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muuntautumiskykyistä ura-asennoitumista rajattomaan asennoitumiseen 

verrattuna. Uraan liittyvä valinnanteko oli vastaajien keskuudessa useammin 

omaehtoista. Oleelliseksi asiaksi erottautui oma asenne työtä kohtaan; luonko uraa 

vai käynkö töissä. Asenteesta riippumatta perhe priorisoitiin aina tärkeimmäksi. 

Vanhemmuuden ei koettu olevan este uran luonnin suhteen. Työelämän joustavat 
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The purpose of this qualitative study was to find out how parenthood effects on 

mother’s career development. The perspective taken was individual career related 

decision making; how parenthood effects on career related decision making and 

how these choices effect on mother’s career development. Interview was conducted 

as a half-structured form interview. The data was collected electronically with the 

Webropol interview and analysis tool. Invitation to interview was sent through social 

media. Into the final analysis, 29 responses were taken. The choice criteria were 

sex (female) and the level of education (at least a bachelor’s degree). Analysis was 

conducted with theory directive approach and the data was analyzed with content 

analysis methods. The results show, that parenthood effects on mother’s career 

development in two ways: objective career goals are put aside for a set period of 

time and the subjective career goals strengthens. Parenthood does not affect 

negatively to personal career goals nor the willingness to build a career; instead 

demands for work grow. Time is considered important and the time is wanted to 

spent well. Parenthood increases protean career attitude instead of boundaryless. 

Career related choices were made more often voluntarily than forced. One’s own 

attitude towards career was shown to be essential; is one working or building a 

career. Regardless of the work-related attitude, family was prioritized. Parenthood 

was not seen as an obstacle for career building. Flexible working arrangements 

support combining family and career.   
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1. JOHDANTO  

 

”Suomalaisten naisten itseymmärryksessä äitiydestä puhutaan omana valintana ja 

vanhemmuudesta jaettuna toimintakenttänä niin maalla kuin muualla (Karvonen, 

2014, 130).” 

 

Perhe. Se voi tarkoittaa ihmisille eri asioita; perhe voi olla muutakin kuin 

verisukulaisuutta, puoliso tai lapsia. On myös työ ja rakennetaan uraa. Perhe ja työ 

ovat osa samaa elämää, joten niiden onnistunut yhdistäminen on olennaista 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Tässä työssä perhettä käsitellään 

vanhemmuuden näkökulmasta. Vanhemmuutta määrittää Belskyn (Malinen et al., 

2006;2; Belsky, 1984, 1990) mukaan kolme tekijää: vanhemmuuden ominaisuudet 

(erityisesti persoonallisuus), lapsen ominaisuudet (erityisesti temperamentti) sekä 

ympäristön tekijät (parisuhde, sosiaalinen verkosto ja vanhempien työ). Tässä 

työssä keskitytään erityisesti ympäristön tekijöihin; miten työ ja perhe-elämä 

yhdistetään? Miten vanhemmuus, erityisesti äitiys, vaikuttaa uraan liittyvään 

päätöksentekoon? Muuttaako vanhemmuus uraan tai elämään liittyviä 

prioriteetteja? Miten sukupuoli vaikuttaa vanhemmuuden kokemiseen sekä hoivan 

ja elatuksen roolijakoon?  

 

Työn ja perheen yhdistäminen koskee melkein jokaista yksilöä. Perheen määritelmä 

sinänsä ei muuta työn ja muun elämän yhteensovittamisen pohdinnan tarvetta, sen 

mahdollista hankaluutta, helppoutta tai erilaisten joustojen tarvetta. Työn ja muun 

elämän yhdistämisen onnistumisesta on sen sijaan tullut entistä arvostetumpaa. 

Työn tekemisen luonne on muutoksen alla ja johtamisen on muututtava mukana. 

Työnantajasektorin on kehitettävä toimintamallejaan; työuria koskevaan 

päätöksentekoon vaikuttaa vahvasti työnantajan tarjoamat joustavat työn teon 

käytännöt. Elämään halutaan balanssia.  

 

Joustavat käytänteet tukevat tasa-arvoa mahdollistamalla vanhempien työelämään 

siirtymistä ja siellä pysymistä vaikeammissakin elämäntilanteissa. Joustavia 

työelämän käytänteitä ovat esimerkiksi työnteon järjestely, mitä voi olla esimerkiksi 

osa-aikatyön mahdollistaminen, työajan vapaan sopimisen mahdollistaminen, 
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työajan liukumat, etätyömahdollisuus, työtehtävien tilapäinen uudelleenjärjestely, 

ylitöiden/lomien matalankynnyksen sopimisen mahdollistaminen sekä sujuva 

perhevapaan myöntöprosessi että hyvin suunniteltu töihinpaluuprosessi. 

(Väestöliitto, 2017.) Joustavat työnjärjestelyt tukevat myös työuran pidentämistä, 

sillä niiden avulla työntekijät selviävät paremmin ”ruuhkavuosista”. Erityisesti nämä 

keinot antavat aikaa hoivatyölle; työntekijä pystyy pitämään huolta perheestään 

(Heilmann, 2017). Tarjottujen joustojen tulee kuitenkin olla yksilöllisesti sovittavissa, 

jotta ne todella tukeva perheen ja työn yhteensovittamista. Täten joustavien 

käytänteiden kirjon pitäisi olla laaja, tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti organisaation 

työntekijöiden käytettävissä elämäntilanteen niin vaatiessa. Organisaation 

joustavuus ja ymmärrys sekä hyväksyvyys muun elämän olemassaolosta sitouttaa 

osaltaan työntekijää organisaatioon. Tämä yhdessä yksilön osaamisen ja 

potentiaalin kanssa suhteutettuna optimaalisesti työtehtäviin on yhtälö 

sitoutuneeseen, motivoituneeseen ja tulokselliseen työntekijään. Organisaatio on 

yhtä kuin sen toimijat, joten sitoutuneiden, motivoituneiden ja tuloksellisten 

työntekijöiden avulla organisaatio tekee tulosta.  

 

Työn ja perheen yhdistäminen ei kuitenkaan ole vain työnantajan tarjoamia joustoja. 

Se on myös perhepolitiikkaa, yhteiskunnan arvoja ja niiden heijastumaa, 

sukupuolittuneisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä yksilön ja 

perheyksikön omaa valintaa. Se on erityisesti yksilön sisäistä oman arvomaailman 

kokemista ja oman tien etsimistä sekä rakentamista vanhempana. Ura ja perhe eivät 

poissulje toisiaan.  

 

Perheen ja uran suhteuttamiseen on ollut nähtävissä viisi aikaan sidottua 

suuntausta. 1900 - 1920 -luvuilla valmistuneet ovat joutuneet valitsemaan joko uran 

tai perheen. 1920 - 1945 -luvuilla valmistuneet ovat tehneet ensin töitä ja sen jälkeen 

perustaneet perheen. 1946 – n. 1965 -luvuilla valmistuneet ovat keskittyneet sen 

sijaan ensin perheeseen ja hakeutunet vasta myöhemmin töihin. Noin 1965 – 1980 

-luvuilla valmistuneet taas loivat ensin uraa ennen kuin perustivat perheen. Vasta 

1980 – 1990 -luvuilla valmistuneet ovat halunneet saada kummatkin, uran ja 

perheen. (Goldin, 2004.) Kehitys ajatukseen, että ura ja perhe eivät poissulje 
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toisiaan on kestänyt melkein 100 vuotta. Ja edelleen, vuonna 2018, tämä herättää 

kysymyksiä ja keskustelua; miten ura ja perhe voidaan yhdistää optimaalisesti? 

 

Suomessa naisilla on mahdollisuus tulla äideiksi pelkäämättä työpaikkansa 

puolesta sekä tukena varmuus lastenhoidon järjestymisestä lasten oikeudella 

julkiseen lastenhoitoon. Äideillä on täten mahdollisuus ja oikeus luoda uraa äitiyden 

ohella. Marja Känsälä on tutkinut väitöstutkimuksessaan (2012) perheen ja työn 

yhdistämistä perheen työnjaon näkökulmasta ja Kirsi Eräranta 

väitöstutkimuksessaan (2013) pohjoismaisen hyvinvointivaltion näkökulmasta. 

Kumpaakin tutkimusta yhdistää kiinnostus sukupuolta kohtaan. Perheen hoiva ja 

elatus ovat 2000 -luvun Suomessa perheen yhteinen asia ja yhteisen 

päätöksenteon alainen sopimus. Mutta miten perheen hoivan yhteinen sopimus ja 

sen tasa-arvoisuus saataisiin näkyväksi ja käytäntöön kaikilla elämän osa-alueilla, 

niin perheen sisäisessä päätöksenteossa, työorganisaatioiden päätöksenteossa 

kuin yhteiskunnallisessakin päätöksenteossa? Miten vallitsevat ajatusmallit 

saadaan muutettua pysyvästi tasa-arvoisiksi? 

 

Perhevapaakäytänteillä on suuri merkitys sukupuolisen tasa-arvon toteutumiselle 

niin työpaikoilla kuin yksityiselämässäkin. Mikäli käytänteitä ei ole määritelty valtion 

toimesta, perinteiset sukupuolirooliodotukset yhdessä naisten alemman 

palkkatason (suhteessa miehiin) kanssa määrittävät pitkälti hoivan työnjaon naisen 

vastuulle (Ray et al., 2008). Yhteiskunnan käytänteet muovaavat vallitsevaa 

asenneilmapiiriä ja sitä kautta ihmisten toimintaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL) on tuonut esiin raportissaan (Salmi, 2017), että miesten ja naisten välistä 

tasa-arvoa voidaan edesauttaa korvamerkitsemällä perhevapaita nykyistä 

enemmän isälle. Raporttia varten tehdyssä tutkimuksessa ilmeni erityisesti, että 

yritysjohto mieltää edelleen vanhempainvapaan äidin vapaaksi, vaikka se on 

lakisääteisesti kummankin vanhemman vapaasti käytettävissä. Tästä mielikuvasta 

niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin osalta on päästävä eroon; perhevapaa on 

kummankin vanhemman oikeus ja mahdollisuus. Aihe puhuttaakin 

yhteiskunnallisesti paljon; perhepolitiikalla pyritään osallistamaan isiä enemmän 

perheen hoivaan.  

 



4 
 

  

Hoivan epätasainen jakautuminen kostautuu naiselle lyhyt- ja pitkäaikaisen sakon 

muodossa objektiivisen urakehityksen osalta. Perhevapaamalli, jossa jaettaisiin 

vapaa ja maksut tasapuolisesti, ”korvamerkiten” ne äidille ja isälle, edistäisi osaltaan 

sukupuolten tasa-arvoa sekä helpottaisi työmarkkinapaineita siten, että kummankin 

vanhemman yhteys työelämään säilyisi samalla mahdollistaen kummankin 

vanhemman osallistumisen lasten hoivaan sekä jakamalla perhevapaista johtuvat 

kulut tasaisemmin työnantajien kesken. Näin myös työstä poissaolon määrä 

ajallisesti lyhenisi äitien osalta, mikä vähentäisi osaltaan äitiyssakon määrää ja näin 

ollen vaikuttaisi positiivisesti naisen objektiiviseen urakehitykseen. (Ray et al., 

2008.) Tämä on huomionarvoinen seikka myös mahdollisen avioeron tai muun 

suuren elämäntilanteen muutoksen varalta; objektiivinen näkemys uraan tulee 

erityisen tärkeäksi, kun taloudessa ei ole kahta elättäjää. Korvamerkintä vapaista 

antaisi myös isille sosiaalisen hyväksynnän jäädä kotiin lasten kanssa; näin 

saataisiin muutettua yleistä asenneilmapiiriä tasa-arvoisempaan suuntaan.  

 

Objektiivinen urakehitys ei kuitenkaan ole ainut tapa edetä uralla. Subjektiivinen 

urakehitys on toinen urakehityksen määrittämisen ja mittaamisen tapa. 

Subjektiiviseen urakehitykseen liittyy olennaisesti muuntautumiskykyisyys sekä 

työn sisällön korkea arvostus; halutaan kehittyä yksilöinä tiedollisesti ja taidollisesti 

sekä tehdä työtä joka antaa enemmän kuin objektiivisen palkkion. Objektiivinen ja 

subjektiivinen uramenestys vaativat yksilöltä erilaista asennetta. Volmer (2011) 

kirjoittaakin, että muuntautumiskykyisen ura-asennoitumisen on todettu liittyvän 

subjektiiviseen uramenestykseen ja rajattoman asennoitumisen enemmänkin 

objektiiviseen uramenestykseen. 

 

Miten hoiva ja elatus sitten jaetaan vanhempien kesken? Suomessa, kuten yleisesti 

myös muissa Pohjoismaissa ja enenevästi myös muualla Euroopassa, eletään 

perheissä, joissa kummatkin vanhemmat käyvät töissä. (Ylikännö, 2014.) 

Suomessa äidit käyvät töissä siinä missä lapsettomatkin naiset. Muihin maihin 

verrattuna suomalaiset äidit tekevät useammin kokopäivätyötä kuin vähennettyä 

työaikaa. Isät sen sijaan tekevät töitä enemmän kuin lapsettomat miehet. (Lammi-

Taskula & Karvonen, 2014, 15; Suomen virallinen tilasto, 2017b.) Malinen et al., 

(2006) totesivat tutkiessaan alle kouluikäisten lasten vanhempien vanhemmuuden 
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kokemista, että [vastanneiden vanhempien osalta] isät olivat äitejä useammin 

kokopäivätyössä ja tekivät äitejä enemmän työtunteja. Äidit taas käyttivät enemmän 

aikaa lastenhoitoon. Myös Lammi-Taskula & Salmi (2004) totesivat, että alle 

kouluikäisten lasten isät tekevät pisimpiä työpäiviä. Muuttuuko tilanne lasten 

kasvaessa? Äitien työllisyysasteeseen vaikuttaa erityisesti lasten ikä; alle 1 -

vuotiaiden lasten äidit ovat useammin kotona kuin työelämässä. Töihin palataan 

kuitenkin suhteellisen pian; nuorimpien lasten ollessa 3 - 6 -vuotiaita, äitien 

työllisyysaste on jo noin 80%. Perheissä, joissa on kaksi huoltajaa, isien käyttämien 

perhevapaiden kesto on kuitenkin useammin lyhyempi kuin äitien. (Suomen 

virallinen tilasto, 2017bc.) 

 

Työssä käynnin kuitenkin koetaan tukevan äitien hyvinvointia; työssäkäyvä äiti voi 

paremmin. Muun muassa Buehlerin (2011) tutkimuksessa ilmeni, että työssäkäyvät 

äidit kokivat vointinsa useammin kokonaisvaltaisesti paremmaksi kotona oleviin 

äiteihin verrattuna. Luoto et al. (2011) totesivat tutkimuksessaan, että työssä käyvät 

äidit kykenivät oman arvionsa mukaan yhdistämään työn ja perhe-elämän 

paremmin kuin kotona olevat äidit. Erityisesti asenne työtä kohtaa oli positiivinen; 

äidit kokivat nimenomaan työssä käymisen auttavan jaksamaan koti- ja perhe-

elämää paremmin. Töihin paluu ei kuitenkaan ole vain äidin ratkaisu; puolison 

asenne vaikuttaa paljon. Tutkijat todensivat, että noin 50% kotona olevista äideistä 

kertoivat puolisonsa toivovan lasta hoidettavan kotona mahdollisimman pitkään. 

Töihin palanneista äideistä 20% oli samaa mieltä. Työelämään palanneiden äitien 

puolisoilla oli kuitenkin enemmän aikeita jäädä vuorostaan perhevapaalle 

hoitamaan lasta. Isän kotiin jääminen kannusti äitiä palaamaan töihin. (Luoto et al., 

2011.) 

 

Yhteiskunnan tarjoama tuki (perhevapaamallin ja tulopoliittisten perhe-etuuksien 

lisäksi) erityisesti lastenhoidon takaamisen suhteen on oleellinen työn ja perheen 

yhdistämisen onnistumisessa. Julkisen lastenhoidon mahdollisuus kertoo paljon 

yhteiskunnallisesta asenteesta; ura ja perhe on mahdollista yhdistää. Kekkosen 

(2014) mukaan korkeammin koulutettujen vanhempien lapset ovat 

päiväkotihoidossa useammin kuin vähemmän koulutettujen vanhempien lapset, 

jotka taas suosivat kotihoitoa tai perhepäivähoitoa enemmän. Hoitopaikan sijainti, 
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ympäristö ja aukioloajat ovat olennaisia tekijöitä hoidon positiiviseksi kokemiseen. 

(Kekkonen, 2014.) Arjen sujuvuus määrittyy suuresti hoitopaikan sijainnin suhteen; 

pitkä siirtymäaika voi jopa estää täyden työpäivän teon. Ryhmäkoko ja hinta 

aiheuttavat tyytymättömyyttä. Erityisesti koulutettujen äitien keskuudessa nousi 

esiin tyytymättömyys päivähoidon maksuihin sekä kriittisyys päivähoidon laatuun. 

(Kekkonen, 2014.) Julkisen päivähoidon rinnalle on tarjolle yksityisen sektorin 

palveluita. Päivähoidon laatu on kuitenkin tärkeää; töihin paluuta lykätään, jos 

lapsen hoito ei täytä perheen kriteereitä. Perheen oma tukiverkosto on oleellinen 

sujuvan uran ja perhe-elämän yhdistämiselle. Tukiverkosto mahdollistaa 

joustavuutta arjessa sekä vähentää siltä osin stressin kokemista. 

 

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on monisäikeinen asia. Tässä työssä asiaan 

paneudutaan yksilön valinnanteon kautta; miten vanhemmuus vaikuttaa yksilön 

uraan liittyvään valinnantekoon ja miten nämä valinnat vaikuttavat urakehitykseen. 

Tässä työssä päätöksentekoon vaikuttavina seikkoina tutkitaan sukupuolen 

(gender) vaikutusta ulkoisten ja sisäisten sukupuolisidonnaisten rooliodotusten 

kautta, perheyksikön sisäistä kokemusta (visio ja taloudellinen tilanne), 

yhteiskunnan tukea (perhevapaamalli, etuudet, lastenhoito) ja työnantajasektoria 

(perheystävällisyys ja joustavat käytänteet).  

 

Tämä tutkimus sijoittuu ura- ja gendertutkimuksen kentälle. Tässä työssä tutkitaan 

erityisesti äitien kokemusta vanhemmuuden vaikutuksesta uraan liittyvään 

valinnantekoon. Täten uratutkimuksen näkökulmasta tämä työ tutkii äitien uraa ja 

urakehitystä ja gendertutkimuksen näkökulmasta tutkitaan naisten uraa ja 

urakehitystä. Tutkimuksella tuotetaan tietoa uravalintojen synnystä vanhemmuuden 

näkökulmasta.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää miten julkaistu tutkimus ja 

kirjallisuus vastaa siihen, mitä on sukupuoli, mitä on vanhemmuus ja miten se 

koetaan, vaikuttaako perheenlisäyksen ajoitus urakehitykseen, millainen on isän ja 

äidin ura, mitkä tekijät vaikuttavat vanhempien päätöksentekoon uravalintoja 

tehdessä, miten Suomen yhteiskunta tukee vanhemmuutta sekä perheen ja työn 



7 
 

  

yhdistämistä sekä vielä sitä, miten perheystävällisyys ja työelämän joustavat 

käytännöt tukevat työn ja perheen yhdistämistä. 

 

Empiirisessä osiossa pureudutaan kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin vanhempien 

kokemusmaailmaan. Miten äidit kokevat uran vanhemmuuden myötä? Laadullinen 

tutkimusmenetelmä tukee tutkimusta, sillä tutkimuksessa halutaan saada 

vastauksia kysymyksiin ”Miksi?” ja ”Miten?”. Haastattelu suoritettiin sähköisesti, 

puolistrukturoituna lomakehaastatteluna. Tulokset analysoitiin sisällönanalyysin 

keinoin.  

 

Avainkäsitteet: Vanhemmuus, sukupuoli (gender), ura, uraan liittyvä valinta, 

työelämän joustavat käytännöt.  

 

1.1 Tutkimuskysymys ja ongelmanmääritys 
 

Tämän työn tavoitteena on tutkia, miten vanhemmuus vaikuttaa – vai vaikuttaako 

ollenkaan - vanhempien työurien kehitykseen. Pääpaino on selvittää, miten 

vanhemmuus vaikuttaa vanhemman omaa uraa koskevaan päätöksentekoon ja 

miten nämä valinnat vaikuttavat urakehitykseen. Toisin sanoen, miltä osin 

urakehitys - tai sen puute - on omien valintojen seurausta.  

 

Päätutkimuskysymyksenä on: 

 

TK: ”Miten vanhemmuus vaikuttaa urakehitykseen?” 

 

Alatutkimuskysymyksinä ovat:  

 

AK1: ”Miten vanhemmuus vaikuttaa uraan liittyviin valintoihin?” 

 

AK2: ”Miten kyseiset valinnat vaikuttavat urakehitykseen?” 

 

Kysymysten avulla pyritään selvittämään missä määrin vanhemmuus muuttaa 

elämän prioriteetteja ja tätä kautta vaikuttaa päätöksentekoon urakehitykseen 



8 
 

  

liittyen, miten työ ja perhe yhdistetään, missä määrin päätöksenteko on vanhempien 

kesken yhteistä ja mitä uudessa elämäntilanteessa toivotaan työnantajasektorilta, 

sekä sitä, miten yhteiskunnan tuen (tuella tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavaa: 

perhevapaat, perhepoliittiset tulonsiirrot etuuksien nimissä, hoito-oikeus, poliittinen 

keskustelu) koetaan tukevan vanhemmuuden ja työn yhdistämistä. 

 

1.2 Käsitemääritelmät 
 

Avainkäsitteet: Vanhemmuus, sukupuoli (gender), ura, uraan liittyvä valinta, 

työelämän joustavat käytännöt. 

 

Vanhemmalla tarkoitetaan aikuista ihmistä, jolla on lapsi tai lapsia ja 

vanhemmuudella sitä suhdetta sekä elämäntilanteen muutosta, mikä syntyy, kun 

perheeseen tulee lapsi tai lapsia. Vanhemmuutta on tutkittu muun muassa 

vanhempana toimimisen (esim. Metsäpelto, 2003), vanhemman ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen määrän ja laadun (esim. Lamb, 1997) sekä vanhemmuuteen 

liitetyn stressin näkökulmista (esim. Crninc & Low, 2002). Tässä työssä keskitytään 

kuitenkin vanhemmuuden tuomaan elämäntilanteen muutokseen ja siitä 

aiheutuvaan vaikutukseen uraan liittyvässä valinnanteossa (mm. Närvi, 2014; Salmi 

& Lammi-Taskula 2011, 2014ab; Abele, 2011; Milfont et al., 2016; Ferriman, 2009).  

 

Sukupuolinäkökulma valottaa sukupuolen moninaista vaikutusta elinikäiseen 

kehitykseen. Tutkimus voidaan jakaa kahteen kenttään; gender -tutkimus ja sex -

tutkimus. Gender -näkökulma eroaa sex -näkökulmasta siinä, että se yhdistää 

psykologiset (sukupuoli-identiteetti, sukupulisidonnainen näkemys itsestä) ja 

sosiaaliset aspektit (sukupuoliroolit ja sukupuolirooliodotukset). Sex -näkökulma 

painottaa biologisia ja sosiodemografisia tekijöitä. (Abele, 2011.) Tässä työssä 

sukupuoli määritetään gender -näkökulman mukaan. Gender -näkemys 

sukupuolesta nähdään kontekstisidonnaisena ilmiönä. Se kuvaa kehityksellistä osa-

aluetta niin yksilöllisellä (sosialisaatio) kuin kulttuurisella tasolla (kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen muutos) sekä sosiaalipsykologista osa-aluetta yksilöllisellä 

(sukupuolinen itseys) ja kulttuurisella tasolla (sukupuolirooliodotukset tai 

sukupuoleen liitetyt stereotypiat). (Abele, 2000.)  
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Uralla tarkoitetaan tässä työssä sitä, miten yksilö sijoittuu työmarkkinoilla (Arthur et 

al, 1989) ja urakehityksellä sitä, miten sijoittuminen työmarkkinoilla etenee. Uraa 

voidaan ajatella objektiivisesti (palkan, tittelien ja hierarkisen ylenemisen avulla 

mitattu uramenestys. mm. Volmer, 2011; Abele, 2011) sekä subjektiivisesti 

(henkilökohtainen näkemys menestyksestä, mm. Volmer, 2011, LaPointe, 2003).  

 

Yksilön päätöksenteko on monisyinen asia. Taloustieteissä siihen viitataan 

optimoituna prosessina, jonka tarkoituksena on maksimoida kokonaisvaltainen 

tuotto. Psykologit ja ekologit viittaavat prosessiin yhteensopivuusstrategiana; 

toiminta suhteutetaan vaihtoehdoista saatavaan relatiiviseen palkkioon. (Kubanek, 

2017.) Tässä työssä päätöksentekoprosessia ajatellaan enemmän 

yhteensopivuustrategiana. Työssä keskitytään kuitenkin päätöksentekoprosessin 

lopputulemaan, eli valintaan asioiden hoitamisen tavasta ja erityisesti siihen, miten 

vanhemmuus vaikuttaa valinnantekoon. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 

vanhempien uraan liittyvään valintaan vaikuttavia syitä ja sitä, mitä niistä seuraa ja 

miksi kyseisiin valintoihin päädytään; eli miten vanhemmuus vaikuttaa uraan 

liittyvään valinnantekoon tai asetettuun, uraan liittyvään tavoitteeseen.  

 

Työelämän joustavien käytäntöjen on todettu helpottavan työn ja muun elämän 

yhteensovittamista ja siitä aiheutuvaa konfliktia; niiden avulla voidaan saada 

balanssia elämään. Työelämän joustavilla käytännöillä tarkoitetaan tässä työssä 

työnantajan tarjoamia erilaisia tapoja tehdä työtä perinteisestä aikaan ja paikkaan 

sidotusta tavasta poiketen. Työelämän joustavia käytänteitä ovat esimerkiksi osa-

aikatyön mahdollistaminen, työajan vapaan sopimisen mahdollistaminen, työajan 

liukumat, etätyömahdollisuus, työtehtävien tilapäinen uudelleenjärjestely, 

ylitöiden/lomien matalankynnyksen sopimisen mahdollistaminen sekä sujuva 

perhevapaan myöntöprosessi että hyvin suunniteltu töihinpaluuprosessi. 

(Väestöliitto, 2017; Russel, 2009; Heilmann, 2017; Työterveyslaitos, 2017ab.) 
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1.3 Työn rakenne 
 

Työn teoreettinen viitekehys ja kirjallisuuskatsaus esitetään kappaleissa 2. ja 3. 

Kappaleessa 2. pureudutaan kirjallisuuden avulla sukupuolen käsitteeseen ja 

siihen, miten sukupuoli vaikuttaa uraan ja vanhemmuuteen. Kappaleessa 3. 

käsitellään työ- ja muun elämän yhteensovittamista; miten yhteiskunta ja 

työnantajasektori tukevat sitä ja miten työn ja perhe-elämän yhdistäminen koetaan. 

Kappaleessa 4. käydään läpi tutkimuksen suorittaminen ja kappaleessa 5. 

pureudutaan tutkimustuloksiin. Lopuksi, kappaleessa 6., käydään pohdintaa 

tutkimuksen tuloksista sekä tutkimuksen rajoitteista ja jatkotutkimustarpeista.  
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2. SUKUPUOLI, URA JA VANHEMMUUS 

 

Tämän työn viitekehys on johdettu Abelen (2000) kaksoisvaikutusmallista 

sukupuolen vaikutuksesta uraan liittyviin prosesseihin. Abelen (2000) 

kaksoisvaikutusmalli perustuu Deux & Major’n (1987) kontekstisidonnaiseen 

sukupuolimalliin, joka rakentuu kolmesta tekijästä: toimiva henkilö, reagoiva henkilö 

ja konteksti, jossa tilanne tapahtuu. Abelen (2000, 368-373) mallissa yksilöön 

vaikuttaa ulkoiset sukupuolisidonnaiset odotukset ja stereotypiat sekä sisäiset 

sukupuolisidonnaiset odotukset (sukupuolirooliorientaatio). Sisäinen perspektiivi 

vaikuttaa vastavuoroisesti uraan liittyvien psykologisten muuttujien (esim. ura 

motivaatio, tehokkuus ja saavutus motivaatio) kanssa ja uraan liittyvä 

käyttäytyminen sekä lopputulema (esim. eteneminen, stagnaatio uraportailla, tulo, 

ammatillinen status) vaikuttavat vastavuoroisesti sekä ulkoisen perspektiivin että 

psykologisten uraan liittyvien muuttujien kanssa. (Abele, 2000.)  

 

Abelen (2000) malli käsittää tämän työn viitekehyksen (kuva 1) 

sukupuolisidonnaisuuden osa-alueen; miten sukupuoli ja sukupuolisidonnaisuus 

vaikuttavat valintaan johtavassa päätöksenteossa. Vanhemman [isä, äiti] 

valintaprosessin viitekehykseen on lisätty sukupuolisidonnaisuuden osa-alueen 

lisäksi perheyksikkö ja perheyksikön jaettu visio urasta ja perheestä, perheen 

taloudellinen tilanne, yhteiskunnan tuki sekä työ ja työnantaja.  

 

Perheyksikön sisäinen visio vanhemmuudesta, urasta sekä perheen ja uran 

yhdistämisestä ohjaa pitkälti perheen valintoja. Perheyksikön päätöksenteko voi olla 

hyvinkin sukupuolisidonnaista; valintaan voi vaikuttaa se, miten äidin ja isän 

oletetaan toimivan ja miten vanhempi äitinä/ isänä haluaa toimia perheen hoivan ja 

elatuksen suhteen. Perheen taloudellinen tilanne muovaa isoja linjoja; miten 

perheen varallisuus antaa myöden perhevapaiden käytön; mm. kumpi vanhemmista 

jää perhevapaalle, onko kotiin jääminen mahdollista jos niin valitaan tai, että 

millainen hoitomuoto lapselle on mahdollista hankkia. Yhteiskunnan tuella 

tarkoitetaan tässä työssä erityisesti lakisääteisiä perhevapaita, yhteiskunnan 

tarjoamia perhepoliittisia etuuksia sekä laissa määrättyä hoito-oikeutta lapselle. 

Yhteiskunnan tuki vaikuttaa oleellisesti uran ja perheen yhdistämiseen ja siihen 
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liittyvään päätöksentekoon; vanhemmalla on lakisääteinen oikeus jäädä työstään 

kotiin hoitamaan lasta eikä häntä voi irtisanoa perhevapaan aikana. Perhepoliittisten 

tulonsiirtojen kautta yhteiskunta tukee perheitä taloudellisesti perhevapaiden aikana 

ja lakiin perustuva, kunnan järjestämä päivähoito mahdollistaa vanhemman töihin 

paluun sekä töissä käynnin perhevapaiden jälkeen. Yhteiskunta tukee myös 

taloudellisesti kunnallista lastenhoitoa; hoitomaksut ovat laissa määrättyjä sekä 

tulosidonnaisia, millä pyritään mahdollistamaan vähävaraisenkin perheen 

lastenhoidon järjestyminen näiltä osin. Työ ja työnantaja määrittävät 

päätöksentekoa sikäli, että työ tai työnteon tapa tukee tai ei tue uran ja perheen 

yhdistämistä. Perheystävälliset käytänteet työpaikalla mahdollistavat osaltaan uran 

ja perheen yhdistämisen sekä tukevat vanhempia vanhemmuudessa että perheen 

hyvinvointia.  

 

 
Kuva 1. Viitekehys (johdettu Abelen (2000, 372) mallista ”The dual-impact model of 

Gender and Career-related Processes”). 

 

2.1. Sukupuolittunut työelämä 
 

Jokaisella aikakaudella ja jokaisessa kulttuurissa on omat, eriävät käytösmallinsa 

sekä -odotuksensa [biologisesti] pojille ja tytöille sekä miehille ja naisille. Nämä 

eriävät käytösmallit sekä odotukset on sidottu naisten ja miesten rooleihin 

yhteiskunnassa. Uraan liittyvässä kognitiivisessa kyvykkyydessä ei ole tutkimusten 
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mukaan eroa [biologisten] sukupuolten välillä. (Abele 2000, 366; sekä esim. 

Alfermann, 1996, Eckes, 1991). Toisin sanoen, sukupuolten eroavaisuudet liittyvät 

miesten ja naisten erilaisiin sosiaalisiin rooleihin, ei niinkään biologisiin tai 

psykologisiin eroihin. Mikäli roolien tarkoitus on täydentää toisiaan, odotukset 

sukupuolta kohtaan liittyvät oletetun roolin täyttämiseen. Mikäli rooleja ei olisi 

tarkasti määritelty, ei sukupuoleen myöskään kohdistettaisi tietynlaisia vahvoja 

odotuksia. (Abele, 2000.) 

 

1800 -luvulla ja 1900 -luvun alussa naisten osallistuminen työelämään oli 

enemmänkin statukseen ja perheen varallisuuteen liittyvä asia kuin yksilön ambition 

toteutusta; ylempään sosiaaliluokkaan kuuluvien naisten ei odotettu ansaitsevan 

työnteon kautta vaan elatusvelvollisuus oli miehen harteilla. Heidän odotettiin 

täyttävän roolinsa vaimoina ja äiteinä sekä pitävän huolta kodista. Naiset kävivät 

yleisen mielipiteen mukaan ansiotyössä vain taloudellisesta pakosta; ansiotyössä 

käyvät naiset olivat matalasti koulutettuja, pienituloisia ja työskentelivät lähinnä 

suorittavissa työtehtävissä. Tuolloin myös koulutus oli sukupuolisidonnaista; naisille 

opetettiin eri taitoja kuin miehille ja heidän oli erittäin vaikea päästä esimerkiksi 

yliopistoon. Naisten on historiassa odotettu valitsevan joko uran tai perheen. (Abele, 

2000.) 

 

Naisten kouluttautuminen ja osallistuminen työelämään on kasvanut länsimaissa 

huimasti viimeisen 100 vuoden aikana. Naisten koulutustason kasvaminen on 

vaikuttanut suoraan naisten työurien kehittymiseen ja työelämässä olemiseen. 

Kehitys kohti tasa-arvoista työmarkkinaa on siis suotuisa. Naisten ei myöskään 

enää oleteta työskentelevän vain taloudellisista syistä (Abele, 2000, 362).  

 

2.2 Sukupuoli ja siitä johtuvat odotukset 
 

Abele kirjoittaa, että (2000, 2011; 2) sukupuolen määritelmään ja sen 

toteuttamiseen sisältyy sekä ulkoinen että sisäsyntyinen näkökulma. Ulkopuolelta 

tulevilla näkökulmilla tarkoitetaan sukupuolta sosiaalisena kategoriana ja siihen 

liitettävinä odotuksina miehenä ja naisena olemiselle. Ulkoa tulevat näkökulmat 

määrittävät sitä, miten miehen ja naisen toimintaa arvioidaan eri tavalla johtuen 
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erilaisista sukupuoleen liitetyistä odotuksista. Näiden odotusten oletetaan 

vaikuttavan yksilön päätöksentekoon suhteessa perheeseen ja/tai uraan liittyen. 

Tutkimusten mukaan ulkoisten odotusten mukaan käyttäytyminen on positiivisesti 

palkittua toisin toimimiseen verrattuna (Abele, 2011, 2; Eagly & Karau, 2002; Eby, 

Allen & Douthitt, 1999). Sisäisellä näkökulmalla viitataan siihen, miten yksilö kokee 

itsensä naisena tai miehenä. Tästä käytetään termiä ”sukupuolisidonnainen 

näkemys itsestä” (Abele, 2011, 2; Bem, 1993; Spench, Helmreich & Stapp, 1974). 

Näkemys itsestä rakentuu stereotyyppisesti maskuliinisestä piirteestä, toiminnasta 

(esim. aktiivinen), sekä stereotyyppisesti feminiinisestä piirteestä, yhteisyys (esim. 

empaattinen). Toiminnan piirre nähdään erityisen oleellisena uraan liittyvän 

kehityksen ennustamisessa ja yhteisyyden piirre liitetään sosiaaliseen 

kanssakäymiseen (Abele, 2000; 2011,3; Abele, 2003; Corrigall & Konrad, 2007, 

Kirchmeyer, 1998). Sukupuolieroista huolimatta, piirteiden ennustettava 

käyttäytyminen sinänsä ei ole sukupuolisidonnaista, vaan piirre itsessään vaikuttaa 

käyttäytymiseen (Abele, 2000; 2011, 6).  

 

Naisilla nähdään kuitenkin olevan enemmän ”yhteisyyden” piirteitä, jotka tukevat 

sosiaalisen kanssakäymisen priorisoimista, miehillä taas on enemmän ”toiminnan” 

piirteitä, jotka tukevat ura-ambitioiden priorisointia. (Abele, 2011; Ferriman, 2009.) 

Naisiin kohdistuu vahva sosiaalinen odotus vähentää työkuormaansa äidiksi tulon 

myötä. Miesten taas odotetaan olevan elättäjän roolissa isyyden vuoksi. Ulkoisten 

odotusten (sukupuoliroolin odotuksen mukainen käyttäytyminen) lisäksi naiset 

saattavat kuitenkin olla taipuvaisempia laittamaan uransa tauolle ja/tai 

vähentämään työtaakkaansa uudessa elämäntilanteessa. (Abele, 2011.) Aiempi 

tutkimus on myös todennut, että lapsen syntymän myötä perheen sisäiset 

sukupuoliroolit ovat traditionalisoituneet; eli että perheen omasta valinnasta lasten 

ollessa pieniä, äiti ottaa perheen hoivasta vastuun ja mies elättäjänroolin (sisäinen 

sukupuolirooliodotus). (Abele, 2011, 2 & 6; Lundberg & Frankenhaeuser,1999). 

Lönnqvist et al. (2018) tukevat väitettä toteamalla, että ensimmäistä kertaa äideiksi 

tulevien keskuudessa (tutkimusperiodin ollessa raskauden alkuvaiheesta 3kk 

synnytyksen jälkeen), suomalaisten äitien arvot olivat lähempänä 

konservatiivisuutta (traditio, harmonia & turvallisuus) verrattuna miehiin tai 

lapsettomiin naisiin. He toteavat myös, että tulokset tukevat väitettä siitä, että 
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arvojen muutos fasilitoi adaptoitumista elämäntilanteisiin. Naisten myös odotetaan 

täyttävän enemmän erilaisia rooleja elämänsä aikana, mikä saattaa vaikuttaa 

yksilön arvon muodostukseen. (Lönnqvist et al., 2018; Milfont et al., 2016.) Ferriman 

(2009) kirjoittaa, että vanhemmuus vahvistaa yksilön arvoja ja elämän prioriteetteja. 

Arvot voivat kuitenkin muuttua elämän mittaan reflektoiden yksilön biologista ja 

psykologista kehitystä (Milfont et al., 2016). 

 

2.3 Urakehitys ja uramenestys 
 

Urakehityksen voi jakaa kahteen alueeseen: prosessuaaliseen ja rakenteelliseen 

näkökulmaan. Prosessuaalinen näkökulma tarkoittaa sitä, että urakehitystä 

luonnehtii erilaiset urapolut. Jatkuvan urapolun nähdään usein johtavan 

uramenestykseen jatkumattoman sijaan. Rakenteellisen näkökulman mukaan 

urakehitys muotoutuu useiden lähteiden vaikutuksesta yksilön uravalintoihin ja sitä 

kautta muodostuu urakehitys ja sen lopputulema. Lähestymistapa painottaa 

erityisesti yksilön odotusten ja tavoitteiden vaikutusta. Miesten ja naisten 

odotuksissa ja uratavoitteissa voi olla merkittäviä eroja, jotka osaltaan selittävät 

myös urakehityksen erilaisuutta. (Abele, 2011.) Transitiot, eli siirtymät, ovat 

oleellisia urakehitykselle. Siirtymiä ovat muun muassa työpaikan tai työtehtävien 

vaihto, lokaation muutos (oman tai puolison) työn tms. vuoksi, ylennykset, 

työttömyysjaksot sekä perheellistyminen ja vanhemmaksi tuleminen. Useampi 

tutkimus on tuonut ilmi, että pariskunnan koordinoidessa uria, miehen ura on 

priorisoitu ja perheellistymisen jälkeen naiset ovat vähentäneet työkuormaansa 

miehiä enemmän (Abele, 2011, 2; Eby et al., 2005; Gattiker & Larwood, 1990; 

Melamed, 1995; Tharenou, Latimer & Conroy, 1994).  

 

Uramenestyksen tutkimuksessa on tuotu esiin kaksijakoinen tyypittely 

uramenestyksen määrittämiseksi ja mittaamiseksi: objektiivinen ja subjektiivinen 

uramenestys. Objektiivisella uramenestyksellä viitataan palkan, tittelien ja 

hierarkisen ylenemisen avulla mitattavaan uramenestykseen (esim. Volmer, 2011; 

Abele, 2011). Subjektiivisella uramenestyksellä viitataan taas henkilökohtaiseen 

näkemykseen menestyksestä, mittareita ovat esimerkiksi työtyytyväisyys, 

uratyytyväisyys tai menestys suhteessa kollegoihin (Volmer, 2011; LaPointe, 2003). 
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Asenteet uraa kohtaa ovat myös muuttumassa. Asenne vaikuttaa pitkälti yksilön 

uran rakentumiseen, sillä asenne ohjaa yksilöä toteuttamaan tavoitteensa. Ura ei 

tänä päivänä rakennu vain suoraviivaisesta etenemisestä yhdessä organisaatiossa 

pitkän, ajallisen sitoutumisen tuloksena. Uraa voi rakentaa muullakin tavoin. 

Teknologia ja globalisaatio mahdollistavat erilaista työllistymistä ja työn teon tapaa. 

Erityisesti tietointensiivinen työ on uuden ura-asennoitumisen keskiössä. Ura-

asennoitumista on tutkittu määritelmillä muuntautumiskykyisestä asennoitumisesta 

sekä rajattomasta asennoitumisesta (esim. Volmer, 2011; De Vos, 2008; Chan, 

2015) työtä kohtaan. Muuntautumiskykyinen asenne tarkoittaa ihmisen 

hakeutumista kohti kehityksellistä etenemistä ja itsensä toteuttamista. Rajaton 

asennoituminen tarkoittaa sen sijaan fyysistä ja psykologista liikkuvuutta. 

Muuntautumiskykyisen ura-asennoitumisen on todettu liittyvän subjektiiviseen 

uramenestykseen ja rajattoman asennoitumisen enemmänkin objektiiviseen 

uramenestykseen. (Volmer, 2011.) Muuntautumiskykyinen ura-asennoituminen 

nähdään oleellisena vaikuttajana uramenestykseen nykyisellä ura-aikakaudella (De 

Vos, 2008).  

 

2.3.1 Sukupuolittunut uramenestys 
 

Naisten uramenestystä mitattaessa (korkeassa) palkassa ja positiossa 

(objektiivinen urakehitys), on tasa-arvoon vielä matkaa. Toistaiseksi voidaankin 

vielä puhua miehen ja naisen urasta sekä äidin ja isän urasta. Naisten palkkakehitys 

ja eteneminen korkeampiin positioihin suhteessa miehiin on alhainen (Abele, 2011, 

1; Ebys, Casper, Lockwood, Bordeaux & Brinley, 2005), pätevyydestä huolimatta. 

Abele (2011) kirjoittaa, että sukupuolisidonnaisesti urakehitykseen näyttää 

vaikuttavan kaksi tekijää: työmäärä ja jatkuvuus ammatillisessa urassa sekä 

sukupulisidonnainen näkemys itsestä (self-concept). Työmäärällä tarkoitetaan 

työnteon määrää ajallisesti eli esimerkiksi tehdäänkö osa-aikatyötä vai 

kokoaikatyötä. Jatkuvuudella tarkoitetaan työssäkäynnin ajallista yhtäjaksoisuutta. 

Sukupuolisidonnaisella näkemyksellä itsestä viitataan siihen, miten ulkopuolelta 

tulevat määreet miehen ja naisen oletetusta toimintatavasta vaikuttavat omaan 

näkemykseen itsestä ja miten se vaikuttaa omaan toimintaan.  
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Psykologisilla muuttujilla (esim. motivaatio) ei todettu olevan vaikutusta siihen, että 

miehet ovat naisia useammin koulutustaan vastaavassa tehtävässä, sillä ne 

vaihtelivat miesten ja naisten välillä riippuen heidän sen hetkisestä uratilanteesta. 

Biologinen sukupuoli on voimakkaampi määre uramenestyksen ennustamisessa 

kuin sukupuolirooliorientaatio. Löydös osoittaa ulkoisen perspektiivin 

(sukupuolisidonnainen rooli odotus ja stereotypiat) relevanttiutta [biologisten] 

naisten ja miesten rakenteellisissa urakehitysmahdollisuuksissa. (Abele, 2000.) 

 

Naisten matalampi objektiivinen urakehitys johtuu ensisijaisesti naisten työuran 

keskeytyksistä, mikä vaikuttaa epäsuotuisasti uran jatkuvuuteen ja 

palkkakehitykseen. Uran keskeytykset johtuvat paljolti suuremmasta 

osallistumisesta lastenhoitoon ja siihen liittyviin vastuisiin. (Abele, 2011.) Myös 

Elovainio & Heponiemi (2011, 97) toteavat tutkimuksessaan määräaikaisen työn 

käyttämisestä terveysalalla, että [määräaikaisilla työsuhteilla] paikattavat poissaolot 

selittyvät osin naisvaltaisen alan runsailla perhevapailla. Tulos tukee väitettä naisten 

urien keskeytyksien suuruudesta. Myös Naparin (2010) mukaan palkkaero selittyy 

ensisijaisesti urakatkoksen vuoksi. Akkumuloitunut työkokemus äitien ja 

lapsettomien välillä (äitien urakatkos), tulevien äitien pienempi (motivaatioperäinen) 

panostus koulutukseen ja uralla etenemiseen vaikuttavien työtehtävien oppimiseen 

ennen urakatkosta, voivat vaikuttaa niin sanottuun lapsisakkoon sekä töihinpaluun 

jälkeisen palkkaeron kuroutumisen haastavuuteen. Toissijainen syy voi Naparin 

(2010) mukaan olla äitien etsiytyminen palkan kustannuksella yrityksiin, joissa uran 

ja perheen yhdistäminen onnistuu paremmin. Tutkittaessa äitien subjektiivista 

kokemusta lasten kotihoidon vaikutuksesta uranäkymään, Weckström (2018) totesi 

negatiivisia vaikutuksia koetun kuitenkin vähän, vaikka kotonaoloaika olisikin ollut 

pitkä.  

 

Äitiyden negatiivista vaikutusta naisen objektiiviseen urakehitykseen kutsutaan 

termillä ”motherhood penalty”, lapsisakko. Lapsisakolla tarkoitetaan tarkemmin 

palkkaeroa äitien ja lapsettomien naisten sekä miesten (isien) välillä. Termi on 

yhdistetty erityisesti syrjintään; yksi selitys erolle on, että äitien koetaan arvostavan 

enemmän perhettä kuin työtä, minkä vuoksi sitoutuminen ja/tai motivoituminen työn 

tai työtehtävän tekoon on matalampi. Tästä ajatusmallista johtuen kategorisesti 
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kaikki äidit joutuvat useammin syrjityksi riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksista tai 

elämäntilanteista. (Napari, 2010; Lips, 2009; Vanhala & Pesonen, 2008.) Bernardin 

tutkimus (2010) tukee väitettä myös; äitien ajatellaan olevan epäpätevämpiä ja 

sitoutumattomampia työntekijöitä kuin muiden työntekijöiden. Lips (2009) tuo esiin 

sukupuolieron työhön liittyvissä arvoissa; naiset arvostavat enemmän perhettä kuin 

valtaa ja odottavat matalampaa palkkaa kuin miehet, jotka taas tutkimuksen 

perusteella arvostavat enemmän valtaa kuin perhettä ja odottavat korkeampaa 

palkkaa. Kricheli-Katz (2012) nostaa artikkelissaan esiin myös stereotypian siitä, 

että sitoutuneen työntekijän odotetaan olevan aina tavoitettavissa ja priorisoivan 

työnsä kun taas ”hyvän äidin” ajatellaan priorisoivan aina lapsensa eikä täten 

kykene olemaan sitoutunut työntekijä. Nämä näkökulmat liittyvät pitkälti 

näkemykseen sukupuoleen liitettävästä käytöksestä ja sukupuolisidonnaisista 

käyttäytymisodotuksista (ulkoinen sukupuolirooliodotus). Naparin (2010) mukaan 

motivoituneisuus tai uraorientoituneisuus ei selitä äitiyden ja palkan negatiivista 

suhdetta, ns. lapsisakkoa. Napari (2010) on tutkinut lapsisakon toteutumista 

Suomessa yksityisellä sektorilla. Tutkimustulosten mukaan, ennen perhevapaasta 

johtuvaa urakatkoa, naisten palkoissa ei ollut nähtävissä eroavaisuutta. Mikäli 

urakatkosta oli enintään kaksi vuotta, töihin palanneet äidit tienasivat noin 10 % 

vähemmän kuin lapsettomat naiset. Palkkaero kuroutui kiinni seuraavan kolmen 

vuoden aikana. Toisin sanoen, lyhyt urakatko ei pitkällä aikavälillä vaikuta äidin 

palkkakehitykseen. Mikäli urakatkosta oli enemmän kuin kaksi vuotta, palkkaero oli 

jo tuplaantunut ja palkkaeroa oli vielä kolmen vuoden jälkeenkin 10% lapsettomiin 

naisiin verrattuna. Kellokumpu (2015) sen sijaan totesi tutkimuksessaan, että 

pitkällä aikavälillä vanhemmuus näkyi korkeampina tuloina kummankin vanhemman 

osalta; äidit ja isät tienasivat elinaikanaan 30% - 40% lapsettomia naisia ja miehiä 

enemmän. Salmi et al. (2009) totesivat tutkimuksessaan [Suomessa asuvien ja 

työskentelevien vanhempien osalta], että perhevapaan ei nähty vaikuttavan yksilön 

ammattitaitoon tai työssä suoriutumiseen vapaan jälkeen, ei vanhempien eikä 

työnantajienkaan näkökulmasta. Osa äideistä kuitenkin koki, että oma asema ja 

etenemismahdollisuudet työssä heikentyivät perhevapaan pitämisen vuoksi. 

 

Isyyden ei nähdä vaikuttavan negatiivisesti miesten objektiivisen urakehitykseen; 

onkin olemassa termi ”Fatherhood premium” (Lips, 2009; Glauber,2008; Schneer, 
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2002), ”isälisä” tai ”perhebonus”, jolla tarkoitetaan isyyden tuomaa palkankasvua 

miehille. Schneer (2002) tuo tutkimuksessaan esille, että erityisesti perinteinen 

perhemalli (isä on työssä, äiti kotona) näkyy suurena perhebonuksena miehelle. 

Abelen (2011) tutkimus tukee väitettä isyyden positiivisesta vaikutuksesta miehen 

objektiiviseen uraan; miesten osalta toiminnallisuuden piirteen todentaminen 

ennusti perheellistymistä, mikä osaltaan tukee teoriaa miesten niin sanotusta 

”elättäjän roolista” sikäli, että kyseisellä motivaatiolla varustetut miehet voivat kokea 

sopivansa kyseiseen rooliin paremmin ja täten tukevat (ja samalla luovat) 

stereotypiaa. Suurin ero isän ja äidin työmäärän ja objektiivisen uramenestyksen 

välillä oli tutkimuksen mukaan nähtävissä aina parin ensimmäisen lapsen syntymän 

aikaan. Lapsettomien naisten työmäärä oli riippumaton kumppanin työsuhteen 

laadusta. Äidit vähensivät työmääräänsä enemmän, kun puoliso oli kokoaikatyössä. 

Puolison ollessa osa-aikatyössä, äidit eivät vähentäneet työmääräänsä yhtä paljon. 

Tämä ilmeni myös isien osalta; isät ilmoittivat vähentäneensä työtaakkaansa, mikäli 

puoliso oli kokoaikatyössä. Yksinhuoltajaäidit työskentelivät enemmän kuin 

parisuhteessa olevat äidit. (Abele, 2011.)  

 

2.4 Työuran rakentuminen ja vanhemmuuden ajoittaminen 
 

Becker (1964) kirjoittaa inhimillisen pääoman teoriassaan, että ammatillinen 

inhimillinen pääoma, kuten uraverkostot, työ ja organisationaalinen kokemus, 

rakentuvat uran alkuvaiheessa. Tämän teorian valossa uran alkuvaihe on erityisen 

tärkeä uran rakentumisen kannalta. Taniguchi (1999) kirjoittaa, että lapsen 

saaminen uran kriittisessä alkuvaiheessa vaikuttaa negatiivisesti palkkakehitykseen 

urakeskeytyksen ajoituksen vuoksi. Kuitenkin koulutuksen määrän nähtiin 

vähentävän ”lapsisakkoa”. Abelen (2011) tutkimus puolsi myös väitettä, että lapsen 

saaminen uran alkuvaiheessa on urakehityksen kannalta haitallista; naiset, jotka 

tulivat äidiksi uransa alkumetreillä, todettiin olevan vähemmän menestyneitä 

objektiivisella urallaan kuin muiden naisten. Sen sijaan vakaan position 

saavuttamisen jälkeen lapsen saaminen ja siitä aiheutuva työtaakan vähentäminen 

ei vaikuta haitallisesti urakehitykseen. Naparin (2010) tutkimustulokset tukevat 

myös urakatkon sijoittumisen vaikutusta urakehitykseen; iäkkäämmät äidit kärsivät 

pienemmän lapsisakon kuin nuoremmat äidit. Tämä selittyy sillä, että vanhemmat 
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äidit ovat luoneet uraa ja vakiinnuttaneet asemansa ennen tulevaa urakatkosta. 

(Napari, 2010.) Vanhemmuuden, ja sen ajoittumisen uralla, ei todettu vaikuttaneen 

miesten keskimääräiseen objektiiviseen uramenestykseen. Kuitenkin lapsettomien 

miesten on todettu olevan huonommin menestyneitä kuin miesten, joilla oli lapsia. 

(Abele, 2011.) Miesten osalta puhutaan myös niin sanotusta avioliittobonuksesta; 

aviossa olevat miehet tienaavat avioitumattomia miehiä enemmän. Korenman 

(1991) kirjoittaa, että avioituneet miehet ovat tuottavampia avioitumattomiin 

verrattuna. Kausaliteetti tosin on toistaiseksi epäselvä; onko niin, että 

työmarkkinoilla ja avioliittomarkkinoilla menestyvät samat miehet? Vai jakautuuko 

hoivan ja elatuksen vastuu epätasaisesti; miehellä on enemmän mahdollisuuksia 

panostaa uraansa, jos nainen ottaa enemmän vastuuta hoivasta? (Kellokumpu, 

2015; Gray, 1997.)  

 

Klemetti et al., (2014,171-172) kirjoittavat, että lapsia halutaan ensisijaisesti äitiyden 

ja isyyden kokemisen ja elämän jatkuvuuden sekä tarkoituksen vuoksi. Naisten 

mielestä lasten koetaan vahvistavan parisuhdetta; miehet taasen arvostavat lasten 

kasvun ja kehityksen seuraamista. Lapsia halutaan eniten maanviljelijöiden, 

yrittäjien ja opiskelijoiden keskuudessa. Toimihenkilöt sen sijaan haluavat lapsia 

muita vähemmän. Koulutuksella on yhteys lastenhankintaan; korkeasti koulutetut 

kokivat lastenhankinnan ajankohtaiseksi myöhemmällä iällä (naiset 27 vuotta ja 

miehet 28 vuotta) valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna (naiset 25 vuotta ja 

miehet 27 vuotta). Tutkijaryhmä havaitsi, että työttömyys ja alhainen tulotaso 

hidastivat lapsenhankinnan suunniteltua toteutusta, mutta määräaikainen työsuhde 

ei vaikuttanut siirtävästi lastenhankintaan. Työelämän epävarmuus vaikuttaa 

kuitenkin sikäli, että määräaikaisessa työsuhteessa olevat naiset siirtävät 

lastenhankinnan ajankohtaa useammin kuin vakituisessa työsuhteessa olevat 

naiset. Erityisesti korkeasti koulutetuilla naisilla omaan työhön ja ammattiin liittyvät 

syyt vaikuttavat lastenhankinnan siirtämiseen tai lapsiluvun rajoittamiseen; miehen 

työllä ei sen sijaan nähty vaikutusta tähän. Naisten osalta omien ansiotulojen 

positiivinen yhteys erityisesti ensimmäisen lapsen hankintaan on todettu myös 

muissa Pohjoismaissa. Vähemmän koulutetuilla miehillä siirtämisen syynä on 

useammin sopivan kumppanin puute. Parisuhteessa oleville työelämään, talouteen 

ja asumiseen liittyvät syyt ovat tärkeimpiä lastenhankinnan ajoitukseen liittyviä 
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tekijöitä. Nuorilla aikuisilla työelämän epävarmuus (työttömyys, epävarma 

työllistyminen ja epätyypilliset työsuhteet) hidastaa lasten hankintaa ja vaikuttaa 

mahdollisesti myös parisuhteen solmimiseen. (Klemetti et al., 2014.)  

 

Rotkirch et al. (2017) tutkivat Väestöliiton Perhebarometrissä 2017 syntyvyyttä ja 

siihen liittyviä asenteita ja ajatuksia. Suomessa syntyvyys on ollut 

laskusuhdanteessa vuodesta 2011 alkaen. Pohjoismaiden vertailussa Suomessa 

on lapsettomien osuus ollut jo pidempään suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. 

Vaikuttaako heikko taloussuhdanne perheen perustamiseen? Muista maista 

poiketen, 1990 -luvun laman aikaan syntyvyys nousi Suomessa, mutta ei 

esikoislasten osalta vaan toisten ja kolmansien lasten osalta. 2010 -luvun 

talousnotkahduksen myötä esikoislasten määrä aleni vuoden 1990 -lamaan 

verrattuna. Täten taloussuhdannetta ei voi pitää määrittävänä tekijänä. 

Esikoislasten väheneminen vaikuttaa ratkaisevasti toisten ja kolmansien lasten 

syntyvyyteen; kolmansia lapsia on syntynyt enää vain noin 30% naisista. 

Syntyvyyden aleneminen onkin erityistä nuorille ikäryhmille; vanhemmiksi tullaan 

aiempaa iäkkäämpinä. Vanhemmaksi tuloikään vaikuttavat koulutus ja 

sosiaaliluokka, toimiala ja asuinalue. Korkeammin koulutetut, ylempään 

sosiaaliluokkaan kuuluvat ja kaupungissa asuvat tulevat vanhemmiksi myöhemmin. 

Alueellisesti Pohjanmaalla on Suomen korkeimmat syntyvyysluvut ja alhaisin 

ensisynnyttäjien ikä. Toisin sanoen, aika parisuhteessa ennen lapsia on pidentynyt 

eikä parisuhteen solmiminen enää tarkoita suoraan perheen perustamista. 

Alhaiselle syntyvyydelle on useita eri teorioita. Toinen väestötransitio ja 

yksilöllistyminen painottaa perinteisten sosiaalisten instituutioiden ja arvojen 

heikentymistä sekä yksilöllisyyden korostumista. Se korostaa erityisesti 

kulttuurinmuutosta. Lasten kustannukset ja sosiaalinen status -teorian mukaan 

lasten kasvattamisen korkeat kustannukset selittävät perhekoon laskua. 

Taloudelliset syklit ja taantumien vaikutus nähdään taloustieteilijöiden 

näkökulmasta siten, että eri sukupolvilla on erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet ja 

täten erilaiset mahdollisuudet työllistymiseen ja uralla etenemiseen. Teorian 

mukaan ahdinko ja resurssivaje vähentävät syntyvyyttä. Myös vastaavaa yhteyttä 

on löydetty Suomessa; Perhebarometrin 2015 mukaan työttömyys tai sen uhka 

vähensi lastenhankinta-aietta. Alhaisen syntyvyyden ansa -teorian mukaan 
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taloudellisten, väestöllisten ja sosiaalisten syiden vuorovaikutus lykkää perheen 

perustamista. Perhettä ei uskalleta perustaa huonon taloudellisen näkymän vuoksi, 

mikä muuttaa perherakenteita siten, että yleisin perhemalli on pienikokoinen 

lapsiperhe ja iäkkäämmät vanhemmat. Yleisestä perhemallista rakentuu normi, joka 

muokkaa nuorten aikuisten käyttäytymistä. Keskeneräinen tasa-arvokehitys -teoria 

painottaa sukupuolten tasa-arvon kehityksen vaikutusta syntyvyyteen. 

Perinteisemmissä yhteiskunnissa syntyy liberaaleihin ja yksilöllisiin yhteiskuntiin 

verrattuna enemmän lapsia; naisten aseman paraneminen sekä koulutus- ja 

työllistymisasteen nousu edesauttavat lastenhankinnan lykkäämistä. Toisaalta tasa-

arvon keskeneräisyys lykkää sitä myös; sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole 

edennyt kotitöissä ja arjen pyörityksessä yhtä pitkälle kuin koulutus- ja 

työmarkkinoilla. Mikäli naisia rasittaa sekä elatuksen että hoivan annon niin sanottu 

tuplatyövuoro, useampaa lasta ei haluta tai uskalleta hankkia. Perhebarometrin 

2017 mukaan taloudellinen itsenäisyys ja vakaus, parisuhteen kesto ja laatu sekä 

oma valmius ”rauhoittumiseen ja lasten tarpeiden etusijalle panemiseen” koettiin 

edellytyksiksi hyvälle vanhemmuudelle. Naisten keskuudessa erityisesti vakaa 

työsuhde nostettiin merkitykselliseksi. (Rotkirch et al., 2017.) Elämäntilanteelta 

toivotaan siis vakautta ja turvaa.  

 

Ensisynnyttäjien ikä on noussut tasaisesti. Suomessa valtakunnallinen 

ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut noin 25 ikävuodesta (1982) 29 ikävuoteen 

(2016). (Suomen virallinen tilasto, 2017a.) Voidaanko puhua suunnasta 

”strategiseen äitiyteen”, eli siitä, että koulutustason, uramahdollisuuksien ja 

työelämän tasa-arvon kehityksen myötä naiset laskelmoivat perheen perustamista 

ajoituksen avulla? Tehdään siis strategista ura- ja perhesuunnittelua; 

perheenperustamista lykätään myöhemmälle iälle, jotta voidaan satsata 

urakehitykseen uran alkuvaiheessa (Abele, 2011, 2). Entä jos ura ei ota tulta alleen; 

ovatko naiset silloin taipuvaisempia perheenperustamiselle kuin jos ura on 

etenemässä (Abele, 2011, 2)? Työn ja perheen yhteensovittamiseen liitettyjen 

sukupuolittuneiden ongelmien ratkaiseminen voisi myötävaikuttaa syntyvyyden 

kasvuun. Myös lapsenhankinnan kustannukset jakautuvat toistaiseksi epätasa-

arvoisesti niin isien ja äitien kuin mies- ja naisvaltaisten alojen työnantajien välillä 

(Klemetti et al., 2014,179).  
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Kuva 2. Ensisynnyttäjien sekä ensimmäisen avioliiton solmineiden keski-ikä vuosina 

1982 - 2016 Suomessa. (Suomen virallinen tilasto, 2017a.) 

 

2.5 Työurien pidentäminen 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö, STM, vastaa työsuojelun ja työterveyshuollon 

kehittämisestä lainsäädännön sekä työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan 

näkökulmista. Tällä hetkellä työurien pidentäminen on yksi STM:n tärkeimmistä 

tavoitteista. Työurien pidentäminen on laaja kokonaisuus. Muun muassa työolojen 

parantaminen, työhyvinvoinnin rakentaminen ja ylläpito, työkyvyttömyyden ehkäisy, 

sairauspoissaolojen vähentäminen sekä osatyökykyisten työmahdollisuuksien 

lisääminen ovat keinoja työurien pidentämiseksi. (STM, 2017a.)  

 

Uran pidentämisen toimenpiteet eivät koske vain vanhenevaa työväestöä; 

toimenpiteitä tulee tehdä urakaaren jokaisessa vaiheessa; alussa, keskivaiheilla ja 

lopussa. Työuran keskivaiheilla erityisesti joustavat työnjärjestelyt, kuten osa-

aikatyö, etätyö, joustavat työajat, työnsisällön uudelleenjärjestely, työnkierto ja 

lomarahojen vaihto lomapäiviin, tukevat työuran pidentämistä, sillä niiden avulla 
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työntekijät selviävät paremmin ”ruuhkavuosista”. Erityisesti nämä keinot antavat 

aikaa hoivatyölle; työntekijä pystyy pitämään huolta perheestään. (Heilmann, 2017.)  

 

Perheen ja työn yhdistäminen onkin yksi näkökulma työurien pidentämiseen sikäli, 

että vanhemmat saadaan työelämän pariin joustavasti eikä uraan jää tällä tavoin 

pitkiä taukoja, jolloin työhön paluu voi olla haasteellisempaa. Työelämään 

palaaminen perhevapaalta ja uuden elämäntilanteen hallitseminen on aina haaste 

vanhemmille. Se on haaste myös työnantajalle. Tähän haasteeseen vastaa 

osaltaan työelämän joustavat käytännöt. STM (2017b) listaa työaika- ja 

työjärjestelyt, yksilölliset joustot ja esimiesten valmennuksen keinoiksi 

joustavuuteen. ”Onnistunut työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen vähentää 

stressiä ja muuta psykososiaalista kuormitusta (STM, 2017b)”. Heilmann (2017) 

toteaakin, että yksilö suunnittelee itse oman työelämänsä; päätökset voivat 

perustua niin perhesyihin, uramahdollisuuksiin tai koulutusmahdollisuuksiin. 

Organisaation tulee kyetä luomaan toimintamallinsa niin, että HRM toimintoja 

voidaan muokata yksilön tarpeita vastaavasti. (Heilmann, 2017.) Työn tekemisen 

tapa on myös muutoksessa, joten organisaatioiden toimintatapojenkin on 

muututtava. Organisaatio, joka panostaa joustaviin käytäntöihin on tulevaisuuden 

halutuin työnantaja. 

 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista edesauttavat osaltaan myös 

perhevapaat, lapsiperheiden etuudet ja hoidon järjestäminen. Sosiaali- ja 

terveysministeriö vastaa myös etuusjärjestelmän kehittämisestä. Tavoitteena on 

perhevapaiden jakautuminen tasapuolisesti kummankin vanhemman kesken. 

(STM, 2017b.) 

 



25 
 

  

 
Kuva 3. Joustavuus työelämässä (mukaillen Stm, 2017b). 
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3. URAN JA PERHEEN YHDISTÄMINEN 
 

Suomessa, kuten yleisesti myös muissa Pohjoismaissa ja enenevästi myös muualla 

Euroopassa, eletään perheissä, joissa kummatkin vanhemmat käyvät töissä. Työtä 

tehdään pääsääntöisesti arkisin ja päiväsaikaan. Lauantaisin ansiotyötä tehdään 

myös, mutta aiempaa vähemmän. (Ylikännö, 2014.) Suomessa äidit käyvät töissä 

siinä missä lapsettomatkin naiset. Muihin maihin verrattuna suomalaiset äidit 

tekevät useammin kokopäivätyötä kuin vähennettyä työaikaa. Isät sen sijaan 

tekevät töitä enemmän kuin lapsettomat miehet. Määräaikaiset työsuhteet ovat 

kuitenkin yleisempiä äideillä kuin iseillä. (Lammi-Taskula & Karvonen, 2014, 15; 

Suomen virallinen tilasto, 2017b.) Äitien työllisyysasteeseen vaikuttaa erityisesti 

lasten ikä; alle 1 -vuotiaiden lasten äidit ovat useammin kotona kuin työelämässä. 

Töihin palataan kuitenkin suhteellisen pian, nuorimpien lasten ollessa 3 - 6 -vuotiaita 

äitien työllisyysaste on jo noin 80%. Perheissä, joissa on kaksi huoltajaa, isien 

käyttämien perhevapaiden kesto on useammin lyhyempi kuin äitien. (Suomen 

virallinen tilasto, 2017bc.) 

 

 
Kuva 4. Äidin (20 - 59 vuotta) työllisyysaste % nuorimman lapsen iän mukaan 

vuosina 2012 - 2016 (Suomen virallinen tilasto, 2017b). 
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Äideillä tulee katkos työelämästä keskimäärin 1,2 vuodeksi perhevapaiden vuoksi 

(Salmi & Lammi-Taskula, 2014a, 26). Äitien perhevapaiden kestoon vaikuttaa 

paljolti työmarkkinoiden toimivuus; erityisesti se, onko äidillä pysyvä työpaikka mihin 

palata vapailta. Yksilön koulutustaso vaikuttaa myös perhevapaan kestoon sikäli, 

että vähemmän koulutetuilla on useammin huonommat etenemismahdollisuudet 

työelämässä tai ei työpaikkaa mihin palata. Perheissä, joissa vanhemmat ovat 

korkeasti koulutettuja ja keski- tai hyvätuloisia, jaetaan perhevapaita enemmän, sillä 

korkeaan koulutustasoon yhdistyy sukupuolten tasa-arvoa tukeva ajattelutapa. 

Ideologiset tekijät vaikuttavatkin vanhempainvapaan jakamiseen; isät, jotka kokevat 

perheen elatuksen olevan miehen vastuulla, pitävät vanhempainvapaata 

vähemmän riippumatta muista tekijöistä (kuten ikä, koulutustaso, asema, tulot) 

jolloin äidin todennäköisyys jäädä hoitovapaalle kasvaa. Isyysvapaan pitämisen 

perusteena on akateemisesti koulutetuilla isillä useammin se, että vanhemmuutta 

pidetään yhteisenä asiana, ei-akateemisesti kouluttautuneilla taas puolison 

auttaminen tai loman pitäminen työstä. Koska isien perhevapaan pitäminen on 

ensisijaisesti asenne kysymys, pelkästään taloudelliset kannustimet eivät riitä 

lisäämään miesten perhevapaiden käyttöä. (Lammi-Taskula & Salmi, 2014,75; 

Lammi-Taskula, 2007; Salmi et al., 2009; Suomen virallinen tilasto, 2017d; Lammi-

Taskula et al., 2017.) Tyytyväisyys parisuhteeseen koettiin pikkulapsiperheissä 

paremmaksi, jos isä piti pitkän isyysvapaan; äidit kokivat tyytyväisyyttä erityisesti 

perheen sisäiseen työnjakoon ja isät puolisoiden molemminpuoliseen 

kunnioitukseen ja ymmärretyksi tulemiseen. (Lammi-Taskula & Salmi, 2014,78.) 

 

Osa-aikatyötä pidetään usein työn ja perheen yhdistämisen keinona. Kekkonen et 

al. (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että vanhempien työaikamuoto oli 

yhteydessä vanhempien omiin kokemuksiinsa siitä, miten työajat sopivat yhteen 

perheen vaatimusten sekä arkielämän kanssa. Niin sanotut epätyypilliset työajat 

(työaika, mikä poikkeaa päiväaikaan ja arkipäivinä tehdystä työstä) tuottavat 

kuitenkin erityisesti vanhemmille hankaluuksia. Hankaluus näkyi erityisesti 

ennakoitavuuden haasteena. Epätyypillisten työaikojen koettiin kuitenkin tuovan 

mukanaan sekä hyviä että huonoja puolia; säännöllistä rytmiä ja lisää aikaa 

perheenä kaivattiin. Samalla vuorotyö toi mielekkyyttä työhön, parempia ansioita 

sekä vapaiden sijoittumisen arjen kannalta paremmin, mikä näkyi perheissä 
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pienempänä ulkopuolisen lastenhoidon tarpeena. Selviytymiskeinona hankaluuteen 

vanhemmat kokevat lastenhoidon vuorottelun sekä tukeutumisen tukiverkostoon. 

Tukiverkostolla tarkoitetaan erityisesti niin sanottua epävirallista hoitoapua, eli 

sukulaisten, ystävien, tuttavien tai perheenjäsenten apua. (Lammi-Taskula & 

Karvonen, 2014; Kekkonen et al., 2014.) Tukiverkosto onkin äärimmäisen tärkeä 

voimavara perheelle. Tukiverkostoon voi laskea osittain myös maksetun 

lastenhoitopalvelun, läheisten puuttuessa.  

 

Lasten (päivä)hoito mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin. Julkisella 

lastenhoitopalvelulla tarkoitetaan päiväkotia, perhepäivähoitoa, vuoropäiväkotia 

(varhain aamulla, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin järjestettävää hoitoa), esikoulua 

sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa (Kekkonen et al., 2014, 60). Vuoropäivähoito ei ole 

erikseen tunnistettu toimintamuoto Suomen lainsäädännössä, mutta kunnat ovat 

kuitenkin lain mukaan velvoitettuja järjestämään päivähoidon siten, että ”se tarjoaa 

lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä 

vuorokauden aikana, jona lapsi sitä tarvitsee” (1973/36) (Kekkonen et al., 2014, 60; 

Finlex, 2018). Palveluita tarjotaan osittain myös yksityisten palveluntarjoajien 

toimesta. Kekkonen et al. (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että epätyypillistä 

työaikaa tekevät vanhemmat tukeutuivat enemmän tukiverkostoonsa kuin julkiseen 

päivähoitoon. Kekkosen (2014) mukaan korkeammin koulutettujen vanhempien 

lapset ovat päiväkotihoidossa useammin kuin vähemmän koulutettujen vanhempien 

lapset, jotka taas suosivat kotihoitoa tai perhepäivähoitoa enemmän. Hoitopaikan 

sijainti, ympäristö ja aukioloajat ovat olennaisia tekijöitä hoidon positiiviseksi 

kokemiseen. Ryhmäkoko ja hinta aiheuttavat tyytymättömyyttä. Erityisesti 

koulutettujen äitien keskuudessa nousi esiin tyytymättömyys päivähoidon maksuihin 

sekä kriittisyys päivähoidon laatuun. Mikäli julkisen puolen palveluissa ei panosteta 

laatuun, maksukykyisten perheiden osalta etsiydytään yksityisiin 

varhaiskasvatuspalveluihin. (Kekkonen, 2014.) Karvonen (2014) havainnoi, että 

hoitojärjestelyjen piirteistä henkilöstön määrä ja pysyvyys sekä lapsiryhmien koko 

(mikä on usein seuraus puutteellisesta henkilöstömäärästä) aiheuttivat [Suomessa] 

eniten kritiikkiä kaupunkimaisissa kunnissa asuvien keskuudessa.  
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Uran ja perheen yhdistämiseen liittyvien valintojen keskiössä on osaltaan perheen 

taloudellinen tilanne. Suomalaisista lapsiperheistä suurin osa on keskituloisia 

(Lammi-Taskula & Karvonen, 2014,16). Perheen käytettävissä olevat tulot 

koostuvat pääasiassa työssäkäyvien ansiotuloista ja perheelle maksettavista 

perhepoliittisista tulonsiirroista (Salmi et al., 2014, 82). Köyhyysriski nähdään 

suurimmaksi monilapsisissa perheissä ja yksinhuoltajilla. Köyhyysriski on läsnä 

myös pikkulapsiperheissä (erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten perheissä) 

(Lammi-Taskula & Karvonen, 2014, 16; Salmi et al., 2014, 102), kuitenkin se on 

useimmiten tilapäistä johtuen työuran katkoksista (perhevapaat). (Salmi et al., 

2014.) Pitkittyvästä köyhyydestä kärsitään Salmi et al. (2014, 102) mukaan leikki-

ikäisten ja teini-ikäisten perheissä. Kotihoidontukijakso ei suoraan heikennä äidin 

taloudellista tilannetta, jos hänellä on hyvä koulutustaso ja siihen liitettynä hyvä 

asema työmarkkinoilla ja/tai, jos puoliso turvaa perheen talouden. Isien osalta 

vaikeuksia toimeentulon osalta ennustaa nuori ikä, työttömyys, akateemisen 

koulutuksen puute sekä puolisottomuus. Yhteisiä tekijöitä vanhempien toimeentulon 

vaikeudelle ovat siis nuori ikä, matala koulutustaso, yksinhuoltajuus ja töissä 

käymättömyys. (Salmi et al., 2014.) Lapsiperheissä köyhyys on kuitenkin 

todellisuutta vanhempien työssäkäynnistä huolimatta. Köyhien lapsiperheiden 

huoltajat ovat useammin pätkätöissä sekä matalapalkkaisissa töissä, mikä selittyy 

sillä, että vanhempien koulutustaso on useammin matala. Köyhät lapsiperheet 

ovatkin riippuvaisia perhepoliittisista tulonsiirroista ja tukien reaaliarvon alentuminen 

vaikuttaa heihin suuresti. (Salmi et al., 2014, 88-89; Salmi et al., 2012.) Karvonen 

(2014, 131) havaitsi lapsiperheiden toimeentulosta sen, että maaseudulla asuvat 

perheet ilmoittivat useammin, että rahat eivät riitä lapsista koituviin tai muihin suuriin 

menoihin. Kaupungissa asuvien keskuudessa sen sijaan palvelut koettiin useammin 

epätyydyttäviksi. Perheen toimeentulon muodostus säätelee vanhempien omaa 

kulutusta sekä arvioitua lasten kulutusta. (Karvonen, 2014.) 

 

3.1 Vanhemmuus 
 

Vanhemmuutta on tutkittu muun muassa vanhempana toimimisen (esim. 

Metsäpelto, 2003), vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen määrän ja 

laadun (esim. Lamb, 1997) ja vanhemmuuteen liitetyn stressin näkökulmista (esim. 
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Crninc & Low, 2002). Vanhemmuutta määrittää Belskyn (Malinen et al., 2006;2; 

Belsky, 1984, 1990) mukaan kolme tekijää: vanhemmuuden ominaisuudet 

(erityisesti persoonallisuus), lapsen ominaisuudet (erityisesti temperamentti) sekä 

ympäristön tekijät (parisuhde, sosiaalinen verkosto ja vanhempien työ). Lasten 

ominaisuuksien katsotaan määrittävän vanhemmuutta esimerkiksi lapsen 

temperamentin kautta; se vaikuttaa vanhemmuustyytyväisyyteen sekä 

vanhemmuuden stressiin (Malinen et al., 2006, 2; Kurdek, 1995; McBride, Schoppe 

& Rane, 2002; Östberg & Hagekull, 2000). Parisuhteen laatu vaikuttaa 

vanhemmuuden laatuun (Malinen et al., 2006, 2; Leinonen, 2004; Sallinen & 

Kinnunen, 2001) sekä hyvin toimivaan vanhempi - lapsi suhteeseen (Malinen et al., 

2006, 2; Erel & Burman, 1995). Erityisesti miesten osalta parisuhteen laadun on 

nähty vaikuttavan vanhemmuuden laatuun; miehen on naista helpompi valita 

vanhemmuuden tapansa, sillä sosiaaliset konventiot eivät määritä isyyttä yhtä 

vahvasti kuin äitiyttä (Malinen, et al.,2006, 2). Miehen isyys on tästä näkökulmasta 

herkempi elämäntilanteen muutoksille ja naisten onkin havaittu vaikuttavan miesten 

isyyteen ohjaamalla ja/tai välittämällä, toimimalla niin sanottuna portinvartijana 

(Malinen et al., 2006, 2; esim. Parke, 2002).  

 

Työhön liittyviä ympäristön tukitoimia vanhemmuudelle ovat erityisesti organisaation 

perheystävällinen ilmapiiri sekä perhe-elämää tukevat joustavat työjärjestelyt ja 

työnantajan tarjoamat muut tukitoimet (esim. lastenhoidon järjestäminen). Työn ja 

perheen välisten vaatimusten tasapainottuminen tukee vanhemmuuden myönteistä 

kokemista sekä vähentää vanhemmuudesta johtuvaa stressiä (Malinen et al., 2006, 

2; Kinnunen & Mauno, 1998; Kinnunen, Geurtz & Mauno, 2004). Lastenhoidon 

riittävyys ja laatu tukevat niin vanhemmuutta kuin perheen ja työn yhdistämistä. 

Sosiaalinen verkosto, erityisesti sen tarjoama tuki, on merkittävä vanhemmuuden 

tukipilari; sosiaalinen tuki torjuu tehokkaasti stressiä. (Malinen et al., 2006,3; 

Leinonen, 2004; Matthews, Stansfeld & Power, 1999.) 

 

3.2 Vanhemmuuden ja uran yhdistämisen yhteiskunnallinen tuki Suomessa 
 

Perhevapaat, perheiden tulonsiirrot, laadukas päivähoito ja koulu ovat esimerkkejä 

hyvinvointivaltion saavutuksista. Näiden saavutusten ylläpito ja kehittäminen 
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ovatkin ensiarvoisen tärkeitä tulevan hyvinvoinnin takaamiseksi. (Santalahti & 

Marttunen, 2014, 192). Ray et al. (2008) vertailivat 21 korkean tulotason maan 

perhevapaakäytäntöjä. Vertailussa Suomi ylsi kärkimaihin yhdessä Norjan, Ruotsin 

ja Kreikan kanssa. Tutkimuksen mukaan perhevapaakäytänteet, jotka ovat sekä 

reiluja että sukupuolineutraaleja, ovat toimivimmat. Toimivien käytänteiden tulisi olla 

reiluja; kummallekin vanhemmalle tulisi korvamerkitä oma vapaakiintiö; 

perhevapaaedun tulee olla kaikkien kansalaisten saatavilla; kustannusrakenne on 

suunniteltava siten, että riski jakautuu laajasti eri työnantajien kesken ja vapaiden 

käytön sopimisen tulisi olla joustavaa. (Ray et al., 2008.) EU (direktiivin voimalla) ja 

ILO (International Labour Organization) ohjaavat maita mahdollistamaan vähintään 

14 viikon mittaisen palkallisen äitiysloman kansalaisilleen. Tällä hetkellä USA on 

ainoa maa, joka ei kansallisella tasolla mahdollista ollenkaan palkallista äitiyslomaa 

kansalaisilleen. Keskimäärin kaikissa OECD maissa äideillä on oikeus noin 18 

viikon palkalliseen äitiyslomaan lapsen syntymän lähettyvillä. Taloudellisesti tuetun 

vanhempain- ja hoitovapaan tarjoamisen suhteen esiintyy enemmän hajontaa, 

kaikki OECD maat eivät edes mahdollista näitä vapaita. Kuitenkin, Suomi yltää 

tässäkin vertailussa kärkimaihin yhdessä Viron, Unkarin, ja Slovakian kanssa 

(OECD, 2017). Isyysvapaita tarjotaan kaikkein vähiten. Keskimäärin OECD maissa 

iseillä on mahdollisuus kahdeksan viikon tuettuun vapaaseen (joko isyysvapaa ja/tai 

tuettu vanhempain-/hoitovapaa). Kuitenkin, kahdeksan OECD maata ei tarjoa 

taloudellisesti tuettua isyysvapaata ollenkaan ja 13 maatakin vain kahden viikon 

verran. Avokätisimpiä isyysvapaiden suhteen ovat Japani ja Korea; iseille on 

korvamerkitty mahdollisuus 12 kuukauden mittaiseen vapaaseen. Suomi yltää myös 

10 kärkimaan joukkoon. On kuitenkin huomioitava, että taloudellisesti tuettujen 

vapaiden myöntämisen perusteisiin vaikuttaa moni seikka ja paikallista variaatioita 

myöntämisen perusteiden suhteen on paljon. (OECD, 2017.) Seuraavassa 

esitetään lyhyesti Suomen käytäntö (tilanne per 2017). 

 

Lakisääteiset, taloudellisesti tuetut perhevapaat 

Äidillä on oikeus äitiysvapaaseen, joka alkaa ennen lapsen laskettua aikaa. 

Äitiysvapaalle voi jäädä 30 - 50 arkipäivää ennen laskettua aikaa ja aloituksen 

ajankohta on äidin valittavissa. Isällä on oikeus isyysvapaaseen, joka on enintään 

54 arkipäivää. Isä voi olla äidin kanssa samaan aikaan kotona 1 - 18 arkipäivää 
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ajalla, jolla äiti saa joko äitiys– tai vanhempainvapaarahaa. Loput isyysvapaat isä 

voi pitää, kun vanhempainrahakausi on päättynyt. Isyysvapaa tulee pitää ennen kuin 

lapsi on täyttänyt kaksi vuotta ja se on lapsikohtainen. Äitiysvapaan päätyttyä 

vanhemmilla on oikeus vanhempainvapaaseen. Vanhempainvapaan voi pitää 

jompikumpi vanhemmista, päätös on perheen oma. Vapaan voi myös jakaa. 

Vanhemmat voivat olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla ainoastaan 

monikkoperheissä. Vanhempainvapaakauden (noin 154 arkipäivää) jälkeen 

jommankumman vanhemman on mahdollista jäädä hoitovapaalle hoitamaan lasta. 

(Kela, 2017a,b,c,d.)  

 

Työ- tai virkasuhteessa olevan vanhemman työ- tai virkasopimus sisältää erilaisia 

sopimuskohtaisia eroavaisuuksia. Useat työnantajat maksavat äitiys ja isyyslomalla 

olevalla vanhemmalle palkkaa 1 - 3 kuukauden ajalta ja vapaista voi kertyä lomaa 

määritellyltä ajanjaksolta. Myös muita sopimuskohtaisia etuuksia voi olla. 

Työnantajan on myönnettävä vanhemmalle perhevapaa hakemusta vastaan, 

kunnes lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Työnantajalla ei ole oikeutta päättää työ- tai 

virkasuhdetta vapaasta johtuen eikä sen aikana. Hoitovapaan ajalta työnantaja ei 

maksa vanhemmalle palkkaa eikä muuta työsuhteeseen kuuluvaa etuutta eikä se 

kerrytä lomaa.  

 

Suomen perhevapaiden historia on jo yli 50 vuotta vanha. Perhevapaiden käytön 

edellytykset ja seuraukset ovat yhteydessä niin sukupuolten tasa-arvoa edistävään 

politiikkaan kuin talous-, työ-, perhe- ja sosiaalipolitiikkaan. Niiden käyttö on myös 

vahvasti sidoksissa aikaan, joten perhevapaamallin tulee tukea ajan tarpeita ja 

henkeä. Perhevapaamallin uudistaminen on keskustelun alla. Mallin uudistamisella 

haetaan erityisesti kehitystä työelämän tasa-arvoon. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL) julkaisi tutkimuksen koskien perhevapaiden käyttöä (Salmi & Närvi, 

2017), josta ilmeni, että korvamerkitsemällä perhevapaita enemmän isälle tukisi 

naisten työllistymistä ja täten toisi tasa-arvoa työelämään ja samalla tukisi lapsen 

oikeutta saada yhtä paljon hoivaa niin isältä kuin äidiltä. Tutkimuksen mukaan 

ongelma on työnantajasektorilla; vanhempainvapaa nähdään kuuluvan äidin 

etuuksiin ja se nähdään ensisijaisesti äidin velvollisuudeksi pitää, vaikka 

vanhempainvapaaoikeus on sekä äidin että isän. Vapaiden selkeämpi 
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korvamerkintä tasan vanhempien kesken vahvistaisi täten miesten oikeutta jäädä 

perhevapaalle ja lisäisi asian hyväksyntää työnantajasektorilla. THL:n edellinen 

perhevapaatutkimus toi esiin talouden vaihtelun heijastumisen vanhempien 

perhevapaiden käyttämiseen (Salmi& Närvi, 2017;8). 

 

Taloudellisia tukimuotoja 

Yhteiskunnan taloudellisilla tukimuodoilla tarkoitetaan ensisijaisesti Kelasta 

haettavia taloudellisia etuuksia, jotka ovat kaikkien Suomen kansalaisten 

haettavissa samoilla ehdoilla. Raskaus ja vauva-aikana Kela myöntää perheille 

äitiysavustuksen, mikä on valittavissa joko äitiyspakkauksen muodossa (lajitelma 

lasten vaatteita ja tarvikkeita) tai vastaavana rahasummana. Äiti voi hakea 

äitiysvapaan ajalle äitiysrahaa, mitä maksetaan 105 arkipäivän ajalta. Summaan 

vaikuttaa äidin verotettavat tulot. Äitiysrahaoikeus syntyy, kun raskaus on kestänyt 

154 päivää ja äiti on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin 180 päivää, ennen 

laskettua aikaa. Etuutta tulee hakea Kelasta kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa. 

Mikäli työnantaja maksaa äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa kyseiseltä ajalta 

äitiysrahan työnantajalle. (Kela, 2017a,b.) 

 

Isyysrahaa maksetaan isyysvapaan ajalta. Etuus tulee hakea Kelasta. Isyysrahaa 

voi hakea myös yrittäjä, opiskelija tai työtön tietyin ehdoin. Isällä on oikeus 

isyysrahaan, jos hän asuu yhdessä lapsen äidin kanssa ja osallistuu lapsen hoitoon. 

1.3.2017 alkaen isällä on oikeus isyysrahaan, jos hän vastaa lapsen hoidosta 

(vastuu on alkanut 1.3 2017 tai sen jälkeen) mutta ei asu yhdessä lapsen äidin 

kanssa. Ehtona isyysrahan saamiselle on kuuluminen Suomen sosiaaliturvan piiriin 

180 päivän ajan ennen laskettua aikaa. Myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan. 

Mikäli työnantaja maksaa isyysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa kyseiseltä ajalta 

isyysrahan työnantajalle. (Kela, 2017c.) 

 

Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa. Etuutta voi saada 154 

arkipäivältä. Mikäli lapsi on syntynyt enneaikaisesti, etuutta maksetaan yli 158 

arkipäivää, äidin äitiysrahakauden aikaistumisen verran. Vanhempainvapaan 

aikana on mahdollista työskennellä. Tällöin etuus maksetaan 

vähimmäismääräisenä. Sunnuntaina tai arkipyhänä työskentely ei vaikuta tuen 
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määrään. Osa-aikatyöskentelyn ohella on mahdollista saada osittaista 

vanhempainrahaa. (Kela, 2017d.) 

 

Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää 

hakemusta vastaan. Lapsilisää maksetaan syntymää seuraavan kuukauden alusta 

aina sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Oikeus lisän saamiseen 

perustuu Suomessa asumiseen ja se on verotonta tuloa. Etuutta voi hakea lapsen 

hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö. (Kela, 2017e.) 

 

Alle 3-vuotiaan lapsen osalta on mahdollista saada kotihoidon tukea, kun äiti, isä tai 

muu henkilö jää kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta. Ehtona on siis, että lapsi ei 

ole kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta (tuloilla ei ole 

vaikutusta), hoitolisästä (perheen yhteenlasketuilla tuloilla on vaikutus) ja 

kuntalisästä (kotikunta määrittelee kuntalisän mahdollisen maksun). Kotihoidon 

tukea ei makseta, jos perhe saa muuta perhe-etuutta, kuten äitiysrahaa. Alle 3-

vuotiasta lasta kotona hoitava vanhempi voi hakea myös joustavaa hoitorahaa, 

mikäli vanhempi käy töissä alle 30 tuntia / viikko. Alle kouluikäisen lapsen osalta on 

mahdollista hakea yksityisen hoidon tukea (lasta hoitaa palkattu hoitaja tai 

yksityinen päivähoitopaikka). Vanhemmalla on myös mahdollisuus hakea osittaista 

hoitorahaa lapsen ollessa 1. ja/tai 2. luokalla peruskoulussa, jos vanhempi tekee 

töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Oikeus osittaiseen 

hoitovapaaseen perustuu työaikalakiin ja sen myöntää työnantaja. Kela tukee lisäksi 

tietyin ehdoin silloin kun lapsi sairastuu, on tarve elatustuelle tai elatusapuvelan 

maksunvapautukseen ja adoptiossa. Monimuotoisten perheiden osalla voi myös 

olla eroavaisuuksia tuissa tai niiden myöntömääreissä. (Kela, 2017a.)  

 

Lastenhoito Suomessa 

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus päästä varhaiskasvatuksen piiriin joko 

päivähoitoon (päiväkotiin ja perhepäivähoitoon) tai leikki- ja kerhotoimintaan. 

Oikeudesta varhaiskasvatukseen säädetään varhaiskasvatuslaissa (katso Finlex). 

Kunnat vastaavat siitä, että palvelua on tarjolla kunnassa asuvien perheiden 

tarpeiden mukaisesti, sekä varhaiskasvatuksen toiminta-ajoista ja käytännöistä. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017a.) 
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Päivähoidon piiriin kuuluvat alle kouluikäiset lapset. Suomessa lasten päivähoidon 

vaihtoehdot ovat kunnallinen päivähoito, yksityinen päivähoito tai hoitaminen 

kotona. Kunnallista päivähoitoa voi hakea kotikunnasta vanhempainvapaan 

päättymisen jälkeen. Molempien vanhempien ollessa töissä (tai opiskellessa), 

lapsella on oikeus päivähoitoon. Kunnan tulee siis tarjota hakemusta vastaan 

päivähoitopaikka. Mikäli toinen vanhemmista ei käy töissä, päivähoito-oikeus 

vaihtelee kunnittain; joissain kunnissa päivähoito-oikeuden määrää on tällöin 

rajoitettu 20 tuntiin ilman erillistä hakemusta täyteen määrään. Kunnallinen 

päivähoito on sikäli tuettua hoitoa, että hoitomaksu on tulosidonnainen. Maksun 

suuruuteen vaikuttaa myös hoitajan tarve sekä perheen koko. Vähävarainen perhe 

voi saada hoidon jopa maksutta. Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuista 

säädetään asiakasmaksulaissa (1503/2016), joka tuli voimaan 1.3.2017. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö, 2017b.) 

 

Kunnallisen päivähoidon lisäksi päivähoitoa voi hakea yksityisestä 

päivähoitopaikasta. Yksityisen päivähoidon hinnat vaihtelevat hoitopaikoittain. 

Hinnat eivät ole tulosidonnaisia eivätkä kuulu asiakasmaksulain piiriin, mutta 

Kelasta on mahdollista hakea yksityisen päivähoidon tukea. Tuki on 

tulossidonnainen sekä veronalaista tuloa ja myöntökriteerit vaihtelevat kunnittain. 

Kunta valvoo myös yksityisen päivähoidon tuottajia. (Infopankki, 2017.) 

 

Hallitus on antanut 19.9.2017 esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 

alentamiseksi. Uudet, alennetut hinnat tulevat voimaan 1.1.2018. Asiakasmaksujen 

alentamisella pyritään kannustamaan työntekoon ja tukemaan perheiden 

taloudellista tilannetta sekä mahdollistaa useamman lapsen pääsy 

varhaiskasvatuksen pariin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017c.) Toisin sanoen 

halutaan edistää tai jopa mahdollistaa vanhempien työllistymistä tekemällä 

kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perheille taloudellisesti edullisempaa.  
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3.3 Työelämä ja joustavat käytännöt  
 

Vaikka työn ja perheen yhdistäminen onkin haasteellista, työssä käynti tukee äitien 

hyvinvointia. Salmi & Lammi-Taskula (2014b) todensivat tutkimuksessaan, että 

erityisesti pikkulapsivaiheessa äidit kokevat jaksavansa paremmin ollessaan myös 

ansiotyössä. Näin koki myös suurin osa [tutkimukseen osallistuneiden] 

koululaisperheiden äideistä sekä enemmistö iseistä, lasten ollessa pieniä. 

Ansiotyössäkäynnin koettiin tarjoavan hengähdystauon perhe-elämän vilskeestä. 

Työssäkäynnin koetiin vaikuttavan positiivisesti myös parisuhteen vointiin. Perhe-

elämän nähtiin tukevan jaksamista erityisesti siten, että vanhemmat kokivat 

pääsevänsä irti työasioista kotona. (Salmi & Lammi-Taskula, 2014b.) 

 

Miten vanhempien aika ja voimavarat riittävät perheelle ja uralle? Salmi & Lammi-

Taskula (2014b) painottavat työnteon organisointia. Kekkonen et al. (2014,66) 

esittävät, että työelämän puolelta toimet vanhempien työvuorojen ennakoitavuuden 

ja pysyvyyden parantamiseksi tukevat perheiden hyvinvointia. Parisuhteen 

hyvinvointi tukee vanhempia; parisuhdetta ylläpitävät ja sitä kuormittavat tekijät 

liittyvät osin sukupuolisidonnaisiin odotuksiin sekä arkea konkreettisesti jäsentäviin 

tekijöihin, kuten esimerkiksi lasten ikään. Lasten iän määrittelemän hoivan tarve 

määrittää radikaalisti perheen arkea ja sen rytmitystä. (Karvonen, 2014.) Lammi-

Taskula & Salmi (2014) ehdottavat, että perheiden hyvinvointia tukevat osaltaan 

erityisesti iseille suunnatut perhevapaat, toimivat ja laadukkaat päivähoitopalvelut 

sekä perheellisyyden huomioiminen työpaikan käytännöissä.  

 

Vanhempainvapaajärjestelmä on määrätty lain tasolta ja se keskittyy pitkälti 

pikkulapsivaiheeseen. Tämä on johtanut siihen, että työnantajaorganisaatiot ovat 

olleet passiivisia kehittämään organisaatiotason joustoja pikkulapsivaiheen 

jälkeiseen hoivan tarpeen järjestelyihin organisaatiotasolla (Jyrkinen et al., 2017; 

Niemistö, 2011). Hoivavastuu ei kuitenkaan pääty lasten ensimmäisten vuosien 

jälkeen; kasvavat lapsetkin tarvitse hoivaa ja huomiota päivittäin. Muut läheiset 

vanhenevat myös; ikääntyvät perheenjäsenet tarvitsevat enenevässä määrin apua 

mikä osaltaan voi vaatia aikaa ja arjen uudelleenjärjestelyä. (Jyrkinen et al., 2017.) 

Joustavia työnteon käytäntöjä tarvitaan siis eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa, joten 
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työn järjestelyn mahdollisuus tulisi olla käytettävissä aina ja mahdollistamisen tulee 

olla organisaatiolähtöistä.  

 

Työpaikka voi olla perheystävällinen. Suomessa asiaa tutkii ja edistää muun 

muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (2017ab) ja 

Väestöliitto (2017). Perheystävällinen työpaikka ottaa huomioon 

elämäntilanteeseen liittyvät tekijät osana työntekoa ja pyrkii luomaan työnteon 

käytäntöjä, joiden avulla elämäntilanteen vaatimukset otetaan huomioon ja työn ja 

perheen vaatimusten yhteensovittaminen helpottuu. Työnantaja yhdessä 

työntekijöiden kanssa luo joustavia käytänteitä sekä asenneilmapiiriä, joka edistää 

joustavien käytänteiden luomista ja käyttöä. (Väestöliitto, 2017.) Johdon asenne ja 

tahtotila ovat erittäin tärkeässä roolissa perheystävällisen työpaikan synnyssä. On 

äärimmäisen tärkeää, että johto puoltaa joustavia työn teon tapoja ja tukee 

organisaation ja työyhteisön kehitystä kohti perheystävällisyyttä; linjauksen tulee 

olla kirjattuna yrityksen strategiaan. Rika Fatimah (2009) kirjoittaakin, että tukemalla 

ja huomioimalla työntekijän perheellisyys, vahvistetaan samalla työntekijän 

kuuluvuutta organisaatioon sen jäsenenä sekä vahvistetaan työntekijän 

sitoutumista organisaatioon. 

 

Nykyään työelämässä on yhä tavanomaisempaa, että ansiotyö koostuu jaksoista tai 

ansiotulo tulee useammista lähteistä. Perheenperustamisiässä olevista aikuisista 

itsensä työllistävien tai freelancereiden määrä onkin kaksinkertaistunut 2000 -luvun 

kuluessa. (Salmi & Närvi, 2017.) Ala määrittää vielä paljon sitä, miten työtä voidaan 

tehdä. Kuitenkin perinteisimmätkin valmistavan tai suorittavan työn alat ja 

työtehtävät ovat muuttuneet ja muuttuvat teknologian kehittymisen myötä. Siirrytään 

tuotantointensiivisestä työstä tietointensiiviseen työhön ja edelleen 

merkitysintensiiviseen työhön. Tuotanto- ja tietointensiivinen työ automatisoituu; 

rutiinit kyetään suorittamaan teknologian avulla. Tämä vapauttaa ihmiset 

uudenlaisen työn käyttöön. Siirtyminen merkitysintensiiviseen työhön hämärtää työn 

ja ”ei työn” rajaa. (VTT, 2016.) (Työ)yhteisöt ovat enenevässä määrin kompleksisia 

verkostoja joissa sosiaaliset toimijat toimivat. Työsuhteet ovat monimuotoisia, usein 

projektiluontoisia. Ne voivat olla haavoittuvia. Työsuhteiden monimuotoisuuden kirjo 

lisää tarvetta innovatiivisen toiminnan hallintaan ja johtamiseen sekä riskinottoon. 
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Johtajan on osattava hallita kompleksinen kokonaisuus. (Aaltio, 2008.) 

Tulevaisuuden työn johtamisessa onkin VTT:n (2016; 9) mukaan keskityttävä 

jaettuun ja osallistavaan johtamiseen sekä itsensä johtamisen tukemiseen, 

oppimisen tukemiseen sekä eri toimijoiden verkottumiseen. Mäkelä (2017) on 

yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa todennut, että työn ja ajan, työn ja paikan sekä 

työn ja työsuhteen väliset riippuvuudet löystyvät. Kun työn ja vapaa-ajan rajat 

hämärtyvät. Mäkelä (2017) sanoo, että lopputuloksena ei välttämättä ole työn ja 

muun elämän tasapaino vaan enneminkin työ ja muu elämä integroituvat (työn ja 

ajan välinen riippuvuussuhde). Kun työn tekeminen ei ole lokaatiosta riippuvaista, 

on työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpompaa. Työ sopii muuhun 

elämään ennemminkin kuin, että muu elämä sovitetaan työn mukaan.  

 

Elämäntapa ja (työ)motivaatio kulkevat usein käsikädessä. Yksilön elämäntapa ja 

työyhteisö (organisaatiokulttuuri, työn laatu, kollegat) törmäävät aina jonkin verran 

yhteen. Yhteentörmäys synnyttää uudenlaisia, mahdollisesti kompleksisia, 

relaatioita. Työ ja sen edellytykset eivät välttämättä tue yksilön elämäntapaa, jolloin 

integraatio on haastavaa. Nähtäväksi jää, muotoutuuko yksilön elämäntapa työn 

myötä vai siirtyykö työntekijä eteenpäin? Työn ja elämäntavan integraation 

onnistuessa yksilön työmotivaatio on korkea. (Brdulak, 2017.) Korkea työmotivaatio 

johtaa hyvään työtulokseen ja sitouttaa yksilöä organisaatioon.  

 

Työn ja muun elämän yhdistämisen toimiva kokonaisuus on siis yritykselle 

kilpailuetu työmarkkinoilla; ne saattavat suurelta osin olla määrittävä tekijä 

valinnassa työtehtävän vastaanottamisen tai työtehtävässä pysymisen osalta (esim 

Napari, 2010). Erityisesti vanhempien näkökulmasta, organisaation 

perhemyönteisyys ja joustavuus työn tekemisessä ovat oleellisia, jopa edellytys 

työn ja perheen yhteensovittamiselle. Joustavat käytänteet tukevat tasa-arvoa 

mahdollistamalla vanhempien työelämään siirtymistä ja siellä pysymistä 

vaikeammissakin elämäntilanteissa. Joustavia työelämän käytänteitä ovat 

esimerkiksi työnteon järjestely, mitä voi olla esimerkiksi osa-aikatyön 

mahdollistaminen, työajan vapaan sopimisen mahdollistaminen, työajan liukumat, 

etätyömahdollisuus, työtehtävien tilapäinen uudelleenjärjestely, ylitöiden/lomien 

matalankynnyksen sopimisen mahdollistaminen sekä sujuva perhevapaan 
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myöntöprosessi että hyvin suunniteltu töihinpaluuprosessi. (Väestöliitto, 2017.) 

Joustavuuden, erityisesti joustavuuden työnjärjestelyssä, tulee kuitenkin olla 

oikeanlaista, jotta se helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Salmi & Lammi-

Taskula (2011) totesivat tutkimuksessaan, että joustot saattavat lisätä työhön 

käytettävää aikaa sen vähentämisen sijaan. Joustoista todettiin olevan hyötyä vasta 

silloin, kun niitä voidaan käyttää yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaisesti. Täten 

joustavien käytänteiden kirjon pitäisi olla laaja, tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti 

organisaation työntekijöiden käytettävissä elämäntilanteen niin vaatiessa. 

Organisaation joustavuus ja ymmärrys sekä hyväksyvyys muun elämän 

olemassaolosta sitouttaa osaltaan työntekijää organisaatioon. Tämä yhdessä 

yksilön osaamisen ja potentiaalin kanssa suhteutettuna optimaalisesti työtehtäviin 

on yhtälö sitoutuneeseen, motivoituneeseen ja tulokselliseen työntekijään. 

Organisaatio on yhtä kuin sen toimijat, joten sitoutuneiden, motivoituneiden ja 

tuloksellisten työntekijöiden avulla organisaatio tekee tulosta.  

 

3.4 Takaisin työelämään äidin silmin 
 

”Äitiyttä, hyvinvointia ja työhön paluuta kytkevät toisiinsa monitahoiset 

sosioekonomiset tekijät (Luoto et al., 2011;147)”. Paluu työelämään herättää 

ristiriitaisia ajatuksia, se on palaajalle aina jonkinasteinen kriisi. Työn ja perheen 

yhteensovittamisen onnistuminen pelottaa ja se on joskus myös todella haastavaa. 

Uusi elämänvaihe pelottaa ja jännittää. 

 

Perhe ja lähisuhteiden merkitys ovat onnellisuuden lähteitä ja vaikuttavat oleellisesti 

yksilön hyvinvointiin. Työ on myös oleellinen hyvinvointiin vaikuttava seikka. Niinpä 

nämä kaksi ulottuvuutta pitäisi pystyä järjestelemään yhteen. Yhteensovittaminen 

konkretisoituu, kun perhevapaalta ollaan palaamassa takaisin työelämään. Yksilön 

hyvinvointi, perheen taloudellinen tilanne, työpaikan ilmapiiri ja tukikäytännöt 

vaikuttavat työhön palaajan motivaatioon sekä paluun sujumiseen. (Luoto et al., 

2011.)  

 

Perheen taloudellisen tilanteen tärkeys korostui Luoto et al. (2011) tutkimuksessa. 

Vakituisessa, toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevat äidit pystyivät 
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olemaan kauemmin perhevapaalla kuin he, joiden työsuhde on epävarma tai 

määräaikainen. Abele (2011) todensi tutkimuksessaan myös, että naiset vähensivät 

työkuormaansa vähemmän, jos olivat yksinhuoltajia tai, jos puoliso oli osa-aikaisesti 

töissä. Työsuhteen laadulla todettiin olevan vaikutus työhön paluun ajankohtaan. 

Töihin palanneet äidit kuitenkin kokivat kotona olevia äitejä useammin, että perheen 

taloudellinen tilanne oli kotona ollessa heikko. Joka neljäs töihin palanneista äideistä 

halusi turvata oman palkkakehityksensä. Tutkimuksessa todettiin myös, että osa-

aikatyö motivoi äitejä palaamaan töihin osa-aikatyön ollessa taloudellisesti 

mahdollista. Salmi & Lammi-Taskula (2011) totesivat tutkimuksessaan, että osa-

aikatyö ei tue perheen ja työn yhteensovittamista, jos se ei ole perheen oma valinta. 

Kummatkin tutkimustulokset kuitenkin vahvistavat työajan järjestelyn 

mahdollisuuden tärkeyttä organisaatiossa. Luoto et. al. (2011) tutkimuksessa 

koettiin, että työtä halutaan tehdä mutta ajallisesti vähemmän. Työajan kevennys 

voi olla tilapäisesti tarpeellista lasten ollessa pieniä. Organisaation mahdollistaessa 

tämän, kynnys työelämään palaamiseen madaltuu. Toinen vaikutus on se, että 

töihin palaaja ei hakeudu toiseen organisaatioon kyseisen mahdollisuuden perässä, 

jolloin työajan keventämisen mahdollistaminen on myös sitouttava tekijä  

 

Oman työn sisällön vaikutus työhön palaamishalukkuuteen on myös merkittävä. 

Näin vastasivat erityisesti äidit, jotka kokivat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja 

olivat sitoutuneita työhönsä. Työyhteisön tuki koettiin tärkeäksi voimavaraksi töihin 

paluun onnistumiseksi. Tueksi nimettiin erityisesti työyhteisön toimivuus, kollegoilta 

saatu apu, esimiehen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä johdon kiinnostus 

työhyvinvointiin. Töihin palaamiseen koettiin motivoituneisuutta, sillä sen todettiin 

antavan vastapainoa perhe-elämälle ja kodin pyörittämiselle. (Luoto et al., 2011.) 

 

Töihin paluu ei kuitenkaan ole vain äidin ratkaisu; puolison asenne vaikuttaa paljon. 

Tutkimuksessaan Luoto et al. (2011) todensivat, että noin 50% kotona olevista 

äideistä kertoivat puolisonsa toivovan lasta hoidettavan kotona mahdollisimman 

pitkään. Töihin palanneista äideistä 20% oli samaa mieltä. Työhön palanneiden 

äitien puolisoilla oli kuitenkin enemmän aikeita jäädä vuorostaan kotiin hoitamaan 

lasta. Isän kotiin jääminen kannusti äitiä palaamaan töihin. Abele (2011) todensi 
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tutkimuksessaan, että naiset vähensivät työkuormaansa enemmän, jos puoliso oli 

[enemmän] töissä tai, jos lastenhoidon mahdollisuus (toteutus) koettiin 

riittämättömäksi. Äideistä enemmistö ei halunnut vähentää työtaakkaansa lapsen 

myötä, mutta enemmistö siitä huolimatta vähensi. Miesten osalta todettiin, että iso 

osa halusi vähentää työtakkaansa, mutta eivät kuitenkaan tehneet niin (Abele, 

2011;6; Abele, 2003). Isät vähensivät työtaakkaansa, jos puoliso oli kokoaikatöissä 

(Abele, 2011). Toisin sanoen, tukikäytännöistä erityisesti toiveita vastaava lapsen 

hoidon järjestyminen on olennainen työhön paluun suhteen; se voi joko kannustaa 

tai estää sen kokonaan.  

 

Työnantajan näkökulmasta merkityksellisiä asioita ovat työn imu ja vetovoima sekä 

työyhteisön ilmapiiri. Aiempi tutkimus myös osoittaa, että lasten kanssa vietetty 

jakso poissa työelämästä on hyödyksi työelämässä, sillä se vahvistaa 

työelämässäkin tarvittavia taitoja kuten organisointikykyä, ajan hallintaa, 

joustavuutta ja sovittelua. Nämä resurssit tulisi hyödyntää organisaatiossa. Töihin 

paluuta tulee tukea ja suunnitella työnantajan puolelta. Töihin palaavan kanssa tulee 

keskustella odotuksista ja toiveista työtä kohtaan. Uusista työtehtävistä, 

organisaation käytänteistä sekä yksilöllisistä joustamisen mahdollisuuksista tulee 

keskustella kattavasti. (Luoto et al., 2011.) Työhön paluu pitää suunnitella 

organisaation puolelta hyvin ja kokonaisvaltainen perehdytys on suoritettava. 

 

Siirtymä perhevapaan jälkeen työelämään on erityinen elämänvaihe, jota määrittää 

erityisesti sen monimuotoisuus. Subjektiivisten tekijöiden lisäksi perheen sisäinen 

työnjako, dynamiikka ja taloudellinen tilanne määrittävät tilannetta paljolti. Yleinen 

työmarkkinatilanne ohjaa perheen ratkaisuja osaltaan. (Luoto et al., 2011.) 

 

3.5 Työn ja perhe-elämän yhdistäminen ja huoli 
 

Miten työn ja perhe-elämän yhdistäminen sitten konkreettisesti onnistuu? Tähän 

tutkimus eikä käytäntö anna yhtä oikeaa vastausta. Miksi ei? Koska perheet, 

perheiden elämäntilanteet ja perheiden tahto, toiveet ja onnistumisen kokemus ovat 

yksilöllisiä. Yhdistämisen onnistumiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa yleisellä, 
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perheystävällisellä ilmapiirillä, lakisääteisellä tuella sekä joustavilla käytänteillä, joita 

voi hyödyntää perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

 

Suomi on työelämän laadun sekä työn ja perheen jännitteiden tutkimisen suhteen 

kiinnostava sikäli, että kahden ansaitsijan perhemalli on yleinen ja sillä on pitkä 

historia. Myös lakisääteinen tuki perheen ja työn yhdistämiseksi on kansainvälisesti 

vertaillen Suomessa melko hyvä. Joustavien työaikojen vertailussa Euroopan 

sisällä Suomi sijoittuu hyvin. (Salmi & Lammi-Taskula, 2011.) Salmi ja Lammi-

Taskula (2011) tutkivat työn laadullisten tekijöiden yhteyttä vanhempien 

kokemukseen seuraavista jännitteistä: työstä johtuvan ajanpuute perheen kanssa, 

tunne kotiasioiden laiminlyömisestä työn vuoksi, huoli omasta jaksamisesta lasten 

vanhempana sekä riitely puolison kanssa kotitöiden jakamisesta. Tutkijoiden 

mukaan jännitteet ovat yleisiä lapsiperheissä ja ne rasittavat kumpaakin 

vanhempaa. Vuonna 2006 tehdyn kyselyn mukaan noin 40% vastanneista koki 

huolta omasta jaksamisestaan vanhempana. Äidit kokivat huolta useammin kuin 

isät. Lasten iällä oli suora yhteys koettuun huoleen; äidit olivat huolissaan enemmän 

lasten ollessa pieniä ja isät lasten ollessa kouluikäisiä. Huolen kokemisen koettiin 

olevan vahvimmin yhteydessä uupumukseen ja masennukseen sekä 

työtilanteeseen. Huolen todennäköisyys lisääntyi, jos työ vei niin paljon aikaa tai 

voimia, että tulee tunne kotiasioiden laiminlyönnistä. Korkean ammattiaseman 

koettiin lisäävän tunnetta kotiasioiden laiminlyönnistä. Työelämän vaativuus ja huoli 

omasta jaksamisesta ovat yhteydessä toisiinsa. Uupumuksen todettiin myös usein 

johtuvan työstä. Kuitenkin korkea ammattiasema vähensi jonkin verran äitien 

todennäköisyyttä huolestua jaksamisestaan vanhempana. Hyvä tulostaso vähensi 

huolta ja tunnetta kotiasioiden laiminlyönnistä; varallisuuden turvin voi ostaa 

palveluita omaa arkea helpottamaan. Tuloksissa huomioitiin myös koulutusasema; 

korkeasti koulutetut vanhemmat ovat usein tietoisempia lasten kasvatuksen ohjeista 

ja suosituksista, jolloin omiin puutteisiin suhtaudutaan ankarammin.  

 

Tulotasolla nähtiin yhteys huoleen omasta vanhemmuudesta. Työaika ja 

työjärjestelyt vaikuttivat kuitenkin työn ja perheen jännitteiden esiintymiseen 

enemmän kuin ammattiasema ja tulotaso. Äitien ja isien välillä näkyi kokemuseroja; 

äitien osalta osa-aikatyö ja vuorotyö lisäsivät työn ja perhe-elämän välisiä 
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käytännön jännitteitä enemmän kuin säännöllinen päivätyö. Isillä jännitteiden 

todennäköisyys liittyy työn laadun tekijöiden lisäksi myös perherakenteeseen; 

perhekoon kasvaminen lisäsi jännitteiden kokemista. Isien osalta mahdollisuus 

etätyöhön lisäsi tunnetta kotitöiden laiminlyömisestä. Liukuvan työajan ja 

etätyömahdollisuuden ei todettu hälventävän vanhempien huolta jaksamisestaan tai 

riitelyä kotitöistä. Ylitöiden tekeminen lisäsi jännitteiden kokemista kummallakin 

vanhemmalla, äitien osalta se näkyi myös huolena omasta jaksamisestaan sekä 

vaikutti vanhempien väliseen riitaisuuteen kotitöiden jakamisesta. Mikäli joustavat 

työn tekemisen käytännöt tosiasiassa lisäävät työntekoa ajallisesti (ylityö, liukuva 

työaika silloin kun se venyttää työpäivän pituutta), ne ennemminkin lisäävät 

jännitteitä työn ja perheen välillä kuin helpottavat osa-alueiden yhdistämistä. Tutkijat 

summaavatkin, että työn ja vanhemmuuden yhdistämisen ongelmien ratkaisu 

merkitsee suuresti huolen hälvenemiseen. (Salmi & Lammi-Taskula, 2011.) 

 

Luoto et al. (2011) totesivat tutkimuksessaan, että työssä käyvät äidit kykenivät 

oman arvionsa mukaan yhdistämään työn ja perhe-elämän paremmin kuin kotona 

olevat äidit. Näin kokeneet äidit olivat myös odottaneet työhön palaamista enemmän 

ja kokivat hyvinvointinsa olevan sellaisella tasolla, että perheen ja työn 

yhdistämiseen riitti voimavaroja. Asenne työtä kohtaa oli myös positiivinen; äidit 

kokivat nimenomaan työssä käymisen auttavan jaksamaan koti- ja perhe-elämää 

paremmin. Tutkimuksessa vahvistettiin työpaikan joustomahdollisuuksien tärkeyttä 

perheille. Kyselyyn vastanneet äidit kokivat, että vaikuttamisen mahdollisuus 

työajassa sekä työtehtävän sisällössä on tärkeää. Työpaikan käytänteistä erityisesti 

etätyön mahdollisuus koettiin hyvänä. Liikkumavara työtehtävissä, mahdollisuus 

kehittymiseen sekä mahdollisuus vaikuttaa työtehtävään koettiin tärkeiksi 

kriteereiksi työelämässä. 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on 

ymmärtävää ja ihmistieteellistä tukimusta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 66). Kun 

halutaan ymmärtää ihmisen käytöstä ja kokemusta, kvantitatiiviset 

tutkimusmenetelmät eivät yksinään riitä; tarvitaan laadullisen tutkimuksen keinoja 

syvällisen subjektiivisen kokemuksen ymmärtämiseksi. (Holliday, 2002.) 

Laadullinen tutkimusmenetelmä tukee täten tätä tutkimusta, sillä tavoitteena on 

saada vastauksia kysymyksiin ”Miksi?” ja ”Miten?”; ymmärtää kohderyhmän 

subjektiivista kokemusta ja valintaa. Tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja ihmisen 

käyttäytyminen, tarkemmin yksilöitynä vanhemmat, eli aikuiset ihmiset, jotka ovat 

saaneet lapsia ja tulleet täten vanhemmiksi. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää 

miten vanhemmuus vaikuttaa yksilön päätöksentekoon ja tätä kautta ymmärtää 

miksi yksilö päätyy valintaansa. Tutkittavana olevan valinnanteon kohteena on ura. 

Tutkimuskontekstina on Suomi ja suomalaisessa yhteiskunnassa elävät 

vanhemmat, vielä tarkemmin yksilöitynä äidit.  

 

Aineiston analyysin muoto on teoriaohjaava analyysi. Teoriaohjaavassa analyysissa 

on teoreettisia kytkentöjä ja teoria voi toimia analyysin etenemisen apuna. 

Analyysiyksiköt valitaan teoriasta, mutta tarkoituksena ei ole testata teoriaa vaan 

saada uusia ajatusuria. Aineiston keruulle ei ole asetettu ennakkovaatimuksia 

analyysimuodon puolesta. Analyysivaiheessa edetään ensiksi aineistolähtöisesti 

mutta loppuvaiheessa analyysia ohjaa teoriaosuudessa muodostettu jako. Toisin 

sanoen, tulosten sisältö on aineistolähtöistä, kokonaisuuden käsittely teoriassa 

määriteltyä. Päättelyn logiikka on pääsääntöisesti abduktiivista, sillä prosessi 

rakentuu vaihtelevasti aineistolähtöisyydestä ja teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.)  

 

Analyysimetodina käytetään sisällönanalyysia. Metodi on valittu tähän työhön siksi, 

koska sen avulla saadaan esiin tutkimuksen tavoitteen (ymmärtää miten 

vanhemmuus vaikuttaa yksilön päätöksentekoon ja tätä kautta ymmärtää miksi 

yksilö päätyy valintaansa) mukainen tieto haastattelumateriaalista. Metodin avulla 

saadaan siis vastaus kysymyksiin, miten ja miksi. Tuomi & Sarajärvi (2009,91) 

mukaan sisällönanalyysi on perusmetodi, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen 
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tutkimuksen perinteissä. Metsämuuronen (2006, 124; Syrjäläinen, 1994, 90) 

kirjoittaa Syrjäläisen jaosta sisällönanalyysin vaiheiksi seuraavasti: 1) Tutkijan 

herkistyminen: aineiston perinpohjainen tunteminen ja keskeisten käsitteiden 

haltuunotto teorian avulla. 2) Ajattelutyö: aineiston sisäistäminen ja teoretisointi. 3) 

Aineiston karkea luokittelu keskeisimpiin luokkiin tai teemoihin. 4) Tutkimustehtävän 

ja käsitteiden täsmennys. 5) Ilmiöiden esiintymistiheyden sekä poikkeusten 

todentaminen. Uusi luokittelu. 6) Ristiinvalidointi: Luokkien puoltaminen tai 

horjuttaminen aineiston avulla. 7) Johtopäätökset ja tulkinta. Tuomi & Sarajärvi 

kirjoittavat (2009, 92), että metodi koostuu neljästä eri vaiheesta: 1) Päätä mikä 

aineistossa on kiinnostavaa. 2) Käy aineisto läpi ja erottele kiinnostuksen 

kohteeseen liittyvät asiat. Kerää ne erilleen muusta aineistosta. 3) Luokittele, 

teemoittele ja tyypittele aineisto (tms). 4) Kirjoita yhteenveto. Analysoitava aineisto 

on tekstimuotoista. Peräkylä & Ruusuvuori (2011) kirjoittavat, että kirjoitettujen 

tekstien analyysissä informaali lähestyminen on usein toimivin tapa. Tässä työssä 

Metsämuurosen (2006) sekä Tuomi & Sarajärven (2009) esittämiä analyysirunkoja 

on hyödynnetty yhdessä ohjaavasti (katso tarkemmin kappale 5). Työn aiheen 

valinta on ollut sisäsyntyinen ja sille on herkistytty erityisesti tutustumalla aiempaan 

tutkimukseen sekä kerättyyn aineistoon. Aineistosta on otettu tutkimusongelman 

mukaisesti olennainen tieto erityistarkasteluun. Ajattelutyö on ollut prosessissa 

jatkuvaa aineiston sisäistämisestä analyysivaiheiden läpi tulosten määrittelyyn 

saakka. Aineisto oli ensin teemoitettu, sen jälkeen ryhmitelty, määritelty, kvantifioitu 

sekä uudelleen ryhmitelty. Näiden vaiheiden jälkeen laadittiin yhteenveto, tehtiin 

tulkinta sekä johtopäätökset.  

 

4.1 Haastattelumetodi 

 

Haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna lomakehaastatteluna. Puolistrukturoitu 

lomakehaastattelu tarkoittaa sitä, että laaditaan lomake, jossa on kaikille vastaajille 

samat kysymykset samassa järjestyksessä. Vastauskenttä jätettiin avoimeksi; 

vastaaja saa itse valita miten ja millä laajuudella vastaa kysymykseen. 

Haastattelulomakkeen ensimmäinen sivu määritettiin esitietokysymyksiä varten. 

Esitietokysymyksiin vastaaminen oli pakollista. Tämän jälkeen lomake eteni 

varsinaisiin haastattelukysymyksiin, joihin vastaaminen on valinnaista. 
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Analysoitaessa tuloksia ilmeni, että kaikki vastaajat eivät vastanneet jokaiseen 

haastattelukysymykseen.  

 

Haastattelukysymykset määriteltiin metodin käytännön mukaisesti (Tuomi & 

Sarajärvi 2009,75) tutkimuksen tarkoitusta ja ongelmanasettelua tukeviin, 

merkityksellisiin kysymyksiin. Lomake rakennettiin valmiiksi teemoittain. Teemat 

myötäilevät työn teoriaosuuden viitekehyksen teemajakoa. Valinta tukee 

analyysivaiheen työstöä; vastaukset on valmiiksi teemoitettu ja ryhmitelty, joten 

aineiston analyysi on aloitettavissa tehokkaasti.  

 

Lomakehaastattelu suoritettiin sähköisesti. Haastattelulomake luotiin sähköisen 

työkalun, Webropolin, avulla. Webropol on yleisesti käytetty ja tunnettu 

kyselytyökalu (katso esim. www.webropol.fi). Sähköiseen suoritustapaan päädyttiin 

ensinnäkin siksi, että sen avulla koettiin mahdolliseksi saavuttaa laaja-alaisesti 

vastaajia tutkimukseen. Lisäksi sen koettiin olevan tapana vastaajille 

matalakynnyksinen; ajankohdan vastaamiselle voi määrittää itse ja anonyymiys on 

taattu. Anonyymiys on tärkeää, sillä aihe on hyvin henkilökohtainen ja asioista 

kertominen voidaan kokea helpommaksi vastaamalla sähköiseen 

lomakehaastatteluun. Kohderyhmän elämänvaihe on myös hyvin hektinen, joten 

vastaajan mahdollisuus määrittää vastaamisajankohta itse, koettiin tärkeäksi. Työn 

tekijän näkökulmasta työkalu koettiin tehokkaaksi erityisesti resurssoinnin sekä 

aineiston käsittelyn kannalta; työkalun avulla aineiston keruu ja analysointi tehostui. 

Sähköisen aineiston säilyttäminen ei myöskään vaadi fyysistä tilaa ja aineistoon on 

tarvittaessa helppo palata. Sähköinen lomake mahdollisti myös tutkimuksen 

edelleen jakamisen vastaajien omissa verkostoissa, mikä edesauttoi vastausten 

saantia.  

 

4.2 Aineiston keruu  
 

Haastattelukutsu lähetettiin sosiaalisen median kautta. Kanaviksi valikoituivat kaksi 

Facebook ryhmää, Mothers in Business ry (MiB ry) ja Vauras Nainen sekä tekijän 

oma verkosto. Kanavia päätettiin ottaa useampi vastausten riittävän määrän 

varmistamiseksi. Sosiaalinen media valittiin jakelukanavaksi, koska sen avulla oli 
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mahdollista tavoittaa laaja-alaisesti sekä määrällisesti paljon ihmisiä. Sosiaalisen 

median kautta viestin lukijat pystyivät myös jakamaan kutsua eteenpäin omissa 

verkostoissaan, mikä edelleen kasvatti kutsun vastaanottajien määrää.  

 

MiB ry:n kanssa sovittiin yhteistyöstä erikseen. Yhteistyö ei ole kaupallista eikä MiB 

ry:llä ollut minkäänlaista vaikutusta tutkimuksen laadintaan. Yhteistyö koski 

ainoastaan jakelukanavan käyttöä. Yhteistyö MiB ry:n kanssa on valittu erityisesti, 

koska verkosto on perustettu uran ja perheen onnistuneen yhdistämisen sekä 

sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Kutsu julkaistiin sovitusti ”MiB 

jäsenet valtakunnallinen” -Facebook ryhmässä (MiB ry:llä on useita Facebook 

ryhmiä). ”Vauras Nainen” – Facebook ryhmä valikoitui kanavaksi ryhmän luonteen 

vuoksi. Ryhmä on suljettu mutta keskustelu ryhmässä on osallistuvaa. Ryhmä on 

perustettu erityisesti tukemaan naisia vaurastumisen tiellä. Ryhmän ylläpitäjän 

kanssa ei ole sovittu yhteistyöstä; ryhmään saa liittyä kuka vain eikä ryhmän 

jäsenyys edellytä maksua tm. sopimusta. Ryhmässä julkaiseminen on vapaata. 

 

Haastattelukutsu lähetettiin kaikissa kanavissa samanaikaisesti. Kutsun 

saatetekstissä (liite 1) kerrottiin tutkimuksesta; sen luonteesta ja tarkoituksesta, työn 

tekijästä sekä vastausten anonyymiydestä. Kutsuun liitettiin linkki sähköiseen 

haastattelulomakkeeseen. Haastattelulomake oli auki vastaajille ajalla 18.1.2018 – 

12.2.2018. Vastauksia saatiin yhteensä 35 kappaletta, joista 31 on naisilta ja 4 

miehiltä. Lomake avattiin 1630 kertaa sitä lähettämättä. 

 

 
Kuva 5. Vastausaktiivisuus jakelukanavittain.  

 

4.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Arvioidessa laadullista tutkimusta, arvioidaan ensisijaisesti tutkimusprosessin 

luotettavuutta. Koska tutkija on työssä keskeinen tutkimusväline, luotettavuuden 

määritys ulottuu koko prosessiin eikä pelkästään mittaukseen, kuten määrällisessä 

tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta, 2003.) Reliabiliteetilla tarkoitetaan 
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tutkimustulosten toistettavuutta ja validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa 

on tutkittu sitä mitä on luvattu (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Tulosten 

luotettavuusarviointi ei voi kuitenkaan perustua käsitykseen yhden konkreettisen 

totuuden olemassaolosta; eri toimijoilla voi olla erilainen käsitys vanhemmuudesta 

ja uraan liittyvästä valinnanteosta. Kuitenkaan eriävät käsitykset eivät ole oikeita tai 

vääriä, tosia tai epätosia; kokemus on subjektiivinen ja oikea ratkaisu on aina 

perhekohtainen. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi käsitellään seuraavassa 

kahdeksan välikysymyksen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140-141) avulla. 

 

Tutkimuksen kohde ja tarkoitus 

Tutkimuksen kohteena on ihminen ja ihmisen käyttäytyminen, tarkemmin yksilöitynä 

äidit ja äidin vanhemmuuden kokeminen sekä vanhemmuuden vaikutus uraan 

liittyvään valinnantekoon. Tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko yksilön uraan 

liittyvä valinnanteko vanhemmaksi tulon jälkeen ja vanhemmuuden myötä. Jos 

muuttui, niin miksi ja miten se muuttui. Pyrittiin myös selvittämään sitä, miten 

kyseiset valinnat vaikuttivat urakehitykseen, ja tätä kautta saamaan vastaus 

kysymykseen vaikuttaako vanhemmuus urakehitykseen? Tutkimuksen oleellisin 

osa on kuitenkin se, miten vanhemmuus vaikuttaa uraan liittyvään valinnantekoon. 

 

Tutkijan omat sitoumukset tutkimuksessa 

Tutkimuksen ajatus on virinnyt yhteiskunnan ja naisuraverkostojen keskusteluiden 

kautta. Erityisesti työn tekijää kiinnosti saada selvyys siihen, missä määrin oma, 

henkilökohtainen valinta määrittää tilanteita ja uraan liittyvää valinnantekoa 

suhteessa ulkoa tulevaan ”pakkoon”. Keskusteluissa tuntui usein puhuttavan 

yhteiskunnan tai työnantajien sanelemasta pakosta toimia tietyllä tavalla, vaikka 

yksilöllä on vaikutusmahdollisuus omaan tilanteeseensa oman valinnanteon kautta. 

Kiinnostus aiheeseen on siis henkilökohtainen, mistä johtuen työn tekemisen 

intensiteetti on ollut suuri.  

 

Aineiston keruu 

Menetelmänä aineiston keruun tapa tuki objektiivisuutta sikäli, että haastattelun 

tekotapa oli kaikille lähtökohtaisesti samanlainen: lomake oli saatavissa internetistä 

kaikille halukkaille samanaikaisesti ja vastaustekniikkavaade oli kaikille vastaajille 
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sama. Haastattelija ei voinut vaikuttaa haastateltavaan eikä johdatella vastauksia, 

sillä haastattelijan ja haastateltavan välinen interaktio puuttui kokonaan. Vastaukset 

annettiin anonyymisti, joten sikäli vastaajalla oli mahdollisuus vastata avoimesti, 

ilman pelkoa mahdollisista seuraamuksista. Toisaalta interaktion puuttuessa, ei 

myöskään päästy välttämättä tarpeeksi syvälle joissain kohdin; luottamuksellisessa 

kasvokkaisessa haastattelutilanteessa olisi mahdollisesti saatu esiin enemmän 

juurisyitä valinnantekoon. Haastattelulomake pyrittiin rakentamaan interaktion 

puuttumisesta johtuen selkeästi ja kysymyksenasettelu pyrittiin tekemään 

mahdollisimman tarkasti, jotta vastaaja ymmärtää mitä kysytään. Vastaukset olivat 

suoraan kirjoitetussa muodossa, joten analyysivaiheessa vältyttiin mahdollisilta työn 

tekijän kirjoitusvirheiltä tai kuulovirheiltä vastausten tulkinnassa. Toisaalta 

vastausten painotukset eleiden ja äänenpainojen kautta jäivät saamatta.  

 

Tutkimuksen tiedonantajat 

Tutkimuksen tiedonantajien anonyymiys on taattu haastattelumetodin puolesta. 

Valitun jakelukanavan (internet, sosiaalinen media) oli mahdollista tavoittaa ihmisiä 

hyvin laaja-alaisesti eri ammattiryhmistä ja ikäluokista sekä myös valtakunnallisesti. 

Valitut jakeluryhmät sosiaalisessa mediassa (MiB ry ja Vauras Nainen) olivat 

kuitenkin sikäli johdattelevia, että kyseisiin ryhmiin kuuluu laaja-alaisesti 

(ammattiryhmät, koulutustasot ja alueena valtakunnallisesti) sellaisia naisia, jotka 

kokevat työn ja perheen yhdistämisen tärkeäksi eikä toisiaan poissulkevaksi. 

Vastauksia saatiin kokonaisuudessaan 35 (31 naista, 4 miestä), joista lopulliseen 

analyysiin otettiin 29. Valintakriteerinä oli koulutustaso (vähintään alempi 

korkeakoulututkinto) ja sukupuoli (nainen). Koulutustaso otettiin valintakriteeriksi, 

sillä aiemman tutkimuksen perusteella on osoitettu koulutustason vaikuttavan uran 

luontiin ja uran ja perheen yhdistämiseen liittyvään asenteeseen. Vastaajista suurin 

osa oli korkeasti koulutettuja (29/31), joten vertailevaa tutkimusta ei päästy 

tekemään tältä osin.  

 

Tutkija-tiedonantaja-suhde 

Tutkija-tiedonantaja -suhdetta ei syntynyt, koska haastattelumetodi oli sähköinen ja 

anonyymi. Täten tiedonantajat eivät ole lukeneet tutkimuksen tuloksia ennen niiden 
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julkaisemista eivätkä tiedonantajien mielipiteet ole täten vaikuttaneet julkaistuihin 

tuloksiin.  

 

Tutkimuksen kesto 

Tutkimus on tehty ajalla 09/2017 - 05/2018. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja 

kirjallisuuskatsaus on laadittu ajalla 09 - 12/2017. Haastattelulomake on laadittu 

01/2018. Webropol työkalua on ensin testattu ja lomakkeesta on lähetetty testiversio 

pienelle otannalle ennen virallista aineistonkeruuta. Aineistonkeruu suoritettiin ajalla 

18.1.2018 – 12.2.2018. Aineiston analyysi suoritettiin ajalla 02 - 03/2018. Raportointi 

hiottiin valmiiksi 04 - 05/2018.  

 

Aineiston analyysi 

Aineistonanalyysi oli aikaa vievää ja siihen tuli paneutua huolella. Aineistoa kertyi 

määrällisesti paljon ja se oli rikasta. Erityisen olennaista oli määrittää mikä 

aineistossa on tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Analyysivaihe on 

esitetty tarkemmin kappaleessa 5. Ongelmiakin esiintyi; haastattelulomakkeen 

esitietokysymyksiin oli jäänyt virhe testauksesta huolimatta. Vastaajan 

ammattiasemaksi oli annettu kolme vaihtoehtoa, jotka voitiin käsittää myös osittain 

samaksi (ylempi toimihenkilö, esimies ja asiantuntija). Analyysivaiheessa tämä 

otettiin huomioon ja ammattiasemaan ei pureuduttu tarkemmin; ei tehty erityistä 

erottelua esimies ja asiantuntija roolin välillä, vaan puhuttiin ylemmästä 

toimihenkilöstä (katso esim. Yty, 2018).  

 

Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusprosessi on pyritty kuvaamaan mahdollisimman läpinäkyvästi tässä 

raportissa. Tutkimus on toisinnettavissa (reliabiliteetti); Webropol -työkalu on 

yleisesti tunnettu aineistonkeruun ja analysoinnin työväline. Haastattelulomakkeen 

kysymykset on mahdollista syöttää järjestelmään uudelleen ja lomake on 

mahdollista laittaa uudelleen vastattavaksi sekä samoihin että toisiin sosiaalisen 

median-, tai muihin sähköisiin jakelukanaviin. Tutkimuksen eettisyyttä arvioitaessa 

Mertonin vuonna 1957 (Tuomi& Sarajärvi, 2009, 126) määrittelemien tieteen 

eetoksen neljän perusnormin mukaisesti 1) tutkimustulokset on pyritty 

perustelemaan yleisin kriteerein (universalismi), eli tutkimukseen (metodi ja teoria) 
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perustuen. 2) Tutkimusprosessi ja tulokset on pyritty raportoimaan läpinäkyvästi ja 

avoimesti. Raportti julkaistaan Pro gradu -tutkielmaprosessin päätyttyä, jolloin 

raportti on yleisesti luettavissa (tiedon julkisuus). 3) Tutkimus on pyritty suorittamaan 

puolueettomasti. Tutkimus ei ole tilaustyö tai muuna taloudellisena yhteistyönä 

suoritettu eikä siinä ole taloudellisen voiton intressiä. Tutkimuksen intressinä on työn 

tekijän kiinnostus tutkittavaa ilmiötä kohtaan ja halu saada siitä enemmän tietoa. 4) 

Järjestelmällinen kritiikki: Työ on ohjattu yhden Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

edustajan toimesta ja arvioidaan kahden Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

edustajan toimesta. Kritiikkiä työstä annettaan ja vastaanotetaan prosessin aikana 

yliopiston Pro gradu -tutkielmaprosessiohjeistuksen mukaisesti.  

 

Tutkimuksen raportointi 

Tutkimuksen raportoinnissa on noudatettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pro 

gradu -tutkielman ohjeistusta muotovaatimusten ja sisältömäärittelyn osalta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen suorittamisen ja sisällönanalyysin osalta on noudatettu 

menetelmäkirjallisuuden ohjeita, erityisesti Tuomi & Sarajärvi (2009) ja Eskola & 

Suoranta (2003), sekä tutkimusmenetelmien kursseilta saatua oppia menetelmien 

käytöstä.  
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5. TULOKSET 
 

Alkuperäisenä ajatuksena oli tehdä vertaileva analyysi miesten ja naisten, isien ja 

äitien, kokemusten kesken. Vastausajan päätyttyä kuitenkin todettiin, että isien 

vastauksia ei saatu tarpeeksi (31 naista, 4 miestä), jotta vertaileva analyysi olisi 

mahdollinen. Täten suunnitelma muutettiin tilanteen vaatimalla tavalla ja analyysi 

tehtiin naisten, äitien, vastauksista. Tutkimuksen luonne muuttui hiukan; analyysin 

kohteena ovat äitien kokemukset vanhemmuuden vaikutuksesta uraan liittyvään 

valinnantekoon molempien (isän ja äidin) vanhempien sijaan. Täten uratutkimuksen 

näkökulmasta tämä työ tutkii äitien uraa ja urakehitystä ja gendertutkimuksen 

näkökulmasta tutkitaan naisten uraa ja urakehitystä. 

 

Analyysi aloitettiin järjestämällä vastaukset Webropol-työkalun avulla valitun 

kohderyhmän vaatimusten mukaan. Kohderyhmänä ovat äidit (naiset), joilla on 

vähintään alempikorkeakoulututkinto. Kriteerit täyttivät 29 vastaajaa yhteensä 35 

vastaajasta. Kohderyhmän vastauksista koostettiin oma raportti. Aineisto oli jo 

valmiiksi teemoitettu, sillä lomakehaastattelu oli rakennettu vastaamaan teorian 

viitekehyksen teemoja ja jokaiseen teemaan liittyvät kysymykset oli muotoiltu 

kysymään tarkasti kyseiseen teemaan kuuluvia asioita. Lomakehaastattelun 

rakenne ja teemat ovat seuraavat: 1) Esitietokysymykset, 2) Ulkoiset 

sukupuolirooliodotukset, 3) Sisäiset sukupuolirooliodotukset, 4) Vanhemmuus ja 

uran kokeminen, 5) Vanhemmuus ja uraan liittyvät valinnat, ja 6) Uraan liittyvien 

valintojen vaikutus urakehitykseen. Vastaukset jaoteltiin raporttiin kysymyksittäin; 

jokaisen kysymyksen alla on listattuna siihen annetut vastaukset.  

 

Aineisto luettiin ensin kokonaisuutena läpi, jotta siitä saadaan yleiskuva (vaihe 1). 

Tämän jälkeen aineistoa alettiin käymään läpi kysymystasolla teemojen 1 - 6 osalta 

(vaihe 2). Jokaisen kysymyksen osalta vastausaineisto ryhmiteltiin; vastauksista 

haettiin samankaltaisuuksia, jotka ryhmiteltiin vielä erikseen. Ryhmittelyn apuna 

käytettiin värikoodeja; samansuuntaiset vastaukset värikoodattiin keskenään 

saman värisiksi. Vastausten sisällä vielä selittävät tekijät värikoodattiin eri väreillä. 

Värikoodauksen jälkeen ryhmittely kirjattiin ylös. Jokainen kysymys analysoitiin 

samalla metodilla. Tämän jälkeen aineistoa kvantifioitiin; vastauksista laskettiin 
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määrät, kuinka moni vastanneista koki samalla tavalla ja kuinka moni jotenkin toisin. 

Tämän jälkeen laadittiin vastauksista yhteenveto kysymyskohtaisesti (vaihe 3). 

 

Kvantifioinnin jälkeen ryhmistä luotiin yläkäsite, ryhmää määrittävä tekijä. Prosessi 

toistettiin jokaiselle kysymykselle jokaisessa teemassa. Teemoista tuotettiin 

tiivistelmät, jossa käsiteltiin teemaa määrittävät tekijät ja niitä selittävät tekijät (vaihe 

4).  

 

Teemojen käsittelyn jälkeen, aineisto ryhmiteltiin uudelleen kahteen uraan liittyvää 

valintaa määrittävään ryhmään, joiden alle teemat sijoitettiin (vaihe 5). Ryhmät ovat 

”Uran kokeminen” (erityisesti haastattelun teemat 2-3) ja ”Uraan liittyvät valinnat” 

(erityisesti haastattelun teemat 4-6). Tutkimustuloksia käsiteltiin uuden ryhmän 

teeman mukaisesti. Ryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia; uran kokeminen 

vaikuttaa oleellisesti uraan liittyvään valinnan tekoon. Lopuksi tuloksista tuotettiin 

vielä yhteenveto tutkimuskysymysten mukaisesti (vaihe 6). 

 

Seuraavassa käydään ensin läpi analyysivaiheiden 2-3 tulokset. Kappaleissa 5.1 -

5.4 esitetään tutkimuksen tulokset tarkemmin (vaiheet 4-6) ja käydään tulosten ja 

teorian vuoropuhelua. 

 

Teema 1: Esitietokysymykset  

 

Tässä teemassa analysoidaan tarkemmin otannan vastaajien tausta ja 

perhesuhteet. 

 

Kohderyhmän vastaajia (nainen, vähintään alempikorkeakoulututkinto) on yhteensä 

29. Otannan vastaajien ikähaarukka on 20 - 50 vuotta. Suurin osa vastaajista (25 

vastaajaa) ilmoitti iäkseen 31 - 40 vuotta (2 vastaajaa 20 - 30 vuotta, 2 vastaajaa 41 

- 50 vuotta). Koulutustasokseen viisi (5) ilmoitti olevan alempi korkeakoulututkinto, 

tarkemmin ammattikorkeakoulu. 24 vastaajaa ilmoitti omaavansa ylemmän 

korkeakoulututkinnon, joista yksi tarkensi sen olevan ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto. Lapsia vastaajilla oli 1 - 4, vastaajista yksi (1) tarkensi 

elävänsä uusioperheessä. Vastaajista 16 ilmoitti kaksi (2) lasta, seitsemän (7) 
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ilmoitti yhden (1) lapsen, neljä (4) ilmoitti kolme (3) lasta ja yksi (1) ilmoitti kaksi (2) 

yhteistä lasta ja kaksi (2) lasta puolison edellisestä liitosta. Keskimäärin vastaajilla 

oli kaksi (2) lasta. Iältään lasten ilmoitettiin olevat 0 - 18+ -vuotiaita; useammin 

haarukassa 4 - 6 vuotta (13 vastaajaa). 6 - 12 vuotta (10 vastaajaa), 1 - 2 vuotta (9 

vastaajaa), 2 - 3 vuotta (7 vastaajaa), 3 - 4 vuotta (4 vastaajaa), 0 - 1 (2 vastaajaa), 

12 - 15 vuotta (2 vastaajaa) ja 18+ vuotta (1 vastaaja). Vastaajista 20 ilmoitti 

olevansa työelämässä ja yhdeksän (9) perhevapaalla (katso kuva 6 alla). 

Vastaajista 24 ilmoitti toimivansa työelämässä palkansaajana, yksi (1) yrittäjänä, 

kaksi (2) päätoimisena opiskelijana ja kaksi (2) ilmoitti olevansa työtön. 

Ammattiasemakseen 20 vastaajaa ilmoitti olevan ylempi toimihenkilö (sisältäen 

roolit ylempitoimihenkilö, asiantuntija, esimies). Kolme (3) vastaajaa ilmoitti 

toimivansa johtajan roolissa, kaksi (2) toimihenkilön roolissa, kaksi (2) työntekijän 

roolissa ja kaksi (2) opiskelijana. Vastaajista 19 työskentelee täysiaikaisesti ja 

seitsemän (7) osa-aikaisesti.  

 

Kuva 6. Vastaajien työelämässä oleminen vastaushetkellä (02/2018).  

 

Vastaajista 29 ilmoitti puolisokseen miehen, ikähaarukka oli 20 - 60 vuotta. 

Useammin puoliso oli 31 - 40 vuotta (20 vastaajaa), harvemmin 41 - 50 vuotta (7 
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vastaajaa), 51 - 60 vuotta (1 vastaaja) ja 20 - 30 vuotta (1 vastaaja). Puolisoiden 

koulutustasossa oli variaatiota, useammin puolisolla ilmoitettiin olevan ylempi 

korkeakoulututkinto (11 vastaajaa, joista yksi (1) tarkensi tutkinnon olevan ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto). Melkein yhtä usea ilmoitti puolisonsa koulutustasoksi 

opistotaso/lukio/ammattikoulu (9 Vastaajaa) tai alempi korkeakoulututkinto (9 

vastaajaa, joista 7 tarkensi tutkinnon olevan ammattikorkeakoulututkinto). 

Puolisoiden ilmoitettiin olevan työelämässä (28 vastaajaa) yhtä lukuun ottamatta; 

yksi puolisoista on osa-aikaisesti hoitovapaalla. Puolisoiden ammattiasemaksi 

ilmoitettiin useammin ylempi toimihenkilö (14 vastaajaa, sisältäen roolit ylempi 

toimihenkilö, asiantuntija, esimies). Puolisoista johtajan roolissa toimi neljä (4), 

yrittäjänä kuusi (6), toimihenkilönä kaksi (2) ja työntekijänä kolme (3). 26 vastaajaa 

ilmoitti puolisonsa työskentelevän täysiaikaisesti ja kolme (3) osa-aikaisesti.  
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Kuva 7. Vastaajien profiili (ryhmä 2) kysymysjaottelulla, prosenttiosuuksin 

ilmoitettuna. 
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Kuva 8. Vastaajien profiili (ryhmä 2); puolison tiedot kysymysjaottelulla, 

prosenttiosuuksin ilmoitettuna. 

 

Teema 2: Ulkoiset sukupuolirooliodotukset 

 

Tässä teemassa kysyttiin vastaajien näkemystä siihen, miten vastaajan odotetaan 

naisena toimivan äidin roolissa. Kartoitettiin myös vastaajien näkemystä siitä, miten 

miehen odotetaan isänä toimivan. Teemassa oli yhteensä kolme (3) kysymystä, 

kysymysnumerot 19 - 21. Teema käsitellään seuraavassa kysymystasolla.  

 

Kysymys 19: Tuleeko naisen äitinä jäädä ensisijaisesti perhevapaalle/kotiin lasten 

kanssa? Perustelisitko vastauksesi. 

 

29/ 29 vastaajaa vastasi kysymykseen. 13/ 29 vastaajaa painotti sitä, että äidin tulee 

jäädä aluksi kotiin vastasyntyneen vauvan kanssa ensisijaisesti imetyksen ja 

synnytyksestä toipumisen vuoksi. Muutoin kaikki vastaajat kokivat, että sukupuolella 

sinänsä ei (psl imetys ja synnytyksestä toipuminen) ole merkitystä kotiin jäämisen 

kannalta, vaan sen tulee olla perheen sisäinen, yhdessä tehty päätös; se jää kumpi 

pystyy tai haluaa. Valinnan vapaus koettiin tärkeäksi kriteeriksi päätöksen teossa. 
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Sanat kuten valinnan vapaus, tasavertaisuus, tasapuolisuus ja oma päätös 

korostuivat vastauksissa.  

 

Kysymys 20: Tuleeko miehen isänä kantaa ensisijaisesti päävastuu perheen 

elatuksesta? Perustelisitko vastauksesi. 

 

29/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Lähtökohtaisesti kaikki vastaajat olivat sitä 

mieltä, että isän miehenä ei tule kantaa päävastuuta perheen elatuksesta, vaan 

elatus koettiin perheen vanhempien yhteisenä asiana, johon kummankin 

vanhemman tulee osallistua. Sukupuolta ei siis nähty määrittävänä tekijänä. 

Kuitenkin, isän vastuuta painotettiin tilanteessa, jossa äiti on kotona vauvan kanssa 

ja toipuu synnytyksestä. Perhevapaiden aikana päävastuun elatuksesta koettiin 

olevan sillä, joka ei ole kotona lapsen kanssa, sukupuolesta riippumatta. Myös 

tulojakaumaa tuotiin esiin; 10 vastaajaa erityisesti toi esiin sen, että menoista pitäisi 

vastata tulojen mukaisessa suhteessa, eli se kumpi tienaa enemmän maksaa 

enemmän menoista. Useassa vastauksessa tuli kuitenkin esiin sukupuolten välinen 

epäsuhta palkoissa; vastaajien keskuudessa isät olivat useammin parempituloisia 

kuin äidit. Sanat kuten tasapuolisesti, tulojensa mukaan, yhdessä ja molemmilla 

painottuivat vastauksissa.  

 

Kysymys 21: Miten työpaikallasi suhtaudutaan perhevapaisiin? Onko 

suhtautumisessa eroa miesten ja naisten vapaille jäämisen suhteen? 

 

28/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. 18/28 vastaajat kokivat, että työpaikalla 

suhtaudutaan perhevapaisiin ihan hyvin; perhevapaat koettiin osaksi normaalia 

elämää ja niihin suhtauduttiin ko. työpaikoilla vastaajien mukaan neutraalisti. 7/28 

vastaajista totesi, että vapaisiin suhtaudutaan ”hyvin nihkeästi”. Yksi vastaajista 

kirjoitti hakeutuvansa toiseen yritykseen negatiivisesta asenteesta johtuen. 

Kysyttäessä suhtautumisen sukupuolisidonnaisuudesta, vastaukset olivat 

vaihtelevia. 7/28 vastasi erityisesti, että kohtelu ei ole sukupuolisesti värittynyttä. 

Työpaikoissa, jossa perhevapaisiin suhtauduttiin nihkeästi, kohtelu koettiin samoin 

sukupuolesta riippumatta, painottuen kuitenkin vielä negatiivisemmin miesten 

osalta. Eräs vastaaja toi esiin myös kohtelun epätasalaatuisuuden; virallinen kanta 
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on hyväksyvä mutta esimiesten suhtautumisessa on kuitenkin käytännössä eroja. 

Vastauksissa tuotiin esille (6/28) myös se, että työyhteisöissä naiset pyytävät ja 

käyttävät vapaita miehiä enemmän. Vastauksissa löytyi ääripäät; organisaatio jossa 

johtoasemassa olevat miehet ovat ne, jotka käyttävät perhevapaita (3kk) ja 

organisaatio, jossa miesten vapaisiin suhtaudutaan negatiivisesti. Negatiinen 

perhesuhtautuminen koettiin jopa syyksi hakeutua toiseen organisaatioon töihin.  

 

Teema 3: Sisäiset sukupuolirooliodotukset 

 

Tässä teemassa kysyttiin vastaajien näkemystä siihen, miten vastaajan itse tulee 

naisena toimia äidin roolissa. Kartoitettiin myös vastaajien näkemystä siitä, miten 

miehen tulee isänä toimia. Teemassa on kaksi (2) kysymystä, kysymykset 22 – 23. 

Teema käsitellään seuraavassa kysymystasolla.  

 

Kysymys 22: Miten koet naisen roolin äitinä? Perustelisitko vastauksesi. Miten sinun 

pitää omasta mielestäsi toimia äitinä? Miksi koet näin?  

 

Kysymykseen vastasi 29 /29 vastaajaa. 22/29 vastaajista koki, että äidin erityisenä 

tehtävänä on naisena synnytys ja imetys ja äitinä lapsista huolehtiminen, 

ensisijainen vastuu lapsista, läsnäolo, reagointi lapsen tarpeisiin, pitää langat 

käsissä, hoivata ja huolehtia, toimia vastuullisesti, toimia lapsen parhaaksi, 

ulkoiluttaa lapsia. Hoivan anto esiintyi ylivoimaisesti useimmiten vastauksissa. 

 

Samalla 12/29 painotti vastauksessaan kummankin vanhemman tasa-arvoista 

roolia lasten kasvatuksessa. Ainostaan raskaus, synnytys ja imetys koettiin 

konkreettisesti sukupuoleen sidottuina erottavina tekijöinä vanhempien välillä. 

Haluttiin puhua ennemminkin vanhemmuudesta kuin äitiydestä ja isyydestä. Koettiin 

myös, että äitiyteen ei pitäisi hukata itseään, vaan itsestään pitäisi pitää huolta 

olemalla myös jonkin verran itsekäs. Kaivattiin enemmän omaa aikaa. Toisaalta 

taas koettiin, että äitiys ei ole rooli vaan osa itseä eikä ulkopuolelta ole annettu 

malleja, jonka mukaan äitiyttä pitäisi suorittaa. Vastauksissa oli jonkin verran 

hajontaa, mutta erityisen voimakkaasti vastaajat kuitenkin kokivat äidin roolin hoivan 

antajana ja huolenpitäjänä.  
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Kysymys 23: Miten koet miehen roolin isänä? Perustelisitko vastauksesi.  

 

Vastaajista 21/29 henkilöä vastasi tähän kysymykseen, kuitenkin 2 /21 vastasi 

”sama kuin edellä”. Suurin osa vastaajista painotti tasa-arvoista vanhemmuutta 

äidin ohella (14/19 vastaajaa). Usea vastaaja painotti isän roolia äidin tukijana 

imetyksessä ja jaksamisessa (4/19). Isän koettiin olevan roolimalli lapsille, suojella 

ja hoivata. Vastauksissa ei kuitenkaan painotettu hoivan antamista samalla tavalla 

kuin äidin roolista kysyttäessä. Muutama vastaaja painotti myös isän roolia ns. 

hauskuuttajana ja leikkisänä vanhempana sekä leiväntuojana (4/19). 

 

Teema 4: Vanhemmuus ja uran kokeminen. 

 

Tässä teemassa käsitellä vanhemmuuden ja uran kokemista yksilön omasta 

perspektiivistä. Teema sisältää viisi (5) kysymystä, kysymykset 24 – 28. Teema 

käsitellään seuraavassa kysymystasolla.  

 

Kysymys 24: Millainen arvomaailmasi on perheen ja uranluonnin suhteen 

vanhemmaksi tulon jälkeen? Miten tilanne eroaa ajasta ennen vanhemmuutta? 

Osaatko arvioida syitä mahdolliseen arvon muutokseen? 

 

28/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Arvomaailma on muuttunut suurimmalla 

osalla vastaajista vanhemmaksi tulon myötä. 20/28 vastaajaa painottaa perheen 

tärkeyttä; uran merkitys on eri tavalla tärkeää kuin ennen. Työssä arvostetaan 

erityisesti joustavuutta, vapautta suunnitella omaa työtään, työpaikan sijaintia, 

hyvää työilmapiiriä, alaisten kunnioittamista, työn merkityksellisyyttä ja 

kehittymismahdollisuuksia. Ei olla enää valmiita uhraamaan liikaa vapaa-aikaa 

työlle, sillä aikaan perheen kanssa halutaan panostaa, ”turhille työjutuille osataan 

sanoa ei”. Koetaan, että ”kotona on mitä odottaa” ja, että ”ura ei enää määritä 

minua”. Hekin, jotka eivät kokeneet arvojensa muuttuneen vanhemmuuden myötä 

sen enempää, vastasivat, että suorittamisen tarve ja työasioista stressaaminen on 

vähentynyt verrattuna aikaan ennen lapsia. Vanhemmuuden on koettu muuttaneen 

asennoitumista omaan uraan myös siten, että perhevapaat ovat antaneet aikaa 

pohtia omaa uraa. Perhevapaa on mahdollistanut opiskelemisen ja tuonut fokusta 
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omaan uratavoitteeseen itsetietoisuuden muodossa; halutaan merkityksellistä ja 

mielekästä työtä sekä mahdollisuuksia uralla kehittymiseen; on saatu uskallusta 

lähteä tavoittelemaan omaa unelmaa. Vastauksissa nousi esiin myös se, että 

vanhemmuuden myötä oma kyvykkyys ajanhallintaan ja tehokkuuteen on 

parantunut, ”langat pysyvät paremmin käsissä”. Vanhemmuuden myötä on löydetty 

”omat rajat ja tunteet”, mistä johtuen tiedetään paremmin, mitä halutaan. 

Esimiesasemassa oleva vastaaja toteaa myös, että ”vastuu esimiehenä on myös 

toimia esimerkkinä esim. töiden priorisoinnissa mm. yksityiselämän suhteen”. 

 

Kysymys 25: Miten prioriteettisi uran suhteen ovat muovautuneet lasten eri 

ikävaiheiden aikana/myötä? 

 

28/29 vastaajista vastasi kysymykseen. 24/28 kertoo kokeneensa 

prioriteettimuutoksen selkeästi. Pikkulapsivaihe on koettu sitovaksi ja silloin perhe-

elämä on priorisoitu työn edelle. Jos ”isä on ollut kotona hoitamassa lapsia, työteko 

on koettu helpommaksi kuin tarha-aika”. Koska perhe on tärkeä, työltä halutaan nyt 

enemmän; sen pitää olla merkityksellistä ja antaa enemmän kuin ennen, koska aika 

koetaan arvokkaammaksi nyt.  

 

2/28 vastaajista sanoi ykskantaan, että ”en koe näiden muuttuneen”. 1/28 kirjoitti 

”En osaa sanoa, lapset vasta 1-3 v”. 1/28 kokee prioriteettien pysyneen samoina, 

koska kotona on tasa-arvoinen puoliso, jonka kanssa arki jakaantuu hyvin.  

 

Kysymys 26: Onko sinulla ja puolisollasi jaettu visio vanhemmuuden ja [kummankin] 

uran yhdistämisestä? Vai eriävätkö visionne tästä? Jos eriävät, miten olette 

ratkaisseet konfliktin? 

 

29/29 vastaajista vastasi kysymykseen. 1/29 vastasi perusteluitta ”Ei”. 

17/29 vastaa, että pariskunnalla on yhteinen näkemys urasta ja urien 

yhdistämisestä. Avoimen keskustelun tärkeyttä painotetaan. Kuitenkin joustoa on 

oltava ja joustoja on tehtävä, jotta kahden uran perhe on mahdollinen. Vastauksissa 

kerrotaan, että tilanteista keskustellaan, ns. isot projektit otetaan vastaan 
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vuorotellen, kumpikin joustaa vuorotellen ja kotityöt jaetaan tarpeen mukaan. 

”Yhteinen suunta ja tilaisuudet arvioidaan yhdessä”. 

 

3/29 kokee, että visio on melko jaettu. Kuitenkin miehen ura on priorisoitunut ja se 

on asettanut haasteita sekä konfliktiakin.  

 

2/29 kertoo, että ”visio” muodostui automaattisesti puolisoiden tulojakauman 

perusteella: Toinen vastaajista kertoo miehen tienanneen kymmenkertaisesti 

enemmän ja, että miehen ura-ambitio on kuitenkin ollut myös suurempi. Toinen taas 

kertoo, että miehen ura-ambition ollessa vähäisempi nainen luo uraa ja mies 

keskittyy enemmän perheen toimintaan. 

 

1/29 kertoo, että mitään visiota ei ole. Ura-ambitiot eivät kohtaa, mies ei halua luoda 

uraa ja taustat ovat muutenkin erilaiset.  

 

1/29 kertoo, että visiosta ei ole ikinä keskusteltu. On luonut uraa, mutta saanut välillä 

kritiikkiä ajan käytöstä liiallisesti töihin.  

 

2/29 kertoo, että visio ei ole kohdannut ja konflikti on ollut. Mies toivoi vaimon 

menevän aikaisemmin töihin, vaimo halusi jäädä kotiin. Koska taloudellinen tilanne 

salli, vaimo jäi kotiin tahtonsa mukaisesti. Toinen vastaaja taas kertoo, että konflikti 

on ollut toisin päin erilaisten lähtökohtien vuoksi; vaimon oletettiin jäävän kotiin 

muttei halunnut. Asia selvinnyt perheessä keskustelulla.  

 

1/29 kertoo konfliktin olevan ja, että sitä ei ole kyetty ratkaisemaan. Vastauksessa 

kuitenkin konflikti tuntuu olevan muualla kuin kahden uran yhdistämisessä.  

 

1/29 kertoo, että urat on luotu eri aikaan; toisella ura jo ollut luotuna ennen lasten 

syntymää, toinen vasta luo sitä. Asioissa kuitenkin täysi yhteisymmärrys.  

 

Vastauksissa painottuu avoin keskustelu ja toisen tukeminen. Kahden uran perheitä 

oli vastaajien keskuudessa enemmän, mutta niissäkin perheissä kompromisseja on 

jouduttu tekemään (esim. vaativat projektit vuorotellen). Jos ura-ambitiot eivät ole 
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kohdanneet, työnjaossa perhevastuu on painottunut luonnollisesti 

perhekeskeisemmälle vanhemmalle. Konflikteja kuitenkin raportoitiin; päädyttyyn 

tilanteeseen ei ole oltu aina tyytyväisiä, vaikka keskusteluakin on käyty. Vastausten 

perusteella tasa-arvoinen parisuhde ura-ambitioista riippumatta on pohja arjen 

balanssin rakentamiselle. 

 

Kysymys 27: Koetko olevasi tyytyväisempi/voivasi paremmin yksilönä ja/tai 

vanhempana kun käyt töissä? Arvioi tuntemustasi asteikolla 1-5, jossa 1 = ”Koen 

voivani erittäin huonosti työssäkäyvänä vanhempana” ja 5 = ”Koen voivani erittäin 

paljon paremmin työssäkäyvänä vanhempana”. 

 

28/29 vastaajasta vastasi kysymykseen. 13/28 koki voivansa erittäin paljon 

paremmin työssäkäyvänä vanhempana (arvo 5). 11/28 arvioi kokevansa vointinsa 

parempana, arvottaen vastauksensa numerolla 4. 3/28 arvioi vointinsa neutraaliksi, 

arvolle 3 ja 2/28 arvioi voivansa huonommin työssäkäyvänä vanhempana. Kukaan 

ei vastannut voivansa erittäin huonosti työssäkäyvänä vanhempana (arvo 1). 

Vastausten keskiarvo on 4,29. Työssäkäynnin koettiin vastaajien keskuudessa 

tukevan tyytyväisyyttä sekä omaa vointia vanhempana. Kuvassa 9 (alla) on vielä 

esitetty vastaukset prosentteina.  

 

 
Kuva 9. Äitien kokema tyytyväisyys työssäkäyvänä vanhempana (sarake 2). 
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Kysymys 28: Koetko syyllisyyttä tms. huolta vanhemmuudesta suoriutumisesta 

työssäkäyvänä vanhempana? Mistä erityisesti? 

 

28/29 vastaajasta vastasi kysymykseen. Puolet vastaajista ei kertonut kokevansa 

syyllisyyttä ja puolet vastaajista kertoivat kokeneensa syyllisyyttä tai huolta. 

Vastaukset kokemuksesta jakaantuivat tasan kahtia. 13/28 kirjoitti vahvasti 

voivansa paremmin: ”en koe syyllisyyttä, voin paremmin työssäkäyvän 

vanhempana”. ”On normaalia, että vanhemmat ovat töissä ja lapset 

tarhassa/koulussa”. ”Työssäkäynti on luontainen valinta.” 

 

1/28 kertoi, että ei koe syyllisyyttä työssä käynnistä, sillä osa-aikatyön kanssa 

balanssi on hyvä. 

 

1/28 ei koe työnteosta sinänsä syyllisyyttä, mutta perheen ja työn yhdistäminen on 

rankkaa ja erittäin suureksi koettu väsymys aiheuttaa haasteita arjesta 

selviytymiselle.  

 

3/28 kokee huolta läsnäolosta: välillä on vaikeaa olla riittävän läsnä lapsille, kun 

työasiat pyörivät mielessä tai väsyttää työpäivän jälkeen. Työn teosta sinänsä ei 

koeta syyllisyyttä. 

 

6/28 kokee huolta ajanpuutteesta. Aikaa perheelle on liian vähän. Samalla aikaa on 

vähän myös työlle. Työ verottaa voimia, väsymystä ja jaksaminen on kortilla. Illat 

koetaan hyvin lyhyiksi. Joustot auttavat arjen toimimisessa, niitä myös toivotaan 

enemmän.  

 

1/28 kertoo, että lasten ollessa pieniä (1 - 3 vuotta) syyllisyys poissaolosta vaivasi 

paljon. Lasten kasvettua, syyllisyyden kokeminen loppui. 

 

2/28 vastaa, että kokee syyllisyyttä siitä, että lapsi laitettiin tarhaan jo 1-vuotiaana. 

Taloudelliset syyt pakottivat tähän / asia tuntui väärältä jälkikäteen. 
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1/28 kokee ennakoiden huolta ajan vähyydestä lasten kanssa perhevapaan 

päättymisen jälkeen.  

 

Syyllisyyttä koetaan erityisesti ajan puutteesta, läsnäolon hankalaksi kokemisesta 

sekä aikaisesta tarhaan laittamisesta. Pelätään (huolen kokeminen) tulevaa 

työssäoloa: pitkät hoitopvät, lapsia näkee liian vähän. Kuitenkin balanssin 

hakeminen vahvistuu vastauksista; työssä käynti tukee yksilön hyvinvointia ja 

enemmistä vastaajista kokee työssäkäynnin positiivisesti. Hyvä hoitopaikka on 

arvostettu asia.  

 

Teema 5: Vanhemmuus ja uraan liittyvät valinnat 

 
Tässä teemassa käsitellään uraan liittyvää konkreettista valinnan tekoa. Teema 

sisältää 10 kysymystä, kysymykset 29 – 39. Teema käsitellään seuraavassa 

kysymystasolla.  

 

Kysymys 29: Miten valitsette perheessänne perhevapaiden (äitiys-, isyys-, 

vanhempain- ja hoitovapaa) käytöstä; Mitä vapaita olette käyttäneet/käytätte ja 

miten olette vapaat jakaneet/jaatte vanhempien kesken?  

 

28/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Vastaajista jokainen äiti on käyttänyt 

suuremman osan perhevapaista kuin isä, ja täten ollut kauemmin poissa 

työelämästä kuin isä. Kuitenkin 24/28 vastaajaa kertoi, että isä on pitänyt 

korvamerkityt vapaat ja osallistunut muutenkin aktiivisesti lasten hoivaan. 

Hoitovapaata ja vanhempainvapaata on jaettu puolisoiden kesken: 5/28 vastaajaa 

kertoo, että hoitovapaata ovat käyttäneet kumpikin vanhempi ja 2/28 vastaajaa 

kertoi, että vanhempain vapaata on käyttänyt kumpikin vanhempi. 6/28 vastaajaa 

kertoi, että isä ei ole ollut halukas jäämään kotiin ollenkaan. Heistäkin 2/28 

täsmensi, että isät ovat yrittäjiä, mistä johtuen kotiin jäänti ei ole ollut mahdollista. 

Vastaajista 3/28 kertoi erityisesti liittäneensä vanhempainvapaa-aikaan opiskelun ja 

yksi heistä kertoi vielä jatkaneensa perhevapaan jälkeen opintovapaalle. 

Perhevapaa-ajan koettiin mahdollistaneen opiskelun ja isät ovat muokanneet omia 

työaikojaan opintojen etenemisen mahdollistamiseksi.  
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Vastauksista ilmenee selkeästi, että äidit ovat valinneet itse kotiin jäännin; vastaajat 

ovat siis olleet kotona [poissa työelämästä] haluamansa ajan. Vain 1/28 vastaajista 

ainoastaan kertoo, että on ”ollut kotona sen ajan, kun talous salli…Mies ei ole ollut 

valmis tekemään mitään lasten eteen.”, mikä indikoi, että tilanne olisi voinut ehkä 

olla erilainen suhteen ollessa toisessa tilassa.  

 

Vastaajista 4/28 mainitsi erityisesti taloudellisen tilanteen siten, että isä tienaa 

enemmän kuin äiti, syyksi perhevapaiden jakoon. Kuitenkin näistäkin vastauksista 

ilmenee lisäksi, ettei se ole ainut syy tähän; äidit ovat priorisoineet sen, että lasta ei 

laiteta päiväkotiin vaan ovat mieluummin poissa työelämästä haluamansa ajan  

 

Sana tasa-arvo mainittiin erityisesti 2/28 vastauksessa; äidit olivat nostaneet 

perhevapaiden jaon puheeksi erityisesti tasa-arvon nimissä. Heistä toinen vastasi 

kuitenkin, että siitäkään huolimatta isä ei ollut jäänyt kotiin ja, että isä tienasi 

enemmän kuin äiti. Toinen kertoo lisäksi, että on tästä [perhevapaiden jaosta] 

huolimatta ollut kotona haluamansa ajan. Vastauksista voi johtaa sen, että pääosin 

isät käyttävät korvamerkityt vapaansa ja jos ko. vapaita olisi merkitty isille 

enemmän, isät olisivat hyvin todennäköisesti pidempään kotona. 2/28 vastauksessa 

erityisesti mainittiin myös se, että isät eivät uskaltaneet ottaa yhtään ns. ylimääräisiä 

vapaita, sillä kokivat, että työpaikka ei tue ja pelkäsivät työnsä menettämistä, jos 

ovat poissa työelämästä. 

 

Kysymys 30: Oletteko priorisoineet toisen vanhemman uran? Mikäli olette, miksi? 

Onko priorisointiin vaikuttanut käsitys miehen/naisen roolista vanhempana? 

 

28/ 29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Vastaajista 15/28 kertoo, että kummankaan 

uraa ei ole erikseen priorisoitu. Valinnat ovat tukeneet perheen kokonaistilannetta 

ja kumpikin vanhempi on voinut joko luoda omaa uraansa tai vaihtoehtoisesti 

vapaiden turvin kehittää omaa osaamistaan opiskelemalla (2/15) toisen ollessa 

työelämässä. 
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9/28 vastaajasta kertoo, että miehen ura on priorisoitu. Heistä 1/9 kokee olevansa 

katkera, koska mies ei ole suostunut osallistumaan perheen huoltoon, mistä johtuen 

oma ura mennyt sivu suun. 2/9 kertoo, että priorisointi tehty yhteisymmärryksessä; 

toinen on vanhempainvapaalla miehen työkomennuksen ajan ja toinen haluaa olla 

kotona lapsen kanssa. 2/9 kertoo priorisoinnin tapahtuneen rahan vuoksi; isä tekee 

uraa, äiti käy töissä. 1/9 kertoo työnjaon tapahtuneen yhteisen yrityksen työnjaon 

vuoksi; äiti on vähentänyt työtuntejaan lasten ollessa pieniä työnkuvan vuoksi. 1/9 

kokee, että miehen ura tuntuu olevan priorisoitu, vaikkakin on saanut 

mahdollisuuden opiskella perhevapaan ohessa. 2/9 kertoo, että urien 

priorisoinnissa on kuitenkin vastavuoroisuutta, vaikka miehen ura onkin aluksi 

asetettu ensisijalle. Toinen vastaajista kokee, että miehen ura on edennyt paremmin 

vaikka tarkoituksellista priorisointia ei ole tehty, nyt isä on kieltäytynyt uudesta 

työstä, jotta äiti voi ottaa työn vastaan. Toinen vastaajista kertoo, että äidin ura 

priorisoidaan nyt hieman enemmän, sillä isän uraa on edennyt aiemmin. 

 

Kysymys 31: Kuinka kauan olet ollut yhteensä poissa työelämästä perhevapaiden 

vuoksi? 

 

Keskiarvo noin 3 vuotta (yhteenlasketuista ajoista per perheyksikkö, ei 

verrannollinen luku tallaisenaan).  

 

Kysymys 32: Miten koet Suomen yhteiskunnan tuen (tuella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä seuraavaa: perhevapaat, perhepoliittiset tulonsiirrot etuuksien nimissä, 

hoito-oikeus, poliittinen keskustelu) tukevan uran ja perheen yhdistämistä osaltasi? 

Mitä muutoksia toivoisit? Perustelisitko vastauksesi. 

 

26/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Vastaajista 10/26 koki erityisesti, että 

Suomessa yhteiskunnan tuki on hyvää; osa oli sitä mieltä, että se on erityisen hyvää 

ja osa taas, että pääasiallisesti hyvää. Ulkomaankokemuksen omaavista Suomen 

tuki on äärimmäisen hyvää. 8/26 painotti vastauksessaan sitä, että yhteiskunnan 

tulisi tukea ja kannustaa enemmän isien kotiin jääntiä; sitä pitäisi helpottaa, siitä 

pitäisi tehdä yhteiskunnallisesti suotavampaa ja toimenpiteiden avulla pitäisi myös 

edesauttaa tasa-arvoa. 
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Nykyisen järjestelmän kokivat enemmän huonoksi, kun hyväksi 5/26: Kouluikäisten 

kanssa tarjottava tuki koettiin heikoksi ja riittämättömäksi; pienen lapsen laadukas 

päivähoitomahdollisuus koettiin haasteeksi; työttömän työnhakijan näkökulmasta 

järjestelmän on kankea, sillä se ei tue osa-aikaista työtä eikä anna mahdollisuutta 

hakea kokopäiväistä hoitopaikkaa lapselle, jolloin työn vastaanottaminenkin on 

haaste; kotihoidontuki ja- kausi koettiin huonoksi tuen ”olemattomuuden” vuoksi. 

1/ 26 koki, että perheverotuksen muutoksella saataisiin luotua hyvinvointia perheille. 

1/26 toi esiin sen, että työnantajan asenne ja suhtautuminen on työn ja perheen 

yhdistämisessä tärkeämpää kuin lainsäädäntö. 

 

Kysymys 33: Onko töihin paluu perhevapaalta oma valintasi, perheen yhteinen 

valinta vai puhtaasti taloudellinen valinta tai pakko? Miksi olet valinnut näin?  

 

29/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Heistä 20/ 29 vastasi sen olevan 

ensisijaisesti oma valinta; koettiin, että haluttiin takaisin työelämään ja samalla, että 

on saanut olla kotona haluamansa ajan. Suurin osa vastaajista koki, että ”pää ei 

kestä pidempää kotona olemista”; haluttiin toteuttaa itseään myös työelämässä,  

4/29 toi esiin valinnan olleen myös perheen yhteinen valinta.  

8/29 koki valinnan olevan myös taloudellisen tilanteen sanelema. Heistä 2/8 koki, 

että kyseessä oli enemmän taloudellinen pakko, mikä viittaa siihen, että he olisivat 

halunneet olla pidempään kotona. Suurin osa vastaajista on siis tehnyt valintansa 

puhtaasi omasta, henkilökohtaisesta tahdostaan. 

 

Kysymys 34: Onko mahdollinen työelämästä poisjääminen oma valintasi, perheen 

yhteinen valinta vai/sekä taloudellinen valinta? Miksi olet valinnut näin? 

 

Vastaajia 19/ 29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Heistä 1/19 totesi erityisesti, että 

ei ole jäämässä pois työelämästä. 13/19 vastasi työelämästä poisjäämisen olleen 

oma valinta; koettiin halua olla lasten kanssa ja että äitinä on luonnollista olla kotona 

jonkin aikaa. Painottui erityisesti se, että alle vuoden ikäinen lapsi koettiin liian 

pieneksi menemään tarhaan. 1/13 painotti valinnan syyksi opintoja ja tarvetta saada 

ne päätöksen; perhevapaa osaltaan mahdollisti tämän. 1/13 painotti työnsä olleen 
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epäkiinnostavaa ja halu saada uusi ura on osasyy kotiin jäännille lastenhoidon 

lisäksi. 1/19 koki kotiin jäännin olleen puolipakko, minkä saneli lapsen erityisyys ja 

minkä samalla mahdollisti isän hyvät tulot. 3/19 painotti perheen yhteistä valintaa. 

1/19 kokee valinnan olleen ”aika yhteiskuntanormin mukainen” avaamatta 

kantaansa sen enempää. 

 

Kysymys 35: Onko vanhemmuutesi ajoitettu (ajoittamisella tarkoitetaan 

suunnitelmallisuutta elämäntilanteen muutoksen ajankohdassa)? Miksi? 

 

Vastaajista 27/29 vastasi kysymykseen. Heistä 17/27 ei ole ajoittanut lapsen tekoa 

elämäntilanteen mukaan. Lapsi sai tulla, kun oli tullakseen. Kuitenkin vastauksista 

ilmenee, että lapsi oli toivottu ja raskaus sinänsä suunniteltu. 

1/17 kertoo, että ensimmäinen oli yllätys mutta toinen ajoitettu. 

1/17 kertoo lapsen olleen täysi yllätys, mutta lopulta iloinen sellainen.  

 

Vastaajista 9/17 kertoo, että lapsi on ajoitettu. Näin kokeneista 4/9 kertoo 

halunneensa erityisesti valmistua ja luoda uraa, ja heistä 1/3 kertoo vielä, että 

halusivat matkustella pariskunta runsaasti ennen elämäntilannemuutosta. 1/9 

kertoo, että keskimmäinen lapsi oli ajoitettu tulemaan vasta kun työsopimus on 
vakinaistettu. 1/9 kertoo, että ajoitettu ainoastaan sen verran, että mahdollisuus tulla 

annettiin, kun opinnot olivat loppusuoralla. 1/9 painottaa sitä, että lapsi on ajoitettu 

sen mukaan, että se tuntui heistä [vanhemmista] parina ajankohtaiselta.  

 

Kysymys 36: Koetko, että olet joutunut joustamaan uran ja/tai perheen suhteen 

vanhemmuuden myötä (joko vanhemmuuden itsensä vuoksi tai mahdollisesti lasten 

eri ikävaiheissa)? Miksi? 

 

14/26 kokee, että ovat joutuneet joustamaan urasta perheen vuoksi. Erityisesti 

koetaan, että työnhaku työn vastaanottamisen mahdottomuuden vuoksi on haaste, 

työmatkan pituus (ei voida ottaa työtä vastaan toiselta paikkakunnalta), työpäivän 

pituus pidetään minimissä (työpvä on täyttä työntekoa), on vaihdettu ammattia 

osittain lapsen erityisyyden osittain miehen uran vuoksi; pitkä poissaolo työstä on 

haitannut urakehitystä. Vain 1/14 kertoo, että urakehitys on pysähtynyt täysin. 
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Pysähtyneisyys ei kuitenkaan johdu vanhemmuudesta vaan omasta valinnasta 

priorisoida perhe uran sijaan. 1/14 kertoo menettäneensä kaksi (2) työpaikkaa 

raskauksien vuoksi. Töihin paluu on haastavaa. 1/14 kertoo, että ”pari vuotta perhe 

tuli priorisoitua uran ohi”, mutta lapsiluvun ollessa täynnä vanhemmuus koetaan 

uralla vahvuutena. 

 

1/26 kokee, että päiväkotiarjen alettua väsymys ja uupumus on niin suurta, että se 

on vaikuttanut negatiivisesti työn suorittamiseen. 1/26 kertoo joutuneensa 4 vuoden 

pätkätyölimboon (ei avattu enempää.). Turvaverkko (mummi) helpottaa arkea. 

 

2/26 painottavat sitä, että vanhemmuuden myötä joustetaan ja tehdään 

kompromisseja kaikesta; työelämässä ja vapaa-ajalla. Lasten sairastaminen 

vaikuttaa työntekoon, loma-ajat tulee suunnitella lasten lomien mukaan. 

 

6/26 kokee, etteivät ole joutuneet joustamaan uran tai perheen suhteen.  

 

3/26 kertoo erityisesti joustaneensa yksityiselämän suhteen; asuinpaikka on 

valikoitunut lasten vuoksi kaukaa työpaikasta, muutoin asuisivat lähempänä 

työpaikkaa.; Omasta vapaa-ajasta on jouduttu tinkimään; ajasta lasten kanssa on 

jouduttu tinkimään työn vuoksi.  

 

Kysymys 37: Miten yhdistät oman urasi ja perhe-elämän? Mitä se konkreettisesti 

vaatii perheeltänne?  

 

Vastaajista 27 /29 vastasi kysymykseen. Vastauksissa painottuvat sanat 

suunnittelu, organisointi ja priorisointi sekä joustaminen ja tukiverkosto (5/27). Ja 

kaikki nämä tekijät yhdessä ovat ne tekijät, joilla arki sujuu.  

 

Ne, jotka kertovat omaavansa hyvät tukiverkostot, kokevat positiivisimmin arjen 

suunnittelun. Organisointia ja suunnittelua yhdessä puolison kanssa 

keskustelemalla painotetaan; viikot suunnitellaan etukäteen tarkasti (kuka vie, 

hakee, kuljettaa tm.). Aikataulu suunnitellaan huolellisesti yhdessä puolison kanssa. 

Aika priorisoidaan; työt tehdään töissä ja osataan sanoa ei ns. turhille työjutuille. 
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Hankitaan palveluita (esim. siivous) ja kaikkea ruokaa ei valmisteta itse. 

Turvaverkosto (silloin kun se on) hyödynnetään. 

 

4/26 kokee osa-aikatyön/ lyhennetyn työajan/ liukuman helpottavan arkea 

1/26 kokee miehen vuorotyön helpottavan arkea erittäin paljon. 

2/26 kokee, että työtä joutuu tekemään muulloinkin kuin työaikaan, heistä toinen 

kokee, ettei ole omaa aikaa ollenkaan.  

2/ 26 mainitsevat myös lokaation tärkeyden arjen pyörittämisessä; koti, tarha, koulu 

ja työ ovat lähellä toisiaan. 

 

Kysymys 38: Millaisia joustoja työnantajasi tarjoaa uran ja perheen yhdistämiseksi? 

Ovatko työnantajasi tarjoamat joustot yksilöllisesti sovittavissa? Ovatko tarjotut 

joustot mielestäsi riittävät? 

 

Vastaajista 22/ 29 vastasi kysymykseen. Vain 3/22 kertoo, että työnantaja ei tarjoa 

mitään joustoja perheellisille. Heistä 1/3 on aikeissa ko. syystä vaihtaa työnantajaa. 

1/3 kertoo, että esimies sanonut ”jotkut tekee lapsia toiset uraa” ja, että ”lasten 

tekeminen on merkki siitä ettei ura kiinnosta”. Vastaaja kokee, ettei tule saamaan 

ylennystä koska on lapsia. 

 

3/22 kokee erityisesti tarjottujen joustojen olevan riittävät. 

3/22 mainitsee erityisesti, että joustot ovat yksilöllisesti sovittavissa. 

 

Joustot, joita vastaajien työnantajat tarjoavat ovat (listaus vastauksittain):  

 

 Osa-aikatyö. 

 Vanhemmuutta tukeva työkulttuuri. 

 Etätyöpäivä.  

 Työaikapankki ilman kiinteää työaikaa. 

 Joustava työaika. 

 Ei työaikaa, jolloin saa itse määritellä milloin työnsä tekee (vastaaja kokee, 

että luottamus on ansaittu omalla työpanoksella jo aikaisemmin, ylempi 

toimihenkilö). 
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 Liukuva työaika, 3 kk palkka vanhempainvapaalle jäännin jälkeen, ylitöitä 

välttelevä yrityskulttuuri, ymmärtäväinen esimies. 

 Sairaan lapsen hoitopalvelu, lyhennetty työviikko. 

 Etäpäivä, työajan liukuma. 

 Joustava työaika, etätyö. 

 Etätyö, saa ottaa lapset mukaan töihin. 

 Joustava suhtautuminen elämäntilanteisiin, etätyö. 

 Osa-aikatyö. 

 Lakisääteiset joustot, yksilöllinen ja joustava työaika, lyhennetty työviikko, 

palkatonta lomaa myönnetään. 

 Lakisääteiset joustot, lyhennetty työaika. 

 Osa-aikainen työ. 

 Liukuva työaika, etätyömahdollisuus, joustoista voi sopia.  

 Joustava työaika, sairaan lapsen hoitopalvelu. 

 

Kysymys 39: Koetko työpaikkasi perheystävälliseksi johdon ja työyhteisön 

ajatusmaailman näkökulmasta? Kohtaako puhe teot? 

 

Kysymykseen vastasi 25/29 vastaajaa. Heistä 17/25 kokee työpaikkansa 

perheystävälliseksi. 3/17 tarkentaa erityisesti, että puhe ja teot todella kohtaavat. 

1/17 mainitsee vielä, että työpaikalla on käytössä hyvin joustavia ratkaisuja ja, että 

johto kannustaa ehdottamaan erilaisia toimivia ratkaisuja myös itse. 1/17 kertoo, 

että joustavista käytänteistä ei juuri puhuta; 10% henkilöstöstä koko ajan jollakin 

vapaalla eikä keltään ole vapaata evätty.1/17 kokee kuitenkin, että ”harmittaa ne 

perheet, joissa isä ei osallistu vaan äiti on aina automaattisesti pois.  

 

3/25 kokee työpaikkansa osittain perheystävälliseksi; joustavuutta ei löydy aina ja 

1/3 kertoo, että joustavuus on tiimi kohtaista eikä konsernitasolla toteutuvaa. 

 

5/25 ei koe työpaikkaansa perheystävälliseksi: ”minkäänlaista ymmärrystä ei ollut”, 

”Raskausuutisiin suhtaudutaan negatiivisesti”. 
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Teema 6: Uraan liittyvien valintojen vaikutus urakehitykseen. 

 

Tässä teemassa käsitellään uraan liittyvien valintojen vaikutusta urakehitykseen. 

Teema sisältää kolme (3) kysymystä, kysymykset 40 – 42. Teema käsitellään 

seuraavassa kysymystasolla.  

 

Kysymys 40: Miten vanhemmuuden myötä tekemäsi valinnat (esim. urakatkos, 

työtaakan vähentäminen, työtehtävän vaihdos, uuden työn vastaanottaminen) uran 

suhteen ovat näyttäytyneet pitkällä aikavälillä? Koetko, että valintasi ovat 

vaikuttaneet urakehitykseesi? Miten ja miksi? 

 

25/29 vastaajasta vastasi kysymykseen. 3/25 kertoo vanhemmuuden vaikuttaneen 

urakehitykseensä negatiivisesti: ”Urakehitys pysähtyi.”, ”Työtulot laskeneet 

merkittävästi ja urakehitys pysähtynyt.”, ”Urakehitykseni sucks. Todellakin 

vaikuttanut negatiivisesti”. Vastaajat eivät ole perustelleet vastauksiaan kuitenkaan 

mitenkään. 

 

12/25 kertoo vanhemmuuden vaikuttaneen urakehitykseensä sitä hidastavasti 

(pitkät poissaolot työstä perhevapaiden takia) tai sitä muuttavasti. 3/12 kertoo 

kieltäytyneensä työstä tai vaihtaneensa työtä sen sijainnin (toinen paikkakunta) 

vuoksi; ei haluta olla erossa perheestä. 1/12 kertoo, että ei voi hakea työtä 

äitiyslomalla olevana, ei osaa sanoa vielä muuta vaikutusta. 5/12 kertoo pitkien 

perhevapaiden vaikuttaneen urakehitykseen pysäyttävästi puhtaasti poissaolon 

vuoksi; objektiivinen urakehitys on hidastunut. Heistä 2/5 kertoo tehneensä ko. 

syystä alanvaihdon; poissaolo toi katkon oman alan tietoon tai haluttiin vaihtaa 

perheystävällisempään alaan perhesyistä johtuen (erityislapsi). 1/5 kokee nyt 

olevansa valmis rakentamaan uraansa eteenpäin.  

 

1/25 kokee, että vanhemmuus ei ole vaikuttanut työpaikkavalintoihin sinänsä, mutta 

jarruttanut uuden suunnan ottamista sikäli, että ei ole halunnut muuttaa opintojen 

vuoksi viikoiksi toiselle paikkakunnalle  
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3/25 kokee, että uran luominen on hidastunut vanhemmuuden myötä täysin omien 

valintojen seurauksena:  

1/3 kertoo valinneensa helpon työn perhemyönteisyyden vuoksi (ei koe 

uratyytyväisyyttä kuitenkaan tällä hetkellä). 

1/3 kokee, että pitkä perhevapaa on hidastanut urakehitystä, mutta ”elää sen 

kanssa, sillä tärkeämpää on tehdä työtä mikä on tärkeää ja, että on tärkeää, että on 

saanut olla lastensa kanssa paljon”. 

1/3 kokee, että uranluonti on pitkittynyt valintojen takia [ei avattu näitä valintoja], 

mutta valinnat ovat olleet perheenyhteisiä ja ko. tilanteissa ainoita oikeita.  

 

6/25 kokee, että vanhemmuus on vaikuttanut positiivisesti uran luontiin: 

1/6 kokee olevansa henkilön joustavampi ja positiivisempi ja, että hänellä on suuret 

vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä. Tietää arvonsa ja elää niiden mukaan.  

1/6 kertoo, että hoitovapaavuodet ovat antaneet uutta perspektiiviä elämään; osaa 

arvostaa ammatissaan uusia puolia. Ymmärtää ajan kulun eri tavalla. Kokee 

tulevaisuuden olevan vielä täynnä mahdollisuuksia.  

1/6 vastaa, että vanhemmuuden myötä on uskaltanut etsiä/vaatia omaan 

elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja.  

1/6 kertoo, että on saanut uskallusta hakeutua uuteen, opintoja vastaavaan työhön. 

Uudessa työssä selkeät työajat, työterveyshuolto, joustavammat työajat; nämä 

seikat tärkeitä vanhemmuuden myötä, joten sikäli vanhemmuus osaltaan työnsi 

kohti uutta työtä.  

1/6 kertoo, että vanhemmuutta on arvostettu ja vanhemmuuden myötä oma, 

parantunut kyky priorisoida ja sanoa ei osalle [työ]tehtävistä on tuonut arvostusta. 

1/6 kertoo, ettei vanhemmuus ole vaikuttanut henkilökohtaisiin uravalintoihin 

negatiivisesti; on saanut kehittyä ja edetä urallaan. 

 

1/25 kertoo, että vanhemmuus ei ole vaikuttanut uraan mitenkään, koska ”ei ole 

merkinnyt CV:een lapsia, perhevapaita tai lyhennettyjä työaikoja”.  

 

Vastauksista korostuu vahvasti vastaajien oma valinta ja arvon muutos; perhe on 

priorisoitu ja päätöksiä on tehty useammin kuitenkin omasta valinnasta eikä 

pakosta.  
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Kysymys 41: Onko objektiivinen urakehityksesi (palkkakehitys ja eteneminen) 

mielestäsi heikentynyt tai noussut vanhemmuuden myötä? Miten ja miksi? 

 

22/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. Vastaajista 9/23 kokee objektiivisen 

urakehityksensä heikentyneen vanhemmuuden myötä, heistä 1/9 kokee syyksi 

lähinnä sen, että ei ole itse uskaltanut pyytää enempää palkkaa. 1/9 kokee, että 

urakehitys ei ole heikentynyt, palkkakehitys kyllä. On pyytänyt jo lisää palkkaa. 2/9 

kertoo sen heikentyneen, koska on vaihtanut vähemmän haastaviin tehtäviin lapsen 

synnyttyä. Syynä tähän ei itse lapsi vaan työpaikan sijainti; uusi työ 

kotipaikkakunnalla. Toisella syynä vaihtoon pitkä perhevapaa ja erityislapsen 

tarpeet. 1/9 kokee heikennystä; kaikki vanhat haasteet on otettu pois. 1/9 kokee 

todennäköisesti heikentyneen. Opiskelee ja aikoo vaihtaa alaa. 1/9 kokee hiukan 

heikentyneen, syynä jääminen vanhaan työhön halutun perheenlisäyksen (ja 

tulevan poissaolon) vuoksi. 1/9 kokee, että on heikentynyt siksi, ettei ole voinut 

hakea kykyjään vastaavaa työtä [ei tarkempaa perustelua].1/9 kokee heikentyneen 

koska ollut poissa pitkään [yhtäjaksoisesti] työelämästä (nyt palannut takaisin).  

 

4/22 kokee objektiivisen urakehityksen pysyneen samalla tasolla. Heistä 1/4 on taas 

urallaan nousujohteessa. 

7/22 kokee, ettei vanhemmuudella ole ollut merkitystä objektiivisen urakehityksen 

kannalta. Työ, työn jälki ja osaaminen ratkaisee.  

2/22 kertoo sen olevan nousujohteinen. Toinen heistä kokee erityisesti, että haluaa 

antaa lapsilleen vahvan, työssäkäyvän naisen kuvan, joka pitää puolensa.  

 

Kysymys 42: Koetko tulleesi syrjityksi työpaikalla jollain tavalla vanhemmaksi tulon 

myötä? Miten? 

 

27/29 vastaajaa vastasi kysymykseen. 21/27 ei koe kokeneensa syrjintää 

vanhemmuuden vuoksi. 2/21 kokee jopa päinvastaista; vanhemmuus on etu.  

 

Vastaajista 6/27 on kokenut jonkinasteista syrjintää: 1/6 ei päässyt työhaastatteluun 

koska oli raskaana. 1/6 koki, ettei hänen työtään enää arvostettu samalla tavalla. 
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1/6 koki lainvastaista toimintaa palkkauksen ja nimitysten osalta. Vaihtoi työpaikkaa 

toimien seurauksena. 1/6 sai äitiyslomalle jäännin vuoksi pienen bonuksen, syynä 

poissaolo työstä, vaikka bonuksen pitäisi heijastaa [ennen poisjääntiä] tehtyä 

työvuotta. 1/6 on kokenut syrjintää työnhaussa, paikkaan valittu mies (ei perustelua 

kokemukselle syvemmin). 1/6 kokee, että on vaikea saada vakituista työtä ja 

työtehtäviä (ei tarkempaa perustelua kokemukselle). 

 

Vastanneiden keskuudessa vanhemmuudesta johtuvaa syrjintää koettiin hyvin 

vähän. Kuitenkin sellaisia kokemuksia oli; kokemukset olivat myös keskenään 

erilaisia. Äitiyden myötä työnantajan asenne työntekijää kohtaan muuttuu.  

 

5.1 Vastaajan keskiarvoprofiili  
 

Otannan vastaajan keskiarvoprofiili on seuraavanlainen: Vastaaja on iältään 31 - 40 

vuotta, ylemmän korkeakoulutukinnon suorittanut, kahden, 4 - 12 -vuotiaan, lapsen 

äiti. Vastaaja on työelämässä palkansaajana, ylemmän toimihenkilön asemassa ja 

työskentelee kokoaikaisesti. Vastaajan puoliso on useammin saman ikäinen, 31 - 

40 -vuotias, korkeakoulutettu mies. Puoliso on työelämässä palkansaajana 

ylemmän toimihenkilön asemassa ja työskentelee täysiaikaisesti.  

 

Vertaillessa otantaa tarkemmin, äiti on useammin korkeammin koulutettu kuin isä ja 

toimii useammin palkansaajana kuin isä. Palkansaajan asemassa olevista 

vanhemmista kumpikin toimii melkein yhtä usein ylemmän toimihenkilön roolissa. 

Melkein yhtä usea äiti (3 vastaajaa) kuin isä [puolisonsa] (4 vastaajaa) toimi johtajan 

roolissa. Äideistä kuitenkin suurempi osa on vähentänyt työtaakkaansa isiin 

verrattuna; vastaajista 19 (/29) äitiä työskentelee täysiaikaisesti, kun taas 

puolisoista ilmoitettiin 28 (/29) työskentelevän täysiaikaisesti. Työtaakkaa on äitien 

ilmoituksen mukaan vähennetty eniten osa-aikaisen työn keinoin (7 vastaajaa).  
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5.2 Vanhemmuus ja uran kokeminen 
 

Sukupuoli (gender) 

Sukupuolta käsitellään tässä työssä sukupuoleen liitettävien rooli- ja 

käyttäytymisodotusten (Abele, 2000; 2011) kautta ja sen vaikutusta tutkitaan 

teemojen 2) Ulkoiset sukupuolirooliodotukset ja 3) Sisäiset sukupuolirooliodotukset 

avulla. Sukupuolen vaikutus valintojen tekoon on kahdensuuntainen; siihen 

vaikuttaa se, miten naisen odotetaan toimivan naisena ja äitinä yhteisönsä mielestä 

(sukupuolisidonnaiset rooliodotukset ja stereotypiat, teema 2) ja se, miten yksilö itse 

kokee, että hänen tulee toimia naisena ja äitinä (sukupuolirooliorientaatio, teema 3). 

Toisin sanoen ”Miten minun odotetaan tai oletetaan toimivan naisena ja äitinä ja 

miten minä koen, että minun tulee toimia naisena ja äitinä”. Aiempi tutkimus on 

todennut, että ulkoisten odotusten mukaan käyttäytyminen on positiivisesti palkittua 

toisin toimimiseen verrattuna (Abele, 2011, 2; Eagly & Karau, 2002; Eby, Allen & 

Douthitt, 1999). Näkemys itsestä rakentuu stereotyyppisesti maskuliinisesta 

piirteestä, toiminnasta (esim. aktiivinen), sekä stereotyyppisesti feminiinisestä 

piirteestä, yhteisyys (esim. empaattinen). Toiminnan piirre nähdään erityisen 

oleellisena uraan liittyvän kehityksen ennustamisessa ja yhteisyyden piirre liitetään 

sosiaaliseen kanssakäymiseen (Abele, 2000; 2011,3; Abele, 2003; Corrigall & 

Konrad, 2007, Kirchmeyer, 1998.) Huomioitavaa kuitenkin on se, että piirteiden 

ennustettava käyttäytyminen sinänsä ei ole sukupuolisidonnaista, vaan piirre 

itsessään vaikuttaa käyttäytymiseen (Abele, 2000; 2011, 6). Naisiin kohdistetaan 

kuitenkin vahva sosiaalinen odotus vähentää työkuormaansa äidiksi tulon myötä. 

Miesten taas odotetaan olevan elättäjän roolissa isyyden vuoksi. (Abele, 2011.) 

Sukupuolisidonnaiset näkemykset vaikuttavat toimintaamme monella tapaa, usein 

hyvin tiedostamattakin.  

 

Ulkoiset sukupuolirooliodotukset 

Äidin naisena ei tule kantaa ensisijaisesti vastuuta lasten hoivasta eikä isän 

miehenä tule kantaa ensisijaisesti vastuuta perheen elatuksesta. Vastaajien 

keskuudessa painotettiin perheen sisäistä päätöksentekoa; valinnan roolijaosta 

tulee olla perheen oma. Äidin roolia hoivan annosta painotettiin biologisiin syihin 

vedoten (imetys ja synnytyksestä palautuminen) vauvan ollessa pieni; lapsen 
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tullessa vähemmän riippuvaiseksi imetyksestä, hoivan vastuutusta ei koettu 

sukupuolisidonnaiseksi. Isän miehenä ei tule kantaa päävastuuta perheen 

elatuksesta, vaan se koettiin kummankin vanhemman yhteiseksi vastuuksi. 

Kuitenkin vahvasti nousi esiin se, että vastuunkanto elatuksesta tulisi suhteuttaa 

vanhempien tulojen mukaisesti ja se, että silloin kuin toinen vanhempi on 

perhevapaalla, työssäkäyvän tulee kantaa suurempi taloudellinen vastuu menoista. 

Tulokset eivät tue aiempaa tutkimusta siitä, että miehen tulisi toimia ensisijaisesti 

elättäjän roolissa. Elatusvastuuta ei vastaajien keskuudessa koettu ollenkaan 

sukupuolisidonnaiseksi asiaksi. Ulkopuolelta ei vastaajien keskuudessa koettu 

ylipäätään tulevan muottia, missä ja miten toimia. 

 

Sisäiset sukupuolirooliodotukset 

Vastaajat kokivat, että äidin erityisenä tehtävänä naisena on synnytys sekä imetys 

ja äitinä lapsista huolehtiminen, ensisijainen vastuu lapsista, läsnäolo, reagointi 

lapsen tarpeisiin, pitää langat käsissä, hoivata ja huolehtia, toimia vastuullisesti, 

toimia lapsen parhaaksi sekä ulkoiluttaa lapsia. Hoivan anto esiintyi ylivoimaisesti 

useimmiten vastauksissa. Samalla 12/29 painotti vastauksessaan kummankin 

vanhemman tasa-arvoista roolia lasten kasvatuksessa. Ainostaan raskaus, 

synnytys ja imetys koettiin konkreettisesti sukupuoleen sidottuina erottavina 

tekijöinä vanhempien välillä. Haluttiin puhua ennemminkin vanhemmuudesta kuin 

äitiydestä ja isyydestä. Miehen isän roolista kysyttäessä [naisten] vastauksissa 

painotettiin vähemmän hoivaa. Suurin osa painotti kuitenkin tasa-arvoista 

vanhemmuutta äidin ohella (14/19). Tuotiin esiin isän roolia äidin tukijana 

imetyksessä ja jaksamisessa (4/19). Isän koettiin olevan roolimalli lapsille, 

tehtävänään suojella ja hoivata. Tuotiin esiin myös isän roolia ns. hauskuuttajana ja 

leikkisänä vanhempana sekä leiväntuojana (4/19). 

 

Vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa epäsuhtaa; toisaalta kirjoitetaan, että 

vanhemmuuden toteuttaminen ei ole sukupuolisidonnaista muutoin kuin biologisten 

pakottavuuksien vuoksi, kuitenkin kysyttäessä miten vastaajat itse kokevat roolinsa, 

vastaukset olivat useammin traditionaalisia: äidin tehtäväksi koettiin ensisijaisesti 

useammin hoivaan liittyvät vastuut ja isälle perheestä huolehtimiseen (tukija ja 

talous) liittyvät määreet. Tulos tukee osaltaan aiempaa tutkimusta siitä, että lapsen 
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syntymän myötä perheen sisäiset sukupuoliroolit traditionalisoituvat perheen 

omasta valinnasta; lasten ollessa pieniä, äiti ottaa perheen hoivasta suuremman 

vastuun ja mies elatuksesta (Abele, 2011, 2&6; Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). 

Lönnqvist et al. (2018) kirjoittavat, että arvojen muutos fasilitoi adaptoitumista 

elämäntilanteisiin. Olisikin kiinnostavaa selvittää vastaajien kokemusta syvemmin 

sukupuolten välisen kokemuksen vertailevan tutkimuksen keinoin; onko roolijaon 

määrittely enemmän yksilön omaan tarpeeseen liittyvää? Onko äidin kokemus 

tämä, koska henkilökohtainen tarve huolehtia ja suojella lasta on suuri ja äiti toivoo 

puolisoltaan tukea ja turvaa arjen pyörittämiseen ja mahdollistamiseen muilta osin? 

Miten isät todella kokevat asian? 

 

Perheyksikkö: jaettu visio urasta ja perheestä  

Vaikka objektiiviset uratavoitteet eivät ole kokonaan poistuneet, subjektiiviset 

uratavoitteet koetaan vastaajien keskuudessa kuitenkin tärkeämmiksi. 

Pikkulapsiaika koettiin sitovammaksi, jolloin työtä tehdään (valinta kevyemmästä 

työstä, matkustamisen välttäminen, lasten etu ensisijalla) perheen ehdoilla. Lasten 

koettiin olevan pieniä hyvin vähän aikaa. Lasten kasvaessa koettiin olevan 

enemmän mahdollisuuksia, energiaa ja tahtoa keskittyä itseensä ja rakentaa uraa. 

Uraa ja uratoiveita ei siis ole sivuutettu, ne ovat vain olleet tauolla pikkulapsivaiheen 

ajan. Kotonaolon jälkeen työhön paluusta on nautittu. Tulos on linjassa Ferrimanin 

(2009) tulosten kanssa siinä, että vanhemmuus vahvistaa yksilön arvoja ja elämän 

prioriteetteja. Uraa rakennetaan rakenteellisen näkökulman mukaan; urakehitys 

muotoutuu useiden lähteiden vaikutuksesta yksilön uravalintoihin mistä rakentuu 

urakehitys ja sen lopputulema. (Abele, 2011.) Koska ura ei tänä päivänä rakennu 

vain suoraviivaisesta etenemisestä yhdessä organisaatiossa pitkän ajallisen 

sitoutumisen tuloksena, asenne ohjaa paljolti yksilöä toteuttamaan tavoitteensa. 

Vastaajien keskuudessa ura-asennoituminen on vahvemmin 

muuntautumiskykyistä; hakeudutaan kohti kehityksellistä etenemistä ja itsensä 

toteuttamista. Muuntautumiskykyisen ura-asennoitumisen on todettu liittyvän juuri 

subjektiiviseen uramenestykseen. (Volmer, 2011; De Vos, 2008.) 

 

Tasapainon hakeminen työn ja perheen välille korostuu. Pitkän kotona olon jälkeen 

on koettu myös painetta uran luonnin suhteen. Tahtotila työn tekoon on hyvä ja 
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työltä myös halutaan enemmän kuin ennen. Vastaajien lapset ovat pääosin vielä 

pieniä, joten vastauksissa tulee ottaa huomioon tämä; vastauksissa puhutaan 

useammin pikkulapsiajasta (1 - 3 vuotta) ja heti sitä seuraavasta ajasta. 

Vastauksissa painottuu avoin keskustelu ja toisen tukeminen. Kahden uran perheitä 

oli vastaajien keskuudessa enemmän, mutta niissäkin perheissä kompromisseja on 

jouduttu tekemään (esim. vaativat projektit vuorotellen). Jos ura-ambitiot eivät ole 

kohdanneet, työnjaossa perhevastuu on painottunut luonnollisesti 

perhekeskeisemmälle vanhemmalle. Konflikteja raportoitiin myös; päädyttyyn 

tilanteeseen ei olla oltu aina tyytyväisiä, vaikka keskusteluakin on käyty. Vastausten 

perusteella tasa-arvoinen parisuhde ura-ambitioista riippumatta on pohja arjen 

balanssin rakentamiselle.  

 

Työssäkäynti koettiin kuitenkin erittäin positiivisesti ja omaa hyvinvointia 

vahvistavaksi; työssäkäyvä äiti voi paremmin. Tulos tukee aiempaa tutkimusta. 

Esimerkiksi Luoto et al. (2011) totesivat tutkimuksessaan, että työssä käyvät äidit 

kykenivät oman arvionsa mukaan yhdistämään työn ja perhe-elämän paremmin 

kuin kotona olevat äidit; asenne työtä kohtaan oli positiivinen. Buehler (2011) 

kirjoittaa myös, että työssäkäynti edistää äitien hyvinvointia; työssäkäyvät äidit 

kokivat vointinsa useammin kokonaisvaltaisesti paremmaksi kotona oleviin äiteihin 

verrattuna sekä kärsivät masennusoireista harvemmin. Weckström (2018) kirjottaa, 

että työssäkäynti tukee vanhemman psykososiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös 

työssäkäynnin sosiaalista aspektia; työssäkäyvillä äideillä on laajemmat sosiaaliset 

verkostot, mikä myös edistää yksilön hyvinvointia. (Buehler, 2011.) Strazdins (2013) 

toteaakin, että vanhemmat ovat kokeneet työssäkäynnin pääosin elämänlaatua 

parantavana tekijänä. 

 

Työssäkäynnin on todettu vaikuttavan positiivisesti myös parisuhteen vointiin sekä 

tarjoavan hengähdystauon perhe-elämän vilskeestä. Perhe-elämän on todettu 

tukevan jaksamista erityisesti siten, että vanhemmat kokivat pääsevänsä irti 

työasioista kotona. (Salmi & Lammi-Taskula, 2014b.) Työssäkäynti tuo mukanaan 

myös negatiivisia tunteita. Uran ja perheen yhdistämisen hankaluudesta aiheutuvat 

konfliktit heijastuvat perhe-elämään sekä lasten hyvinvointiin negatiivisesti. 

(Strazdins, 2013.) Tämän tutkimuksen vastaajien keskuudessa syyllisyyttä koettiin 
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erityisesti ajan puutteesta, läsnäolon hankalaksi kokemisesta sekä lapsen 

aikaisesta tarhaan laittamisesta. Pelättiin (huolen kokeminen) tulevaa työssäoloa: 

pitkät hoitopäivät, lapsia näkee liian vähän. Vastaajien keskuudessa huolen 

kokeminen kuitenkin keskittyy henkilökohtaiseen riittävyyden kokemiseen eikä 

niinkään huoleen taloudellisesta toimeentulosta (vrt. Salmi & Lammi-Taskula, 

2011). Toivotaan aikaa perheen kanssa mutta halutaan tehdä myös työtä sekä 

luoda uraa, ei pääsääntöisesti kuitenkaan toisen kustannuksella. Hyvä hoitopaikka 

arvotettiin erittäin korkealle. Työn ja vanhemmuuden yhdistämisen ongelmien 

ratkaisu edesauttaa huolen hälvenemistä. Työpaikan joustomahdollisuuksien 

tärkeys onkin suuri erityisesti perheellisille. (Salmi & Lammi-Taskula, 2011; Luoto et 

al., 2011.) Weckström (2018) painottaa myös osa-aikatyön mahdollistamista 

laajemmin työn ja perheen välisen konfliktin vähentämiseksi (katso myös Buehler, 

2011). Uran ja perheen yhteensovittamista tukevia toimenpiteitä tulee vahvistaa; 

perhemyönteisyyttä asenteissa ja toiminnassa on edistettävä. Tähän kysymykseen 

saadaan vastaus erityisesti työnantajapuolen asenne- ja toimintamalleista; 

perheystävällisyys (esim. Väestöliitto, 2017; Työterveyslaitos, 2017ab) ja joustavat 

työn teon tavat tukevat uran ja perheen yhdistämistä sekä henkilöstön että 

henkilöstön perheen hyvinvointia ja kokonaisvaltaista jaksamista.  

 

5.3 Vanhemmuus ja uraan liittyvät valinnat 
 
Perheyksikkö: jaettu visio urasta ja perheestä sekä perheen taloudellinen tilanne 

Onko äitiys strategista (esim. Abele, 2011)? Lapsia halutaan ensisijaisesti äitiyden 

ja isyyden kokemisen ja elämän jatkuvuuden sekä -tarkoituksen vuoksi. Naisten 

mielestä lasten koetaan vahvistavan parisuhdetta, miehet taasen arvostavat lasten 

kasvun ja kehityksen seuraamista (Klemetti et al., 2014.) Rotkirch et al. (2017,73) 

kirjoittavat, että naiset (erityisesti korkeammin koulutetut naiset) kokevat 

ristipainetta siitä, että lapsia pitää hankkia aikaisin ja samalla pitää kouluttautua ja 

luoda uraa; miten ura ja perhe-elämä yhdistetään? Tämän tutkimuksen otannan 

äidit painivat erityisesti uran ja perhe-elämän yhteensovittamisen kanssa. 

Kouluttautuminen on myös osaltaan uran luontia; uuden osaamisen avulla on 

mahdollista kehittää uraansa toiveita vastaavaksi. Osa otannan äideistä olikin 
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hankkimassa lisäkoulutusta sekä hakemassa tai pohtimassa uutta suuntaa uralle 

koulutuksen avulla.  

 

Pohdittaessa miten ”ura ja perhe” -paletin saa pyörimään, milloin on hyvä aika 

saada lapsia? Uran alkuvaihe koetaan aiemman tutkimuksen saralla tärkeäksi uran 

rakentumisen kannalta. Lapsen saaminen uran kriittisessä alkuvaiheessa vaikuttaa 

negatiivisesti palkkakehitykseen urakeskeytyksen ajoituksen vuoksi. Koulutuksen 

määrän ja vakaan position saavuttamisen nähdään vähentävän mahdollista 

lapsisakkoa. (Becker, 1964; Taniguchi, 1999; Abele, 2011; Napari, 2010.) Tämän 

tutkimuksen osalta vastaajista 1/3 totesi, että lapsi on ajoitettu erityisesti 

elämäntilanteen vuoksi; ajoituksen syyksi kerrottiin opintojen loppuunsaattaminen, 

uran luonti, vakinaisen työsuhteen saanti sekä halu matkustella pariskuntana. 

Enemmistö, 2/3, kuitenkin koki, että ”Lapsi saa tulla, kun on tullakseen.”; 

vanhemmuutta ei oltu erityisesti ajoitettu. Vastauksissa tuotiin esiin se, että 

perhetilanteen koettiin olevan valmis perheenlisäykseen; subjektiiviset määreet 

uuteen elämäntilanteeseen siirtymiselle oli siis täytetty. Tuloksista käy ilmi 

ensisijaisesti vastaajien subjektiivinen valmius ja halu perheenlisäykseen. 

Objektiivisia syitä painotetaan myös, mutta vähemmän. Esiin tuodut objektiiviset 

syyt perheenlisäyksen ajoittamiseen ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa; 

parisuhteessa oleville työelämään, talouteen ja asumiseen liittyvät syyt ovat 

tärkeimpiä lastenhankintaan tai lastenhankinnan ajoitukseen liittyviä tekijöitä 

(Klemetti et al., 2014; Rotkirch et al., 2017.) Mutta missä määrin objektiiviset seikat 

todella määrittävät pariskunnan valmiutta perheenlisäykseen? Onko strategisuus 

kuitenkin enemmän subjektiivista kuin objektiivista? Vaikka strateginen äitiys ei 

tullut erityisesti esiin tässä tutkimuksessa, on hyvä huomioida, että strategisuuden 

syyt voivat olla myös subjektiivisia.  

 

Työelämästä poisjäämisen todettiin useimman vastaajaan osalta (68,4%) olleen 

oma valinta; koettiin halua olla lasten kanssa ja alle vuoden ikäinen lapsi koettiin 

liian pieneksi menemään tarhaan. Myös käynnissä olevat opinnot ja epätyytyväisyys 

vallitsevaan uratilanteeseen mainittiin henkilökohtaisen valinnan osasyiksi. Perheen 

yhteistä valintaa painotti 21,1% vastaajista. Suurin osa vastaajista on tehnyt 

valintansa myös töihin paluusta omasta, henkilökohtaisesta tahdostaan. Toisin 
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sanoen, äidit ovat valinneet poistumisen työelämästä ja olleet kotona [poissa 

työelämästä] haluamansa ajan. Tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen osalta 

siinä, että yksilön arvot ja elämän prioriteetit vahvistuvat vanhemmuuden myötä 

(Ferriman, 2009). Valintaan päädytään yhteensopivuusstrategian keinoin, toiminta 

suhteutetaan vaihtoehdoista saatavaan relatiiviseen palkkioon (Kubanek, 2017); 

ollaan kotona haluttu aika. 

 

Lammi-Taskula et al. (2017) kirjoittavat, että isien vapaaoikeuksien lisääntyminen 

on lisännyt isien pidempien perhevapaiden pitämistä sekä sitä, että isyysvapaa voi 

jäädä käyttämättä, jos asema työmarkkinoilla koetaan epävarmaksi. Otannan 

tulokset tukevat aiempaa tutkimusta. Isät ovat pääsääntöisesti käyttäneet kaikki 

heille merkityt perhevapaat, kuitenkin jaettavissa olevia perhevapaita he ovat 

käyttäneet äitejä harvemmin. 7,1% vastauksista erityisesti mainittiin se, että ”isät 

eivät uskaltaneet ottaa yhtään ns. ylimääräisiä vapaita”, sillä kokivat, että ”työpaikka 

ei tue ja pelkäsivät työnsä menettämistä”, jos ovat poissa työelämästä. Vastauksista 

voi johtaa sen, että korvamerkitsemällä perhevapaita isille enemmän, olisivat he 

hyvin todennäköisesti pidempään kotona. Korvamerkintä tekee vapaasta iseille 

lakisääteisesti kuuluvan vapaan eikä sitä silloin voi tulkita ”ylimääräiseksi” vapaaksi. 

 

Tasa-arvosta puhutaan vastauksissa kokonaisvaltaisesti paljon. Kuitenkin 

kysyttäessä perhevapaiden jaosta, sana tasa-arvo mainittiin erityisesti vain 7,1% 

vastauksista; äidit olivat nostaneet perhevapaiden jaon puheeksi erityisesti tasa-

arvon nimissä. Puolet vastaajista kertoo, ettei kummankaan [vanhemman] uraa ole 

erikseen priorisoitu, vaan valinnat ovat tukeneet perheen kokonaistilannetta. 

Kuitenkin kolmasosa vastaajista kertoo, että miehen ura on priorisoitu; syyt ovat 

pääsääntöisesti yhteisen päätöksenteon alaisia eikä äitiä tilanteeseen pakottavia 

(vain yksi vastaaja koki pakottavuutta). Painotettaessa syyksi sitä, että isän 

palkkatulot ovat suuremmat kuin äidin, todetaan vastauksissa myös se, että ”isä 

tekee uraa, äiti käy töissä” tai, että ”isän ura-ambitio on suurempi kuin äidin”. Täten 

valinnan täysi syy ei ole tuloeroissa, vaan uran kokemisessa; asenteessa ja siitä 

johtuvasta valinnasta jota tukee tuloero. Lammi-Taskula et al. (2017) kirjoittavatkin, 

että äidin työmarkkina-asema on ratkaiseva perhevapaaratkaisuja tehtäessä; 

hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit palaavat aikaisemmin työelämään ja 
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heidän hyvätuloiset puolisonsa jäävät myös useammin kotiin hoitamaan lasta. 

Sosioekonomisesta tilanteesta huolimatta isän suhtautumisen sukupuolten väliseen 

hoivan ja elatuksen työnjakoon todettiin olevan oleellinen vapaiden jakautumisessa. 

Kuitenkin miehen elatusvastuun vuoksi vapaiden jakamatta jättäminen on 

vähentynyt. (Lammi-Taskula et al., 2017.) 

 

Kysyttäessä sitä, onko urasta tai sen luonnista joustettu perheen vuoksi tai 

vaihtoehtoisesti perheeseen liittyvistä asioista joustettu uran vuoksi, yli puolet 

(53,9%) vastasi joustaneensa urasta perheen vuoksi. Syiksi mainittiin työnhakuun 

liittyvät ongelmat työn vastaanottamisen mahdottomuuden vuoksi, työmatkan pituus 

(ei voida ottaa työtä vastaan toiselta paikkakunnalta), työpäivän pituus ja ammatin 

vaihto. Muutoksia on tehty ensisijaisesti perheen hyvinvoinnin priorisoinnin vuoksi 

joko arjen sujuvuuden tai oman jaksamisen tueksi. Vastaajista 14,3% kertoi 

valinnasta priorisoida perhe uran sijaan. Syrjinnästä kerrottiin myös; raskaus on 

mainittu syyksi työpaikan menetykseen. Yksityiselämästä kerrotaan joustettavan 

erityisesti ajan suhteen; aikaa kotona on ideaalia vähemmän. Vanhemmuuden 

myötä kompromissien teko vahvistuu; työelämästä ja vapaa-ajasta joustetaan ja 

asioista tehdään kompromisseja. Kokemus ja tilanteen henkilökohtainen painotus 

vaihtelee; vastanneista kuitenkin noin 23,1 % kokee, ettei ole joutunut joustamaan 

perheen tai uran suhteen, elämä on balanssissa.  

 

Miten arki sitten saadaan rullaamaan? Vastauksissa painottuvat sanat suunnittelu, 

organisointi, priorisointi sekä joustaminen ja tukiverkosto. Nämä tekijät yhdessä 

rakentavat sujuvan arjen. Jotta palaset loksahtavat yhteen, vaaditaan vanhempien 

välistä kommunikointia ja yhteistyötä; joustoa ja halua (asenne) saada arki 

toimimaan; tulee olla jaettu prioriteetti ja tavoite. Ne, jotka kertovat omaavansa hyvät 

tukiverkostot, kokevat arjen suunnittelun positiivisimmin. Tulos tukee aiempaa 

tutkimusta; selviytymiskeinona hankaluuteen vanhemmat kokevat mm. 

lastenhoidon vuorottelun sekä tukeutumisen tukiverkostoon. (Lammi-Taskula & 

Karvonen, 2014; Kekkonen et al., 2014.) Organisointia ja suunnittelua yhdessä 

puolison kanssa keskustelemalla painotetaan. Aika priorisoidaan. Lokaation tärkeys 

mainitaan; arjen kiinnekohtien (työpaikka, hoitopaikka, koulu tm.) lähekkäisyys 

sujuvoittaa arkea. 26,9% vastaajista painottaa lisäksi työajan jouston helpottavan 
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arkea (osa-aikatyö, lyhennetty työaika, liukuma, vuorotyö, ei kiinteää työaikaa). 

Aiempi tutkimus puoltaa myös työajan joustojen tärkeyttä; vanhempien 

työaikamuoto oli yhteydessä vanhempien omiin kokemuksiinsa siitä, miten työajat 

sopivat yhteen perheen vaatimusten sekä arkielämän kanssa (Kekkonen et al. 

2014). Osa-aikatyön mahdollistamisen todettiin vähentävän työn ja perheen välistä 

konfliktia. (Kekkonen et al. 2014; Weckström, 2018; Buehler, 2011)  

 

Yhteiskunnan tuki  

Kysyttäessä Suomen yhteiskunnan tuesta (tuella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

seuraavaa: perhevapaat, perhepoliittiset tulonsiirrot etuuksien nimissä, hoito-

oikeus, poliittinen keskustelu) perheen ja työn yhdistämiselle, 38,5% koki tuen tason 

hyväksi. Erityisesti ulkomaankokemuksen omaavista, Suomen tuki oli erityisen 

hyvää. 30,8% painotti, että yhteiskunnan tulisi tukea enemmän isiä jäämään 

perhevapaille; sitä pitäisi helpottaa, siitä pitäisi tehdä yhteiskunnallisesti 

suotavampaa ja toimenpiteiden avulla pitäisi edesauttaa myös tasa-arvoa. 19,2% 

koki tarjotun tuen negatiivisesti: kouluikäisten kanssa tarjottava tuki koettiin heikoksi 

ja riittämättömäksi; pienen lapsen laadukas päivähoitomahdollisuus koettiin 

haasteeksi; työttömän työnhakijan näkökulmasta järjestelmä on kankea, sillä se ei 

tue osa-aikaista työtä eikä anna mahdollisuutta hakea kokopäiväistä hoitopaikkaa 

lapselle, jolloin työn vastaanottaminenkin on haaste; kotihoidontuki ja -kausi koettiin 

huonoksi tuen ”olemattomuuden” vuoksi. 

 
Lasten (päivä)hoito on yksi uran ja perheen yhdistämisen mahdollistaja. Erityisesti 

julkinen lastenhoitopalvelu edesauttaa kahden uran perheen mahdollistamista sekä 

toteuttaa osaltaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista mahdollistamalla 

naisten uran luonnin; julkinen lastenhoitopalvelu voidaan nähdä yhteiskunnallisena 

kannanottona uran ja perheen yhdistämisen mahdollisuudelle ja kulttuuriselle 

hyväksynnälle. Julkisen lastenhoitopalvelun hinnoittelu on säädeltyä ja 

maksuperuste on tulosidonnainen; vähävarainenkin perhe pääsee julkisen 

lastenhoidon palveluiden piiriin. Julkisen palvelun rinnalla tarjotaan myös yksityistä 

palvelua, mikä laajentaa erilaisten hoitomahdollisuuksien tarjontaa. Laadukas 

(päivä)hoito koettiin tässä tutkimuksessa tärkeäksi; töihin paluuta lykättiin, mikäli 

lapsen hoito ei vastannut perheen sille asettamaa vaatimusta. Tulos on linjassa 
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aiemman tutkimuksen kanssa (Kekkonen, 2014; Karvonen, 2014). Laadukas 

lastenhoitopalvelu on äärimmäisen tärkeää perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

puolesta; se koskettaa hoidossa olevia lapsia, vanhempia lapsen huoltajina sekä 

uran ja perheen yhteensovittamisen tukijana. Se vaikuttaa positiivisesti myös 

yhteiskunnallisesti sikäli, että vanhemmat palaavat työelämään herkemmin, kun 

lastenhoito onnistuu perhettä tukevasti. Siihen panostaminen on siis olennaista; 

hoitoverkoston tulee olla toimiva tarjonnan ja laadun suhteen. Kekkonen (2014) 

kirjoittaakin, että mikäli julkisen puolen palveluissa ei panosteta laatuun, 

maksukykyisten perheiden osalta etsiydytään yksityisiin 

varhaiskasvatuspalveluihin; erityisesti koulutettujen äitien keskuudessa nousi esiin 

kriittisyys päivähoidon laatuun. Karvonen (2014) havainnoi, että hoitojärjestelyjen 

piirteistä henkilöstön määrä ja pysyvyys sekä lapsiryhmien koko aiheuttivat eniten 

kritiikkiä kaupunkimaisissa kunnissa asuvien keskuudessa. Hoitopaikkoja tulee olla 

tarpeeksi suhteessa kaupunkiin ja kaupunginosaan. Hoitopaikan sijainti on 

oleellinen osa arjen onnistumista. Erityisesti siirtymän vievä aika hoitoon viennin ja 

hoidosta hakemisen suhteen vaikuttaa työpäivän pituuteen sekä vanhempien 

jaksamiseen ratkaisevasti. Pitkä matka-aika voi jopa estää täyden työviikon teon 

mahdollisuuden.  

 

Asennemuutosta yhteiskunnan sekä työnantajien taholta peräänkuulutettiin; isien 

kotiin jäämisestä tulee tehdä yhteiskunnallisesti hyväksyttävää, ns. normaalia. 

Vapaita pitäisi jakaa tasapuolisemmin tasa-arvon konkreettiseksi toteuttamiseksi. 

Perhevapaauudistukselle on tilausta (katso STM, 2018). Kuitenkaan 

valinnanvapautta ei haluta rajoitettavan liikaa; järjestelmän pitäisi mahdollistaa 

perheyksikön valinnanvapaus vapaiden käytölle. Myös Weckström (2018) puoltaa 

valinnanvapauden tärkeyttä; isien valinnanvapautta tulisi laajentaa vähentämättä 

äitien valinnanvapautta. Tasa-arvo sinänsä on otannassa erittäin arvostettu asia ja 

sen eteen halutaan tehdä töitä, kuitenkaan se ei ollut määrittävä tekijä 

perhevapaiden konkreettisessa jaossa; määrittävä tekijä oli yksilön tunne ja 

tahtotila. Abele (2011) kirjoittaakin, että naiset saattavat olla [miehiä] taipuvaisempia 

laittamaan uransa tauolle ja/tai vähentämään työtaakkaansa uudessa 

elämäntilanteessa. Osa-aikaisen työn tukemista ja mahdollistamista kannatettiin 

vastanneiden keskuudessa vahvasti. Työajan lyhentämisen mahdollisuutta 
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kannatettiin vastauksessa riippumatta siitä, koettiinko Suomen yhteiskunnan 

tarjoama tuki hyväksi vai huonoksi.  

 

Työ ja työnantaja  

Vastaajien keskuudessa kokemus perhevapaisiin suhtautumisesta työpaikoilla oli 

pääosin positiivinen; perhevapaat ovat normaali osa elämää. Naisten koettiin 

pyytävän ja käyttävän vapaita kuitenkin miehiä enemmän. Sukupuolisidonnaisuutta 

vapaisiin suhtautumisessa ei koettu vastaajien keskuudessa suurena ongelmana. 

Organisaatioissa, joissa ongelmia koettiin, suhtautuminen oli niin sanotusti 

traditionaalista; perhevapaat koettiin ylipäätään negatiivisesti. Naisten kohdalla 

suhtautuminen oli suopeampaa ja miesten kohdalla negatiivista. Vaikka 

suhtautuminen koettiin otannan organisaatioissa useammin positiiviseksi, 

negatiiviset kokemukset olivat kuitenkin hyvin negatiivisia. Asennemuutosta 

perhevapaisiin suhtautumiseen organisaatioiden taholta tarvitaan. 

 

Työnantajaorganisaatiot ovat olleet passiivisia kehittämään organisaatiotason 

joustoja pikkulapsivaiheen jälkeiseen hoivan tarpeen järjestelyihin; 

vanhempainvapaajärjestelmän ollessa määrätty lain taholta, minimivaatimukset 

täytetään. (Jyrkinen et al., 2017; Niemistö, 2011.) Hoivavastuu ei kuitenkaan pääty 

lasten ensimmäisten vuosien jälkeen: kasvavat lapsetkin tarvitsevat hoivaa ja muut 

läheiset vanhenevat myös. Ikääntyvät perheenjäsenet tarvitsevat enenevässä 

määrin apua, mikä osaltaan voi myös vaatia aikaa ja arjen uudelleenjärjestelyä. 

(Jyrkinen et al., 2017.) Joustavia työnteon käytäntöjä tarvitaan eri elämäntilanteissa 

ja -vaiheissa, joten työn järjestelyn mahdollisuus tulisi olla käytettävissä aina ja sen 

mahdollistamisen tulee olla organisaatiolähtöistä.  

 

Perheystävällisyys ja joustavat käytänteet  

Perheystävällinen työpaikka huomioi elämäntilanteeseen liittyvät tekijät osana 

työntekoa ja pyrkii luomaan työnteon käytäntöjä, joiden avulla työn ja perheen 

vaatimusten yhteensovittaminen helpottuu. (Väestöliitto, 2017.) Vastaajista suurin 

osa kokee työnantajaorganisaationsa perheystävälliseksi (68%) tai osittain 

perheystävälliseksi (12%). Osittain perheystävälliseksi työnantajaorganisaationsa 

kokeneet kertoivat, että joustavuutta ei löydy aina tai se on tiimikohtaista.  
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Vastanneiden osalta 86,4% työnantajaorganisaatioista tarjoaa joustavia käytänteitä 

perheellisille. Vastanneista 9% painotti erityisesti sitä, että joustot ovat yksilöllisesti 

sovittavissa ja 9% sitä, että tarjotut joustot koettiin riittäviksi. Vastanneiden 

keskuudessa joustoiksi mainittiin (suluissa mainintojen kappalemäärä): osa-aikatyö 

(6), etätyöpäivä (5), liukuva työaika (4), joustava työaika (3), sairaan lapsen 

hoitopalvelu (2), lakisääteiset joustot (2), vanhemmuutta tukeva työkulttuuri (1), 

työaikapankki ilman kiinteää työaikaa (1), ei työaikaa, jolloin saa itse määritellä 

milloin työnsä tekee (1), 3 kk palkka vanhempainvapaalle jäännin jälkeen (1), ylitöitä 

välttelevä yrityskulttuuri (1), ymmärtäväinen esimies (1), saa ottaa lapset mukaan 

töihin (1), joustava suhtautuminen elämäntilanteisiin (1), yksilöllinen ja joustava 

työaika (1), myönnetään palkatonta lomaa (1) ja, että joustoista voi sopia (1). 

 

Negatiivisesta suhtautumisesta kerrottiin myös. 20% vastaajista ei kokenut 

työpaikkaansa perheystävälliseksi; ”Minkäänlaista ymmärrystä ei ollut.”, 

”Raskausuutisiin suhtaudutaan negatiivisesti.”. 13,6% vastanneista kertoo myös, 

että työnantaja ei tarjoa mitään joustoja perheellisille; osa kertoo jopa suorasta 

syrjinnästä perheellisiä kohtaan. 

 

Uran pidentämisen toimenpiteitä tulee tehdä urakaaren jokaisessa vaiheessa; 

alussa, keskivaiheilla ja lopussa. Työuran keskivaiheilla erityisesti joustavat 

työnjärjestelyt tukevat työuran pidentämistä, sillä niiden avulla työntekijät selviävät 

paremmin ”ruuhkavuosista”. (Heilmann, 2017.) Perheen ja työn yhdistäminen on 

yksi näkökulma työurien pidentämiseen sikäli, että vanhemmat saadaan työelämän 

pariin joustavasti eikä uraan jää tällä tavoin pitkiä taukoja. Perheystävällisyyden 

tulisikin olla yksi organisaation perusarvoista; kirjattu strategiaan, jolloin tietynlaista 

asennetta ja toimintaa edellytetään lähtökohtaisesti organisaation koko jäsenistöltä. 

Jotta perheen ja työn yhdistäminen todella onnistuu, tarvitaan asennemuutos 

erityisesti työnantajapuolelle; perhe ja työ eivät sulje toisiaan pois. Mahdollisuudella 

järjestellä työ joustavasti on mahdollista päästä kumpaakin osapuolta tyydyttävään 

ratkaisuun. Perheystävällisyys ja joustavat työskentelyn mahdollisuudet ovat myös 

valtti saada, ja erityisesti pitää, hyviä tekijöitä organisaatioon.  
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5.4 Tulosten yhteenveto 
 
Seuraavassa esitetään tulosten yhteenveto vastaamalla tutkimuskysymyksiin. 

Tämän jälkeen kuvassa 10 on esitetty tulosten yhteenveto jaottelulla uran 

kokeminen ja uraan liittyvät valinnat. 

 

”Miten vanhemmuus vaikuttaa uraan liittyviin valintoihin?” 

 
Suhteessa siihen, miten sukupuoli vaikuttaa uraan liittyvään valinnantekoon hoivan 

ja elatuksen suhteen, ei vastaajien keskuudessa koettu ulkopuolelta [yhteisöstä] 

tulevan muottia, miten toimia. Sisäisesti vanhemmuus koettiin useammin tasa-

arvoisena; ainoastaan raskaus, synnytys ja imetys koettiin konkreettisesti 

sukupuoleen sidottuina erottavina tekijöinä vanhempien välillä. Haluttiin puhua 

ennemminkin vanhemmuudesta kuin äitiydestä ja isyydestä. Kuitenkin hoivan 

määreet liitettiin useammin äitiyteen, kun isyyteen. Vastaajien keskuudessa 

painotettiin perheen sisäistä päätöksen tekoa; valinnan roolijaosta [hoivan ja 

elatuksen painotuksen suhteen] tulee olla perheen oma. 

 

Tasa-arvoinen parisuhde nähtiin uran ja perheen tasa-arvoisen yhdistämisen 

lähtökohtana; jos perheessä on kaksi uraa, perheen valinnat tehtiin siten, että 

kummankin ura otettiin huomioon. Mikäli perheessä oli yksi ura ja yksi työ (ura-

ambition taso ero), hoivan ja elatuksen vastuu jakautui ura-ambition mukaan; uraa 

luova kantoi suuremman vastuun elatuksesta, töissä käyvä hoivasta. Tai 

vaihtoehtoisesti se, kummalla oli suurempi hoiva-ambitio, kantoi suuremman 

vastuun hoivaan liittyvistä asioista. Vastauksista vahvistui valinnan omaehtoisuus; 

valinta tehtiin ensisijaisesti omista lähtökohdista, ei pakosta. Oleelliseksi asiaksi 

erottautui siis oma asenne työtä kohtaan; luonko uraa vai käynkö töissä? 

Asenteesta riippumatta perhe priorisoitiin aina tärkeimmäksi; arki on 

kompromisseja. Vanhemmuuden sinänsä ei siis koettu olevan este uran luonnin 

suhteen; ura ja perhe eivät poissulje toisiaan. Kuitenkin vanhemmuus aina vaikuttaa 

uraan liittyvään päätöksentekoon; kaikilla vanhemmilla tulee jonkin pituinen katkos 

työelämään ja katkon pituus vaikuttaa objektiiviseen urakehitykseen erityisesti sen 

ollessa pitkä.  
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Pikkulapsivaiheen aikana koettiin objektiivisten uratavoitteiden olevan useammin 

vähemmän tärkeitä; töitä tehdään enemmän perheen ehdoilla. Lasten kasvaessa 

koettiin olevan enemmän mahdollisuuksia, energiaa ja tahtoa keskittyä itseensä ja 

rakentaa uraa. Uraa ja uratoiveita ei siis sivuuteta, ne ovat vain tauolla 

pikkulapsivaiheen ajan. Tasapainon hakeminen työn ja perheen välille korostuu. 

Tahtotila työn tekoon on hyvä ja työltä myös halutaan vanhemmuuden myötä 

enemmän. Aika on entistä tärkeämpää ja se halutaan käyttää laadukkaasti. 

Vanhemmuus vahvistaa subjektiivista urakehitystä. Vanhemmuuden myötä 

saadaan uskallusta toteuttaa omia uraunelmia.  

 

Yhteiskunnan tarjoama tuki on oleellinen osa uran ja perheen yhdistämisen 

onnistumista. Perhevapaamalli antaa mahdollisuuden hoivan antoon ilman pelkoa 

työpaikan menetyksestä. Kuitenkin tasa-arvoisempaa mallia peräänkuulutettiin. 

Erityisesti lasten (päivä)hoito koettiin perheen ja työn yhdistämisen mahdollistajaksi. 

Arjen pyörittämisen mahdollistamiseksi arvotettiin myös tukiverkosto; mitä 

toimivampi tukiverkosto oli, sitä ongelmattomammaksi perheen ja työn 

yhdistäminen koettiin. Toisin sanoen uraan liittyvä valinnanteko helpottuu, kun 

ympärillä on apua ja tukea hoivan antoon. Myös työnantajan rooli on oleellinen; 

mikäli työpaikan asenneilmapiiri koettiin suvaitsevaksi ja työnteko mahdollistettiin 

joustavasti, työn ja perheen yhdistämisen koettiin onnistuvan. Asenneilmapiirin 

kehitystä tarvitaan siis erityisesti työnantajapuolelle; perhe ja työ eivät poissulje 

toisiaan. 

 

”Miten kyseiset valinnat vaikuttavat urakehitykseen?” 

 
Miten vanhemmuuden myötä tehdyt uraan liittyvät valinnat (esim. urakatkos, 

työtaakan vähentäminen, työtehtävän vaihdos, uuden työn vastaanottaminen) ovat 

vaikuttaneet haastateltujen urakehitykseen? 52% kertoo vanhemmuuden 

vaikuttaneen urakehitykseensä sitä hidastavasti tai sitä muuttavasti; työtarjouksista 

on kieltäydytty, mikäli se olisi vaatinut erossa oloa perheestä, pitkä katkos 

työelämästä on hidastanut etenemistä uralla tai vaatinut vaihtamaan alaa kokonaan 

(oman alan tieto kehittynyt niin paljon poissaolon aikana). Alaa on myös vaihdettu 
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kokonaan perheen ja uran yhdistämisen onnistumiseksi. Toisaalta, haluttu 

alanvaihto on myös hidastunut, koska uusien opintojen suoritus vaatisi toiselle 

paikkakunnalle lähtöä. Vastauksien yhdistävä selittäjä on halu olla yhdessä perheen 

kanssa; on valittu pidempi poissaolo työstä perheen vuoksi tai, että työpaikan 

lokaatio tai alan asettamat työnteon vaatimukset eivät mahdollista työn ja muun 

elämän yhteensovittamista halutulla tavalla. 12% vastaajista painottaa, että uran 

luominen on hidastunut vanhemmuuden myötä täysin omien valintojen 

seurauksena (valinta kevyemmästä työstä, valinta jäädä pitkälle perhevapaalle). 

24% kokee, että vanhemmuus on vaikuttanut positiivisesti uran luontiin; 

vanhemmuus on tuonut uutta perspektiiviä elämään, uskallusta etsiä / vaatia, 

uskallusta hakeutua uuteen. Vanhemmuutta on arvostettu työorganisaatiossa ja 

kyky priorisoida on kehittynyt. 12% vastanneista kertoo vanhemmuuden 

vaikuttaneen urakehitykseensä negatiivisesti; ”Urakehitys pysähtyi.”, ”Työtulot 

laskeneet merkittävästi ja urakehitys pysähtynyt.”. Yksi vastaaja (4%) kertoo taas 

erityisesti, ettei vanhemmuus ole vaikuttanut uraan mitenkään, koska ”ei ole 

merkinnyt CV:een lapsia, perhevapaita tai lyhennettyjä työaikoja”. Vastaus on hyvin 

mielenkiintoinen; onko niin, että äiti ei saa tuoda vanhemmuuttaan esiin, jos haluaa 

tulla kohdelluksi tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa työmarkkinoilla?  

 

Tarkennettaessa kokemuksia vanhemmuuden vaikutuksesta pelkästään 

objektiiviseen urakehitykseen, suurin osa vastaajista ei koe vanhemmuuden 

vaikuttaneen siihen ratkaisevasti. 31,8% kokee, ettei vanhemmuudella ole ollut 

merkitystä objektiiviseen urakehitykseen. 18,2% kokee objektiivisen urakehityksen 

pysyneen samalla tasolla vanhemmuuden myötä. 9,1% kertoo objektiivisen 

urakehityksen olevan nousujohteinen vanhemmuuden myötä. Kuitenkin 40,9% 

kokee objektiivisen urakehityksensä heikentyneen vanhemmuuden myötä: ”…ei ole 

itse uskaltanut pyytää enempää palkkaa…”; ”…palkkakehitys kyllä. On pyytänyt jo 

lisää…”; ”…vaihtanut vähemmän haastaviin tehtäviin…”; ”…pitkä 

perhevapaa...”;”…jääminen vanhaan työhön...”;”…ollut poissa pitkään 

[yhtäjaksoisesti] työelämästä…”. Vastauksista ilmenee objektiivisen urakehityksen 

negatiivisen suuntauksen syiksi valinta vähentää omaa työtaakkaa tai rohkeuden 

puute neuvotella palkasta.  
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Vanhemmuuden vuoksi uraan liittyvää syrjintää on koettu vastaajien keskuudessa 

vähän. 77,8% ei koe kokeneensa syrjintää vanhemmuuden vuoksi. Kaksi vastaajaa 

kokee jopa päinvastaista; vanhemmuus on ollut etu urakehityksessä. 22,2% 

vastaajista kertoo syrjinnän kokemuksista: työhaastattelu on evätty raskauden takia, 

työtä ei koettu arvostettavan samalla lailla kuin ennen vanhemmuutta, lainvastaista 

toimintaa palkkauksen ja nimitysten osalta, mikä on johtanut työpaikan 

vaihdokseen, saatu pienempi bonus poissaolon vuoksi tai on kokemus siitä, että 

vakituista työtä/ työtehtäviä on hankalampi saada kuin ennen vanhemmuutta.  

 

”Miten vanhemmuus vaikuttaa urakehitykseen?” 

 

Vanhemmuus ja ura eivät poissulje toisiaan. Vanhemmuus vahvistaa erityisesti 

subjektiivista urakehitystä. Kokonaisuutena vastauksista korostuu vahvasti 

vastaajien omaehtoinen valinta ja arvon muutos; perhe priorisoidaan ura-

asenteesta huolimatta ja päätöksiä on tehty useammin omasta valinnasta eikä 

pakosta.  

 

Kaikille vanhemmille tulee katkos työelämästä joksikin aikaa; objektiivinen 

urakehitys on hidastunut määräajaksi osalla vastaajista johtuen valinnasta vähentää 

työtaakkaa. Valintaan on vaikuttanut enemmistöllä halu olla perheen kanssa joko 

työelämän katkosten (perhevapaa) tai työtaakan vähentämisen (työajan vähennys, 

työtehtävän kevennys) keinoin. Katkos tai työtaakan vähennys ei kuitenkaan 

tarkoita urakehityksen loppumista; se vain hidastuu määräajaksi. Uraa jatketaan ja 

rakennetaan (objektiivisesti ja subjektiivisesti) perhevapaan jälkeenkin. Perheen 

vuoksi saatetaan kuitenkin tehdä valintoja, joilla on pidempikestoinen vaikutus 

urakehitykseen (jättäytyminen työelämästä, valinta alasta tai työstä, jossa ei ole 

havaittavissa suurempaa urakehitystä, jättäytyminen koulutuksetta). Tällöin on 

kuitenkin havaittavissa syynä valintaan useammin oma asenne uran luontia 

kohtaan; ura-ambitio ei ole korkea eikä uran rakentamiseen sinänsä ole vahvaa 

halua. Subjektiiviseen urakehitykseen sen sijaan on saatu pontta vanhemmuuden 

tuoman henkilökohtaisen vahvuuden ja uuden näkemyksen myötä; aika on tärkeää 

ja työltä vaaditaan enemmän kuin ennen. Vanhemmuus ja/tai perheen priorisointi ei 

siis kategorisesti tarkoita sitä, että uraa ei haluta rakentaa tai, että työtä sinänsä 
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arvostetaan vähemmän; ura-ambitio ja sen vahvuus on olemassa yksilössä 

vanhemmuudesta riippumatta.  

 

 
Kuva 10. Uran kokeminen ja uraan liittyvät valinnat.  
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6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Työn tarkoituksena oli tutkia, miten vanhemmuus vaikuttaa äidin urakehitykseen 

(päätutkimuskysymyksenä oli ”Miten vanhemmuus vaikuttaa urakehitykseen?”). 

Urakehitystä tutkittiin selvittämällä ensin, miten vanhemmuus vaikuttaa äidin omaa 

uraa koskevaan päätöksentekoon (alatutkimuskysymys 1: ”Miten vanhemmuus 

vaikuttaa uraan liittyviin valintoihin?”) ja seuraavaksi, miten nämä valinnat 

vaikuttavat urakehitykseen (alatutkimuskysymys 2: ”Miten kyseiset valinnat 

vaikuttavat urakehitykseen?”).  

 

Vanhemmuus vaikuttaa tulosten mukaan äitien urakehitykseen kahdella tapaa: 

objektiiviset uratavoitteet ovat sivussa määräajan ja subjektiiviset uratavoitteet 

vahvistuvat. Vanhemmuus ei siis vaikuta negatiivisesti uratavoitteisiin tai tahtoon 

uran luonnin suhteen, vaan työltä toivotaan vanhemmuuden myötä enemmän. Aika 

on tärkeää ja se halutaan käyttää hyvin. Urakehitys muotoutuu useiden lähteiden 

vaikutuksesta yksilön uravalintoihin; ura rakentuu useammin rakenteellisen 

näkökulman (Abele, 2011) mukaan. Vanhemmuus tuo mukanaan tahtoa, rohkeutta 

ja tehokkuutta. Uran rakentamisen suhteen on olennaista yksilön oma ura-ambitio; 

se ohjaa uraan liittyvää valinnantekoa vahvasti. Vanhemmuus vahvistaa 

muuntautumiskykyistä ura-asennoitumista rajattomaan asennoitumiseen 

verrattuna; hakeudutaan kohti kehityksellistä etenemistä ja itsensä toteuttamista. 

Muuntautumiskykyisen ura-asennoitumisen onkin todettu liittyvän juuri 

subjektiiviseen uramenestykseen. (Volmer, 2011; DeVos, 2008.) Ura-ambitiosta 

riippumatta, vanhemmuus vaikuttaa yksilön arvoihin siten, että päätökset tehdään 

perheen etua ajatellen. Vanhemmuus vahvistaa yksilön arvoja ja elämän 

prioriteetteja (Ferriman, 2009).  

 

Uran rakentaminen on sidoksissa siihen, miten yksilö kokee uran sekä uraan 

liittyvään asenteeseen. Erityisesti uran kokemisen ja uraan liittyvän valinnan teon 

suhde on oleellinen; miten yksilö kokee ja arvottaa työn ja muun elämän suhteen? 

Mitkä ovat yksilön arvot ja prioriteetit ja miten elämänkokemus sekä elämäntilanteet 

vaikuttavat yksilön prioriteetteihin? Uraan liittyen oleellinen kysymys on, tehdäänkö 

töitä vai luodaanko uraa. Mikäli asennoituminen työtä kohtaa on uraorientoitunut, 
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silloin uraan liittyvässä päätöksenteossa huomioidaan yksilön uratavoitteet; arki 

sovitellaan siten, että uran luonti on mahdollista. Mikäli asennoituminen työn tekoon 

ei ole uraorientoitunut, silloin työtä tehdään muun elämän ehdoilla; työn merkitys ei 

ole yksilölle suuri ja työn sisällön arvotus suhteessa työstä saatavaan ansioon on 

pieni. Vahvasta ura-ambitiosta huolimatta elämäntilanteet vaikuttavat oman ura-

ambition toteuttamiseen; päätöksenteko voi olla hyvinkin tilannesidonnaista. 

Toiminta valinnanteossa suhteutetaan vaihtoehdoista saatavaan relatiiviseen 

palkkioon (Kubanek, 2017). 

 

Aiempi tutkimus (muun muassa Napari, 2010; Lips, 2009; Taniguchi,1999; Abele, 

2011) keskittyy paljolti objektiivisen urakehityksen (palkan, tittelien ja hierarkisen 

ylenemisen avulla mitattu uramenestys. mm. Volmer, 2011; Abele, 2011) 

mittaamiseen ja siihen, miten äitiys vaikuttaa uraan erityisesti poissaoloina 

työelämästä. Äitiyteen liitetäänkin aiemmassa tutkimuksessa vahvasti lapsisakko 

(äitiyden negatiivinen vaikutus palkkaan). Äitiys vaikuttaa objektiiviseen 

urakehitykseen aina jonkin asteisena taukona työelämästä, mikä näkyy 

tulokertymässä, palkassa sekä vähentää määrällistä työkokemusta. Tuloero 

kuitenkin tasoittuu melko pian, jos poissaolo ei ole pitkä (esim. Napari, 2010). 

Perhevapaan sinänsä ei ole myöskään nähty vaikuttavan yksilön ammattitaitoon tai 

työssä suoriutumiseen vapaan jälkeen (Salmi et al., 2009). Aiempi tutkimus herättää 

kysymyksen työelämän objektiivisuudesta sekä objektiivisten arvojen suosimisesta. 

Objektiivinen urakehitys ei kuitenkaan ole ainut tapa mitata urakehitystä, sitä voi 

mitata myös subjektiivisella mittaristolla. Subjektiivisella uramenestyksellä viitataan 

henkilökohtaiseen näkemykseen menestyksestä, mittareita ovat esimerkiksi 

työtyytyväisyys, uratyytyväisyys tai menestys suhteessa kollegoihin (Volmer, 2011; 

LaPointe, 2003). Subjektiivinen urakehitys on sidoksissa kehitykselliseen 

etenemiseen (Volmer, 2011; DeVos, 2008). Itsensä toteuttamisen mahdollisuus on 

tärkeää.  

 

Tutkimusperiodi on usein myös lyhyt; keskitytään vauva- ja taaperovaiheeseen, 

mikä on haastavaa sekä lapsen hoivan tarpeen määrän vuoksi että uuteen 

elämäntilanteeseen adaptoitumisen vuoksi (Esim. Lonnqvist, 2018). Vanhemmuus 

kuitenkin jatkuu kyseisen vaiheen jälkeenkin, kuten myös työelämä ja ura. 
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Löydetään oma tapa toimia vanhempana ja rakentaa uuteen elämäntilanteeseen 

sopiva arki. Katkos työelämästä antaa myös mahdollisuuden miettiä omaa polkua 

uudelleen; mitä oikeasti työltäni ja uraltani haluan? Onneksi myös pitkänajan 

vaikutuksia on tuotu tutkimuksessa esiin; Kellokumpu (2015) totesi että pitkällä 

aikavälillä vanhemmuus näkyi korkeampina tuloina kummankin vanhemman osalta 

ja Weckström (2018) totesi negatiivisia subjektiivisia vaikutuksia uranäkymään 

koetun vähän, pitkästäkin kotonaoloajasta huolimatta.  

 

Ura ei enää rakennu vain suoraviivaisesta etenemisestä yhdessä organisaatiossa 

pitkän, ajallisen sitoutumisen tuloksena. Uraa voi rakentaa muullakin tavoin. 

Teknologia ja globalisaatio mahdollistavatkin erilaista työllistymistä ja työn teon 

tapaa. Siirrytään siis tuotantointensiivisestä työstä tietointensiiviseen työhön ja 

edelleen merkitysintensiiviseen työhön. Tuotanto- ja tietointensiivisen työn 

automatisoituminen vapauttaa ihmiset uudenlaisen työn käyttöön. Erityisesti 

tietointensiivinen työ on uuden ura-asennoitumisen keskiössä. Oleellista on työn 

merkityksen muuttuminen merkitysintensiiviseksi. (VTT, 2016.) Työltä halutaan 

enemmän; objektiivinen palkkio ei yksistään enää riitä. Merkitysintensiivisyys tukee 

subjektiivisen urakehityksen oleellisuutta sekä tärkeyttä. Vanhemmuuden myötä 

työltä toivottiinkin tämän tutkimuksen tulosten mukaan enemmän. Aika koettiin 

tärkeäksi ja se haluttiin käyttää hyvin. Tämä ajaa myös organisaatiot uudenlaisen 

tilanteen eteen; miten saadaan osaajia taloon? Vielä tärkeämpää on, miten osaajat 

pidetään talossa?  

 

Yksi näkemys osaajien saamisen ja erityisesti pitämiseen, on johtamisen tapa, jossa 

työntekijä huomioidaan kokonaisuutena; yksilönä jolla on sekä työelämä että muu 

elämä. Työn tekemisen tapa organisoidaan joustavasti, jolloin työntekijällä on 

mahdollisuus rakentaa arjestaan toimiva. Toimiva arki on voimavara, joka tukee 

yksilöä ja yksilön suoritusta kaikilla elämän osa-alueilla. Elämäntapa ja 

(työ)motivaatio kulkevatkin usein käsikädessä Työn ja elämäntavan integraation 

onnistuessa yksilön työmotivaatio on korkea (Brdulak, 2017). Tukemalla ja 

huomioimalla työntekijän perheellisyys, vahvistetaan samalla työntekijän 

kuuluvuutta organisaatioon sen jäsenenä sekä vahvistetaan työntekijän 

sitoutumista organisaatioon (Rika Fatimah, 2009). Organisaatio on yhtä kuin sen 
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toimijat, joten sitoutuneiden ja motivoituneiden työntekijöiden avulla organisaatio 

tekee tulosta.  

 

Työn ja muun elämän yhdistämisen toimiva kokonaisuus tulee nähdä yritykselle 

kilpailuetuna työmarkkinoilla. Vanhempien näkökulmasta se saattaa olla määrittävä 

tekijä valinnassa työtehtävän vastaanottamisen tai työtehtävässä pysymisen osalta 

(esim. Napari, 2010). Organisaation perhemyönteisyys ja joustavuus työn 

tekemisessä voi olla jopa edellytys työn ja perheen yhteensovittamiselle. Joustavia 

työelämän käytänteitä ovat esimerkiksi työnteon järjestely, mitä voi olla esimerkiksi 

osa-aikatyön mahdollistaminen, työajan vapaan sopimisen mahdollistaminen, 

työajan liukumat, etätyömahdollisuus, työtehtävien tilapäinen uudelleenjärjestely, 

ylitöiden/lomien matalankynnyksen sopimisen mahdollistaminen sekä sujuva 

perhevapaan myöntöprosessi että hyvin suunniteltu töihinpaluuprosessi. 

(Väestöliitto, 2017.) Joustavat työnjärjestelyt tukevat myös työuran pidentämistä 

mahdollistamalla uran ja perheen yhdistämisen haastavassa elämänvaiheessa 

(Heilmann, 2017). Mäkelä (2017) kirjoittaa, että työn tekemisen ollessa lokaatiosta 

riippumatonta, on työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpompaa. Tarjottujen 

joustojen tulee kuitenkin olla yksilöllisesti sovittavissa; Salmi & Lammi-Taskula 

(2011) totesivat tutkimuksessaan joustoista olevan hyötyä vasta silloin, kun niitä 

voidaan käyttää yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaisesti. Johdon asenne ja 

tahtotila ovat erittäin tärkeässä roolissa perheystävällisen työpaikan synnyssä. 

Johdon tulee puoltaa joustavia työnteon tapoja ja tukea organisaation ja työyhteisön 

kehitystä kohti perheystävällisyyttä; linjauksen tulee olla kirjattuna yrityksen 

strategiaan sekä sen toteutusta tulee valvoa ja kehittää aktiivisesti. Tärkeää on 

myös se, että joustavat käytänteet tukevat sukupuoltenvälistä tasa-arvoa 

mahdollistamalla vanhempien työelämään siirtymistä ja siellä pysymistä 

vaikeammissakin elämäntilanteissa.  

 

Perhevapaat jakautuvat vielä epätasaisesti; miehet käyttävät niitä toistaiseksi 

vähemmän, kun naiset. Vuosina 2017 – 2018 käytiin yhteiskunnallista keskustelua 

kiivaasti sukupuolten välisen tasa-arvon parantamisesta erityisesti perhevapaisiin 

liittyen. Perhevapaauudistus oli käynnissä ja useita toteutusvaihtoehtoja esiteltiin. 

Uudistusta ei kuitenkaan päätetty toteuttaa kuluvalla vaalikaudella (katso esim. 



98 
 

  

STM, 2018). Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni vahvasti tahto 

asennemuutokseen yhteiskunnan sekä työnantajien taholta suhteessa tasa-arvoon 

ja sen toteutumiseen. Isien kotiin jäämisestä tulisi tehdä yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävää, ns. normaalia, ja perhevapaita pitäisi jakaa tasapuolisemmin tasa-

arvon konkreettiseksi toteuttamiseksi. Kuitenkaan valinnanvapautta ei saisi 

rajoittaa; järjestelmän pitäisi myös mahdollistaa perheyksikön valinnanvapaus 

vapaiden käytölle (katso myös Weckström, 2018). Vaikka tasa-arvo sinänsä on 

otannassa erittäin arvostettu asia ja sen eteen halutaan tehdä töitä, se ei 

osoittautunut määrittäväksi tekijäksi perhevapaiden konkreettisessa 

perhekohtaisessa jaossa, määrittävä tekijä oli useammin yksilön tunne ja tahtotila. 

Mielenkiintoista olisi ollut selvittää vielä tarkemmin perheyksiköiden isien ideologisia 

näkemyksiä asian suhteen. Otannassa isät lähtökohtaisesti pitivät korvamerkityt 

vapaansa, mistä voitaneen johtaa se, että korvamerkitsemällä vapaat 

tasapuolisemmin, isät todennäköisesti pitäisivät perhevapaita enemmän. Erityisen 

oleellista kuitenkin olisi se, että korvamerkintä muuttaa yhteiskunnallista asennetta; 

perhevapaasta tulee normaalia kummallekin vanhemmalle, ei vain äidille. 

Asenteellisuus perhevapaan pitämiseen liittyen tasa-arvoistuisi. Pitkistä 

korvamerkinnöistä (sukupuolesta riippumatta) on huomioitavat myös muut 

vaikutukset. Mikäli vanhempien tuloero on merkittävä, voivat pitkät korvamerkityt 

kiintiöt vaikuttaa myös siten, että lapsen hoidontarve (lastenhoitopalveluna) 

aikaistuu.  

 

Suomessa naisilla on mahdollisuus tulla äideiksi pelkäämättä työpaikkansa 

puolesta sekä tukena varmuus lastenhoidon järjestymisestä lasten oikeudella 

julkiseen lastenhoitoon. Tämä luo äideille konkreettisen mahdollisuuden ja oikeuden 

luoda uraa äitiyden ohella. Työmarkkinoilla äitiyteen liitetään kuitenkin myös 

syrjintää. Syrjintä esiintyy erityisesti uralla etenemisen ongelmina tai palkatuksi 

tulemisen haasteena. Lapsisakko on myös yksi syrjinnän muoto. Miksi uran ja 

perheen yhdistäminen koetaan äitien osalta negatiivisesti? Miten 

sukupuolisidonnaisuus vaikuttaa vanhemmuuteen ja vanhempana toimimiseen? 

Aiemmassa tutkimuksessa esiintyy vahvasti kanta, että mies toimii useammin 

elättäjän roolissa ja nainen keskittyy ensisijaisesti hoivan antoon (ulkoinen 

sukupuolirooliodotus). Näkemys on niin sanotusti traditionaalinen; mies käy töissä 
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ja nainen vastaa kotipiiristä. (Abele, 2011.) Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat 

kuitenkin päinvastaista; elatusvastuuta ei koettu vastaajien keskuudessa 

sukupuolisidonnaiseksi asiaksi. Ajatusmaailma on siis vahvasti muuttumassa. 

Ulkopuolelta ei vastaajien keskuudessa koettu tulevan määrettä sille missä ja miten 

toimia vanhempana: todettiin, että vanhemmuuden toteuttaminen ei ole 

sukupuolisidonnaista muutoin kuin biologisten pakottavuuksien (raskaus, synnytys 

ja imetys) vuoksi. Kuitenkin kysyttäessä miten vastaajat itse kokevat roolinsa 

(sisäinen sukupuolirooliodotus), vastaukset olivat useammin traditionaalisia: äidin 

tehtäväksi koettiin useammin hoivaan liittyvät vastuut ja isälle perheestä 

huolehtimiseen (tukija ja talous) liittyvät määreet. Herää kysymys siitä, kuinka paljon 

yksilön kokemukseen (ulkoinen ja sisäinen sukupuolirooliodotus) vaikuttaa kuitenkin 

ulkopuolinen sukupuolirooliodotus historian näkökulmasta (katso esim. Goldin 

(2004) perheen ja uran suhteuttamisesta)? Erityisesti sen luoma kuva äitiyden 

roolista ja mahdollisesti siitä, että nainen ei voi olla samalla hyvä äiti ja hyvä 

työntekijä (esim. Bernard, 2010; ja Kricheli-Katz, 2012; Lips, 2009; Vanhala & 

Pesonen, 2008)? Entäpä uraan liittyvä viestintä; tuleeko naisen viestiä vain ja 

ainoastaan objektiivisia asioita, jotta tulee kohdelluksi tasa-arvoisesti muiden 

kanssa (esim. Napari, 2010; Salmi et al., 2009)? Asenneilmapiirin muutosta on 

kuitenkin nähtävissä. Naisten uraverkostot nostavat suosiotaan, 

perhevapaamallista käydään edelleen aktiivista keskustelua ja yhteiskunta pyrkii 

viestimään erilaisilla kampanjoilla (esim. STM, 2017c) ja toimenpiteillä (esim. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017c) hoivan ja elatusvastuun tasavertaistumisen 

puolesta. Asenneilmapiiri vaikuttaa vahvasti syrjintään. Erityisen huomioitavaa on 

se, että tämän tutkimuksen tuloksissa tulee esiin myös, että vanhemmuutta on 

arvostettu työorganisaatiossa. Tulisikin siis keskittyä keskustelussa tähän 

positiivisen puoleen eikä vain negatiivisiin ilmiöihin; vanhemmuus luo vahvuutta ja 

tehokkuutta. Äitiys ja ura eivät poissulje toisiaan. 

 

6.1 Rajoitteet ja Jatkotutkimusehdotukset 
 

Vastaajien aikajänne vanhemmuuden ja uran luonnin suhteen on suhteellisen lyhyt, 

mikä voidaan nähdä tutkimuksen rajoitteena. Suurin osa vastaajista keskittyi 

vastauksissaan aikaan lasten ollessa 1 - 3 vuotta; aikaan mikä on lyhyt mutta 
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äärimmäisen merkittävä tasapainoiltaessa uran ja perheen välillä lasten hoivan 

tarpeen suuruuden vuoksi sekä erityisesti uuteen elämäntilanteeseen 

sopeutumisen nimissä. Tulokset ovat kuitenkin valaisevia; subjektiivisen 

urakehityksen vahvistuminen erottautui vahvasti. Jotta saataisiin vahvempi kuva 

vanhemmuuden vaikutuksesta yksilön urakehitykseen, tulisi tehdä pitkittäistutkimus 

koko työkaaren ajalta; vanhemmuuden haasteet eroavat lasten ikäkausina ja 

yksilön sopeutumisen aste muuttuu yksilön vanhemmuuden kokemisen ja yksilön 

kehittymisen myötä. Lisäksi, olisi hyvä tehdä pitkittäistutkimus samalla otannalla 

aina valmistumisen ajankohdasta eläköitymiseen saakka. Tällä tavoin olisi 

mahdollista selvittää laajasti vanhemmuuden vaikutus uraan liittyvään 

valinnantekoon; miten perheen perustamisen suunnittelu ja lasten eri ikävaiheet 

vaikuttavat uran rakentamiseen ja sen toteutumiseen? Vanhemmuus ei kuitenkaan 

pääty lasten kasvaessa, se muuttaa muotoaan ja vaikuttaa yksilön valinnantekoon 

aina. Olisi äärimmäisen kiinnostavaa selvittää myös ne vivahteet, miten vaikutus 

koetaan erityisesti vanhemmiten; miten esimerkiksi isovanhemmuus vaikuttaa 

uraan liittyvään valinnantekoon. 

 

Vanhemmuuden kokemisen sekä uran ja perheen yhdistämisen kokemisen suhteen 

olisi erittäin valaisevaa tehdä vertaileva tutkimus isän ja äidin näkökulmien välillä. 

Miten isän ja äidin kokemus eroa toisistaan? Ilmiön todellista ymmärrystä lisäisi 

laaja vertaileva tutkimus, jossa saadaan perheyksikön kummankin vanhemman 

näkökulma esiin ja voitaisiin todentaa vanhempien todellinen interaktio päätöksen 

ja valinnan syntymiseksi.  

 

Tutkimuksen rajoitteena voidaan nähdä aineistonhankinnan tapa sikäli, että 

haastattelutilanteesta puuttuu ihmisten välinen interaktio. Vastauksen syvyys ja 

laajuus saattaisi olla suurempi haastateltaessa kasvotusten, mikäli 

haastattelutilanteessa saavutettaisiin haastattelijan ja haastateltavan välinen 

luottamus. Asian ilmaisu saattaisi olla erilaista suullisesti kuin kirjallisesti; 

keskustelun lomassa voi olla helpompi hakea ajatusta sekä tukea viestiä eleiden ja 

äänenpainon avulla. Toisaalta käytetty tapa tukee luottamusta, koska vastausten 

anonyymiys on taattu ja täten vastaukset voivat olla rehellisempiä kuin 

haastateltaessa kasvotusten.  
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Otannan laajuus ja homogeenisuus toimivat tutkimusta vahvistavina sekä 

rajoittavina tekijöinä. Vastaajat ovat korkeakoulutettuja ja useammin 

uraorientoituneita, palkansaajina ylemmän toimihenkilön asemassa toimivia naisia, 

joilla on puoliso jakamassa hoivan ja elatuksen vastuuta. Vastauksista on myös 

todettavissa se, että asuinpaikalla on merkitystä; mikäli työpaikka sijaitsi 

kauempana kodista (toisella paikkakunnalla) uran rakentamisen valinnan 

mahdollisuus heikentyi. Rajoittavuuden näkökulmasta tutkimuksen tuloksia ei siis 

voi yleistää kaikkiin ammattiryhmiin eikä alueellisesti koskemaan koko valtakuntaa. 

Jatkotutkimuksina olisikin hyvä paneutua alueellisiin eroihin sekä tehdä vertailevaa 

tutkimusta eri ammattiryhmien välillä; miten muiden ammattiryhmien työn 

vaatimukset ja eri alojen lainalaisuudet vaikuttavat yksilön valinnan teon 

mahdollisuuksiin. Alueellisten erojen suhteen olisi kiinnostavaa tutkia erityisesti 

sukupuolisidonnaisiin rooliodotuksiin ja koulutustasoon sekä työmahdollisuuksiin 

liittyviä eroja, että tekijöiden interaktiota. Miten alueellinen asenneilmapiiri vaikuttaa 

ura-ambition kehittymiseen?  

 

Perheiden monimuotoisuus ja työn pirstaleisuus (itsensä työllistäminen, freelance 

työ) ovat myös ajankohtaisia ilmiöitä. Olisi tärkeää tutkia miten perheen 

monimuotoisuus vaikuttaa perheen ja uran luomisen yhdistämisen kokonaisuuteen 

sekä sitä, miten ulkoa tulevat sukupulisidonnaiset rooliodotukset vaikuttavat 

kokonaisuuteen. Työn pirstaleisuutta olisi syytä tutkia erityisesti suhteessa 

perhevapaamallin kehittämiseen; miten mallissa otetaan huomioon se, että tulot 

eivät tule yhdestä lähteestä eikä olla yhden työnantajan palkkalistoilla, mistä on 

mahdollista jäädä perhevapaalle. Miten voidaan tukea itsensä työllistävän, 

erityisesti pienyrittäjän, perheen ja uran yhdistämistä yhteiskunnan puolesta? 
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LIITE 1. Saatekirje. 
 

Arvoisa vastaaja, 

 

suuri kiitos jo etukäteen, että osallistut tutkimukseen! 

 

Tämän lomakehaastattelun tarkoituksena on kartoittaa vanhempien kokemuksia 

siitä, miten vanhemmuus on vaikuttanut uraan liittyvään valinnantekoon ja miten 

nämä valinnat ovat mahdollisesti vaikuttaneet urakehitykseen. Tutkimus on osa 

pro gradu -työtäni, jonka teen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, 

kauppatieteiden laitokselle. Toiveenani on, että saisin vastauksia, joissa 

perustellaan omaa kokemusta ja omiin valintoihin liittyviä syitä ja tekijöitä. 

Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Pyytäisin myös, että jakaisitte 

haastattelun puolisoillenne vastattavaksi, jotta saadaan esiin sekä äidin että isän 

kokemus.  

 

Tutkimus on luottamuksellinen ja vastaukset ovat anonyymeja. Tutkimustuloksia 

tullaan käyttämään ensisijaisesti pro gradu -työssäni sekä myöhemmin 

mahdollisesti muissa julkaisuissa sekä osana väitöskirjaan johtavassa 

tutkimustyössäni.  

 

Kiittäen,  

 

Selja Svärd-Jaatinen 

selja.svard-jaatinen@student.lut.fi 
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LIITE 2. Haastattelukysymykset. Puolistrukturoituhaastattelulomake. 
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