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Isyys elää muutoksessa yhteiskunnassamme. Siitä käydään keskustelua niin ammatti-
laisten kesken kuin kulttuurisella areenallakin. Isien muuttunut asema ja rooli per-
heessä näkyy myös isien lisääntyneellä osallistumisella neuvolakäynneille. Tässä tut-
kimuksessa tarkastellaan isien omia kokemuksia neuvolasta. Tutkimuskysymyksenä 
on se, miten isät rakentavat isyyttään neuvolapuheessa.  
 
Aineistona on kymmenen nauhoitettua isien haastattelua, joita on tarkasteltu diskurs-
sianalyyttisellä tutkimusotteella. Diskurssianalyyttisen perinteen mukaisesti kiinnos-
tus kohdistuu kieleen ja niihin kielen käytön tapoihin, joilla isät tuottavat isyyttään. 
Haastatteluista tarkastellaan ristiriitaisuuksia ja niitä eri tapoja, joilla sama isä puhuu 
isyydestään neuvolassa. Näiden eri puhetapojen kautta konstruoidaan tulkintarepertu-
aareja, joiden kautta isät tuottavat isyyttään haastatteluissa.  
 
Tutkimus asettuu sosiaalisen konstruktionismin viitekehykseen. Tämän mukaan ihmi-
set tulkitsevat ja tuottavat sosiaalista todellisuutta toiminnallaan; sosiaalinen todelli-
suus rakentuu merkityksistä. Tähän ajatukseen nojautuen isyys nähdään tässä tutki-
muksessa yhteiskunnallisena instituutiona. Neuvola nähdään paikkana, joka heijaste-
lee yleisiä käsityksiä isyydestä, antaen suunnan sille, miten isien on mahdollista ra-
kentaa isyyttään neuvolassa. Oletuksena on, että tulkintarepertuaarit kertovat paitsi 
neuvolasta, myös rakentavat kuvaa isyydestä yhteiskunnassamme. 
 
Haastattelujen tarkka analyysi osoitti, että isyyttä rakennettiin kolmella eri tavalla: 
sivullisen, kompetentin ja epävarman isän kautta. Sivullisen isän repertuaari rakentuu 
suhteessa naiseen; se kertoo siitä, miksi isä osallistuu neuvolakäynteihin ja mikä isän 
tehtävä neuvolassa on. Isyys tuotetaan reunalla olevaksi mutta ei täysin ulkopuolisek-
si. Kompetentin isän repertuaarissa miehen asema rakentuu samanarvoiseksi naisen 
aseman kanssa ja isät itse määrittelevät osallistumisensa tärkeyden. Kompetentti isä 
asettuu asiakaspalvelun saajan asemaan neuvolassa. Epävarmana isä näyttäytyy muun 
muassa prosessoidessaan isäksi tulemista. Neuvola on tärkeässä asemassa isälle; se 
voi olla poistamassa isän epävarmuutta muun muassa tiedon ja konkretian kautta.  
 
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että isyyttä tuotetaan neuvolassa usealla eri 
tavalla. Nämä isyyden rakentumisen tavat voivat heijastella niitä isänä olemisen mah-
dollisuuksia, joita yhteiskuntamme tarjoaa. Käytännön neuvolatyössä tulisi huomioida 
tämä isyyden moninaisuus. 
 
Avainsanat: isyys, neuvola, diskurssianalyysi, tulkintarepertuaari, sosiaalinen kon-
struktionismi 
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1. Johdanto 
 
 
Isällä on nykyään yhä vahvempi asema lasten sekä yhteiskunnan instituutioiden väli-

sissä kohtaamisissa. Yhteiskuntakin kannustaa miehiä isyyteen muun muassa neuvon-

nan, valistuksen ja asiantuntija-avun kautta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999: 1, 

21.) Isyyttä on myös tutkittu viime vuosina runsaasti ja useasta näkökulmasta (ks. 

esim. Kolehmainen & Aalto 2004). Sen lisäksi käydään paljon keskustelua siitä, mi-

ten isyys nykyään voidaan määritellä ja millaista on nyky-isyys (ks. esim. Huttunen 

2001). Luonnollisesti nämä muutokset asettavat haasteita myös niille yhteiskunnan 

instituutioille, joissa isät ovat mukana. Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 

onkin isyys äitiys- ja lastenneuvolan kontekstissa. 

 

Koko opiskeluajan olen ollut kiinnostunut vanhemmuuteen suunnatusta tutkimukses-

ta. Kiinnostukseni isyyteen ja neuvolaan lähti keskustelusta erään tuttavani kanssa. 

Hän oli tullut juuri isäksi ja kertoi neuvolakokemuksistaan vuolaasti. Huomasin ai-

heen herättävän tuoreessa isässä paljon ajatuksia ja tunteita. Paneuduttuani aiheeseen 

syvemmin sain huomata, että isyyttä sivuavaa neuvolatutkimusta on tehty Suomessa 

jonkin verran, ja useita juuri 2000- luvulla (ks. esim. Haverinen 2009; Kaila-Behm 

1997; Mesiäislehto-Soukka 2005; Paavilainen 2003; Viljamaa 2003). Näiden tutki-

musten perusteella voi sanoa, että isät kokevat raskausajan ja neuvolan varsin moni-

puolisesti, joten tutkimus on selvästi tarpeen. 

 

Lisäpotkua tutkimukseeni antoi Sosiaali- ja terveysministeriön (2008:24) teettämä 

selvitys, jonka tarkoituksena oli kuvata isien tukemiseen käytettäviä toimintatapoja 

äitiys- ja lastenneuvoloissa, sekä kartoittaa isätyön kehittämistarpeita. Tutkimusai-

neistona käytettiin neuvolan työntekijöiden täyttämiä kyselylomakkeita. Terveyden-

hoitajat arvioivat, että isät käyvät neuvolassa nykyään enemmän kuin ennen. Luon-

nollisesti tämä luo uusia haasteita kohdata isät miehinä ja erillisenä vanhempana. Isi-

en tukemiseen neuvoloissa kiinnitetäänkin yhä enemmän huomiota. (em.) 

 

Halusin tietää, mitä isät itse ajattelevat. Päädyin haastattelemaan kymmentä isää neu-

volaan ja isyyteen liittyvin kysymyksin. Sain huomata, että kyseessä on aihe, joka toi-

saalta herättää isissä paljonkin ajatuksia, mutta toisaalta niitä on vaikea pukea sanoik-
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si. Jotkut isistä puhuivat vuolaasti omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan, toiset taas 

kaipasivat enemmän kysymyksiä ajatuksia virittämään. Tutkimuskysymykseni kan-

nalta olennainen huomio oli se jännitteisyys, joka hallitsi jokaista haastattelua enem-

män tai vähemmän. Kiinnitin huomioni siihen, kuinka sama isä puhui monin eri ta-

voin isyydestään ja neuvolakokemuksistaan, ja nämä puheen tavat saattoivat olla risti-

riidassakin toistensa kanssa. Luettuani aineistoa useaan otteeseen, päädyin tarttumaan 

juuri tähän jännitteeseen. Sen sijaan, että olisin keskittynyt neuvolaan ja isien tyyty-

väisyyteen / tyytymättömyyteen siellä, päädyinkin kysymään tutkimuksessani sitä Mi-

ten isät rakentavat isyyttään neuvolapuheessa. 

 

Tutkimuskysymykseeni haen vastausta diskurssianalyysin keinoin, koska juuri dis-

kurssianalyysissa kiinnostus kohdistuu kieleen ja sen merkitysvälitteisyyteen. Tulkin-

tarepertuaari-käsitettä käyttäen pyrin rakentamaan kuvaa niistä eri tavoista, joilla 

haastateltavat isät rakentavat isyyttään puhuessaan neuvolasta. Lähtökohtana on ajatus 

siitä, että yksikin isä tuottaa isyyttään monin eri tavoin. Toivon tutkimukseni antavan 

tietoa sekä isien suhteesta neuvolaan että sen merkityksestä isyydelle. Näen isyyden 

sosiaalisena instituutiona, osana aikamme kuvaa. Ympäristömme virittää jatkuvasti 

uusia ajatuksia isyydestä, kun siitä keskustellaan televisiossa, radiossa, lehtien henki-

löhaastatteluissa, elokuvissa ja niin edelleen. Myös ammattilaiset tuottavat jatkuvasti 

keskustelujen ja tutkimusten kautta uusia näkökulmia isyyteen. Kuitenkin jokainen isä  

toteuttaa omanlaistaan isyyttä. Ajattelen siis isyyden olevan sosiaalisesti rakentunut, 

mutta myös henkilökohtaiseksi muovautunut. Siksi toivon, että tutkimukseni toisi 

osaltaan esiin myös sitä, mitä isyys on tänä päivänä Suomessa. 

 

Tutkielmani rakentuu siten, että ensin, toisessa luvussa, tarkastelen aikaisemman tut-

kimuksen kautta tutkimukseni pääkäsitteitä, isyyttä sekä äitiys- ja lastenneuvolatoi-

mintaa Suomessa. Esittelen myös, miten isyyttä on määritelty ja millaista keskustelua 

siitä on käyty ja käydään. Samoin esittelen lyhyesti, mitä äitiys- ja lastenneuvolatoi-

minta pitää sisällään. Kolmannessa luvussa käsittelen tutkimukseni teoreettista viite-

kehystä ja käyttämääni analyysimenetelmää. Määrittelen myös analyysissa käyttä-

määni tulkintarepertuaarin käsitettä. Neljäs luku muodostuu aineiston ja sen hankin-

nan kuvauksesta. Tutkielman viides luku sisältää analyysiosuuden ja kuudennessa lu-

vussa käyn läpi tutkimustuloksia, niiden suhdetta aikaisempaan tutkimukseen ja kult-
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tuuriseen isyyskuvaan. Viimeinen alaluku on omistettu tutkielman arvioinnille ja tu-

levaisuuden kysymyksille. 
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2. Tutkimuksen lähtökohtia 
 
Tässä luvussa käyn läpi tutkimukseni kannalta oleellisia käsitteitä, eli isyyttä ja neu-

volaa Suomessa. Lisäksi esittelen lyhyesti isyydestä ja neuvolasta tehtyä tutkimusta ja 

sitä, minkälaista keskustelua isyydestä käydään. Koska näen isyyden ja siitä tehdyn 

tutkimuksen olevan vahvasti kulttuuriin sidottu ilmiö, keskityn lähinnä suomalaiseen 

isyystutkimukseen.  

2.1 Isyys 

2.1.1 Isäkäsitteen määrittelyä 
 

Viime vuosina isyyttä on alettu tutkia enemmän ja siitä on käyty paljon keskustelua. 

Isyyden tarkastelu eri ulottuvuuksilla on muokannut kuvaa miehistä monipuolisem-

maksi ja mahdollistanut erilaiset isyyden käsitteellistykset ja luonnehdinnat. (Korho-

nen 2004, 245.) Isyyden pirstoutumisesta johtuen Huttusen (2001) mielestä asiantunti-

japuheessa ei aina riitä, että käytetään kokonaisvaltaista termiä ”isä”. Yksi tapa eritel-

lä isyyttä onkin Huttusen jako biologiseen, juridiseen, sosiaaliseen ja psykologiseen 

isyyteen. Nämä isyyden osat voivat esiintyä yhdessä tai erillään. (em. 58-65.) Koleh-

mainen ja Aalto (2004, 15) toteavat jaottelun olevan analyyttisesti käyttökelpoinen, 

sillä siinä tulee esiin isyyden tilannesidonnaiset merkitykset sekä konstruoitu luonne.  

 

Vahvin isä-sanan mielleyhtymä on isän biologisuudessa. Tällöin isä tarkoittaa biolo-

gista siittäjää, miestä jonka sukusolusta lapsi on saanut alkunsa. Isyyden biologisen 

merkityksen voidaankin sanoa olevan yksiselitteinen, koska naisen munasolun hedel-

möittää vain yhden miehen siittiö kerrallaan. Biologinen isyys on merkityksellinen 

asia niin lapselle kuin isällekin. Vaikka he eivät koskaan tapaisi toisiaan, vaikuttaa 

lapseen aina isän perimä ja mieheen aina tietoisuus omasta isyydestään. Isäkäsitteen 

biologisella määrittelyllä onkin ollut valta-asema pitkään, ja vasta viime aikoina on 

alettu uudelleenarvioimaan biologista isyyttä painottavia ajattelutapoja, esimerkiksi 

keinohedelmöityksen tuoman problematiikan takia. Biologia isän käsitettä määrittä-

vänä tekijänä on myös yksiulotteinen. Jos isyydessä olisi kyse pelkästään geeneistä, 

voisi isä-sanan korvata siittäjällä. (Huttunen 2001, 57-60.)  

 



 

5 

Juridinen isyys sisältää tiedon siitä, kuka lapsen isä on, sekä huoltajuus- ja elatusvel-

vollisuuskysymykset. Myös tapaamisoikeus- ja asumiskysymykset kuuluvat tähän 

isyyden määritelmään. Juridiseen isyyteen kuuluu oikeuksia ja velvollisuuksia, joista 

olennaisin on vastuu lapsesta. Biologinen ja juridinen isyys kuuluvat yleensä yhteen, 

mutta juridisen isyyden voi saavuttaa myös tunnustamalla tai vahvistamalla isyyden, 

tai adoption kautta. (Huttunen 2001, 61-62.) 

 

Sosiaalinen isyys sisältää arjen jakamisen lapsen kanssa, asumisen yhdessä ja hoivaa 

sekä huolenpitoa lapsesta. Sosiaaliseen isyyteen kuuluvat myös sosiaaliset tilanteet, 

joissa isä ja lapsi ovat yhdessä mukana. Näissä tilanteissa miehen isyys saa niin sano-

tusti muiden hyväksynnän ja muut ihmiset tottuvat pitämään miestä lapsen isänä. 

Koska sosiaalinen isä on useimmiten myös lapsen juridinen isä ei näitä puolia ole aina 

erotettu käsitteellisesti toisistaan. Jaottelu sosiaalisen ja juridisen isän välillä on kui-

tenkin hyödyllinen, koska nykyään on paljon pelkästään sosiaalisia isiä. (Huttunen 

2001, 62-63.) 

 

Huttusen (2001) mukaan psykologinen isyys on vaikeimmin hahmotettava ja myös 

vaikeimmin saavutettava isyyden puoli. Psykologinen isyys pohjautuu tunnepuoleen 

ja kiintymykseen. Tällainen isyys muotoutuu lapsen kautta sisältäen kysymykset siitä, 

ketä lapsi pitää isänään, kehen lapsi on kiintynyt, kenestä lapsi hakee turvaa ja kenellä 

on valtaa hänen kasvatuksessaan. Psykologisessa isyydessä lapsella on monia tunne-

pohjaisia merkityksiä miehelle, muun muassa miehen voimakas halu suojella ja hoi-

vata lasta. Psykologisesti voidaan puhua kiintymyssuhteesta, joka muodostuu isän ja 

lapsen välille. Tämäkään isyyden osa ei välttämättä esiinny muiden osien yhteydessä 

(esimerkiksi biologisen isyyden), vaikka niin usein ajatellaankin. (em. 64.) 

 

Lupton ja Barclay (1997, 4) ovat todenneet, että isyyden sosiaaliseen, kulttuuriseen ja 

symboliseen puoleen on kiinnitetty vähemmän huomiota. He esittävätkin, että isyys 

tulisi käsittää myös sosiokulttuurisena ilmiönä, jolloin kulttuuria ja yhteiskuntaa ei 

tule nähdä erillään isyydestä, vaan sen keskeisenä osana. Omassa tutkimuksessani 

lähden liikkeelle siitä, että riittää kun isät ovat olleet neuvolan asiakkaina. En siis kat-

so tarpeelliseksi määritellä esimerkiksi sitä, onko mies lapsen biologinen isä. Tutki-

mukseni näkökulma isyyteen on enemmänkin sosiaalinen kuin biologinen. Mielestäni 

on kuitenkin tärkeää tuoda esiin eri tapoja avata isyyden käsitettä. Valitsin aiheen  
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kuvailuun Huttusen (2001) määritelmän siksi, että se ei ulotu pelkästään biologisuu-

teen, vaan tuo esiin isäkäsitteen moninaisuuden. 

 

Koska isyys saa tänä päivänä paljon huomiota ja sen tärkeyttä tuodaan esiin, on syytä 

tarkastella lähemmin sitä keskustelua, mitä isyydestä ja sen muodoista tänä päivänä 

käydään. Tämä keskustelu isyyden muutoksesta tuo myös esiin sen kulttuuriset ja yh-

teiskunnalliset juuret, eli sen aspektin isyydestä, joka on tutkielmalleni oleellinen. 

Seuraavassa alaluvussa käyn läpi tätä keskustelua isyydestä. 

 

2.1.2 Isyys muutoksessa 
 

Huttusen (1999) mukaan isyydellä on kulttuuriset ja yhteiskunnalliset juuret, jotka 

vaikuttavat miesten käyttäytymiseen isänä. Jokaisessa kulttuurissa on nähtävissä tie-

tylle aikakaudelle tyypillinen isyyden malli, jota sillä hetkellä suositaan ja joka jättää 

muunlaiset isyydet heikompaan asemaan. Nämä kulttuuriset isyyskuvat säätelevät 

kuin huomaamattaan yhteiskunnallista isyyttä, eli niitä kysymyksiä, joita esimerkiksi 

työelämässä, perhepolitiikassa ja sosiaalitoimessa käsitellään. Esimerkiksi sosiaa-

lietuudet eivät kuitenkaan Huttusen mukaan viittaa kulttuurisesti ehjään isyyskuvaan. 

Isät saavat osakseen myös valistusta ja asennemuokkausta niin julkiselta taholta, kuin 

asiantuntijoiden kautta. Isien osallistumiseen suhtaudutaan positiivisesti, mutta kui-

tenkin on näkyvissä ajatus siitä, että roolijako isän ja äidin välillä olisi suotavaa säilyt-

tää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka kulttuurisella isyydellä on vaikutuksen-

sa yksittäisen isän toteuttamaan isyyteen, ei isyys tule miehelle valmiiksi annettuna, 

vaan jokainen mies luo oman isyytensä. (em. 169-175.)  

 

Minkälaisia isyyksiä sitten on katsottu olevan? Huttunen (1999, 171) luonnehtii perin-

teistä isyyttä sellaiseksi isyydeksi, jossa hoivaavuus ei ole hyväksyttävää, ja jossa 

miehen odotetaan olevan muun muassa hallitseva ja tunteitaan kontrolloiva. Viime 

vuosikymmenet ovat kuitenkin ravistelleet perinteisen isyyden hallitsevaa asemaa ja 

isän rooliin on tullut enemmän vaihtelua (Huttunen 2001, 149). Tänä päivänä puhu-

taan ohenevasta isyydestä, joka ei taivu yhtenäiseksi ilmiöksi, vaan se ilmenee monel-

la eri tavalla. Tähän isyyteen vaikuttaa muun muassa avioeron kautta tapahtuvat muu-

tokset, joiden yhteydessä voidaan puhua psykologisesta isättömyydestä. Isä jää tai 
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jättäytyy syrjään äidin saadessa yleensä lapsen huoltajuuden. Ohenevaan isyyteen 

kuuluu myös sellainen miestyyppi, joka ei kykene tai halua ottaa vastuuta lapsestaan. 

(Huttunen 1999, 180-181.) Ohenevaan isyyteen liittyy yleensä niinikään ajatus siitä, 

että isyys voi olla myös ainoastaan biologista. Täysin vastakkainen ohenevalle isyy-

delle on vahvistuva tai voimistuva isyys. Tällöin mies on sitoutunut isyyteensä ja se 

näkyy hänen arvovalinnoissaan sekä arjessaan. Isä osallistuu enemmän kotitöihin, 

kasvatukseen ja lastenhoitoon. Kuten ohenevassa isyydessä, myös vahvistuvassa 

isyydessä on eri painotuksia. (Huttunen 2001, 151-153, 163-164.) Juuri oheneva ja 

vahvistuva isyys ovat olleetkin horjuttamassa perinteisen isän asemaa (Huttunen 

1999, 181). 

 

Nykyään puhutaan paljon myös niin sanotusta ”uudesta isyydestä” tai, kuten Huttu-

nen (2001, 171) määrittelee ”hoitavasta isyydestä”. Uusi isyys nähdään kuitenkin 

vielä enimmäkseen modernina miesnäkökulmana ja teoriana, kuin käytännössä toteu-

tuvana isyyden muotona. Hoitavassa isyydessä toteutetaan jaettua vanhemmuutta, jos-

sa lapsen hoito nähdään työnä, jota kummankin vanhemman on mahdollisuus toteut-

taa. Vanhemmuutta ei sidota isän ja äidin rooleihin, vaan mahdollinen vanhempien 

erilaisuus syntyy arjen vuorovaikutuksessa. Samalla tavoin kuin voidaan puhua ”äidin 

hoivasta” voidaan siis puhua myös ”isän hoivasta”. Voidaan sanoa, että jaettu van-

hemmuus on tehnyt isyydestä täysivaltaisempaa, kun isät pääsevät osalliseksi sellai-

seen, mistä heillä ennen oli vain aavistus. Osaksi hoitava isyys nousee kulttuurisista ja 

yhteiskunnallisista muutoksista: perinteinen äitiys muuttuu, avo- ja avioerot ovat ylei-

siä, ja naisen asema kohoaa miehen osallistuvuuden lisääntyessä. (Huttunen 2001, 

171-193.) 

 

Aalto ja Kolehmainen (2004) toteavat, että jos isyyttä käsitellään vain uuden ja perin-

teisen isyyden kautta, isyys jää yksipuolisemmaksi, eivätkä sen monet muutosten-

denssit näyttäydy. Vaikka siis julkisuudessa paljon puhutaankin osallistuvammasta 

isästä, on se vain yksi puoli nykyistä isyyttä, sillä toisaalta on olemassa isiä, jotka ei-

vät aktiivisesti osallistu lastensa hoitoon. Osallistumisella on myös erilaiset merkityk-

set osallistuville isille. (em. 15.) Myös aiemmat isänä olemisen mallit ovat saattaneet 

olla vähemmän yksioikoisia, mitä nykyään annetaan ymmärtää (Aalto 2004). Myös 

Dermott (2008) näkee ongelmallisena sen, että puhuisimme isyydestä vain ”uuden 

isyyden” käsitteen kautta. Koska käsite sisältää sanan uusi, voidaan ”uusi isyys” näh-
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dä sekavana kokoelmana siitä, mitä isyys nykyisyydessään on. Tällöin isyys kaipaa 

jatkuvaa uudelleen arviointia, ja se voidaan ymmärtää erilaisten käyttäytymistapojen 

sekalaisena kokoelmana. Myös ”vanhasta” tai ”perinteisestä” isyydestä tulee tällöin 

käsite, joka sisältää kaikki menneisyyden elementit. (em. 23.) 

 

Isyys on siis hajanainen ilmiö, joka ei määrity yhdellä lauseella. Isyydestä on keskus-

teltu myös muunlaisten käsitteiden tai mallien kautta (ks. esim. Vuori 2004, 49), ja 

esittelin tässä vain yleispiirteisesti käytyä keskustelua. Isyyden moninaisuus ja muut-

tuvuus tänä päivänä on erityisen tärkeä näkökulma oman tutkimukseni kannalta. Kos-

ka isyyteen kiinnitetään paljon huomiota ja sitä tuetaan esimerkiksi asiantuntijoiden 

taholta, on perusteltua kysyä, minkälaiseksi isyys rakentuu esimerkiksi neuvolakon-

tekstissa. Toivon tutkimukseni tuovan lisää väriä keskusteluun isyyden moninaisuu-

desta.  

 

2.1.3 Tutkimusta isyydestä 
 

Useat eri tieteenalat ovat ottaneet isyyden tutkimuksen kohteeksi viime vuosina (ks. 

Kolehmainen & Aalto 2004, 9-11). Isyyttä on tutkittu muun muassa asiantuntijateks-

tien aiheena (Eräranta 2007; Vuori 2001), kirjallisuudessa (Jokinen 2004), suhteessa 

työttömyyteen (Kokkonen 2004) sekä isyyspolitiikan kohteena (Rantalaiho 2003). 

Useita tutkimuksia on tehty myös isien omien isyyskertomusten ja -kuvauksien poh-

jalta (esim. Aalto 2004; Korhonen 1999). Isyyden tutkimus ei ole kasvattanut suosio-

taan ainoastaan Suomessa; myös muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa kiinnostus 

isyyteen voidaan nähdä julkisessa keskustelussa ja yhteiskuntapolitiikassa (Hobson & 

Morgan 2002). 

 

Vaikka kiinnostus isyyteen on lisääntynyt viime vuosina, ei isyyttä voida sanoa täysin 

uudeksi tutkimuksen kohteeksi Suomessa. Jo 1960-luvulla syntyivät ensimmäiset ky-

symykset isyydestä, kuitenkin sellaisissa tutkimuksissa, joissa itse isyys ei ollut ensi-

sijaisena tutkimuskohteena, vaan esimerkiksi kotityön jakautuminen tai vanhempien 

ajankäyttö (Kolehmainen & Aalto 2004, 11). Nämä tutkimusaiheet olivat yhteydessä 

1960-luvun yhteiskunnallisiin muutoksiin, kun äitien työssäkäynti kodin ulkopuolella 

yleistyi. Tällöin kumpusivat myös ensimmäiset keskustelut miesten osallistumisesta 
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lasten- ja kodinhoitoon. (Vuori 2004, 32-33.) Ei voida kuitenkaan sanoa, että isän 

osallistuvuus olisi ollut tulosta mieskulttuurin vapaaehtoisesta muutoksesta, vaan se 

oli seuraus naiskulttuurin sen hetkisestä tilasta (Huttunen 1999, 182). Niinpä naisten 

siirtyminen työelämään ei liittynyt sinänsä miesten vastuunoton kasvamiseen niin lap-

sista, kodista kuin perhe-elämän organisoinnista, vaan siirtymisen mahdollisti en-

nemminkin hyvinvointivaltion tarjoamat vanhempainvapaat, palvelut ja työpaikat 

(Julkunen 1994, 195-199).  

 

1960-luvun murrokseen saakka lapset ja kasvatus miellettiin lähes kokonaan äidin 

tehtäväksi. 1970-luvulla voimaan astunut miehen elatusvelvollisuutta koskeva laki oli 

kuitenkin yksi merkki tulevista muutoksista. 1980 – 1990 -luvuilla isyydestä tuli kes-

keinen perheteema. (Vuori 2003, 51.) Väestöliitto nimesikin 1980-luvun ”isän vuosi-

kymmeneksi”. Esimerkiksi ”Mies 2000” kampanjan pääteemana oli isyys. Tällä kam-

panjalla yritettiin vastata 1970-luvulla käytyyn keskusteluun naisen roolista; siitä 

kuinka sen muuttuessa on myös miehen roolin muututtava. Kampanjoillaan Väestö-

liitto toivoi miesten huomaavan sen, kuinka tärkeä henkilö hän on lapselle ja puolisol-

le, mutta myös sen, että mies voi ja saa nauttia isyydestään. (Auvinen 1991, 237-242.) 

Myös Yhdysvalloissa feministinen liike huolehti työelämään siirtyneiden äitien tasa-

arvoisuudesta kodeissa ja työpaikoilla. Tästä suuntauksesta kumpusi kiinnostus tutkia 

niin miesten kuin naistenkin sukupuolirooleja. Miehen roolille kaivattiin uutta määrit-

telyä, ja näin isyydestä tuli kiinnostava tutkimuksen kohde. (Rohner &Veneziano 

2001, 388.) Yhdysvalloissa isyyttä tutkineet Rohner & Veneziano ovatkin todenneet, 

että muutama vuosikymmen sitten oli vallalla yleinen teoreettinen oletus, jonka mu-

kaan isällä ei ollut lapsen kehitykselle kuin epäsuora merkitys, jonka isä antoi tukiessa 

äitiä taloudellisesti ja emotionaalisesti. Ajateltiin myös, että isät olivat epäpäteviä hoi-

tamaan lastaan. Näillä yleisillä käsityksillä oli vaikutuksensa myös tutkimuksen ken-

tällä: isän merkitystä lapsen kehitykselle ei tutkittu, vaan tutkimus keskittyi ainoas-

taan äidin tuomaan merkitykseen. (em. 386.) 

 

Kuten tämän luvun alussa toin esiin, on isyyttä sittemmin tutkittu paljon. Tutkimukset 

ovat osoittaneet myös sen, että isän kiintymyksellä on suuri merkitys lapsen sosiaali-

selle, emotionaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle (Rohner & Veneziano 2001, 

382). Nykyään isät saavatkin osansa asiantuntijoiden neuvoista ja ohjeista, ja isiä yri-
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tetään saada mukaan muun muassa neuvolaan. Kirjallisuus joka on aikaisemmin kes-

kittynyt äiteihin, on nyt vaihtunut isäkirjallisuudeksi. (Vuori 2003, 55.)  

 

2.2 Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta Suomessa  
 

Seuraavaksi kerron pääpiirteittäin minkälaista äitiys- ja lastenneuvolatoiminta on tänä 

päivänä Suomessa. Luvut on jaettu äitiys- ja lastenneuvola-ajalle, koska aineistoa ke-

rätessäni haastattelut jakaantuivat raskausaikaan ja lapsen syntymän jälkeiseen aikaan. 

Lisäksi kerron neuvolan järjestämästä perhevalmennuksesta, koska haastatteluissa 

keskusteltiin myös siitä.  

 

2.2.1 Äitiysneuvolatoiminta  
 

Raskaana oleva nainen ja odottava perhe tulevat Suomessa neuvolajärjestelmän asi-

akkaiksi yleensä silloin, kun raskaus on kestänyt noin 8-12 viikkoa. Tämä asiakkuus 

loppuu noin kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen, kun äidille on tehty jälkitarkastus. 

Äitiysneuvolan tavoitteena on muun muassa turvata raskauden normaali kulku sekä 

huolehtia odottavan äidin ja koko perheen hyvinvoinnista, terveen lapsen syntymises-

tä ja vanhemmuuden vahvistumisesta. (Armanto & Koistinen 2007, 33.) Lisäksi tar-

koituksena on muun muassa odotusaikaisten häiriöiden ehkäisy, mahdollisten häiriöi-

den toteaminen ja tarvittavaan hoitoon ohjaaminen, sekä perheen tukeminen mahdol-

lisen vamman tai sairauden ilmetessä. Äitiyshuollon laajempiin tavoitteisiin kuuluu 

lapsen vanhempien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sekä heidän tukemisensa 

myönteisessä suhtautumisessa perhe-elämää kohtaan. Äitiysneuvola ei kata ainoas-

taan terveydenhuollon ja lääketieteen näkökulmaa, vaan siellä pyritään antamaan 

myös sosiaalista ja henkistä tukea. (Stakes 1999, 9.)  

 

Neuvolapalvelua käyttää valtaosa raskaana olevista naisista. Julkisen sektorin tarjoa-

ma neuvolapalvelu voidaan korvata myös yksityissektorin palveluilla. Käynnit ovat 

vapaaehtoisia, mutta niihin on yhdistetty äitiysavustuksen, äitiys-, isyys-, sekä van-

hempainlomaan vaadittavat todistukset, sekä lomiin liittyvät sosiaaliset etuudet. Äi-

tiysneuvolan toiminta sisältää perhesuunnittelun, terveystarkastukset ja näihin sisälty-

vät seulonnat ja ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimet, perhevalmennuksen sekä muut ryh-
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missä tapahtuvat toiminnat, kotikäynnit, puhelinneuvonnan, nettineuvolan ja erilaiset 

konsultaatiot. (Armanto & Koistinen 2007, 33.) 

 

Äitiysneuvolatoiminnassa katsotaan olevan joitakin kehittämishaasteita. Näitä ovat 

muun muassa vanhemmuuden vahvistaminen, isien tasavertainen huomiointi, puuttu-

minen asiakkaiden terveyttä sekä hyvinvointia uhkaaviin seikkoihin hyvissä ajoin, 

moniammatillisen toiminnan kehittäminen sekä asiakaslähtöisemmän toiminnan vah-

vistaminen. Haasteita äitiysneuvolapalvelujen kehittämiselle tuovat muun muassa 

monimuotoiset perheet ja parisuhteet, kulttuurien vaikutus niin vanhemmuuteen kuin 

palvelujen tarpeeseen, sekä se valtava tiedon määrä, joka tavoittaa sekä asiakkaat että 

henkilökunnan. (Armanto & Koistinen 2007, 33.) 

 

2.2.2 Perhevalmennus 
 

Koska aineistossani esiintyy keskustelua perhevalmennuksesta, kerron lyhyesti, mitä 

perhevalmennuksella tarkoitetaan. Perhevalmennusta kutsuttiin 1980-luvulle asti syn-

nytysvalmennukseksi. Käsite perhevalmennus otettiin käyttöön, koska lapsen syntymä 

haluttiin tuoda esiin koko perheen tapahtumana. (Armanto & Koistinen 2007, 36.) 

Nykyään synnytysvalmennus on yksi osa perhevalmennusta. Perhevalmennus on 

ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on ohjata ja valmentaa lapsiperheitä ennen ja 

jälkeen synnytyksen. Neuvoloiden henkilökunnalla on päävastuu perhevalmennuksen 

toteuttamisesta. Usein valmentajia ovat äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta vastaavat 

terveydenhoitajat ja kätilöt. Valmennukseen osallistuvat myös muun muassa psykolo-

gi, fysioterapeutti ja Kelan edustaja. Valmennuksen suositellaan alkavan raskauden 

ollessa puolessa välissä ja pääosin se toteutetaan raskausaikana. Kuitenkin valmen-

nuskertojen määrä vaihtelee suuresti paikkakunnittain. (Haapio, Koski, Koski & Paa-

vilainen 2009, 9-10.)  

 

Perhevalmennuksessa käsiteltävät asiat saattavat hieman vaihdella eri paikkakunnissa, 

mutta pääosin sisältö on sama koko maassa. Yleisesti ottaen perhevalmennuksessa 

käsitellään raskautta ja synnytystä useiden aihealueiden kautta. Näitä voivat olla 

muun muassa raskauden normaali kulku, vanhemmuus, synnytys, imetys ja vauvan-

hoito. Myös isyys on aihe, jota käsitellään valmennuksessa. Isät haluavat valmennuk-
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selta tietoa, valmentautumista isyyteen ja tunteiden sekä kokemusten käsittelyä. Kui-

tenkin on todettu, että isyyden tuomia tunteita ja kokemuksia huomioidaan liian vähän 

näissä valmennuksissa. (Haapio ym. 2009, 10, 12-13.) 

 

2.2.3 Lastenneuvolatoiminta 
 

Kun lapsi on kuuden viikon ikäinen, vaihtuu äitiysneuvolan asiakkuus lastenneuvolan 

asiakkuudeksi. Lastenneuvolan toiminta muodostuu muun muassa lapsen ja perheen 

terveystapaamisista, joihin kuuluu seulontatutkimukset, rokotukset, ohjaus, tuki sekä 

neuvonta. Tämän lisäksi terveydenhoitajat käyvät perheiden kotona kotikäynnillä. 

Lastenneuvolatoiminnan kehittämistavoitteisiin kuuluu muun muassa kotikäyntien 

määrän lisääminen. (Armanto & Kotilainen 2007, 113.) 

 

Lapsen edun katsotaan olevan ensisijainen päämäärä lastenneuvolatoiminnassa (Ar-

manto & Koistinen 2007, 113). Lastenneuvola pyrkii turvaamaan lapsen kehityksen, 

hyvinvoinnin ja terveyden. Sen keskeisiin tehtäviin kuuluu välittää vanhemmille tie-

toa lapsen kasvuun, kehitykseen ja koko perheen terveyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Lastenneuvolassa pyritään myös tukemaan vanhemmuutta, sekä antamaan vanhem-

mille tukea lapsilähtöiseen ja turvalliseen kasvatustapaan. Neuvolassa pyritään myös 

seuraamaan ja tukemaan lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehi-

tystä. Mahdolliset kehityksen epäsuotuisat merkit pyritään tunnistamaan jo varhaises-

sa vaiheessa, ja tarvittaessa ohjataan lapsi ja vanhemmat jatkotutkimuksiin ja hoitoon. 

(www.neuvolakeskus.stakes.fi)  

 

Lastenneuvolan käyttö on vapaaehtoista, mutta suurin osa hyödyntää sen tarjoamia 

palveluja. Suositusten mukaan alle yksivuotiaan lapsen tulisi käydä neuvolan tarkas-

tuksessa kahdeksan kertaa, 1–2 -vuotiaiden neljästi vuodessa, ja sitä vanhempien ker-

ran vuodessa. Näihin tarkastuksiin sisältyvät myös lääkärintarkastukset. Vaihtelua 

kuitenkin esiintyy paikkakunnittain, ja neuvolatapaamiset suunnitellaan asiakkaiden 

tarpeiden mukaan. (Armanto & Koistinen 2007, 113.) 

 

2.3 Tutkimusta isistä neuvoloissa 
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Tässä luvussa esittelen neuvolatutkimuksia, jotka valottavat myös isän kokemuksia 

neuvolasta. 

 

2.3.1 Yhteiskunnallinen kiinnostus 
 

Laajemmasta kiinnostuksesta isyyteen ja isiin neuvolan asiakkaina kertovat muun 

muassa Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimukset. Sosiaali- ja terveysministeriö on 

perustanut isätoimikunnan, jonka tehtävänä oli selvittää ja toteuttaa käytäntöjä isän 

aseman tukemiseksi. Jo tällöin isätoimikunta esitti näkemyksen siitä, että äitiys- ja 

lastenneuvolatoimintaa tulisi kehittää entistä paremmin isyyttä tukevaksi. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 1999:1.) Säävälä, Keinänen ja Vainio (2001:8) ovat tehneet Sosiaa-

li- ja terveysministeriön toimesta Isä neuvolassa -oppaan, jonka tarkoituksena on an-

taa työvälineitä isien kanssa toimimiseen niin vastaanotolla kuin perhevalmennuksen 

isäryhmissäkin. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2008:24) toteutti myös vuonna 2008 tutkimuksen, jon-

ka tarkoituksena oli tuoda esiin isien tukemiseen käytettäviä toimintatapoja äitiys- ja 

lastenneuvoloissa, terveydenhoitajien valmiuksia sekä kartoittaa isätyön kehittämis-

tarpeita. Tutkimus toteutettiin jakamalla kyselylomakkeita neuvoloiden työntekijöiden 

täytettäviksi. Tutkimuksen mukaan isien tukemiseen neuvoloissa kiinnitetään yhä 

enemmän huomiota entiseen verrattuna. Kuitenkin neuvoloiden välillä esiintyi huo-

mattavia eroja isien tukemisessa. (em. 3.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2008:24) esittääkin, että isien käynnit neuvoloissa ovat 

lisääntyneet, mikä viittaa miesten entistä vahvempaan isyyteen ja vanhemmuuteen 

sitoutumiseen. Tästä seuraa uusi haasteellinen tehtävä kohdata isät miehinä sekä eril-

lisinä vanhempina. Luonnollisesti neuvolan käytäntöjäkin on kehitettävä isiä huo-

mioivaksi. Jotta isät saataisiin enemmän mukaan neuvolatoimintaan, tarvitaan jousta-

via neuvolapalveluja, mutta myös muutoksia perhe- ja työelämässä lapsiperheille so-

pivaksi. Neuvoloiden tulee kehittää sellaisia työtapoja, jotka ottavat isät mukaan. 

Myös henkilökunta kaipaa koulutusta ja neuvolakulttuuria ja -ympäristöä on kehitet-

tävä miehille sopiviksi. Tärkeää on, että perhekeskeisyys määritellään uudelleen sillä 

tavalla, että siihen sisältyy myös isät. (em. 4.) Huttunen (2001, 211) onkin ehdottanut, 
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että äitiysneuvolan sijaan puhuttaisiin esimerkiksi vanhempainneuvolasta, koska isät 

muodostavat hyvin suuren osan neuvoloiden asiakaskunnasta. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön mukaan (2008:24) useat yhteiskunnalliset tahot ovat vaikuttamassa isyyden 

toteuttamiseen ja näistä yksi on lapsiperheiden palvelujärjestelmä. Isiä voidaankin 

rohkaista isyyteen, jos palvelujärjestelmä suhtautuu tasavertaisesti naisen ja miehen 

vanhemmuuteen. (em. 9.) 

 

Edellä esittelemäni tutkimukset tuovat esiin isän muuttuvaa asemaa sekä isän huomi-

oonottamisen tärkeyttä. Kuitenkin on tärkeää saada tietoa myös isiltä itseltään. Arja 

Kaila-Behmin (1997), Helinä Mesiäislehto-Soukan (2005) ja Riitta Paavilaisen (2003) 

tutkimukset ovat väitöskirjatasoisia laadullisia tutkimuksia, jotka ovat tuoneet isien 

oman äänen esiin haastattelujen kautta. Määrällistä, kyselylomakkein kerättyä tietoa 

isien ja äitien tyytyväisyydestä neuvolapalveluihin antaa taas Marja-Leena Viljamaan 

(2003) tutkimus.  

 

Käyn seuraavaksi läpi näiden tutkimusten tuloksia, jotka osoittavat kuinka monipuoli-

sesti isät kokevat raskausajan, ja havainnollistan näin, että neuvolalla on tärkeä merki-

tys myös isälle. Sen jälkeen käyn läpi sitä, kuinka isät kokevat neuvolapalvelut käyt-

täen edellä mainitsemieni tutkimusten lisäksi myös Sanni Haverisen (2009) pro gradu 

-tutkielman tuloksia. 

 

2.3.2 Raskausajan kokeminen isän näkökulmasta 
 

Mesiäislehto-Soukan (2005, 127) tutkimuksen mukaan isät kokevat raskauden yksi-

löllisesti ja vaihtelevasti. Tähän vaikutti muun muassa se, kuinka helposti raskaaksi 

oli tultu. Miehelle, joka oli odottanut raskautta pitkään, raskaus saattoi tuntua ihmeel-

tä ja suurelta asialta. Paavilaisen (2003) tutkimukseen osallistuneet äidit ja isät toivat 

raskauden esiin ihmeenä riippumatta siitä, oliko se alkanut helposti vai vaikeuksien 

kautta. Kuitenkin jos raskautta oli toivottu pitkään tai jos sen jatkuminen oli epävar-

maa, kesti vanhemmilla pidempään alkaa uskoa raskauteen. Raskaus aiheutti van-

hemmille myös monenlaisia tunteita, ja etenkin alkuraskaudessa epäröinnin tunteet 

olivat vahvimmillaan. (em. 60-63.) Kaila-Behmin (1997, 59) tutkimuksessa erityisesti 
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esikoislapsen odotukseen ja syntymään liitettiin voimakkaita kokemuksia, joita isien 

oli vaikea pukea sanoiksi. 

 

Kaila-Behmin (1997, 56) mukaan isät työskentelevät lasta todelliseksi ja konkreetti-

seksi raskausaikana. Lapsi tuli isälle todemmaksi konkreettisten havaintojen avulla, 

joita sai muun muassa äitiyshuollon kautta tapahtuvissa ultraäänitutkimuksissa, sekä 

sydänäänten kuuntelussa. Silti erityisesti raskauden alussa miehen oli vaikea ymmär-

tää lasta todeksi, koska hänellä ei ollut konkreettista kokemusta raskaudesta. Tällöin 

usko tulevaan isyyteen oli puolison ja neuvolasta saadun tiedon varassa. (em. 57-58.) 

Kohdussa olevan lapsen tekivät konkreettisemmaksi myös vatsan läpi tuntuvat liik-

keet, sekä puolison vatsan pyöristyminen (em. 59; ks. myös Mesiäislehto-Soukka 

2005, 120).  

 

Myös isät elävät puolisossaan odotusaikana tapahtuvia fyysisiä muutoksia nähden, 

kärsien sekä mukautuen. Esimerkiksi puolison pahoinvointi aiheutti myös miehelle 

kärsimystä, ja tätä yritettiin helpottaa muun muassa tekemällä enemmän kotitöitä. 

(Paavilainen 2003, 70-72.) Kaila-Behmin (1997) mukaan miehet kokivat hämmennys-

tä puolisoiden muuttuessa. Muutoksia havaittiin muun muassa mielialassa, kehon pie-

ninä vaivoina sekä sukupuolisena haluttomuutena. Miehet huomasivat muutoksia 

myös esimerkiksi omassa mielialassaan ja unen tarpeessaan. (em. 59.) 

 

Isäksi tulemisen tunne voi alkaa rakentua heti raskauden alussa, tai vasta lapsen syn-

nyttyä. Raskausaikana aletaan muodostaa kuvaa omasta isyydestä muun muassa poh-

timalla kasvatusperiaatteita. Ensikertalaiset isät joutuvat myös painimaan entisestä 

elämästä luopumisen ja sen säilyttämisen halun välillä, ja vapauden väheneminen voi 

aiheuttaa pelkoa. (Paavilainen 2003, 78-79.) Kaila-Behmin (1997) tutkimuksessa en-

sikertalaiset isät työstävät isäksi tuloaan vaiheittain tehden sitä todellisemmaksi, 

konkreettisemmaksi, ajankohtaisemmaksi ja tutummaksi. Näitä vaiheita isät käyvät 

läpi jo odotusaikana, mutta erityisesti lapsen synnyttyä. (em. 96.) 

 

Näiden tutkimustulosten pohjalta voi sanoa, että isät kokevat raskausajan monipuoli-

sesti. Siksi on syytä myös uskoa, että isät voivat saada neuvolalta paljon jo odotusai-

kana.  
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2.3.3 Neuvolapalvelut isän näkökulmasta 
 

Vanhempien neuvolasta antama palaute on ollut myönteistä. Viljamaan (2003) tutki-

muksessa neuvolan saama kouluarvosana vaihteli hyvän ja kiitettävän välillä. Neuvo-

la sai esikoistaan odottavailta isiltä muita isiä korkeamman arvosanan. Hyvää palau-

tetta sai muun muassa terveydenhoitajan toiminta, eikä erittäin huonoksi arvioitu mi-

tään neuvolan osa-aluetta. (em. 84-85.)  

 

Neuvola on kuitenkin saanut myös negatiivista palautetta isiltä. Mesiäislehto-Soukan 

(2005, 139) tutkimuksessa isät kokivat perheen kohtaamisen ja hoidon ohittavan isän, 

vaikkakin pitivät palveluita arvokkaina. Erityisesti äitiysneuvola nähtiin äitisuuntau-

tuneena. Kaila-Behmin (1997, 73) tutkimuksen mukaan isä saatetaan myös jättää 

neuvolassa syrjään esimerkiksi kysymällä vain äidin vointia ja jättämällä isälle suun-

natut kysymykset pois. Äidin ensisijainen asiakkuus neuvolassa tulee ilmi myös Ha-

verisen (2009) hyvinvointineuvolaan1

 

 ja vuorovaikutukseen keskittyvässä tutkimuk-

sessa, jossa tutkittiin isien kohtelua äitiysneuvolan vastaanotolla. Tutkimuksen mu-

kaan molemmille vanhemmille suunnatuissa kysymyksissä kohdeltiin äitiä ensisijai-

sena vastaajana. Tätä ensisijaisuuden roolia rakensivat terveydenhoitaja, äiti, isä ja 

myös tilannetekijät. Tyypillisin tilanne, jossa äidin ensisijaisuus tuli ilmi, oli Haveri-

sen mukaan terveydenhoitajan esittäessä kysymyksen ja katsomalla samalla äitiin. 

(em. 92.) Myös Viljamaan (2003, 85) tutkimuksessa isät olivat äitejä tyytymättömäm-

piä neuvolapalveluihin.  

Paavilaisen (2003) tutkimus osoittaa, että isä voi jäädä neuvolassa ulkopuolelle. Tut-

kimuksen mukaan osa isistä koki ulkopuolisuutta terveydenhoitajan kohdellessa isää 

kuin seuralaista ja keskustelemalla ainoastaan äidin kanssa. Isän tuli olla aktiivinen 

päästäkseen mukaan tähän keskusteluun ja välttääkseen sivullisuuden kokemuksen. 

Myös valmennuksissa saatu isälle suunnattu tieto koettiin riittämättömäksi. Miehet 

kokivat myös vaikeaksi esittää kysymyksiä tietävien naisten edessä. Ulkopuolisuutta 

aiheutti myös vastaanottojen ajat, jotka vaativat isältä erityisjärjestelyjä, jotta hän pää-

sisi vastaanotolle mukaan. (em. 100-101.) 

                                                 
1 Hyvinvointineuvola edustaa uudentyyppistä toimintamallia neuvolassa. Koska tutkimukseni ei kui-
tenkin keskity itse hyvinvointineuvolaan, en tässä tutkimuksessa käsittele tätä neuvolatyyppiä tämän 
enempää. 
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Kuitenkin on myös positiivisia tutkimustuloksia siitä, kuinka isä asetetaan neuvolassa 

kumppaniksi muun muassa terveydenhoitajan kysyessä isän vointia ja jaksamista, se-

kä isän synnytystä kohtaan tuntemista peloista (Kaila-Behm 1997, 75). Myös Paavi-

laisen (2003) tutkimuksessa on nähtävissä terveydenhoitajan osoittama huomio isää 

kohtaan esimerkiksi siinä, miten hoitaja osoittaa isälle paikan pyytämällä tätä istu-

maan äidin viereen ja puhumalla suoraan isälle. Isät saattoivat kuitenkin itse asettaa 

äidin ensisijaiseksi, eivätkä odottaneet huomioimista. (em. 91.) 

 

Tutkimustulokset antavat siis vaihtelevan kuvan siitä, kuinka suomalainen isä kohtaa 

ja kokee neuvolapalvelut. Neuvolapalveluihin ollaan tyytyväisiä, mutta toisaalta myös 

negatiivisia huomioita tuodaan esiin. Myös Ruotsissa isät kokevat nämä palvelut mel-

ko samalla tavoin. Astrid Fägerskiöldin (2006) mukaan isät kokivat, että lastenneuvo-

lassa lasta koskevat kysymykset osoitetaan useimmiten äidille. Vaikka tämä hyväk-

syttiinkin, aiheutti se myös sivullisuuden tunnetta. Lastenneuvolaan oltiin kuitenkin 

tyytyväisiä silloin, kun isät kokivat tulleensa huomioiduksi terveydenhoitajan ottaessa 

heidät mukaan keskusteluun. (em. 2006, 81.) 

 

Tässä luvussa olen esitellyt tutkimukseni pääteemat, sekä niihin liittyvää keskustelua 

ja tutkimusta. Seuraavaksi siirryn esittelemään tutkimukseni teoriaa ja tutkimusmene-

telmää. 
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3. Teoreettis-metodologinen viitekehys  
 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi 
 

Tutkimukseni teoriapohja nojaa sosiaaliseen konstruktionismiin. Tähän tutkimukseen 

se tuntui erityisen sopivalta lähtökohdalta, sillä aineistoni analyysissa soveltamani 

diskurssianalyysi pohjautuu myös sosiaaliseen konstruktionismiin (esim. Helkama, 

Myllyniemi & Liebkind 2001, 225; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12). Tutkimukseni 

kannalta olennaista on erityisesti se, että sosiaalisessa konstruktionismissa annetaan 

tilaa kielen luomille merkityksille. Juuri kielelliset merkitykset ovatkin analyysini 

keskiössä. Lisäksi aineistoni tuntuu sopivan hyvin tähän teoreettiseen perinteeseen, 

kun kyseessä on haastatteluaineisto. 

 

Sosiaaliseksi konstruktionismiksi kutsutaan tutkimussuuntausta, jonka kiinnostus 

kohdistuu sosiaalisen todellisuuden ja merkitysten rakentumiseen. Keskeisenä ajatuk-

sena on käsitys todellisuuden rakentumisesta vuorovaikutuksessa ympäröivän maail-

man kanssa. Kieli on tässä prosessissa merkittävässä roolissa, ja siksi sen tutkiminen 

katsotaan tärkeäksi. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12.) Sosiaalisessa konstruktio-

nismissa ihmistä tarkastellaan täysin sosiaalisena olentona – myös mielen katsotaan 

olevan vuorovaikutuksen tuote. Ihminen syntyy tiettyyn kulttuuriin ja oppii kyseisen 

kulttuurin kielen. Siksi halutessaan ymmärtää ihmistä on ymmärrettävä se merkitys-

järjestelmä jossa ihminen on mukana niin rakentajana kuin ylläpitäjänä. (Helkama 

ym. 2001, 69.) 

 

Sosiaalisessa konstruktionismissa kieltä ei ajatella vain itseilmaisun keinona, vaan 

kiinnostus kohdistuu siihen, mitä kielellä tehdään (Burr 1995, 7). Kielenkäyttö näh-

dään aktiivisena sosiaalisena toimintana, jolla voidaan muun muassa rakentaa ja uu-

distaa tietoa (Nikander 2001, 283), tuottaa sekä rakentaa käsitystä itsestämme ja toi-

sista ihmisistä (Burr 1995, 44), muodostaa identiteettiämme (Benwell & Stokoe 2006, 

4) ja niin edelleen. Merkittävä ominaisuus kielessä on se, että se voidaan irrottaa ny-

kyhetkestä, eikä se ole vain kasvokkaista vuorovaikutusta. Ihmiset voivat siis esimer-

kiksi puhua asioista, jotka eivät ole läsnä juuri sen hetken vuorovaikutustilanteessa, 
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sekä asioista joita he itse eivät ole koskaan kokeneet. Tämä tekee kielestä merkitysten 

kirjon, joka voi säilyä pitkään. (Berger & Luckmann 1994, 48.)  

 

Bergerin ja Luckmannin (1994) mukaan keskustelu on merkittävin todellisuutta yllä-

pitävä mekanismi ihmisen elämässä. Ihmisen identiteettiä ylläpidetään, muunnetaan 

sekä rakennetaan jatkuvasti keskustelun kautta. Myös jokapäiväinen, pinnallinen ja 

arkinen keskustelu ylläpitää subjektiivista todellisuutta, koska se käsittelee itsestään 

selvänä pidettyjä rutiineja. Keskustelu ylläpitää todellisuutta, mutta se myös muuntaa 

sitä; jos jostain asiasta lakataan puhumasta, alkaa sen subjektiivinen todellisuus hei-

kentyä. Toisaalta taas jotkut itsestäänselvyydet voivat heikentyä ja toiset taas voimis-

tua sen mukaan, mistä puhumme tai lakkaamme puhumasta. Kielellä on siis maailmaa 

”todentava” merkitys: se sekä toteaa että toteuttaa sen. (em. 172-173.) 

 

Koska kielenkäyttö nähdään aktiivisena toimintana, myös tieto on aina sosiaalisesti 

neuvoteltua. Tieteen kieli ei siis ongelmattomasti heijastele kielen ulkopuolisia ilmiöi-

tä. Se mitä sanoja käytämme kuvaillessamme maailmaa on riippuvainen sosiaalisista 

prosesseista ja vuorovaikutuksesta. Toisin sanoen se, kuinka kuvaamme maailmaa, 

kertoo siitä, mitä pidämme keskeisenä. (Nikander 2001, 282-283.) Myös tämä tutki-

mus mukailee tätä ajatusta. Näin ollen oma tutkimustulokseni ei pelkästään kuvaa ul-

kopuolista todellisuutta, vaan omatkin tutkijana tekemäni tulkinnat ovat tietystä näkö-

kulmasta tehtyjä konstruktioita.  

 

Myös yhteiskunnan nähdään rakentuneen sosiaalisessa prosessissa. Berger ja Luck-

mann (1994) esittävät yhteiskunnan muodostuvan ulkoistamisen, objektivaation ja 

sisäistämisen dialektisessa prosessissa. Nämä kolme tekijää eivät esiinny aikajärjes-

tyksessä, vaan ilmentävät koko yhteiskuntaa samanaikaisesti. Yksittäinen ihminen 

osallistuu yhteiskunnan dialektiikkaan, kun hän ulkoistaa olemuksensa sosiaaliseen 

maailmaan sekä sisäistää maailman objektiivisena todellisuutena. Ihminen tuottaa jat-

kuvasti yhteiskunnallisen järjestyksen, eikä sitä voi nähdä biologisesti määrättynä. 

Yhteiskunnallista järjestystä voi ymmärtää siis vain ja ainoastaan inhimillisen toimin-

nan tuotoksena, ja vain ihminen voi varmistaa yhteiskunnallisen järjestyksen säilymi-

sen toiminnallaan. (em. 64-65, 147.) 
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Bergerin ja Luckmannin (1994) teoksessa instituutioitumisen tarkasteluun kiinnitetään 

paljon huomiota. Instituutioita syntyy kun yhteiskunnan tuottaminen totunnaistuu, ja 

asioista tulee rutiininomaisia, selviöinä pidettyjä. Instituutioitumista esiintyy lähes 

jokaisessa sosiaalisessa tapahtumasarjassa; se on seurausta totunnaistumisesta ja 

energian säätelystä. Vaikka instituutioita muodostuu yleensä suuriin yhteisöihin, syn-

tyy instituutioitumisprosessi myös silloin, kun kaksi toisilleen tuntematonta henkilöä 

kohtaavat. Ajan kuluessa instituutioista tulee objektiivisia; ulkoisia ja pakottavia tosi-

asioita, eikä niitä enää yhdistetä yksilöihin. Esimerkiksi isyys voidaan nähdä tällaise-

na instituutiona. (em. 66-68, 71.) Neuvola voidaan myös ymmärtää tällaiseksi vakiin-

tuneeksi yhteiskunnalliseksi instituutioksi. Kysyessäni miten isät rakentavat isyyttään 

neuvolassa voin siis ehkä tuoda näkyviin isyyttä ja neuvolaa institutionaalisina käy-

täntöinä.  

 

Täsmentääkseni sosiaalisen konstruktionismin luonnetta on tarpeen vielä esitellä sen 

keskeisiä periaatteita. Käyn läpi näitä Vivien Burrin (1995, 3-5) laatiman tiivistyksen 

kautta:  

 

1) Kriittisyys itsestään selvää tietoa kohtaan 

Sosiaalisessa konstruktionismissa ajatellaan, että havaintomme maailmasta eivät hei-

jasta suoraan sen todellista luonnetta, eikä konventionaalinen tieto myöskään perustu 

objektiiviseen ja virheettömään näkemykseen maailmasta. Siksi on tärkeää suhtautua 

kriittisesti käsityksiimme ympäröivästä maailmasta. 

2) Historiallinen ja kulttuurinen erityisyys 

Ymmärtämisemme tavat, kuten myös käyttämämme kategoriat ja käsitteet riippuvat 

historiasta ja siitä kulttuurista, jossa elämme. Esimerkiksi käsitys lapsuudesta on 

muuntunut huomattavasti vuosikymmenten aikana. Nykyään lasten kasvatus nähdään 

hyvin eri tavoin, kuin vaikka viisikymmentä vuotta sitten. 

3) Sosiaalisissa prosesseissa ylläpidetään tietoa Tietomme maailmasta rakennetaan 

jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Se mitä pidämme totuu-

tena tällä hetkellä ja tässä kulttuurissa on seurausta niistä sosiaalisista prosesseista, 

joissa olemme osallisena. Tästä syystä sosiaalisessa konstruktionismissa ollaan kiin-

nostuneita kielenkäytöstä.  

4) Tieto ja sosiaalinen toiminta ovat yhteydessä toisiinsa Jokaiseen käsitykseen maa-

ilmasta liittyy tietynlaista toimintaa ja samalla se sulkee jonkin toiminnan pois. Esi-
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merkiksi se, miten ymmärrämme alkoholismin (sairautena vs. rikoksena) määrittelee 

sitä, millainen toiminta sitä kohtaan on sopivaa (hoito vs. vankila). Tällä tavoin jotain 

toimintaa voidaan ylläpitää ja sulkea pois muita. 

 

Konstruktionismin hyödyllisyys teoreettisena viitekehyksenä perustuu siis tämän 

suuntauksen tapaan ottaa tarkastelun kohteeksi itsestäänselvyyksiä. Näiden itsestään-

selvyyksien esiintuominen voi saada aikaan muutoksia, esimerkiksi juuri isyyden ja 

neuvolan yhteistyössä. Onkin perusteltua tuoda esiin muun muassa sitä, millaista 

isyys on tänä päivänä kulttuurissamme ja miten neuvolassa ymmärretään isyys tänä 

päivänä, sillä kuten edellä toin esiin; juuri tieto vaikuttaa siihen, kuinka toimimme. 

 

Vaikka sosiaalinen konstruktionismi voidaan tiivistää lyhyesti ja ytimekkäästi, on sen 

kenttä kuitenkin laaja ja monimuotoinen. Seuraavaksi käsittelen lyhyesti tätä moni-

muotoisuutta ja sosiaalisen konstruktionismin kohtaamaa kritiikkiä. 

 

3.1.1 Sosiaalisen konstruktionismin monimuotoisuus ja kritiikki 
 

Sosiaalisen konstruktionismin kenttä on laaja, ja sen sisällä voi nähdä paljon yhtäläi-

syyksiä ja eroja. Tämän takia ei voida puhua yhtenäisestä sosiaalisesta konstruktio-

nismista (Burr 2003, 15). Konstruktionismin voikin sanoa jakaantuneen kuppikuntiin, 

jotka vaihtelevat esimerkiksi kieleen kohdistuvan kriittisyyden mukaan (Gergen 1998, 

42). Yksi tapa, joka on jakanut konstruktionismia liittyy sen tutkimukselliseen ottee-

seen. Tällöin sosiaalisen konstruktionismin tutkimuksellinen ja teoreettinen ote on 

voitu jakaa kahteen isompaan muotoon. Mikrososiaalisessa konstruktionismissa pai-

notetaan jokapäiväisiä diskursseja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Maailma 

ymmärretään useiden versioiden kautta, jotka riippuvat näistä ihmisten välisistä dis-

kursseista, eikä ”todellista”, vuorovaikutuksen ulkopuolista maailmaa voida selittää. 

(Burr 2003, 20-22.) 

 

Makrososiaalinen konstruktionismi taas huomioi kyllä kielen konstruktiivisen voi-

man, mutta näkee sen olevan yhteydessä sosiaalisiin suhteisiin ja institutialisoitunei-

siin käytäntöihin. Makrososiaalisessa konstruktionismissa painotetaankin vallan mer-

kitystä, ja tutkimuksen kohteena on ollut muun muassa erilaiset sosiaalisen epätasa-
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arvon ilmentymät, kuten sukupuoli, rotu ja etnisyys sekä mielenterveys. Sosiaalisen 

konstruktionismin makro- ja mikroversioita ei kuitenkaan tulisi nähdä täysin erillisinä 

toisistaan. (Burr 2003, 20-22.) Esimerkiksi Wetherell (1998) on esittänyt, että tutki-

joiden tulisi huomioida se tilanne, missä selonteot tapahtuvat, kuin myös ne institutio-

naaliset käytänteet ja sosiaaliset rakenteet, joissa nämä rakennetaan. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi ei kuitenkaan ole ongelmaton ajattelutapa (Gergen 

1998). Se on levinnyt laajalle tieteisiin, ja sosiaalisen konstruktionismin käsitteistöä 

käytetään myös käytännön työssä, kuten terapiassa ja sosiaalityössä. Itse konstruktio-

nismin voi nähdä yhtenäisenä ajatuksena maailmasta, mutta toisaalta se voidaan näh-

dä myös joukkona vaihtelevia, osittain päällekkäisiä keskusteluja joissa painotetaan 

eri asioita. Tällöin konstruktionismi näyttäytyy sellaisena, jossa mitään ei ole säädetty 

saati lyöty lukkoon, edes ajatusta konstruktionismista itsestään. (em. 33-34.) Ongel-

mallista on myös se merkitysten kirjavuus, jotka samatkin käsitteet voivat konstruk-

tionismin sisällä saada. Konstruktionistisen suuntauksen sisällä on ollut myös kiiste-

lyä todellisuuden luonteesta. Keskustelu on jakautunut realistien ja relativistien kes-

ken. Realistit näkevät, että ulkoinen maailma on olemassa meidän representaatiois-

tamme huolimatta. Relativistit taas ajattelevat, että vaikka ulkoinen todellisuus olisi-

kin olemassa, meillä ei ole siihen pääsyä. Ainoa mihin voimme saada kosketuksen, 

ovat erilaiset representaatiot maailmasta. (Burr 2003, 22-26.) 

 

Lynchin (1998, 14) mukaan konstruktionismi ja postmodernismi yhdistetään usein 

väitteeseen, ettei siinä ole keskusta, ei perusolettamusta, ei kaiken kattavaa määritel-

mää eikä yhteistä metodia. Lynch esittääkin, että konstruktionismin omaksuneet oh-

jelmat ja liikkeet ovat vaihteleva ja hatarasti yhtenäinen joukko, joita sitoo toisiinsa 

ainoastaan nimi, muutamat tunnuslauseet ja sanan ”konstruktio” käyttö. Bergerin ja 

Luckmannin teoksesta hän toteaa, ettei sitä pidä mieltää avainkäsitteiden tai teorian 

alkulähteeksi, vaan yksinkertaisesti selkeälukuiseksi teokseksi sosiaalisesta konstruk-

tionismista. (em. 24, 29.)  

 

Myös diskurssianalyysin moraali on saanut osakseen kritiikkiä. Carla Willigin (1998) 

mukaan diskurssianalyysin ja dekonstruoimisen vahvuus on siinä, että se voi osoittaa 

asioiden voivan olla toisinkin. Kuitenkin liian usein diskurssianalyytikot karttavat tätä 

osoittamista, koska pelkäävät uusien konstruktioiden esiin tuomista, ja sitä että nämä 
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konstruktiot ovat entistäkin huonompia. Sen sijaan he jättäytyvät syrjään, tarkkaili-

joiksi ja kommentoijiksi. (em. 94-96.) Dekonstruktion ja muutoksen mahdollisuuden 

esiin tuominenkaan ei kuitenkaan ole toteutettavissa ongelmitta; tutkija saattaakin 

monimutkaistaa kategorioita ja ihmisryhmien väliset erot saattavat kasvaa liian suu-

riksi, jolloin emme voi puhua enää esimerkiksi naisista naisina tai mustista mustina 

(Burr 1998, 16).  

 

3.1.2 Isyyden konstruoitu luonne 
 

Koska tutkimukseni käsittelee isyyden rakentumista neuvolassa ja pohjaa siis laa-

jemmin sosiaaliseen konstruktionismiin, tuon vielä lyhyesti esiin keskustelua isyyden 

konstruoidusta luonteesta. Ensin esittelen keskustelua isyyden rakentumisesta tietees-

sä, sekä sitä millaiseksi isyys rakentuu tämän päivän keskusteluissa. Lopuksi kiinnitän 

myös huomion sosiaalipoliittiseen näkökulmaan, ja esittelen isien etuudet Suomessa. 

Kaikki nämä avaavat näkemystä siitä, miten isyys on sosiaalisesti rakentunut instituu-

tio. 

 

Yhden näkökulman isyydestä rakentuvaan keskusteluun tuo Kirsi Eräranta (2007), 

joka on tarkastellut psykososiaalisen tiedon vaikutusta isyyteen ja siihen millaisia 

toimintamalleja isät tästä tiedosta saavat. Eräranta käyttää aineistonaan isäaiheisia, 

asiantuntijatietoon perustuvia julkaisuja, ja tunnistaa näistä kaksi diskurssia2

                                                 
2 Äitikeskeisen hoivan diskurssi ja jaetun vanhemmuuden diskurssi ovat alunperin Jaana Vuoren 
(2001, 125-143) esiintuomia käsitteitä, joihin Eräranta (2007) tutkimuksessaan nojaa. 

, joiden 

kautta rakentuu erilaiset mahdollisuudet isänä olemiselle. Äitikeskeisen hoivan dis-

kurssissa psykososiaalisen tiedon kohteena on lapsi. Painopiste on lapsen kehityspsy-

kologiassa ja isyys painottuu ennen kaikkea biologiseen siteeseen. Jaetun vanhem-

muuden diskurssissa taas psykososiaalisen tiedon keskiössä on lapsen lisäksi mies 

itse. Miehisyyttä tarkastellaan suhteessa elämänkaareen, ja kysymyksenä on miehen 

oma halu vanhemmuuteen. Biologisuuden sijaan painotetaan miehen ja lapsen kiin-

tymyssuhdetta. Kun äitikeskeisen hoivan diskurssissa isän identiteetti katsotaan anne-

tuksi, on se jaetun vanhemmuuden diskurssissa ennemminkin problematisoiva. Nämä 

kaksi rinnakkaista diskurssia näyttävät sen, ettei isyyttä voida katsoa yhdeksi ja muut-

tumattomaksi, vaan miehillä on eri tiloja mistä valita. (em. 83-105.) Erärannan tutki-
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mus asettuu lähelle omaa tutkimustani sen tuodessa esiin sitä, miten isyys rakentuu 

keskusteluissa. Samalla se tuo esiin tämänkin tutkimuksen kannalta tärkeää näkökul-

maa siitä, että isyys ei ole vain yhdenlaista, vaan se on ympäristön kanssa vuorovaiku-

tuksessa muodostuva monitahoinen asia. 

 

Anna Dienhart (1998) kritisoi tieteen tapaa keskittyä usein kysymykseen siitä, minkä-

lainen isyys on vallitsevaa nykyään ja mitä tästä seuraa tulevaisuudessa. Dienhartin 

mukaan olisi syytä esittää myös toisenlaisia kysymyksiä, joilla tavoitettaisiin isyyden 

moninaisuus perhe-elämässä. Vaikka hän ei kielläkään perinteisen ja ei-perinteisen 

isyyden olemassaoloa, Dienhart katsoo että tutkimuksessa ne voivat rajoittaa kyky-

ämme tavoittaa isyyden moninaisuutta, sillä tässä on vain kaksi isyyden vaihtoehtoa. 

Kun katsomme isyyttä sosiaalisen konstruktionismin linssin läpi, voimme tavoittaa 

ilmiön moninaisuuden. (em. 8-11.)  

 

Myös Lupton & Barclay (1997) tuovat esiin isyyden monet ulottuvuudet. Isyyden 

merkitys länsimaisessa yhteiskunnassa on ristiriitainen ja jännitteinen ja tämä vaikut-

taa siihen, miten miehet näkevät itsensä isänä ja toteuttavat isyyttään. Ristiriitaa herät-

tää muun muassa se, että isyys nähdään usein nykyajan miehen mahdollisuutena il-

maista hoivatunteita ja ottaa samanarvoinen rooli vanhemmuuteen äidin kanssa. Tällä 

uuden isyyden muodolla on vaikutusta perhe-elämään ja sen muutokseen, mutta se 

myös haastaa perinteisen käsityksen miehisyydestä. Kuitenkin tämä uudenlainen isyys 

on vain yksi niistä vallitsevista käsityksistä, jotka kertovat siitä, kuinka miesten olete-

taan olevan. Lupton & Barclay painottavat isyyttä sosiokulttuurisena ilmiönä, jolloin 

isyys ei ole erillään yhteiskunnasta ja kulttuurista, vaan se ilmenee näiden käsitteiden 

kautta. Kieli ja se kuinka puhumme isyydestä, vaikuttavat tapaamme ymmärtää ja ko-

kea isyys. Siispä ne diskurssit joita käytämme isyydestä, osoittavat sen miten ymmär-

rämme isyyttä. Nämä käytettävissä olevat diskurssit ovat yhteydessä tiettyyn aikaan. 

(em. 1-5.) 

 

Edellä olen esitellyt keskustelua isyyden sosiaalisesta luonteesta ja moninaisuudesta. 

Puhuttaessa isyyden sosiaalisesta rakentumisesta, on otettava huomioon myös isyyden 

sitoutuminen instituutioihin, lakeihin sekä politiikkaan. Myös esimerkiksi työkulttuu-

rilla on vaikutuksia isyyteen, sillä kaikki työkulttuurit eivät mahdollista aikaa emotio-
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naaliselle osallistumiselle. (Hobson & Morgan 2002, 6, 9.) Huttusen (2001, 203) mu-

kaan työelämässä erityisen tärkeää olisi tukea isyyttä niin arvo- kuin asennepuolella.  

 

Vanhempainvapaa on perhepoliittinen järjestelmä ja sillä pyritään antamaan tukea an-

siotyön ja pienten lasten hoidon yhteensovittamiseen. Lainsäädäntö ohjaa sitä, millais-

ta arkemme on perheessä ja työpaikoilla. (Lammi-Taskula 2004, 167.) Suomessa isä 

voi pitää kolmen viikon isyysvapaan äitiys- ja vanhempainvapaakautena. Sen lisäksi 

isät ja äidit voivat jakaa noin kuuden kuukauden mittaisen vanhempainvapaan halua-

mallaan tavalla. Isiä kannustetaan käyttämään vanhempainvapaata tarjoamalla kaksi 

ylimääräistä vapaaviikkoa ainoastaan isälle, jos tämä käyttää vähintään kaksi viikkoa 

vanhempainvapaan lopusta. Tätä neljän viikon vapaata kutsutaan isäkuukaudeksi. 

Myös työyhteisöt hyötyvät näistä uudistuksista, kun päivärahaa, jota maksetaan kor-

vaukseksi vanhempainvapaan palkasta, on korotettu. Lisäksi vuosilomapalkat, jotka 

on maksettu vanhempainvapaan aikana korvataan aiempaa runsaammin. On katsottu, 

että perhevapaasta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. Perhevapaata kannustetaan 

pitämään myös vetoamalla siihen, kuinka mies voi näin vaikuttaa työpaikan asen-

neilmastoon. (www.isyys.net)  

 

Lammi-Taskulan (2004, 168) mukaan äidin ollessa vanhempainvapaalla puhutaan 

usein ”äitiyslomasta”, koska se liitetään niin vahvasti äideille kuuluvaksi vapaaksi. 

Kuitenkin se, pitääkö isä vanhempainvapaata vaikuttaa isän ja lapsen suhteeseen, 

mutta myös äidin työelämään ja muuhun elämään. Kivimäki (2001) on todennut, että 

vaikka annetaan ymmärtää, että vanhemmilla olisi vapaus valita esimerkiksi se, kum-

pi vanhemmista jää pitkälle perhevapaalle, tätä vapautta kuitenkin rajoittavat muun 

muassa kulttuuriset käsitykset hyväksyttävistä ratkaisuista, naisten ja miesten tuloerot 

ja työpaikkojen mallit ja toimintatavat perhevapaiden pitämisestä. Voidaan siis sanoa, 

että hoitovapaan käytössä ei ole kyse valinnan vapaudesta. (em. 90-91.) Myös Huttu-

nen (1999, 174) on todennut, että miesten odotetaan edustavan työpaikoillaan erään-

laista poikamieskulttuuria, jossa isyyttä ja lapsia ei tuoda esiin, eikä niiden anneta häi-

ritä työntekoa. 

 

Isyyden rakentumista tarkastellessa on syytä pohtia myös kulttuurin vaikutusta. Esi-

merkiksi Lupton & Barclay (1997) ovat tarkastelleet isyyttä populaarimediassa. He 

tarkastelivat muun muassa valtavirran tv-ohjelmia ja elokuvia, miehille suunnattua 

http://www.isyys.net/�
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self-help -kirjallisuutta, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, lastenhoito-oppaita ja niin edel-

leen. Lupton & Barclay toteavat, että populaariset representaatiot isyydestä, kuten 

myös tieteelliset kirjoitukset, määrittelevät käsitystä siitä, millainen on ”hyvä” ja 

”huono” isä. He kuitenkin painottavat, että ihmisten reaktiot populaariseen mediaan 

vaihtelevat, joten median vaikutus isyyteen vaihtelee. (em. 62, 91-92.)  

 

Isyyttä suomalaisessa kaunokirjallisuudessa tutkinut Jokinen (2004) toteaa, että kau-

nokirjallisuudessa voi nähdä herkästi kulttuuriset muutokset. Kaunokirjallisuus pystyy 

usein käsittelemään asioita, jotka ovat vasta juuri ja juuri tulleet mahdolliseksi sanoa. 

Toisaalta kaunokirjallisuudessa voidaan myös toistaa kulttuurissamme olevia valtavir-

ran tarinoita. (em. 196.) Myös palkintoja haalinut tuore suomalainen dokumenttielo-

kuva ”Miesten vuoro” on mielestäni hyvä esimerkki siitä, kuinka isyys tuodaan kult-

tuurissamme esiin. Pääosassa elokuvassa on suomalainen mies. Isyyden tärkeä asema 

miehelle tuodaan esiin muun muassa puheella kuolleesta lapsesta, avioerossa menete-

tystä lapsesta ja omasta isästä. Mielestäni elokuva on yksi merkki siitä, millä tavalla 

juuri suomalainen mies voi isyyttään rakentaa, millaisia tunteita tuntea ja miten niistä 

puhua. 

 

Yllä olen esitellyt tutkimukseni teoreettista viitekehystä tuoden esiin yleistä näkökul-

maa sosiaaliseen konstruktionismiin sekä siihen kohdistunutta kritiikkiä. Lisäksi olen 

sitonut tutkimukseni pääteemaa, isyyttä sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaan. 

Seuraavassa luvussa kerron tässä tutkimuksessa käytettävästä tutkimusmenetelmästä. 

 

3.2 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 
 
Tässä tutkimuksessa analysoin aineistoa diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysi 

tuntui mielekkäältä monestakin syystä. Ensinnäkin tutkimuskysymykseen isyyden 

rakentumisesta neuvolapuheessa diskurssianalyysi tuntui antavan sopivat välineet. 

Aineistoni koostuu haastatteluista ja kiinnostukseni kohdistuu kielenkäyttöön. Dis-

kurssianalyysissa ollaan kiinnostuneita juuri kielenkäytöstä toimintana, mutta koska 

sen tutkimuksen kenttä ei ole selvärajainen, se antaa tilaa erilaisille ratkaisuille (Joki-

nen & Juhila, 1999, 54-55). Diskurssianalyysia voidaan luonnehtia myös väljäksi vii-

tekehykseksi (esim. Potter & Wetherell 1987, 175; Suoninen 1992, 125). Tällainen 
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vapaus tuntui sopivan juuri tähän tutkimukseen ja tälle aineistolle, sillä halusin lähteä 

liikkeelle mahdollisimman vapain käsin ja antaa aineistolle tilaa. Myös teoreettinen 

viitekehykseni, sosiaalinen konstruktionismi vahvisti diskurssianalyysin valintaa, sillä 

diskurssianalyysin teoreettinen pohja on sosiaalisessa konstruktionismissa (ks. esim. 

Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12).  

 

1960- ja 1970 luvuilla tapahtui niin sanottu kielellinen käänne, jolloin eri tieteenalat 

kiinnostuivat kielestä ja sen suhteesta yhteiskuntaan keskittyen todelliseen kielenkäyt-

töön, ihmisiin ja yhteisöihin. Diskurssintutkimuksen kannalta merkittävää oli kielen-

käytön muodostuminen keskeiseksi tutkimuskohteeksi niin yhteiskuntatieteellisessä 

kuin humanistisessa tutkimuksessa. Kieltä ei enää tarkasteltu rakenteena, vaan huo-

miota alettiin kiinnittämään kielenkäyttöön sekä siihen kontekstiin, jossa tämä tapah-

tui. Diskurssianalyysilla tarkoitettiin uudenlaista tapaa tutkia ihmisten kielenkäyttöä 

aidoissa tilanteissa ja yhteisöissä. Tästä lähtökohdasta diskurssintutkimus ja siihen 

liittyvät käsitteet ovat lähteneet laajenemaan. Kuitenkin tämä merkitysten paljous 

voidaan osaksi palauttaa diskurssin käsitteen kaksoisfokukseen: se liittyy lausetta suu-

rempiin kokonaisuuksiin eli siihen miten kieli on järjestäytynyt tietyllä tavalla, sekä 

itse kielenkäyttöön kontekstissaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 23-24.) 

 

Diskurssianalyysin yksinkertaisesta määrittelemisestä on tullut hankalaa sen laajan 

levinneisyyden vuoksi. Diskurssianalyysin käsitteen alle mahtuu laaja joukko erilaisia 

analyyttisia valintoja ja käytäntöjä. (esim. Edley 2001, 189.) Tässä tutkimuksessa si-

toudun suomalaisessa yhteiskuntatieteessä vallitsevaan tutkimustraditioon, joka on 

syntynyt vuorovaikutuksessa brittiläisen tutkimusperinteen kanssa (ks. Suoninen 

1999, 17-18). Diskurssianalyysilla tarkoitan Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993a, 9-

10) määritelmää, jonka mukaan diskurssianalyysi tutkii kielen käyttöä ja muuta mer-

kitysvälitteistä toimintaa, ja analysoi tarkasti sitä, miten sosiaalista todellisuutta ra-

kennetaan sosiaalisissa käytännöissä.  

 

Diskurssianalyyttinen tutkimus pohjautuu ajatukseen siitä, että kieli on rakentamassa 

sosiaalista todellisuutta. Kielen ei siis oleteta heijastavan suoraan ulkopuolista maail-

maa, eikä myöskään ihmisen sisäistä, psyykkistä todellisuutta. Tutkimuksen kohteena 

ei siis ole se, mitä voi olla kielen tuolla puolen, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita 

kiinnittymistä sellaiseen ajatteluun, jossa kielen käyttö tulisi erottaa ”oikeasta” todel-
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lisuudesta.3

 

 Kieltä käyttäessä konstruoimme eli luomme merkitykset kohteille, joista 

puhumme tai kirjoitamme. Merkityssysteemit muodostuvat sosiaalisissa käytännöissä, 

eivätkä ne siis vain kumpua yksittäisten henkilöiden pään sisältä. Sosiaalinen todelli-

suus nähdään jatkuvasti rakentuvana ja muuntuvana prosessina. Tämä sosiaalisen to-

dellisuuden moninaisuus näkyy siinä, että yksi ilmiö voidaan merkityksellistää monel-

la tavoin. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 18-25.) Tästä näkökulmasta katsottuna 

kiinnostavaa on juuri se, merkityksellistävätkö haastattelemani isät useilla tavoilla 

isyyttään puhuessaan neuvolassa, ja mitä nämä mahdolliset puhetavat pitävät sisäl-

lään? 

Koska diskurssit rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä, on suotavaa ottaa tarkasteluun 

myös toiminnan konteksti, sillä se vaikuttaa merkityssysteemien rakentumiseen (Joki-

nen ym. 1993b, 29). Lyhyesti sanottuna kontekstin huomioonottaminen tarkoittaa sen 

tiedostamista, että analysoitava toiminta tapahtuu tietyssä ajassa ja paikassa, ja ana-

lysoija pyrkii suhteuttamaan tulkintansa tähän ajatukseen. Tutkimuksesta riippuen 

voidaan huomioida esimerkiksi vuorovaikutuskontekstia, lause- ja episodikontekstia, 

kulttuurista kontekstia ja niin edelleen. (em. 29-33.) Tämän tutkimuksen analyysissa 

tarkastelen muun muassa pieniäkin detaljeja, kuten sanan merkitystä tietyssä lauseyh-

teydessä. Juhilan ja Suonisen (1999, 239) mukaan juuri mitättömiltä vaikuttavat yksi-

tyiskohdat voivatkin osoittautua tärkeiksi johtolangoiksi analyysissa. Pyrin myös jos-

sain määrin kulttuurisen kontekstin tarkasteluun kiinnittäen huomion esimerkiksi nii-

hin oletuksiin, joita isät tekevät paikastaan neuvolassa ja siihen, mitä he isänä neuvo-

lajärjestelmältä odottavat. Aineistoni voi tuoda esiin joitain isien yleisesti jaettuja ”to-

tuuksia”. 

 

Mielenkiintoni tähän tutkimukseen lähti laajemmasta kiinnostuksesta isyyttä ja sen 

moninaisuutta kohtaan ja koska neuvola on yhteiskunnallinen instituutio, uskon isien 

neuvolapuheen nivoutuvan laajempaan puheeseen isyydestä. Koska aineistoni on kui-

tenkin suhteellisen pieni, pyrin olemaan maltillinen kulttuuristen tulkintojen suhteen, 

ja ajattelemaan niitä enemmänkin kulttuurisina mahdollisuuksina kuin laajempina 

                                                 
3 Toisaalta kielen ja todellisuuden yhteenkietoutuvuudesta on keskusteltu ontologisen konstruktionis-
min ja episteemisen konstruktionismin kautta. Lyhyesti sanottuna ontologinen konstruktionismi uskoo 
tekstien ja puheen ulkopuolella olevan ei-diskursiivisia maailmoja, kun taas episteeminen konstruktio-
nismi ei suostu ottamaan kantaa kysymykseen siitä, onko kielen ulkopuolella todellisuutta. (Juhila 
1999a, 162.) 
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yleistyksinä (ks. Suoninen 1997, 28). Tutkijana minulla on siis mahdollisuus valita, 

mihin kontekstiin keskityn tai mitä korostan. Kuitenkin on hyvä huomioida myös 

muiden kontekstien läsnäolo, esimerkiksi se, miten aineisto on kerätty (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 31). Tätä tulen pohtimaan vielä tutkielmani lopussa. Kaiken kaikki-

aan tiedostan sen, että kielen käyttö ei koskaan ole satunnaista – se mitä kielellä teh-

dään ja kuinka sitä käytetään vaihtelee kontekstin mukaan (em. 29). 

 

Ajatus kulttuurisesta kontekstista lähenee myös käsitettä tekstin intertekstuaalisuudes-

ta (Jokinen ym. 1993b, 32). Tällä viitataan lyhyesti sanottuna ajatukseen siitä, että 

kielenkäyttö on aina suhteessa toisiin kielenkäyttötilanteisiin. Teksti tai puhe ei synny 

tyhjälle pohjalle, vaan sillä on yhteys muihin teksteihin tai puheisiin. Intertekstuaali-

suus yhdistää diskurssintutkimuksen yhteiskunnan, kulttuurin sekä historian tutki-

mukseen: sanoihin liittyy niiden historia ja aikaisemmat käyttöyhteydet – sosiaaliset, 

poliittiset ja kulttuuriset merkitykset ja kontekstit. Tutkimuksen teossa tämä ohjaa 

diskurssintutkijaa katsomaan myös yli varsinaisen kielenkäyttötilanteen. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009, 117, 120.) 

 

3.2.1 Käsitteiden määrittelyä – diskurssi vai tulkintarepertuaari 
 

Termille diskurssi ei ole yhtä selkeää määritelmää (esim. Pietikäinen & Mäntynen 

2009, 22; Potter & Wetherell 1987, 6; Taylor 2001, 8). Diskurssintutkimus on moni-

tieteistä, joten myös käsitteestä tulee tällöin moniselitteinen. Eri tieteenaloilla tutkijat 

voivat käyttää käsitettä eri merkityksessä, mikä johtuu osin tieteenalojen eroista. Li-

säksi diskurssintutkimuksen kehittyessä syntyy käsitteille uusia merkityksiä. Diskurs-

sintutkijan tuleekin selvittää oma paikkansa tässä käsitteiden verkossa. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 22.)  

 

Tässä tutkimuksessa käytän diskurssin sijaan tulkintarepertuaarin käsitettä. Jokisen 

ym. (1993b) mukaan repertuaarin käyttö istuu luontevimmin tutkimuksiin, joissa eri-

tellään tarkasti arkisen kielen käytön vaihtelevuutta. Diskurssin käsite sopii taas pa-

remmin sellaisin tutkimuksiin, joissa painotetaan esimerkiksi valtasuhteiden analyy-

siä. (em. 27-28.) Potter ja Wetherell (1987) määrittelevät tulkintarepertuaarin koostu-

van toistuvasti käytetyistä termeistä. Repertuaari rakentuu rajoitetusta määrästä terme-
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jä, joita käytetään tietyn tyylisesti ja kieliopillisesti samalla tavalla. Usein repertuaari 

rakentuu samantyyppisistä metaforista ja kielikuvista. (em. 149.) Toisin sanoen tul-

kintarepertuaarit ovat suhteellisen yhtenäisiä tapoja puhua objekteista ja tapahtumista. 

Lähtökohtaisesti tärkeää tulkintarepertuaareja tutkittaessa on se, että tutkija tuntee 

oman aineistonsa. Tällöin tutkijan on helppo huomata tiettyjä kaavoja puheessa, jotka 

toistuvat esimerkiksi haastatteluaineistossa eri ihmisten välillä. (Edley 2001, 198.) 

Diskurssit ja repertuaarit ovat aina seurausta tutkijan tulkintatyöstä. Analyysissa ei 

siis ole kyse siitä, että tutkija vain mekaanisesti raportoisi tekstin ominaisuuksia, vaan 

kyse on perustellusta tulkinnasta, joka on seurausta tutkijan ja aineiston vuoropuhe-

lusta. (Jokinen ym. 1993b, 28.) 

 

3.2.2 Tutkijan asema diskurssianalyysissa 
 

Mielestäni on tarpeellista käsitellä vielä lyhyesti tutkijan positiota diskurssianalyytti-

sessä tutkimuksessa. Tässä tarkoitan sitä tapaa, miten tutkija suuntautuu aineistoonsa. 

Käsittelen tätä Kirsi Juhilan (1999b) jaottelulla siitä, millaisia positioita diskurs-

sianalyytikon on mahdollista ottaa suhteessa tutkimuskohteeseensa. Suhde tutkimus-

aineistoon tarkoittaa sitä, mistä näkökulmasta tutkija tarkastelee aineistonsa kielen-

käyttöä. Käyttäen erilaisia tutkijan paikkaa pohtivia diskurssianalyyttisia kirjoituksia, 

Juhila kategorisoi kolme erilaista tutkijan positiota: analyytikon, asianajajan ja tulkit-

sijan. Juhila painottaa kuitenkin näiden joustavuutta; tutkijalla on mahdollisuus vaih-

taa positiota eri tutkimuksissa ja myös saman tutkimuksen sisällä tutkimuskysymysten 

ja tutkimusintressien mukaan. Tutkijan on kuitenkin hyvä tiedostaa positionsa ja tuo-

da ne esiin myös lukijoille. (em. 201-203.)  

 

Analyytikko pyrkii pitämään osallisuutensa aineistoon mahdollisimman pienenä. Ana-

lyysia suuntaa keskeisesti pyrkimys pitäytyä toimijoiden itsensä relevanteiksi tuomis-

sa asioissa. Tutkijalla ei siis ole analyysia ohjaavaa etukäteistietoa, vaan tieto tulee 

ainoastaan aineistosta. Tällöin tutkimuksen kohteeksi ja tuloksiksi nousee toimijoiden 

itsensä tekemät kuvaukset ja selonteot, eikä tutkijan määrittelyt siitä, mitä kielellises-

sä toiminnassa tapahtuu. Analyytikon tutkimuskohteina ovatkin usein kasvokkaiset 

keskustelut. (Juhila 1999b, 203-204.) 
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Asianajaja pyrkii nimensä mukaisesti tutkimuksellaan ajamaan tai edesauttamaan 

jonkin päämäärän saavuttamista. Aineiston analyysia motivoi ajatus siitä, miten sosi-

aalinen todellisuus voisi rakentua toisin. Asianajaja suhtautuu siis kriittisesti olemassa 

olevana todellisuuteen. Tulkitsija näkee aineiston monenlaisten mahdollisuuksien 

kenttänä, joita voi lukea ja kuunnella useilla eri tavoilla. Tällöin nousee keskeiseksi 

tutkijan ja tutkittavan (aineiston) välinen vuorovaikutus. Tämä vuorovaikutuksellinen 

suhde näkyy selkeästi, jos tutkija on itse kerännyt haastattelemalla aineiston. Itse te-

kemiensä kysymysten sekä fyysisen läsnäolonsa kautta tutkijasta tulee sekä aineiston 

analysoija, että yksi tuottajista. Tutkijan äänen voi tavoittaa tutkimuksessa esimerkiksi 

kysymyksenasetteluista sekä tavoista, joilla tutkija tulkitsee aineistoaan. Analyysissa 

painopiste on vahvasti aineistossa, josta analyysin vihjeiden on löydyttävä. Koska 

käytössä on useita erilaisia tutkimuksellisia resursseja, aineistonkin on mahdollista 

saada puhumaan eri tavoin. Tulkintaresurssien lisäksi tutkijaa ohjaa myös se kulttuuri, 

jossa hän elää ja jonka tietämystä hänellä on. Loppujen lopuksi aineiston tulkintaa 

ohjaa myös se yleisö, jolle tuloksia esitellään. (Juhila 1999b, 207- 214.) 

 

Tässä tutkimuksessa positioni on vahvimmin tulkitsija. Vaikka haastattelemalla kerät-

ty aineisto ei suoranaisesti aseta minua tulkitsijan positioon, katson sen kuitenkin ole-

van yksi positiotani suuntaavista tekijöistä. Tulkitsijan tavoin näen myös, että aineis-

toani on mahdollista käsitellä useilla eri tavoilla, ja tulkintarepertuaarien tutkiminen 

on vain yksi tapa katsoa haastatteluja. Pyrin myös tiedostamaan sen kulttuurisen kon-

tekstin jossa elän, vaikka analyysissani nojaan ennen kaikkea aineistoon. 
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4. Tutkimuksen toteutus  
  

Tutkimukseni aineisto koostuu kymmenen isän yksilöhaastattelusta. Aineiston keruu-

ta pohtiessani punnitsin kahta vaihtoehtoa, haastattelua tai kirjoitettuja kertomuksia. 

Kokemuksia tutkittaessa juuri nämä kaksi tapaa tuntuivat sopivan parhaiten aineiston-

keruun menetelmiksi. Tässä tapauksessa päädyin haastattelumetodiin, koska ajattelin, 

että sen avulla voisin päästä syvemmin aiheen sisälle; haastattelut antaisivat minulle 

tilaa esittää jatkokysymyksiä, jos jokin haastateltavan ajatus niitä herättäisi. Haastatte-

lu- ja kertomusaineiston valintaa pohtiessani mietin myös sitä, kuinka hankala aihe 

mahdollisesti olisi isälle. Neuvolakokemukset eivät ehkä ole arkaluontoinen aihe, 

mutta oletin, että isien voisi olla vaikea kirjoittaa niistä. Nyt jälkeenpäin, kun olen jo 

haastattelut tehnyt, uskon päätyneeni oikeaan ratkaisuun.  

 

Tutkimushaastattelut voidaan jakaa useampaan ryhmään kysymysten valmiuden ja 

sitovuuden perusteella. Strukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan yleensä lomake-

haastattelua. Muut haastattelutyypit luokitellaan yleensä strukturoimattomiin ja puoli-

strukturoituihin haastatteluihin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 43-44.) Teemahaastattelu 

on yksi puolistrukturoidun haastattelun muodoista. Teemahaastattelussa ideana on 

käydä läpi tietyt teemat, jotka toistuvat jokaisessa haastattelussa, mutta kysymysten 

muotoilussa ja järjestyksessä voi esiintyä vaihtelevuutta. (ks. esim. Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2007, 203; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.)  

 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt teemahaastattelua. 

Kuten tutkielmani johdannossa kerron, haastatteluja tehdessä minulla ei siis vielä ollut 

eksaktia tutkimuskysymystä muotoiltuna. Halusin vain saada selville mahdollisimman 

paljon isien neuvolakokemuksista ja katsoa mitä ajatuksia haastatteluista nousee. Tä-

män ajatuksen ohjaamana muotoilin haastattelunrungon. Pääteemoina haastatteluissa 

ovat äitiysneuvola ja lastenneuvola siten, että nämä kaksi jakavat haastattelun osiin. 

Aloitin haastattelut keskustelemalla haastateltavan kanssa äitiysneuvolasta, jonka jäl-

keen siirryin kysymyksiin lastenneuvolasta. Mitenkään jyrkästi en tätä rajannut, vaan 

haastatteluissa edettiin tilanteen mukaan, välillä hyppien teemasta toiseen. Näihin 

kahteen pääteeman sisältyi pienempiä alateemoja, joihin tein itselleni apukysymyksiä 

(ks. liite 2). Apukysymykset olivat minua varten haastattelutilanteessa, enkä ole esit-
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tänyt niitä välttämättä juuri siinä muodossa ja järjestyksessä, kuin mitä olen ne run-

koon kirjannut. 

 

Pääteemojen alla ovat teemat isän asiakkuus neuvolassa, jota varten olen tehnyt tar-

kentavia kysymyksiä, muun muassa kysymykset neuvolan järjestämästä toiminnasta 

isille, sekä neuvolaa kehittävät kysymykset kuten ”Mikä oli parasta?” ja ”Mitä jäit 

kaipaamaan?” olivat tällaisia. Toinen alateema on isyys, jota tarkennan esimerkiksi 

kysymyksillä isän roolista neuvolassa, siitä miten neuvola valmisti tulevaan isyyteen 

ja onko isän osallistuminen neuvolakäynneille tärkeää. Otin tämän teeman esiin siksi, 

että uskoin sen kertovan jotain isien odotuksista ja asenteista neuvolaa kohtaan.  

 

Yhdeksi alateemaksi muodostin vuorovaikutuksen henkilökunnan kanssa, mikä voisi 

liittyä myös aikaisemmin mainitsemaani asiakkuus-teemaan. Tähän teemaan liittyy 

kysymykset esimerkiksi siitä, millaisiksi isät ovat kokeneet mahdollisuutensa keskus-

tella neuvolan henkilökunnan kanssa ja ovatko isät kokeneet voivansa esittää kysy-

myksiä henkilökunnalle. Vuorovaikutus –teema on olennainen tässä tutkimuksessa 

siksi, että jo itsessään vuorovaikutus voi vaikuttaa isän neuvolakokemuksiin pitkälti ja 

samalla se kertoo neuvolan työntekijöille mitä isät heiltä odottavat ja toivovat. Eräs 

teemani oli perheen tukeminen neuvolassa. Tällä pyrin selvittämään sitä, millä tavoin 

neuvolan tavoite koko perheen tukemisesta neuvolakäynnillä näkyy ja miten isät sen 

kokevat. Tätä teemaa avasin esimerkiksi kysymällä keskustellaanko neuvolassa van-

hemmuudesta, ja millä tavoin neuvola on tukenut vanhemmuudessa. Näiden teemojen 

lisäksi pyrin esittämään konkreettisia kysymyksiä siitä, mitä neuvolassa tehdään. Tä-

män kaltaiset konkreettiset kysymykset mahdollisesti auttoivat isiä palauttamaan mie-

leensä neuvolakäyntejä, mutta vastaukset saattavat havainnollistaa myös jotain isien 

kokemuksista.  

 

Haastatteluja tehdessäni pyrin siihen, että isät puhuisivat vapaasti ja vastaukset kysy-

myksiini tulisivat esille isien puheessa kysymättäkin, mikäli nämä olisivat heille tär-

keitä aiheita. Haastattelut olivat hyvin vaihtelevia: moniin kysymyksiin / teemoihin 

isät vastasivat spontaanisti puheensa lomassa, mutta osa haastatteluista eteni suurem-

massa määrin haastattelurungon tukemana. Osa haastateltavista olivat puheliaampia ja 

toiset taas vähäsanaisempia. Uskon tähän vaikuttaneen ainakin sen, että monet isät 

tuntuivat prosessoivan neuvolakäyntejään vasta haastattelussa. Monet haastateltavista 
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totesivatkin, että he eivät olleet aikaisemmin tällaisia asioita pohtineet. Siksi onkin 

mielestäni hyvä kiertää samoja teemoja hieman eri näkökulmista, jotta haastateltavilla 

on aikaa miettiä kysymyksiä ja mahdollisuus vastata niihin mahdollisimman kattavas-

ti. 

 

Haastateltavat olen kerännyt niin sanotun lumipallomenetelmän avulla tuttavieni lähi-

piiristä. Useimmat haastateltavat ovat olleet minulle entuudestaan tuntemattomia isiä, 

joita en ole aiemmin tavannut. Joukossa on myös muutama minulle tuttu isä. Haasta-

teltaviin sain yhteyden niin, että sain tuttaviltani isien sähköpostiosoitteet ja laitoin 

heidän sähköpostiinsa tutkimuspyynnön (ks. liite 1). Sähköpostissa esittelin itseni ja 

kerroin, mistä olen saanut haastateltavan sähköpostiosoitteen. Kuulan (2006, 105) 

mukaan onkin tärkeää, että tutkittavat tietävät, kuinka heidät on tutkimukseen valittu. 

Kun aineistoa kerää tällä tavalla tuttavien avulla, on mielestäni erityisen tärkeää pai-

nottaa tutkimuksen vapaaehtoisuutta, niin ettei kukaan tutkittavista pidä osallistumis-

taan velvollisuutena tai ”ystävän palveluksena”. Niinpä sähköpostiviesteissä kohteli-

aasti kysyin, haluaako vastaaja osallistua haastatteluun ja pyysin palaamaan asiaan, 

mikäli on kiinnostunut tutkimuksesta. Näin pyrin osoittamaan, etten millään tavoin 

pitänyt osallistumista itsestään selvänä. Suurin osa vastasi sähköpostiini ja suostui 

haastateltaviksi, jotkut eivät vastanneet ollenkaan. Kun haastateltavat ottivat yhteyttä, 

sovimme paikan, joka on yleensä ollut Helsingissä tai Tampereella kirjaston ryhmä-

työhuoneessa, mutta myös haastateltavan kotona, työpaikalla tai kahvilassa haastatel-

tavan toiveen mukaan. Haastattelujen pituudet vaihtelevat paljon, lyhin haastatteluista 

kesti 20 minuuttia ja pisin reilun tunnin. Haastattelutilanteet olivat omasta kokemuk-

sestani mukavan rentoja ja uskon että myös haastateltavat kokivat tilanteen mukavak-

si.  

 

Tutkimuspyynnössäni etsin haastateltavaksi isiä tai tulevia isiä, jotka haluaisivat ker-

toa neuvolakokemuksistaan. En siis juurikaan rajannut aineistoani, vaan tutkimukseen 

saivat osallistua niin useamman lapsen isät, kuin vasta isäksi tulevat miehet. Oletuk-

sena kuitenkin oli, että isillä on jonkinlaisia neuvolakokemuksia, joko äitiysneuvolas-

ta, lastenneuvolasta tai molemmista. Näin ollen haastattelin monenlaisia isiä, iät vaih-

telivat reilusta 20 ikävuodesta reiluun 30 ikävuoteen. Myös koulutukset ja elämänti-

lanteet olivat vaihtelevia, mutta suurin osa isistä on korkeakoulutettuja. En kartoitta-

nut laajasti haastateltavien taustatietoja. Tiedustelin ainoastaan, kuinka monta lasta 
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vastaajalla on ja minkä ikäisiä lapset ovat. Kaikki isät asuivat Etelä-Suomessa ja kau-

pungeissa.  

 

Kirjoitin tutkimuspyyntöni mahdollisimman informatiivisesti pyrkien kuitenkin vält-

tämään isien ennakko-oletuksia haastattelusta. Tutkimuspyynnössäni huomioin haas-

tattelututkimuksen eettiset periaatteet kertomalla tutkimukseni pääaiheet, informoi-

malla tutkittavia siitä, mihin haastatteluja käytetään, sekä lupaamalla, ettei heitä tun-

nisteta aineiston perusteella (ks. esim. Kuula 2006, 102). Haastateltaessa ihmisiä yksi-

tyishenkilöinä onkin erityisen tärkeää huolehtia siitä, ettei heidän henkilöllisyytensä 

ilmene tutkimusraportista (Ruusuvuori ja Tiitula 17, 2005). Tunnistamattomuuden 

käsittelin poistamalla aineistosta kaikki tutkittaviin yhdistävät tekijät, kuten nimet, 

asuinpaikat, neuvoloiden nimet ja lastennimet. Olennaista on, että kukaan ulkopuoli-

nen ei pysty päättelemään aineistosta, kenestä henkilöstä on kyse (Kuula 2006, 112). 

Haastattelujen alussa myös kysyin, onko haastateltavalla jotain epäselvää, mitä hän 

haluaisi vielä kysyä ennen haastattelu-osuutta. Suurin osa isistä halusi tietää lisää tut-

kimuksestani. Tutkimusluvassani on myös yhteystietoni siltä varalta, että haastatelta-

ville jälkeenpäin heräisi jotain kysymyksiä.  

 

Kaikki haastattelut on nauhoitettu haastateltavien luvalla. Haastattelut on purettu litte-

roimalla, eli ne ovat muutettu kirjoitettuun muotoon. Litterointiin vaikuttaa tutkimus-

kysymys ja tutkimusmetodi (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 16). Pyrin sanatarkkaan lit-

terointiin, koska mielestäni pienilläkin sanallisilla ilmaisuilla voi olla jokin merkitys. 

Tässä vaiheessa olin myös kiinnostunut diskurssianalyysista tutkimusmenetelmänä, ja 

koska diskurssianalyysissa on tärkeä huomioida konteksti (Jokinen ym. 1993b, 29), 

vahvisti tämä sanatarkan litteroinnin valintaa. Varmuuden vuoksi kirjoitin myös esiin 

esimerkiksi naurahdukset, änkytykset ja muut äännähdykset, vaikka loppujen lopuksi 

en näitä analyysissani käsittele. Kiinnitin huomioita myös mahdollisiin pitkiin taukoi-

hin, mutta näitä ei juurikaan esiintynyt.  

 

Luvussa seitsemän tulen arvioimaan tutkimustani ja tällöin käsittelen vielä hieman 

haastattelua aineistona. Seuraavassa luvussa siirryn itse aineistoon ja sen analysoin-

tiin. 
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5. Analyysi 
 

5.1 Aineistosta analyysiin 
 

Aineiston analyysi rakentui monivaiheisesti. Jo litteroidessa luin aineistoa, vaikka en 

tarkalleen tiennyt, mitä kysyä aineistolta. Analyysini on ollut siis hyvin aineistoläh-

töinen, olen pyrkinyt sulkemaan etukäteisoletukset ja -kysymykset pois ja katsomaan, 

mitä merkityksiä aineistosta nousee. Juhila ja Suoninen (1999) esittävät, että diskurs-

sianalyysissä aineistolähtöisyyttä pidetään tärkeänä tekijänä, sillä ajatellaan että tutki-

jan on kiinnitettävä huomionsa siihen, mitä toimijat itse kielenkäytössään konstruoi-

vat. Tutkija ei kuitenkaan asetu aineiston ulkopuolelle, vaan tulkitessaan aineistoa hän 

osaltaan rakentaa sosiaalista todellisuutta. (em. 251.)  

 

Litteroinnin jälkeen seurasi vaihe, jolloin jatkoin aineistooni tutustumista lukemalla 

sitä kerta toisensa jälkeen. Pyrin siihen, että tuntisin aineiston niin hyvin, että näkisin 

haastattelujen väliset yhtäläisyydet ja erilaisuudet. Mielenkiintoni heräsi jo haastatte-

luvaiheessa siihen, miten monivivahteisesti ja ristiriitaisestikin isät puhuivat suhtees-

taan neuvolaan ja neuvolasta yleensä. Sama isä saattoi puheessaan esittää itsensä mää-

rätietoisena, epävarmana, aktiivisena, sivullisena ja niin edelleen. Tämä jännite tuntui 

hyvin keskeiseltä koko aineistossani, joten pikkuhiljaa aloin kiinnittämään enemmän 

huomiota siihen. Kiinnitin huomioni niihin teemoihin, joista isät puhuivat ja joita he 

nostivat esille, mutta isojen kokonaisuuksien lisäksi huomioni kiinnittyi pieniin ilmai-

suihin, jotka tuntuivat jotenkin merkittäviltä. Huomasin, että pieni ja ”viaton” sanava-

linta voi asettaa isän hyvinkin erilaisiin asemiin. Koska aineistossa oli paljon vahvoja 

yhtäläisyyksiä, huomioni kiinnittyi myös tilanteisiin, jolloin joku haastateltavista esit-

tikin asian muista poikkeavalla tavalla.  

 

Aineiston tarkan lukemisen jälkeen alkoi muodostua lopulta selkeä tutkimustehtävä: 

Pyrin kuvailemaan ja tulkitsemaan ne eri tavat, joilla isät konstruoivat isyyttään neu-

volassa. Tämä tehtävä tuntui kaikkein mielekkäimmältä aineistoni kannalta, sillä en 

voinut sivuuttaa sitä ristiriitaisuutta, jota isien puheissa havaitsin. Huomasin, että kai-

kissa haastatteluissa esiintyi tätä ristiriitaisuutta, joissakin enemmän ja toisissa taas 

vähemmän. Diskurssianalyyttisesti tämä on kiinnostava asetelma, sillä diskurssiana-
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lyysissa ollaan kiinnostuneita juuri siitä jännitteisyydestä, mitä yksikin henkilö voi 

puheessaan tuottaa.  

 

5.2 Isänä neuvolassa: kolme tulkintarepertuaaria  
 
Tässä luvussa käyn läpi aineistosta konstruoimiani tulkintarepertuaareja, jotka ovat: 

1) sivullinen isä 

2) kompetentti isä 

3) epävarma isä  

 

Aineistoesimerkkien kautta pyrin havainnollistamaan repertuaarin sisältöä ja peruste-

lemaan, miksi muodostin repertuaarin juuri tietynlaiseksi. Kahta poikkeusta lukuun 

ottamatta pystyin löytämään jokaisesta haastattelusta konstruoimaani kolmea repertu-

aaria. Eräässä haastattelussa ei mielestäni esiintynyt epävarmuusrepertuaaria ja toises-

sa ei esiintynyt kompetentin isän repertuaaria. Myös repertuaarien vahvuus vaihteli 

haastatteluittain, joku repertuaari saattoi olla selvästi vahvempi kuin toinen. Repertu-

aareissa esiintyy väistämättä jonkin verran päällekkäisyyttä. Olen kuitenkin pyrkinyt 

konstruoiman repertuaarit niin, että niissä on tästä huolimatta selkeät piirteet, jolloin 

pieni päällekkäisyys ei muuta repertuaarin sisältöä.  

 

5.2.1 Sivullinen isä 
 
Tässä repertuaarissa isä konstruoituu neuvolan ulkopuolelle tai sivulliseksi. Isä on 

osallisena neuvolassa, koska nainen on raskaana. Tärkeää kuitenkin on huomata se, 

että tätä repertuaaria rakennetaan melkeinpä vain puhuttaessa äitiysneuvolan asiak-

kuudesta. Noin puolessa haastatteluista ulkopuolisuus alkaa rakentua jo siinä, kun isät 

puhuvat ensimmäisestä neuvolakäynnistään äitiysneuvolassa ja kuinka he käytännössä 

päätyivät siihen, että lähtivät neuvolaan yhdessä odottavan äidin kanssa. Vaimon toi-

ve miehen osallistumisesta neuvolakäynneille vaikuttaa usein miehen  osallistumis-

päätökseen. Seuraavissa otteissa tuotetaan isyyttä neuvolassa määrittelemällä isän 

osallistumista neuvolaan. Otteissa 1-2 osallistuminen on suhteessa vaimon toiveeseen, 

kun taas otteissa 3-4 huomioidaan myös isän osallistumisen tärkeys: 
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1. V: eeee sen ekan kerran ni ihan kyllä lähin mie-

lenkiinnosta sinne mukaan  e en mä nyt tiedä niin 

kun jos mua ei ois kyl pyydetty niin en mä välttä-

mättä ois menny mutta  [kun 

H:   [niin 

V:                   [((vaimo)) kysy että tuunko 

niin olin silleen että joo voin mä tulla 

H: ni 

V: koska se on varmaan aika jännää ja mielenkiin-

tosta kaiken niinku ((vaimo,vaimollekin)) 

 
 

 2. V: no mä muistelen et se ois ollu ehkä jotenki 

jotenkin niin et vaimo vaan sano että joo että ens 

viikolla mennään sit sinne neuvolaan mä olin että 

no ookoo 

H: ni 

V:  ei mulla niinku mitään sitä vastaan ollu niin 

ehkä siis kyl mä ihan halusin itekin mennä mennä 

sinne että ei siinä varmaan sen kummemmin siitä 

asiasta mitenkään tarvinu keskustella 

 

Edellisissä otteissa haastateltava puhuu itsestään osaksi passiivisena, vaimon halun 

täyttäjänä. Vaikka otteessa 2 isä ilmaisee myös oman halunsa osallistua, on mielen-

kiintoista se, että ensimmäisenä puhutaan vaimon toiveesta tai kuten otteessa 1, vai-

mon jännityksestä uuden asian edessä. Tällainen puheen muodostaminen rakentaa 

isän asemaa sivullisena, äidin tukijana. Sivullisuutta tuotetaan näissä otteissa siis jo 

varsin varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka keskeinen 

toimija tässä repertuaarissa onkin ensin äiti, eikä haastateltava itse, ottaa haastateltava 

kuitenkin myös itsensä huomioon. Otteessa 1 isä esiintyy taustalla, kun hän puhuu 

että vaimollekin, jossa -kin pääte tuo isän mukaan keskusteluun – asia on isän lisäksi 

jännittävä ja mielenkiintoinen myös äidille. Ulkopuolisuus paikantuu siis myös yksit-

täisten sanojen käytön kautta; pienikin ilmaisu voi piirtää kuvaa isyydestä neuvolassa 

tietynlaiseksi. Otteessa 2 isä taas tarkentaa vastaustaan sanomalla, että hän itsekin ha-



 

39 

lusi osallistua, jolloin isän sivullisuus ”pehmenee” hiukan, ja isän asema rakentuu vä-

hän aktiivisemmaksi, kuin miltä se ensin näytti.  
 

3. V: mmm emmä musta tuntu että se oli semmonen to-

si luon niinku luonnollinen että mä en missään vai-

heessa kyseenalaistanu ees ajatusta et mä en olis 

poissa mutta sitten mä olin nyt mä puhun ((ensim-

mäisestä lapsesta)) 

H: mmm 

V: niin niin mä olin niinku opiskelin enkä ollu 

missään töissä niin sit mulle oli luonnollista et 

mulla oli aikaa niin sit mä menin olin mukana ja 

tota musta tuntuu että ((vaimokin)) ajatteli ennem-

min että mun pitäs niinku että ennemmin että oot 

mukana ku et ei mä meen itekseen 

 
4. V: kyl se musta oli ihan niin kun tärkeetä olla 

siellä mutta mutta siinä tota alkuvaiheessa niin mä 

oon sitä mieltä että se on siitä äidistä kiinni et-

tä haluuko se sinne sitä mukaan tai ei et ei sielä 

sille niin oo semmosta siinä niinku äitiysneuvolas-

sa sillä ei oo semmosta roolii kuitenkaan hirveesti 

 

Yllä olevissa otteissa isät korostavat oman osallistumisensa tärkeyttä, käyttäen esi-

merkiksi voimakasta ilmaisua ”en missään vaiheessa kyseenalaistanu” (ote 3). Kui-

tenkin osallistuminen neuvolassa tuodaan esiin ”mukana olona”, jolloin isä asettuu 

väistämättä ulkopuolelle. On raskaana oleva nainen, joka käy neuvolassa ja isä lähtee 

tämän mukaan. Esimerkiksi otteessa 3 rakentuu isän mukana olemisen tärkeys, mutta 

myös vaimon merkitys tuodaan esiin. Haastateltava ottaa huomioon jälleen puolison 

mielipiteen siitä, osallistuuko hän neuvolakäynneille vai ei. Myös ajan merkitys tuo-

daan esiin; koska isällä on aikaa on osallistuminenkin luonnollista. Aika rakentuu täs-

sä kohdin tavallaan ”ehdoksi” isän osallistumiselle: vaikka neuvolaan osallistumista ei 

kyseenalaisteta, voisi tilanne kuitenkin olla toinenkin.  
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Otteessa 4 isän osallistuminen tuotetaan lähes täysin kumppanin kautta; jos nainen 

haluaa, silloin isäkin osallistuu neuvolakäynneille. Isän osallistuminen on tärkeää, 

mutta koska selkeää roolia ei ole, tulee osallistumisestakin turhaa. Merkityksellistä on 

se, että tämä asema rakentuu suhteessa äitiysneuvolaan. Isä tuo esiin, että alkuvai-

heessa osallistuminen on äidistä kiinni, jättäen näin tulkittavaksi, että myöhemmässä 

vaiheessa isälläkin on rooli, eikä osallistuminen ole enää vain äidistä kiinni.  

 

Tässä repertuaarissa isän osallistuminen neuvolassa rakentuu pitkälle naisen kautta. 

Sana ”tukeminen” esiintyy runsaasti. Isälle tuotetaan tämän sanan kautta selkeä tehtä-

vä ja paikka neuvolassa, kuten seuraavista otteista voi huomata: 

 
 

5. V: olla mukana osallistua siihen prosessiin 

H: ni 

V: kokonaan niin kun et että tota ettei toisen tar-

vi yksin mennä 

 

 

6. V: no ehkä se oli no ensinnäkin ite halus niinku 

sanoin käydä siellä tota ja oppia uusia asioita sit 

tota niinku ((vaimo)) halus aina et siinä on [mukana 

H: [niin  

V: et siinä on tavallaan kahet kuulevat korvat jos 

siltä menee jotain ohi niin 

H: mmm 

V: tavallaan niinku ehkä se oli sitten se että olla 

sinä tukena siinä tilanteessa ja 

 

 

7. V: Olin se tuki eli siis käytännössä se joka tai 

mulle ainakin tuli se että hirvittävän paljo ei 

tuotu neu eiku siis sanotaan synnytysosasto oli en-

simmäinen missä se tuotiin näillä sanoilla esille 

mutta neuvolassa se tuotiin piiloviestinä esille 

isän rooli on tukea odottavaa äitiä auttaa sitä ta-

vallaan se keskittyy vain siihen odottamiseen 
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Sivullisen isän tulkintarepertuaaria määrittelee paljon isän asema tukijana. Haastatte-

luissa rakentuu puhe miehestä, joka auttaa ja tukee puolisoaan. Tuki voi olla henkistä, 

kuten otteessa 5, mies menee mukaan, ettei naisen tarvitse mennä yksin. Tukea voi-

daan antaa myös konkreettisten asioiden kautta, kuten otteessa 6, jossa mies on kuu-

levina korvina, mikäli puolisolla jää jokin tärkeä asia huomioimatta. Olennaista on, 

että tuki on jotain joka on ulkopäin tulevaa ja toiselle annettavaa. Tuen osoittamisen 

tarve rakentuu ulkopäin tulevasta odotuksesta. Tämä odotus tuotetaan läheltä tulevak-

si (suoraan vaimolta) kuten otteissa 5 ja 6, tai yleistyneemmäksi odotukseksi kuten 

otteessa 7.  

 

Otteet 5-7 havainnollistavat isän osallistumiseen tärkeyttä ja isyyden rakentumista 

tukemisen kautta. Puolison tukeminen on vahva osa tätä repertuaaria ja esiintyy lähes 

jokaisessa kymmenestä haastattelusta. Miehen tukiessa naista hän asettuu väistämättä 

hiukan sivummalle jäävään rooliin, sillä keskiössä on se, jota tuetaan. Kuitenkin 

huomattava on, että näin haastatteluissa rakennetaan isällekin asemaa neuvolassa, mi-

kä ei tee isästä ulkopuolista, vaan pikemminkin reunalla olijan. Kuten otteessa 8 voi 

nähdä, toisaalta tämä on myös asia, josta puhutaan luonnollisena, niin sanottua ”uhri-

repertuaaria” ei haastatteluissa rakennu: 

 
 

8. V: mmm ehkä se on tota niin no tottakaihan siis 

niinku pakostihan se on tavallaan niinku sivussa 

olija ettei se niinku tietysti voi olla siinä kes-

kiössä ((naurahtaa)) 

H:((naurahtaa))                                                                                                    

V: et ekana oli avovaimo ja nyt on sit tota niin 

tytät tytär siinä siin [tarkkailun alla 

 

Seuraavissa otteissa sivullisuuden repertuaari rakentuu suhteessa siihen, kuinka ter-

veydenhoitaja ottaa isän huomioon: 

 
9. V: no emmää nyt sillä tavalla mitään niinku ajat 

tai niinku ööö toivo et sieltä tai niinku et sielä 
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olis pitäny olla mulle jotain mut siis kyllä se vä-

hän niinku ihmetytti että koskaan ei kysytty mitään 

niinku suoraan isältä tai 

H: ai siis millä niinku mitä kysytty [siis mitä 

V:                                   [no    

   Yhtään mitään kysymystä esitetty et se oli sem-

mosta että niinku niinku tuli mukaan sinne huonee-

seen ja sitte mä istuin sielä ja niinku kuuntelin 

sitä jutustelua mitä sitte 

 
 

10. V: siinä tuli ehkä vähän kiusallinenki tilanne 

ku tavallaan sen terveydenhoitajan kanssa ei saanu 

oikeestaan mitään juteltuu et sen [aikaa 

H:                                [niin                                                     

V: ku ((vaimo)) oli pois se teki koneella jotain 

omia juttuja [siinä 

H:           [ai jaa 

V: ois ollu paikka keskustella mun kanssa 

H: niin niin no joo 

V: ehkä ((naurahtaa)) 

 

  

11. V: musta tuntuu että ne on aika positiivisia 

toisinaan tulee semmonen olo että joutuu vähän niin 

kun rykäsemään että hei minäkin oon täällä mie tar-

kotan semmosta niinku esimerkiks katse kontaktia 

että enemmän se enemmän ku katotaan äitiin kun 

isään mut ((naurahtaa)) mutta sitte toisaalta se on 

hirmu luonnollista koska sielähän se niinku asuste-

lee se lapsi 

 

Otteista 9, 10 ja 11 on tulkittavissa, että isät havainnoivat asemaansa esimerkiksi ter-

veydenhoitajan puheen suuntaamisen ja katsekontaktin kautta. Kaikissa kolmessa ot-

teessa rakentuukin kuva ulkopuolelle jäävästä isästä. Otteessa 9 haastateltavan paikka 

rakentuu ulkopuolelle: toisaalta hän ihmettelee sitä, kun hänelle ei esitetä kysymyksiä, 
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mutta ottaa kuitenkin annetun paikan vastaan sanoen ”ja sitte mä istuin sielä ja niinku 

kuuntelin sitä jutustelua mitä sitte”. Otteessa 10 haastateltava tuottaa ulkopuolisen 

asemaa, mutta suuntaa vastuuta tämän aseman rikkomisesta myös terveydenhoitajalle. 

Kuvailemalla konkreettisesti sitä, kuinka terveydenhoitaja isän sijaan keskittyy mui-

hin tehtäviin (tietokoneeseen), sekä sanomalla ”ois ollu paikka keskustella mun kans-

sa” rakentuu kuva terveydenhoitajan vastuusta isän aseman rakentumisessa. Vaikka 

puheenvuorossa ilmenee kompetentin isän repertuaarille (jota esittelen seuraavaksi) 

hyvin tyypillinen ominaisuus, vaatimus / odotus, pehmenee tämä kommentti haasta-

teltavan naurahtaessa ja sanoessa ”ehkä”. Otteessa 11 haastateltava rakentaa kuvaa 

toisinaan ulkopuolelle jäävästä isästä, joka kuitenkin voi murtaa tätä asemaa esimer-

kiksi ”rykäisemällä”, eli olemalla itse aktiivinen. Ymmärrettäväksi puheen kohdista-

mista ja muuta huomion suuntaamista äitiin tehdään sillä, että vauva on konkreettises-

ti yhteydessä äitiin (ote 11). Konteksti kuitenkin muuttuu silloin kun äiti ei ole siinä ja 

isä jää kahden terveydenhoitajan kanssa; tässä tilanteessa isä voi odottaa enemmän 

huomion osoittamista, kuin jos äiti olisi paikalla (ote 10).  

 

Otteet 9-11 havainnollistavat terveydenhoitajan merkitystä isän sivullisuuden raken-

tumisessa. Seuraavassa otteessa (12) ulkopuolisuutta ei rakenneta kuten edellisissä 

esimerkeissä, vaan haastateltava ilmaisee tyytyväisyyttä, kun hän ei ole joutunut ko-

kemaan ulkopuolisuutta. Tässä otteessa kuitenkin on nähtävissä tämän ulkopuolisen 

paikan mahdollisuus, kun haastateltava tuo esiin, että hän ei ole joutunut istumaan 

syrjässä. Tieksä-sanalla haastateltava hakee yhteisymmärrystä, minkä tulkitsen tar-

koittavan asiantilaa, joka tulisi tietää; isän paikka voi myös olla sivummalla. 

 
12. V: et jokainen on niinku ollu silleen et et ei 

tavallaan oo sellasta ulkopuolista oloo tullu 

H: joo 

V: tullu että ois siel nurkassa istumassa tieksä 

 

 

Toisaalta myös vallitseva ilmapiiri tulee esiin joidenkin isien puheissa: 
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13. V: mmm no emmiä oikeen tiiä että periaatteessa 

se neuvola ehkä se mielletään perinteisesti kuiten-

kin niin äitien hommaks et se ei niinku ehkä siihen 

kuulu oikeestaan niinku varsinkaan sen odotusaikana 

niin se ei niinku tulevien isien homma oo millään 

tavalla mulla ainakin on semmonen olettamus että 

yleinen mielipide on jotakuinki ton suuntanen 

 

Otteessa 13 isän oma ääni kuuluu taustalta. Hän ulkoistaa itsensä ja puhuu yleisestä 

mielipiteestä. Haastateltava rakentaa kuvaa neuvolasta, joka on äitien paikka eikä isä 

kuulu tämän instituution asiakkaaksi, etenkään äitiysneuvola-aikana. Isän ulkopuoli-

suus rakentuu vallitsevan ilmapiirin kautta, eikä isä tuo omaa asemaansa esiin esimer-

kiksi mukana olijana. Isän ulkopuolisuus korostuu haastateltavan sanoessa ”se ei 

niinku tulevien isien homma oo millään tavalla”, jolloin haastateltava konstruoi jyr-

kän eron sen tilan välille, joka isälle ja äidille neuvolassa annetaan. 

 

Ensimmäisessä konstruoimassani repertuaarissa isyyttä siis rakennetaan puheella si-

vullisuudesta. Sivullisuuden kokemus voi alkaa rakentumaan jo varhaisessa vaihees-

sa, isän määritellessä sitä, miksi osallistuu neuvolaan. Tällöin puhe siirtyy odottavaan 

naiseen ja tämän toiveisiin. Isyys neuvolassa rakentuu suhteessa naiseen myös isän 

määritellessä rooliaan neuvolassa; tällöin erityisesti äitiysneuvolassa tehtävänä on tu-

kea raskaana olevaa naista. Myös terveydenhoitajasta puhuttaessa tulee esiin isän si-

vullisuus ja vaimon tukeminen. Terveydenhoitaja voi toiminnallaan jättää isän syr-

jään, mutta isällä on kuitenkin erilaisia mahdollisuuksia siihen, miten tällaisessa tilan-

teessa isän paikka rakentuu; hän voi jättäytyä syrjään, tai tuoda itseään esiin vastaan-

otolla. Tällöin isän paikka on riippuvainen isän omasta aktiivisuudesta. Sivullisuutta 

tuotetaan myös puheella isän roolista neuvolassa. Sivullisuus rakentuu, kun isät puhu-

vat itsestään äidin tukijana.  

 

 

5.2.2. Kompetentti isä 
 
Tässä repertuaarissa tuotetaan hyvin erilaista kuvaa isästä neuvolassa. Kun edellistä 

repertuaaria väritti ulkopuolisuus ja isien puhe suhteutui paljolti naiseen, niin tässä 
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tulkintarepertuaarissa ei ole kolmatta tekijää (vaimoa) mukana, tai jos on, niin vaimon 

paikka ei rakennu niin keskeiseksi kuin edellisessä repertuaarissa. Kompetentin isän 

repertuaarissa isien ei tarvitse asettaa itseään ulkopuolelle — näin ollen he voivat pu-

hua enemmän itsensä kautta. Isät arvioivat omaa asemaansa neuvolassa, mutta ulko-

puolisuuden sijaan isä määrittyy saman arvoiseksi osallistujaksi kuin äiti. 

Puhe rakentuu paljon konkreettisten asioiden ympärille, eikä epävarmuutta ja ulko-

puolisuutta esiinny, kuten sivullisen isän tulkintarepertuaarissa.  

 

Tätä repertuaaria tuotetaan muun muassa asiakkuuden kautta. Asiakkuus korostuu 

esimerkiksi puhuttaessa terveydenhoitajasta, toisin sanoen asiakaspalvelijasta. Haas-

tatteluissa tulee useasti esiin terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja toimii muun muassa 

tärkeänä välikätenä neuvolainstituution ja perheen välillä. Puhe terveydenhoitajasta 

rakentuu määrätietoisena ja se on usein henkilöön suuntautunutta, kuvailevaa, kuten 

seuraavissa otteissa: 

 

 
1. V: ja varsinki se meijän terveydenhoitaja ni 

niin ni musta se on tosi semmonen lämmin lämmin 

tyyppi et silleen tuntuu et jos jotain on niin sil-

lon varmasti niinku pystyy puhua sen kanssa 

 

 
2. V: et mulla on ihan mä oon jopa hämmästelly sitä 

ku mun lapsuudessa mun naapurissa asu neuvolantäti 

((naurahtaa)) 

H: niin 

V: niin mun mielestä jotenki tulee niinku ihan se 

mieleen mikä muistikuva tietenki nyt lapsena muis-

taa eri tavalla mut jotenki semmonen lämminhenkinen 

ja  

 

Haastatteluissa useilla isillä ilmenee voimakas kuva terveydenhoitajasta ja jotkut heis-

tä kuvailevat näiden henkilökohtaisia ominaisuuksiaan hyvinkin tarkasti (esimerkiksi 

otteet 1 ja 2), osoittaen näin terveydenhoitajan mieleenpainuvuuden. Terveydenhoita-

jan merkitystä isälle korostaa se, kuinka ensimmäinen mielikuva neuvolasta voi liittyä 
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juuri terveydenhoitajaan. Terveydenhoitajasta voidaan siis puhua henkilökohtaisesti 

(otteet 1-2), mutta myös ”ammatillisuuden” kautta kuten seuraavassa otteessa (3). 

Olennaista tälle repertuaarille kuitenkin on se, että isyys rakentuu juuri asiakkuuden 

kautta, ja tähän asiakkuuteen kuuluu, että isä on pätevä arvioimaan terveydenhoitajan 

katsomallaan tavalla. Kuva terveydenhoitajasta rakentuu asiakaspalvelijana, sillä hän-

tä saatetaan herkästi kritisoida ja hän toimii puskurina neuvolainstituution ja asiak-

kaan välillä (ote 3). Verrattuna edellisen repertuaarin sivullisuuteen, tässä repertuaa-

rissa isät rakentavat asiakkaina keskeisempää asemaa. Koska isät ovat nyt eri positi-

ossa, voivat he myös tuoda sanojaan vahvemmin esiin. Näin ollen jos esimerkiksi 

palvelu ei toimi, sitä kritisoidaan, kuten seuraavasta otteesta voi lukea: 

 

 
3. V: eihän se tienny yhtään mistään mitään se osas 

ottaa just niinku verenpaineen ja mitata painon ja 

sit me oltiin silleen et häh jotta tuota onks tässä 

jotain muuta se täytti äitiyskortin tai  [jonku täm-

mösen 

H:                                       [joo 

V: sen verran se osas tehä ja sit seuraavalla ker-

ralla siellä oli taas uus tyyppi ja sit se niinku 

se ei kysyny senkään vertaa ku se edeltävä se vaih-

tu niinku sinä aikana ku mie kävin ne kolme tai 

neljä kertaa joka kerta oli eri ihminen  [ja sen  

 

Otteessa 3 rakennetaan kuvaa isästä asiakkaana, joka odottaa hyvää palvelua. Isä on 

kykenevä arvioimaan terveydenhoitajan pätevyyden. Sanomalla ”eihän se tienny yh-

tään mistään mitään”, tuotetaan käsitys kompetentista isästä, jolla on tietoa siitä 

kuinka asioiden tulisi mennä. Tässä puheenvuorossa isä ei asetu lainkaan sivuun, vaan 

on valmiina tuomaan kriittisenkin mielipiteen esiin. Terveydenhoitajan ammattitaidon 

lisäksi henkilökunnan vaihtuvuuspuhe on yksi tätä repertuaaria rakentava tekijä, täl-

löin isä tulee kritisoineeksi neuvolainstituutiota yleisemminkin. Otteessa 3 haastatel-

tava tuo esiin vaihtuvuuden. Hän kritisoi jälleen terveydenhoitajan osaamista, ja ko-

rostaa vaihtuvuutta tuoden esiin, että hänen osallistuessaan neuvolakäynneille vastas-

sa oli joka kerta uusi ihminen. Otteessa 4 isyys tuotetaan asiakkuuden kautta määrä-



 

47 

tietoisempana: isä on kykenevä arvioimaan onko neuvolaan osallistuminen ajanhuk-

kaa. Otteessa 5 vaihtuvuuden merkitys tuotetaan tyytyväisyyden kautta, kun tervey-

denhoitaja on ollut lähes poikkeuksetta sama. Huomattavaa tässä otteessa on myös se, 

että isä asettuu varsin samanarvoiseen asemaan äidin kanssa: puhuessaan ”ollaan käy-

ty hänellä” isä ei asetu sivustaseuraajaksi. Sama merkitys rakentuu myös siitä, kun isä 

kuvailee hyvää kontaktia terveydenhoitajaan.  

 
4. V: mulla on paljo tosta aina tosta neuvolatoi-

minnasta ehkä no siit hirvittävän paljon urp tai 

olemme keskustelleet siitä paljon mää ehkä urputta-

nut enempi siitä ja se mikä mulle tosiaan siitä on 

päälimmäisenä jääny mieleen oli se jotta musta tun-

tu hyvin ajanhukalta sit se semmonen käsittämätön 

epäjatkuvuus just sen takia että ne henkilöt vaihtu 

sielä [jatkuvasti 

 
5. V: ja tavallaan täs nyt kummiski kohta puoltois-

ta vuotta ollaan käyty hänellä niin tullu vähän 

semmonen aika henkilö ei nyt henkilökohtanen kon-

takti mut silleen niinu rento ja mukava ystävälli-

nen olo 

 

 

Otteissa 1-5 repertuaaria tuotetaan siis puhuttaessa asiakkuudesta, ennen kaikkea ter-

veydenhoitajasta. Tällöin puhe voi keskittyä terveydenhoitajan henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin, ammattitaitoon tai henkilökunnan vaihtuvuuteen. Olennaista on, että 

isyys tuotetaan asiakkuuden kautta, jolloin isä on samanarvoinen äidin kanssa; oikeu-

tettu ja kompetentti arvioimaan neuvolan toimintaa esimerkiksi terveydenhoitajan 

kautta.  

 

Vaikka edellisessä repertuaarissa piirtyi kuva mukana olevasta, äitiä tukevasta isästä, 

rakentavat isät itselleen myös toisenlaista, vahvempaa asemaa neuvolassa. Kompeten-

tin isän repertuaarissa isän itsensä osallistuminen neuvolakäynneille tuotetaan tärkeä-

nä asiana. Isän osallistuminen neuvolaan luo tässä repertuaarissa merkityksen isän ja 

lapsen väliselle suhteelle – vanhemmuudelle.  
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6. V: ööö mmm haluan olla mukana lapsen kehitykses-

sä ja sitä koskevissa päätöksenteossa vaikka nyt ei 

neuvolassa välttämättä mitään päätöksiä no miksei 

mutta niin olla mukana semmosena jotenki täysvalta-

sena vanhempana ((naurahtaa)) 

       [että 

H:     [mmm 

V: ku monesti jotenki näin niinku paljo ainaki aja-

tellaan että no äiti on se niinku ensisijanen niin 

tota tota tota jotenki kyseenalaistan myös silleen 

että haluaisin olla mää olin hirmu ylpee siitä 

 

Otteessa 6 neuvolaan osallistuminen rakentuu isälle merkitykselliseksi osaksi van-

hemmuutta. Neuvolaan osallistuessaan isästä tulee äidin kanssa samanarvoinen van-

hempi tai kuten haastateltava kuvailee, täysvaltainen vanhempi. Haastateltava tuo 

esiin myös ympäröivän sosiaalisen maailman puhumalla siitä miten äidin yleensä aja-

tellaan olevan ensisijainen. Samalla hän tuottaa kuvaa itsestään isänä, joka on samalla 

viivalla äidin kanssa. Kuvailulla ”mää olin hirmu ylpee siitä” muodostuu samalla 

merkitys siitä, että hän tekee jotain poikkeuksellista, josta on syytä olla ylpeä. Näin 

haastateltava rakentaa kuvaa äidin asemasta, joka vanhempana on luonnostaan ensisi-

jainen. Tullakseen täysvaltaiseksi vanhemmaksi tulee isän tehdä tätä tukevia valintoja, 

muun muassa osallistuttava neuvolakäynneille. Neuvolalle tuotetaan tässä otteessa 

uudenlainen merkitys: isän osallistuminen neuvolakäynneille tekee isästä samanarvoi-

sen vanhemman äidin kanssa.  

 

 
7. V: kai se on olla tukena ainaki ((epäselvä koh-

ta)) en mä tiedä kyllä meillä on ainaki nyt ne me 

ollaan molemmat tai niinku et mä oon ehkä no en 

tiiä miten nää muut nyky-isät mut mää oon jotenki 

hirveen paljon haluun olla itekin siinä niinku mu-

kana ja tietää niinku kaikes mä oon niinku hirveen 

kiinnostunu että mistä johtuu että vauva huutaa ja 
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H: niin 

V: niinku kaikki tämmönen et emmä tiiä mun mielestä 

me ollaan tasapuolisesti niinku et ollaan haluttu 

yhessä sit kysytään ja et jos toinen ei muista jo-

tain ja toisella tuleekin mieleen joku juttu niin 

niinku 

 

Otteessa 7 isä puhuu osallistumisestaan neuvolakäynneille. Myös tämä isä ottaa otteen 

6 kaltaisesti ympäröivän maailman mukaan suhteuttaessaan itseään toisiin nyky-isiin. 

Hän rakentaa itsestään kuvaa osallistuvana isänä ja korostaa osallistumisen tärkeyttä 

käyttämällä painokasta ilmaisua hirveen kiinnostunu. Tämä haastateltava tuo esiin 

spesifimmän perspektiivin vanhemmuuteen haastateltavan puhuessa siitä, kuinka mo-

lempien vanhempien on tärkeää saada tietoa. Tällöin tärkeäksi osaksi kompetenttia 

vanhemmuutta muodostuu tiedon saanti ja se, että molemmat vanhemmat ovat vas-

taanottamassa tietoa. Huomattavaa on se, että edelliseen tulkintarepertuaariin verrat-

tuna isä ei tässä aseta itseään äidin tueksi tiedon hankkimisessa, vaan puhumalla tasa-

puolisuudesta hän asettuu samanarvoiseen asemaan äidin kanssa.  

 

Tässä repertuaarissa isän asiakkuudesta puhutaan myös vertailemalla äitiys- ja lasten-

neuvolaa suhteessa isän osallistumisen tärkeyteen. Myös tässä vertailevassa puheessa 

määrittyy kuva kompetentista, osallistuvasta isästä, joka määrittelee itse suhteensa 

sekä osallistumisensa neuvolaan. Osa haastateltavista tuo esiin äitiysneuvolan tärkey-

den, toisille taas lastenneuvola on se tärkeämpi paikka.  
 

8. V: sillon se neuvolan nainen kysy no sillon se 

kysy just et miten niinku ootte jaksanu tavallaan 

et sillon kysy molemmilta että miten [olette 

H:                                   [joo 

V: jaksaneet ja ootteko saanu nukuttua ja myös 

niinku minulta ootko saanu nukuttua sillon musta se 

oli ihan ok [koska se 

H:          [joo 

V: sit se on niinku niin selvästi koskettaa molem-

pia      [se asia 

H:       [mm niin 
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V: jotta jos lapsi huutaa niin sillon yleensä ku-

kaan ei saa nukuttua ja tavallaan tämmösiä asioita 

niin joo kyl niinkun se ehkä on luontevampaa myös 

se niinkun isän huomioon ottaminen musta ainakin 

tuntuu 

 

 
9. V: no ei siinä siis ihan kyl me siinä molemmat 

niistä asioista jutellaan niinkun äitin kanssa ja 

täti sitten kertoo et kyl se kuitenkin niin sielä 

sitten enemmän on kuitenkin sellasia lapsen hoitoon 

liittyviä asioita ruokaa ja muuta nii niin nyt ei 

oo kuitenkaan pelkästään enää äitin ja lapsen asi-

oita vaan ne on kyl sitten koko perheen asioita 

kyllä sielä niinku on päässy ihan niistä juttele-

maan  

 

Otteissa 8 ja 9 isän asiakkuus neuvolassa saa uuden merkityksen lapsen synnyttyä. 

Isälle rakentuu selkeämpi paikka neuvolassa, ja se näkyy muun muassa neuvolan puo-

lelta tapahtuvana isän huomioimisena (ote 8) , jolloin myös isälle esitetään kysymyk-

siä. Otteessa 8 haastateltava korostaa omaa uutta rooliaan neuvolassa tuomalla ensin 

esiin, että heiltä molemmilta kysyttiin jaksamista ja painottaa vielä tätä tuomalla itsen-

sä erikseen esiin sanomalla ”ja myös niinku minulta”. Puheessa korostuu se, että isäl-

le esitetyt kysymykset ovat uusi, hyväksyttävä asia, koska lapsen synnyttyä myös isäl-

lä on selkeämpi rooli neuvolassa. Lapsen tulo tekee neuvolasta molempien paikan, 

koska ”sit se on niinku niin selvästi koskettaa molempia se asia”. Kuten otteessa 8, 

myös otteessa 9 isä rakentaa asemaansa syntyneen lapsen kautta. Hän tuo esiin eron 

raskausaikaan sanoen ”nyt ei oo kuitenkaan pelkästään enää äitin äitin ja lapsen asi-

oita”, vaan lapsen synnyttyä on asioita, joihin myös isä voi konkreettisesti osallistua. 

Tällä tavoin isä ottaa myös itsensä osaksi neuvolan asiakkuutta. Puhuessaan koko 

perheen asioista isä tulee konstruoineeksi perheen käsitettä. Isä on osa koko perhettä, 

kun lapsi on syntynyt, eikä lapsi ole enää odottavan äidin sisällä. Myös otteessa 10 

haastateltava puhuu isästä vahvana osana perhettä ja sitä kautta neuvolan toimintaa. 

Jotta neuvolassa voitaisiin tukea perhettä, on myös isän osallistuttava neuvolakäyn-

neille.  
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10. V: tai puhua jos on ollut jotain ja tämmöstä 

että että se tavallaan tuetaan koko perhettä niin 

mun mielestä just edellyttää sitä että molemmat on 

vanhemmat on siellä mukana ja sitä kautta että 

H: mmm 

V: se on hyvin vaikee tukee perhettä jos vaan äiti 

käy siellä [ja 

 

Tässä repertuaarissa puhutaan siis isän osallistumisesta neuvolaan hyvin eri tavoin 

kuin edellisessä repertuaarissa (otteet 6-10). Osallistumisesta puhutaan suhteessa ta-

sapuoliseen vanhemmuuteen ja isän omaan aktiivisuuteen. Isät myös määrittelevät 

sen, milloin heidän osallistuminen tulee tärkeäksi, ja rakentavat samalla perheen käsi-

tettä.  

 

Paitsi perustellessaan neuvolaan osallistumistaan, tässä repertuaarissa isä tuottaa 

kompetenttia isyyttä myös puhumalla kriittisesti neuvola-instituutiosta ja esittämällä 

odotuksia sitä kohtaan.  

 

 
11. V: mitkä me huomattiin niinku käsittämättömän 

paljon hyödyllisemmäks kun nää neuvolan niin sano-

tut yleiset vapaamuotoiset tai mitkä lie oli mutta 

H: mm 

V: mulle tuli tosiaan niistä neuvolan perhevalmen-

nussessioista mieleen vähän semmonen niinku että 

ylä-asteella oli näitä perhevalmennustunteja ihan 

samanlainen tunnelma että niinku näähän on aivan 

perusasioita että jokainen ihminen tietää että näi-

hän nää menee että tartteeko näistä vielä pitää 

niinku tämmöstä massaluentoa 
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12. V: se oli mun mielestä kaikin puolin muuten oli 

ihan hyvä mutta mää en kokenu saavani sieltä niin 

kun se oli hyvin semmosta niin kun triviaalia tie-

toa ja yksinkertasta mä luulin et mä saisin sieltä 

niin kun enemmän tietoa tai 

 

Otteissa 11 ja 12 haastateltavat kritisoivat perhevalmennusta. Otteessa 11 haastatelta-

va vertaa sairaalan synnytysvalmennusta neuvolan järjestämään perhevalmennukseen. 

Otteen ulkopuolella hän on ensin puhunut sairaalan järjestämästä synnytysvalmen-

nuksesta, jota hän pitää hyödyllisempänä. Haastateltavasta muodostuu määrätietoisen 

asiakkaan kuva, kun hän puhuu hyödystä. Tässä repertuaarissa isyys onkin hyvin eri-

laista kuin muissa konstruoimissani repertuaareissa, sillä haastateltava esittää vaati-

muksia tavoin, jolla oletettavasti monet asiakkaat vaativat palvelua muillakin asiakas-

palvelualoilla. Hyöty-sanan käyttö luo käsityksen siitä, että isä haluaa saada jotain 

neuvolalta — se ei ole vain paikka joka antaa ja isä ottaa sen minkä saa, vaan isällä on 

myös odotuksia ja toiveita. Vertaamalla perhevalmennusta ylä-asteen opetukseen 

haastateltava korostaa tiedon vanhanaikaisuutta ja tuttuutta. Haastateltava myös toimii 

niin kuin kuluttaja asiakas, hän valitsee paikan jossa saa parasta palvelua, eli tässä ta-

pauksessa synnytyssairaalan valmennuksen. Myös otteessa 12 haastateltava puhuu 

kriittisesti ja määrätietoisesti arvioimalla perhevalmennuksessa saamaansa tietoa. Hän 

määrittelee saamansa tiedon triviaaliksi ja yksinkertaiseksi, ja ilmaisee halunneensa 

enemmän. Määritellessään näillä sanoilla saamaansa tietoa, haastateltava tuo impli-

siittisesti esiin odotuksen siitä, millaista tietoa hänen olisi pitänyt saada. Tässä reper-

tuaarissa on nähtävissä se, että vaikka isät voivat puhua isyydestään epävarmuuden 

kautta (kuten myöhemmin tulen osoittamaan), niin samat isät voivat myös puhua asi-

akkaina määrätietoisesti ja vaativasti.  

 

Osana tätä repertuaaria on myös puhe neuvolasta julkisena palvelu-instituutiona. 

Neuvolaa arvioidaan sen tuottaman palvelun kautta ja huomioidaan rajoitukset. 

 
13. V: no hyvää oli tietysti se että niitä käyntejä 

saatiin enemmän eli niitä saatiin ikään kuin se 

tarvittava määrä ja jäi semmonen kuva että että 

siihen tutkimukseen kyllä uhrattiin aikaa ja re-
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sursseja tarvittavasti vaikka vaikka se epäilys 

jostain niistä verisuonista ei ei ollutkaan kovin 

suuri [mitenkään 

 

14. V: kai se paremminkin ehkä joskus on ollu en 

tiedä mutta mutta mutta niinkun muuten nuo julkiset 

palvelut on karsittu minimiin sikäli mutta lähinnä 

kai se että kuuli ne sydänäänet että löyty sieltä 

 

Otteissa 13 ja 14 haastateltavat tuottavat kompetentin isän asemaa vahvasti asiakkuu-

den kautta. Isä on ennen kaikkea asiakas, ja hän ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa 

palveluun. Arvioidessaan sitä, kuinka hyvin häntä on palveltu ja paljonko heihin on 

uhrattu aikaa isä tuottaa määrätietoisen asiakkaan asemaa. Asiakkaana isä on kykene-

vä arvioimaan, onko hän saanut palvelua riittävästi (ote 13). Otteessa 14 haastateltava 

asettuu ennen kaikkea julkisen palvelun asiakkaaksi. Tämäkin isä arvioi neuvolaltaan 

saamaa palvelua, ja toteaa sen olleen ehkä parempaa aikaisemmin. Mutta-sana luo 

kuitenkin pehmennyksen tähän kritiikkiin, ja haastateltava suhteuttaakin sen siihen 

määrään, minkä verran palvelua voi saada. ” Muuten nuo julkiset palvelut on karsittu 

minimiin” toteamuksella haastateltava tuottaa kuvaa tiedostavasta asiakkaasta. 

 

Tässä repertuaarissa tuotetaan isyyttä puhumalla miehestä kompetenttina isänä ja asi-

akkaana. Asiakkuuteen kuuluu suhde asiakaspalvelijaan, jota arvioidaan positiivisesti 

ja negatiivisesti. Kompetentilla isällä on myös oikeus kritisoida neuvolatoimintaa, jos 

se ei hänen mielestään toimi. Olennaista on se, että isä on oikeutettu esittämään näitä 

arvioita. Miehen asema neuvolassa rakentuu samanarvoiseksi naisen kanssa ja isät 

määrittelevät itse osallistumisensa tärkeyden. Nyt osallistumisesta puhutaankin van-

hemmuuden ja tasa-arvoisuuden kautta, eikä esimerkiksi naisen tukemisena, kuten 

edellisessä repertuaarissa. Isän vahvempaa asemaa ja asiakkuutta tuotetaan myös pu-

heella erilaisista odotuksista neuvola-instituutiota kohtaan. 

 

5.2.3 Epävarma isä 
 

Epävarmuuden repertuaarissa isyyttä neuvolassa tuotetaan puhumalla isäksi tulemisen 

prosessista ja uudesta tilanteesta. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki olivat 
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saamassa esikoislastaan, mikä varmasti osaltaan vaikuttaa tähän. Poikkeavaa epävar-

muuden repertuaarissa on se, että neuvolan asema muodostuu isyydelle hyvin tärke-

äksi. Isän asema on siis varsin saaja-keskeinen, kun taas sivullisuuden repertuaarissa 

isä oli antajana / tukijana ja kompetentin isän repertuaarissa ottajana. Neuvolalla on 

merkittävä osa tässä repertuaarissa, koska sillä ovat välineet isän epävarmuuden hal-

lintaan. Neuvolavastaanotot voivat olla helpotus konkreettisuuden kaipuuseen, ja 

neuvolan kautta isällä on mahdollisuus saada tarvittava tieto. Tämä repertuaari muo-

dostuu osaksi huolen kautta, joka on esillä monella eri tapaa: lapsen terveydestä huo-

lehdittaessa, tiedon kaipuuna ja niin edelleen.  

 
1. V: meilläki tää kuitenki tuli pikkasen yllättäen 

ja tota se oli kuitenki sellanen tietty henkinen 

prosessi se 

 
2. V: ....” parasta siellä niin kun varmaan on se 

että tulee niin kun selkeesti esille että tässä ei 

oo mitään niinku erikoista se on ihan normaalia ta-

pahtumaa ja [niin kun 

H:          [mmm  

V: kaikki että koska se on kuitenkin aika jännää 

 

Epävarmuuden repertuaaria tuotetaan otteissa 1 ja 2, kun isäksi tulemisesta puhutaan 

tapahtumana, joka saa aikaan ”henkisen prosessin” sekä asiana, joka herättää jänni-

tystä. Isyyden rakentuminen neuvolavastaanotolla saa toisenlaisen merkityksen, kun 

haastateltavat tuovat siihen uuden tapahtuman perspektiivin. Neuvola on mukana 

isäksi tulemisen prosessissa, sillä sen kautta miehelle rakentuu kuva lapsen tulon 

luonnollisuudesta (ote 2), mikä on tärkeää silloin kun isä kokee tilanteen jännittäväk-

si. Kun lapsi on syntynyt, voi neuvolalla edelleen olla asema isäksi tulemisen proses-

sissa:  

 

 
3. V: musta oli niinku tosi mukavaa ja se oli ta-

vallaan sellanen helpottavaki koska se oli kuitenki 

niin uusi ja jännä tilanne olla sen vauvan kans ko-

tona et ..... ((jatkaa))  
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V: meitä on ny kolme täälä näin et ei oli tavallaan 

niinku kivaa et se tuli käymään kattomaan jotku et 

onko napa kunnossa ja niinku tämmöset 

 

Otteessa 3 kuvataan terveydenhoitajan kotikäyntiä. Haastateltava puhuu tästä käynnis-

tä ”helpottavana” ja kuvailee, kuten edellisetkin, lapsen tuloa ”uutena ja jännänä 

tilanteena”. Neuvolan asema isäksi tulemisen tukemisessa rakentuu nyt myös konk-

reettiseksi: on hyvä että terveydenhoitaja tarkistaa esimerkiksi vauvan navan. Huomi-

on arvoista on se, että tässä repertuaarissa puhutaan kuitenkin paljon tunteiden kautta 

käytännön asioiden jäädessä sivummalle. Otteissa 2 ja 3 neuvolasta rakentuu isille 

luotettava ja turvaa antava paikka, mutta neuvola voidaan myös kokea epävarmuutta 

tuovana paikkana, kuten seuraavassa otteessa, jossa haastateltava puhuu vanhempien 

alkoholin käytön kartoituksesta: 

 
4. V: ja sitten mä olin sitä ennen aika paljonki 

käyttäny alkoholia ja sitten mä tein niinku sillä 

perusteella että niinku siinä oli jotain kuluneen 

vuoden aikana niin musta se oli hirmu pitkä aika 

sille niin sitte mä sain silleen jotku aika korkeet 

pisteet mä muista sanoko se jotaki siitä mutta sit-

te mä niinku puhuin sitä että joo ei mulla oo ei 

mitään ongelmaa tän suhteen ja näin näin päin pois 

oli vähän vähän semmonen oli silleen että siitä tu-

li semmonen että  olo että että pengotaanko täällä      

   [niinku 

H: [mmm  

V: niinku luurankoja että ookko sinä mahollinen jo-

ku potentiaalinen än äs huono vanhempi 

 

Otteessa 4 neuvola onkin paikka, joka tuottaa tässä tilanteessa haastateltavalle epä-

varmuutta. Ote alkaa kuvailulla runsaasta alkoholinkäytöstä, mutta sanomalla ”mä 

olin sitä ennen” rakentuu raja menneen ja nykyisyyden välille: isä joi ennen puolison 

raskaaksi tuloa, mutta ei enää. Tällä tavoin hän antaa myös hyväksyttävän kuvan it-

sestään, tuoden esiin taustalla olevan ajatuksen siitä, että vanhempien ei tule juoda. 

Haastateltava on huolissaan millaisen kuvan hän neuvolalle antaa itsestään tulevana 
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isänä, ja selittääkin terveydenhoitajalle tilanteen hallinnassa oloa ”ei mulla oo ei mi-

tään ongelmaa tän suhteen”. Hän perustelee ongelman olemattomuutta myös aika-

ulottuvuuden kautta todetessaan, että vuosi on pitkä aika kuvata alkoholin määrällistä 

käyttöä. Otteesta ilmenee neuvolan voimakas moraalinen asema haastateltavalle, kun 

hän käyttää vahvoja ilmauksia ”pengotaanko täällä niinku luurankoja” ja ”huono 

vanhempi”. Tälle haastateltavalle, kuten muillekin edellisissä esimerkeissä, isäksi tu-

leminen on osaksi epävarmuutta luova asia, neuvolan asema tässä tilanteessa on vain 

erilainen. Otteissa 2 ja 3 se on helpotusta tuova ja otteessa 4 taas epävarmuutta lisää-

vä. Otteessa 4 haastateltavan asiakkuus rakentuu epätasa-arvoiseksi, kun hän tuo esiin 

tarvetta esittää perusteluja neuvolalle. Isän puheessa ei tällöin muodostu perinteistä 

saaja-asemaa, minkä usein ehkä miellämme asiakkuuteen kuuluvaksi ominaisuudeksi, 

vaan pikemminkin isän voi katsoa olevan vastuussa neuvolalle. Mielenkiintoista on 

myös se, että moraalinen puoli tulee esiin jo ennen kuin lapsi on syntynyt. 

 

Tässä repertuaarissa miehen suhde neuvolaan muodostuu hyvin saaja-keskeiseksi, 

neuvola antaa isälle jotain, mikä lievittää tämän epävarmuutta. Yksi asia, mikä muo-

dostuu merkitykselliseksi, on isän konkretian tarve: 
 

5. V: oon joo oon kyllä se niinku tosiaan ehkä ehkä 

se oli sit se ihan vaan se pelkkä pelkkä se niinku 

mukana olo oli semmonen niinku valmisti siihen 

H: joo 

V: isyyteen et se ehkä siin tavallaan tajus et tää 

on todellista et se vauva on tulossa koska joskus 

silleen tuntu että se aika vaan menee ja mitään ei 

tapahdu mut 

H: niin 

V: että tavallaan niinku et se sitä ei ei tuu ta-

pahtuun et se lapsi on joskus sylissä 

H: niin niin 

V: et silleen siihen ehkä se realisoi sitä sillä 

hetkellä ainaki sitä 

 

6. V: tässä on niin hirvittävän hankala niinku 

miettiä sitä ku se neuvola-aika on semmonen yrittää 
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saada hirvittävän paljon konkreettista tietoa siitä 

että mitäs tässä nyt on mutta kun ei oo kuitenkaan 

mitään konkreettista mihin sitä voi suhteuttaa 

 

Kuten aikaisemmin tulkitsin, tässä repertuaarissa isyyttä rakentaa neuvolan paikka 

isäksi tulemisen prosessoinnissa. Otteessa 5 tulee jälleen esiin isyyden prosessimainen 

luonne, kun isä kertoo, että neuvolakäynneille osallistuminen valmisti lapsen tuloon, 

kun se muuten tuntui epätodelliselta. Neuvolasta tulee uudella tavalla merkitykselli-

nen paikka isälle, sen tehdessä todemmaksi lapsen tuloa isän todetessa ”ehkä se reali-

soi sitä sillä hetkellä”. Tärkeä elementti tässä repertuaarissa onkin konkretian tarve, 

jolloin muodostuu kuva isästä konkretiaa kaipaavana asiakkaana. Otteessa 5 isä sanoo 

epäuskoisesti, että ”ei tuu tapahtuun et se lapsi on joskus sylissä” ja otteessa 6 kuvail-

laan aika samantapaisesti konkretian kaipuuta sen epävarmuuden keskellä, kun ei ole 

mitään ”mihin sitä voi suhteuttaa”. Konkretia rakentuu eri tavoin edellisissä esimer-

keissä. Otteessa 5 se on isälle fyysinen kontakti, lapsen sylissä olo, ja otteessa 6 ko-

kemus konkreettisuudesta saadaan tiedon kautta. Ristiriitaa otteessa 6 luo kuitenkin 

se, että vielä ei ole mitään mihin konkreettisen tiedon voi yhdistää. Mutta-sana toimii 

tässä rajanvetona, neuvola on paikka jossa yritetään omaksua konkreettista tietoa, jol-

le toisaalta ei vielä ole käyttöä. Otteessa 5 haastateltava tuottaa neuvolavastaanotoille 

osallistumisen tärkeänä asiana isälle, sillä juuri siellä on mahdollisuus saada sellaista 

konkretiaa, mitä hän kaipaa.  

 

Konkreettisuuden lisäksi epävarmuuden repertuaarille ominaista on tiedon merkittävä 

asema. Isyyttä rakennetaan tiedon tarpeen kautta ja isän asiakkuus neuvolassa muo-

dostuukin tietoa hakevaksi, jolloin neuvolan rooli tuotetaan tietoa antavaksi.  

 
 

7. V: tavallaan ois voinu kysyä sielä jotain että 

hei että no mmm mites tällä tavalla tai joku tämmö-

nen ku oli itellä hirvittävän paljon kysymyksiä 

jotka oli täysin  

     [jäsentymättömiä 

H:   [mmm 
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V: oli vaan siis semmosia että mitähän noi asiat 

oikeestaan sitte niinku menee kun se lapsi aikanaan 

alkaa tulla 

((välissä puhetta, sama isä jatkaa)) 

V: silleen että niinku halus sillonki tietää siis 

silleen että millon pitää lähtee sairaalaan [vaikka 

H:                                          [niin 

V: siihen oli vielä monta kuukautta mutta kuitenkin 

halus vaan jotain vähän tämmöstä  

varmuutta ja ei sieltä sitte saanu mitään ne oli 

että no kyl ne jossakin vaiheessa teille kerrotaan 

 

Kuvaillessaan epävarmuutta piirtyy isästä kuva tietoa kaipaavina asiakkaana. Epä-

varmuutta voidaan lieventää valmistautumalla tulevaan, jolloin uusi tilanne on enem-

män hallinnassa. Otteessa 7 varmuutta uuteen tilanteeseen pyritään tuomaan tiedon 

kautta. Haastateltavan puheessa rakentuu epävarmuus, isän pohtiessa tulevaisuutta ja 

sitä kuinka asiat silloin etenevät. Käytännön esimerkiksi nousee synnytys ja kysy-

mykset siitä, milloin esimerkiksi tulee lähteä sairaalaan. Tilanteen hallinta muodostuu 

tärkeäksi elementiksi isän puheessa hänen kuvaillessaan tilannetta, jossa hän olisi ha-

lunnut saada tietoa synnytyslaitokselle lähtemisestä, ”halus vaan jotain vähän täm-

möstä varmuutta”. Tässä tilannetta pyritään hallitsemaan tiedon ja tämän tuoman 

varmuuden kautta, mutta haastateltava kertoo, ettei ole saanut tarpeeksi tietoa. Ter-

veydenhoitajan  kommentin ”kyl ne jossain vaiheessa teille kerrotaan” voi tulkita 

osaltaan epävarmuutta tuottavaksi tekijäksi sen epämääräisyyden vuoksi. 

 
8. V: no siis oli se että ei meillä kummallakaan oo 

oo hirveesti ku meillä on molemmilla niinku siskon 

lapsia tai veljen lapsia tai tämmösii mut ei meillä 

oo ollu ikinä niinku oikeesti lapsenhoitovastuuta 

tai semmosta niinku oikeesti niinku vastasyntyneitä 

ja lähinnä se että sai sitä uskoa sieltä että pys-

tyy sen kyllä hoitamaan että että tota lapsi syntyy 
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Otteessa 8 haastateltava tuo psykologisen perspektiivin epävarmuuden lievittämiseen. 

Neuvolan asiakkaana isä saa uskoa tulevaisuuteen, siihen että osaa toimia uudessa 

tilanteessa oikein.  
 

9. V: ja tuntuu välillä et nyt se hävis kokonaan ja 

tota okei niihin voi olla vaikee mitään niin kun 

sanookaan mitään et se nyt on sellanen välillä se 

tuntuu välillä se tuntuu et se sieltä on hävinny et 

se ei oo liikkunu niinku pariin päivään ei oo kuu-

lunu tuntunu minkään näköstä liikettä 

H: joo 

V: mutta ne vissiin on sellasia elämän asioita ett-

ei niihin niinku 

H: niin 

V: ei niihin voi sanoa muuta ku et sellasii ne on 

 
10. V: .... ja kyl sekin niinku ollu hyvä että on 

voinu sitten kysyä aina jotain juttuja niinkun mit-

kä on mietityttäny siinä lapsen kehityksessä et 

tuntuu että jotenkin ihan alkuun hirmu tarkkaan ja 

huolissaan seuras sitä että kehittyykö tää nyt [nor-

maalisti 

 

Otteissa 9 ja 10 epävarmuuden repertuaariin tulee uusi ulottuvuus: huoli lapsen hy-

vinvoinnista. Lapsesta aletaan huolehtia jo silloin kuin tämä on äidin kohdussa (ote 

9), eikä huoli lopu lapsen synnyttyäkään (ote 10). Suhde neuvolaan tämän huolen tu-

kijana rakentuu kaksijakoisesti: Otteessa 9 isä kuvailee lapsen liikkeiden seuraamises-

ta aiheutunutta huolta. Neuvolalta toivotaan tietoa ja tukea, mutta ymmärretään myös, 

että on asioita joihin neuvola ei voi vaikuttaa (”ei niihin voi sanoa muuta ku et sellasii 

ne on”). Otteessa 10 isä ottaa aktiivisemman roolin, kun hän asettuu kysyjän ase-

maan. Neuvola on tällöin tietoa antava ja tuo tällä tavoin helpotusta isän huoleen tä-

män tarkkaillessa lapsen kehitystä etenemistä.  

 

Epävarmuuden repertuaarissa isyys rakentuu varsin eri tavoin, kuin kahdessa edelli-

sessä konstruoimassani repertuaarissa. Olennaista tässä repertuaarissa on se, kuinka 
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merkittäväksi neuvolan asema isyydelle muodostuu. Tässä repertuaarissa isyyden pro-

sessointi ja sen tuoma uusi tilanne ovat keskeisessä asemassa. Niinpä neuvolasta 

muodostuu paikka, jolta saadaan jotain ja jota tarvitaan epävarmuuden lieventämi-

seen. Isyyttä rakennetaan pitkälti suhteessa neuvolaan; neuvola toimii tukena uuden 

asian edessä, se konkretisoi isälle niin abstraktia asiaa kuin lapsen syntymä, ja tuo 

isälle tietoa, jonka avulla hän voi kokea hallitsevansa tilannetta. Toisaalta isyyden ra-

kentumiseen vaikuttavat myös vastakkaiset asiat; joissakin tilanteissa neuvola voi 

tuoda isälle epävarmuutta, esimerkiksi jos isä tulkitsee tilanteen kritisoivana. Myös se, 

että isä ei saa neuvolasta tarpeeksi tietoa, tuottaa epävarmuutta.  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa selvitin sitä kuinka isät rakentavat isyyttään neuvolassa. Itse ky-

symys isyyden rakentumisesta on kovin laaja, joten rajasin kysymyksen neuvolakon-

tekstiin. Neuvola on monille suomalaisille isille keskeinen paikka isäksi tulemisen 

edessä ja vanhemmuutta käsiteltäessä. Tutkimukseni keskittyy siis ennen kaikkea nii-

hin isyyden käsittelytapoihin jotka ilmenevät suhteessa neuvolaan. 

 

Tutkimuksen edetessä sain huomata, että miehillä on useita erilaisia tapoja käsitellä 

isyyttään neuvolakontekstissa, isyys sai siis monia eri merkityksiä. Havaitsin myös 

kuinka merkittävä paikka neuvola on monille isille. Tässä luvussa tarkastelen tutki-

mustuloksia tutkimuskysymykseni kautta, pohdin tuloksia aiemman tutkimuksen va-

lossa sekä esitän kysymyksiä jatkotutkimusta varten. Lopuksi arvioin vielä tutkimuk-

seni toimivuutta.   

 

6.1 Tulkintarepertuaarien suhde aikaisempaan neuvolatutki-
mukseen 
 

Tutkimuskysymykseeni – miten isät rakentavat isyyttään neuvolassa – hain vastausta 

diskurssianalyysin keinoin konstruoimalla tulkintarepertuaareja kymmenen isän haas-

tattelun pohjalta. Olennaista analyysissani oli löytää saman haastateltavan erilaisia 

tapoja rakentaa isyyttään. Tätä kautta pyrin tavoittamaan isyyden monimuotoisuutta. 

Tässä alaluvussa käyn yhteenvedonomaisesti läpi rakentamani tulkintarepertuaarit 

sekä puran tutkimustuloksiani suhteessa aikaisempaan tutkimukseen.  

 

Isyyden rakentumista neuvolassa merkityksellistettiin kolmella eri tavalla. Näitä tapo-

ja kuvaavat ne tulkintarepertuaarit, jotka aineistoni pohjalta konstruoin: sivullinen isä, 

kompetentti isä sekä epävarma isä. Eri näkökulmien kautta nämä kolme repertuaaria 

tuovat esiin isyyttä neuvolassa, vaikka niissä tosin saattaa olla hiukan päällekkäisyyt-

täkin. Kaikissa kolmessa repertuaarissa käsitellään jossain määrin sitä, mikä on isän 

paikka neuvolassa, ja näiden kautta voi tehdä tulkintoja myös niistä käsityksistä jotka 

liittyvät isyyteen yleisemmällä tasolla.  
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Ensimmäinen repertuaari, isä sivullisena, rakentuu pitkälti puheessa isän asemasta 

neuvolassa. Tässä repertuaarissa isyyttä rakennetaan toissijaisuuden ja sivullisuuden 

kautta. Mielenkiintoista tässä repertuaarissa on isien tyytyminen ja tietynlainen vaa-

timattomuus, jota en esimerkiksi kompetentin isän repertuaarista tavoittanut. Vaikka 

isät kokevatkin osallistumisensa merkitykselliseksi, rakentuu kuva isyydestä neuvola-

kontekstissa toissijaiseksi suhteessa naiseen. Kuitenkin tämän repertuaarin tavoitin 

oikeastaan vain äitiysneuvolasta puhuttaessa. Tämä on mielestäni huomion arvoinen 

asia, jonka tulkitsen kertovan siitä, että lapsen synnyttyä isän asema on konkreetti-

sempi, kun taas raskausaikana se voi olla (etenkin esikoista odottaessa) häilyvä. Kai-

la-Behmin (1997, 122) mukaan isät työstävätkin esikoislastaan itselleen todelliseksi, 

konkreettiseksi, ajankohtaiseksi ja tutuksi puolison raskauden alusta asti, mutta todel-

linen kuva lapsen tuomasta muutoksesta hahmottuu vasta syntymän jälkeen. Isyyttä 

rakennetaan tässä repertuaarissa pitkälti naisen kautta; nainen vaikuttaa isän osallis-

tumispäätökseen ja isän tehtäväksi neuvolassa muodostuu naisen tukeminen. Tämä 

viittaa siihen, että naisen asettaminen ensisijaiseksi voisi olla yksi miehen tavoista 

toteuttaa isyyttään, ainakin odotusvaiheessa (vrt. Paavilainen 2003, 79). Vaikka isyys 

rakentuukin osaksi suhteessa naiseen, korostavat isät kuitenkin osallistumisensa tär-

keyttä. 

 

Myös terveydenhoitajalla voi olla osuus siihen, millaiseksi isyys tässä repertuaarissa 

rakentuu; jotkut isistä havainnoivat terveydenhoitajan toimia, esimerkiksi puheen 

kohdistamista ja suhteuttavat toimintaansa tämän mukaan. Isät saattavat tuoda itseään 

esiin tullakseen huomatuksi, tai sitten he jättäytyvät syrjään tulkitessaan ettei tervey-

denhoitaja huomaa häntä (ks. myös Paavilainen 2003, 100). Myös Haverisen (2009, 

92) tutkimuksen mukaan äidit ovat selvästi vuorovaikutuksessa ensisijaisia neuvolas-

sa, eikä tämä ole riippuvainen isien keskusteluaktiivisuudesta. Kaila-Behm & Vehvi-

läinen-Julkunen (2000) ovat myös saaneet tuloksia, jossa äitiyshuollossa isää saate-

taan kohdella sivustaseuraajana niin äitiyshuollon henkilökunnan kuin puolisonkin 

taholta. Isän sivullisuutta tukee myös Kaila-Behmin (1997, 125) tutkimustulos, jonka 

mukaan isät kokevat sivullisuutta neuvolassa heidän yksilöllisten tarpeidensa jäädessä 

vähälle huomiolle. Mielenkiintoisen näkemyksen isien sivullisuuteen neuvolassa an-

taa Paavilaisen (2003, 91) tutkimustulos, jossa isille annettiin neuvolassa isän asema 

muun muassa kutsumalla isää mukaan, tarjoamalla istumapaikan äidin vierestä, pu-

humalla isälle ja niin edelleen. Kuitenkin myös tässä tilanteessa isät asettivat äidin 
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seurannan ensisijaiseksi, eivätkä odottaneet saavansa huomiota neuvolassa. Tutki-

mukseni isät rakensivat itseään sivullisena, mutta sivullisuus ei rakentunut puolison 

kautta niin, että puoliso olisi kohdellut miestä sivullisena. Vaikka isyys ilmenee sivul-

lisuuden kautta, mielestäni ulkopuolisuuden sijaan isyyttä voisi kuvata ennemminkin 

mukanaolevaksi mutta reunalle asettuvaksi.  

 

Analyysini toista tulkintarepertuaaria, kompetenttia isää rakennettiin haastatteluissa 

hyvin erilaiseksi kuin sivustaseuraajan repertuaaria. Tässä repertuaarissa miehen ase-

ma tuotettiin samanarvoiseksi naisen kanssa. Isyyttä rakennettiin muun muassa asiak-

kuuden kautta, jolloin isä oli oikeutettu arvioimaan saamaansa asiakaspalvelua ja hän-

tä palvellutta asiakaspalvelijaa. Isät arvioivat esimerkiksi sitä tietoa, jota he saivat 

neuvolassa ja perhevalmennuksessa. Isät pohtivat, oliko saatu tieto heidän kannaltaan 

oleellista vai toissijaista, ja he halusivat hyötyä neuvolakäynneistä. Osallistuminen 

neuvolakäynneille tuotettiin nyt vaimon tukemisen sijaan tasapuolisena vanhemmuu-

tena ja isän aktiivisuutena. Joillekin isille neuvola näyttäytyi enemmän miehenkin 

paikkana vasta lapsen syntymän jälkeen. Tällöin oli myös ymmärrettävämpää se, että 

terveydenhoitaja otti isän huomioon vasta lastenneuvolan vastaanotolla.  

 

Kompetentin isän tulkintarepertuaarissa puhuttiin terveydenhoitajasta arvioiden ja hä-

nen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kautta. Viljamaan (2003,108) tutkimuksessa 

isien ja äitien arvioidessa neuvolaa ainoa melko huono arvosana tuli, kun isät ja äidit 

arvioivat riittämättömäksi mahdollisuutensa valita tai vaihtaa terveydenhoitajaa tai 

lääkäriä. Viljamaa esittääkin, että neuvolatyössä henkilökohtainen luottamuksellinen 

kontakti on hyvin herkkä ja oleellinen asia, ja vanhemmat haluavat vaikuttaa tähän. 

Tutkimukseni tulokset tukevat osaltaan Viljamaan oletusta, sillä terveydenhoitaja oli 

kaikissa analyysini repertuaareissa esillä. Erityisesti kuitenkin tätä kompetentin isän 

repertuaaria rakennettiin myös sen suhteen kautta, joka isillä oli terveydenhoitajaan. 

Terveydenhoitajasta puhuttiin lämpimästi, mutta myös kritisoiden. Myös Paavilaisen 

(2003, 87) tutkimuksessa yksi tulos oli henkilöstön ammattitaitoon uskominen. Täl-

löin luottamus muun muassa terveydenhoitajan ja neuvolan asiantuntijuuteen toimi 

äitien ja isien lähtökohtana. Ennen kaikkea he odottivat seurannan ja toimenpiteiden 

osaamista. Tämä tulos tukee kompetentin isän repertuaarin sisältöä, sillä  repertuaaris-

sa nimenomaan ammattitaito muodostui oleelliseksi tekijäksi isien puheissa.  
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Kolmatta ja viimeistä aineisosta konstruoimaani tulkintarepertuaaria tuotettiin epä-

varmuuden kautta. Tässä repertuaarissa merkittävin ja muista repertuaareista osin 

poikkeavakin tekijä oli neuvolan merkitys isyyden rakentumiselle. Neuvola oli paik-

ka, joka antoi isille jotain, kun taas esimerkiksi kompetentin isän repertuaarissa neu-

vola oli eri tavalla isiä varten. Keskeiseksi tekijäksi muodostui isäksi tulemisen pro-

sessi, jota käsiteltiin epävarmuuden kautta. Yhtä isää lukuun ottamatta kaikki haasta-

teltavat olivat saaneet esikoislapsen ja isyyttä tuotettiinkin vahvasti tämän uuden ti-

lanteen kautta. Neuvolasta muodostui tässä repertuaarissa paikka, josta isät halusivat 

tukea epävarmuuden lieventämiseen. Isyyttä rakennettiin pitkälti suhteessa neuvolaan, 

neuvolan tuodessa tietoa, tukea ja konkretiaa isälle niin abstraktin odotuksen keskelle. 

Neuvolasta muodostui kuitenkin myös epävarmuutta tuottava tekijä, jos isät puhuivat 

neuvolan epäonnistumisesta tiedon antamisessa, tai jos mies koki neuvolan arvioivan 

häntä isänä.  

 

Neuvola oli siis (ainakin) esikoistaan odottaville isille tukea tuova paikka. Tutkimuk-

seni eroaa esimerkiksi Viljamaan (2003, 111) tutkimustuloksesta, jonka mukaan äidit 

halusivat rakentaa vanhemmuutta neuvolassa aktiivisemmin kuin isät. Mielestäni juuri 

epävarmuuden repertuaarissa taustalla on isyyden (vanhemmuuden) prosessointi ja 

rakentaminen. Koska tämä epävarmuuspuhe oli niin paljon esillä haastatteluissani, 

että pystyin rakentamaan siitä oman tulkintarepertuaarin, näen sen olevan merkittävä 

tekijä isyyttä käsiteltäessä. Toisaalta voin myös sanoa, ettei tämä repertuaari tullut 

esiin yhtä vahvasti kuin kaksi muuta repertuaaria. Voisiko tämä kuitenkin kertoa siitä, 

ettei isäksi tuloa prosessoida niin tietoisesti neuvolassa, kuin esimerkiksi äidit tekevät 

(ks. Viljamaa 2003, 111), vaan prosessointi olisi enemmänkin tiedostamatonta ja taus-

talla olevaa? Kuitenkin esimerkiksi Paavilaisen (2003, 91) tulokset osoittavat, että 

isien osallistuminen neuvolakäynneille saattaa antaa miehille tarttumapintaa odotuk-

seen sekä valmistaa heitä tulevaan isyyteen, ja myös tämä repertuaari viittaa vahvasti 

siihen. 

 

Epävarman isän repertuaarissa tieto tuotettiin tärkeänä tekijänä isyyden rakentumisel-

le. Neuvolalta kaivattiin tietoa, jolla pystyttiin hallitsemaan epävarmuutta tuovia teki-

jöitä. Myös Paavilaisen (2003) sekä Viljamaan (2003) tulokset tukevat tulosta tiedon 

tärkeydestä. Viljamaan (2003, 90) tutkimuksessa tietotuki oli tärkein neuvolalta kai-

vattu tuki niin äideillä kuin isillä, ja tiedon saanti olikin keskeisin neuvolaan suunnat-
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tu toive. Paavilaisen (2003, 93) tutkimuksessa tietoa vaille jääminen oli osa turvatto-

maksi jäämisen kokemusta, kun vastaavasti omassa tutkimuksessani se on osana epä-

varmuuden rakentumisessa. Koska epävarman isän repertuaarissa isyys tuotetaan ni-

menomaan saaja - suhteen kautta, olisi mielestäni tärkeää, että juuri neuvola muuttaisi 

toimintatapojaan vähentääkseen isien epävarmuutta. Luonnollisesti lapsen ja etenkin 

esikoislapsen syntymään liittyy omanlaisensa jännitys ja huoli, mutta sen sijaan että 

neuvola olisi tätä epävarmuutta lisäävä paikka, sen tulisi pyrkiä lieventämään isien 

epävarmuutta.  

 

Aineistosta muodostamani tulkintarepertuaarit antavat monisävyisen kuvan isyyden 

rakentumisesta neuvolassa ja isien suhteesta neuvolaan. Selvää on, että isät eivät mer-

kityksellistä isyyttään neuvolassa vain yhdellä tavalla, vaan jokainen tulkintarepertu-

aari tuo esiin erilaisen linkin isyyden rakentumisen ja neuvolan välille.  

 

6.2 Tulkintarepertuaarit ja isyys tänä päivänä 
 

Analyysini mukaan tutkimukseen osallistuneet isät rakensivat isyyttään neuvolassa 

sivullisuuden, kompetenttiuden sekä epävarmuuden kautta. Edellä olen esitellyt näitä 

tuloksia suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin neuvolatoiminnasta. Pelkkä neuvolan 

tarkastelu ei kuitenkaan riitä. Seuraavaksi pohdin lyhyesti vielä sitä, mitä tutkimustu-

lokseni mahdollisesti kertovat isyyden rakentumisesta tänä päivänä, ja miten tämä tu-

lisi neuvolassa huomioida.  

 

Tutkimukseni pohjautuu ajatukseen sosiaalisesta konstruktionismista, todellisuuden 

sosiaalisesta rakentumisesta. Yksi sosiaalisen konstruktionismin ajatuksista on, että 

ymmärtämisen tapamme ja käyttämämme käsitteet ovat riippuvaisia historiasta ja siitä 

kulttuurista, jossa elämme. Lisäksi nähdään tiedon ja sosiaalisten prosessien yhteen-

kietoutuvuus: jokaiseen käsitykseen maailmasta sisältyy tietynlaista toimintaa ja sa-

malla se sulkee jotain pois. (Burr 1995.) Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut sitä, 

kuinka isät rakentavat isyyttään neuvolapuheessa. Neuvolan katson olevan kiinnosta-

va tutkimusympäristö, sillä oletan sen heijastelevan kulttuurissamme vallitsevaa käsi-

tystä isyydestä. Siksi myös ajattelen, että se miten isät rakentavat isyyttään neuvolas-

sa, voi kertoa jotain myös niistä isyyden mahdollisuuksista, joita tämän päivän isillä 



 

66 

on. Tiedostan kuitenkin aineistoni ja tutkimukseni suppeuden, sekä sen laajuuden, mi-

tä sisältyy ajatukseen isyyden sosiaalisesta rakentumisesta. Siksi tämä alaluku käsitte-

lee tutkimustuloksiani suhteessa kulttuuriimme enemmänkin pohtivasti, enkä yritä-

kään mahduttaa kaikkia tähän keskusteluun liittyviä näkökulmia mukaan.  

 

Kuten aikaisempaa tutkimusta esittelevässä luvussa toin ilmi, on isyyttä Suomessa 

tutkittu viime vuosina melko paljon (ks. esim. Aalto 2004, Huttunen 2001, Kokkonen 

2004). Nämä tutkimukset ovat osittaneet isyyden monipuolisuuden tänä päivänä, ja 

myös oma tutkimukseni tuo lisän näiden tutkimusten kirjoon. Analyysini perusteella 

esitän, etteivät isät rakenna isyyttään yhdellä tapaa neuvolassa, vaan jo yhdellä isällä 

on erilaisia tapoja tuottaa isyyttään. Siksi on syytä kiinnittää huomiota aineistoni kaut-

ta tuotettuihin tulkintarepertuaareihin, ja pohtia niitä isyyden sekä neuvolan toiminnan 

kannalta.  

 

Analyysini kolmesta tulkintarepertuaarista sivullisuuden repertuaari pohjaa ehkä sel-

keimmin kulttuurissamme vallitseviin merkityksiin isyydestä. Vaikka nykyään puhu-

taankin paljon esimerkiksi osallistuvammasta isyydestä ja uudesta isyydestä (ks. esim. 

Huttunen 2001), ja neuvoloihin kohdistuvissa tutkimuksissa todetaan isien huomioon-

ottamisen tärkeys (ks. esim. Haverinen 2009), niin kuitenkin isät tuottavat itseään si-

vuun puhuessaan isyydestään neuvolassa. Sivullisuus rakentuu monen tekijän kautta. 

Isät itse asettuvat sivummalle, mutta on myös nähtävissä, että heidät asetetaan si-

vummalle. Onko niin, että käsitykset isyydestä ohjaavat isiä asettumaan sivummalle 

ja neuvolajärjestelmää asettamaan isät sivummalle? Tutkimukset isien näkemyksistä 

neuvolasta osoittavat ainakin sen, että isät kokevat äitiysneuvolan äitisuuntautuneeksi 

paikaksi (Mesiäislehto-Soukka 2005, 124; ks. myös Säkäjärvi 2008, 12), jolloin voi-

daan olettaa, että lähtökohdat rakentaa isyyttä neuvolassa sivullisuuden kautta ovat 

ellei aivan vakiintuneet, niin ainakin helppo omaksua.  

 

Nykyään olisi tärkeää tukea jaettua vanhemmuutta sekä hoitavaa isyyttä. Huttusen 

(2001) mukaan monet parit tarvitsevat ulkopuolista tukea siihen, että tultuaan van-

hemmiksi he osaisivat ja jaksaisivat toteuttaa tämän kaltaista vanhemmuutta. Tähän 

tarvitaan ulkopuolista tukea sekä ulkoisten olosuhteiden säätelymahdollisuuksia, ku-

ten esimerkiksi ratkaisuja työn ja perheen yhteensovittamiseen. Tästä syystä myös 

tulevat isät tulisi huomioida neuvoloiden perhe- ja isyysvalmennuksissa. Lisäksi mie-
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hille tulisi olla omaa ohjausta sekä mahdollisuus keskustella miesten kesken isäksi 

tulemisesta. (em. 194-195, 211-213.) Tämän(kin) tutkimuksen perusteella esitän, että 

isien sivullisuuteen tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota ja ottaa äitiys-

neuvolasta alkaen isä mukaan samanarvoisena asiakkaana kuin äiti ja lapsi. Analyysi-

ni perusteella oletan myös, että tämä vallalla oleva käytäntö isän sivullisuudesta ei 

juonnu ainoastaan neuvolan toimintatavoista, vaan mahdollisesti myös isien lähtökoh-

taisesta suhtautumisesta omaan isän asemaan sivullisena. Näitä ajattelutapoja tulisi 

aktiivisesti huomioida ja rikkoa. Uskoakseni äitiysneuvolaan osallistuvalle isälle neu-

volakäynnit ovat merkittävä kosketuspinta tulevaan vanhemmuuteen. Siksi olisi eri-

tyisen tärkeää, että isä saisi tasa-arvoisen vanhemmuuden lähtökohdat jo neuvolasta.  

 

Jaana Vuori (2001) toteaa, että asiantuntijoiden keskusteluissa ja ammatillisissa käy-

tännöissä äitiä ollaan tuotettu perheen keskellä olevaksi henkilöksi. Vaikka isien mer-

kityksen voidaankin sanoa kasvaneen, voidaan myös todeta, että äiti on säilyttänyt 

asemansa ammattilaisten parissa henkilönä, jonka kanssa perhetyötä tehdään. (em. 

43.) Huttusen (1999, 173) näkemys siitä, että isiä pyritään saamaan mukaan, ja samal-

la kuitenkin yritetään säilyttää perinteiset miesten ja naisten roolit, tukee Vuoren nä-

kemystä. Nämä näkemykset tukevat haastattelemieni isien kokemaa sivullisuutta. 

Vaikka isyyteen kiinnitetään nykyään enemmän huomiota, sen muutoksista puhutaan 

ja isiä yritetään saada aktivoitumaan, on kuitenkin selvästi vielä työsarkaa siinä, että 

käytännön tasollakin isät saavuttaisivat tasa-arvoisemman aseman äidin kanssa. Sii-

hen että isät kokisivat aktiivisuuden ja osallistumisen mielekkääksi vaikuttaa varmasti 

ne yleiset asenteet, joita isyyden ympärillä on. Näitä asenteita tuleva isä kohtaa jo 

niinkin varhaisessa vaiheessa kuin äitiysneuvolassa. 

 

Jottei kuitenkaan puhuttaisi pelkästään negatiivisen sivullisuuden kautta, on huomioi-

tava se, kuinka isyyttä rakennetaan neuvolassa myös tasa-arvoisena äidin kanssa. 

Näin ainakin kompetentin isän repertuaari antaa ymmärtää. Tässä tulkintarepertuaa-

rissa isät asettuvat usein asiakkaan rooliin, jolloin he ovat hyvin erilaisessa asemassa, 

kuin sivullisuutta rakennettaessa. Isän osallistuminen neuvolaan määrittyykin van-

hemmuuden ja tasa-arvoisuuden kautta. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko juuri 

asiakkuus tutumpi rooli niin miehelle kuin neuvolan henkilökunnallekin, ja siksi hel-

pompi toteuttaa ja vastaanottaa? Jos onkin niin, että miehet toteuttavat isyyttään neu-

volassa helpoiten juuri asiakkuuden kautta, niin kompetentin isän repertuaari voidaan 
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nähdä myös positiivisena ja isälle tilaa antavana. Neuvolan vuorovaikutuksessa voi-

taisiin painottaa esimerkiksi juuri kompetentin isän repertuaarissa ilmeneviä ominai-

suuksia, esimerkiksi juuri isän asiakkuuden tärkeyttä. Tärkeää kuitenkin olisi se, että 

miehet saisivat (hyväksytysti) tuoda esiin isyyttään monin eri tavoin.  

 

Kompetentin isän repertuaari näyttää jossain määrin tuovan esiin myös Huttusen 

(2001) määrittelemää psykologisen isyyden aspektia. Tässä isyyden muodossa isät 

rakentavat kiintymyssuhdetta lapseen. (em. 64.) Tutkimukseni isien puhuessa täysi-

valtaisesta vanhemmuudesta ja osallistumisen tärkeydestä, viitataan mielestäni juuri 

tällaisen tunnesuhteen varhaiseen muodostumiseen. Jälleen kerran on syytä painottaa 

sitä, kuinka tärkeää olisi, että neuvolassa tehtäisiin tilaa monenlaisten isyyksien esiin-

tuomiseen, sillä niiden takana saattaa olla merkittävä tekijä. 

 

Huttunen (2001) toteaa, että jos halutaan tukea vahvistuvaa isyyttä, parhaiten tämä 

kävisi jos isyydestä puhuttaisiin avoimemmin. Isyydestä puhumiseen ei kuitenkaan 

ole kulttuurissamme tilaa eikä edes kieltä. Kun äideille on äitikahvilat ja muut koh-

taamispaikat, puuttuvat nämä isiltä täysin. Sen lisäksi että miehille tarjottaisiin 

enemmän mahdollisuuksia isyydestä puhumiseen, tulisi heitä myös rohkaista avoi-

mesti puhumaan isänä olemisesta. Kulttuurissamme ei kuitenkaan ole tapana, että 

miehet puhuisivat toisilleen isänä olemisesta, saati että vanhemmat miehet kertoisivat 

kokemuksistaan nuoremmalle sukupolvelle. (em. 210.)  

 

Tämä puhumattomuus näkyy myös siinä, miten isät rakentavat isyyttään neuvolassa. 

Epävarmuuden repertuaari rakentuu isien huolista ja siinä puhutaan paljon tunteiden 

kautta. Kuitenkin neuvola voi lisätä isän epävarmuutta ohittamalla tämän esiin tuo-

man huolen. Tärkeää olisikin, että neuvolassa olisi avoin ilmapiiri, jossa isien huolet 

otettaisiin avoimesti vastaan ja niistä puhuminen tehtäisiin luontevaksi asiaksi. Koska 

isyydestä on kulttuurissamme muutenkin hankalaa puhua, tulisi neuvolassa tietoisesti 

tehdä tilaa keskustelulle. Epävarmuuden repertuaari ja miesten isäksi tulemisen pro-

sessointi ovat kuitenkin kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Terveydenhoitajan keskuste-

lulla miehen kanssa on tärkeä merkitys: isäksi tulemiseen valmistaminen. Tärkeää oli-

si havainnoida minkälaista keskustelua isä kaipaa. Myös konkreettisista asioista kes-

kustelu ja vastaaminen isän käytännön kysymyksiin vaikuttaa isän epävarmuuden tun-
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teisiin positiivisesti. Parhaimmillaan epävarmuuden tulkintarepertuaari voi siis olla 

voimaannuttava tekijä isälle. 

 

Tämän tutkimuksen tulkintarepertuaarit havainnollistavat sitä, kuinka ympäröivä kult-

tuuri sisältää vaihtoehtoisia isyyden malleja. Vaikka isyys rakentuukin suhteessa ym-

päröivään kulttuuriin, muodostaa kukin mies omanlaista isyyttään (Huttunen 1999, 

175). Ympäristöä ei siis pidä nähdä sellaisena, mistä isät vain imevät mekaanisesti 

vaikutteita. Uskon neuvolan antavan raamit sille, millaista isyyttä siellä on mahdollis-

ta rakentaa, sekä tuovan esiin yleisempää käsitystä isyydestä. Isyys ja kulttuuri elävät 

kuitenkin muutoksessa, vaikuttaen toinen toiseen, ja uskon myös yksittäisellä isällä 

olevan mahdollisuuksia tuoda esiin omaa henkilökohtaista isyyttään neuvolassa. 

 

6.3 Tutkimuksen arviointia 
 

Tutkimuksen on pyrittävä paljastamaan mahdollisimman hyvin tutkittavien käsityksiä 

ja maailmaa. Kuitenkin on tärkeää muistaa sekin, että tutkija vaikuttavaa kerättävään 

tietoon. Tutkijan tulkinnoilla on yhtälailla merkitys kuten myös sillä käsitteistöllä, 

mitä hän käyttää. Tutkijan onkin pystyttävä esittämään, miten hän on tulkintansa teh-

nyt. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189.) Aineistoesimerkkejä käyttäen olen pyrkinyt tuo-

maan esiin sitä, kuinka olen päätynyt tulkintoihini. Tästä syystä olen ottanut mukaan 

mahdollisimman monta esimerkkiä, kuitenkin niin, että analyysia olisi helppo seurata. 

Juhilan ja Suonisen (1999, 235) mukaan aineisto-otteet ja päättelypolut tulee olla niin 

hyvin esillä, että lukijan on mahdollista tehdä esimerkeistä omat tulkintansa. Pyrin 

myös perustelemaan tulkintani mahdollisimman kattavasti. Tiedostan kuitenkin sen, 

että joku muu tutkija voi päätyä eri tuloksiin; onhan kyse minun tekemistä tulkinnois-

ta.  

 

Tutkimuksellani en myöskään tähtää siihen, ettei muunlaisia tuloksia olisi mahdollista 

saada (ks. Juhila & Suoninen 1999, 235). Kuten Suoninen (1997) on esittänyt; sen 

sijaan että puhuttaisiin yleispätevästä objektiivisuudesta, voitaisiinkin diskurs-

sianalyyttisen tutkimuksen yhteydessä puhua ”perustellusta tulkinnasta”. Tutkimuk-

sessa kyse on tulkinnoista, mutta näiden tulkintojen tulee olla hyvin perusteltuja. Jos 

painotamme vain objektiivisuutta, vie se huomion pois tutkijan osuuteen tiedon tuot-
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tajana. (em. 13-14.) Tällä tutkimuksella tarkoitukseni ei ole luoda objektiivisia, yleis-

päteviä tuloksia, enkä siihen pystyisikään. Sen sijaan olen pyrkinyt kuvaamaan sitä, 

miten tutkimani isät omaksuvat resursseikseen kulttuurisesti annettuja puhetapoja, ja 

miten näitä puhetapoja voidaan suhteuttaa toisiinsa. 

 

Haastattelukysymyksiä arvioidessa on syytä mainita, että tuottamani repertuaarit sisäl-

tävät haastattelussa esiin tuomia kysymyksiä. Vaikka olenkin esittänyt jotkut kysy-

mykset suoraan ja nämä aiheet ovat repertuaarissa, olennaista on se, että minä tutkija-

na en ole vaikuttanut siihen, kuinka isät kysymykseen vastaavat. Niinpä vaikka ky-

synkin suoraan isän roolista neuvolassa, ovat isät itse tuottaneet asemansa sivullisena 

vastauksillaan. Luonnollisesti aihe josta puhutaan ja kysymykset joita olen esittänyt 

antavat keskustelulle suuntaa.  

 

Kuten aikaisemmin olen tuonut esille, olen kerännyt haastateltavat lumipallomene-

telmän avulla. Vaikka isät eivät tunteneet toisiaan ja tulivat tutkimukseeni hyvin eri 

reittejä, oli suurin osa osallistujista korkeakoulutettuja. Lisäksi he kaikki olivat innok-

kaita osallistumaan neuvolaan, toiset kävivät siellä enemmän, toiset vähän vähem-

män. Isien ikähaarukka oli noin kymmenen vuoden säteellä ja heistä kaikki yhtä lu-

kuun ottamatta olivat saaneet ensimmäisen lapsensa. Näiden ominaisuuksien perus-

teella voi siis sanoa, että tutkimukseeni osallistuneet isät olivat varsin yhtenäinen 

joukko. Kuitenkin haastattelut tehtyäni voin sanoa, että tapaamani isät suhtautuivat 

hyvin eri tavoin esittämiini kysymyksiin ja jokaisessa haastattelussa kuului vastaajan 

oma henkilökohtainen tapa katsoa asioita.  

 

En voi kuitenkaan olla pohtimatta, millainen aineistostani olisi muodostunut, jos mu-

kana olisi ollut selvästi enemmän toisistaan poikkeavia isiä? Entä ne isät, jotka eivät 

ole näin ”aktiivisia” kuin tämän tutkimuksen isät, kuinka he olisivat rakentaneet isyyt-

tään neuvolassa? Entä esimerkiksi avioeroisät, yksinhuoltajaisät ja niin edelleen? Entä 

olisivatko haastattelut olleet selkeästi erilaisia, jos mukana olisi ollut enemmän mui-

takin, kuin esikoistaan odottavia isiä? Varmasti nämä kaikki tekijät vaikuttavat tämän 

tutkimuksen tuloksiin. Katson silti tutkimukseni antaneen arvokkaan tuloksen niiltä 

haastateltavilta, joita tähän tutkimukseen osallistui. 
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Diskurssianalyysia tehdessä on tärkeää huomioida myös tutkijan asema sosiaalisen 

todellisuuden rakentajana. Tätä kutsutaan refleksiivisyydeksi. (ks. Juhila & Suoninen 

1999, 251.) Tutkijana minulla on vastuu huomioida se, että samalla kun vahvistan joi-

tain merkityksiä isyydestä ja neuvolasta, suljen joitain pois. Olen siis mukana tuotta-

massa niitä käsityksiä isyydestä, joita meillä nykypäivänä on. Merkitykset niin isyy-

destä kuin äitiydestä muuttunevat hitaasti. Toivon kuitenkin tämän tutkimuksen tuo-

neen jotain uusia näkökulmia neuvolatyöhön, sekä keskusteluun isyydestä. 

 

Tulevaisuudessa tätä tutkimusta voisi jatkaa vielä ottamalla mukaan ensinnäkin moni-

puolisemman joukon isiä. Sen lisäksi olisi erittäin mielenkiintoista tehdä samanlaisia 

haastatteluja äideille ja isille ja vertailla näitä tutkimuksia keskenään. Miten äidit ra-

kentavat äitiyttä neuvolapuheessa? Miten se eroaa isien tavasta ja mistä nämä mahdol-

liset / todennäköiset erot kertovat?  
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Liite 1. Tutkimuspyyntö 
 

ISÄNÄ NEUVOLASSA 
 
Hei Sinä isä tai tuleva isä, 
 
Opiskelen sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen 

laitoksella ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani isien neuvolakoke-

muksista. Toivoisin, että Sinä, isä tai tuleva isä, osallistuisit tutkimusai-

hetta koskevaan haastatteluun. Tarkoituksena on saada Isien ääni kuulu-

viin keskustelemalla muun muassa niistä kokemuksista ja tuntemuksista, 

joita isät ovat neuvolakäynneillään kohdanneet. Haastattelussa Sinä olet 

asiantuntija, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole. Tutkimuksessani käsit-

telen haastatteluja täysin anonyymisti ja luottamuksellisesti, niin ettei Si-

nua voida aineistosta tunnistaa. 

 

Haastattelu toteutetaan helmikuun 2009 aikana Sinulle sopivana ajankoh-

tana. Jos kiinnostuit tutkimuksestani, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhe-

limitse, niin sovitaan haastatteluajankohta ja –paikka. Mikäli Sinulla on 

jotain aiheeseen liittyvää kysyttävää, vastaan mielelläni!  

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Anna Kaartamo-Virta, YTK 

Sosiaalitutkimuksen laitos 

Tampereen yliopisto 

 

e-mail: anna.kaartamo@uta.fi 

p. ***-******* 
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Liite 2. Haastattelurunko 
 
 

Äitiysneuvola 
 
- Kuinka usein osallistuit neuvolakäynneille raskausaikana? 

- Miten päätös neuvolakäynneille osallistumisesta syntyi?  

- Millaisia odotuksia oli ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä?  

- Muistatko millainen ensimmäinen neuvolakäynti oli?  

         - Mitä tehtiin? 

         - Puhuttiinko isyydestä tai vanhemmuudesta? 

         - Oliko kysymyksiä etukäteen? 

- Entä yleensä äitiysneuvolakäynneillä? 

          - Olitko mukana? 

          - Miksi olit? / Miksi et? 

          - Mikä oli parasta? 

          - Mitä jäit kaipaamaan? 

          - Miten isään suhtauduttiin näillä käynneillä?  

- Miten tavallisella neuvolakäynnillä keskityttiin isään? Keskusteltiinko isyydestä tai 

vanhemmuudesta? 

- Isän rooli neuvolassa?  

- Oliko sinulla neuvolassa kysyttävää? Oliko helppo kysyä? Miten näihin kysymyk-

siin suhtauduttiin? 

- Saitko erillistä kutsua neuvolaan? 

- Kiinnitettiinkö isän osallistumiseen huomiota? 

- Perhevalmennus? 

- Järjestettiinkö neuvolan kautta isille jotain omaa toimintaa? Miten siitä tiedotettiin? 

Osallistuitko?  (Jos osallistui, niin minkälaista oli jne.) 

- Koetko että äitiysneuvola valmisti sinua tulevaan isyyteen? Miten? 

- Halutako sanoa vielä jotain? 
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Lastenneuvola 
 

- Kotikäynti 

- Kuinka usein käyt lapsesi kanssa neuvolassa?  

- Käyttekö koskaan ilman äitiä? Voisitko ajatella meneväsi neuvolaan kahdestaan lap-

sen kanssa? 

- Lastenneuvolasta 

     - Mitä siellä tehdään? 

     - Mikä on parasta, mitä haluaisit muuttaa?  

     - Miten isään suhtauduttiin näillä käynneillä?  

- Onko sinulla jäänyt mieleen mitään tiettyä neuvolakäyntiä?  

- Onko sinulla toiveita siitä, millaisista asioista lastenneuvolassa tulisi puhua? Kysyt-

kö koskaan? Miten koet kysymysten esittämisen (helppoa / vaikeaa)?  

- Keskustellaanko lastenneuvolassa isyyteen tai vanhemmuuteen liittyvistä asioista?  

- Onko neuvolassa tullut puheeksi se, kuinka usein isä käy siellä mukana? 

- Kun ajattelet neuvolaa isän kannalta, millaisen toivoisit sen olevan? Onko sinulla 

jotain kehittämisehdotuksia?  Mitä haluaisit lisää? Mitä haluaisit muuttaa? 

- Nykyään mainitaan neuvolan yhtenä tavoitteena koko perheen tukeminen, millä ta-

voin tulee esiin neuvolakäynneillä? 

- Onko isän osallistuminen neuvolakäynneille tärkeää?  

- Kannustaisitko muita isiä osallistumaan neuvolakäynneille?  

- Millä tavoin neuvola on auttanut sinua vanhemmaksi tulossa / vanhemmuudessa? 

- Onko jotain mitä haluaisit vielä sanoa? Onko jotain kysyttävää? 
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Liite 3. Litteraatiomerkit 
 

H  haastattelija 

V  vastaaja 

[   päällekkäispuhuntaa 

((  ))   anonymisoidut kohdat, elehdinnät (naurahdukset yms.), tutkijan kommentit 

....  tekstin keskeltä otettu osa 
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