussa on välittää kuva haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja

tunteista, niin keskeistä on pohtia sitä kuinka tutkijan kysymykset ohjaavat haastateltavan

vastauksia (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 10). Itse koin haastattelun vahvuudeksi

nimenomaan sen tarjoaman joustavuuden – usein lisäkysymyksillä saatiin lisätietoa, jota

haastateltava ei ehkä olisi muuten osannut kertoa ja toisaalta haastateltavat kertoivat

asioista joista minä tutkijana en osannut kysyä.

Vaikka aloite haastatteluun tulee haastattelijalta, haastattelu syntyy aina haastattelijan ja

haastateltavan vuorovaikutuksen yhteistuloksena (mt. 13). Jotta vuorovaikutus

haastattelijan ja haastateltavan välillä toimii, tulee heidän välillä olla hyvä ja

luottamuksellinen suhde. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen synnyttämisen voidaan nähdä

olevan ”tasapainottelua yhtäältä empatian osoittamisen ja yhteisyyden rakentamisen ja

toisaalta haastattelutilanteen tehtävään ja roolijakoon suuntautumisen välillä” (mt. 41–42).

Tienari, Vaara ja Meriläinen (2005, 123) tiivistävät tämän dikotomian hetkellisen

yhteisyyden löytymiseen haastattelussa.

Kerättäessä aineistoa haastatteluin esiin nousee usein kysymys riittävästä haastattelujen

määrästä. Tähän Hirsjärvi ja Hurme (2001, 58) toteavat sopivan haastateltavien määrän

riippuvan tutkimuksen tarkoituksesta.  Jos halutaan tehdä tilastollisia yleistyksiä, tarvitaan

suurempi määrä tutkittavia kuin tehtäessä kvalitatiivista tutkimusta rajatun joukon

näkemyksistä. Sopivaa haastateltavien määrää voidaan lähestyä myös saturaation käsitteen

kautta. Tällöin haastatteluja voidaan katsoa olevan tarpeeksi kun uudet haastateltavat eivät

enää anna oleellisesti uutta tietoa asiasta (mt. 60). Toisaalta, koskaan ei voida tietää toisiko

seuraava haastattelu sittenkin tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietoa. Oman
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tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksasta haastattelusta, ja itse näen aineiston olevan

riittävä tutkielmaani. Haastatteluissa tulee ilmi paljon samoja asioita, ja niiden pohjalta

voidaan nostaa esiin selvästi toisistaan yhteneviä ja eroavia ryhmiä, mitä voidaan pitää

merkkinä saturaatiosta.

Kertomus on vuorovaikutuksen väline, jossa jaetaan ja tehdään ymmärrettäviksi

kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään ryhmiä. Kerronnallisessa haastattelussa

haastattelijan tehtävänä on kerätä haastateltavilta kertomuksia. Tämä tarkoittaa, että hän

pyytää kertomuksia, antaa kertomuksille tilaa ja esittää kysymyksiä joihin voi vastata

kertomuksilla. Haastateltavat pyrkivätkin usein vastaamaan kertomuksilla, ja näin ollen

laadullinen haastattelu sisältää aina kertomuksia. Kerronnallista haastattelua tehtäessä

huomio kohdistuu usein tutkittavien kokemukseen maailmasta ja muutoksesta. Usein

haastattelija kuitenkin esittää faktoihin keskittyviä kysymyksiä, joihin ei voi vastata

kertomuksella. Tätä tulee kerronnallisessa haastattelussa pyrkiä välttämään, sillä kaikki

puheen tutkiminen ei ole kertomusten tutkimista. Kerronnallisuutta ei kuitenkaan tarvitse

nähdä voimakkaasti kahtiajakautuneena, vaan kerronnallisuutta ”voi olla enemmän tai

vähemmän” tai ”se voi olla tiheää tai ohutta”. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189–191.)

Mikko Saastamoinen (1999) esittelee kolme erilaista lähestymistapaa, joita kerronnallisen

aineiston keruuseen voidaan käyttää. Nämä ovat narratiivinen haastattelu, aktiivihaastattelu

ja episodinen haastattelu. Narratiivista haastattelua edustaa elämäkerrallinen haastattelu,

jonka painopiste voidaan ohjata käsittelemään kertojan suhdetta johonkin tiettyyn

aiheeseen. Haastattelu alkaa narratiivisella kysymyksellä, jolla pyritään saamaan

haastateltavalta itsenäinen tutkimuksen aiheeseen liittyvä kertomus. Aloituskysymyksen

tulisi olla niin avoin, että se ei liikaa rajoita kertojaa, mutta sen tulisi kuitenkin pitää

haastateltavan kertomus tutkittavassa aiheessa.  Keskeistä on, että kertomus etenee

kysymyksen pohjalta ajassa – tämä tekee kysymyksestä narratiivisen. Haastateltavan

kertoessa tarinaansa kertomusta ei tule keskeyttää, vaan on odotettava että haastateltava itse

päättää kertomuksensa, ja näin olen haastattelijan tehtäväksi jää passiivisen mutta

empaattisen kuuntelijan rooli. Narratiivisen kysymyksen jälkeen haastattelija voi pyrkiä
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lisäkysymyksillä selventämään avoimeksi tai epäselviksi jääneitä kohtia. (Saastamoinen

1999, 178–179.)

Aktiivihaastattelu on lähestymistapa, joka pyrkii yhdistämään narratiivisuuden ja

sosiaalisen konstruktivismin lähestymistapoja teemahaastatteluun, ja näin ollen

ymmärtämään sekä haastattelijan että haastateltavan aktiivisiksi toimijoiksi, jotka yhdessä

luovat haastattelussa uutta informaatiota. Saastamoisen mukaan ”haastattelutilanteen

tarkoitus on keskustelemalla aktivoida pohtimaan elämänsä eri näkökulmia, joita hän ei

ehkä muuten tulisi tietoisesti pohtineeksi”. Aktiivihaastattelu etenee keskustelunomaisesti,

ja haastateltavan tehtävänä on lisäkysymyksin pyrittävä aktivoimaan haastateltavaa ja saada

häntä pohtimaan tutkittavan ilmiön eri puolia. Haastattelijan ohjausta ei nähdä

vääristeleväksi tekijäksi vaan välttämättömyydeksi, jotta tutkittava ilmiö tulee esiin

mahdollisimman laajasti. Episodinen haastattelu puolestaan on menetelmä, joka pyrkii

yhdistämään narratiivista haastattelua ja teemahaastattelua. Episodisella haastattelulla on

kaksi mielenkiinnon kohdetta – yksilön narratiiviset ja omakohtaiset selonteot, joita

tutkitaan narratiivisessa haastatteluosuudessa sekä lisäkysymyksin tutkittavat yksilön

subjektiiviset käsitykset tutkittavasta ilmiöstä ja sen suhteista. (Mt. 181–183.)

Erilaiset haastattelumuodot eroavat toisistaan strukturointiasteen pohjalta. Tällä tarkoitetaan

sitä kuinka kiinteästi kysymykset on etukäteen muotoiltu ja kuinka haastattelija jäsentää

haastattelutilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 43.) Puolistrukturoituja haastatteluja

edustaa muun muassa teemahaastattelu. Teemahaastatteluissa keskeistä on haastattelujen

kohdentaminen tiettyihin teemoihin joista tietoa halutaan kerätä. Teemahaastattelut eivät

etene kysymys kysymykseltä, vaan yksittäisten kysymysten sijasta haastattelu etenee

valittujen teemojen pohjalta. Hirsjärven ja Hurmeen (mt.) mukaan tämä nostaa

haastateltavan äänen kuuluviin ja vapauttaa haastattelut tutkijan omasta näkökulmasta.

Teemahaastattelu huomioi ihmisten asioille antamien merkitysten keskeisyyden sekä sen

että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksesta.  Vaikka teemahaastattelusta puuttuu tietyssä

järjestyksessä esitettävät tarkasti muotoillut kysymykset, niin käsiteltävät aiheet eli teemat

ovat kaikille samat. (mt. 47–48.) Teemojen käsittelyjärjestys ei ole tarkka, vaan seuraava

kysymys riippuu edellisen vastauksesta.
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Lähdettäessä suorittamaan teemahaastattelua laaditaan teema-alueista haastattelurunko.

Teema-alueet edustavat tutkittavia asioita koskevia käsitteitä ja osailmiöitä, jotka jaetaan

teemojen mukaisesti yläkäsitteiksi ja alakäsitteiksi. Näin ollen teemahaastattelujen rungot

ovat pelkistettyjä ja varsin luettelomaisia ollen samalla kuitenkin yksityiskohtaisempia kuin

pelkät tutkimusongelmat. Haastattelurunko toimii haastattelutilanteessa haastattelijan

muistilappuna ja keskustelua ohjaavina kiintopisteinä, joita haastattelutilanteissa

tarkennetaan kysymyksin. Teemahaastattelussa on tarkoituksen mukaista että valitut teemat

ovat niin väljiä että tutkittavan oma ääni nousee haastatteluissa esiin. (Hirsjärvi & Hurme

2001, 66–67.) Hirsjärvi ja Hurme (mt. 103) toteavat että ”toisaalta teema-alueita ja jopa

kysymysmuotojakin tulisi hahmotella niin pitkälle, että turvataan tarvittavan tiedon saanti;

teemaluettelolla olisi varmistettava haastattelun aikaisen keskustelun kohdistuminen todella

oikeisiin ja ongelmien kannalta keskeisiin asioihin. Toisaalta haastattelijalle tulisi jättää

tarpeeksi liikkumavaraa tilanneratkaisujen tekoon”.

Teemahaastattelu jättää avoimeksi mahdollisuuden, että tutkittavan asian kannalta keskeisiä

seikkoja ei saada nostettua esiin. Teemat ovat tutkijan valitsemia, ja koskaan ei voida olla

varmoja että ne ovat keskeisiä myös tutkittavan näkökulmasta. Koska tutkimukseni

kannalta on keskeistä että pystyn sekä vastaamaan esittämiini tutkimuskysymyksiin että

nostamaan esiin haastattelemieni miesten subjektiivisen kokemuksen isyydestä, päädyin

keräämään tutkimukseni empiirisen aineiston haastattelemalla tutkittavia isiä soveltaen

erilaisia haastattelumetodeja. Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005) ovat kirjoittaneet

kerronnallisesta haastattelusta, joka korostaa haastateltavan omaa kokemuksellista

kertomusta. Heidän mukaansa haastatteluissa yleinen harhapolku on niin sanottujen

sosiologisten kysymysten esittäminen, joihin haastattelija saa yleensä vastaukseksi vain

yleisiä pohdintoja, joista haastateltavan oma ääni ei välity. Tämä sudenkuoppa voidaan

kuitenkin välttää esittämällä kertomuksia hakevia kysymyksiä. (Hyvärinen & Löyttyniemi

2005, 198–199.)

Tekemieni haastattelujen ensimmäinen osa edustaa kerronnallista haastattelua. Miehet

kertovat haastatteluissa omista lähtökohdistaan ja oman kokemuksellisuutensa pohjalta että
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”miten minusta tuli isä ja minä isänä”. Tekemieni haastattelujen toinen osa edustaa

teemahaastattelua, joka etenee etukäteen suunniteltujen teema-alueiden pohjalta (liite 2).

Tutkimukseni teemahaastattelulomake muodostui aikaisempien tutkimusten pohjalta

keskeisiksi katsomieni teemojen ympärille.

Haastattelun aluksi pyysin miehiä kertomaan omasta isyydestään vapaasti otsikolla ”näin

minusta tuli isä ja minä isänä”. Miesten kertoessa isyydestään vapaasti pyrin olemaan

keskeyttämään heitä ja tyydyin antamaan tukevaa palautetta (”joo”, ”aivan”, ”niin”,

nyökkäilyä). Tämän jälkeen kävimme haastattelurunkoni (liite 2) pohjalta läpi valitsemiani

teemoja. Aloitimme teemasta ”aika ennen lasta”, josta etenimme vapaassa järjestyksessä

miesten kertomusten mukaisesti, joskin käytännössä pitkälti etukäteen laatimani

teemarakenteen mukaisessa järjestyksessä niin, että lopuksi kaikki teemat olivat

käsiteltyinä. Käydessämme valitsemiani teemoja läpi miehet kertoivat kokemuksistaan

edelleen vapaamuotoisesti, mutta niin että esitin heille tarvittaessa jatkokysymyksiä ja

johdattelin seuraavaan teemaan jos isä itse ei siirtynyt itse aiheeseen automaattisesti.

Haastattelumenetelmäni lainaa elementtejä kaikista Saastamoisen (1999) mainitsemista

menetelmistä. Eniten se kuitenkin muistuttaa episodista haastattelua. Valitsemani

menetelmä sopii hyvin tutkimukseeni, sillä sen voidaan nähdä mahdollistaneen miesten

kokemusten monipuolisen keräämisen. Se muistuttaa hyvin paljon metodia, jota muun

muassa Soili Paananen (2008) on käyttänyt biografista oppimista ja elämäkertaa

käsittelevässä tutkimuksessaan. Pyrkiessään nostamaan elämäkertojen kautta esiin

yksilöiden biografiset, sosiaaliset ja yksilölliset konstruktiot Paananen käyttää

haastattelumenetelmää, jossa haastattelut alkavat vapaamuotoiselle kysymyksellä ”kerro

elämäntarinasi”, jolloin haastateltava kertoo tarinansa omista lähtökohdistaan. Tämän

jälkeen seuraa joukko kertomusta syventäviä kysymyksiä niin haastattelijan esittämiin

teemoihin kuin myös tutkimuksen tutkimustehtävään liittyen. (Paananen 2008, 32.) Itse

näen, että aineistoni syvyys muodostuu nimenomaan juuri valitsemani kahden metodin

haastattelujen pohjalta.
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3.3.2 Tarinoiden analyysi

Tutkimuksen kannalta on aineistonkeruun lisäksi keskeistä löytää aineistolle sopiva

analyysimenetelmä. Koska oma aineistoni voidaan nähdä tarinallisena niin kerronnallisen

kuin myös teemallisen osan suhteen, tulee pohtia tarinoiden olemusta. Tarinat ovat

ihmiselle ikivanha keino hahmottaa itsensä ja oma paikkansa maailmassa (Bardy &

Känkänen 2005, 16). Eri aikoina kertomuksiin tutkimuskohteena on kuitenkin suhtauduttu

eri tavoin, ja suvantovaiheen jälkeen mielenkiinto niitä kohtaan on ollut nousussa

viimeisten kahden vuosikymmenen aikana (Syrjälä 2001, 205; Heikkinen 2001, 116).

Kertomusten tutkimus on yleistynyt eritoten yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä,

psykologiassa sekä terveyden ja sairauksien tutkimuksessa. Tässä kertomuksia tutkivassa

narratiivisessa tutkimuksessa on kyse kertomuksista ja niiden paikasta ihmisen elämässä.

Keskeinen näkökulma narratiivisessa tutkimuksessa on nähdä kertomusten rooli ja

osallisuus todellisuuden muodostajana, eikä vain menneen kuvaajana. Kertomukset siis

jäsentävät ja organisoivat sosiaalista maailmaa ja arkea subjektiivisen merkityksenannon

rinnalla. Eläminen ja kertomus siis limittyvät moninaisesti toisiinsa. (Hyvärinen 2006, 1.)

Narratiivisuudella viitataan tapaan nähdä kertomukset tiedonvälittäjinä ja rakentajina

(Heikkinen 2001, 116). Hänninen (1999, 15) kirjoittaa ”narratiivinen tutkimus viittaa

kaikkeen sellaiseen tutkimukseen, jossa tarinan, kertomuksen tai narratiivin käsitettä

käytetään ymmärrysvälineenä”. Heikkisen (2001, 129) mukaan Hatchin ja Wisniwskin

(1995) näkemys narratiivisen tutkimuksen olemuksesta korostaa huomion kohdistuminen

yksilön merkityksenantoon, henkilökohtaista kosketusta tutkittaviin, käytännöllistä

suuntautumista ja tietämisen subjektiivisuutta. Varsinkin elämänmuutoksien tutkimus

kertomusten pohjalta on havaittu hedelmälliseksi (Hänninen 1999, 70–71). Saaranen-

Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan ”narratiiviset tarkastelutavat soveltuvat

esimerkiksi tutkimuksiin, joissa ollaan kiinnostuneita yksilöiden vapaasti kertomista

asioista, tarinoista omasta elämästään”. Näin ollen näen narratiivisen analyysin soveltuvan

erityisesti nuorten miesten isyys- ja muutoskokemuksien analysointiin. Se, että näen

teemahaastattelun keinoin kerätyn aineistoni tarinamuotoisena, ei ole ongelma. Kyse on

lähinnä siitä, kuinka tarina määritellään.
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Kertomuksia voidaan käyttää muun muassa menneisyyden ymmärtämiseen ja

hallitsemiseen tai yksilön identiteetin hallitsemiseen. Kertomus voidaan nähdä tietämisen

muotona, joka on keskeinen tekijä ajallisuuden ymmärtämisessä. Kertomus voi toimia

myös vuorovaikutuksen muotona ja kokemusten jakajana. Kertomuksien lukuisien eri

merkitysten johdosta kertomusten tutkimukselle voi näin ollen olla lukuisia eri syitä.

Pohjimmiltaan kertomus voidaan kuitenkin nähdä usein vastauksena kysymykseen ”kuka

minä olen”. (Hyvärinen 2006, 1–2.) Suomenkieleen ei ole vakiintunut suomenkielistä

nimitystä käsitteelle, vaan käsitteitä kuten narratiivisuus, kerronnallisuus ja tarinallisuus on

käytetty rinnakkain. Itse käytän tutkielmassani narratiivisuuden käsitettä puhuessani

tutkimussuuntauksesta ja kertomuksen käsittä puhuessani tutkimukseni tuloksena

syntyneistä konstruktioista. Myös muiden yleisesti käytettyjen käsitteiden käyttö olisi ollut

yhtälailla perusteltua.

Narratiivisuus voidaan nähdä näkökulmana lähestyä laadullista aineistoa (Eskola &

Suoranta 1998, 22). Narratiivinen aineisto voidaan käsittää vaativammassa tai väljemmässä

merkityksessä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Vaativampi merkitys korostaa

aineiston kertomuksellisia tunnuspiirteitä ja rakennetta, kun taas väljemmin määriteltynä

narratiiveina voidaan pitää tekstimuotoista aineistoa sen eheyden puutteellisuudesta

huolimatta (Heikkinen 2001, 121; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Alasuutarin

(1994, 106) mukaan taas ”periaatteessa mitä tahansa tekstiä voidaan tarkastella

kokonaisena kertomuksena, jolla on oma rakenteensa”.

Yksi yleisimmistä tavoista määritellä kertomus on nähdä se prosessina, jossa alkutilanteesta

muutostekijän kautta päädytään lopputilanteeseen. Kaiken kattavaa määritelmää

kertomukselle on kuitenkin vaikea löytää, joten narratiivisten menetelmien dosentti Matti

Hyvärinen (2006) puhuu kerronnallisuuden useista asteista. Niin sanottu minimikertomus

voi tyytyä kuvaaman että jotain tapahtui, kun taas monimuotoinen ja useita puhetapoja

käyttävä laaja kertomus kuvaa kokemusta ja muutosta. Vaikka kertomus voidaan nähdä

ikkunana yksilön subjektiiviseen todellisuuteen, niin varsinkin sosiaalitutkimuksessa

narratiivisen tutkimuksen idea on nimenomaan havainnossa, että kertomuksilla on
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”kulttuurisesti jaetut mallit, perinteet ja lajityypit”. Tällä tarkoitetaan, että kertomukset ovat

aina kulttuurisesti jäsentyneitä, vaikka tutkittaisiinkin yksilöllisiä kokemuksia. Näin ollen

yksilöiden tarinat muistuttavat usein kulttuurisesti tunnustettuja mallitarinoita. Kertomusten

yksilölliset merkitykset voidaan kuitenkin tuoda julki ”avaamalla kertomusten sosiaalisesti

jaettuja kerroksia”. (Hyvärinen 2006, 2–4.)

Ajatuksen siitä, mitä kertomus on, voidaan nähdä laajenneen viimeisen kolmen

vuosikymmenen aikana. Kertomus nähtiin kauan vain diskurssin tyyppinä, tietynlaisena

tekstin ja puheen lajina, mutta nykyisin se nähdään usein kognitiivisena rakenteena,

elämisenä, olemisena ja vuorovaikutuksen muotona.  Kun kertomusta tutkitaan

kognitiivisena rakenteena, se nähdään usein tapana jäsentää kokemuksia ja nähdä useat

tapahtumat kokonaisena kertomuksena.  Näkemys kertomuksesta elämisenä taas korostaa

koko elämän kattavaa kertomusta, jota koko ajan elämme kaikesta satunnaisuudesta että

avoimuudesta huolimatta. Myös ihmisen olemassaolo voidaan nähdä luonteeltaan

tarinallisena, jolloin yksilö luo omaa tarinaansa eläessään ja identiteettiään järjestäessään.

Kun kertomus nähdään vuorovaikutuksen muotona, keskeistä on itse tarinan sijasta

kertomisen prosessi. Hyvärinen korostaa näiden kertomusten eri olomuotojen toisiaan

täydentävää luonnetta, ja toteaa että kyseiset aspektit voidaan nähdä kertomuksen erilaisina

ominaispiirteinä, joita kaikkia kerronnallisuus yhdistää. (Mt. 14–17.)

Narratiivisen tutkimuksen kenttä koostuu useista erilaisista tutkimusmenetelmistä, joista

yksikään ei ole valikoitunut ainoaksi oikeaksi menetelmäksi (Hänninen 1999, 30). Toisin

sanoen, vaikka usein puhutaan narratiivisesta tutkimuksesta, on syytä huomata että ilmaus

on helposti harhaanjohtava, koska yhtenäistä näkemystä narratiivisesta tutkimuksesta ei ole

olemassa. Tieteellisessä keskustelussa narratiivisuutta on käytetty kuvaamaan ainakin

neljää eri asiaa. Sillä on tarkoitettu (Heikkinen 2001):

• tiedonprosessia sinänsä

• tutkimusaineiston luonnetta

• aineiston analyysitapoja

• narratiivien käytännöllistä merkitystä
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Narratiivisella tiedonprosessilla tarkoitetaan konstruktivismista näkemystä jossa ihmiset

rakentavat tietonsa ja identiteettinsä kertomusten kautta. Narratiivien käytännöllisellä

merkityksellä tarkoitetaan narratiivien käyttöä ammatillisena työvälineenä. Yleisesti ottaen

narratiivisuudesta puhuttaessa voidaan määritellä sen kaksi päämuotoa: tutkimus voidaan

nähdä joka kertomuksena maailmasta tai kertomuksia voidaan käyttää tutkimuksen

aineistona. (Heikkinen 2001, 116–125.)

Puhuttaessa narratiivisuudesta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä aineiston

narratiivisella analyysillä tarkoitetaan. Hyvärisen (2006, 17) mukaan erilaisia vaihtoehtoja

narratiivisen analyysin suorittamiseen ovat muun muassa seuraavat tavat:

• temaattinen luenta ja sisällön analyysi

• kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella

• kertomusten kulun yksityiskohtainen analyysi

• kertomuksen vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi

Suoritettaessa kertomusten temaattista luentaa ja sisällönanalyysiä huomio kiinnittyy

kertomuksista löytyvien teemojen poimimiseen. Tämän kaltaisen narratiivisen analyysin

voidaan nähdä olevan pohjimmiltaan määrällistä analyysiä, joka tutkii kertomuksia.

Kertomuksellisen aineiston erityisluonne häviää usein tämän kaltaisessa analyysissä, toisin

kun taas silloin jos kertomuksia luokitellaan eri perusteilla valitun kokonaishahmon

perusteella. Tällöin kertomuksia voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin esimerkiksi

kertomuksen tyylilajin tai muun vastaavan kokoavan näkemyksen pohjalta. Tämänkaltainen

analyysi säilyttää mukanaan aineiston kertomuksellisen luonteen, mutta ongelmana voidaan

taas nähdä monimuotoisen kertomuksen palautus yhteen tiettyyn tyyppiin. Kertomusten

yksityiskohtainen analyysi ei ole itsessään narratiivisen analyysin muoto, vaan viitekehys

johon voidaan laskea kuuluvaksi useita erilaisia menetelmiä analysoida kertomuksia

yksityiskohtaisesti. Kertomuksen vuorovaikutuksellinen analyysi on taas löyhä viitekehys,

jonka piirissä suuntaudutaan entistä enemmän itse vuorovaikutustilanteen analyysiin
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huomioimalla haastattelijan rooli vuorovaikutuksen aktiivisena osapuolena. (Hyvärinen

2006, 17–23.)

Narratiivisuus aineiston käsittelytapana voidaan jakaa Polkinhornea (1995, 6–8) ja

Heikkistä (2001, 122) mukaillen kahteen tapaan: narratiivien analyysiin ja narratiiviseen

analyysiin. Narratiivien analyysissa korostuu kertomusten luokittelu erilaisiin luokkiin, kun

taas narratiivinen analyysi korostaa uuden kertomuksen tuottamista aineiston perusteella.

Polkinghornen ja Heikkisen käyttämän jaottelun takana on yhdysvaltalaispsykologi Jerome

Brunerin (1986) kaksi tietämisen tapaa. Hän erottaa toisistaan narratiivisen tiedonmuodon

ja paradigmaattisen tiedonmuodon. Narratiivisella tiedonmuodolla Bruner hakee

kertomukseen perustuvaa ymmärryksen muotoa ja paradigmaattisella tiedonmuodolla taas

täsmälliseen argumentaatioon, käsitteiden määrittelyyn ja luokittelujen tekemiseen liittyvää

ymmärtämisen muotoa. (Bruner 1986.) Polkinghornen (1995) mukaan narratiivien

analyysissä sovelletaan paradigmaattista tietämistä ja narratiivisessa analyysissa taas

narratiivista tietämisen tapaa. Kuten Heikkinen (2001, 124) kuitenkin toteaa, niin

”erilaisten tutkimustapojen ja kirjoittamistapojen yhdistämistä voi pitää luontevana

seurauksena siirtymisestä modernistisesta tieteenihanteesta postmoderniin,

konstruktivistiseen tieteenkäsitykseen. Postmoderni mielentila on paitsi yhdistelyä,

kerroksellisuutta ja moniäänisyyttä myös epämääräisyyttä, epäkoherenssia ja

ristiriitaisuutta, jota moderni tiede on aina karttanut”. Tämän pohjalta niin narratiivista

analyysia kuin myös narratiivien analyysiä voidaan pitää ideaaleina, ihanteina joiden ei ole

tarkoitus toteutua täsmällisinä, vaan niiden tehtävä on toimia pikemminkin suuntaa

antavina viitekehyksinä, joiden pohjalta jokainen tutkija luo oman tapansa tehdä

narratiivista tutkimusta.

Luettaessa elämäkerrallista ja narratiivista aineistoa tulee myös pohtia erilaisia tapoja, joilla

narratiiveja luetaan. Seija Keskitalo-Foleyn (2008) mukaan narratiivin lukutuvalla

tarkoitetaan sitä, että mitä ja miten tietoisia kysymyksiä aineistolle esitetään, tai toisaalta

sitä kuinka näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan. Hän jakaa narratiivien lukuravat

seuraavasti:
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• realistinen lukutapa

• narratiivinen lukutapa

• emansipatorinen lukutapa

• empaattinen lukutapa

Perinteisesti vallassa on ollut realistinen lukutapa, jossa huomio kiinnittyy tarinoiden

sisältämään faktatietoon josta tiivistetään erilaisia kategorioita kattavia malleja. Keskitalo-

Foleyn mukaan kuitenkin ”tiivistäminen hukkaa tietoa yleistämispyrkimyksenä ja karkeina

luokitteluina”. Realistisen lukutavan kritiikin pohjalta hän nostaa esiin vaihtoehtoisia

lukutapoja, joiden avulla voidaan nostaa esiin narratiiveista erilaisia asioita, ja joita voidaan

käyttää rinnakkain. Hänen mukaansa narratiivinen lukutapa mahdollistaa aineiston

tulkinnan tarinoina kun emansipatorinen lukutapa taas yhdistäessään kielen ja kulttuurin

vallan analyysin pyrkii sekä tiedostamaan vallalla olevat hegemoniset narratiivit että

löytämään niitä kyseenalaistavia vastanarratiiveja. Empaattinen lukutapa taas nostaa esiin

tutkijan aseman ja vaikutuksen esimerkiksi haastattelutilanteen kulkuun. (Keskitalo-Foley

2008, 51–67.) Vaikka analyysissäni voidaan nähdä viitteitä realistiseen lukutapaan isyyden

erilaisten toteutumistapojen esiintuonnin myötä, niin näen lukutapani muistuttavan

enemmän narratiivista, emansipatorista ja empaattista lukutapaa. Narratiivisen lukutavan

mukaisesti olen pyrkinyt lukemaan aineistoani tarinoina ja emansipatorisen lukutavan

mukaisesti pyrin tiedostamaan isyydestä kertomiseen vaikuttavat kulttuuriset mallitarinat.

Empaattisen lukutavan mukaisesti pyrin analyysissäni tiedostamaan oman roolini tutkijana

ja esimerkiksi miesten tiedon omasta isyydestäni.

Omassa tutkimuksessani narratiivisuus tulee esiin niin tiedon välittäjänä kuin myös

rakentajana. Valitsemani narratiivinen tutkimusote toimii miesten kokemusten välittäjänä ja

uuden tiedon rakentamisen pohjana. Narratiivisuus tulee esiin tutkimukseni empiirisen

aineiston muodossa ja aineiston käsittelytavassa, jossa lähestyn aineistoja kertomuksina.

Näen kertomuksen monitasoisena ymmärrysvälineenä, joka auttaa niin yksilöä

ymmärtämään itseään ja yhteisöä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Analyysitapani voidaan

nähdä soveltavan Roosin (1988, 201–202) jakoa tematisointiin ja tyypittelyyn elämäkerta-

aineistojen ja kertomusten analyysikeinoina. Tematisoinnilla hän viittaa aineiston
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tulkintaan esiin nostettavien teemojen kautta kun taas tyypittely on keino luoda aineistoa

kuvaavia tyyppejä aineiston pohjalta. Vaikka teen analyysissäni jaon narratiiviseen ja

teemalliseen lähestymistapaan, niin molemmat muodostavat yhdessä tutkimukseni

narratiivisen tutkimusotteen.

Vaikka tutkimukseni on helppo yhdistää narratiivisen tutkimuksen perheeseen,

tutkimuksessani voidaan nähdä olevan vaikutteita myös fenomenologisesta

tutkimusotteesta. Fenomenologiassa yksilön kokemuksia tutkitaan suhteessa yksilön omaan

todellisuuteen, jossa hän elää. Keskeistä fenomenologisessa kokemusten tutkimuksessa on

kokemusten muotoutuminen henkilökohtaisten merkitysten kautta. (Laine 2001, 26–27.)

Kun fenomenologinen tutkimus keskittyisi isyyteen liittyvien merkitysten tutkimukseen,

omassa tutkimuksessani keskityn miesten kokemuksiin ja heidän elämänvaiheellensa

antimiin merkityksiin.

3.3.3 Juonirakenneanalyysi

Narratiivisen analyysin apuvälineenä käytän Alasuutarin (1994) esittelemää

juonirakenneanalyysiä, jota voidaan käyttää tutkittaessa kertomusten eroja ja

yhtäläisyyksiä. Juonirakenneanalyysin kehittäjänä pidetään Vladimir Proppia (1975/1928),

joka loi analyysin kertomusten luokittelukriteerejä parantaakseen. Keskeistä

juonirakenneanalyysissä on kertomusten rakenteiden vertailu abstraktimmalla, merkitysten

tasolla. Kertomusten rakenteen löytäminen korostuu, sillä näin kertomukset voidaan jakaa

osiin, joista juonirakenne muodostuu. Koska analyysi auttaa löytämään kertomusten

mahdollisesti yhtenevän juonirakenteen, niin täten erojen ja yhtäläisyyksien löytäminen

helpottuu. Juonirakenneanalyysin merkitys ei ole niinkään löytää vastauksia

tutkimuskysymyksiin, vaan tukea ja helpottaa analyysia, ja tämän tarkoitusperän osalta

juonirakenneanalyysi toimi myös omassa tutkimuksessani varsinaisen analyysin tukena.

(Alasuutari 1994, 109–111.)

Suoritin juonirakenneanalyysin omassa tutkimuksessani ennen aineiston varsinaista

analyysiä aineistoni narratiivisen osan osalta. Sen suorittamisen nimenomaan narratiivisen
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osan kohdalla näen perustelluksi, sillä se pyrkii tuomaan esiin tarinassa olevan

yhteneväisen juonirakenteen ja näin ollen helpottamaan aineiston varsinaista analyysiä. En

nähnyt mielekkääksi toteuttaa juonirakenneanalyysiä teemaosan osalta, sillä haastattelujen

teemaosuudet kulkivat hyvin pitkälti teemoittain, laatimani teemarungon mukaisesti.

Juonirakenneanalyysi auttoi minua myös selventämään aineistoni narratiivisen osan ja

teemaosan välistä suhdetta: narratiivisessa osassa esiintyvät juonirakenteet toistuivat myös

ennalta laatimissani teemoissa.

Tekemäni juonirakenneanalyysin pohjalta löysin seuraavanlaisen, aineistoni narratiivisen

osuuden kattavan varsin yhtäläisen juonirakenteen:

1. suunnittelu

2. keskenmeno

3. tieto raskaudesta ja raskaus

4. syntymä

5. arki

6. parisuhde

7. isyys

Miesten kertomukset alkoivat yhtä lukuun ottamatta kuvailulla siitä, kuinka lapsen hankinta

tuli perheissä ajankohtaiseksi. Tätä vaihetta voidaan kuvata suunnitteluna, kaikkien

haastattelemieni isien kohdalla päätös lasten hankinnasta oli ainakin jossain määrin

tietoinen, ja johon molemmat vanhemmat ainakin jossain määrin osallistuivat. Vain yksi isä

aloitti kertomuksensa toisin. Hän korvasi kertomuksessaan suunnitteluvaiheen kertomalla

elämästään ennen vaimonsa tapaamista ja kuinka hän tapasi vaimonsa. Myös hänen

kertomuksessaan kävi ilmi, että lapsi ei tullut sattumalta.

Ensimmäisen juonivaiheen jälkeen miesten kertomukset siirtyivät kolmea kertomusta

lukuun ottamatta tietoon raskaudesta ja raskauteen. Kolme miestä sen sijaan jatkoi

kertomuksiaan mainitsemalla lyhyesti puolisojensa kanssa kokemistaan raskauden

keskenmenoista. Tämä vaihe oli lyhyt, ja miehet tyytyivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta
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kertomaan keskenmenosta ja sen herättämistä tunnoista varsin lyhyesti. On mielenkiintoista

pohtia, että mitä miesten lyhyistä kerronnoista voidaan päätellä. Voidaan ajatella, että koska

alkuvaiheessa olleet raskaudet eivät olleet vielä ehtineet konkretisoitua miehille, niin asiaa

ei sen suuremmin jääty suremaan. On kuitenkin mahdollista, että asian lyhyt sivuttaminen

kertoo päinvastaisesta – surusta ja ikävästä jota lapsen menettäminen tuottaa.

Tämän jälkeen kertomukset siirtyivät hetkeen, jolloin miehet saivat tietää raskaudesta ja

jossa he muistelivat raskautta ja sen herättämiä tuntoja. Tämä vaihe kertomuksissa oli

melko laaja kaikkien haastateltavien käsitellessä sitä, kukin omasta näkökulmastaan. Isien

kertomukset raskaudesta ja hetkestä, jolloin he saivat tietää lapsen tulosta, olivat keskenään

varsin erilaisia toisten keskittyessä kertomaan isyyteen valmistautumisesta ja lapsen

saannin herättämistä tunteista toisten kertoessa esimerkiksi neuvolakäynneistä ja puolison

kanssa tehdystä raskaustestistä. Raskauspuheen jälkeen kolme isää kertoi tarkemmin

lapsensa syntymästä ja ensikohtaamisesta hänen kanssaan. Tämän jälkeen miesten

kertomukset siirtyivät kokemuksiin vauva- ja lapsiperheen arjesta isien näkökulmasta yhtä

kertomusta lukuun ottamatta, joka siirtyi suoraan seuraavaan vaiheeseen. Miesten

kertomukset arjesta kulkivat pitkälti hyvin yhtenäisesti. Miehet kertoivat muun muassa

arjen pyörittämisestä, työnteon ja perheen yhdistämisestä ja sen tuomista ongelmista sekä

touhuamisesta lapsen kanssa. Miehet kertoivat arjesta heti lapsen saavuttua kotiin kuin

myös arjesta taaperokodissa. Kaksi isää kertoi arjen yhteydessä myös parisuhteestaan.

Viimeisenä juonivaiheena oli isyys, josta suoraan kertoi haastattelemistani kahdeksasta

isästä kuusi. Miehet pohtivat kertomuksissaan muun muassa omaa kasvua, isyyden suhdetta

äitiyteen ja isänä olon merkitystä.

Haastatteluni narratiivisen osion ohjeistavan kysymyksenasettelun (”minä isänä ja miten

minusta tuli isä”) ansiosta kertomuksista löytyi helposti Alasuutarin (1994, 116) painottama

kronologisesti etenevä juoni, joka alkoi lapsen saannin suunnittelusta, josta se jatkui lapsen

saannin ja isäksi kasvun muutosten kautta omaan, yksilölliseen isyyteen.

Juonirakenneanalyysin suoritus oli tutkimukseni kannalta merkityksellinen kahdesta syystä.

Sen avulla pystyin nostamaan esiin aineistoni narratiivisen osuuden keskeiset teemat sekä
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todentamaan kyseisten teemojen ja esiin nostamieni teemojen yhteneväisyyden.

Juonirakenteet vastaavat teemoja taulukon 3 mukaisesti.

TAULUKKO 3. Juonirakenteiden ja teemojen vastaavuus.

Juonirakenne Teema

Suunnittelu Aika ennen lasta

Tieto raskaudesta ja raskaus Odotusaika

Syntymä Lapsen syntymä

Arki Lapsen kasvaessa, isänä arjessa

Parisuhde Parisuhde

Isyys Lapsen kasvaessa, nuoruus ja isyys, isänä arjessa

Teemojen ja juonirakenteiden yhteneväisyys puhuu omalta osaltaan laatimieni teemojen

keskeisyyden ja merkityksellisyyden puolesta. Haastattelujen narratiivisissa osioissa

kolmesti esiintyneeseen keskenmenon teemaan en ollut kuitenkaan osannut varautua.
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4 KERTOMUKSET ISYYDESTÄ JA SEN MUUTOKSESTA: NARRATIIVINEN

LÄHESTYMISTAPA

Juonirakenneanalyysia seuraa keräämäni haastatteluaineiston varsinainen analyysi. Olen

analysoinut aineistoani lähestymällä sitä isyyden toteutumistapojen kautta. Tätä voidaan

kutsua narratiiviseksi lähestymistavaksi, koska analyysissä esiin nostamani isyyden

toteutumistavat voidaan ja tulee nähdä kertomuksina isyydestä. Nostan esiin kolme erilaista

isyyden kertomusta eli aktiivisen isyyden, perinteisen isyyden ja murroksessa olevan

isyyden kertomukset, jotka kuvaavat erilaisia isyyden toteutumistapoja. Ryhmät

muodostuivat analysoituani haastatteluja kertomusina isyydestä. Seuraavaksi esittelen

isyyden toteutumistapojen tarinoita käymällä läpi niitä kuvaavia tekijöitä pyrkien tuomaan

esiin niiden todellisen olemassaolon ja keskeisyyden tutkimukseni kannalta.

Haastateltavien anonymiteenin suojaamiseksi olen korvannut heidän tunnistetietonsa

satunnaisella tunnuksella (H1–H8). Haastatteluissa mainitut nimet ovat korvattu

asiayhteyteen sopivilla vastaavilla termeillä (puoliso, vaimo, lapsi jne.).

4.1 Aktiivinen isyys jaettuna vanhemmuutena

Tutkimusaineistostani esiin nostamani aktiivinen isyys edustaa isyyttä, jota on aiemmin

kuvattu muun muassa hoiva-isyyden, kumppani-isyyden ja aktiivisen ja sitoutuneen

isyyden käsittein. Aktiivista isyyttä luonnehtii voimakas psykologinen isyyskokemus ja

jaettu vanhemmuus, jossa isä on yhtälailla äidin kanssa lapsen hoivaaja, tuki ja turva.

Aktiivinen isyys on lähellä sitä, mitä perinteisesti on ymmärretty äitiydellä. Aktiivisessa

isyydessä mies osallistuu niin lapsenhoitoon käytännössä kuin myös lasta koskevaan

päätöksentekoon tasapuolisesti puolison kanssa, ja näin ollen hän jakaa vastuun lapsesta

puolison kanssa tasapuolisesti.

Jaettua vanhemmuutta kuvaa esimerkiksi seuraava lainaus, josta käy ilmi haastateltavan

tasapuolinen osallistuminen ja kiinnostus lasta koskevaan päätöksentekoon:
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”On kyllä ollut ihan sopivan yhteneväiset linjat”, ”että jos jotain

erimielisyyksiä on ollut niin ne on saanut aika hyvin puhuttua” H2

Keskeistä aktiivisessa isyydessä on, että halu aktiivisesti toteutuvaan isyyteen on miehestä

itsestään lähtöisin. Sen lisäksi, että lapsen hoivaaminen ja huolehtiminen koetaan

vanhempien yhteiseksi velvollisuudeksi, aktiivista isyyttä toetuttava mies kokee sen myös

tärkeänä, ja omaa siihen sisäisen, itsestään lähtöisin olevan motivaation.  Mies kokee

aktiivisen isyyden luonnollisena osana itseään, eikä näe sitä valintana jonka voisi

kyseenalaistaa, sillä hän ei näe lapsenhoitoa sukupuolisidonnaisena kysymyksenä vaan

osana miehuutta sekä jaettua, yhteistä vanhemmuutta. Sen lisäksi, että aktiivinen isä haluaa

toteuttaa isyyttään hoivaten, hän myös onnistuu sen toteuttamisessa haluamallaan tavalla.

Lapsesta huolehtimisen lisäksi aktiivinen isä osallistuu kodista huolehtimiseen yhtälailla

vaimon kanssa, ja kotityöt jakautuvat tasaisesti molempien vanhempien välillä. Aktiivisen

isän perheissä työnteko jakautuu perinteisestä mallista poiketen. Tämä tarkoittaa sitä, että

usein ensimmäisten kuukausien jälkeen äiti palaa takaisin töiden tai opiskelujen pariin isän

jäädessä kotiin lapsen kanssa. Eräs isä kuvaa kotiin jääntiään seuraavasti:

”Mulla on hyvin vahvasti sellainen tunne että tää on hyvin oikee ratkaisu

toisaalta mun kannalta, toisaalta lapsen kannalta ja toisaalta perheen

kannalta. Tässä niinku kaikki on voittanut” H2

Aktiivista isyyttä kuvaa perheen merkitys isälle. Perhe, joka tutkimukseni kohdejoukossa

käsittää yleisimmin yhden lapsen ja vanhemmat, koetaan kaikkein tärkeimmäksi asiaksi

elämässä, jonka ympärille muuta elämää rakennetaan. Tämä ei sulje pois muiden tärkeiden

asioiden olemassa oloa, esimerkiksi työ voidaan kokea tärkeäksi, mutta kyse on siitä että

kaikki muu tapahtuu perheen ehdoilla. Aktiivista isyyttä kuvaa perheen edun tavoittelu,

joka on omaa etua tärkeämpi. Aktiiviselle isälle on tärkeää, että hänen lapsellaan on kaksi

läsnä olevaa vanhempaa. Eräs isä pohtii arvojärjestystään seuraavasti:
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”Sen merkitys on kaikki, kaikki kaikessa”, ”mä hahmotan ja näen itseni sen

isyyden, sen perheen kautta, se on se, ensisijaisesti, mikä minä olen, minä

olen isä” H3

Aktiivinen isä on kiinnostunut isyydestä ja vanhemmuudesta laaja-alaisesti, ja on pohtinut

sitä paljon niin itse kuin myös puolisonsa kanssa. Isyyttä on pohdittu niin omakohtaisista

lähtökohdista kuin myös yhteiskunnalliselta kannalta. Se, mitä hyvä isyys on ja yleinen

käsitys äidistä ensisijaisena vanhempana mietityttää. Puolison kanssa keskustelun

merkitystä kuvattiin muun muassa seuraavasti

”Se oli niinku vaimon kanssa tavallaan niinkun puhuttiin asioista, ja silleen,

ja se oli varmaan niinku sitä parasta valmistautumista. Paljon just käveltiin ja

keskusteltiin, ja suunniteltiin” H2

”Kyllä niinku ehdottomasti puolisolta, että mä niinkun koen että siinä mulla

on se suurin kyllä tuki, että puoliso luottaa muhun isänä”, ”meillä on kyllä

paljon keskusteluja, keskustellaan asiasta, ja pystyn niinkun ajatuksiani

tuomaan esiin” H3

Aktiiviset isät kokevat isäksi tulon myötä heidän elämässään tapahtuneen muutoksen

erittäin positiivisena, ja heidän suhtautumisensa lasten saantiin on ollut kokonaisvaltaisen

myönteistä alusta asti, ajasta ennen raskautta lähtien. He ovat olleet myös aktiivisina

osapuolina perhesuunnittelussa, ja aloite lapsen hankintaan on tullut molemmilta

vanhemmilta yhdessä tai isältä itseltään. Lapsen tulo perheeseen koetaan hyvin

positiivisesti, ajoittaista väsymyksestä ja rankkuudesta huolimatta. Isät eivät koe että he

olisivat joutuneet luopumaan jostain merkittävästä, vaikka niin sanottua omaa aikaa ei juuri

ole entiseen verrattuna. Vaikka harrastamaan ei ehdi kuten ennen, eikä ystäviä tule

yhtälailla enää tavattua, niin tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä lapsi ja perhe ovat tässä

elämänvaiheessa etusijalla. Aktiiviset isät ovat hyväksyneet ja sopeutuneet uuteen

tilanteeseen helposti ja nopeasti.
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”Se (lapsen hankinta) tuli varmasti kyllä ensimmäisen kerran puheeksi…

Taisin itse asiassa itse ottaa sen puheeksi ensimmäisen kerran” H3

”Poika on, voin suoraan sanoa, että poika on parasta mitä mulle on ikinä

tapahtunut”, ”se on muuttanut elämää paljon, ja se on, on joutunut tekemään

paljon valintoja, mutta ne on kyllä kaikki valinnat ollut sen arvoisia” H3

On mielenkiintoista havaita, että tutkimukseni kolmesta aktiiviseksi määrittelemästäni

isästä kaksi oli aiemmin ollut sitä mieltä että eivät ikinä halua lapsia, mutta kokivat että

vanhenemisen ja parisuhteen myötä he ovat kypsyneet haluun tulla vanhemmiksi.

”Olin ajatellut sillai, että en halua lapsia, että on jo tarpeeksi lapsia”, ”mutta

miten sitä voi nuorena tietää mitä haluaa elämältä, että en ainakaan minä

silloin tiennyt että. Nykyisin jo sitä näkee vähän pidemmälle” H7

”Joskus se vaihe että ei ikinä missään nimessä lapsia”, ”tässä on niin pitkään

oltu yhdessä että, se on kyllä niinku sen aikaan ollut että, kasvamassa määrin

on ajatellut semmoista että voishan sitä kuiteskii” H2

Aktiivista isyyttä leimaa vahvasti hyvä ja tyydyttävä parisuhde, joka tarjoaa miehelle turvaa

ja tukea. Hyvä parisuhde tarjoaa miehelle hyvän alustan rakentaa isyyttä, sillä puolison tuki

ja myönteinen suhtautuminen vanhemmuuden jakoon voidaan nähdä edellytyksiksi jaetulle

vanhemmuudelle ja aktiiviselle isyydelle. Puoliso on aktiiviselle isällä tärkein tuen tarjoaja

vanhemmuuden kasvun tiellä, jota puolisot yhdessä kulkevat. Lapsen tulon myötä

entisestään hyvä parisuhde on myös syventynyt: yhteinen lapsi, jonka vanhemmuus

puolison kanssa jaetaan, yhdistää uudella tavalla. Kahdenkeskinen aika puolison kanssa on

usein vähissä, mutta toisaalta sitä osataan arvostaa uudella tavalla, ja pienet iltahetket

lapsen nukahtamisen jälkeen saavat miesten puheessa kokonaan uuden arvon.

”Meillä on hyvä suhde vaimon kanssa, puolison kanssa, ja hän, tuntuu

jotenkin että me ollaan niinku jotenkin niin toisillemme tärkeitä” H7
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”Parisuhde. Se on kanssa siinä tosi iso, että ei tää lapsen kanssa olo

yksinään, ei se herkkua olis”, ”että tärkee että on siinä se tuki, tuki siitä

toisesta, että yhdessä voimme miettiä asioita on kanssa tosi iso juttu” H2

Aktiivista isyyttä kuvaa oma henkinen kasvu miehenä ja ihmisenä. Kasvuprosessi miehestä

perheen isäksi on tuonut miehille uudenlaisen kokemuksen miehuudesta, johon kuuluu

uudenlaista vastuunkantoa, hoivaa ja huolehtimista. Aktiivista isyyttä voidaan kuvata

uudenlaisena, hoivaavaan ja tunteitaan ilmaisevan isän läsnäolona, jossa keskeistä on se

että se on isän omasta tahdosta lähtöisin.

4.2 Perinteinen isyys ja sukupuolittunut vanhemmuus

Aktiivisen isyyden rinnalle nostan kertomukset perinteisestä isyydestä. Nämä tarinat

isyydestä, joita nimitän perinteisiksi, nousivat tutkimuksessani kaikkein selvimmin esiin

muiden tarinoiden joukosta. Perinteisen isyyden termissä on tärkeää ottaa huomioon sen

suhteellisuus, sillä se ei edusta perinteistä siinä mielessä, että se edustaisi erityisen epätasa-

arvoista vanhemmuutta tai toisen sukupuolen syrjintää. Perinteinen isyys kuvaa terminä

kyseistä ryhmää parhaiten siksi, että ryhmässä yhdistyy toisiinsa perinteinen, perheestään

huolehtiva isä kuin myös perinteiset roolijaot miesten ja naisten välillä. Perinteistä isyyttä

kuvaa voimakas sitoutuneisuus perheeseen.

”Perhe on niinku ykkönen että, kaikesta muusta voi kyllä tinkii”, ”et ei oo ne

omat elämät, vaan on yhteinen se elämä, et lapset on mukana siinä” H6

”Jos vertaa siihen että tietyllä tavalla että ei ois lainkaan lapsia niinku

sanotaan seuraavaan kymmeneen vuoteen, niin tuntuis se aika sinäänsä

niinkun tyhjältä, että kyllä se niinkun, ei sitä oikein osaa edes ajatella

sellaista vaihtoehtoa” H4
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Perinteistä isyyttä leimaa vahva psykologinen isyystunne, ja perheen, eli lapsen ja puolison

merkitys on perinteiselle isällä suuri, sillä se on kaikista tärkein. Vaikka myös työ koetaan

tärkeäksi, niin se on sitä nimenomaan perheen takia, sillä perhe antaa työnteolle

merkityksen. Työnteko onkin perinteiselle isälle luonteva tapa huolehtia perheestä, sillä se

perheen elätys nähdään velvollisuutena josta huolehtiminen koetaan erittäin tärkeäksi.

Haastattelemani isyyttä positiivisena ja itselleen tärkeänä asiana pitävät perinteiset isät

myös opiskelivat osa-aikaisesti täyspäiväisten töidensä ohella, ja myös opiskelu nähtiin

sijoituksena perheeseen oman työllistymisen varmistamisen kautta. Perinteisten isien

kohdalla perheen etu nähdään kaikkien etuna joka näin ollen ajaa kaiken muun edelle.

”Ei tuu sitä niinku mieleen et okei mä teen nyt jotain pitkää päivää mut et

minkä helvetin takia mä teen tätä”, ”vaan et ehkä tää  ei oo nyt mukavaa mut

mä teen tätä sen takia et mul on perhe ja mä teen sen eteen” H6

Vaikka perinteiselle isälle perheestä huolehtiminen työtä tekemällä on keskeistä, niin myös

osallistuminen kodin- ja lapsen hoitoon koetaan tärkeäksi. Miehen roolia lasten- ja

varsinkin kodinhoidossa voidaan kuvata äidin auttajan rooliksi, Kaila-Behmiä (1997)

soveltaen heidän isyyttä voidaan kuvata tukihenkilö-isyytenä. Miesten roolia lastenhoitoon

osallistumisessa rajoittaa eniten työssäkäynti, mutta myös muut projektit, kuten

talonrakennus ja opiskelu. Miesten voidaan nähdä osallistuvat kodin piiriin kuuluvaan

toimintaan, mutta miesten tekemät askareet jakautuvat pitkälti, joskin tiedostamatta,

perinteisen ”miesten työt” ja ”naisten työt” jaon mukaisesti ”miesten töihin”, kuten

talonrakentamiseen tai autonkorjaustöihin.

”Kylhän se aika paljon silleen niinku tällainen päivittäinen kodinhoito, niin

varsinkin täs tilantees kun välillä tulee itekin iltaisin ja viikonloppusin silloin

tällöin oltua rakennuksilla, niin se jää niinku vaimolle” H6

Perinteistä isyyttä kuvaa perhekeskeinen suhtautuminen elämään. Vapaa-aika vietetään

mielellään lasten ja puolison kanssa, ja lasten kanssa oleminen koetaan suurta tyydytystä

tuottavaksi. Kotona ollessaan perinteiset isät hoitavat lasta, mutta päävastuu lastenhoidosta
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voidaan nähdä silti olevan enemmän äideillä isien keskittyessä enemmän puuhaamiseen

lastensa kanssa. Isät osallistuvat myös kotitöihin, mutta suurin osa niiden hoidosta jää

äideille heidän ollessa suurimman osan ajasta kotona. Isät tekevät ja osallistuvat kotitöihin

lähinnä auttaakseen puolisoitaan, joille päävastuu kodinhoidosta kuuluu. Perinteiset isät

kokevat itselleen luonnollisemmaksi työssä käynnin kotona olon sijasta, vaikkakin yksi

haastattelemistani perinteisistä isistä totesi, että muun muassa taloudellisten ja työhön

liittyvien tekijöiden ollessa kohdallaan hän haluaisi mielellään olla kotona lapsen kanssa

muutaman kuukauden, jotta voisi kokea vanhemmuutta toisesta näkökulmasta.

”Kyllä sekin niinkun varsin haastavaa tulisi, olisi”, ”kyllä siihenkin varmasti

tottuis mutta alussa tuntuis että ei riittäis välttämättä kärsivällisyys”, ”kyllä

se ehkä mahdollista olisi, mutta ei se niinku ainakaan tunnu sellaiselta että

haluaisi ehdottomasti” H4

”Jos vaimol tulis mahdollisuus mennä töihin ja mulla jäädä

vanhempainvapaalle, niin en taatusti epäröis, vaan jäisin” H6

Miesten suhtautuminen lasten saantiin on ollut alusta alkaen positiivista, joskin aloite lasten

hankintaan tuli vauvakuumetta poteneelta puolisolta. Miesten puolisot myös

valmistautuivat lapsen tuloon enemmän, miesten toimiessa puolisoidensa tukena.  Miehet

olivat aina ajatelleet saavansa lapsia, ja sopivan puolison löydyttyä esteitä lapsen tulolle ei

ollut.  Lapsen myötä vähentynyt oma aika ei häiritse perinteisen isyyden edustajia, vaan

heidän suhtautumisensa asiaan on hyvin luonnollinen ja ymmärtävä eikä valitettavaa ole.

”Puoliso oli käytännössä se joka osti ja, etsi ja suunnitteli, että mä nyt

osallistuin jonkin verran, mutta se oli niin niinkun puolison hommaa

kuitenkin” H4

Perinteistä isyyttä leimaa hyvä ja toimiva parisuhde, jossa miehillä on hyvä olla.

Parisuhteen merkitys miehille on suuri, ja se yhdessä lasten kanssa antaa elämälle

merkityksen. Parisuhde tukee miesten isyyttä, ja näin miehet voivat toteuttaa isyyttään
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itselle sopivimmalla tavalla. Vaikka miesten ja heidän puolisoidensa roolijako työnteon ja

lasten- sekä kodinhoidon suhteen on sukupuolittunutta, niin miesten kertoman pohjalta

myös heidän puolisonsa ovat tyytyväisiä roolijakoon puolisoiden välillä, vaikka välillä

toivovatkin, että heidän miehensä pystyisivät osallistumaan lasten- ja kodinhoitoon

enemmän.

”Me ollaan sen verran kitkaton pari että tullaan niin hyvin toimeen toistemme

kanssa”, ”toisaalta siinä on just se että kun on yhdessä vastuussa siitä

pikkuisen hoitamisesta niin siinä tulee just enemmän koko ajan tehtyä yhdessä

asioita” H4

”Tällainen päivittäinen kodinhoito”, ”kaikki vaatteitten pesu ja tämmönen, ni

kyl se vaimolle jää. Et sanotaan, se on ihan ajankäytöllisesti, ei siinä muuta

mahdollisuutta ole”, ”et aika luonnollisesti ne on silleen mennyt” H6

Perinteiset isät kokevat kasvaneensa henkisesti isyyden myötä lisääntyneen vastuun ja

huolenpidon kautta.  Keskeistä on huomioida, että perinteinen isyys on miehestä itsestään

lähtöisin olevaa, ja se koetaan luontevaksi ja omaan perheeseen sopivaksi tavaksi toteuttaa

isyyttä. Perinteistä isyyttä voidaan kärjistetysti kuvata tutkielmani teoriaosuudessa esitetyllä

jaolla miehistä kodin ulkopuolisina ja naisista kodin sisäisinä toimijoina. Tämä jako ei

kuitenkaan pysty huomioimaan perinteistä isyyttä toteuttavien miesten merkillepantavaa

perhekeskeisyyttä.

4.3 Murroksessa oleva isyys kertomuksena 2000-luvun isyydestä

Tutkimukseni kolmas kertomus isyydestä on murroksessa olevan isyyden tarina.

Murroksessa oleva isyys voidaan nähdä eräänlaisena välimuotona, jossa yhdistyy aktiivinen

isyys ja perinteinen isyys. Murroksessa oleva isyys voidaan kuitenkin nähdä

samanaikaisesti nykyajan kuvastajana, isyytenä johon individualistinen elämänorientaatio,

alati lisääntyvä kiire sekä kokemusten määrällinen maksimointi heijastuvat. Toisaalta,

murroksessa olevassa isyydessä myös perhearvot korostuvat erilailla kuin aiemmilla
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sukupolvilla, ja jako rooleihin ei tapahdu enää yhtä suoraan sukupuolen mukaan kuin

ennen. Tämän lisäksi murroksessa oleva isyys korostaa edustajiensa henkilökohtaisessa

elämässä olevaa murrosta, lopullista siirtymää aikuisuuteen ja vastuuseen.

Murroksessa olevan isyyden edustaja on isä, jolla on elämässään monia tärkeitä asioita.

Hänelle lapsi ja perhe ovat tärkeimmät, mutta ristiriitaisia tunteita synnyttää muiden

tärkeiden asioiden, kuten harrastusten ja ystävien, olemassaolo ja niihin käytettävissä

olevan ajan puute. Muun muassa tästä syystä sopeutuminen vanhemmuuteen ja lapsen

tuloon ei ole käynyt kaikilta ryhmän edustajilta helposti. Itselle sopivan vanhemmuuden

löytäminen ei ole onnistunut heti, sillä oman ajan puute ja parisuhteen haasteet ovat luoneet

ristiriitaisia tunteita lapsen tuloon, joka koettiin itsessään kuitenkin elämän hienoimmaksi

asiaksi.

”Ei se siis sinäänsä ihan kivuttomasti oo mennyt se muutos”, ”ollut tää

kulttuurisokki silleen aika iso, varsinkin kun sitten tuli tää gradun kirjoitus ja

tota kaikki tässä samalla”, ”mutta, kyllä se niinkun on iso asia ja tuntuu tosi

oikealta ratkaisulta” H1

Murroksessa olevan isyyden edustaja tiedostaa edelleen vallalla olevat rooliutuneet ja

sukupuolittuneet käytännöt lapsen- ja kodinhoidossa, ja hän pyrkii toteuttamaan puolisonsa

kanssa jaettua vanhemmuutta. Hän pyrkii myös toteuttamaan hoivaavaa isyyttä, ja kaikki

ryhmän edustajat ovatkin olleet joko vuoroittain puolisonsa kanssa tai yksin useita

kuukausia kotona hoitamassa lastaan. Murroksessa olevaa isyyttä kuvaa suuntaus, jossa

miehet jäävät entistä useammin kotiin lasten kanssa äidin palatessa työelämään. Tästä

huolimatta murroksessa olevan isyyden edustajien ei voida nähdä edustavan täysin sitä,

mistä esimerkiksi Huttunen (2001) puhuu hoiva-isyytenä. Murroksessa olevassa isyydessä

tulee nimittäin esiin miesten sisäinen ristiriita: vaikka lapsi ja perhe ovat tärkeimmät, niin

muista tärkeistä asioista luopuminen tuottaa vaikeuksia. Kyseisen kaltaisen ristiriidan

voidaan nähdä edustavan eräänlaisia kasvukipuja, joita kasvu isäksi on tuonut mukanaan.

Miehet korostavat myös itse, että kasvu isäksi ei ole aina ollut täysin kivutonta. Näin ollen,

vaikka miehet pyrkivätkin pääasiallisesti toteuttamaan niin sanottua uutta isyyttä, niin
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välillä tätä on vaikea tuoda käytäntöön asti. Toisaalta, tiedostaessaan lapsen- ja

kodinhoidon tärkeyden miehet eivät aina käytä mahdollisuuksiaan omaan aikaansa, sillä he

tuntevat velvollisuudekseen olla lapsen kanssa, vaikka haluisivatkin tehdä jotain muuta.

Tämän voidaan nähdä olleen vaikeaa osalle haastateltavistani. Eräs isä kuvaa perheen

tuomien haasteiden ja perheen merkityksen ristiriitaa seuraavasti:

”Kyl mä sitä aina silleen harmittelen sitä kyllä, että ei taas pääse tonne ja

tälleen”, ”et ittekin kun oli tottunut siihen et just kauheesti urheilua ja sit just

pysty meneen ja sitkun se loppu tolleen”, ”siihen on vaikea tottua ja ei oo

vieläkään tottunut, eikä itse asiassa haluukkaan tottua” H8

Toisaalta:

”Se on niinku syy elää, niinku elämän tarkoitus tai se, ehkä suurin, tai mulle

se luo ehkä sen motivaation yrittää perheen vuoksi ja tälleen” H8

Yksi murroksessa olevaa isyyttä kuvaava tekijä on hämmennys, joka syntyy eri suunnilta

tulevien paineiden pohjalta. Toisaalta tulisi olla lastaan parhaalla mahdollisella tavalla

hoivaava isä, toisaalta hyvä puoliso, toisaalta työyhteisön uskollinen jäsen, toisaalta

kaveriporukan kiinteä osa ja toisaalta omia intohimoja ja tarpeitaan toteuttava nykyaikainen

ihminen. Näiden paineiden alla voi välillä olla vaikea löytää omaa tietä, jota tulisi kulkea,

ja  näin  ollen  oma  isyys  ja  oma  tahto  voi  olla  välillä  hukassa,  ja  omaa  roolia  on  vaikea

löytää. Miehet haluaisivat olla mahdollisimman hyviä isiä ja puolisoita, mutta eivät aina

tiedä kuinka se tapahtuisi.

Murroksessa olevan isyyden edustajilla toive lasten hankintaan on lähtöisin heidän

puolisoiltaan, mutta myös he itse ovat olleet myöntyväisiä lapsen tulolle, puolison

suostuttelun jälkeen. Osalle miehistä puolison raskaus ja tieto tulevasta lapsesta oli ainakin

ajoittain vaikea asia käsiteltäväksi. Toisaalta lasta haluttiin, mutta tuntui että vielä ei ollut

oikea aika. Raskausaika menikin murroksessa olevan isyyden edustajilta hyvin pitkälti ohi

vaimon valmistautuessa lapsentuloon miehen jatkaessa elämäänsä vanhaan malliin. Osa
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miehistä puhuu lapsesta projektina, jonka aika koitti taloudellisen tilanteen ja parisuhteen

vakiintumisen jälkeen.

”Sanotaanko että ei siinä vaiheessa (tieto raskaudesta) vielä oikeestaan

tuntunut silleen et ois niinku isäksi tulossa”, ”ei edes vielä senkään

jälkeenkään kun tyttö oli syntynyt niin oli vähän semmonen että mitäs tässä

nyt” H1

”Meil oli ihan hyvä taloudellinen tilanne”, ”et mulla ne vaikutti, että viittiiks

sitä niinku edes lähtee tekemään lasta”, ”mut vois sanoa niinku et häiden

jälkeen siit tuli seuraava projekti”, ” mut et näki kaks viivaa siinä

raskaustestissä, et ne ei sinäänsä vaikuttanut mitään” H8

Murroksessa olevaa isyyttä leimaa ajoittaiset vaikeudet parisuhteessa. Puolison merkitys

isälle on suuri, mutta ajoittain ristiriitaa aiheuttaa niin lapsenhoitoon liittyvät tekijät kuin

myös molempien puolisoiden keskenään ristiriitaiset näkemykset ja toiveet lapsen- ja

kodinhoidosta sekä oman ajan käytöstä. Toisaalta yhteisen, kahdenkeskisen ajan puute

hiertää miesten parisuhteita.

”Ollut ainakin yks sellainen vaihe et millon niinku tuntu et ei oikein ollut

mitään parisuhdetta”, ”jollain tasol se on sit lähentänyt niinku, et kun se on

se yhteinen lapsi”, ”mut osittain sit taas etääntynytkin” H5

”Parisuhde on vähän koetuksella ollu, että siinä menee helposti just siihen

että tyttö saa sen huomion ja hellyyden, ja sitten ku tyttö on nukkumassa ni

molemmat olla möllöttää ja huilaa sitä seuraavaa päivää varten, että tota sitä

ei sitten niin vaimoa jaksa huomioida, eikä vaimo minuu” H1

Murroksessa olevan isyyden tapaan olla isä vaikuttaa monia tekijöitä. Toisaalta miehet itse

haluavat edustaa hoivaavaa ja osallistuvaa isyyttä, mutta samaan aikaan kaikesta aiemmin

itselle tärkeästä luopuminen tuntuu vaikealta. Myös puoliso vaikuttaa murroksessa olevien
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isien isyyteen, sillä heidän kohdalla havaitaan, että puolisolta isyyteen saatu tuki ei ole yhtä

vahvaa ja voimakasta kuin esimerkiksi aktiivisen ja perinteisen isyyden edustajien saama

tuki.

Ajoittaisista haasteista huolimatta yksi eniten murroksessa olevaa isyyttä leimaava tekijä on

miesten kokema kasvu. Miesten kertomuksissa isyyden koetaan kasvattaneen heitä

ihmisenä, ja muuttaneen miesten arvomaailmaa epäitsekkäämmäksi. Murroksessa oleva

isyys voidaan tiivistetysti kirjoittaa auki seuraavasti: se on isyyttä, jonka voidaan nähdä

olevan matkalla perinteisesti isyydestä kohti aktiivista isyyttä. Se kuvaa sukupuoliroolien

murrosta, jossa sukupuoli ei enää automaattisesti määrää yksilön asemaa ja tehtäviä niin

perheessä kuin muuallakaan. Siihen heijastuu yhteiskunnallinen tilanne, jossa yksilöltä

odotetaan entistä suurempaa panosta kaikilla elämänosa-alueilla, kuten työssä, perheessä

kuin myös esimerkiksi ystäväpiirissä. Murroksessa olevan isyyden voidaan nähdä kuvaavan

tässä viitekehyksessä parhaiten 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen isyyttä, ja sen

voidaan tältä pohjalta nähdä olevan kaikkein mielenkiintoisin tutkimukseni

isäkertomuksista
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5 MATKA NUORESTA MIEHESTÄ ISÄKSI: TEEMALLINEN

LÄHESTYMISTAPA

Analysoituani aineistoni pyrkimyksenäni löytää miesten isyyttä ja isyyden toteutumistapoja

kuvaavia kertomuksia siirryn tarkastelemaan sitä keskeisten miesten puheesta esiin

nousevien teemojen kannalta. Kutsun tätä teemalliseksi lähestymistavaksi. Nostan

käsittelyssäni esiin aineistoni keskeisiä teemoja joita tarkastelen narratiivisen

lähestymistavan tuottamien kertomusten viitekehyksessä. Tässä luvussa esiin nostamiani

teemoja tulee tarkastella isyyden kertomuksina, jotka luovat kuvaa keskeisistä isyyden

merkityksistä nuorille, opintojen ja työelämän rajamailla oleville isille. Olen nostanut

haastatteluaineistoni pohjalta esiin viisi keskeistä teemaa, jotka ovat lasten hankinta, kasvu

isäksi, arki ja isyys, nuoruus ja isyys sekä perheen merkitys. Teemojen merkitys tulee esiin

siinä, että niiden käsittelemistä asioista puhuessaan miehet tuovat esiin keskeisimpiä

isyyksiään kuvaavia tekijöitä.

Olen lisännyt sitaatteihin tunnistekoodin (H1–H8) lisäksi lyhenteen (AKT, PER tai MUR)

joka kertoo mitä kertomusta haastateltava edustaa.

5.1 Lasten hankinta

Miehet käsittelivät lasten hankintaan liittyvää teemaa laajasti jo haastattelujen

narratiivisessa osuudessa, ja siitä riitti juttua myös tarkentavien teemojen kohdalla.

Keskeisimpiä miesten pohtimia asioita olivat, miksi lapsia ylipäätänsä haluttiin, miksi nyt

oli oikea aika lapsen hankinnalle ja lapsenhankinnan suunnitelmallisuus. Miesten tarinat

lapsen hankinnasta voidaan nähdä jakautuvan pitkälti tarinoina esitteleminäni isyyden

toteutumismuotojen mukaisesti.

Miehet kertoivat lapsen hankinnan tulleen ajankohtaiseksi, kun parisuhde oli vakiintunut, ja

opinnot olivat joko saatu päätökseen tai ainakin lähelle valmistumista. Myös taloudellinen

tilanne oli aiempaa parempi, puolison tai oman työssäkäynnin johdosta, ja yliopisto- tai

ammattikorkeakoulutuksen antamaan taloudelliseen turvaan uskottiin. Vain yksi
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haastattelemistani miehistä, aktiivisen isyyden edustaja, teki tämän suhteen poikkeuksen:

hän aloitti opiskelut aikuislukiossa vaimon ollessa raskaana aloittaen samalla osa-aikatyöt

oltuaan aiemmin työttömänä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että miehet kokivat ajan

olevan oikea lapsen saannille, vaikka aloite olisikin ollut lähtöisin vaimolta.  Tarkemmin

miehet eivät osanneet kuitenkaan määritellä, miksi lapsia haluttiin, vaan kyse oli lähinnä

tunteesta, että lapsen saanti on merkityksellinen asia. Isät kertovat muun muassa seuraavasti

kuinka palasten loksahdettua kohdalleen lapsi sai tulla:

”Jossain vaiheessa alettiin, alettiin siitä lasten hankinnasta puhua, puhua

enempi tosissaan”, ”kun muutettiin tänne näin, että oli heti enemmän

semmoinen asunto jonne vois harkita perheenlisäystä, niin sit se siitä niinku

lähti” H2, AKT

”Ollaan aikamme oltu yhdessä, vaimon kanssa, naimisissa, jonkin aikaa, ja se

oli ihan suunniteltu juttu sit, et aateltiin, et nyt vois tehdä, et ei tän parempaa

aikaa ehkä tuu.” H5, MUR

Joskus pelko lapsettomuudesta nopeutti päätöstä lasten hankinnan yrittämisen

aloittamisesta:

”Päätettiin, tehtiin se päätös. Siihen liittyi sellainen tausta, että puolisolla on

endometrioosi, joka vaikeuttaa lapsien hankintaa” H3, AKT

”Puolisolle tahto tulla sellaista tuomiota että ei oo ihan varmaa se, että tai

siis ei mitään silleen mahotonta, mutta mahollisesti olisi sitten

hedelmähoitoja ja sitten aateltiin että vähän aikasemmin aloittaa” H1, MUR

Kuten jo aiemmin kirjoitin, miehet eroavat lapsenhankinnan suhteen toisistaan edustamansa

isyysryhmän mukaan. Aktiiviset isät olivat itse aktiivisesti mukana perhesuunnittelussa,

kun taas perinteisen isyyden ja murroksessa olevan isyyden edustajilla aloite
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lapsenhankintaan tuli puolisolta. Isät kertovat osuudestaan perhesuunnittelussa muun

muassa seuraavasti:

”Mä olin jo sit valmis (lapsen hankintaan) mut vaimo ei niinkään” H7, AKT

”Se aloite lähti niinkun vaimon suunnalta”, ”varsinainen sellainen

konkreettinen, että miten ois jos ihan niinkun oikeesti” H5, MUR

”Et enemmän siin oli et vaimo enemmän halus lapsen” H8, MUR

On keskeistä havaita, että kaikkien haastattelemieni kohdalla, yhtä lukuun ottamatta, lapsen

hankinnan voidaan nähdä olleen tietoinen ja suunnitelmallinen juttu, johon pyrittiin, jota

”yritettiin”. Erään aktiivisen isyyden edustajan tapauksessa lapsen ”annettiin tulla jos

tulee”, ja hänenkin kohdalla lapselle annettiin tietoinen mahdollisuus saada alkunsa. Kaikki

haastattelemani miehet kertoivat, että jo nykyisen parisuhteen alussa oli selvää, että

tuoreesta seurustelukumppanista halutaan pysyvä elämänkumppani.  Miehet kertovat

lapsensaannin merkityksestä seurustelun alkuaikoina seuraavasti:

”Kyllä varmaan on jo silloin alkuaikoinakin miettinyt semmoistakin” H5,

MUR

”Kyl mä luulen et se oli jo siinä vaiheessa taustalla” H6, PER

Suurimmalla osalla miehistä lapset olivat haaveissa, mutta vasta ”sitten joskus”.

”Se ajankohta ei ollut sillee selkeä et pitää saada ennen tai jälkeen

opiskelujen, mutta se kuului siihen mun näkemykseeni että mimmoisen elämän

mä itselleni haluan, et siihen kuulu lapset” H3, AKT
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”Oon aina pitänyt vauvoista ja muuta sinäänsä niinku mul on pitkään ollut

ajatuksena että sitten kolme lasta hommataan ja niinku työpaikka ja

plaaplaaplaa” H4, PER

Kahta aktiivisen isyyden edustajaa lukuun ottamatta kaikki miehet olivat ajatelleet että

haluavat todennäköisesti lapsia joskus, mutta konkreettisemmin asiaa ei oltu juuri ajateltu.

Voidaankin havaita, että vaikka suurin osa miehistä tietää haluavansa lapsia, niin lasten

saantia ei juuri pohdita ennen kuin vakiintuneessa parisuhteessa. Voidaan ajatella, että

miehelle lapsen saannin mahdollisuus konkretisoituu vasta parisuhteessa, kun taas naiselle

lapsenhankinta on mahdollista ilman pysyvää parisuhdettakin, esimerkiksi adoption,

hedelmöityshoitojen tai ehkäisemättömän yhdynnän kautta. Yhtä kaikki, keskeinen tekijä

miesten lastenhankinnassa oli, että he olivat löytäneet kumppanin jonka kanssa halusivat

jakaa elämänsä.

5.2 Kasvu isäksi

Toinen miesten isyyspuheessa keskeisesti esiin noussut tekijä on miesten kasvu isäksi.

Miesten kasvun isäksi voidaan nähdä alkaneen positiivisen raskaustestin jälkeen. Tämä

käynnisti suurimmalla osalla miehistä isyyden prosessin, jossa oman lapsen syntymä ja

näkeminen ensikertaa tekivät miehestä isän lopullisesti. Myös tämän teeman kohdalla

miehet erosivat esiin nostamieni tarinoiden suhteen. Varsinkin aktiivisen isyyden

toteuttajilla isyyden voidaan nähdä alkaneen muodostua kovaa vauhtia heti ilouutisen

jälkeen. Positiivisesti koettua lapsentulouutista seurasi miehillä vajaan yhdeksänkuukauden

valmistumis- ja valmentumisaika isyyteen, joka kulminoitui esikoisen syntymään. Tosin

miehet kertovat, että he esimerkiksi puhuivat itsestään isänä jo raskausaikana, ennen lapsen

syntymää. Myös perinteisen isyyden edustajilla isyys alkoi rakentua jo raskausaikana,

mutta valmistautuminen ei ollut kovinkaan aktiivista. Kuitenkin isyyden tunne tuli heillekin

viimeistään lapsen syntymän myötä.

”Siinä raskausaikana alkoi oikeastaan, oikeastaan sellainen isäidentiteetti

muotoutua”, ”mäkin kävin neuvolassa mukana joka kerta”, ”semmoista
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omaa henkistä valmistautumista”, ”siitä se isänä oleminen ehkä eniten alko

rakentua” H2, AKT

”Mulla se nyt ei kovinkaan paljon niinkun, muuttanut mitään että, puoliso oli

käytännössä se joka osti ja, etsi ja suunnitteli, että mä nyt osallistuin jonkin

verran, mutta se oli niin niinkun puolison hommaa kuitenkin” H4, PER

Murroksessa olevan isyyden edustajilla kasvu isäksi ei lähtenyt käyntiin yhtä

mutkattomasti. Heidän kasvutarinoissa esiintyy isäksi kasvun haasteet ja puhe isyyden

tuomista haasteista. Miesten tapauksissa aloite lapsen hankintaan lähti vaimolta, ja lapsen

hankinnan ja raskauden voidaan nähdä olleen aluksi pitkälti vaimon ”juttu”. Vaikkakin

miehet olivat myöntyneet puolison toiveille yrittää lapsen saantia, niin uutinen raskaudesta

ei herättänyt miehissä suuriakaan tunteita, ja raskausaika meni heidän osaltaan hieman ohi

elämän jatkuessa vanhoilla raiteillaan puolison valmistautuessa lapsen syntymään. Yhtä

isää lukuun ottamatta, jonka kohdalla suuremman valmistautumisen vähyydestä huolimatta

tunne isyydestä syntyi heti lapsen synnyttyä, murroksessa olevien isien kohdalla isyyden

tunteen kokemisen voidaan nähdä muodostuneen pikkuhiljaa, lopullisesti vasta lapsen

syntymän jälkeen, kun lapsi oli tullut jo osaksi heidän päivittäistä arkea. Voidaan ajatella,

että isyyteen valmistautuminen ja isyyden syntyminen vie aikaa, joten koska murroksessa

olevan isyyden edustajilla valmistautuminen isyyteen alkoi esimerkiksi aktiivisen isyyden

edustajia myöhemmin, niin heillä se siksi myös kesti pidempään. Voidaan myös tulkita, että

he eivät kokeneet olevansa vielä siinä määrin valmiita isyyteen kuin muut tutkimani isät.

Eräs murroksessa olevan isyyden edustaja kertoo raskausdesta ja sen jälkeisestä ajasta,

kuinka:

”Tää on enemmänkin tämmöstä kasvamista isäksi ollut tässä, että nytten kyllä

tuntuu jo reilun vuoden jälkeen että on oikeesti isä” H1, MUR

Aktiivisen isyyden edustajat valmistautuivat isyyteen ja lapsen tuloon keskustelemalla

asiasta erityisesti puolisoidensa kansaa, mutta myös esimerkiksi ystäviensä kanssa. He

hankkivat aiheesta tietoa isyys- ja vanhemmuuskirjallisuudesta sekä internetistä, ja moni
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seurasi vähintään epäsäännöllisesti internetin perheaiheisia keskustelupalstoja. Tämän

lisäksi psyykkisenä valmistautumisena vanhemmuuteen toimi kodin rakentaminen lapselle

sopivaksi erilaisten hankintojen, kuten lastenvaatteiden, turvaistuimen ja vaippojen kautta.

Perinteisen isyyden edustajat valmistautuivat isyyteen lähinnä olemalla vaimon tukena, ja

myös itsekseen miettimällä isäksi tuloa. Myös he suorittivat lapseen liittyviä hankintoja.

Murroksessa olevan isyyden edustajat eivät juuri näkyvästi valmistautuneet isyyteen, tosin

myös he tekivät lapsen tuloon liittyviä hankintoja. Eräs aktiivista isyyttä toteuttava mies

pohti materialististen hankintojen merkitystä seuraavasti:

”Kyl se hyvin paljon sitä on (kodin rakenusta), ja et sen kodin rakentaa niinku

silleen et. Siihen kotiin kuuluu se lapsi, tai et se lapsi kuuluu siihen kotiin, ja

ei et meil on tällänen opiskelijakämppä et mihis se lapsi laitetaan vaan että

ensisijaisesti että mitäs tarvitaan sen lapsen vuoksi” H3, AKT

Edellä mainitun lisäksi kaikki isät isyyden toteutumisen ryhmästä riippumatta kävivät

puolisoidensa kanssa ainakin jossain määrin neuvolassa ja muissa yhteiskunnan tarjoamissa

tukipalveluissa, kuten perhe- ja synnytysvalmennuksissa. Eroa miesten välillä teki

kuitenkin se, että aktiivisen isyyden edustajat kokivat kyseiset tilanteet ja palvelut osaksi

valmistautumista, kun murroksessa olevan isyyden edustajat kokivat olleensa mukana

lähinnä vaimon toiveesta, ja he eivät saaneet niistä juuri mitään irti kokiessaan palveluiden

annin vähäiseksi. Perinteiset isät kävivät neuvolassa vaimon tukena. Laatimieni

haastattelukysymysten pohjalta pyrin nostamaan esiin miesten näkemyksen neuvola- ja

tukipalveluiden suhtautumisesta isään. Miehet kertoivat asiasta seuraavasti:

”Kyl se oli niinku aika toissijaisessa roolissa”, ”mulla just jäi mieleen näistä

synnytysvalmennuksista se että täytät jonkun alkoholinkäyttölomakkeen, ja

tupakan, ja mä en muistaakseen ikinä edes palauttanut niitä lomakkeita,

mutta kukaan ei ikinä edes kysellyt niiden perään, niin tavallaan tuli mieleen

että ketään ei edes kiinnosta” H3, AKT
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”Ehkä enemmänkin mä pystyin syrjäytymään ja olemaan siinä vieressä vaan,

nyökkäileen, et kyl. Kyl me kokeiltiin sitä, et mä kysyin jotain, niin neuvolan

täti vastaa äidille, et naurettiin tätä itte, mutta tota, en mä sitä kokenut silleen

negatiivisesti että mua syrjitään” H8, MUR

”Siis kyllähän se siinä mielessä tuntui vähän lisävarusteelta, että ei se siitä

ollut kyse että mua ei ois siinä niinku mitenkään huomioitu, mutta päähuomio

oli kuitenkin tietysti äidissä ja vauvassa, että ihan hyvin sitä olisi voinut olla

jossain muuallakin sinä aikana” H4, PER

Suurin osa miehistä oli kiinnittänyt huomiota, että huomio neuvolassa kiinnittyy äitiin ja

lapseen isän jäädessä sivuun, mutta suuria tunteita tämä ei haastattelemissani isissä juuri

herättänyt, vaan se koettiin luonnollisena. Molemmat vanhemmat tasapuolisesti huomioon

ottava neuvola on kuitenkin yksi merkittävimmistä tekijöistä, jonka avulla vanhempia

voidaan valmentaa vanhemmuuteen. Samalla se voi auttaa ottamaan isän mukaan lasta

koskevaan päätöksentekoon alusta lähtien. Näen yhteisten neuvolakäyntien merkityksen

myös keskeisenä osana yhteisen, tasapuolisen vastuun vanhemmuuteen kasvamisen

suhteen.

Tekemieni haastattelujen pohjalta voidaan havaita kuinka miehet kokevat kasvun isyyteen

jatkuvan myös lapsen syntymän jälkeen. Tämän miehet kokevat verrattain samalla lailla

isyyden ryhmästä riippumatta. Keskeisenä tekijänä voidaan kuitenkin pitää, että mitä

enemmän isä viettää aikaa lapsensa kanssa ja hoivaa tätä, niin sitä enemmän kasvua

koetaan.  Miesten kokema kasvu tapahtuu pitkälti lisääntyvän vastuun ja huolehtimisen

myötä, ja kasvu voidaan nähdä psykologisen isyyden muodostumisena. Myös parisuhde ja

toisen ihmisen kanssa eläminen koettiin kasvattavaksi tekijäksi erityisesti aktiivisen

isyyden edustajien joukossa. Miehet kertovat jatkuneesta kasvusta seuraavasti:

”Vastuuntuntoa”, ”että se on tehnyt minusta miehen, se on tehnyt minusta

isän. Kasvanut pojasta mieheksi”, ”ja semmoista pitkäjänteisyyttä myös
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muissa tekemisissä, että täytyy hoitaa jotkut asiat loppuu, että ei vaan veny”,

”joka asiaan sellaista jäntevyyttä lisää” H7, AKT

”Kyllä se on niin kuin pakottanut monessa mielessä just enemmän

aikuisemmaksi” H4, PER

Yksi mielenkiintoinen tekijä, johon pyrin haastattelujen teemaosuudessa hakemaan

selvennystä, on miesten kokemus äidin ja lapsen välisestä suhteesta. Suurin osa miehistä

myönsi kokeneensa jossain vaiheessa vähintään pientä mustasukkaisuutta tai kateutta äidin

ja lapsen suhteesta, joka koettiin voimakkaammaksi kuin isän ja lapsen suhde. Miesten

puheissa kyseiset tunteet kuitenkin painottuivat pikkuvauva-aikaan, eli aikaan jolloin lasta

ruokitaan pääsääntöisesti rintamaidolla, ja toteavat että lapsen kasvaessa kyseisiä tunteita ei

enää koeta. Pientä mustasukkaisuutta ja harmitusta kokivat aktiivisen ja murroksessa

olevan isyyden toteuttajat, kun taas perinteisen isyyden edustajat sitä eivät kokeneet. Koska

kulttuurissamme äidin ja lapsen välisen siteen isälle tuottamasta mustasukkaisuudesta ei ole

tapana puhua, voidaan pohtia että olisiko mahdollista että miehet vähättelivät kokemiaan

tunteita.

”No ehkä siinä alkuvaiheessa kun se imetys oli siinä, mutta ei sitä nykyään

silleen tota, että jossakin asioissa ehkä semmoinen toisen vanhemman

suosiminen ni herättää jotain kateutta” H2, AKT

”Mahdollisesti joskus vähän harmitti” H5, MUR

”Ei mulla mustasukkaisuutta”, ”mä en oo kuitenkaan koko päivää läsnä, niin

tota, on tullut melkein tytön kannalta sellainen et mä oon melkein tärkeempi

kun se äiti”, ”ku mä en ookkaan itsestäänselvyys” H6, PER

Lopuksi kuvaan miesten kasvua isyyteen heidän tulevaisuuden odotuksilla, joita heillä on

isyytensä suhteen. Miltei kaikki isät odottivat, että lapset kasvavat ja että he pääsevät

tekemään, puuhaamaan ja harrastamaan erilaisia asioita näiden kanssa. Myös lasten kasvun
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ja kehityksen seuraamista odotettiin. Pyrkimys olla hyvä isä esiintyi miesten puheissa, kuin

myös halu kasvattaa lapsesta ”kunnon kansalainen”. Kaksi isää korosti pyrkimystä säilyttää

läheinen suhde lapseen myös jatkossa, läpi loppuelämän. Toinen heistä, aktiivisen isyyden

edustaja, puhuu asiasta seuraavasti:

”No odotan sitä, että pysyy hyvät välit lasten kanssa”, ”et toinen vois pitää

kädestä kiinni sitä vielä kahden kymmenen vuoden jälkeenkin, se on se mitä

mä odotan ja toivon”, ”että voi mennä johonkin hääjuhliin, tai mennä kävellä

kaupungilla, niin voi olla sen oman lapsen kanssa sitä samaa heimoa, että

sais olla keskenään, niin se ois tosi tärkeää” H7, AKT

Kasvuprosessi, jossa ”vapaasta” miehestä kasvaa vastuullinen isä, on tutkimukseni mukaan

keskeisin isäksi tulemisen muutosta kuvaava tekijä.

5.3 Arki ja isyys

Miehet kokevat, että heidän kokemansa kasvu on suurin tekijä, jonka kautta isyys on heihin

vaikuttanut. Tämän jälkeen isyyden koetaan vaikuttavan eniten arjen tasolla. Isyyden

toteutumisen ryhmästä riippumatta kaikki haastattelemani miehet kokivatkin lapsen tulon

jälkeisen arjen pääsääntöisesti hyväksi ja mukavaksi ajaksi, ajoittaisesta rankkuudesta ja

väsymyksestä huolimatta. Se, kuinka paljon isyys miesten arkea muuttaa, vaihtelee

kuitenkin miesten isyysryhmän mukaan. Pienintä muutos on perinteisen isyyden edustajilla.

Heidän kohdallaan työssä käynti on se, mikä pitää heidän arkensa eniten entisen kaltaisena,

mutta myös suurimman osan kodinhoidosta jäänti puolisolle vaikuttaa tähän. Eniten isyys

vaikuttaa miesten arkeen näin ollen oman vapaa-ajan vähentymisenä sekä lapsen kanssa

yhdessä vietetyn ajan myötä. Perinteisen isyyden edustajat kuvaavat arjen muutosta

seuraavasti:

”Kyl se varmaan eniten että niille omille harrastuksille, oikeille harrastuksille
ei ole aikaa” H6, PER
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”Se on just se, että sen ajan mitä töiden jälkeen kotona on niin joutuu just

niinku niin pikkuista ruokkimaan ja, tekemään ruokaa ja, just tekemään

vuoroja”, ”et aika vähän jää just aikaa tehdä itse jotain” H4, PER

Sen sijaan aktiivisen isyyden ja murroksessa olevan isyyden edustajien arkeen lapsi ja isyys

vaikuttavat enemmän. Pitkälti tähän vaikuttaa se tekijä, että kyseisten ryhmien edustajista

kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat kotona pidemmän aikaa yksin hoitamassa lasta puolison

palattua opintojen pariin tai työelämään, mutta toisaalta tulee huomioida, että kyseisten

ryhmien edustajat viettävät myös iltaisin paljon aikaa lastensa kanssa. Miesten arjessaan

kokema muutos ja sen hyväksyminen on keskeinen osa kasvua isäksi, sillä hyvän

vanhemmuuden voidaan nähdä muodostuvan pitkälti yhdessä eletyn yhteisen arjen myötä.

Haastatteluissaan isät, varsinkin aktiivisen isyyden ja perinteisen isyyden edustat kertoivat

hyvin laajasti arjen pienistä asioista, joita he lastensa kanssa tekevät ja jotka ovat heille

tärkeitä. Tämä voidaan tulkita arvostukseksi ja merkityksen antamiseksi hyvälle, yhteiselle

arjelle, joka luo isien ja lasten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta, perinteisen

isyyden kohdalla arjesta puhuminen voidaan tämän lisäksi nähdä merkkinä isien

keskittymistä enemmän lasten kanssa puuhailuun hoidon jäädessä enemmän äidin vastuulle.

Keskeinen tekijä, joka nousee esiin miesten puhuessa arjestaan, on työssäkäynnin ja tai

opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen. Aineistoni pohjalta voidaan havaita, että pelkän

työn, tai muun yhden aikaa vievän asian tekemisen yhdistämistä perhe-elämään ei pidetty

haastavana, mutta haastavuutta arjen askareiden yhdistämisessä koettiin sitä enemmän, mitä

enemmän niin sanottua pakollista tehtävää on. Suurin osa haastattelemista isistä kuitenkin

koki, että he olivat osanneet mitoittaa resurssinsa oikein, ja näin työnteko ja opiskelu eivät

päässeet häiritsemään perhe-elämää. Miesten edustaman isyysryhmän ei voida havaita

olevan yhteydessä koettuun yhdistämisen haasteeseen, sillä kaikki kolme vaikeuksia arjen

asioiden yhdistämisessä kokeneet edustivat eri isyysryhmiä, mutta sen sijaan heitä yhdisti

työnteon, opiskelujen ja perheen yhdistäminen. Myöskään kyseiset kolme isää eivät

kokeneet haasteita ylivoimaisina, vaan näkivät että tilanne helpottaa viimeistään

opiskelujen valmiiksi saattamisen jälkeen. Kaikki haastattelemani isät olivat olleet lapsensa
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syntymän jälkeen kahdesta kolmeen viikkoon isyyslomalla. Isät kertovat lapsen syntymän

jälkeisistä kiireistään ja perhe-elämän etusijalle asettamisesta muun muassa seuraavasti:

”Kyllä se niinku kuormittaa kyllä”, ”silloin kun poika oli muutaman

kuukauden ikäinen ni”, ”mä olin työharjoittelussa seittemästä kolmeen, jonka

jälkeen mä tein vielä kymmenen tuntia viikossa toista työtä, että, ja kirjoitin

kandin työtä, ja kävin yhtä syventävää kurssia”, ”sitä tuli sit nukuttua

busseissa, ja ruokatauko tuli käytettyä usein nukkumiseen” H3, AKT

”Mä olin koko ajan aatellut että mä haluan jäädä (kotiin lasta hoitamaan),

koko ajan mä olin aatellut että töitä mä ehdin tehdä vielä, monta kymmentä

vuotta”, ”kyllä sitä niinku ehti tehdä ja kyllä sitä uraa luoda vielä senkin

jälkeen, et et että, se on niinku valinnoista kiinni” H5, MUR

Kotitöiden teko tuli haastatteluissa esiin narratiivista osaa enemmän teemaosassa. Miesten

osallistumisen kotitöihin voidaan nähdä määrittyvän kahden tekijän, isyyden toteuttamisen

ryhmän ja kotona olon kautta. Kotona lasta hoitamassa olleet miehet olivat aktiivisia

kotitöiden teossa. He puhuivat kuinka kotona olo oli auttanut ymmärtämään ja arvostamaan

kotitöiden tekoa entistä enemmän. Aktiivista isyyttä toteuttavien miesten voidaan nähdä

olevan kaikkien aktiivisimpia tekemään kotitöitä, ja kotona ollessaan he tekevät suurimman

osan päivittäisistä kotitöistä ja kodin askareista. Kyseiset miehet olivat olleet jo ennen

lasten tuloa kollegoitaan aktiivisempia kotitöiden suhteen, ja jakaneet vastuun kotitöistä

puolisoidensa kanssa. Myös murroksessa olevan isyyden edustajat jakavat kotityöt

puolisoidensa kanssa, mutta heidän kohdalla kotitöiden jako ei tapahdu yhtä

automaattisesti, vaan kotitöiden teko on välillä vaikeaa ja miehet myöntävät että ilman

puolison painostusta tekisivät kotitöitä vähemmän. Perinteisen isyyden edustajat lähinnä

auttavat puolisoaan kotitöissä, sen minkä leipätyöltään ja muulta tekemiseltään ehtivät.

Heidän tekemänsä kotityöt voidaan nähdä töiksi, joita perinteisesti on totuttu pitämään

”miesten töinä”. Miehet puhuvat kotitöistä seuraavasti:
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”Mää saan täällä päiväsaikaan hyvin hoidettua pyykin pesua ja siivoomista

ja tämmöstä, että mää teen aika paljon täällä ja jonkin verran vaimo tekee

viikonloppusin” H2, AKT

”Kenelläpä ei tulis kotitöistä riitaa, että toinen tekee vähämmän ja muuta..

Mun on tietysti helppo sanoo, kun yleensä se on siitä kiinni että mä teen

vähemmän” H5, MUR

”Päivittäinen kodinhoito, niin varsinkin täs tilantees kun välillä tulee itekin

iltaisin ja viikonloppusin silloin tällöin oltua rakennuksilla, niin se jää niinku

vaimolle” H6, PER

Yksi haastattelujeni teemaosion teemoista oli parisuhde, jota ei juurikaan sivuttu

haastattelujen narratiivisessa osassa kahta haastattelua lukuun ottamatta. Miesten

parisuhdepuheen havaitaan olevan hyvin vahvasti sidoksissa määrittelemiini isyyden

toteutumisen kategorioihin. Aktiivista isyyttä leimaa elämänkumppanuus, tasa-arvoinen

parisuhde, johon on voimakkaasti sitouduttu. Puolisot ovat toistensa tärkeimpiä tukijoita

elämässä ja vanhemmuudessa, joka on yksi keskeinen puolisoita yhdistävä tekijä, ja miehet

kokevat yhteisen vanhemmuuden syventäneen ennestään syvää parisuhdetta. Myös

perinteiseen isyyteen voidaan liittää hyvä ja tärkeä parisuhde, johon on voimakkaasti

sitouduttu. Parisuhteen roolijako voidaan nähdä perinteisenä, jossa miehen vastuualueeseen

kuuluu muun muassa perheen elättäminen ja työn teko naisen vastatessa kodinhoidosta.

Miehet eivät koe parisuhteen muuttuneen niin paljon kuin esimerkiksi aktiivisen isyyden

edustajat.

”Tavallaan se että mikä se tärkeysjärjestys on että ei se välttämättä ookkaan

niin että se kahdenkeskinen aika on sitä maailman tärkein asia, vaan se että

on ne yhteiset, mennään samalla tasolla koko aika, et ei oo ne omat elämät,

vaan on yhteinen se elämä, et lapset on mukana siinä” H6, PER
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Murroksessa olevan isyyden edustajilla myös parisuhteen voidaan nähdä olevan

murroksessa. Miehet kokevat lapsen tulon vaikuttaneen parisuhteeseen muita isiä

enemmän, ja he ovat kokeneet ajoittaisia vaikeuksia pitää parisuhdetta tyydyttävänä

uudessa tilanteessa. Miehet kokevat parisuhteen ja puolisonsa itselle erittäin

merkityksellisiksi, mutta muun muassa kahdenkeskisen ajan puute, puolisoiden omat menot

ja lapsenhoidon tuottama väsymys kiristävät ajoittain suhdetta.  Myös puolisoiden väliset

rooliepäselvyydet tuottivat ajoittain epäselvyyksiä. Miehet kuitenkin kokevat, että eniten

parisuhde oli koetuksella lapsen ensimmäisen vuoden aikana, jonka jälkeen tilanne on jo

helpottunut ja vakiintunut.

”Että se on niinku ollut omalla tavalla haasteellista, mutta parempaan päin

sekin” H1, MUR

Tutkimukseni aineiston pohjalta havaitaan, että hyvä ja toimiva parisuhde on keskeinen

tekijä, joka tukee miehen isyyttä.

5.4 Nuoruus ja isyys

Keskeinen teema lähtiessäni tekemään tutkimustani oli tutkittavien miesten ikä ja

elämänvaihe, eli nuoruus, nuori aikuisuus ja siirtymävaihe opiskelujen ja työelämän

molemmin puolin. Tutkimani miehet ovat tulleet isäksi normaalia nuorempina, 25–27-

vuotiaina, joista suurin osa 25-vuotiaana. Koska miehet tulevat Suomessa isäksi

keskimäärin kolmekymmentävuotiaina, niin tutkimukseni miehiä voidaan hyvällä syyllä

pitää nuorina isinä.

Miesten puhe omasta nuoruudesta, elämäntilanteesta ja isyydestä oli varsin yhteneväistä

kaikkien haastattelemieni miesten kesken. Miehet tiedostivat, että olivat saaneet esikoisensa

keskimääräistä nuorempina, mutta se ei ollut heille itselleen keskeinen tekijä, jonka he

kokisivat määrittävän heidän isyyttään. Toisaalta, isäytyminen nuorena koettiin kuitenkin

merkitykselliseksi, ja kaikki olivat tyytyväisiä että lapsia on tullut hankittua jo reilusti

ennen kolmeakymmentä ikävuotta.
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”Jotenkin se tuntu kans et halus mielummin niinku nuorempana isäks, kun

vasta sit kolmekymppisenä ois ekan lapsen tehnyt”, ”ei nyt sinäänsä pahalla

niitä muita isä kohtaan, mutta mä en haluais olla noin vanhana noin pienen

lapsen isä” H8, MUR

”Selkeä näkemys kummallakin että lapsia halutaan ja vielä nuorena, ettei

niitä tulis sitte.. Tavallaan se ajatus että ei että ensiks pitäis hankkia

työpaikka ja asunto, vaan että että vielä kun on nuori ja jaksaa olla aktiivinen

ja jaksaa olla” H3, AKT

Miehet kokivat, että lapsensaanti opiskelujen loppuvaiheessa on hyvä aika saada lapsi,

koska opiskelu katsottiin työelämää joustavammaksi perheellisen tarpeille. Omaa nuoruutta

pidettiin etuna, ja miehet kokivat että he jaksavat paremmin lastensa kanssa nuorina, ja että

ikäeron ollessa pienempi sukupolvien välinen kuilu ei pääse kasvamaan suurensuureksi.

Lapsen hankinta nuorena nähtiin jatkumona alituiselle muutokselle, minkä miehet kokivat

leimanneensa nuorta aikuisuuttaan opintoineen, työntekoineen, asumisineen,

seurusteluineen ja naimisiin menoineen. Miehet kokivat, että jos he olisivat saaneet

esikoisensa kymmenen tai kaksikymmentä vuotta myöhemmin, niin että heidän isänä olo

olisi tällöin erilaista. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että sopeutuminen perhe-elämään

olisi vaikeampaa, kun tällöin olisi jo ehditty urautua omiin kaavoihin ja tapoihin.

”Joka tapauksessa aina jonkinnäköistä muutosta on ollut”, ”on tottunut

siihen että elämä muuttuu ja voishan se olla hankalampi sitten jos ois se

elämä asettunut, ja ois tyytyväinen siihen miten se elämä mennöö, voihan se

olla omanlainen shokki sitten kun lapsi tullee ja kyllähän se elämää muuttaa

pakostikin” H1, MUR

”Just se, että elämä ei ole silleen vielä vakiintunut semmoisiin jäykkiin uriin,

että lapsella on paikka, että se on mahdollisuus ottaa siihen elämään, että ei

oo mikää sellainen suuri shokki mitä vois kuvitella, että ois joku kolmevitonen
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ja ois kymmenen vuotta ollut työelämässä, ja kaikki menee, joka päivä samaa

rataa”, ”koen tän niinku suurena etuna, et on saanut lapsen nuorena” H3,

AKT

Suurin osa miehistä koki ajoittain ristiriitaisia tunteita sen suhteen, että valtaosa omista

ystävistä ei ollut vielä perheellistynyt. Miehet kokivat näin, koska heidän mukaansa

ystäviin olisi helpompi olla yhteydessä jos myös näillä olisi lapsia, ja he kokivat että

ystävät eivät aina osanneet ymmärtää perheellisen ihmisen elämässä olevia asioita ja

rajoituksia. Myös isyydestä ja lapsista kiinnostuneen omaa ikäluokkaa edustava

miespuolisen keskustelutoverin löytäminen koettiin haastavaksi. Miehet kokivat, että

jatkuvaa nuoruutta elävien ystävien ja heidän oma perhe-elämänsä eivät kohtaa, ja että

yhteiset asiat ja mielenkiinnon kohteet ovat vähissä.

”Et tietämättään ne ei ymmärrä sitä että jos ne samana päivänä soittaa tai

laittaa viestiä et lähetään sinne tai tänne et ei vaan pysty, et lapsiperheessä

pitää suunnitella vähän etukäteen” H8, MUR

”Mä en osaa kuvitella yhtäkään mun ystävääni lähtemässä mun ja pojan

kanssa leikkipuistoon, tylsistyis siellä väistämäti… Et se ku joskus käy siellä

yliopiston kaveripiirien bileissä ni ja huomaa et ne samat asiat pyörii siellä

niinku, samat perusjuorut, että ne ei muuta, et se ei muutu mihinkään siel, ei

millään tapaa kehity” H3, AKT

Miehet kuitenkin kertoivat, että vaikka yhteydenpito ei niin tärkeisiin kavereihin ja hyvän

päivän tuttuihin on jäänyt, niin läheisimmät ystävät ovat kuitenkin säilyneet, joskin

yhteydenpito myös heihin on harventunut.

5.5 Perheen merkitys

Viimeinen käsittelemäni teema on miesten perheillensä antama merkitys. Teema on laaja,

ja sen voidaan nähdä tulevan alati esiin isien puheessa tekemissäni haastatteluissa, joten on
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mielenkiintoista että miesten tarinoissa perheen saamat merkitykset ovat varsin

yhteneväisiä. Miehet puhuvat perheestä elämän keskipisteenä, joka tuo elämälle

merkityksen. Ajatus elämästä ilman omaa perhettä tuntuu tyhjältä, kuin jotain puuttuisi.

Sen lisäksi, että perheen merkityksen teema tulee haastatteluissa esiin ikään kuin koko ajan

sivulauseissa ja merkityksissä, niin myös haastattelujeni teemaosion lopussa kysyin asiasta

suoraan – mitä perheesi, puolisosi ja lapsesi, sinulle merkitsevät?

”Sen merkitys on kaikki, kaikki kaikessa.. Tällä hetkellä, niinku mä varmasti

sanoinkin, niin mä hahmotan ja näen itseni sen isyyden, sen perheen kautta,

se on se, ensisijaisesti, mikä minä olen” H3, AKT

”Kyl se merkitsee mulle paljon, se on, mun elämä, se merkitsee mulle

oikeastaan kaikkea” H5, MUR

”Merkitys on elämä. Siinä se on. Tässä se on. En mä ajattele mitään muuta

tietä” H7, AKT

”No se on niinku syy elää, niinku elämän tarkoitus tai se, ehkä suurin, tai

mulle se luo ehkä sen motivaation yrittää perheen vuoksi ja tälleen” H8,

MUR

Miesten puheessa perheestä korostuu näkemys perheestä ainoana itselle oikeana

vaihtoehtona, joka luo elämälle pohjan. Perheen merkityksellisyys tulee nähdä suurena

isyyden tuomana muutoksena, aivan uudenlaisen merkityksellisyyden tuojana. Myös

isyyden merkitys miehille voidaan tulkita perheen merkityksen kautta. Isyys on

haastateltavieni kohdalla erittäin merkityksellinen asia, kaikkein merkittävin, ja

tutkielmassani esiin nostamani isyyden tarinat kuvaavat näin ollen sitä kuinka miehet tätä

itselleen tärkeää asiaa toteuttavat. Perheen merkitys voidaan nähdä miesten iän kanssa

suurimpana tutkimukseni miehiä yhdistävänä tekijänä. Miesten tunnepohjainen puhe

perheestä voidaan tulkita niin kannanotoksi perhearvojen puolesta kuin myös puheena

omasta itsestään – perhe on se minkä pohjalta tutkimukseni isät määrittelevät itsensä.
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6 ISYYS LIKKEESSÄ

Tutkimukseni lähtökohtana ovat luvussa 3.1 esittämäni tutkimuksen tavoitteet. Tavoitteiden

pohjalta muodostetuista tutkimuskysymyksistä ensimmäinen käsittelee isyyden muutoksen

teemaa nuorten isien elämässä, ja toinen nuorten perheenisien kokemusta isyyden tuomasta

muutoksesta. Olen esittänyt tekemäni analyysin luvuissa 4 ja 5, ja tässä luvussa kokoan

tulokset ja vastaan esittämiini tutkimuskysymyksiin. Ensin esitän analyysini keskeisimmät

tulokset taulukossa 4, jossa tarkastelen tutkimukseni keskeisten teemojen suhdetta isyyden

tarinoihin.
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TAULUKKO 4. Teemojen suhde isyyden tarinoihin.

Aktiivinen isyys Perinteinen isyys Murroksessa oleva
isyys

Lasten
hankinta

• Osallistuminen
perhesuunnitteluun

• Aloite puolisolta • Aloite puolisolta
• Lapsen hankinta

”puolison juttu”
Kasvu
isäksi

• Kasvu alkoi heti kun
tieto raskaudesta
varmistui

• Huolellinen
valmistautuminen
isyyteen

• Halu tulla isäksi

• Tunne isyydestä
viimeistään lapsen
synnyttyä

• Valmistautuminen jäi
puolisolle

• Pitkä ja haastava
kasvuprosessi

• Lopullinen tunne
isyydestä lapsen
syntymän jälkeen

Arki ja
isyys

• Nopea sopeutuminen
arjen muutokseen

• Jääminen koti-isäksi
• Tasa-arvoinen jako

kotitöiden teossa
puolison kanssa

• Hyvä parisuhde

• Arki ei juuri muuttunut
puolison jäädessä kotiin
hoitamaan lasta

• Perhe tuo merkityksen
työlle

• Hyvä parisuhde

• Hidas
sopeutuminen
arjen muutokseen

• Oman ajan puute
kaihertaa

• Jääminen koti-
isäksi

• Tasa-arvoinen
jako kotitöiden
teossa puolison
kanssa

• Ajoittaiset
haasteet
parisuhteessa

Nuoruus
ja isyys

• Oma elämäntilanne oikea aika saada lapsi
• Nuoruus ei kuitenkaan isyyttä määrittelevä tekijä, vaikka se koettiinkin

merkitykselliseksi
• Ajoittaiset ristiriitaiset tunteen sen suhteen että ikätoverit eivät olleet vielä

perheellistyneet
Perheen
merkitys

• Perhe – lapsi ja puoliso – tärkein asia elämässä, jolle kaikki muu rakentuu

Nuorten miesten isyys jakautuu tutkimukseeni osallistuneiden isien kohdalla kolmeen

toisista poikkeavaan isyyden toteutumistapaan, jotka ovat aktiivinen, perinteinen ja

murroksessa oleva isyys. Aktiivista isyyttä kuvaa vanhempien kesken tasapuolisesti

jakautuva vanhemmuus, jossa vanhempien sukupuoli ei ole määräävä tekijä hoivan

antamisen ja lapsista sekä kodista huolehtimisen suhteen. Näin ollen isän rooli poikkeaa

perinteisestä leiväntuoja- ja elättäjäisästä, ja äidin ja isän roolit ovat lähentyneet toisiaan.



91

Tämä tarkoittaa, että isän rooli on lähentynyt sitä mitä on perinteisesti ymmärretty

äitiydellä, ja samalla äitiys on laajentunut elämänaluille, jotka ovat perinteisesti kuuluneet

miehille. Aktiivisen isyyden ryhmässä keskeistä on, että vaikka halu jakaa vanhemmuus on

isistä itsestään lähtöisin, niin tämän lisäksi isät kokevat lapsen ja kodin hoidon myös

velvollisuutena, jonka tulee jakautua tasaisesti puolisoiden kesken. Sen lisäksi, että lapsen

hoito jakautuu molemmille puolisoille, vähintään yhtä tärkeää on, että vanhemmat jakavat

lasta koskevan vastuun ja päätöksenteon yhdessä.  Aktiivisessa isyydessä korostuu perheen

sekä hyvän parisuhteen merkitys miehelle. Keskeinen kaikkia aktiivisen isyyden miehiä

koskeva huomio olikin, että heitä yhdisti hyvä ja toimiva parisuhde ja samankaltainen

suhtautuminen perheen lisäykseen – he kokevat lapsen saannin eritäin merkityksellisenä

asiana elämässään ja ovat puolison kanssa yhdessä halunneet lasta ja osallistuneet

perhesuunnitteluun.

Perinteistä isyyttä kuvaa, nimenmukaisesti, perinteisyys, joka liittyy erityisesti puolisoiden

väliseen roolijakoon. Toisaalta, perinteisyyden voidaan nähdä kuvaavaan nimenomaan

perinteistä perheestä huolehtivaa ja kotiin leivän tuovaa isää. Perinteistä isyyttä luonnehtii

perhekeskeinen ajatusmaailma, jossa oma työnteko nähdään merkitykselliseksi

nimenomaan perheestä huolehtimisen vuoksi. Näin ollen, perhe on perinteiselle isälle se

tärkein, ja yksi keskeinen tapa huolehtia omasta perheestä on tehdä (kodin ulkopuolisia)

töitä. Miesten työskennellessä paljon kodin ulkopuolella suurin osa kodin- ja

lapsenhoidosta jää heidän puolisoilleen. Perinteisen isyyden edustajien isyyttä kuvaa äidin

apuna toimiminen lasten hoidon suhteen - isät osallistuvat kotona ollessaan lastenhoitoon,

mutta pääasiallisen vastuun lapsenhoidosta voidaan nähdä olevan äidillä. Miehet kokevat

lapsen saannin positiivisena asiana, vaikka aloite lastenhankintaan tuli heidän puolisoiltaan.

Miehiä yhdistää hyvä parisuhde, jossa miehet voivat toteuttaa isyyttään itselleen

sopivimmalla tavalla.

Murroksessa oleva isyys kuvaa paikkaansa hakevaa isyyttä. Se ei rakennu perinteisen

kaavan mukaan vanhojen sukupuoliroolien ja tapojen mukaan, mutta toisaalta se ei

itsekkään vielä täysin tiedä, mitä sen tulisi olla. Murroksessa oleva isyys kuvaa murrosta

edustajiensa elämässä, johon kuuluu lopullinen siirtymä aikuisuuteen ja täyteen
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vastuunottoon. Murroksessa olevan isyyden edustaja on isä, jonka voidaan nähdä olevan

useasta suunnasta tulevan paineen alla. Hänen tulisi pyrkiä olemaan muun muassa

työyhteisönsä luotettava jäsen, kaveriporukan vakiokasvo, uralla etenevä yksilö, rakastava

puoliso ja paras mahdollinen isä. Tämän kaiken lisäksi omille harrastuksille tulisi löytyä

aikaa. Miesten isyyttä kuvaavaa hämmennys, joka syntyy useiden erilaisten rooliodotusten

pohjalta. Keskeistä murroksessa olevassa isyydessä onkin pyrkiminen useiden eri roolien

yhteensovittamiseen. Murroksessa olevan isyyden edustajille perhe on erittäin tärkeä, mutta

oma isyyden ja vanhemmuuden tapa ei ole täysin selvillä. Miehet haluavat olla hoivaavia ja

lastensa elämään aktiivisesti osallistuvia isiä, mutta se tämän toteutus ei aina ole helppoa.

Kaikki haastattelemani murroksessa olevan isyyden edustajat ovat kuitenkin olleet

pidempiä aikoja kotona hoitamassa lastaan puolison palattua opintojen tai töiden pariin,

mikä jo itsessään kertoo perinteisten roolien rikkoutumisesta. Parisuhde on miehille tärkeä,

mutta ajoittaiset haasteet leimaavat parisuhdetta. Eniten haastetta aiheuttaa puolisoiden

kahdenkeskisen ajan puute ja toisaalta myös erilaiset näkemykset lastenhoidosta ja -

kasvatuksesta. Myös murroksessa olevan isyyden edustajien kohdalla aloite lapsen

hankintaan tuli puolisolta.

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koskee isyyden muutoksen näkymistä nuorten miesten

elämissä ja isyyden erilaisissa toteutumistavoissa. Muutoksen teema tulee vahvasti esiin

tutkimukseni analyysiosassa. On keskeistä huomata, että vaikka puhun aktiivisesta,

perinteisestä ja murroksessa olevasta isyydestä, niin tämän pohjalta ei voida tehdä

johtopäätelmää että uusi isyys olisi tavoittanut vain esimerkiksi aktiivisen isyyden

edustajat. Muuttuneen isyyden näkyvimpiä muotoja edustaa muun muassa synnytykseen

osallistuminen, vähintään ajoittainen osallistuminen neuvolakäynteihin ja isyysloman

pitäminen, ja keskeistä on huomata että nämä toteutuivat kaikkien haastattelemieni miesten

kohdalla. Siitä huolimatta on perustelua esittää että jako aktiiviseen, perinteiseen ja

murroksessa olevaan on tutkimukseni kannalta oikeutettu, ja että erilaisista isyyden

muodoista kertovat tarinat tulee nähdä selkeästi toisistaan eroavina ja perusteltuina tapoina

hahmottaa kohderyhmäni isyyttä. Uuden isyyden keskiössä on miehestä itsestään

kumpuava tarve hoitaa ja hoivata, ja tämä tarve korostuu eniten aktiivisen isyyden

narratiiveissa. Samanaikaisesti perinteisen isyyden narratiiveissa tulee esiin vanhemmuus
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joka jakautuu sukupuolittuneiden roolien mukaan uuden isyyden ideaalin vastaisesti, mutta

jossa esiintyy voimakas perhekeskeinen näkökulma elämään. Murroksessa olevassa

isyydessä korostuu toisaalta miesten halu sekä hoivata ja osallistua mutta myös

individualistisen elämänorientaation teemat. Näin ollen voidaan havaita, että uuden isyyden

teemat ovat läsnä kaikissa esittelemissäni tarinoissa ja isyyden muodoissa, mutta

samanaikaisesti voidaan yhtä selvästi havaita esittelemieni isyyksien keskinäiset erot,

joiden pohjalta analyysini keskeisenä tuloksena esiin nostamani tarinat muodostuivat.

Tarkastellessamme analyysiani havaitaan että aktiivinen isyys edustaa isyyttä, joka

muistuttaa eniten isyyttä josta on kahdeksankymmentä luvulta alkaen puhuttu uutena

isyytenä. On kuitenkin tärkeää havaita isyyden jatkuva muutos, ja tältä pohjalta nousee

tarve päivittää isyyskeskustelussa käytettyjä käsitteitä. Koska tätä nykyä miltei kaikki isäksi

tulevat suomalaismiehet osallistuvat synnytykseen ja pitävät isyysvapaan voidaan pohtia,

että kuinka termi uusi isyys kuvaa tätä normiksi muodostunutta tilannetta tällä hetkellä.

Toisaalta termi puolustaa yhä paikkaansa, koska edelleen vain harva isä jää kotiin pitkäksi

aikaa hoitamaan lastaan, ja lopullinen vastuu lapsenhoidosta jää usein edelleen äidille.

Tutkimukseni tuloksia ja uuden isyyden käsitettä pohtiessa voidaan havaita uuden isyyden

moniulotteisuus, ja näin ollen tulee pohtia kuinka tuo moniulotteisuus voidaan tuoda

näkyviin myös käsitteellisesti. Yksi vaihtoehto on puhua aktiivisesta, perinteisestä ja

murroksessa olevasta isyydestä erilaisina uuden isyyden muotoina. Tutkimukseni pohjalta

voidaan puhua uuden isyyden sisäisestä vaihtelusta, erilaisista uuden isyyden muodoista ja

erilaisista tavoista toteuttaa uutta isyyttä.

Toinen tutkimuskysymykseni tarkastelee haastateltavieni kokemaa isyyden myötä

tapahtunutta muutosta. Lähtökohdaksi miesten kokemalla muutokselle voidaan nähdä

päätös ryhtyä yrittämään lasten saantia – varsinkin kun kahdeksasta haastattelemastani

miehestä seitsemän kuvaili tietoiseksi päätöstä ryhtyä yrittämään lasten hankintaa.

Tekemäni analyysin pohjalta voidaan havaita, että aktiivisen isyyden edustajien kohdalla

toive ja ajatus saada lapsi oli puolisoiden yhteinen, ja miesten aktiivinen rooli jatkui myös

läpi odotusajan, kun taas perinteisen ja murroksessa olevan isyyden edustajien kohdalla

ajatus lapsen hankinnasta oli lähtöisin puolisolta. Vaikka perinteisen ja murroksessa olevan
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isyyden edustajien kohdalla puoliso oli aktiivisempi osapuoli niin lapsen hankintaa

suunnitellessa kuin myös raskauden aikana, niin lopullinen päätös lasten hankinnasta

voidaan nähdä olleen puolisoiden yhteinen.

Keskeisin tekijä, joka leimaa miesten puhetta isyyden tuomasta muutoksesta, on isyyden

mukanaan tuoma henkinen kasvu. Miesten puheessa tämä kasvu käsittää uudenlaisen

vastuun, huolenpidon, hoivan, ja uuden, perhekeskeisen arvojärjestyksen. Miesten kokema

kasvu tulee esiin kaikkien haastateltavieni kokemuksissa, mutta se kuinka paljon kasvua ja

miten koetaan, vaihtelee. Analyysin pohjalta havaitaan että miesten kokema kasvu liittyy

pitkälti lisääntyvään vastuuseen ja huolenpitoon, ja että mitä enemmän isä viettää aikaa

lapsensa kanssa ja hoivaa tätä niin sitä enemmän kasvua tapahtuu. Myös se, miten kasvua

koetaan, vaihtelee – osa kokee kasvavansa isäksi hetkessä jo raskauden alussa kun osalla

isäidentiteetin muotoutuminen jatkuu pitkälle lapsen syntymän jälkeen.

Suurimpia miesten arjessa kokemia muutoksia olivat sekä niin sanotun oman ajan että

puolison kanssa kahdenkeskisen ajan puutteellisuus. Miesten suhtautuminen tähän vaihteli

heidän isäryhmänsä mukaan – aktiiviset ja perinteiset isät eivät kokeneet asiaa ongelmana,

kun taas murroksessa olevan isyyden edustajat kokivat asian haasteelliseksi. Tämän lisäksi

isät kuitenkin kokivat, että arki oli muutenkin muuttunut hyvin paljon lapsen tulon myötä,

pitkälti lapsen vaatiman ajan ja hoivan myötä. Vähinten muutosta kokivat perinteisen

isyyden edustajat, jotka kävivät muita isiä enemmän ansiotyössä. Miehet eivät isäryhmästä

riippumatta kokeneet pelkän työn tai opiskelun yhdistämistä perhe-elämään vaikeaksi,

mutta mitä enemmän aikaa vaativia asioita miesten elämässä oli, sitä vaikeampaa oli niiden

yhdistäminen perhe-elämään.

Yksi keskeisistä tekijöistä, joihin isyyden voidaan nähdä vaikuttaneen, on parisuhde.

Analyysini pohjalta havaitaan, että se kuinka lapsen tulo on vaikuttanut parisuhteeseen, on

sidoksissa miesten toteuttamaan isäryhmään. Aktiivisen isyyden edustajien kokemus oli,

että parisuhde oli syventynyt lapsen tulon jälkeen, kun taas perinteiset isyyden edustajat

eivät koe parisuhteen muuttunen yhtä paljon. Murroksessa olevan isyyden edustajilla oli

taas ajoittain vaikeuksia pitää parisuhdetta tyydyttävänä lapsen tulon jälkeen, ja heidän
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kohdalla parisuhteen voidaan nähdä elävän murroskautta, jossa parisuhde hakee uusia uria

suuren muutoksen jälkeen.

Analyysini pohjalta havaitaan, että vaikka miehet eivät hahmota omaa isyyttään oman

ikänsä ja elämäntilanteensa kautta, niin he kuitenkin tiedostavat olevansa nuoria isä, jotka

ovat perheellistyneet ikätovereitaan aiemmin elämäntilanteessa, jossa suurin osa elää ilman

lapsia. Miehet kuitenkin kokivat, että aika lapsen tulolle oli oikea, sillä miehet luonnehtivat

sen hetkistä elämäntilannettaan jatkuvaksi muutokseksi, johon kuului muun muassa

siirtymä opiskeluista työelämään ja avioituminen, ja näkivät että näin ollen myös lapsi

sopisi hyvin elämäntilanteeseen.

Nuorten isien kokema kasvu ja muut muutokset voidaan tiivistää miesten kokemaan uuteen

arvojärjestykseen, jossa perhe on kärkipaikalla. Perheen voidaan nähdä olevan kaikkein

tärkein kaikille haastattelemilleni isille, ja isät myös määrittelivät itsensä perheen ja isyyden

kautta. Näin ollen, suurin muutos minkä isyys miesten elämään toi, voidaan nähdä olevan

itsensä määrittely kokonaan uusiksi – isäksi ja perheelliseksi mieheksi, aikuiseksi.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

7.1 Johtopäätökset

Nostan tutkimuksessani esiin kolme erilaista isyyden kertomusta:

• kertomus aktiivisesta, uudenlaisesta isyydestä

• kertomus vanhempien välisen perinteisen roolijaon mukaisesta perinteisestä

isyydestä

• kertomus murroksessa olevasta isyydestä

Aktiivisen isyyden kertomus edustaa isyyttä, josta on aiemmin kirjoitettu muun muassa

uutena isyytenä ja hoiva-isyytenä (esim. Huttunen 2001; Korhonen 1999). Se edustaa

uudenlaista ja monimuotoista mieskäsitystä, joka poikkeaa perinteisestä hegemonisen

maskuliinisuuden yksipuolisesta mieskäsityksestä. Tutkimukseni aktiivisen isyyden

edustajille vanhemmuus edustaa keskeistä elämänsisältöä, johon tasapuolinen

osallistuminen puolison kanssa koetaan tärkeäksi niin oman itsensä kuin myös lapsen

vuoksi. Aktiivisen isyyden edustajien voidaan nähdä olevan lähellä Badinterin (1993)

kuvaamaa, sisäisen tasapainon saavuttanutta eheää miestä, joka osaa yhdistää omaan

miehuuteensa herkkyyden kaltaisia piirteitä, joita ei aiemmin ole maskuliinisuuteen liitetty,

ja näin ollen tunnistaa itsessään sekä maskuliinisiksi että feminiinisiksi katsottuja piirteitä.

Puolisoiden perinteisen roolijaon leimaaman perinteisen isyyden kuvaama isyys on

viimevuosien aikana jäänyt isyyden tutkimuksessa uuden isyyden varjoon. Uskon

kuitenkin, että perinteisen isän ja äidin välisen roolijaon mukainen vanhemmuus on

edelleen erittäin yleistä, sillä miehen ansaitessa usein puolisoaan enemmän naisen jääminen

kotiin lasten kanssa koetaan luonnollisena. Myös naisen kotiin jääminen koetaan edelleen

sosiaalisesti sopivammaksi. Lisäksi kulttuurinen käsitys äidistä ensisijaisena hoitajana

vaikuttaa siihen, että miehen on helpompi hyväksyä puolisoaan pienempi rooli lastenhoidon

ja -kasvatuksen suhteen. Mielenkiintoisin esiin nostamistani isyyksistä on murroksessa

olevan isyys, sillä se kuvaa isyyttä, jota leimaa nykypäivää luonnehtivat ilmiöt (Ketokivi
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2004) kuten kiire, kokemuksellisuus ja individualistinen elämänorientaatio. Toisin sanoen,

vaikka murroksessa oleva isyys ei olisi määrällisesti hallitseva isyyden muoto 2000-luvun

ensimmäisen vuosikymmenen suomessa, se kertoo paljon siitä, millaista on olla isä 2000-

luvun ensimmäisen vuosikymmenen suomessa. Tätä nyky-isyyttä edustaa luoviminen

useiden tärkeiden elämänalojen välillä, ja pyrkimys menestyä usealla eri alueella. Perhe on

miehen elämässä keskeinen tekijä, mutta toisaalta sitä ei haluta nähdä elämän ainoana

sisältönä, sillä nykymiehelle on tärkeää tämän lisäksi työ, harrastukset, kaverit ja muut

”omat jutut”. Murroksessa oleva isyys kuvaa hyvin myös lopullista kasvua nuoresta

aikuiseksi miehen henkilökohtaisessa elämässä, kasvua jossa vastuullisuus kasvaa aiemman

itsekeskeisemmän elämänotteen päälle.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että haastattelemieni miesten kohdalla keskeisiksi

isyyden tuomaa muutosta kuvaaviksi tekijöiksi nousee miesten kokema henkinen kasvu,

arjen muutokset sekä muutos parisuhteessa. Samat tekijät ovat nousseet esiin myös

aikaisempien isyyttä käsittelevien tutkimusten kohdalla (esim. Paajanen 2005; Paajanen

2006). Miesten kokema kasvu kuvaa heidän sitoutuneisuutta vanhemmuuteen ja

perheeseen, ja tämä kasvu auttaa tarvittaessa myös jaksamaan lapsiperheen arkea, joka

koetaan joskus rankaksi. Erityisen mielenkiintoiseksi tekijäksi koen miesten lapsen tulon

myötä kokeman parisuhteen muutoksen. Kuten jo aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet,

niin hyvä parisuhde tukee niin äidin kuin isänkin vanhemmuutta (Kettunen, Krats &

Kinnunen 1997, 84), ja oma tutkimukseni painottaa samaa, sillä aktiivisten isien

korostaessa eniten hyvää parisuhdetta, kun taas murroksessa olevan isyyden edustajat

puhuivat eniten parisuhteen haasteista. Tutkielmani johdannossa kirjoitin, kuinka ikävuodet

kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen välillä ovat nuorelle aikuiselle erityisen

merkityksellisiä, koska kyseisen ajanjaksoon sijoittuu usein monia muutoksia, jotka

suuntaavat hänen koko loppuelämää. Nyt, tutkimukseni ollessa valmis, sen tuloksista

voidaan havaita että ainakin haastattelemani miehet jakavat tämän käsityksen vuosista

kahden- ja kolmenkympin välillä jatkuvana, loppuelämää suuntaavana prosessina, jossa

suurimmaksi muutokseksi nähtiin lasten saanti ja perheellistyminen.
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Hoikkalan (1996, 3) mukaan sukupuolet lähenevät toisiaan kun koti, lapset ja kulutus

muodostuvat sukupuolia yhdistäviksi tekijöiksi. Mielenkiintoinen tutkimukseni esiin

nostama teema onkin sukupuoliroolien muutokset. Aktiivinen isyys edustaa isyyttä, joka on

hyvin lähellä sitä mitä perinteisesti on käsitetty äitiydellä, ja samaa roolien lähentymistä

havaittaan murroksessa olevan isyyden edustajien kohdalla. Hoikkala (mt. 3) toteaa, että

sukupuoliroolien lähentyminen synnyttää sukupuolten välillä konflikteja, niin

yhteiskunnallisella kuin yksilötasolla, ja tämä tulee hyvin esiin murroksessa olevan isyyden

edustajien kohdalla. Vaikka sukupuoliroolit ovat tietyiltä osin kavenneen, en väitä etteivät

kulttuurisidonnaiset käsitykset sukupuolirooleista eläisi tiukasti. Esimerkkinä tästä voidaan

pitää kulttuurillista oletusta äidinhoivasta. Vaikka lähtökohtaisesti isillä on yhtäläiset

mahdollisuudet osallistua lapsen hoitoon lapsen syntymästä lähtien siinä missä äidilläkin,

niin kulttuurista oletusta miehen hoivasta ei ole, ja lapsenhoitoon osallistumaton mies ei

joudu samanlaisen moraalisen paheksunnan kohteeksi johon lapsesta huolehtimaton äiti

joutuisi, jos hän haluaa hoivaamisen sijasta keskittyä muuhun kuin lapseensa (Sevon &

Notko 2008, 16–18).

Tarkastelemalla tutkimukseni tuloksia, aikaisempia tutkimuksia, tai vain katsomalla

ympärillemme voimme havaita, että vaikka uudesta isyydestä on puhuttu jo kauan, niin sen

käytäntö ei ole tavoittanut kaikkia. Kyse ei ole vain miesten haluttomuudesta tai

kyvyttömyydestä toteuttaa uudenlaista isyyttä vaan myös siitä minkälaiset mahdollisuudet

heille siihen tarjotaan. Erilaisten hoitovapaa- ja tukijärjestelmien lisäksi kyse on asenteista.

Työn tai muun aktiivista isyyttä estäväksi koettavan tekijän lisäksi uudenlaisen isyyden

toteuttamista voi estää esimerkiksi puolison kykenemättömyys luottaa isän taitoihin hoitaa

lasta tai tuttavapiirissä vallitseva näkemys jonka mukaan miehen tulee huolehtia perheestä

lähinnä taloudellisesti ja naisen kantaa vastuu lapsen hoidosta. Todellisuudessa esimerkiksi

palkkatyö tai täysipäiväinen opiskelu eivät ole esteitä aktiivisen tai hoiva-isyyden

toteuttamiselle. Kyse on asioiden arvojärjestykseen laittamisesta ja arkipäiväisistä

valinnoista. Lähdenkö kaljalle vai jäänkö kotiin hoitamaan lasta? Jäänkö ylitöihin vai

mennäänkö yhdessä luistelemaan? Katsonko televisiosta uutiset vai kuuntelenko mitä

lapsellani on minulle sanottavaa?
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Yksipuolinen käsitys, jossa äiti nähdään ensisijaisena kasvattajana ja hoivan antajana, on

haitallinen koko perheen, äidin, isän ja lapsien, kannalta. Käsitys, joka on sisällöltään hyvin

samanlainen kuin myytti äidinvastoista, kohdistaa lopullisen vastuun lapsista naiselle, ja

samalla tekee isän kyvyttömäksi olla tasapuolisesti äidin kanssa vastuuta lapsesta kantava

ja hoivaa tarjoava hoiva isä, jaetun vanhemmuuden toteuttaja. Sen lisäksi, että käsitys antaa

lapsille epätasa-arvoiset mahdollisuudet luoda suhde vanhempiinsa vanhemman

sukupuolesta riippuen, se tarjoaa lapsille epätasapainoisen kuvan vanhemmuudesta, joka

osaltaan uusintaa tätä käsitystä sukupolvelta toiselle. Näin ollen on tärkeää havaita, että

tutkittaessa ydinperheen isyyttä tulisi kiinnittää huomiota myös äitiyteen ja siihen yhteiseen

vanhemmuuteen, jonka puolisot yhdessä muodostavat. Tätä perustelen sillä, että perhe

edustaa yhtälöä, jossa puolisoiden vanhemmuus ei ole toisistaan riippumatonta. Tällöin se,

minkälaiseksi miehen isyys muodostuu, riippuu paljon puolison äitiydestä ja päinvastoin.

Tutkielmani teoriaosuudessa nostin esiin Rantalaihon (2003) näkemyksen miehen

hoivaviettiä korostavasta diskurssista vanhemmuuden sukupuolittuneiden käytäntöjen

uusintajana. Rantalaiho on oikeassa siinä, että jos vain korostamme miehen omaa valintaa

osallistua lapsenhoitoon asetamme naisen alisteiseksi miehen päätökselle osallistumisesta.

Koska vanhemmuuden käytännöt ovat kuitenkin muodostuneet pitkän kulttuurisen ja

yhteiskunnallisen kehitysprosessin kautta niin ne eivät voi muuttua hetkessä toisiksi. Isät

saadaan paremmin mukaan jaetun vanhemmuuden käytäntöihin, kun he itse pystyvät

löytämään vanhemmuuden ilon ilman ulkoisia pakotteita. Tämä on malli kestävälle

vanhemmuuden käytäntöjen muutokselle. Koska äidin ja parisuhteen tarjoama tuki on

keskeistä miehen isyyden toteutumisen kannalta, jatkossa tulisi tutkia myös äitien

suhtautumista isyyden muutokseen. Jaettu vanhemmuus on puolisoiden yhteinen tapa

hoitaa lasta ja kotia, ja sitä ei voida ymmärtää lähestymällä aihetta vain toisen osapuolen

näkökulmasta. Vanhemmuuden jakaminen historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaan

peilaten ei ole, eikä tarvitse olla, sen helpompaa naisille kuin miehillekään.

Edellä mainittuun problematiikkaan viitaten koen ongelmalliseksi löytää tavan, jolla puhua

ja kirjoittaa jaetusta vanhemmuudesta tasa-arvoisesti ja syyllistämättä. Jaetun

vanhemmuuden käytäntöjen toteutumista ei auta esimerkiksi keskustelu, joka syyllistäen
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korostaa naisen roolia isän mukaan ottamisessa lapsenhoidon arkeen. Hedelmällisempi

lähtökohta on nähdä mitä isät ja äidit tekevät hyvin ja missä molemmilla on parantamisen

varaa. Perheen etu on jaetun vanhemmuuden keskeisin tekijä, ja sitä voidaan edesauttaa

tuomalla esiin niitä hyviä puolia joita jaettu vanhemmuus tuo. Syyllistäminen ei edesauta

asiasta käytävää keskustelua eikä vallitsevien käytäntöjen muokkaamista.

Lopuksi voimme pohtia uuden isyyden merkitystä, tai merkityksettömyyttä. Itse näen

keskeiseksi tekijäksi jaetun vanhemmuuden, jota ei tule nähdä tasa-arvokysymykseksi

pelkästään oman sukupolvemme näkökulmasta. Vain pyrkimällä tietoisesti tasaisemmin

jakautuneeseen vanhemmuuteen voimme ennaltaehkäistä sukupuolittuneen

vanhemmuuden, ja Badinteriin (1993) viitaten sukupuolittuneen todellisuuden,

uusiutumista tuleville sukupolville. Näen tämän velvollisuutena, pyrkimyksenä antaa

lapsillemme maailma, jossa sukupuoli ei määritä yhtä vahvasti yksilön mahdollisuuksia

toimia eri rooleissa. Tämä on mahdollista tasaisemmin jakautuneen vanhemmuuden kautta.

Tutkielmani alussa kirjoitin, kuinka Huttusen (2001) mukaan jaettu vanhemmuus on hoiva-

isyyden edellytys – asian voi kuitenkin nähdä myös niin, että jaettu vanhemmuus on

mahdollista vasta kun uudet, hoivaavammat isyyden muodot toteutuvat, sillä jaettu

vanhemmuus ei mahdollistu ilman miesten hoivatarpeen tunnustamista.

Tulevien sukupolvien oikeuksien lisäksi jaettu vanhemmuus ja hoivaavat isyyden muodot

ovat tärkeitä nyky-yhteiskunnan ja -perheen kannalta. Miesten hoivaroolin kulttuurinen

hyväksyminen edesauttaa myös muiden nyky-yhteiskunnassa esiintyvien tasa-arvo-

ongelmien purkamisessa. Kuitenkin, konkreettisimmaksi ja tärkeimmäksi jaetun

vanhemmuuden ja uuden isyyden tekijäksi nostan miehen oikeuden lapseensa ja lapsen

oikeuden isään. Vanhemmuus tarjoaa miehelle ehtymättömän ilon lähteen, mutta vain jos

sille antaa mahdollisuuden.

Oma tutkimukseni puhuu vahvasti Huttusen (2001, 151; 2006, 27) termein vahvistuvan

isyyden puolesta. Hänen mukaansa vahvistuvan isyyden keskiössä on miehen voimakas

sitoutuminen isyyteensä niin että se näkyy laajasti hänen elämänvalinnoissaan, ja tämä

voimakas sitoutuminen isyyteen on havaittavissa kaikkien haastattelemieni miesten
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kohdalla. Miehet eroavat toisistaan sen sijaan sen suhteen, miten he isyyttään toteuttavat ja

kuinka he onnistuvat isyytensä toteuttamisessa haluamallaan tavalla. Tutkimukseni mukaan

vahvistuvaa isyyttä voidaan havaita myös perinteisen isyyden edustajilla, mikä omalta

osaltaan asettaa kyseenalaiseksi koko ryhmän nimeämisen perinteiseksi isyydeksi. Se eroaa

esimerkiksi suurten ikäluokkien miesten isyydestä, joka nähdään usein perinteisenä

isyytenä (ks. Huttunen 1999, 171). Ohenevaa isyyttä, josta Huttunen (2001, 151; 2006, 27)

kirjoittaa, en tutkimukseni osallistuneiden joukossa havainnut. Tähän vaikuttaa kuitenkin

tutkimukseni osallistuneiden rakenne: koska tutkimukseni on perustunut vapaaehtoiseen

osallistumiseen, niin kaikkien osallistuneiden voidaan olettaa olevan kiinnostuneita

tutkimukseni aiheesta.

Graduni pohjalta voidaan luoda kuva liikkuvasta, jatkuvassa muutoksessa olevasta

isyydestä. Tutkimukseni osoittaa, että isyyden voidaan nähdä olevan liikkuvaa kahdella eri

tasolla, yksilötasolla että yhteiskunnallisella tasolla. Yksilötasolla liikkuvan isyys kuvaa

isyyden paikan muodostumista miehen elämässä isäksi tulon myötä. Keskeistä on, että

isyys ei muodostu hetkessä, ja että se ei muodostu pysyvästi tietynlaiseksi, vaan että se

kasvaa ja muuttuu koko ajan lapsen kasvun myötä. Yhteiskunnallisella tasolla liikkuva

isyys kuvaa dynaamista isyyttä, jonka olomuoto vaihtelee yhteiskunnallisen ja kulttuurisen

tilanteen mukana. Tutkimukseni tulosten pohjalta näyttää siltä, että isyys olisi siirtymässä

yhä enemmän kohti osallistuvaa ja huolehtivaa isyyttä, jota erityisesti aktiivinen isyys

kuvaa. Toisaalta, vaikka tutkimukseni ei sitä nosta esiin niin tärkeää on kuitenkin tunnistaa

myös ohenevan isyyden trendi, jota kuvaa vallitseva ura- ja yksilökeskeinen ajattelutapa.

Viitteitä ohenevan isyyden olemassaolosta voidaan nähdä toisaalta individualistisen

elämänorientaation käsitteessä, kuin myös murroksessa olevan isyyden luomassa kuvasta

isyydestä. Yksi tapa tulkita tutkimukseni tuloksia on nähdä tutkimukseni tarinat prosessina,

joka kulkee perinteisestä isyydestä murroksen kautta aktiiviseen isyyteen. Tämä tulkinta

olisi houkutteleva, mutta mustavalkoinen. Mainitsemani kehityskulku voidaan kyllä

havaita, mutta se ei ole ainoa suunta, johon isyys liikkuu, kuten muun muassa ohenevan

isyyden kehityskulku todistaa.
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Isyyden muutos, josta gradussani kirjoitan, ei yksinään riitä kuvaamaan tutkimaani ilmiötä.

Jotta nuorten miesten isyyttä ja isyyden muutosta voidaan ymmärtää syvällisemmin, tulee

kiinnittää huomiota niiden yhteyteen muun muassa yleiseen vanhemmuuden muutokseen,

yhteiskunnan postmodernisoitumiseen ja miehenä olemisen muutokseen. On

mielenkiintoista pohtia, miksi keskustelua vahvistuvasta isyydestä on käyty juuri viime

vuosina, samanaikaisesti kun julkisessa puheessa korostuu oheneva vanhemmuus ja lasten

tarve aikuisten huolenpitoon. Uudet, hoivaavat ja osallistuvat isyyden muodot edustavat

perhe- ja lapsikeskeistä näkemystä, joka voidaan nähdä vastavedoksi postmodernisoituneen

yhteiskunnan epävarmuudelle ja individualistisen elämänorientaation mukaiselle

yksilökeskeiselle arvomaailmalle.

Oman tutkimukseni kannalta on kuitenkin keskeistä havaita, että isyyden muutos kertoo

ennen kaikkea miehenä olemisen muutoksesta. Olisi kuitenkin liian helppoa todeta

hoivaavampien isyyden muotojen kertovan yksioikoisesti hegemonisen maskuliinisuuden

valta-aseman murtumisesta. Enemmänkin voidaan nähdä, että kodin ympäristöstä eli

lapsista ja perheestä on tullut kenttä jolla uudenlaisten maskuliinisuuksien näkyminen

hyväksytään. Tämä tarkoittaa sitä että pehmeys ja hoivavietti sallitaan miehelle kodin

piirissä, kunhan se ei heijastu liikaa tämän ulkopuoliseen elämään. Tämä tulee hyvin esiin

tutkimuksessani, sillä vaikka kaikki haastattelemani miehet olivat edellisten sukupolvien

isiin verrattuna osallistuvia ja hoivaavia, niin heillä ei ollut juuri miespuolisia

keskustelukumppaneita joiden kanssa lapsista ja vanhemmuudesta olisi voinut puhua. Tämä

voi olla yksi syy, mikä sai miehet kertomaan kokemuksistaan vuolaasti haastatteluissa.

Tilanne, jossa pystyi puhumaan toiselle nuorelle isälle avoimesti vanhemmuudesta, oli

miehille harvinainen.

7.2 Arviointi

Tutkimustyön päätteeksi on syytä arvioida tutkimustyön ja sen raportoinnin onnistumista.

Yhtenä arvioinnin tehtävänä laadullisessa tutkimuksessa on tuoda esiin kysymys

tutkimuksen luotettavuudesta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia

suhteessa tutkijan luotettavuuteen ja tutkijan koko tutkimusprosessin aikana tekemiin
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valintoihin. Näin ollen keskeiseksi tekijäksi tutkimuksen luotettavuuden kannalta tulee

nähdä tutkijan kyky perustella tekemänsä valinnat. Toisaalta, luotettavuuden arviointi

voidaan nähdä myös kriittisyytenä suoritettua tutkimusta kohtaan. (Eskola & Suoranta

1998, 221–225.) Nyt, tutkimustyöni päätteeksi, pyrin arvioimaan tutkimustyötäni

luotettavuuden kannalta. Näkemykset luotettavuudesta perusteltuina valintoina ja

kriittisyytenä omaa tutkimustoimintaani kohtaan olen pyrkinyt huomioimaan

tutkimustyössäni alusta alkaen tutkimukseni raportointiin asti.

Suonisen (1997, 91) mukaan perhe-elämää tutkittaessa tulee huomioida, että ne tavat, joilla

merkityksiä perhe-elämälle luodaan, ovat luonteeltaan kulttuurillisia, eikä yksilöllisiä.

Hänen näkemystä perhe-elämän tutkimisesta voidaan soveltaa myös isyyden tutkimisen:

isyyttä tutkittaessa tulisi huomioida miesten omien kokemusten lisäksi myös laajemmin ne

tekijät, joiden pohjalta isyyden merkitys yhteiskunnassa rakentuu. Näitä tekijöitä on muun

muassa kulttuuriset tekijät kuten näkemys äidistä ensisijaisena hoitajana ja isästä kodin

ulkopuolisena toimijana, biologiset tekijät kuten nainen lapsen synnyttäjänä ja historialliset

tekijät kuten äidin historiallinen rooli kodin ja lasten hoitajana. Olen pyrkinyt

tutkimuksessani huomioimaan isyyden edellä mainitussa laajuudessa, konstruktiona, joka

muodostuu miehen ja hänen ympäristönsä kautta.

Katson tärkeäksi nostaa esiin aineistoni valikoituneisuuden – olen haastatellut kahdeksaa

miestä, jotka ovat yhtä lukuun ottamatta saaneet korkeakoulutuksen.  Tämä on yksi

keskeinen tekijä, joka vaikuttaa tutkimukseni tuloksiin. Jo aiemmat tutkimukset ovat

osoittaneet, että korkeammin koulutetut miehet jääväät alemman koulutustaustan omaavia

miehiä useammin kotiin lastensa kanssa, ja tämä vaikuttaa epäilemättä myös omassa

tutkimuksessa saamiini tuloksiin. On myös syytä pohtia, kuinka totuudenmukaisia miesten

kertomukset isyydestään on. Kuten aiemmin totesin, niin sekä miehillä että naisilla on

havaittu taipumusta liioitella osuuttaan kotitöiden teossa. Tästä lähtökohdasta katsottuna on

aiheellista miettiä, että voisivatko miesten tarinat osallistuvasta ja uudenlaisesta isyydestä

olla värittyneitä. Näen kuitenkin, että miehillä ei olisi motivaatiota osallistua tutkimukseen,

jos he eivät kertoisi oikeista kokemuksista ja tunnoistaan. Koska myöskään miesten

hoivavietin olemassa oloa ei ole syytä epäillä, miesten kertomuksia voidaan pitää aitoina
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kokemuksellisina kuvauksina heidän elämistä ja isyyksistä. Miehet kuvasivat lapsensaantia

varsin suunnitelmalliseksi, ja myös tätä voidaan pitää uskottavana, sillä tutkimani miehet

ovat korkeasti koulutettuja nuoria aikuisia, joiden keskuudessa lasten hankinta koetaan

suurena elämään ja uraan vaikuttavana tekijänä, joka koetaan tarpeelliseksi suunnitella

huolellisesti.

Tutkimustulokseni muodostuvat tekemieni haastattelujen pohjalta aiemman tutkimuksen ja

teorian kuitenkin vaikuttaessa analyysiin. Tutkimukseni edustaa teoriasidonnaista

tutkimusta, jossa teoria toimii lähinnä analyysin apuna. Tutkimustulosteni merkitys tulee

esiin niin aikaisemman tutkimuksen ja teorian tukijana kuin myös uuden tiedon tuojana.

Tutkimukseni kannalta keskeinen murroksessa oleva isyys ei ole aiemmin juuri nousut esiin

yhteiskunnallisessa isäkeskustelussa, joka on keskittynyt lähinnä patistamaan isiä jäämään

kotiin lasten kanssa. Myöskään tieteellinen isyyden ympärillä käyvä keskustelu ei ole

keskittynyt murroksessa olevaan isyyteen vaan liikkunut pikemminkin sen äärilaidoilla

vahvistuvan ja ohenevan isyyden alueilla.  Tutkimukseni osoittaa tarpeen tutkia jatkossa

isyyttä erilaisina käytäntöinä, joita miehet edustavat.

Tutkimuksessani esiintyvien isyyden toteutumistapojen olemassaolo on selkeästi perusteltu,

ja ne voidaan nähdä erilaisina, toisistaan poikkeavina tarinoina isyydestä. On kuitenkin

keskeistä huomioida ryhmien välisten rajojen liukuvuus: isyys ei voi ikinä toteutua täysin

yhden ryhmän tai tarinan mukaisesti, vaan se sisältää aina elementtejä muista tarinoista.

Tutkimukseni analyysissa en väitä, ettei muunlaisia isyyden ryhmiä tai tarinoita isyydestä

voisi esiintyä. Sen sijaan että jakaisin nuorten miesten isyyden kolmeen pysyvään

kategoriaan tuon esiin yhden tavan hahmottaa nuorten lapsiinsa sitoutuneiden miesten

isyyttä. Vaikka tutkimustulokseni kuvaavat haastattelemieni miesten isyyttä, niin tuloksista

voidaan johtaa myös laajemmin suomalaisten nuorten miesten isyyttä kuvaavia malleja,

sillä kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) toteavat, tutkittaessa ”yksittäistä

tapausta riittävän perusteellisesti, saadaan esille se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä

saattaisi toistua myös yleisemmän tason tarkastelussa”.  Myös Aalto (2004, 5) toteaa että

yksikin isätarina voi kertoa paljon ”sillä se kantaa mukanaan niitä kulttuurisia keinoja,

joilla isyydestä voi kertoa”. Tutkimukseni nostaa esiin niitä tapoja, joilla miehet
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isyydestään puhuvat ja kuinka isyyttä koetaan. Tämä on tärkeää huomioida kun

tutkimustuloksiani lähestytään yleistettävyyden kannalta. Tutkimuksessani esiin nostamani

isyyden tarinat ovat kuvauksia erilaisista isyyksistä, joiden voidaan perustellusti nähdä

kertovan nuorten miesten isyydestä ja elämästä 2000-luvulla myös haastattelemieni miesten

ulkopuolella. Tämän lisäksi tutkimustulokseni ovat pääosin samansuuntaisia aiemman

tutkimuksen kanssa, joten tutkimustani voidaan näin ollen pitää luotettavana myös

realistisen luotettavuusnäkemyksen pohjalta, jonka mukaan luotettava tutkimus toimii

”ikkunana todellisuuteen” (Eskola & Suoranta 1998, 214).

Tutkimukseni voidaan nähdä tutkimusmenetelmiä yhdistävänä triangulaatiotutkimuksena

narratiivisen ja teemallisen lähestymistavan pohjalta. Itse en kuitenkaan näe asiaa niin enkä

tee jakoa käyttämieni menetelmien suhteen. Tutkimukseni edustaa narratiivista

tutkimusotetta, jossa lähestyn aineistoani ensin etsimällä erilaisia isyyden kertomuksia ja

tämän jälkeen tarkastelemalla aineistoani etsien miesten isyyskokemuksen kannalta

keskeisiä teemoja. Jälkikäteen arvioituna tutkimusotteen valintaa voidaan pitää

onnistuneena. Narratiivisen lähestymistavan pohjalta pystyin nostamaan esiin tutkimukseni

kulmakiviksi nousseet aktiivisen, perinteisen ja murroksessa olevan isyyden kertomukset,

jotka olisivat todennäköisesti jääneet piiloon jos olisin tehnyt analyysin muulla tavalla,

esimerkiksi sisällönanalyysin keinoin. Teemallinen lähestymistapa tarjosi minulle pääsyn

miesten omaan kokemusmaailmaan isyyden muutoksesta. Juonirakenneanalyysin käytön

aineistoni narratiivisen osan analyysin tukena koin hyödylliseksi, sillä sen avulla pystyin

nostamaan siitä esiin keskeiset teemat, jotka olivat pääosin samat kuin etukäteen

suunnittelemani teemaosion teemat.

Käyttämäni teoreettinen pohja tarjosi tutkimukselleni vahvan kivijalan, jolla on ollut

empiirisen aineiston kanssa tärkeä osa tutkimustulosten muodostumisessa. Jälkeenpäin

ajateltuna tutkimukseni aineistonkeruuta olisi voinut muuttaa niin, että jo tehtyjen

haastattelujen lisäksi olisin haastatellut tutkittaviani uudestaan esimerkiksi puolen vuoden

päästä. Tämä olisi lisännyt kasvun ja kehityksen näkökulmaa tutkimuksessani, mutta

työhön käytettävän ajan rajallisuuden myötä tämä ei ollut mahdollista. On hyvä muistaa,

että myös muilla tutkimus- ja analyysimenetelmillä olisi voitu saada yhtä tärkeää ja pätevää
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tietoa isyydestä ja sen muutoksesta, mutta siinä tapauksessa kyseessä olisi ollut toinen

tutkimus ja toiset tulokset.

Eettiset kompastuskivet ovat osa tutkijan arkipäivää, ja ovat petollisia varsinkin aloittelevan

tutkijan kohdalla. Olen pyrkinyt toteuttamaan tutkimustani alusta asti eettisesti kestävällä

pohjalla, jonka ymmärrän tutkimukseni yhteydessä haastattelemieni miesten

kunnioittamiseksi, pyrkimykseksi olla ymmärtämättä käyttämiäni lähteitä

tarkoituksenmukaisesti väärin ja pyrkimykseksi tuottaa rehellinen kuva tutkimastani

aiheesta haastattelujen ja lukemieni teosten pohjalta. Koska haastattelin yksityishenkilöitä,

tutkimusluvan saanti ei tuottanut ongelmaa, ja näin ollen haastattelemani isät olivat koko

ajan tietoisia että tulen käyttämään haastatteluja tutkimusmateriaalina. Myöskään

tutkimuksesta tiedottaminen ja tutkimukseen osallistuminen eivät ole nousseet esiin

tutkimuseettisinä ongelmina. Olen pohtinut ajoittain tutkimuskohteen hyväksikäyttöön

kohdistuvaa näkemystä, jonka mukaan analyysini voidaan nähdä miesten isyyden kapea-

alaisena luokitteluna oman tulkintani mukaan. Olen kuitenkin analyysini yhteydessä

perustellut hyvin tekemäni valinnat, ja tutkimukseni tarkoituksena ei kuitenkaan ole

luokitella miehiä eri luokkiin sen mukaan, millaista isyyttä he toteuttavat vaan löytää

erilaisia isyyden ilmenemismuotoja nuorilla isillä ja nostaa esiin erilaisia tapoja, joilla

omasta isyydestä puhutaan.

Vaikka tutkimukseni voidaan nähdä antavan lisää tietoa isyydestä 2000-luvun suomessa,

samalla se kuitenkin nostaa esiin uusia kysymyksiä ja tutkimuksen arvoisia aiheita. Olisi

mielenkiintoista olisi jatkaa tutkimustani seuraamalla haastattelemieni miesten elämää ja

isyyden kasvua jatkossa. Tämänkaltaisen laadullisen pitkittäistutkimuksen kanssa

pystyttäisiin selvittämään isyyden kehityskaarta pitkällä aikavälillä, mikä olisi tarpeellista

sillä aiheesta ei ole juuri pitkän aikavälin haastatteluaineistoon pohjautuvaa tutkimustietoa.

Toinen itseäni kiinnostava tutkimusaihe tutkia vanhemmuutta lähtökohtaoletuksesta, että

naisen äitiys vaikuttaa miehen isyyteen ja päinvastoin. Tämänkaltaiselle molempien

sukupuolten näkemyksistä ja kokemuksista kiinnostuneelle tutkimukselle olisi tilaus, sillä

sen avulla voitaisiin havaita kuinka vanhemmuus muotoutuu puolisoiden välillä ja

minkälaiset tekijät parisuhteen sisällä synnyttävät epätasa-arvoisia tekijöitä
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vanhemmuuteen. Tällaisella tutkimuksella olisi myös käytännöllinen ulottuvuus, sen avulla

pystyttäisiin purkamaan molempia sukupuolia koskevia rajoitteita vanhemmuuden suhteen,

mikä voidaan nähdä tienä kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta ja hyvinvoivaa perhettä.

Keskeinen aihe jatkotutkimukselle olisi myös murroksessa olevan isyyden ja sen

herättämien kysymyksien tutkiminen.  Tärkeää olisi tutkia murroksessa olevaa isyyttä

ilmiönä jossa paljon puhuttu yhteiskunnan postmodernisoituminen heijastuu isyyteen ja

vanhemmuuteen. Samanaikaisesti olisi kuitenkin keskeistä tarkastella murroksessa olevaa

isyyttä isyyden kehityskulun vaiheena, joka on leimallisesti erilaista muutaman

vuosikymmenen takaiseen isyyteen mutta joka ei kuitenkaan täysin edusta sitä uutta isyyttä

josta muun muassa mies- ja isyystutkijat ovat jo kaksi vuosikymmentä puhuneet. Toivon,

että pystyn jatkamaan työskentelyä isyyden, perheen ja miehuuden tutkimuksen parissa

myös jatkossa.
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LIITE 1: Haastattelupyyntö

Hei!

Teen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitokselle pro gradu -tutkielmaa nuorten
miesten isyyskokemuksista. Nyt haen halukkaita noin 20–30-vuotiaita isiä osallistumaan
tutkimukseen.

Olisitko siis kiinnostunut osallistumaan? Tarkoituksenani on haastatella nuoria isiä
kahdenkeskeisesti ja vapaamuotoisesti nuorten miesten kokemuksista isyyden tuomasta
muutoksesta. Toivon, että koet tutkimukseni aiheen tärkeäksi ja haluat osallistua
tutkimukseeni. Tutkimukseen osallistuminen ei vaadi paljoa, mutta tiedon saanti meitä
kaikkia nuoria isiä koskettavista asioista on ensiarvoisen tärkeää, joten toivon
mahdollisimman monen kantavan kortensa kekoon osallistumalla.

Haastatteluun tulisi varata aikaa reilu tunti. Haastattelu voidaan toteuttaa valitsemassasi
paikassa, kuten esimerkiksi kahvilassa, kotona, tai halutessasi myös Tampereen yliopiston
tiloissa. Jos asut Tampereen ulkopuolella, matkustan luoksesi toteuttamaan haastattelun
joten sinulle ei aiheudu haastattelusta kuluja. Mikäli mahdollista, voisimme toteuttaa
haastattelun toukokuun jälkimäisellä puoliskolla molemmille sopivana ajankohtana.
Tarvittaessa voimme toteuttaa haastelun myös muulloin, vaikkapa kesäkuun alussa.

Voit tiedustella asiasta lisää minulta sähköpostitse. Tarkkaa haastattelupaikkaa tai aikaa ei
tarvitse vielä sopia, sen voimme tehdä yhdessä myöhemmin.

Yhteydenottoasi odottaen,

Petteri Eerola
petteri.eerola@uta.fi

Tampereen yliopisto
Kasvatustieteiden laitos

mailto:petteri.eerola@uta.fi


LIITE 2: Haastattelurunko

Miten minusta tuli isä ja minä isänä

• Oma vapaa kertomus aiheesta

Aika ennen lasta

• Miten lapsi tuli puheeksi

• Oliko ennen ajatellut lapsen saantia

• Lapsi mielessä jo pariutumisvaiheessa

• Miten lapsen hankintaan päädyttiin

• Miltä tuntui kuulla lapsen saannista

Odotusaika

• Miltä lapsen odotus tuntui

• Miten lapsen tuloon valmistauduttiin

• Kokemukset neuvolasta, perhevalmennuksista ja niiden tarpeellisuudesta

Lapsen syntymä

• Miltä tuntui, pinnalla olleet tunteet

• Miten arki lähti käyntiin

Lapsen kasvaessa

• Millaisena on isänä olon kokenut

o Miten kokee isyyden vaikuttavan

o Mitä isyys on tuonut mukanaan

o Onko lapsen kasvun myötä muuttunut

• Onko isyys ollut sellaista mitä ennen kuvitteli

• Oma kokemus äidin ja lapsen suhteesta



Isänä arjessa

• Miten isyys arjessa ilmenee

o Työ tai opiskelu ja perheen yhdistäminen

o Oma-aika ja sen puute, onko luopuminen ollut vaikeaa

o Miten viettää lapsen kanssa aikaa

• Miten lapsenhoito ja kotityöt jakautuvat puolison kanssa

• Mitkä asiat on tuntunut helpolta/hyvältä, mitkä vaikealta/ikävältä

• Miten arki on muuttunut, mikä on pysynyt samana

• Onko isyyttä tuettu, miten isyyteen on suhtauduttu

Nuoruus ja isyys

• Miten kokee nuoruuden vaikuttavan vanhemmuuteen

• Kokeeko itsensä nuoreksi vanhemmaksi

• Miksi lapsia nuorena

• Ristiriita kun useat ikätoverit edelleen perheettömiä

Parisuhde

• Miten on muuttunut

• Mitkä asiat ovat tuoneet konflikteja, mitkä ovat luoneet yhteisyyttä

• Lapsenkasvatuksellisten tekijöiden vaikutus parisuhteeseen

• Parisuhteen ja oman perheen merkitys

Mitä odotat isyydeltä jatkossa?



LIITE 3: Esitietolomake

Haastattelu nro

Päivämäärä

Paikka

• Ikä:

• Lasten lukumäärä ja ikä:

• Ammatti / koulutus:

• Asumispaikkakunta:

Kiitos!


