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Lapsikeskeisempi isyys – kolme tarinaa nuorten koulutettujen miesten astumisesta
isyyteen
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Isyydestä käyty keskustelu on laajentunut viimeisten vuosikymmenten aikana.
Keskustelussa on noussut esiin erityisesti puhe jaetuttua vanhemmuutta ja miehen hoivaa
korostavasta isyydestä. Osana laajentunutta isäkeskustelua tarkastelen tässä esitelmässä
nuorten koulutettujen miesten tarinoita isyydestä ja isäksi tulosta. Esitelmäni perustuu
aihetta käsittelevään artikkeliini Nuorisotutkimuslehdessä (Eerola 2009).
Tekemäni tutkimus perustuu kahdeksaan 25–27vuotiaana isäksi tulleen ydinperheessä
elävän korkeakoulutetun miehen haastatteluun. Narratiivisen analyysin pohjalta olen
nostanut esille kolme erilaista tarinaa – aktiivisen, perinteisen ja paikkaansa hakevan
isyyden tarinat – nuorten miesten isyydestä. Aktiivisen isyyden tarinaa kuvaa jaetuksi
kerrottu vanhemmuus ja perinteisen isyyden tarinaa kertomus perheen elättämisestä
sitoutumisen ja osallistumisen muotona. Paikkaansa hakevan isyyden tarinaa kuvaa
kertomus miehen kasvusta isäksi haasteiden kautta.
Tutkimukseni pohjalta havaitaan, että kaikissa esille nostamissani tarinoissa kerrotaan
isyydestä perinteisestä isyyden mallitarinasta poiketen. Näyttää siltä, että nuorten
koulutettujen miesten tuntemassa miehuuden kulttuurillisessa mallitarinassa isyydestä
kerrotaan postmodernin isyyden mallitarinan mukaisesti. Näin ollen nostan esille
kysymyksen siitä, onko isyydestä kertomisen tapa miehuuden mallitarinassa muuttunut.
Tutkimani tarinat osoittavat aiempaa tutkimusta selvemmin, kuinka parisuhde on kerrottu
hyväksi niissä tarinoissa, joissa isyys toteutuu miehelle mieluisella tavalla. Tarinoiden
pohjalta voidaan hahmotella kuvaa nuorten koulutettujen miesten entistä lapsi ja
perhekeskeisemmästä isyydestä.
Eerola, P. (2009) Lapsikeskeisempi isyys – kolme tarinaa nuorten koulutettujen miesten
astumisesta isyyteen. Nuorisotutkimus 2/2009, 15–28.

Pohjoisen pojat koulussa, isät kotona?
Marjo Laukkanen, Anneli Lauriala, Eveliina Hyrkäs & Arto Ahonen, Lapin
yliopisto
marjo.laukkanen@ulapland.fi

Kodin ja koulun yhteistyö on keskeinen tekijä kehitettäessä koulun pedagogista toimintaa
sekä opettajien valmiuksia kohdata kukin oppilas omanlaisenaan yksilönä. Lapin
yliopiston koordinoimassa Pohjoisen pojat koulussa hankkeessa on tavoitteena tunnistaa
poikien koulunkäyntiin liittyviä tekijöitä, parantaa poikien oppimismotivaatiota ja
ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kehittää koulun ja
lähiyhteisön välistä yhteistyötä ks. Sanders 2008). Hankkeessa toteutettiin keväällä 2009



vanhemmille suunnattu kyselytutkimus, jonka avulla kartoitettiin kotien kokemuksia ja
toiveita yhteistyöstä. Tutkimus tehtiin hankkeen seitsemässä yhteistyökoulussa, ja
jaetuista 247 kyselystä palautui yhdellä kierroksella 135 vastausta (55 %).
Yhteydenpito kouluun on tutkimuksen perusteella yhä vahvasti sukupuolittunutta: äiti on
yhteydenpitäjänä edelleen odotusarvo ja isä poikkeus varsinkin hajaasutusalueiden
kouluissa. Kyselyyn vastanneista perheistä vain seitsemässä prosentissa isä oli
ensisijaisesti yhteydessä kouluun lapseensa liittyvissä asioissa. Yhteydenpidossa
omaksuttujen roolien suhteen vastaajat jakautuivat neljään ryhmään: perinteisiin
osallistujiin, työrauhan antajiin, aktiivisiin osallistujiin ja kriitikoihin. Ryhmien välillä on
eroja muun muassa aloitteellisuudessa, osallistumisessa ja kouluun suhtautumisessa.
Monissa kouluissa vanhemmat odottivat opettajalta ennen kaikkea henkilökohtaista
yhteydenpitoa oman lapsensa asioista. Toisaalta tiettyjen koulujen panostaminen lasten ja
vanhempien yhteistoimintaan näkyi myös vanhempien kokemuksissa ja yhteisöllisyyden
korostumisessa. Esimerkiksi yhdessä yhteistyökoulussa on saatu hyviä kokemuksia isien
osallistumisesta yhteisiin urheilutapahtumiin ja koulun juhliin. Tulosten perusteella kodin
ja koulun yhteistyömuotoja täytyykin kehittää ja pohtia uudelleen isien aktivoimiseksi
mukaan toimintaan.
Sanders, M. (2008) How Parent Liaisons Can Help Bridge the HomeSchool Gap. The
Journal of Educational Research, Vol. 101 (5), 287–297.

”En mä mikään hyvä äiti ole” – käsityksiä äitiydestä ja kasvattajana toimimisesta
Marita Neitola, Turun yliopisto
marnei@utu.fi

Esitys pohjautuu lasten sosiaalista kompetenssia ja vanhemmuutta käsittelevään
väitöskirjatutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää vanhempien suoraa ja
epäsuoraa vaikuttamista lasten sosiaaliseen kyvykkyyteen. Vanhempien käsitykset
lastensa sosiaalisesta kehityksestä, suhtautuminen lasten tovereihin ja heidän
merkitykseensä lapsen sosiaalistumisessa ja asennoituminen sosiaaliseen käyttäytymiseen
ja sen lähtökohtiin vaikuttavat lapsen sosiaalisen kompetenssin kehitykseen (Ladd &
Pettit 2005). Näkemykset omasta kyvykkyydestä vanhempana ja kasvattajana ovat
yhteydessä vanhempien kasvatuskäytäntöihin (Coleman & Karraker 2000) sekä
sosiaaliseen kompetenssiin (Jones & Prinze 2005). Tässä esityksessä kuvataan, millaisia
käsityksiä tutkimukseen osallistuneilla 37 äidillä oli omasta äitiydestään ja
kasvattajuudestaan ja tuodaan esille, miten nämä käsitykset ovat yhteydessä lasten
sosiaaliseen kompetenssiin.
Kaikkiaan 37 äitiä (N=55), osallistui yksilöllisesti toteutettuun puolistrukturoituun
teemahaastatteluun lasten ollessa 7–8vuotiaita. Haastateltavina oli vanhempia, joiden
lapset (N=179) olivat mukana Origins of Exclusion tutkimusprojektissa. Lasten
toverisuhteiden laadun perusteella vanhemmat ryhmiteltiin kolmeen eri ryhmään: (1)
vanhemmat, joiden lapsilla ei ongelmia toverisuhteissa, (2) vanhemmat, joiden lapsilla oli
lieviä ongelmia toverisuhteissa ja (3) vanhemmat, joiden lapsilla oli monia ongelmia
toverisuhteissaan. Alustavien havaintojen perusteella ne äidit, joiden lapsilla on monia
ongelmia vertaissuhteissaan, kokevat itsensä muita vanhempia kyvyttömämmiksi äiteinä
ja kasvattajina. Jatkuvat kokemukset itsestä epäonnistuneena kasvattajana vaikuttavat



negatiivisesti lapsen kehitykseen, kuten sosiaaliseen kyvykkyyteen. (Strand & Wahler
1996.) Perheiden kanssa työskentelevien tahojen haasteeksi muodostuukin, miten he
pystyisivät havaitsemaan ja tukemaan vanhempia lasten sosiaaliseksi kasvattamisessa.

Äitiys lasten huostaanoton jälkeen
Tarja Hiltunen, Jyväskylän yliopisto
tarja.h.hiltunen@jyu.fi

Huostaan otettujen lasten äitien kokemuksia lastensa huostaanotoista on hyvin vähän
tutkimustietoa (Eronen 2007). Yhteiskunnallisissa keskusteluissa pohditaan silloin tällöin
sitä, tehdäänkö huostaanotot liian aikaisin, liian myöhään tai saatetaan kysyä, kuka voi
olla äiti tai miten äitiyttä muokataan (Vuori 2003). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) tilastojen mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vuosittainen
kasvuprosentti on 2–6 %. Vuonna 2007 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 16059 lasta ja
lastensuojelun asiakkaiden kokonaisluku nousi yli 62 000 lapseen ja nuoreen.
Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, minkälaisen sisällön äidit antavat äitiydelleen ennen
ja jälkeen lastensa huostaanoton ja millaiseksi heidän elämänsä on muodostunut, kun
lapset ovat muuttaneet kodin ulkopuolelle. Väitöstyössäni tarkastelen myös sitä, mitkä
tekijät vahvistavat ja mitkä heikentävät äitien voimaantumista sekä millaista tukea he
ovat saaneet.
Esitykseni pohjautuu haastattelututkimukseen, jota varten olen haastatellut 12 äitiä, joilla
on kokemuksia lastensa huostaanotoista. 7 äitiä olen haastatellut kaksi kertaa, neljän
vuoden välein, vuosina 2004 ja 2008. Esityksessäni käyn läpi äitien äitiyteen liittyviä
kokemuksia lastensa huostaanottoprosessista. Käsittelen luovutettua ja kadotettua äitiyttä
sekä kaveriäitiyteen liittyviä teemoja. Pohdin myös väkivaltateemaa. Lapsesta
luopumisen lisäksi tutkimukseni äitien elämää on synkentänyt erimuotoiset ja pituiset
väkivallan kokemukset.

Perhe pohjoisessa
Pauliina Rautio, Oulun yliopisto
pauliina.rautio@oulu.fi

Esitän väitöstutkimukseni sivujuonteen keskusteltavaksi. Keräsin tutkimukseeni
kirjeenvaihtoaineiston neljältä lappilaiselta naiselta. Kirjeissään naiset pohtivat mikä
heidän arjessaan on kaunista. Tutkin ihmisen esteettistä ympäristösuhdetta osana arjen
tekemistä ja siinä kasvamista. Näissä kirjeissä, joita kertyi vuoden ajalta useita
kymmeniä, kaksi äitiä ja kaksi lapsetonta naista kuvailee kukin myös perhettään. Kirjeet
on analysoitu kertomuksina sekä temaattisesti jaottelemalla että
performatiivisesti/visuaalisesti kohtaamalla ja kokoamalla (esim. Riessmann 2008).
Kirjeiden kerronta mieltyy aineistona siten harkiten laadituksi esitykseksi. Tutkimukseni
sivujuonne, johon keskityn tässä, käsittelee näissä kirjeissä esitettyjä perhesuhteita.
Kiinnitän tarkasteluni paikkaan sillä kirjeissä näkyvä perhe on nimenomaan pitkien
välimatkojen ja kausityöllisyyden pohjoinen perhe. Pohjoisen naisten arjesta, tai arjesta
ylipäätään kirjoitettaessa (esim. TuomiGröhn 2008; Naskali et al. 2003; KeskitaloFoley



2004) käsitellään ympäristöä usein taustana, harvoin merkityksellisenä osana arjen
perhesuhteita. Osallistunkin tähän keskusteluun mieltämällä perheen laajasti ja
paikallisesti: sen saattavat muodostaa kotieläimet sekä pihapiirin ”vartioivat kuuset” tai
horisontin tunturi, ”ylväs majesteetti”. Perhesuhde mieltyy tarkastelussani arjen
merkitykselliseksi vuorovaikutussuhteeksi joka ei välttämättä aina ole ihmissuhde.
Tavoitteenani on selvittää millä tavoilla perhesuhteet esiintyvät aineistossani
”paikallisina”. Alustavasti totean, että kirjoittavat äidit sekä häivyttävät että korostavat
paikan ja välimatkojen merkitystä lastensa arjessa, kasvattavat yhtä aikaa paikattomia ja
pohjoisia lapsia. Lapsettomat kirjoittajat ankkuroituvat itse paikkaan nimenomaan
perhesuhteidensa kautta. Keskustelutan ajatuksen siitä että perhesuhteita näyttää
mielekkäältä tarkastella myös vahvasti paikallisina.

Mitä pitkäaikaisseuranta tuo esiin kehityksen ja kasvatuksen suhteesta perheessä?
Aili Helenius & Riitta Korhonen, Turun yliopisto
aili.helenius@utu.fi, riitta.korhonen@utu.fi

Kehitystä koskeva tieto on valtavasti kasvanut. Lapsia, kehitystä, äidin ja lapsen suhdetta
ja lapsuutta tutkivat monet eri tieteenalueet lääketieteestä ja sosiologiasta
kasvatustieteeseen. Olennainen kysymys on, miten uusi tieto voi välittyä siihen
ammatilliseen toimintaan, jota toteutetaan päivittäisessä työssä pikkulasten kanssa. Miten
tutkimustietoa voidaan välittää niille tahoille, joiden tehtävä on kehittää ja valvoa
varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaa, josta tähän mennessä puuttuu erityinen
näkökulma alle kolmivuotiaden lasten tilanteeseen. Yliopistot ovat tutkimuksen kannalta
olennainen taho, joka parhaimmillaan yhdistää tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön
kanssa toteutettavan yhteistyön. Esiteltävä tutkimus on esimerkki yliopistojen
pitkäjänteisestä opetuksen ja tutkimuksen yhteenliittymisestä, tutkijayhteistyöstä sekä
ehdotus konkretisoida ydinseikkoja, jotka voivat helpottaa pienten lasten kehityksen
seuraamista ryhmätilanteissa. Tutkimusaineisto (Helenius & Korhonen 2004–2007) on
koottu monitapaustutkimuksena viiden perheen lasten kotona tapahtuvin kuukausittaisin
videoinnein ja jatkaa aikaisempaa laboratorioympäristössä tapahtunutta seurantaa
(Jakkula 2001). Seitsemää lasta seurattiin vaiheesta, jolloin itsenäinen tilassa liikkuminen
ei ollut vielä alkanut siihen sakka kunnes havaittiin kuvittelun alkaneen ja ensimmäiset
kielelliset ilmaisut alkoivat. Analyysi on teorialähtönen ja alkanut kuvittelun esivaiheiden
analyysillä (Korhonen 2006). Alustavasti on myös eritelty kehityssiirtymien ilmiöitä,
joista arvioidaan olevan hyötyä kasvattajien työssä.
Avainsanat: Kehityksen siirtymät, perhekasvatus, pikkulapsitutkimus, pitkäaikaisseuranta

Peruskoulun 6. luokkalaisten lasten vanhempien resurssisidonnaiset
kouluvalintastrategiat
Jaana Poikolainen, Helsingin yliopisto
jaana.poikolainen@helsinki.fi

Tutkimuksessa tarkastellaan peruskoulun 6. luokkalaisten lasten vanhempien
yläkouluvalintoja koulutuspoliittisessa kontekstissa, sillä koulumarkkinat eivät ole
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kaikille avoimia, vaan valintamahdollisuudet ovat sidoksissa paikalliseen
kouluvalintapolitiikkaan. Bourdieun virittämä malli erilaisten resurssien merkityksistä
valintoja tehtäessä tarjoaa analyysivälineitä vanhempien erilaisten valintastrategioiden
tutkimiseen, sillä valinnat ovat kytköksissä resursseihin. Aiheeseen on pureuduttu
kansainvälisissä tutkimuksissa, sen sijaan kotimaista tutkimusta on tehty yllättävän
vähän, erityisesti laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto on hankittu vuonna 2009,
eräästä valintoja rajallisesti tarjoavasta kaupungista, peruskoulun 6. luokkalaisten
vanhemmille lähetetyllä taustakyselyllä (n=374) ja haastattelemalla osa siihen
vastanneista (n=76). Kyselyyn vastanneista yli puolet on tyytyväisiä kaupungin
tarjoamiin valintamahdollisuuksiin, taustamuuttujista koulutuksella sekä
sosioekonomisella asemalla on vaikutusta näkemyksiin. Haastatteluaineiston sisällön
analyysin ja tyypittelyn perusteella passiiviset valitsijat nojaavat eri tavoin sosiaalisiin
resursseihin ja tyytyvät osoitettuun lähikouluun perustellen ratkaisuaan praktisilla syillä.
Taitavat valitsijat argumentoivat valintojaan kuten edellä, mutta käyttäen sosiaalisia ja
kulttuurisia resurssejaan valitessaan lähikoulun tai jonkun muun koulun. Valitsija
eksperteille tulevaisuussuuntautunut lapsen yksilöllisyyden ja lahjakkuuden tukeminen
merkitsee hakeutumista muuhun kuin lähikouluun. Valintakentillä pelattaessa käytetään
välineenä tietoisesti hankittuja sosiaalisia ja kulttuurisia resursseja.

Mikä vanhempia huolestuttaa lapsen koulunaloitusvaiheessa?
PirjoLiisa Poikonen & Marita Kontoniemi, Jyväskylän yliopisto
pirjoliisa.poikonen@jyu.fi, marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

Lapsen koulunaloitus on merkittävä vaihe sekä lapsen että koko perheen elämässä.
Lapsen kouluunsiirtymävaiheen ja sen onnistumisen/ epäonnistumisen tarkastelussa on
alettu yhä enemmän painottaa lapsen kouluvalmiuden sijasta kontekstin merkitystä, jossa
lasta ympäröivien aikuisten – vanhempien ja ammattilaisten – yhteistyö nousee
keskeiseksi (Pianta, RimmKaufman & Cox 1999; Pianta & KraftSayre, 2003).
Vanhempien huolta ja stressiä lastensa koulunaloituksesta voidaan vähentää vanhempien
ja ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä siirtymävaiheessa (mm. Griebel & Niesel, 2004).
Vanhempien tuki ja se kuinka vanhemmat kokevat lapsensa kouluun siirtymisen
vaikuttavat lapsen kouluun sopeutumiseen (mm. Johansson 2004).
Esitelmä pohjautuu kyselylomakeaineistoon, joka on kerätty esiopetusvuoden keväällä
2007 ja 1. luokan keväällä 2008 molemmilta vanhemmilta (äidit N=1570, isät N=1117).
Tutkimus on osa Suomen Akatemian Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikön
ALKUPORTAATseurantatutkimusta: Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä
koulutien alussa.
Esitelmässä tarkastellaan mm. vanhempien koulutustaustan, lapsen sukupuolen,
vanhempien kokeman stressin sekä asuinpaikkakunnan koon yhteyttä vanhempien
huolenaiheisiin lapsen koulunaloitusvaiheessa.

Sisarukset ja sukupolvivastuu sekä koettu epäoikeudenmukaisuus
Ilse Eriksson, Helsingin yliopisto
ilse.eriksson@helsinki.fi
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Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sukupolvivastuun koettua jakautumista sisarusten
kesken sekä tähän liittyviä epäoikeudenmukaisuuskokemuksia.
Tutkimus liittyy oikeudenmukaisuuden verrannollisuusteoriaan, sisarussuhteita
käsittelevään kirjallisuuteen sekä sukupolvivastuuta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen.
Huolenpito vanhenevista vanhemmista jakautuu kirjallisuuden mukaan epätasaisesti sekä
määrällisesti että laadullisesti sisarusten kesken. Tällainen epätasainen huolenpitovastuun
jakautuminen herättää oikeudenmukaisuuden verrannollisuusteorian mukaan ärtymystä ja
epäoikeudenmukaisuuskokemuksia.
Tutkimuksen informantteina toimi 9 keskiikäistä miestä ja naista, joilla on sisaruksia.
Kaikki informantit ovat joko läpikäyneet tai elävät paraikaa elämänvaihetta, jossa omat
vanhemmat edellyttävät huolenpitoa.
Tutkimusaineisto hankittiin avoimella haastattelulla, joka alkoi hoivaprosessin kuvailulla.
Haastattelut kestivät vajaasta puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin.
Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen teoriajohtoisen sisällönanalyysin avulla. Aluksi
tarkasteltiin aineistolähtöisesti, miten oma ja sisarusten huolenpito vanhenevista
vanhemmista perustellaan. Huolenpitoon haettiin perusteita maantieteellisestä
etäisyydestä, sukupuolirooleista, huolenpidon ammattiperustaisuudesta, perhesuhteiden
historiasta, työelämäsuhteesta ja perhesuhteista, luonteesta ja auton puutteesta.
Huolenpitokuvausten perustelujen yhteydessä huolenpidon verrannollisuuden puute sai
erilaisia selityksiä sen mukaan, miten lämpiminä sisarusten väliset suhteet esitettiin.
Alustavan teoriajohtoisen mallinnuksen mukaan huolenpitokuvausten verrannollisuus
voitiin nähdä joko todellisena verrannollisuutena tai psykologisena verrannollisuutena.
Mitä kielteisempänä sisarussuhteet nähtiin, sitä enemmän odotettiin huolenpidon
kuvauksissa todellista verrannollisuutta. Mitä myönteisempänä sisarussuhteet nähtiin sitä
verrannollisempana (todellinen ja psykologinen) sisaruksen huolenpito nähtiin.
Tutkimus liittyy yhteiskunnallisesti merkittävään ilmiökenttään eli normatiiviseen ja
psykologiseen velvollisuuteen omista vanhenevista vanhemmista huolehtimiseen.
Keskustelun kohteena ovat erityisesti metodiset analyysiratkaisut.

Perheelämää tarinoina ja kuvina
Marja Leena Böök & Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto
marja.leena.book@jyu.fi, johanna.mykkanen@jyu.fi

Lapsiperheen arki muodostuu monenlaisista toiminnoista, tunteista ja tiloista, mitkä
jäsentyvät ajallisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Vaikka arki tiivistyy rutiineiksi ja
välttämättömyyksiksi, on se myös jatkuvasti muutoksessa. (Rönkä & Korvela 2009.)
Arjen kuvauksen monimuotoisuuteen vaikuttaa myös se, kuka sitä määrittelee; vanhempi,
lapsi vai joku muu? Pyrimme tässä alustuksessa tarkastelemaan perheelämää ’toisin
silmin’ ja tuomaan esille arjen monikerroksisuutta. Esittelemme perusideaa alkavasta
tutkimushankkeesta, jossa selvitämme lapsiperheen arkea kolmesta näkökulmasta: isän,
äidin ja lapsen ääntä kuulemalla. Tarkoituksenamme ei ole niinkään saada kiinni
päivittäisiä toistoja tai kuvata arjen perättäisyyttä, vaan olemme kiinnostuneita siitä,
miten eri perheenjäsenet kokevat ja merkityksellistävät omaa arkeaan. Tarkastelemme
perheenjäsenten itse ottamien valokuvien kautta sitä, millaisista tilanteista arkipäivä
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kullekin yksilölle rakentuu sekä mitä ja miten he näistä kertovat. Käytämme valokuvia
arjen tilanteiden reflektoinnin välineenä, sillä kuvat inspiroivat ajattelemaan ja kertomaan
omaa elämää syvemmin ja yksityiskohtaisemmin. Valokuvia voidaan pitää myös
eräänlaisina kuvanarratiiveina ja omaelämänkerrallisina kulttuurituotteina, joita
katsottaessa ja joista kerrottaessa muun muassa tiedostamattomien tunteiden
esiintuominen on mahdollista. (Ulkuniemi 2005.) Tarkoituksenamme on siis selvittää
millaisia arjen tarinoita, arkipäiviä, perheenjäsenten kertomuksista on hahmotettavissa?
Kiinnostuksemme kohteena on myös se, miten arjesta puhutaan ja mitä siinä tunnetaan.
Analyysimetodina käytämme narratiivisuutta, diskurssianalyysiä ja kuvaanalyysiä.
Toivommekin alkavan tutkimushankkeemme herättävän ajatuksia ja keskustelua perhe ja
kasvatus ryhmässä.

Lasten ja vanhempien arkikokemusten kohtaaminen – tunnistavatko vanhemmat
lapsilleen tärkeitä asioita?
Taina KyrönlampiKylmänen, Henna Heinilä, Marja Saarilahti & Pirjo Korvela,
Helsingin Yliopisto
taina.kyronlampikylmanen@wippies.fi, henna.heinila@haagahelia.fi,
marja.saarilahtia@omnia.fi, pirjo.korvela@helsinki.fi

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia arjesta.
Aineisto koostuu 29:stä 5–7vuotiaan lapsen haastattelusta sekä 13:sta vanhemman
haastattelusta. Aineisto kerättiin vuonna 2003 eräältä pohjoissuomalaiselta
paikkakunnalta. Lasten haastatteluista saatu aineisto on analysoitu eksistentialistis
fenomenologisella tutkimusmetodilla ja siitä on julkaistu tutkimus Arki lapsen kokemana
(ks. KyrönlampiKylmänen 2007).
Tutkimuksen ontologisena lähtökohtana on käsitys ihmisestä, joka haluaa elää ja toteutua
ihmisenä. Lähtökohta ankkuroidaan teoreettisesti Martin Heideggerin olemisen
analyysiin (Heidegger 2000; Heinilä 2007). Oleminen on Heideggerin mukaan
eksistentiaalisesti huoli (sorge) ja tästä avautuu tulkintahorisontti, jonka avulla aineistoa
analysoidaan. Tutkimuksessa kysytään, tunnistavatko vanhemmat lapsilleen tärkeitä
asioita. Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysia.
Tutkimuksessa rakennetaan ymmärrystä siitä, mikä merkitys tärkeiden asioiden
tunnistamisella on ihmisyyden ja sitä kautta vanhemmuuden toteutumiselle.

Pitkittäishaastattelut perhearjen kerronnan paikkana
Eija Sevón, Jyväskylän yliopisto
eija.sevon@jyu.fi

Pitkittäishaastattelut voivat antaa tietoa identiteettityöstä, identiteetin pysyvyydestä ja
muutoksista elämänmuutosten aikana. Väitöskirjatutkimuksessani olen haastatellut
seitsemää äidiksi tulevaa 21–31vuotiasta naista neljä eri kertaa raskauden ja lapsen
ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimus on laadullinen pitkittäistutkimus, jonka
analysoinnissa olen hyödyntänyt narratiivista lähestymistapaa. Esitelmässäni pohdin
aineistoesimerkkien avulla pitkittäishaastatteluita perhearjesta kertomisen paikkana.
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Laadullinen pitkittäisaineisto haastaa narratiivisia oletuksia omasta elämästä
kertomisessa. Pitkittäishaastattelut kuvaavat elämää läheltä, niistä puuttuu refleksiivinen
etäisyys tapahtumiin. Tämä tekee kerronnasta välittömämpää, arkeen kiinnittyvää sekä
kuvaa muutokset elämässä enemmän ”kutenasiattapahtuvat” tyyppisesti.
Pitkittäishaastattelut tuovat elämänmuutokseen ja kokemuksiin liittyvät tunteet ja
moraaliset arvioinnit sekä niiden muutokset ja ristiriidat selkeästi esille. Kerronta on siis
kokemuksellista, arjen elämään ja ihmissuhteisiin kiinnittyvää, mutta haastavaa tulkita
narratiivisesti.


