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TIIVISTELMÄ 

Nykyisyydestä kertovalle tutkimustiedolle on ilmeinen tarve, jotta pystytään ymmär-
tämään isyyttä, isien asemaa ja sen muutosta nyky-yhteiskunnassamme. Isätutki-
muksen valossa isyys on muuttunut kapea-alaisesta isyyskäsityksestä kohti moninai-
sempaa ja osallistuvampaa isyyttä. Muuttuvan isyyden edessä herää myös kysymys, 
miten tätä isyyttä tuetaan. Isälähtöinen, erityisesti isien tuen tematiikkaa käsittelevä 
tutkimus on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Sosiaalisen tuen ja ympäristön vaikutukset 
tunnustetaan tutkimuskirjallisuudessa osana perhettä, vanhemmuutta ja lapsen kehi-
tystä käsitteleviä teoreettisia malleja (Bronfenbrenner, 1986, 1996). Saadulla tuella 
voidaan katsoa olevan merkitystä paitsi isille itselleen myös laajemmin isän mikro-
ympäristöön, jossa hän toimii. Siksi isäksi tulleiden vuorovaikutusprosessit sekä 
osallistuminen lapsen kasvatukseen ja hoivaan ovat olennaisen tärkeitä niin isien it-
sensä kuin lapsen kannalta (Doherty ym., 1998). 

Isiä ja isyyttä on tarkoituksenmukaista tukea tässä tehtävässä varhaisen vanhem-
muuden aikana. Kysymys on myös miehen vanhemmuutta palvelevista resursseista, 
sosiaalisen tuen muodoista ja pääomasta, joiden katsotaan rakentuvan vuorovaiku-
tuksessa osana erilaisia tukiverkoston rakenteita ja kytköksiä eri ympäristön systee-
mien tasoille (Bronfenbrenner, 1996; 2017; Pleck, 2010; Putnam, 2000).  

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan isien tärkeinä pitämiä tuenlähteitä, isien väli-
sen vertaistuen sekä sosiaalisen tuen verkoston merkitystä. Tutkimus paikantuu isien 
varhaiseen vanhemmuuteen, perhetyypiltään saman talouden ydin- ja uusperheisiin. 
Väitöstutkimuksen pyrkimyksenä on lisätä ymmärrystä isien erilaisista tuen tar-
peista, tukeutumisen mahdollisuuksista sekä tukeutumiseen yhteydessä olevista te-
kijöistä. 

Tutkimuksen isäaineisto sisältyi Varsinais-Suomessa kerättyyn Hyvän kasvun 
avaimet -seurantatutkimukseen (HKA). Hyvän kasvun avaimet -perheet rekrytoitiin 
aikavälillä 1.9.2007–31.8.2009, jolloin lasten syntymä on ajoittunut ajalle 4/2008–
03/2010. Tutkimuskohorttiin rekrytoituja perheitä on kaikkiaan 1797 ja saman ta-
louden perheitä 1742. Tässä tutkimuksessa hyödynnetty pitkittäisaineisto koostuu 
kyselylomaketiedoista, joita on kerätty seurantatutkimuksen eri vaiheissa. Ensim-
mäisen ikävuoden tutkimuspisteessä vastanneita isiä oli 1069, kolmen ikävuoden 
tutkimuspisteessä 720. 
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Pitkittäisaineiston tuloksissa isien ensisijaisissa tuen lähteissä korostui epäviral-
listen tuen lähteiden, kuten isovanhempien ja muiden sukulaisten, merkitys. Sen si-
jaan virallisia tukitahoja isät raportoivat harvemmin ensisijaisiksi tuen lähteiksi. 
Huomionarvoista on myös se, että pieni joukko isiä raportoi, ettei heillä ollut ketään, 
jonka puoleen kääntyä lapsen hoitoa ja perheen arkea koskevissa asioissa. On tärkeää 
tunnistaa ne isät, joilla saatavilla olevat tukiverkostot ovat puutteelliset. Näin isiä 
voidaan auttaa tarvittaessa muilla tavoin ja ennaltaehkäistä mahdollisten ongelmien 
pahenemista.  

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan suurempi vertaistuen tarve ajoittuu isillä lä-
hemmäs vauvavaihetta kuin taaperovaihetta. Tutkimustulosten perusteella isien ver-
taistuen tarve ei ole pysyvä ilmiö. Vastaavia viitteitä saatiin myös tukimahdollisuuk-
sien osalta, sillä tuen lähteet erosivat nuorempien esikoisperheiden isien ja vanhem-
pia ikäryhmiä edustavien isien välillä. Tulosten perusteella sosioekonomiset tekijät 
erottelivat isien tukimahdollisuuksia ja vertaistuen tarpeita, mikä antaa viitteitä eri-
laisista resursseista korkeamman ja matalamman sosioekonomisen asemanvälillä.  

Tulosten perusteella virallisen tuen merkitys jäi isille vähäiseksi, mutta tästä huo-
limatta on tärkeää kohdata perheitä virallisten palveluiden piirissä. Tällöin on mah-
dollista tunnistaa tukea tarvitsevia isiä perhelähtöisesti lapsen syntymän jälkeisinä 
vuosina. Jotta isien tukimahdollisuuksia voidaan ymmärtää paremmin, tarvitaan uu-
dentyyppisiä mittareita, jotka kohdentuvat laajemmin niihin ympäristöihin ja viite-
ryhmiin, joissa isät toimivat. 

ASIASANAT: Isyys, sosiaaliset tukiverkostot, sosiaalinen tuki, asenteet, varhaislap-
suus  
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ABSTRACT 

There is an obvious need for research into fatherhood, the position of fathers in 
modern society and how that position is changing. Previous research shows that 
fatherhood has changed from a narrow to a multifaceted concept, and these changes 
raise the question of how this new, multifaceted fatherhood is supported. Research 
that focuses specifically on support for fathers remains limited, although the 
literature has recognised the importance and effects of social support and the social 
environment for families, parenthood and children’s development (Bronfenbrenner 
1986, 1996). 

The role of social support in parenthood is significant not only for fathers, but 
also for the microsystems in which they act, and that interaction process and their 
involvement in raising and caring for children are important from both the fathers’ 
and the children’s perspectives (Doherty et al., 1998). It is important to support 
fathers during their early fatherhood, and such support requires a range of resources 
and different forms of social support and capital as part of different kinds of 
supportive networks and systems (Bronfenbrenner, 1996; 2017; Pleck, 2010; 
Putnam, 2000). 

This dissertation examines fathers’ primary sources of support and the 
development of peer support. The research focuses on early fatherhood, including 
first-child families, nuclear families with biological parents and previous children, 
and stepfamilies with previous children, with the goal of understanding fathers’ 
various needs for support, their opportunities for receiving support and the 
contextual factors associated with that support. 

Data for this study was drawn from the Steps to the Healthy Development and 
Well-being of Children follow-up study. The process of recruiting families for this 
study took place from 1st September 2007 to 31st August 2009, with the participating 
children being born from April 2008 to March 2010. A total of 1797 families were 
recruited to the research cohort, including 1742 single-household families. This 
dissertation uses self-report surveys completed by the same fathers at two phases of 
the study, when the children were approximately one (n = 1069) and three years old 
(n = 720). 
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The longitudinal data shows fathers’ sources of support were primarily informal, 
like grandparents and relatives, with formal support rarely being reported as a 
primary source. Notably, a small group of fathers lacked support entirely. It is 
important to recognise fathers with poor support networks to ensure they receive 
help if needed and to prevent problems from worsening. The results also show that 
fathers’ need for peer support was greater in their children’s infancy than in 
toddlerhood and that this need was not permanent. Similarly, variable phenomena 
were also found in fathers’ sources of support, with primary sources being different 
for first-time fathers, older fathers and for different family types. Fathers’ need for 
resources and extra-familiar and peer support was also found to vary based on 
socioeconomic factors and status, with fathers of lower SES more likely to have an 
increased need for extra-familial support. 

Formal support played only a minor role as a primary support source, but it is 
important to address fathers as part of formal family services and to recognise those 
fathers who need support in parenthood. To better understand fathers’ need for extra-
familiar support, we also need new studies examining those environments and 
reference groups in which fathers are represented. 

KEYWORDS: Fatherhood, supporting networks, social support, attitudes, early 
childhood   
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Kiitokset 

On kiitosten aika. Iloisin ja helpottunein mielin saattelen tutkimustyöni päätökseen. 
Valmis väitöskirja kätkee taakseen aina tekijäänsä laajemman yhteisön, niin tässäkin 
tapauksessa. Olen tästä vilpittömän kiitollinen.  

Suurimmat kiitokseni kuuluvat väitöstyöni ohjaajille dosentti Päivi Pihlajalle ja 
professori emeritus Marja Vauraalle. Kiitän kaikesta avustanne ja lukuisista järjes-
tämistänne jatko-opintoryhmän istunnoista, joissa olen saanut kannustavaa pa-
lautetta keskeneräiseen työhöni. Päivi Pihlajaa kiitän kaikesta avusta niinä hetkinä, 
jolloin arvioitsijoiden palautteet ovat ohjanneet tekijän takaisin lähtöruutuun. Avul-
lasi olemme aina löytäneet tarvittavat ratkaisut ja päässeet eteenpäin. Väitöstutki-
muksen yhteenvetoa kirjoittaessani Päivin ja Marjan kanssa käydyt yhteiset keskus-
telut ja saadut neuvot osoittautuivat arvokkaiksi ja auttoivat rajaamaan työtä sekä 
säilyttämään tutkimuksen punaiset langat. 

Haluan myös osoittaa lämpimät kiitokseni aiemmin työtäni ohjanneille profes-
sori emeritus Joel Kiviraumalle sekä professori emeritus Kimmo Lehtoselle kaikesta 
avusta ja neuvoista, joita olen saanut. Väitöstyötäni ohjanneiden Päivin, Marjan, Joe-
lin ja Kimmon tapa kohdata aloitteleva tutkija on antanut tilaa ja aikaa niin innos-
tukselle, onnistumiselle kuin erehdyksille. Saamani opit ovat ovat olleet tärkeä osa 
matkalla valmiiseen väitöstutkimukseen. Haluankin välittää näitä vuosien varrella 
saamiani eväitä eteenpäin matkansa alussa oleville opiskelijoille ja tutkijoille. Saa-
missani opeissa on aikaa kestävää viisautta, jossa sinnikäs harjoitteleminen ja utelias 
oppiminen saavat olla keskiössä. Lämmin kiitos tästä!  

Kiitän lämpimästi väitöstyöni esitarkastajia professori Kimmo Jokista ja profes-
sori Mirjam Kallandia rakentavista huomioista ja muistutuksista, jotka auttoivat 
paitsi viimeistelemään väitöstyöni myös näkemään tutkimuksen sisältöä kriittisesti 
uusista näkökulmista. Väitöstyöntekijälle on arvokas etuoikeus saada käyttöön se 
aika ja asiantuntemus, jota olette esitarkastajina tutkimustyöhöni käyttäneet. Kimmo 
Jokista kiitän lämpimästi myös siitä, että suostuit vastaväittäjäksi.  

Kiitän lämpimästi Turun yliopiston tutkijakoulua, KEVEKO-tohtoriohjelmaa 
sekä Alla Paasikiven Säätiötä vuosien varrella saamistani taloudellisista resursseita 
ja hyvistä mahdollisuuksista väitöskirjan tekemiseen. 
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Ilman tekemääni väitöstutkimusta monet vuosien varrella kohtaamistani ihmi-
sistä olisivat jääneet tuntemattomiksi. Olen saanut väitösprosessin aikana paitsi uusia 
työkollegoita myös hyviä ystäviä. Mainitsen tässä erikseen muutamia henkilöitä, 
joista jokainen on osallistunut omalla arvokkaalla tavallaan väitöskirjamatkaani 
nousten siten tässä esitetyn järjestyksen yläpuolelle.  

Eräs tutkimuksen tekemisen rikkauksista on oppia yhdessä kollegoiden kanssa. 
I warmly thank for writing colleagues, Marita Neitola and Sevcan Hakyemez-Paul, 
for their encouragement and persistence during the writing process, and for all help, 
I have received. Quoting the famous phrase of Winston Churchill “Success is not 
final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”. 

Tutkimuksen tilastollisiin analyyseihin sisältyvistä neuvoista ja ohjeista kiitän 
lämpimästi Anne Kaljosta ja Eero Laakkosta. Annen ja Eeron aina avulias ja ym-
märrettävä lähestymistapa tilastollisiin menetelmiin ovat auttaneet monissa tutki-
muksen vaiheissa. Neuvonne ovat vieneet minut samalla tilastolliselle oppimismat-
kalle, joka jatkuu edelleen.  

Anni Holmstömiä kiitän lämpimästi väitöstyöni oikoluvusta ja ajatusten tuulet-
tamisesta lenkkiseurassa, jota loppuvaiheessa todella tarvittiin. Sanna Niukkoa ja 
Anne Niemimäkeä kiitän lämpimästi kaikista käytännön neuvoista ja avusta, joita 
olen saanut koko väitösprosessin aikana opintoihini liittyen. Perhetutkimusverkos-
tosta puolestaan haluan kiittää erityisesti Petteri Eerolaa ja Johanna Terävää vuosien 
vartella tehdystä yhteistyöstä, saaduista neuvoista ja palautteesta tutkimukseeni liit-
tyen.    

Tutkimuksen alkuvaiheilta haluan kiittää lämpimästi kaikesta avusta ja lukuisista 
yhteisistä hetkistä Lapsi-ja nuorisotutkimuskeskuksessa työskennelleitä kollegoitani 
Hanna Lagströmiä, Leena Haanpäätä, Piia af Ursinia, Tanja Matarmaa, Jenni Vaar-
noa, Johanna Mäkelää, Maija Leinoa, Sanna Talviaa, Anne-Mari Pieniniemeä, 
Hanna Launokorpea, Petra Rajalaa, Mira Katajamäkeä ja Niina Lukkarlaa. Yhdessä 
loimme edellytykset ainutlaatuisen tutkimusaineiston kertymiselle Hyvän kasvun 
avaimet -seurantatutkimuksessa. Osoitan myös erityisen lämpimät kiitokseni kaikille 
seurantatutkimukseen osallistuneille perheille, sillä heidän ansioitaan myös väitös-
tutkimukseni sai toteutua.  

Kasvatustieteiden tiedekunnasta kiitän lämpimästi Juhani Tähtistä, Mari Brober-
gia ja Niina Junttilaa. Heidän tutkimuksen alkuvaiheessa antamansa monet neuvot 
auttoivat jäsentämään tutkimusaihettani, ja sain arvokasta palautetta pohtiessani tar-
vittavaa vertaistuen mittaristoa.  

Kiitän lämpimästi Heikki Kinnaria, Sonia Lempistä ja Susanna Valkamaa kai-
kesta saamastani tuesta sekä usein hulvattomat mittasuhteet saaneista keskusteluista, 
joiden sivuvaikutuksena on syntynyt paljon naurua. Hanna Laaloa, Suvi Jokilaa ja 
Raakel Plamperia puolestaan kiitän kaikesta tuesta ja inspiroivista keskusteluista, 
joiden tuloksena syntyi myös kokonainen blogi. Jenni Tikkasta kiitän lämpimästi 
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monista tilastoneuvoista. Virve Murtoa kiitän lämpimästi lukuisista keskusteluista, 
tutkimukseni ja seminaariesitysten kommentoinnista. Miina Orellia kiitän lämpi-
mästi työni lukemista ja kommentoinnista. Tero Järvistä ja Markku Vanttajaa kiitän 
lämpimästi neuvoista, joita saattoi saada usein heti aamutuimaan, kun satuimme sa-
maan aikaan MoccaMasterin äärelle.  

Warm thanks to all wonderful international colleagues Junghyun Yoon, Kalypso 
Filippou, Xingguo Zhou, Elizabeth Eta, and Pamela Zoe Topalli. I feel very lucky to 
have the opportunity to meet you and learn from your kindness, positive attitude, and 
encouragement. You all truly have enriched my life and journey of the doctoral the-
sis. 

Kiitän lämpimästi kollegoitani Kristiina Ojalaa, Outi Lietzéniä, Reeta Lehtoa, 
Olli Suomista, Marja-Liisa Mäkelää, Marja Peuraa, Anna-Kaisa Berishaa ja Aino 
Nevalaista lukuisista yhteisistä arjen ja juhlan hetkistä, rönsyilevistä keskusteluista, 
lounasseurassa, kaikista neuvoista ja avusta, joita olen väitösprosessin aikana saanut. 
Tiedekunnan omaa KasvaBeat -yhtyettä kiitän lämpimästi musikaalisista elämyk-
sistä ja hengenravinnosta vuosien varrella.  

Väitöstutkimukseni loppuvaiheessa minulle avautuivat ovet työtehtävien ja ih-
misten pariin, keiden kanssa olen saanut oppia paljon uutta tutkijana. Kiitän lämpi-
mästi tästä mahdollisuudesta ja luottamuksesta energistä tiimiä Anu Warinowskia, 
Mirjamaija-Mikkilä Erdmannia ja Mirva Heikkilää. Mirjamaija-Mikkilä Erdmannia 
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Lopuksi kiitän lämpimästi vanhempiani Raijaa ja Tarmoa sekä siskoani Marikaa 
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1 Johdanto 

Isäksi tuleminen nousee juhlapuheissa merkitykselliseksi elämänvaiheeksi. Asian-
tuntijat korostavat, miten tärkeää on kohdata isät osana perhekeskeisiä palvelura-
kenteita ja miten isille suunnattu tuki on monin tavoin tärkeää isäksi kasvamisessa. 
Tästä huolimatta uutisvirtaan nousee myös hyvin toisenlainen kuva isäksi tulleiden 
kohtaamisesta sekä tukemisesta kasvattajina ja vanhempina. Isyydestä ja isien koh-
taamisesta kerrotaan myös poissaolon, sivuuttamisen ja näkymättömyyden sanoin. 
Ääriesimerkin korona-ajalta uutisoi YLE tammikuussa 2021 kertoessaan isästä, 
joka tiukoilla neuvolarajoituksilla pidettiin sairaalan parkkipaikalla. Teoksessaan 
Miehen kuolema: pohdintoja maskuliinisuudesta Juhani Brander (2020, 40) kysyy: 
”Osaavatko miehet ylipäätään pyytää apua muuta kuin soittamalla valenimien suo-
jissa Auttavaan puhelimeen tai Väestöliiton parisuhdekeskukseen. Kannustavatko 
ympäröivä kulttuuri ja sukupuolinormit tähän?” Miehenä oleminen ja isyys näyt-
tävät etsivän paikkaansa nyky-yhteiskunnassa ja aiheeseen otetaan myös hanakasti 
kantaa.  

Viime vuosikymmenet isätutkimus on ansiokkaasti esitellyt vähitellen muuttu-
van isyyden eri puolia ja tarkastellut isyyteen sitoutuneisuutta sekä isien osallistu-
mista lapsen kasvatukseen (esim. Eerola, 2015; Mykkänen, 2010). Tutkimustie-
dolle nykyisyydestä on ilmeinen tarve, jotta pystytään ymmärtämään isyyttä, isien 
asemaa ja sen muutosta nyky-yhteiskunnassamme. Pohjoismaista saadut tutkimus-
tulokset osoittavat yhä useamman isän entistä myönteisemmän asennoitumisen 
isäksi tulemiseen sekä sitoutumisen isyyteen raskausajalta alkaen (Johnsen ym., 
2017). Nykyisistä monet myös osallistuvat aktiivisesti lapsen kasvatukseen ja 
perhe-elämään. Samalla isät tarkastelevat isyyttään sekä isyyteen liittyviä odotuk-
sia laaja-alaisesti. (esim. Lewington ym., 2021.) Kapea-alaisen isyyskäsityksen ja 
sukupuolittuneiden roolien murtuessa isiin kohdistuu myös yhä enemmän odotuk-
sia (Huttunen, 2014).  

Isien aktiivinen osallistuminen perhe-elämään nähdään tärkeänä osana miesten 
ja naisten välistä myönteistä tasa-arvokehitystä. Siksi isät ovat keskeinen osa pikku-
lapsiperheiden tukemista koskevaa yhteiskunnallista keskustelua. Viime vuosina 
Suomessa on esitetty kannanottoja tarvittavista keinoista isien perhe-elämään osal-
listamiseksi. (Huttunen, 2014, s. 187–190; Huttunen & Eerola, 2016, s. 49–53.) 
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Muuttuvan isyyden ja isien perhe-elämään osallistamiseen tähtäävien keinojen 
rinnalla on tärkeää saada tietoa juuri isiltä itseltään isyyden tukemisesta ja siitä, mil-
laisia tuen mahdollisuuksia isillä on käytettävissä. Isälähtöinen tutkimus, erityisesti 
isien tuen tematiikkaa käsittelevä tutkimus, on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Tarve 
isien tukitematiikan saaman tuen tutkimukselle tunnistetaan laajasti, mutta useimmi-
ten osana tutkimuksen valtavirtaan kuuluvia äitilähtöisiä näkökulmia.  

Näitä tutkimustarpeita huomioiden väitöstutkimuksessa tarkastellaan isäksi tul-
leiden saatavilla olevia tuen lähteitä, suhtautumista vertaistukeen sekä vertaistuen 
tarpeita. Tutkimus ajoittuu isyyden, lapsen kolmeen ensimmäiseen vuoteen. Tavoit-
teena on lisätä ymmärrystä isien tuen tarpeista sekä isien saatavilla olevista tuen 
mahdollisuuksista kasvattajina. Isyyden ja isien tukimahdollisuuksien tutkiminen 
lapsen kasvattajina sijoittavat tämän väitöstutkimuksen osaksi kasvatustieteen ja per-
hetutkimuksen alaa, jossa isiin ja isyyteen kohdentuvaa tutkimustyötä on tehty pit-
kään (ks. Huttunen, 2001; Aalto, 2012; Eerola, 2015; Mykkänen, 2010). 

Väitöstutkimuksessa kasvatus ymmärretään sosiaaliseksi toiminnaksi, jota tar-
kastellaan isäksi tulleiden näkökulmasta. Kasvatuksella ajatellaan lähtökohtaisesti 
olevan kasvatettavalle hyviä seurauksia, jotka muokkaavat hänen, käsityksiään, 
asenteitaan tai toimintaansa (ks. Ikonen, 2000; Rinne ym., 2015). Kasvatuksen 
kohde ymmärretään tässä tutkimuksessa systeemisenä. Isyyttä tukemalla on mahdol-
lista vaikuttaa myönteisesti isien toimintaan kasvattajina. Tällä puolestaan on laa-
jemmin vaikutuksia perheisiin, joissa isät toimivat, sekä viime kädessä kasvatuksen 
kohteena olevan lapsen elämään. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota niihin vuoro-
vaikutusprosesseihin ja tukimahdollisuuksiin, joita isillä on käytettävissä.   

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on havaittu isien saaman tuen edistävän 
parhaimmillaan isien hoivaan osallistumista, isyyteen sitoutumista sekä laajemmin 
lapsen kehittymistä tai parisuhteen laatua (Doherty ym., 1998). Nämä tutkimustu-
lokset kertovat saadun tuen systeemisestä rakenteesta ja sidoksista, jossa isien saama 
tuki on yhteydessä perheenjäsenten vuoropuheluun, elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 
Näin ollen isäksi tulleiden vuorovaikutusprosessit, osallistuminen lapsen kasvatuk-
seen ja hoivaan ovat olennaisen tärkeitä niin isien itsensä kuin lapsen kannalta. Isiä 
ja isyyttä on tarkoituksenmukaista tukea tässä tehtävässä varhaisen vanhemmuuden 
aikana.  

Tukimahdollisuuksien rinnalla kysymys on myös perheiden ja isien resursseista, 
tarpeista ja halukkuudesta hyödyntää käytettävissä olevia tuen lähteitä isyyden, lap-
sen ja perheen parhaaksi (ks. Coleman, 1988; Putnam, 2000). Systeemiteoreettisesti 
tarkasteltuna isyyttä, lapsen kasvatusta ja hoivaa palvelevat arvot, tiedot, taidot ja 
käytännöt eivät ole yksinomaan moninaisten perheiden tai isäksi tulleiden valmista 
isyyden pääomaa. Sen sijaan isyyden pääoma ja tukimahdollisuudet kehittyvät yh-
teiskunnan eri järjestelmien tasoilla sekä sosiaalisen verkoston rakenteissa (Pleck, 
2010; Putnam, 2000).  
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Tuen lähteet voivat olla laajasti sijoittuneena eri tyyppisiin sosiaalisiin verkos-
toihin, yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin. Isyyteen vaikuttavat rakenteet 
voidaan paikantaa eri järjestelmien tasoille. Alkaen mikrojärjestelmistä, isäksi tul-
leiden perheenjäsenistä, ulottuen aina laajemmalle yhteiskunnan makrojärjestelmän 
tasolle. Näissä rakenteissa muodostuvat ne yhteisöjen sekä yksilöiden väliset vuoro-
vaikutus- ja läheissuhteet, jotka vaikuttavat isyyteen. Samalla muodostuvat myös 
edellytykset omaksua uusia isyyden sisältöjä, pääomaa, jonka avulla isät kasvattavat 
lasta. Isäksi tuleminen ja ensimmäiset vuodet pikkulapsiperheissä muodostuvat tär-
keäksi elämänkulun vaiheeksi, jossa saadulla tuella on erityinen merkitys, kun isyy-
delle ja lapselle avautuvat ainutkertaiset kehitysmahdollisuudet. (Bronfenbrenner, 
1986; Fitzgerald ym., 2020; Pleck, 2010.)  

Isäksi tulon ja isyyden merkitys varhaisina vuosina ymmärretään nykyisen isä-
tutkimuksen perusteella yhä paremmin osana pohjoismaista ja suomalaista hyvin-
vointiyhteiskuntaa. Isiä halutaan osallistaa ja tukea heidän aktiivista osallistumistaan 
heti perheen perustamisen alkuvaiheista lähtien. Toisaalta kasvavana huolena on 
myös kysymys siitä, ovatko perheiden perustaminen ja vanhemmuus eriytymässä 
yhä harvempien mahdollisuudeksi sekä miten ylläpidämme tasavertaisen vanhem-
muuden edellytyksiä nyky-yhteiskunnassa, jossa resurssit jakautuvat eri tavoin. Tar-
kastelun osaksi on tärkeää tuoda myös enenevässä määrin isälähtöisiä näkökulmia, 
jotta on mahdollista ymmärtää nykyisten pikkulapsiperheiden toimintaa ja esimer-
kiksi alhaisen syntyvyyden taustalla olevia ilmiöitä (ks. Hiilamo, 2020).  

Tutkimusten avulla on pyritty tunnistamaan isien perhe-elämään osallistumiseen 
vaikuttavia tekijöitä ja motiiveja sekä isille suunnattujen vapaiden käyttöä (esim. Ee-
rola ym., 2019). Ymmärtääksemme nykyisyyttä on hyödyllistä tehdä tarkastelua 
useilla tasoilla: niin yhteiskunnan, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kuin viime 
kädessä perheiden omien valintojen tasolla. Poliittisen päätöksenteon yhteydessä on 
etsitty perheen perustamista edistäviä keinoja. Näin ollen myös isiin ja isyyteen koh-
distuu entistä enemmän huomiota. Tämä näkyy esimerkiksi perhevapaissa, joihin on 
haettu erilaisia ratkaisumalleja isille korvamerkityillä vapailla, joilla kannustetaan 
isäksi tulleita osallistumaan vauvaperheen toimiin ja lapsen hoitoon. Tutkimukset 
puoltavat isille suunnattuja vapaita ja isien varhaista osallistumista (ks. esim. Lamb, 
2010). Varhainen osallistuminen luo edellytykset isä-lapsivuorovaikutussuhteen 
myönteiselle kehittymiselle. Kaikki isät eivät kuitenkaan käytä isille suunnattuja va-
paita riippuen esimerkiksi vallitsevasta perheen taloudellisesta tilanteesta (Duvander 
ym., 2019, s. 192–193; Eerola ym., 2019). Kysymys on myös työelämässä tarvitta-
vista muutoksista, jotta erityyppiset työsuhteet eivät muodostu vanhempien perheys-
tävällisten valintojen ja käytäntöjen esteiksi (Närvi, 2014).   

Isyyttä ja lapsiperheiden tukemista koskevat kysymykset ovat olleet tasaisin vä-
liajoin myös eri toimijoiden, kuten järjestöjen, huomion kohteena. Järjestöjen tavoit-
teisiin sisältyy usein halu edistää isien asemaa tai luoda isille suunnattua toimintaa 
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pikkulapsiperheissä. Väitöstutkimuksen alkuvaiheessa 2010-luvun taitteessa erityi-
sesti järjestökentän intresseissä oli isyyden kysymyksen ja isien aseman edistäminen. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri koordinoi valtakunnal-
lista Isä-hanketta vuosina 2010–2013. Isä-hankkeen tavoitteisiin lukeutui tasavertai-
sen vanhemmuuden, isyyden ja isän roolin tukeminen kasvattajana. Hankkeessa ha-
luttiin kehittää myös uusia isille suunnattuja toiminnanmuotoja ja yhtenä hankkeen 
kohderyhmänä olivat pikkulapsiperheiden isät. Isille haluttiin luoda esimerkiksi uu-
sia mahdollisuuksia verkostoitua, saada vertaistukea sekä ylipäätään tulla huomioi-
duksi tasavertaisesti äitien rinnalla osana neuvoloiden perhevalmennusta ja järjestö-
kentän perhekeskustoimintaa. Samalla kasvoi isistä kertovan tutkimustiedon tarve. 
Tämä rohkaisi aikanaan myös isälähtöisen väitöstutkimuksen tekemiseen.  

Isätutkimuksessa on monia vähäiselle huomiolle jääneitä isyyden sisältöjä, joista 
on arvokasta lisätä ymmärrystä siinä kontekstissa, jossa ne ilmenevät ja ovat ajan-
kohtaisia. Siksi myös isälähtöisellä isyyden tuen tematiikkaa käsittelevällä tutkimus-
tiedolla on tärkeä itseisarvo. Isäksi tuleminen aloittaa yksilöllisen elämänkulun pro-
sessin isyyteen kasvamisessa. Tutkimuksen avulla lisätään ymmärrystä isien tuen 
mahdollisuuksista ja merkityksestä pikkulapsiperheiden kontekstissa. Väitöstutki-
mus kohdentuu isyyden ensimmäisiin vuosiin ja vastaa tarkasteltaviin asioihin isien 
näkökulmasta käsin. 
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2 Isätutkimuksen konteksti, käsitteet 
ja teoriatausta 

Tässä luvussa tarkastellaan nykyiseen isätutkimukseen pohjautuvaa isyyden määrit-
telyä ja käsitteistöä, jonka on katsottu edesauttavan ymmärrystä isyydestä. Toiseksi 
käsitellään väitöstutkimuksen kannalta keskeistä tuen käsitteistöä, jota on aiemmissa 
tutkimuksissa hyödynnetty muun muassa tutkittaessa erilaisten perheiden ja van-
hempien tukea. Väitöstutkimuksen aiheen mukaisesti tarkastelu kohdentuu erityi-
sesti isien ja isyyden tukemista käsittävään tutkimukseen. Laajemmalle perheiden 
tukemista käsittävälle katsannolle on kuitenkin paikkansa etenkin niiltä kohdin, 
joissa isyyden tutkimus on vähäistä. Näin lukijalla on mahdollisuus muodostaa kä-
sitys isätutkimuksen nykyisistä tutkimustarpeista, joiden teemat linkittyvät isäksi 
tulleiden ja isyyden tukemiseen.  

Isäksi tullaan erilaisista taustoista käsin isyyden rakentuessa vaihtelevien resurs-
sien ja tuen varassa. Näitä lähtökohtia huomioiden väitöstutkimusta ohjaava teoreet-
tinen tulkintapohja on pyritty muodostamaan yksittäisiä osajulkaisuja laajemmaksi 
kokonaisuudeksi, joka palvellee tutkimustyön kokonaisuutta sekä tulosten ja johto-
päätösten tulkintaa. 

2.1 Suomalainen pikkulapsiperheen isyys tilastojen 
valossa 

Tutkimuskirjallisuus ja tilastot avaavat tutkimuksen kontekstina olevan pikkulapsi-
perheiden isyyden kuluneen vuosikymmenen suuntia ja nykynäkymää. Lapsiper-
heistä kertovan ajankohtaisen tilastoinnin perusteella isyys on paikannettavissa eri 
taustoihin, kuten ikäryhmiin, perhetyyppeihin, asumisjärjestelyihin tai alueellisiin 
eroihin (esim. Tarvainen ym., 2020). Tilastot kertovat myös muutoksen ankkuroitu-
misesta suomalaiseen pikkulapsiperheiden isyyteen. Kuten kuvio 1 osoittaa, pikku-
lapsiperheiden määrä on vähentynyt Suomessa koko 2010-luvun, mikä osaltaan ker-
too syntyvyyden laskusta. 
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Kuvio 1. Pikkulapsiperheet perhetyypin mukaan, joissa alle kolme vuotiaita lapsia 2010-luvulla 

(Suomen virallinen tilasto (STV): Perheet 2019). 

Pikkulapsiperheitä on tilastoissa määritelty eri perhetyyppeihin1, joissa on myös ha-
vaittavissa vaihtelua. Perheen määritteleminen on tutkimusten perusteella osoittau-
tunut moniulotteiseksi käsitteeksi, jolle on vaikea muodostaa yhtä yleispätevää mää-
ritelmää. Perinteinen ydinperheeseen pohjautuva määritelmä vallitsevana normina 
on saanut rinnalleen muita näkökulmia ja kritiikkiä (esim. Holtzman, 2005; Jallinoja 
ym., 2014; Yesilova, 2009). Tilastoissa pikkulapsiperheitä edustavat samassa talou-
dessa asuva aviopari, rekisteröity aviopari tai avopari, jolla on lapsia. Näistä pareista 
suurin osa muodostuu eri sukupuolta olevista. Aviopareja kuvaaviin perheisiin on 
tilastoitu saman sukupuolen rekisteröidyt parisuhteet ja vuodesta 2017 avioliittolain 
muutoksen myötä rekisteröidyt parit. Tilastojen perusteella isiä ja lapsia edustavat 

 
 

1  Tilastoperheiden perhetyyppeihin sisältyy myös rajoitteita, sillä tilastoperheet muodos-
tetaan väestörekisteritiedoista samassa taloudessa asuvista henkilöistä. Siten tilastot ei-
vät välttämättä tavoita täsmällisesti uusien perhemuotojen moninaisuutta, johon sisäl-
tyvät esimerkiksi erilaiset asumisjärjestelyt ja samaa sukupuolta edustavien avoparien 
perheet. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2019; Tarvainen ym., 2020). Tässä tutkimuk-
sessa tarkasteltaviin perhetyyppeihin lukeutuvat ydinperheet, jotka muodostuvat eri su-
kupuolta olevista, samassa taloudessa asuvista avo- ja aviopareista, joilla on yhteinen 
biologinen lapsi tai lapsia sekä uusperheistä, joita edustavat eri sukupuolta olevat, sa-
massa taloudessa asuvat avo- ja avioparit, joilla on isän tai äidin puolelta aikaisempia 
biologisia lapsia sekä yhteinen biologinen lapsi.   
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pikkulapsiperheet ovat pysyneet lukumäärältään marginaalisina koko 2010-luvun 
verrattaessa pikkulapsiperheiden määrään yhteensä.  

Kuvion 1 perhetyyppien ulkopuolelle jää tieto uusperheiden noin yhdeksän pro-
sentin osuudesta, jossa toisella puolisolla on aikaisempia alle 18-vuotiaita lapsia. Ti-
lastojen perusteella ensi kertaa isäksi tulleiden ikä on jatkanut hiljalleen nousua myös 
kuluneen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2019 isäksi tultiin keskimäärin 31,6 vuo-
tiaana, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 30,5 vuotta. (Suomen virallinen tilasto 
(SVT); Perheet, 2018; 2019.) 

Pikkulapsiperheiden isyydestä kertovien tilastojen lisäksi tutkijat ovat ansiok-
kaasti hahmottaneet tutkimuksissa isyyden sisältöjä pikkulapsiperheissä tarkastellen 
myös valtavirrasta poikkeavia isyyden ilmentymiä. Tutkimusten perusteella monet 
nykyisät antavat lapselle aiempaa enemmän hoivaa, osallistuvat kotitöihin ja viettä-
vät enemmän aikaa perheen kanssa. Samalla isätutkimukset ovat myös avanneet 
isäksi tulon ja isyyden merkityksellisyyttä nykyisien kertomana (Eerola, 2015; Myk-
känen, 2010).  

Isyyden ja äitiyden kohdalla ei voi puhua kaikilta kohdin tasavertaisesta kehityk-
sestä tai johdonmukaisesta äitiyden ja isyyden roolien lähenemisestä kohti jaettua 
vanhemmuutta (Huttunen, 2014; Närvi, 2014). Tutkimuskirjallisuuden perusteella 
muutokset voivat ilmetä hyvin eri tavoin, perhekohtaisesti, isän ja äidin koulutuksen, 
resurssien, ajankäytön sekä osin selektiivisten isyyden ja äitiyden roolien mukaan. 
Tällöin käytännössä odotukset, roolit ja toimet eivät näyttäydy samalla tavoin tasa-
vertaisina äitiyden ja isyyden näkökulmasta etenkään vanhemmuuden ensimmäisenä 
vuosina (ks. esim. Hiilamo, 2020). Aiemmissa tutkimuksissa on myös esitetty eri 
roolien ja töiden kumuloitumista äideille tilanteissa, joissa työssäkäynnin, perheen 
elättäjän ja kotitöiden tehtäviä hoitavat äidit osin kulttuuristen normien ja asenteiden 
ohjaamana. Vastaavasti isien kohdalla muutos näyttäytyy kapea-alaisempana vailla 
ulkopuolelta tulevia odotuksia ja asenteita. (Närvi, 2014; Sevon ym., 2016; Sorsa & 
Rotkirch, 2020.)  

Pikkulapsiperheiden isyyden eroavuuksista ja eri taustojen merkityksestä kerto-
vat myös ne tutkimukset, joissa esimerkiksi isien korkeamman ammattiaseman ja 
lapsen sanavaraston kehittymisessä havaittiin myönteinen yhteys (Lankinen ym., 
2020, s. 2085). On myös viitteitä siitä, että etenkin nuorten ja urbaanien, koulutettu-
jen isien joukosta löytyy isiä, joilla asettuminen hoivaisyyden tehtäviin sujuu luon-
tevasti (Paajanen, 2006). Isyyttä pikkulapsiperheissä on hankala kuvata yhdenmu-
kaisena ja eheänä ilmiönä, eikä se ole edes tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa 
ymmärrystä nykyisyydestä tukee ennemmin tutkimustyö, joka kykenee tunnista-
maan ja tarkastelemaan eri tavoin ilmenevää isyyttä myös pikkulapsiperheiden kon-
tekstissa (ks. Huttunen, 2014).  
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2.2 Muuttuva isyys ja isyyden käsite 
Isyys ilmenee arkipuheessa tuttuna käsitteenä, jossa isyydellä tarkoitetaan miehen 
vanhemmuutta, ja isällä viitataan tavallisesti lapsen miespuoliseen vanhempaan (Ee-
rola & Mykkänen, 2014; Pleck, 2010). Arkipuheessa määrittyvä isyys ei kuitenkaan 
kerro paljoakaan isyydestä ja isyyteen kytkeytyvistä muutoksista. Mikä isyydessä 
sitten on muuttunut ja miksi? Vastausta voidaan lähteä hakemaan isyyskäsitykseen 
kohdistuneista muutoksista tarkastelemalla, mitä isyyteen on katsottu kuuluvan ja 
miten isyys on ymmärretty eri aikakausina (ks. Aalto, 2012; Cabrera ym., 2000; Hut-
tunen, 2014; Korhonen, 1999). Tämä isyyden tarkastelu on tärkeää, sillä yhteiskun-
nassa vallitsevat isyyskäsitykset näyttävät luovan reunaehtoja isyyden määrittelylle. 
Samalla aikansa isyyskäsitysten hahmottaminen auttaa ymmärtämään isien aiempaa 
toimintaa ja isyyden ilmentymiä sekä sitä, miten nykyinen isäksi tuleminen ja pik-
kulapsiperheen isyys määrittyvät tutkimusten perusteella.  

Tutkimuskirjallisuuden perusteella isyyden muutoksella ja määrittelyllä on yh-
teyksiä vallitsevaan aikaan, historiaan ja kontekstiin (ks. Aalto, 2012; Huttunen, 
2014; Marsiglio ym., 2000). Tätä prosessia on hahmotettu kuviossa 2, jossa isyyden 
tarkastelussa painottuvat kansallisesta kontekstista nouseva isyyden muutos ja tutki-
muskirjallisuuteen perustuvat havainnot nykyisyydestä pikkulapsiperheissä. 

 
Kuvio 2. Tutkimuskirjallisuudesta hahmotettu muutosta kuvaava ymmärrys isyyskäsitysten, isyy-

den määrittelyn ja isyyden moninaisuuden välillä. 

Ymmärtääksemme isyyttä ja isyyskäsitykseen kohdistuneita muutoksia on myös 
tärkeä tunnistaa muita yhteiskunnassa ilmenneitä samanaikaisia muutoksia, joiden 
katsotaan olevan yhteydessä isyyskäsitysten uudistumiseen. Tutkijat ovat liittäneet 
isyyden muutokseen eri aikakausien ilmiöitä, kuten kasvavan individualismin, per-
heiden moninaisuuden, kaupungistumisen ja työelämän murroksen. Edellä mainit-
tujen ilmiöiden lisäksi naisten asemaan sekä sukupuolirooleihin ja äitiyteen koh-
distuneet muutokset ovat myötävaikuttaneet perinteisen isyyskäsityksen murene-
miseen. Tämän yhteiskunnallisen muutosprosessin seurauksena on syntynyt moni-
tulkintaisia ja paikoin keskenään ristiriitaisiakin isyyskäsityksiä. (Aalto, 2012; 
Huttunen, 2014.) Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelun keskiössä on muuttuva 
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isyyskäsitys itsessään. Näin ollen isyyskäsityksen taustalla vaikuttaneita laaja-alai-
sia, eri aikakausien ilmiöitä ei tässä yhteydessä avata lukijalle yksityiskohtaisem-
min.  

Perinteiselle isyyskäsitykselle on ollut ominaista verraten kapea-alainen mutta 
yksimielinen näkemys isyydestä. Tunnusomaista perinteiselle isyyskäsitykselle on, 
että isä on nähty rajatuista rooleissa, lähinnä perheen leiväntuojana (The Breadwin-
ner) ja etäälle jäävänä autoritaarisena perheen päänä (The Moral Teacher or Guide). 
Perinteinen isyyskäsitys perustuu isän ja äidin sukupuolittuneisiin rooleihin (The 
Sex-Role). (Cabrera ym., 2000; Lamb, 2010.) Suomessa yhdeksi perinteisen isyys-
käsityksen käännekohdaksi on määritelty 1960-luku. Tätä edeltäneeseen aikaan si-
sältyy perinteisen isyyskäsityksen ajanjakso, jolloin vallitsevia normeja ei juuri ky-
seenalaistettu. Kovin täsmällistä ajankohtaa on kuitenkin vaikea määritellä, koska 
isyyskäsityksen muutokseen ovat Suomessakin vaikuttaneet monet laajemmat il-
miöt, joita ei voida yhdistää vain yhteen vuosikymmeneen. (Aalto 2012; Huttunen, 
2014.) 

Keskeinen isyyskäsitystä muokannut tekijä on ollut perhekäsitteen sirpaloitumi-
nen, joka yhdessä naisten koulutustason nousun, työssäkäynnin ja kaupungistumisen 
myötä avasi vähitellen tilaa uudelle isyydelle (Aalto, 2012; Cabrera ym., 2000; Hut-
tunen, 2001, 2014, s. 182). Suomessa isyyden vaiheittain etenevän muutoksen en-
simmäiset vuosikymmenet on paikannettu 1950- ja 1970-lukujen välille. Prosessin 
seurauksena alkoi sukupuolittuneiden roolien merkitys vähitellen heiketä, jolloin 
avautui tilaa myös uudelle hoivaisyydelle (The new Nurturant) ja ylipäätään jaetulle 
vanhemmuudelle.  

Viimeaikaiset tutkimukset korostavat myös uudistuvan isyyden moninaista si-
sältöä ja kyseenalaistavat pelkistetyn jaon perinteiseen ja uudistuvaan isyyteen. Isät 
määrittelevät monia eri rooleja osaksi isyyttään, joilla on kytköksiä sekä perinteiseen 
että uudistuvaan isyyteen. Isyyttä määrittävät samanaikaisesti esimerkiksi leivän-
tuojan ja hoivaisyyden roolit sekä odotukset isien läsnäolosta. Lisäksi perinteisen ja 
uudistuvan isyyden välillä voi olla kytköksiä, jotka ilmenevät esimerkiksi omalta 
isältä tai laajemmin yhteisöltä tulevina odotuksina. (Cannito, 2020; Lewington ym., 
2021.) 

Isyyden muutokseen sisältyvien kehityskulkujen rinnalla niin kansalliset kuin 
kansainvälisetkin isätutkijat ovat määritelleet isyyttä ja isyyden eri muotoja uusien 
käsitteiden turvin pyrkimyksenään tarkastella ja tavoittaa isyyden moninaista sisäl-
töä (ks. Huttunen, 2001; Lamb ym., 1985; Cabrera ym., 2000; Lamb, 2010; Marsi-
glio ym., 2000). Samalla isyyttä ja isyyden merkitystä on tuotu teoreettisesti ja kä-
sitteellisesti yhä painokkaammin esille.  

Isyystutkija Jouko Huttunen (2001, s. 58) esittää isyyden määrittelemiseksi neljä 
isyyden muotoa: biologisen, sosiaalisen, juridisen ja psykologisen isyyden. Nämä 
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isyyden muodot yhdessä avaavat ylätason isyyden käsitettä. Vastaavia isyyden ulot-
tuvuuksia ja sidoksia eri perhetyyppeihin esiintyy myös kansainvälisten tutkijoiden 
määritelmissä (Marsiglio ym., 2000, s. 273).  

• Biologisella isyydellä tarkoitetaan nimensä mukaisesti miehen ja lapsen 
biologista suhdetta, jossa lapsi on saanut alkunsa miehen sukusoluista ja 
kantaa täten sekä miehen että äitinsä geeniperimää.  

• Isyyden käsitteeseen sisältyvä sosiaalisen isyyden ulottuvuus määrittyy 
lapsen kanssa asumisen sekä lapselle annetun ajan, hoivan ja huolenpi-
don kautta. Miehen läsnäolo lapsen kanssa ja esiintyminen erilaisissa so-
siaalisissa tilanteissa niin ikään sisältyy sosiaaliseen isyyden ulottuvuu-
teen (ks. Huttunen, 2001; Marsiglio ym., 2000). Perhemuodosta riippuen 
mies voi edustaa näin myös sosiaalista isyyttä ilman, että hän on lapsen 
biologinen isä. Tilanteissa, joissa biologinen ja juridinen isyyden ulottu-
vuus puuttuvat, voi olla tarkoituksenmukaista puhua miespuoleisesta ai-
kuisesta, isähahmosta, joka toimii lapsen kanssa antaen hänelle aikaansa 
(Huttunen, 2001, s. 63). Lapsen näkökulmasta katsottuna sosiaalinen 
isyys, eli läsnä oleva miespuolinen aikuinen voi muodostua merkityk-
selliseksi tekijäksi lapsen elämässä. 

• Juridisen isyyden ulottuvuus perustuu yhteiskunnassa vallitseviin lakei-
hin ja asetuksiin isyydestä. Juridinen isyys vastaa näin yhtäältä isyyden 
tuomiin velvollisuuksiin, toisaalta oikeuksiin, joista isällä on lapseen 
nähden. Juridisella isyyden välityksellä isyyden määrittelemisellä on si-
doksia yhteiskunnan rakenteisiin ja säädöksiin. Suomessa isyyslakia so-
velletaan isyyden toteamiseen ja vahvistamiseen sekä isyyden ku-
moamiseen (ks. Isyyslaki 11/2015).  

• Neljäntenä ulottuvuutena isyyden käsitteeseen sisältyy psykologinen 
isyys. Tällä tarkoitetaan tunnepohjaa ja kiintymystä, joka määrittyy vuo-
rovaikutuksessa isän ja lapsen välillä ja josta molemmat saavat tyydy-
tystä. Nykyisellään isyyden ulottuvuuksissa painottuu yhä enemmän so-
siaalinen ja psykologinen isyys. Nämä isyyden ulottuvuudet nostavat 
merkitystään moninaisten perheiden keskuudessa, joissa isyys on osal-
listuvaa ja hoivaavaa, eikä nojaa yksinomaan biologiseen isyyteen. (Hut-
tunen, 2014; Korhonen, 1999; Marsiglio ym., 2000.)  

Yksi keskeisistä isyyden hoivan ja läsnäolon puolestapuhujista on ollut kehityspsy-
kologi Michael E. Lamb. Hän on määrittänyt ja tarkastellut tutkimuksissaan isyyttä, 
isyyteen sitoutumisen (father involvement) ja vastuullisuuden (responsible) käsittein 
(ks. esim. Lamb ym., 1985; Day & Lamb, 2004; Lamb, 2010). Isyyteen sitoutumista 
kuvaavan käsitteen avulla isyyden tarkasteluun on liitetty isän 1) kiintymyksen ja 
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vuorovaikutuksen, 2) saatavuuden sekä 3) vastuullisuuden tekijät, jotka yhdessä 
muodostavat isyyteen sitoutuneisuutta kuvaavan kokonaisuuden (Lamb ym., 1985; 
Cabrera ym., 2000; Lamb 2010). Myöhemmin isyyteen sitoutuneisuuden määrittä-
mistä koskevia tekijöitä on myös kritisoitu niiden kapea-alaisuudesta. Tutkijat ovat 
esittäneet eri sitoutuneisuuden muotoja, kuten isän epäsuoran hoivan, vuorovaiku-
tustilanteiden taustalla tapahtuvan ajatustyön, abstraktilla tasolla tapahtuva valmis-
telu ja organisointi kohdentuen työn, perheen ja lapsen hyväksi. Osa abstraktille ta-
solle jäävistä sitoutuneisuuden muodoista on kuitenkin vaikeasti tutkittavissa (Haw-
kins & Palkovitz, 1999).   

Haasteista huolimatta isyyteen sitoutuneisuutta tarkastelevan tutkimuksen myötä 
on kertynyt sitoutuneisuuden eduista kertovaa tutkimusta. Tutkimusnäyttöä on niin 
isien kuin lapsen myönteisen kehityksen näkökulmasta. Lapsen myönteiseen kehi-
tykseen ovat yhteydessä isyyteen sitoutuneisuus, isän vuorovaikutussuhteessa an-
tama hoiva, läheisyys ja läsnäolo (esim. Fitzgerald ym., 2020; Lamb, 2010; Lewis & 
Lamb, 2003). Isyyden muutoksen myötä on isyyttä haluttu tarkastella ja määrittää 
yhä laaja-alaisemmin sen eri lähtökohdista käsin.   

Isyyden määrittelyssä on tunnistettavissa lähestymistapojen muutos perinteisestä 
(conventional) kohti laajenevaa, normeja rikkovaa ja epätavanomaisempaa (unconven-
tional) isyyden määrittelyä. Viimeksi mainittu epätavanomainen isyyden määrittely 
tunnustaa isyyden moninaisuuden, kompleksiset rakenteet ja kontekstin, joissa isyys 
ilmenee. On myös kysyttävä, missä määriin isyys on sosiaalisesti rakentunut konstruk-
tio (Marsiglio ym., 2000, s. 273–275). Avatakseen moninaisen isyyden rakentumista 
ja määrittymistä tutkijat pitävät hedelmällisenä tarkastella isyyttä yhtäältä eri yhteis-
kunnan tasoilla makroympäristössä, toisaalta yksilöiden tasolla mikroympäristössä, 
kuten eri perhetaustoissa ja eri rooleissa (Marsiglio ym., 2000, s. 287–288).  

Isyys ymmärretään myös tässä tutkimuksessa sisällöltään moninaisena ilmiönä, 
joka määrittyy isyyden eri ulottuvuuksista käsin. Tässä tutkimuksessa käytetyn isä-
aineiston, muuttujien ja tutkimusmenetelmien avulla tavoitetaan kuitenkin vain ra-
jallisesti vastaajina toimineiden isien isyyden eri ulottuvuuksia ja sisältöjä.  

2.3 Sosiaalinen tuki isätutkimuksessa 
Sosiaalista tukea (social support) on määritelty aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 
huomioiden tuen eri ulottuvuuksia ja sisältöjä. Sosiaalisen tuen määrittelyssä on pai-
nottunut yksilön tiedon merkitys niiden ihmisten saatavilla olosta, joihin voimme 
luottaa sekä jotka kertovat välittävänsä, arvostavansa ja rakastavansa meitä (Cobb, 
1976). Keskeisenä lähtökohtana sosiaaliselle tuelle on pidetty sen saatavuutta. Tietoa 
siitä, että tarvittaessa on joku jonka puoleen kääntyä. (Cobb, 1976; House, 1981; 
Finfgeld-Connett, 2005; Sarason ym., 1983.) Tieto sosiaalisen tuen saatavuudesta 
katsotaan myös vahvistavan yksilön kykyä sietää ja ratkaista kohtaamiaan ongelmia. 
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Yksilön käsitys saatavilla olevasta tuesta ja tukimahdollisuuksista edustaa tutkijoi-
den mukaan yhtä sosiaalisen tuen ulottuvuutta, jonka lisäksi käsitteeseen sisältyy to-
dellinen vastaanotettu tuki (House, 1981; Sarason ym., 1983; Wills & Shinar, 2000). 
Yksilön kannalta on tärkeää, että toivottu ja vastaanotettu tuki kohtaavat. Molemmat 
sosiaalisen tuen ulottuvuudet edellyttävät myös erityyppisiä mittareita näiden ulot-
tuvuuksien tutkimiseksi.  

Tutkijat ovat jäsennelleet sosiaalista tukea tuen tarkoituksen, sisällön ja muodon 
perusteella eri luokkiin (ks. Cohen & Wills, 1985; House, 1981; Finfgeld-Connett, 
2005; Sarason ym., 1983; Wills & Shinar, 2000):  

1. emotionaalinen tuki (empatia, rakkaus) 

2. välineellinen tuki (esimerkiksi konkreettinen lastenhoitoapu, taloudelli-
nen tuki) 

3. informatiivinen, tiedollinen tuki (esimerkiksi neuvot ja tieto kasvatusky-
symyksissä, ongelmien ratkaisemisessa) 

4. vertailutuki (esimerkiksi yksilön itsearvostuksen kannalta tarpeellinen tie-
totuki)  

Tässä tutkimuksessa sosiaalisen tuen muotoja, niiden saatavuutta ja tarvetta tarkas-
tellaan erityisesti isäksi tulleiden näkökulmasta. Sosiaalisen tuen merkitys yleisesti 
vanhemmuudelle, isyyteen sitoutumiselle ja lapsen kehitykselle on tunnistettu laaja-
alaisesti osana aikaisempia tutkimuksia ja teoreettisia malleja (Belsky, 1984; Bron-
fenbrenner, 1979,1986,1996; Doherty ym., 1998; Lamb, 2010; Pleck, 2010). Aikai-
semmista teorioista ja malleissa kuitenkin vain osa käsittelee suoraan juuri isien nä-
kökulmaa ja huomioi lähtökohtaisesti isyyden kysymyksiä ja sosiaalisen tuen mer-
kitystä isyydelle. Moniin teorioihin ja käsitteellisiin malleihin sisältyvät kuitenkin 
mahdollisuudet tarkastella isyyttä ja sosiaalista tukea. (ks. Bronfenbrenner, 1981; 
Doherty ym., 1998; Pleck, 2010.) 

Vanhemmaksi tuleminen on tunnistettu elämäntapahtumaksi, jonka seurauksena 
myös sosiaaliset kontaktit ja sosiaalisen tukiverkoston rakenteet muuttuvat. Van-
hemmaksi tulleiden tukiverkoston on havaittu kapenevan vanhemmuuden ensim-
mäisinä vuosina (Bost ym., 2002, s. 526). Tukiverkoston muutoksista huolimatta so-
siaalisella tuella ja läheisillä ihmissuhteilla on keskeinen merkitys pienten lasten 
vanhemmille. Lapsen syntymän myötä sosiaalisen tuen ja avun merkitys muodostu-
vat uudenlaisista lähtökohdista. Etenkin ensimmäisen lapsen perheissä huomio kes-
kittyy usein alkuvaiheessa vanhemmuutta lapsen hoitoa koskeviin kysymyksiin. 
(Bost ym., 2002; Kalmijn, 2012; Wrzus ym., 2013.) Tämä ilmenee siinä, millaisissa 
asioissa vanhemmat etsivät perheen ulkopuolista tukea. Vanhempien huomio koh-
dentuu ensisijaisesti henkilöihin, jotka pystyvät vastaamaan vanhemmuuden ja lap-
sen hoidon kysymyksiin.  
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2.3.1 Sosiaalinen verkosto ja sosiaalisen tuen verkosto 
Sosiaalisella verkostolla (social network) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä sosi-
aalisia suhteita ja sidoksia, joita yksilöllä on toisiin ihmisiin tai ryhmiin. Sosiaaliseen 
verkostoon voi lukeutua esimerkiksi sukulaisia, ystäviä ja naapureita sekä muita yk-
silön merkityksellisinä pitämiä tahoja, joiden kanssa hän on vuorovaikutuksessa. So-
siaalinen verkosto on jokaisella yksilöllä ainutlaatuinen, eri ihmisistä ja ryhmistä ke-
hittyvä kokonaisuus, jonka katsotaan muotoutuvan yksilön toiminnan ja vallitsevan 
elämänpiirin vaikutuksen alla. (ks. esim. Cochran & Niego, 1995; Wrzus ym., 2013.) 
Lähtökohtana sosiaalisen tuelle on sosiaalisen verkoston olemassaolo, joka ei itses-
sään vielä takaa sosiaalista tukea, mutta luo edellytykset tuen saatavuudelle myös 
isyyden kysymyksissä. 

Tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota vanhemman sosiaaliseen ver-
kostoon kuuluvien henkilöiden määrään, koska potentiaalisten tuen lähteiden mää-
rän ollessa suurempi yksilö ei ole niin riippuvainen yksittäisistä tuen lähteistä (Co-
hen & Wills, 1985; Riley, 1993; Riley & Cochran, 1985, s. 277). Tämän lisäksi lu-
kuisammat tuen lähteet voivat vastata monipuolisemmin yksilön sosiaalisen tuen tar-
peisiin. Verkostoon kuuluvien potentiaalisten tuen lähteiden lisäksi on kiinnitetty 
huomiota siihen, missä määrin yksilön tuen tarpeet ja tuki kohtaavat (Riley & 
Cochran, 1985).  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on nähty tarpeellisena liittää sosiaalisen verkoston 
yhteyteen käsite sosiaalisen tuen verkosto (social support network). Tällä viitataan 
niihin sosiaalisiin suhteisiin ja sidoksiin, joiden kautta yksilö saa tukea tarvitse-
miinsa asioihin (Melson ym., 1993, s. 170). Sosiaalisen tuen verkosto jäsentyy raja-
tummin ja vaihtelee sen mukaan, millaisista tuen tarpeista on kysymys. Siten saata-
villa oleva sosiaalisen tuen verkosto muodostuu myös vanhemmuuden, isyyden ja 
lapsen hoitoon liittyvissä kysymyksissä usein rajatummin verrattuna yksilön kaik-
kiin potentiaalisiin kontakteihin sosiaalisessa verkostossa (Melson ym.,1993; Riley 
& Cochran, 1985; Sarason ym., 1983).  

Kaikki tutkijat eivät pidä puolisoiden välistä tukea sosiaalisena tukena, jolloin 
on nähty tarkoituksenmukaisena jäsentää tuen lähteitä perheen sisäisiin (intra-fami-
lial) ja ulkoisiin (extra-familial) lähteisiin. Perheenjäseniä, jotka asuvat samassa ta-
loudessa ei lasketa perheen ulkoisiin lähteisiin. Samassa taloudessa asuvien perheen-
jäsenten keskinäisten sosiaalisten suhteiden on katsottu muodostuvan erilaisiksi ul-
kopuolisiin lähteisiin verrattuna (Cochran & Brassad, 1979; Cochran & Niego, 1995, 
s. 126). Perheen sisäisten tuen lähteiden kohdalla puolisoiden keskinäisen tuen hyö-
tyjä ja yhteyksiä on nostettu esiin niin äitien kuin isienkin näkökulmasta (Belsky, 
1984). Isien puolisolta saaman tuen on katsottu olevan yhteydessä isän rooliin, osal-
listumiseen ja isyyteen sitoutuneisuuteen pikkulapsiperheissä (Doherty ym., 1998). 
Perheen ulkopuolisen tuen verkoston kautta saatavalla sosiaalisella tuella ja tuen 
muodoilla on todettu tutkimuksissa olevan yhteyksiä vanhempana toimimiseen sekä 
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vuorovaikutukseen vanhemman ja lapsen välillä. Perheen ulkopuolisen tuen merki-
tys voi näyttäytyä isillä ja äideillä eri tavoin. Tutkimusten perusteella isien käytettä-
vissä olevat perheen ulkopuolisten tukimahdollisuudet voivat jäädä äitejä vähäisem-
miksi. (ks. esim. Belsky, 1984; Melson ym., 1993, s. 179; Leinonen ym., 2003, s. 
416.)  

Sosiaalisen tuen ja sosiaalisen verkoston eri tuen lähteiden jaottelu voi auttaa 
jäsentämään ja fokusoimaan tutkimusta. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että kate-
gorisina nämä jaottelut eivät aina tavoita sosiaalisten suhteiden eri puolia ja moni-
naista sisältöä (Cochran & Niego, 1995). Tässä tutkimuksessa perheen sisäisillä ta-
hoilla tarkoitetaan samassa taloudessa asuvaa ydin- tai uusperheen puolisoa. Vastaa-
vasti perheen ulkopuoliset tahot muodostuvat ydin- ja uusperheen asuintalouden ul-
kopuolisista lähteistä. 

2.3.2 Viralliset ja epäviralliset tuen lähteet 
Sosiaalista tukea on tutkimuskirjallisuudessa jaoteltu ja määritelty sen mukaan, kat-
sotaanko tuen muodostuvan virallisista (formal support) vai epävirallisista (informal 
support) tuen lähteistä (House, 1981; Dennis, 2003). Virallisilla tuen lähteillä tarkoi-
tetaan erilaisia yhteiskunnan julkisten palveluiden tai kansalaisjärjestöjen edustajia 
ja työntekijöitä, jotka sijoittuvat perhepalveluiden sosiaaliseen verkostoon ja työs-
kentelevät esimerkiksi neuvoloissa, sosiaalitoimessa tai perhetyössä. Ominaista vi-
rallisille tuen lähteille ja näitä edustaville henkilöille on myös heidän oman alansa 
asiantuntemus ja tähän sisältyvä tehtäväkokonaisuus, josta käsin he ovat valmiita 
antamaan tukea sitä tarvitseville (Dennis, 2003). 

Epävirallisilla tuen lähteillä taas tarkoitetaan niitä yksilön sosiaaliseen verkos-
toon kuuluvia sidoksia ja tahoja kuten sukulaisia, naapureita, ystäviä ja muita mer-
kityksellisiä tahoja, joiden kautta yksilö voi saada sosiaalista tukea (Dennis, 2003; 
House, 1981). Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet sekä virallisen että epävi-
rallisen tuen merkityksen erilaisten perheiden sosiaalisen tuen lähteinä (Rautio, 
2013; Wissö & Plantin, 2015). Tutkimusten mukaan perheet hyödyntävät useimmi-
ten epävirallisia tuen lähteitä, mikäli perheen käytettävissä oleva sosiaalinen ver-
kosto sen vain mahdollistaa (Finfgeld-Connett, 2005; House, 1981). Epävirallisista 
tuen lähteistä isovanhempien merkitys on osoittautunut tärkeäksi pikkulapsiperheille 
(Danielsbacka ym., 2015). Kokemus isovanhemmuudesta osana pikkulapsiperhei-
den elämää näyttää myös vaihtelevan isovanhempien omien resurssien, ikääntymi-
sen ja terveydentilan näkökulmasta (Maijala ym., 2013).       

Tutkimuskirjallisuudessa vertaistuen käsite (peer support) on liitetty sosiaalisen 
tuen yhteyteen ja siten kyseessä on yksi tukemisen ja toiminnan muoto, jossa on 
tavoitteena toisten auttaminen sekä viime kädessä yksilön hyvinvoinnin edistämi-
nen. Mead, Hilton ja Curis (2001, s. 135) kuvaavat vertaistukea henkilöiden väliseksi 
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vastavuoroiseksi järjestelmäksi, joka mahdollistaa avun antamisen ja vastaanottami-
sen. Vertaistukeen sisältyviä tuen lähteitä on myös jäsennetty virallisiin ja epäviral-
lisiin tuen lähteisiin. Tutkimuskirjallisuudessa vertaistukea on jäsennelty epäviralli-
siin vertaisten keskinäisiin, vapaamuotoisiin oma-apuryhmiin sekä viralliseen asian-
tuntijavetoiseen vertaistukeen ja vertaisten ryhmiin (ks. esim. Dennis, 2003, s. 322). 
Kasvokkain tapahtuvan vertaistoiminnan lisäksi vertaistoimintaan on liitetty virtu-
aalisia vertaistuen muotoja ja keskustelufoorumeita, jotka mahdollistavat vanhem-
muuden kysymysten käsittelyyn vertaisten kanssa (Dennis, 2003; Niela-Vilén ym., 
2014; Thomson-Salo ym., 2017). 

Vertaistuelle on tunnusomaista keskinäinen kunnioitus ja vastuu sekä yhtenevä 
näkemys tuen hyödyllisyydestä. Vertaistuessa auttaminen ja tukeminen katsotaan 
pohjautuvan kokemustietoon ja ymmärrykseen, joka on syntynyt esimerkiksi saman-
kaltaisten elämäntilanteiden ja tapahtumien seurauksena. Nämä samankaltaiset ko-
kemukset ja elämäntapahtumat luovat perustan vertaisuudelle sekä vertaisten koke-
musten jakamiselle yksilöiden välillä. Vertaisilta tämä edellyttää halukkuutta vuoro-
vaikutukseen, jonka yhteydessä yhteisiä kokemuksia kuunnellaan ja ollaan valmiita 
jakamaan.  

Vertaistukea on hyödynnetty yksilöiden kohdatessa vaikeita elämäntilanteita, 
esimerkiksi sairauksia. Tämän lisäksi vertaistukea on hyödynnetty elämänmuutosten 
yhteydessä kohdentuen esimerkiksi esikoistaan odottaviin perheisiin, varhaiseen 
vanhemmuuteen ja isyyden tematiikkaan (Pietilä-Hella, 2010; Sourander ym., 2021; 
Thomson-Salo ym., 2017; Viljamaa, 2003). Toisaalta juuri isien osallistamiseksi tar-
vittaisiin lisää toimia, etenkin kun vanhempien vertaisryhmät voivat tarjoa uusia 
mahdollisuuksia laajentaa sosiaalisia verkostoja vanhemmuuden kontekstissa 
(Lefèvre ym., 2016). Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että vertaistukea on hyö-
dynnetty kohdattujen ongelmien yhteydessä, mutta myös ennaltaehkäisyn näkökul-
masta, kun halutaan edistää puolisoiden välistä suhdetta tai yhteisvanhemmuutta 
(Kerstis ym., 2018; Thomson-Salo ym., 2017). Aiempien tutkimusten perusteella 
isillä on myönteisiä kokemuksia heille suunnatun perhevalmennuksen ja isäryhmien 
hyödyistä (Pietilä-Hella, 2010, s. 119–130). Toisaalta tutkimuksissa on ilmennyt eri 
tuen muotojen kohdalla erityisesti tietotuen tarpeen nousevan vanhemmuuden kysy-
myksissä isille tärkeämmäksi kuin vertaistuen tarpeen (Viljamaa, 2003, s. 86). On 
myös havaittu isien vertaisten kanssa jakamien kokemusten lisäävän ymmärrystä 
muutoksista, joita esimerkiksi lapsen odotusaika perheeseen tuo (Johnsen ym., 2017, 
s. 230). 

Kysymys voi olla myös siitä, millaisten tuen sisältöjen ja muotojen varaan isä-
ryhmiä ja vertaistukea rakennetaan. Isät voivat hyötyä erityyppisistä vertaistoimin-
nan muodoista, jolloin esimerkiksi asiantuntijavetoisessa vertaisryhmässä koke-
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neempi asiantuntija voi ohjata vertaisten työskentelyä ja antaa oman asiantuntemuk-
sen pohjalta neuvoja ja tukea osana ryhmän toimintaa. Toisaalta tämä ei poissulje 
sitä, etteikö isien keskinäisellä tuella ja vuoropuhelulla olisi merkitystä.  

2.4 Isien tuen rakentuminen ekologisen ja 
sosiaalisen pääoman teoreettisessa 
viitekehyksessä 

Teoriaa käsittelevä kirjallisuuskatsaus sisältää väitöstutkimuksen yksittäisiä osajul-
kaisuja laajemman teoreettisen viitekehyksen pyrkien muodostamaan tulosten ja joh-
topäätösten kannalta tutkimuskokonaisuutta palvelevan teoreettisen tulkintapohjan. 
Tutkijat korostavat, että vanhemmuuteen kytkeytyviä teorioita ja teoreettisia malleja 
tulisi tarvittaessa kehittää, jotta voidaan vastata perheiden ja isyyden moninaisiin il-
menemismuotoihin (Cabrera ym., 2000). Pikkulapsiperheiden isyyteen kytkeytyvät 
tukimahdollisuudet voivat paikantua erityyppisiin tuen verkostoihin ja lähteisiin. 
Isien tukimahdollisuuksia tarkasteltaessa huomioidaan myös erilaisia taustatekijöitä, 
kuten tutkimuksessa edustettujen perhemuotojen sekä sosiaalisista ja taloudellisista 
resursseista kertovien tekijöiden mahdolliset yhteydet tuen tarpeisiin. Näin ollen on 
tärkeää tuoda esiin tähän tarkasteluun soveltuvia teoreettisia näkökulmia. 

2.4.1 Ekologinen teoria 
Bioekologisen teorian ansioihin lukeutuu nimensä mukaisesti perimän ja ympäristön 
tunnistaminen sekä tunnustaminen yksilön kehittymiseen vaikuttavina tekijöinä. 
Bronfenbrennerin kehittämän ekologisen teorian juuret juontavat Kurt Lewinin kent-
täteoriaan ja kehityspsykologiaan. Alun perin Bronfenbrennerin (1977, 1979) teori-
assa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelu keskittyi kaikkiaan neljälle 
teoriaan sisältyneelle systeemin tasolle; mikro-, meso-, ekso- ja makrotasolle. 

Bronfenbrenner katsoo yksilön toiminnan yltävän ympäristössä ilmeneville eri 
tasoille ja korostaa samalla kehityksen keskeisenä päämääränä olevan tasapainon 
saavuttaminen yksilöä ympäröivän systeemin kanssa (esim. Bronfenbrenner, 1996). 
Yksilön kehittyminen tapahtuu eri tasoilla vuorovaikutusprosesseissa ympäristön 
kanssa. Yhtäältä yksilön pyrkimyksenä on sopeutua vallitsevaan ympäristön tilaan 
ja toisaalta auttaa ympäristöä muuttumaan yksilölle sopivaksi. Perhe ja vanhemmat 
muodostavat lapsen kehityksen kannalta yhden keskeisistä ympäristöistä ja ekologi-
sen teorian kiinnostuksen kohteista. Siksi perheen ulkopuolisilla ympäristöillä, nii-
den vuorovaikutuksella ja sidoksilla perheisiin on merkitystä paitsi perheille ja van-
hemmille itselleen, ennen muuta lapselle (Bronfenbrenner, 1986; Bronfenbrenner & 
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Morris, 2006). Näin ollen pikkulapsiperheissä lapsen kasvatustoiminta ja vanhem-
muuden tukeminen muodostuvat niin perheen sisäisen kuin ulkopuolisen ympäristön 
vaikutusten alaisuudessa ulottuen eri systeemien tasoille.  

Bronfenbrennerin teorian keskiössä ovat lapsi ja lapsen kehitys, mutta teoria 
avaa mahdollisuudet tutkia myös muita perheenjäseniä tai perhettä ympäröiviä ta-
hoja (Hurme, 2014, s. 60). Ekologista teoriaa sovellettaessa on käyty myös kriittistä 
tarkastelua teorian lähtökohdista, sovellettavuudesta ja tarvittavista käsitteellisistä 
täsmennyksistä kasvatustieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Tämä tarkastelu koh-
dentuu muun muassa kehityksen ja kasvatuksen välisiin käsitteellisiin eroavuuksiin 
(Hurme, 2014; Härkönen, 2008, s. 24–26).  

Teoreettiset lähtökohdat huomioiden ekologista mallia on hyödynnetty laaja-
alaisesti tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu lasten kehitystä ja kasvua sekä hahmo-
teltu esimerkiksi perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä (ks. esim. Cabrera ym., 2014; 
Orell, 2020; Hakyemez-Paul, 2019; Tonttila, 2006). Kokonaisuudessaan kysymyk-
seen tulevat prosessit, joissa yksilö toimii ja kasvaa yhteiskunnan jäseneksi. Näihin 
näkökulmiin sisältyen ekologinen malli antaa väitöstutkimukselle viitekehyksen tar-
kastella ja hahmottaa isien lapsen kasvatukseen ja hoivaan sekä laajemmin isyyteen 
sisältyviä tukiverkostoja ja tuen lähteitä. Isien tukeutumisen prosessit muodostuvat 
vuorovaikutuksessa isiä ympäröivistä systeemeistä käsin. Tässä eri tasot kattavassa 
viitekehyksessä ja vuorovaikutusprosesseissa voidaan katsoa kehittyvän myös uusia 
isyyden, lapsen kasvatuksen ja hoivan edellytyksiä.   

Bronfenbrennerin (2017, s. 264) mukaan mikrojärjestelmä muodostuu yksilön 
välittömään ympäristöön paikantuvista tärkeistä ihmisistä, jotka muodostavat eri 
ominaisuuksiensa pohjalta edellytykset yksilön kehittymiselle. Bronfenbrenner 
myös täsmensi alkuperäistä mikrojärjestelmää koskevaa määrittelyään, jotta yksi-
lön lähiympäristöön kuuluvien tärkeiden ihmisten henkilökohtaiset ominaisuudet 
tulisivat huomioiduksi. Näin ollen täsmennetty mikrojärjestelmiä koskeva määri-
telmä on seuraava: ”Mikrojärjestelmä on toimintojen, roolien ja henkilöiden välis-
ten suhteiden muoto, jonka kehittyvä henkilö kokee tietyssä konkreettisessa, tietyt 
fyysiset ja aineelliset piirteet omaavassa ympäristössä ja joka sisältää muut henki-
löt, joilla on tunnusomaiset temperamentin, persoonallisuuden ja käsitysjärjestel-
mien piirteet.” (Bronfenbrenner 2017, s. 264.) Mikrojärjestelmiin, joissa pikkulap-
siperheiden isät toimivat ja ovat suoraan osallisena, voivat muodostua perheen, lä-
hisukulaisten, ystävien, naapuruston, neuvolan, päiväkodin tai eri järjestöjen isä-
ryhmien yhteyteen.  

Bronfenrennerin systeemisiin tasoihin lukeutuva mesojärjestelmä muodostuu 
mikrojärjestelmien välisistä keskinäisistä suhteista. Siten myös potentiaalisen kehi-
tyksen lopputulokseen vaikuttavat ne sidokset, roolit ja toimet, joiden osalta yksilö 
on edustettuna eri mikrojärjestelmissä. Huomattavaa on myös se, että eri mikrojär-
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jestelmissä toimiseen voi sisältyä jännitteitä ja tarvetta tasapainottaa erilaisia tavoit-
teita esimerkiksi vanhemmuuden ja työelämän sisältöihin kytkeytyen (Bronfenbrenner, 
1996). Mesojärjestelmä kattaa näin useamman mikrojärjestelmän, kuten esimerkiksi 
perheen, neuvolan, päivähoidon tai työpaikan välisiä suhteita ja sisältöä.  

Eksojärjestelmä muodostuu vähintään kahdesta ympäristöstä sekä niiden väli-
sistä prosesseista ja yhteyksistä käsin. Eksojärjestelmään voi kuulua myös ympäris-
töjä, joissa yksilö ei ole suoraan edustettuna, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat eri 
tapahtumien valossa siihen ympäristöön ja prosesseihin, joissa yksilö toimii. (Bron-
fenbrenner, 1986, 1996, s. 237; 2017, s. 264–265.) Näin ollen isäksi tulleiden edus-
tamiin välittömän ympäristön prosesseihin vaikuttavia epäsuoria tapahtumia voi 
muodostua esimerkiksi isäryhmissä, joissa isä ei ole itse osallisena. Isät voivat kui-
tenkin saada tietoa isäryhmien toiminnasta ja sisällöistä esimerkiksi omilta ystävil-
tään, mikä lopulta vaikuttaa isien omaan toimintaan.   

Yksilöstä uloimpana ja samalla kauimpana vaikuttaa laajin ekologiseen viiteke-
hykseen sisältyvä ympäristön osa, makrojärjestelmä. Bronfenbrenner (2017) päätyi 
myöhemmin korjaamaan mikrojärjestelmän lisäksi myös makrojärjestelmän määri-
telmää seuraavasti: 

Makrojärjestelmä on tietylle kulttuurille, alakulttuurille tai muulle laajemmalle 
sosiaaliselle kontekstille tunnusomaisten mikro-, meso- ja eksojärjestelmien kai-
ken kattava muodostelma, missä erityisesti otetaan huomioon kuhunkin näistä 
järjestelmistä sisältyvät kehitystä kiihdyttävät käsitysjärjestelmät, voimavarat, 
vaarat, elämäntavat, mahdollisuusrakenteet, elämänkulun vaihtoehdot ja sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen muodot. Makrojärjestelmän voidaan ajatella olevan tie-
tyn kulttuurin, alakulttuurin tai muun laajemman sosiaalisen kontekstin yhteis-
kunnallinen jäljennös. (Bronfenbrenner, 2017, s. 266.) 

Makrojärjestelmille tunnusomaisten piirteiden lisäksi niiden keskeisenä ominai-
suutena on historiallinen ulottuvuus, jossa käyttäytymis- ja käsitysmallit siirtyvät su-
kupolvien välillä, ja jotka voivat edelleen myös kehittyä omiksi alakulttuureikseen 
(Bronfenbrenner, 1996). Bronfenbrenner (1996) kehottaa tarkastelemaan kulloisen-
kin makrojärjestelmän yhteydessä sille ominaisia arvoja, kulttuuria, elämäntapoja ja 
muita erityispiirteitä, jotka erottavat ne muista makrojärjestelmistä. Tämä on tärkeää 
myös siksi, että voidaan erottaa ne viiteryhmät, jotka jäävät vain käsitteelliselle ta-
solle vailla samankaltaisista arvoista, voimavaroista ja elämäntavoista kumpuavaa 
selitysvoimaa ilmentäen samalla makrojärjestelmän olemassaoloa. Tämän prosessin 
seurauksena niistä voi Bronfenbrennerin mukaan sisältyä määrättyjä alakulttuureita, 
joita yhdistävät tietyt taloudelliset ja sosiaaliset resurssit (Bronfenbrenner, 2017).  
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Osana ekologista viitekehystä Bronfenbrenner (1979, 1986, s. 735–738) nostaa 
esille perheisiin kytkeytyviä sosioekonomisia tekijöitä, kuten ammattiaseman, per-
heen tulostason ja työllisyystilanteen, jotka voivat muokata kehityksen suuntaa ja 
sisältöä (ks. myös Bronfrenbrenner, 1996). Siksi näiden tekijöiden liittäminen osaksi 
perheisiin kohdentuvaa tarkastelua voi johtaa parempaa ymmärrykseen tutkittavasta 
kehitysprosessista.   

Ekologisen teorian ytimessä oleva kehitys merkitsee muutosta, jonka perusteella 
Bronfenbrenner jatkokehitteli ja täsmensi alkuperäistä kaavaa sisällyttäen siihen ai-
katekijän, jolloin kehitystä kuvaava kaava muotoutui seuraavasti: 

 
Dt = f(t – p) (PE)(t – p) 

 
Kehitys (D) muodostuu henkilön (P) ja ympäristön (E) lopputuloksena (f). Kehitty-
mistä osoittava muutos voidaan havaita määrätyssä ajassa tai useampana ajanjak-
sona, joita kaavan alaindeksi (t – p) kuvaa (Bronfenbrenner, 2017, s. 223–224). Muu-
toksen katsotaan syntyvän määrättynä kautena tai kausina sekä henkilöön että ym-
päristöön paikantuvien yhdessä toimivien voimien lopputulemana.  

Bronfenbrennerin teoriaan sisältyvä aikatekijä mahdollistaa eri ajanjaksojen 
sekä niihin sisältyvien muutosprosessien tarkastelun pitkittäistutkimuksissa. Kro-
nosysteemiä käsittävät ajan ulottuudet sijoittuvat eri tasoille mikroaikaan, me-
soaikaan ja makroaikaan (Bronfenbrenner, 2017; 1986, s. 724, 732–734; Bron-
fenbrenner & Morris, 2006). Muutosprosessit voivat myös ilmetä eri tavoin ja eri-
laisten voimien lopputulemana, jolloin esimerkiksi lapsen kasvaessa uudenlaiset si-
sällöt muodostuvat ajankohtaisiksi. Tällöin lapsen näkökulmasta tarkasteltuna mik-
rojärjestelmään lukeutuvan isän on uudistettava vuorovaikutuksen, hoivan ja kasva-
tuksen sisältöjä vastatakseen lapsen tarpeisiin ja sopeutuakseen lapsen kehitysvai-
heisiin, joissa ilmenee uusia tekijöitä. Ekologisessa teoriassa muutosprosessin sisältö 
ja määrättynä aikana havaitut tulokset uusiutuvat niin lapsen kuin ympäristönkin nä-
kökulmasta.  

Lerner ja kollegat (2009, s. 58–65) muistuttavat pitkittäistutkimusten yhteydessä 
Bronfrenbrennerin kronosysteemiin sisältyvistä tutkimuksellisista haasteista huomi-
oiden eri aikaulottuvuuksia, kuten yksilön elämänkulkua ja tapahtumia sekä laajem-
min yhteiskunnan tapahtumia (ks. myös Bronfenbrenner & Morris, 2006, 796, 
s. 821–822). Pitkittäisasetelmista huolimatta saattaa olla vaikea tavoittaa ja yhteen 
sovittaa eri aikaulottuvuuksia, etenkin yhden tutkimuksen pohjalta. Kyseeseen voi-
vat tulla erityyppiset kronosysteemien tasot (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Tä-
män tutkimuksen näkökulmasta mikroaikaa voisivat kuvata esimerkiksi yksittäiset 
isän tukeutumista tai vauvan hoivaa koskevat tapahtumat. Vastaavasti pidempiä 
ajanjaksoja käsittävä mesoaika muodostuisi isän tukeutumisen sisällöistä tai lapsen 
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hoivasta määrättyinä viikkoina tai kuukausina. Makroaika puolestaan avaa laajem-
man ajanjakson, kuten sukupolvien ajan tai esimerkiksi yhteiskunnassa eri vuosi-
kymmenten yhteyteen paikantuvat eri isyyskäsityksiä edustavat ajanjaksot. Näin 
kronosysteemiin sisältyvät erilaiset tasot voivat edellyttää myös hyvin erityyppisiä 
mittausvälejä ja niiden yhteensovittamista ilmiöiden tutkimiseksi. 

Väitöstutkimuksen fokus on isyydessä ja isäksi tulleiden tuen tarpeissa, joita tar-
kastellaan ekologisessa viitekehyksessä. Bronfenbrennerin teoriaa soveltaen kehitys 
ja muutosta edistävät voimat voivat muodostua henkilöön, eli isään (P) ja ympäris-
töön (E) paikantuvien tekijöiden lopputulemana (f). Kronosysteemiin sisältyvä tar-
kastelujakso kohdentuu tässä tutkimuksessa tutkittavien isäksi tulleiden lapsen syn-
tymän jälkeisiin kolmeen ensimmäiseen ikävuoteen. Ajallinen tarkastelu kohdistuu 
erityisesti isien vertaistuen tarpeisiin ja niissä ilmenevien muutosten tarkasteluun 
seurantajaksolla. Ajallinen tarkastelu ei tässä tutkimuksessa avaa niinkään yksittäisiä 
tapahtumia, eli mikroaikaa, vaan sijoittuu ylemmille kronosysteemien tasoille. Ajan 
ulottuvuuksia käsitellään tutkimuksen tuloksissa soveltuvin osin tiedostaen myös 
haasteet, joita eri kronosysteemien tasojen tarkasteluun sisältyy (ks. Lerner ym., 
2009; Brofenbrenner & Morris, 2006). Ekologisen mallin viitekehyksessä isäksi tul-
leiden muutokset tuen tarpeissa muodostuvat vaiheittain ilmentäen isyyden moninai-
suutta elämänkaaren eri vaiheissa.  

Bronfenbrennerin teorian kattaessa laaja-alaisesti eri systeemien tasot ja niihin 
lukeutuvat sisällöt sekä tasojen keskinäiset yhteydet avautuvat tutkimukselle hyvin 
laajat mahdollisuudet potentiaalisten muuttujien ja sisältöjen hyödyntämiselle tutkit-
taessa isyyden ja tukimahdollisuuksien kehitysprosesseja.  

Kuvioon 3 on hahmoteltu Bronfenbrennerin viitekehyksen mukaisesti eri systee-
mien tasoille sijoittuvia isyyteen ja pikkulapsiperheiden isien tuen rakentumiseen 
yhteydessä olevia sisältöjä ja tuen lähteitä. Kuvion 3 ekologinen viitekehys on kui-
tenkin esimerkinomainen kuvaus, eikä tässä yhteydessä pyri esittämään samanaikai-
sesti eri taustoista tulevien isien tilanteita. Viitekehyksen täsmällisempi kuvaus tulee 
tehdä isien taustat huomioiden tapauskohtaisemmin erillisinä kuvauksina, kun tutki-
muksessa on saatu lisää tietoa ja ymmärrystä eri tasoille sijoittuvista sisällöistä ja 
isien tukimahdollisuuksista.   

Tiedon ja ymmärryksen lisäämiseen ekologisessa viitekehyksessä sisältyy myös 
tutkimuksellisia reunaehtoja. Isäksi tulleiden tuen tarpeet ja prosessin lopputulemana 
syntyvä kehityksen tarkastelu muodostuvat rajallisesti väitöstutkimuksen tarkaste-
lunäkökulman ja käytettyjen muuttujien valossa. Näin ollen myös ymmärrys loppu-
tulemasta on lähtökohtaisesti rajallinen, ja siihen on tarkoituksenmukaista palata väi-
töstutkimuksen johtopäätöksissä.  
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Kuvio 3. Isäksi tulleiden ekologinen viitekehys tässä tutkimuksessa. 

Sosiaalisen pääoman (Social capital) käsite ja teoria on liitetty perheitä ja isiä tar-
kasteleviin tutkimuksiin, koska teorian avulla pystytään tutkimaan sosiaalisten ver-
kostojen tuottamia resursseja ja mahdollisuuksia perheenjäsenille (Pleck, 2010; Ra-
vanera, 2007; Ravanera & Rajulton, 2010). Tutkijat pitävät sosiaalisen pääoman kä-
sitettä hyödyllisenä isyyden tutkimuksessa, koska se mahdollistaa esimerkiksi eri-
laisten käsitteellisten yhteyksien luomisen eri verkostoissa toimivien isien ja lapsen 
kehityksen välille (Marsiglio ym., 2000, s. 1176). 

Historian valossa sosiaalisen pääoman tarkastelussa on aikaisemmin painottunut 
yksilöön, ryhmään tai laajemmin yhteisöön sekä yhteiskunnan rakenteisiin paikan-
tuvat näkökulmat (Coleman, 1988; Lin, 1999, 2001; Putnam, 2000). Sosiaalisen pää-
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oman katsotaan määrittyvän toiminnan tarkoituksen kautta muodostaen useita erilli-
siä sosiaalisen pääoman kokonaisuuksia. Siten kertynyt sosiaalinen pääoma voi olla 
sidoksissa määrättyyn toimintaan ja kontekstiin, eikä välttämättä ole suoraan hyö-
dynnettävissä keskenään erilaisten toimintojen ja lopputulosten välillä.  

Yhteneväistä on kuitenkin se, että sosiaalisen pääoman katsotaan mahdollistavan 
joko toimijan tai toimijoiden määrätyn lopputuloksen saavuttamisen sosiaalisissa ra-
kenteissa (Coleman, 1988; Lin, 1999; Putnam ym., 1993). Yksilön näkökulmasta 
katsottuna sosiaalista pääomaa määrittävät sosiaalisten suhteiden kautta muodostu-
vat hyödylliset resurssit ja kontaktit (Lin, 1999, 2001). Hyödyntämisen ja sosiaalisiin 
suhteisiin panostamisen kannalta keskeinen edellytys on kuitenkin olla tietoinen ra-
kenteisiin sisältyvien resurssien olemassaolosta ja käytettävyydestä (Lin, 2001, 20–
25). Täten myös olemassa olevalla sosiaalisella pääomalla ja verkostoilla on itseis-
arvoa, joka helpottaa osapuolten välistä yhteistyön aloittamista. Olemassa olevalla 
sosiaalisella pääomalla on myös taipumusta kumuloitua niille, joilla sitä on jo entuu-
destaan (Putnam ym., 1993, s. 167–169).  

Coleman tarkastelee sosiaalista pääomaa yksilöä laajempana resurssina sisällyt-
täen sosiaalisen pääomaan kolme keskeistä muotoa: (1) vastavuoroisuuden ja toimi-
joiden välisen keskinäisen luottamuksen, (2) sosiaalisiin suhteisiin sisältyvän infor-
maation kulun sekä (3) normit. Coleman (1988) on liittänyt sosiaalisiin verkostoihin 
kyvyn kollektiivisesti ohjata yksilöä normien, luottamuksen ja vastavuoroisuuden 
periaattein. Sosiaalisella pääomalla on näin edellytykset rakentua paitsi yksilön 
myös laajemmin sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen hyväksi (ks. myös Putnam 
ym., 1993; Putnam, 2000). 

Putnam ja kollegat (1993) kuvaavat sosiaalisen pääoman muodostumista eri-
tyyppisissä verkostoissa tarkastellen niitä epävirallisissa (informal), vertikaalisissa 
ja virallisissa (formal), horisontaalissa verkostoissa. Verkostot eroavat jäseniltään, 
hierarkialtaan ja edellytyksiltään rakentaa keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta sekä 
kyvyltään ratkaista yhteisöiden ongelmia kollektiivisesti. Näitä edellytyksiä ja etuja, 
joilla yhteisöt kykenevät ratkaisemanaan ongelmia, tutkijat paikantavat erityisesti 
epävirallisiin verkostoihin (Putnam ym., 1993, s. 173–175). Erityyppisillä verkoston 
rakenteilla ja sisällöillä on kuitenkin paitsi toinen toisiaan myös sosiaalisen pääoman 
kokonaisuutta palveleva tarkoitus.  

Tätä tarkoitusta Putnam (2000) avaa jäsentämällä sosiaalista pääomaa sitovan 
(bonding) ja siltaavan (bridging) käsittein kahteen keskeiseen ulottuvuuteen, jotka 
samalla kuvaavat erityyppisiä verkoston rakenteita. Sosiaalisen pääoman jaottelussa 
sitova viittaa tuttujen ja tyypillisesti samankaltaisten henkilöiden välisiin tiiviisiin 
verkostoihin. Tunnusomaista sitoville verkostoille on niihin kuuluvien henkilöiden 
keskinäinen yhteenkuuluvuuden tunne, eli jaettu identiteetti, jossa henkilöiden fokus 
on suuntautunut verkostoon kuuluvien keskusteen. Sitovissa verkostoissa muodos-
tuvat myös edellytykset henkilöiden väliseen sosiaaliseen tukeen sitä tarvitseville. 
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(Putnam, 2000, s. 22–23.) Keskinäistä sosiaalista tuen antamista sitovissa verkos-
toissa edesauttavat henkilöitä yhdistävät tekijät, identiteetti, solidaarisuus toisia koh-
taan sekä keskinäinen luottamus ja normit (Putnam ym., 1993, Putnam, 2000; Cole-
man, 1988).  

Siltaavilla verkostoilla Putnam (2000) viittaa keskenään erilaisiin ihmisten tai 
ihmisryhmien välisiin verkostoihin yhteiskunnassa. Siltaavissa verkostoissa sosiaa-
lisen pääoma kehittyy erilaisten verkostojen välillä. Toisin kuin homogeenisissa si-
tovissa verkostoissa, toisistaan poikkeavissa siltaavissa verkostoissa on mahdolli-
suus hyödyntää erilaista informaatiota ja etuja. Uudenlainen informaatio avaa Put-
namin (2000) mukaan mahdollisuudet laajentaa sitovien verkostojen identiteettiä, 
vastavuoroista toimintaa sekä vuorovaikutusta eri verkostojen välillä. Käsitteellisistä 
sosiaalisen pääoman ulottuvuuksista huolimatta kyse ei ole jyrkistä kategorioista. 
Kuten vertikaalisten ja horisontaalisten dimensioiden kohdalla, käytännössä ihmi-
sillä on sidoksia samanaikaisesti erityyppisiin verkostoihin, sitoviin ja siltaaviin 
(Putnam ym., 1993; Putnam, 2000, s. 23).  

Perhe nähdään yhdeksi keskeiseksi sosiaalisen pääoman ympäristöksi, ja ideaa-
litilanteessa perheen sosiaalinen pääoma edistää myös perheen taloudellisen ja inhi-
millisen pääoman kehittymistä. Perheisiin paikantuvat pääoman muodot määrittävät 
perheenjäsenten käytössä olevia resursseja ja toimintaedellytyksiä. Tutkijat myös 
korostavat juuri sosiaalisen pääoman merkitystä tässä prosessissa, jossa esimerkiksi 
taloudellinen pääoma ei yksinään takaa haluttujen lopputulosten kehittymistä (Cole-
man, 1988; Putnam, 2000).  

Kysymys on siitä, millainen sosiaalinen verkosto on käytettävissä ja millaiset 
asiat perheiden keskuudesta siirtyvät vastavuoroisesti takaisin osaksi sosiaalisia ver-
kostoja ja yhteisöjä. Vastaavasti vanhempien sitoutuminen ja tehdyt panostukset so-
siaalisiin suhteisiin mahdollistavat perheenjäsenten hyödyksi kertyvät resurssit ja 
toimintaedellytykset. Näiden avulla voidaan edistää vanhemmuutta sekä viimekä-
dessä lapsen elämänlaatua ja kasvua tulevaksi yhteiskunnan kansalaiseksi (Coleman, 
1988; Pleck, 2010; Putnam, 2000). 

Aivan varauksettomasti perhe ei kuitenkaan lukeudu sosiaalisen pääoman ympä-
ristöksi tutkijoiden keskuudessa. Aikaisemmin esimerkiksi Coleman on saanut kri-
tiikkiä muodostamastaan eräänlaisesta perheen ideaalista, jossa lähtökohtana sosiaa-
lisen pääoman kehittymiselle olisivat juuri kahden vanhemman perheet, joissa pai-
nottuu lisäksi kotiäitiyden rooli (vrt. O´Connor, 2011). Perherakenteen lisäksi van-
hempien koulutuksen, sosioekonomisten tekijöiden sekä iän on katsottu olevan yh-
teydessä sosiaalisen ja muiden pääoman muotojen kehittymiseen (Coleman, 1988).  

Kun huomioidaan nykyinen ymmärrys moninaisista ja muuttuvista perhemuo-
doista, hedelmällisempi tarkastelunäkökulma on tutkia sosiaalista pääomaa vallitse-
vista perhemuodoista ja perheolosuhteista käsin. Tutkijoista Pleck (2010) on katso-
nut, että perheen ja vanhemmuuden kysymykset tulisi nähdä erityislaatuisina, ja on 



Marko Lähteenmäki 

 38 

tarkoituksenmukaista kehittää teoriaa ja käsitteistöä suuntaan, jossa sosiaalinen pää-
oma olisi kytkettävissä myös isän vanhemmuuteen. Pleck on kehittänyt mallin isän 
vanhemmuuden pääomasta (fathers’ parental capital) ja sen sidoksista sosiaaliseen 
pääomaan sekä isyyteen sitoutuneisuuteen (Pleck, 2010, s. 83–85). Kysymys on 
siitä, miten sosiaaliset kontaktit ja resurssit palvelevat juuri isän vanhemmuutta ja 
viime kädessä lapsen kehitystä.   

Sosiaalisen pääoman ajatellaan palvelevan myös tässä tutkimuksessa sekä isän 
vanhemmuutta että lasta ja hänen kehitystään. Tarkastelunäkökulma rajautuu kui-
tenkin isiin. Koska isien sosiaalisen pääoman nähdään rakentuvan erilaisissa sosi-
aalisissa verkostoissa ja yhteisöissä, keskeisiksi kysymyksiksi isien näkökulmasta 
nousevat, (1) millaisiin isyyttä ja lapsen kasvatustehtävää tukeviin sosiaalisiin ver-
kostoihin ja kontakteihin heillä on pääsy, (2) miten he asennoituvat ja panostavat 
näissä sosiaalisissa verkostoissa oleviin sosiaalisiin kontakteihin ja (3) kykene-
vätkö he hyödyntämään näiden verkostojen resursseja. Näitä isien erilaisia sosiaa-
lisen pääoman verkoston rakenteita ja ulottuvuuksia on hahmoteltu kuvioon 4 so-
veltaen Putnamin ja muut (1993) ja Putnamin (2000) esittämiä verkostojen omi-
naispiirteitä. 

 
Kuvio 4.  Tämän tutkimuksen isyyden sosiaalinen pääoma erilaisissa tuen verkoston rakenteissa.  
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Pikkulapsiperheiden isille perhe ja lähipiirissä entuudestaan tutut sukulaiset, ystävät 
ja toiset isät voivat muodostua tärkeiksi isyyttä palvelevan sosiaalisen pääoman ja 
tuen lähteiksi (C. ja D.). Entuudestaan tuttujen ihmisten välillä on yhdistäviä teki-
jöitä, ja heidän välillään vallitsee keskinäinen luottamus, mikä helpottaa sitovissa 
verkostoissa sosiaalisen pääoman ja tuen keskinäistä välittymistä. Samalla nämä te-
kijät sitovat verraten samankaltaisia jäseniään yhteen pitäen verkostot suljetumpina. 
Kuviossa 4 näitä verkostolle ominaisia muutosvoimia ja tekijöitä kuvaavat nuolet, 
jotka osoittavat samalla, onko kyseessä ominaispiirteiltään suljetumpi vai avoi-
mempi verkoston rakenne.   

Vastaavasti isien sidokset ja pääsy keskenään erilaisiin ja eri ihmisten muodos-
tamiin silloittaviin verkostoihin (A. ja B.) tarjoavat aineksia sosiaalisen pääoman ke-
hittymiselle uusien kontaktien ja informaation avulla. Siten esimerkiksi neuvoloista, 
varhaiskasvatuksesta ja vastaavista yhteiskunnan perhepalveluista muodostuvista 
verkostorakenteista rakentuvat edellytykset tarjota uudenlaista informaatiota, asian-
tuntemusta ja resursseja isyyden kysymyksiin. 

2.4.3 Koonti isätutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä  
Isätutkimuksen yhteydessä esille nouseva isyyden murros ja muutos kohti moni-
naiseksi ymmärrettyä isyyttä ilmenee käsitteellisesti isyyden eri ulottuvuuksien mää-
rittämisenä. Samalla isätutkimus on kohdentunut uuden isyyden eri sisältöihin pai-
kantuen myös suomalaiseen isyyteen. Isätutkimus tuo esille isyyden nykykuvaa, si-
sältöjä ja toimintatapoja. 

Aikaisemman isätutkimuksen perusteella isyys on hyvin moninaista, ja tilastojen 
valossa yleisinä näyttäytyvissä isien ryhmissä voi esiintyä ryhmien sisäistä vaihtelua, 
joka näkyy eroavuuksina isien toiminnassa ja osallistumisessa. Tämä näkyy myös 
tilastoissa edustettuina olevien kahden vanhemman pikkulapsiperheissä. Näin isien 
tuen tarpeet ja tukimahdollisuudet nousevat kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi tilan-
teissa, joissa tukimahdollisuudet ovat yhteydessä pikkulapsiperheiden toimintaan, 
kuten hoivajärjestelyihin (ks. Sorsa & Rotkirch, 2020). Isien tukitematiikkaa käsit-
televässä tutkimuksessa on hyödynnetty sosiaalisen tuen käsitteistöä ja ulottuvuuk-
sia, joita hyödynnetään myös tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen teoreettinen 
kokonaisuus ja tutkimuksessa tarkasteltava sisältöä on esitetty kuviossa 5.  

Tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin perustuen tässä tutkimuksessa isäksi tul-
leiden tuen rakentuminen ymmärretään eri järjestelmien tasoilta kehittyväksi proses-
siksi. Kehittymiseen vaikuttavat ne ympäristöt, joissa isät toimivat, sekä ne ympä-
ristöt, joissa isät eivät ole suoraan edustettuna, mutta jotka vaikuttavat epäsuorasti 
isien tuen rakentumiseen. Tuen rakentuminen on myös yhteydessä erityyppisiin 
isyyden tuen verkostoihin. Isien tukimahdollisuuksia voidaan jakaa saatavilla ole-
vien tuen lähteiden mukaan virallisiin ja epävirallisiin tuen lähteisiin. Tuen lähteiden 
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kautta välittyvät tuen sisällöt sekä edellytykset hyödyntää sosiaalista tukea osana eri-
tyyppisiä tuen verkoston rakenteita. Isien tuen rakentumiseen ovat myös yhteydessä 
isien erilaiset taustat, joiden katsotaan olevan yhteydessä niihin lähtökohtiin, joiden 
pohjalta isyys, isyyden tuen tarpeet ja sosiaalinen pääoma kehittyvät (ks. myös esim. 
Cabrera ym., 2014; Fitzgerald ym., 2020, s. 12–15; Hashima & Amato, 1994; Pleck, 
2010).  

Isien tuen rakentumista on mahdollista seurata eri kronosysteemien tasoilla, 
jotka sijoittuvat mikro, meso-, ja makroajanjaksoille. Vastaavasti myös isyyden so-
siaalinen pääoma kehittyy eri ajanjaksoilla elämänkulun aikana. Tässä tutkimuk-
sessa ajallinen tarkastelu kohdentuu erityisesti isien vertaistuen kysymyksiin.  

 
Kuvio 5.  Isien tuen rakentuminen tämän tutkimuksen teoreettisessa ja käsitteellinen viitekehyk-

sessä. 
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3 Tavoitteet 

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan isien tärkeinä pitämiä tuenlähteitä, isien välisen 
vertaistuen sekä sosiaalisen tuen verkoston merkitystä. Tutkimus paikantuu isien 
varhaiseen vanhemmuuteen, pikkulapsiperheisiin. Tutkimuksen lukeutuvien osajul-
kaisujen alkuperäiset tutkimuskysymykset ja tavoitteet on esitetty taulukossa yksi. 
Koko työtä ja osajulkaisuja läpäisevänä tavoitteena on hahmottaa tutkimuksen teo-
reettisessa viitekehyksessä, millaisia viitteitä tuen moninaisuudesta on hahmotetta-
vissa pikkulapsiperheiden isien erilaisten taustojen ja tuen tarpeiden pohjalta. Pyrki-
myksenä on näin lisätä tietoa ja ymmärrystä isien erilaisista tuen tarpeista, tukeutu-
misen mahdollisuuksista sekä tukeutumiseen yhteydessä olevista tekijöistä. Aiem-
man tutkimuskirjallisuuden perusteella tukimahdollisuuksien ja sosiaalisen pääoman 
muodostumisen on havaittu olevan yhteydessä sosioekonomisiin tekijöihin sekä pik-
kulapsiperheiden taustoihin, kuten eri perhemuotoihin (ks. esim. Conger ym., 2010; 
Hashima & Amato, 1994; Pleck, 2010). 

Taulukko 1.  Väitöstutkimukseen sisältyvien artikkelien tutkimuskysymykset. 
 

Artikkeli  Asetetut tutkimuskysymykset ja hypoteesit 
(I) Isien tukiverkostot vauvaper-

heissä. 
Millaisia tukimahdollisuuksia vauvaperheiden isillä 
on käytössään ja miten runsaasti he niitä käyttävät?  
 
Miten merkittävänä omalle isyydelleen ja isänä toi-
mimiselleen vauvaperheiden isät pitävät vertaistu-
kea, muita isiä?  

(II) Formal and informal sources of 
paternal support in early 
parenthood. 

Hypoteesi 1: epäviralliset tuen lähteet ovat isille en-
sisijaisia vanhemmuuden ja lastenhoitokysymyk-
sissä 
 
Hypoteesi 2: isät, joilla on korkeampi sosioekonomi-
sen tausta, on vähemmän tarvetta perheen ulko-
puoliseen tukeen 
 
Hypoteesi 3: matalampaa sosioekonominen ase-
maa, uusperheitä edustavilla isillä on kasvanut 
tarve välineelliselle tuelle 
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Artikkeli  Asetetut tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

(III) Muuttuuko isien vertaistuen tarve 
lapsen syntymän jälkeisinä vuo-
sina? Seurantatutkimus isien 
suhtautumisesta vertaistukeen ja 
vertaistuen kehittämiseen. 

Mitä vertaistuen aiheita isät pitävät tärkeänä lapsen 
ensimmäisinä ikävuosina? 
 
Muuttuuko isien raportoima keskinäisen vertaistuen 
ja vertaistuen kehittämistarve lapsen ensimmäisinä 
ikävuosina? 
 
Ovatko tutkimuksessa edustetut perhemuodot ja 
isien korkea ammattiasema yhteydessä isien väli-
sen vertaistuen ja vertaistuen kehittämistarpee-
seen? 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kuvataan seurantatutkimuksen isäaineistoa ja aineiston vaiheittaista 
keräämistä. Lukijalle avataan myös väitöstutkimuksen menetelmävalintoja ja tutki-
muksen sisältyviä luotettavuuden kysymyksiä. Lopuksi tarkastellaan tutkimuseetti-
siä kysymyksiä sekä tutkittavien näkökulmasta että laajemmin koko tutkimuksen to-
teuttamisen tutkimuseettisenä reflektointina. 

4.1 Aineisto 
Tutkimuksen aineisto on osa Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimusta, joka kes-
kittyy eri tieteenalojen näkökulmista perheiden hyvinvointiin ja hyvinvoinnin kehi-
tyskulkuihin lasten syntymästä täysi-ikäisyyteen. Tutkimuskohorttiin rekrytoituja 
varsinaissuomalaisia perheitä on kaikkiaan 1797 ja saman talouden perheitä 1742 
(Lagström ym., 2013). Tutkittavia perheitä rekrytoitiin kahden vuoden ajan laajan 
aineiston kerryttämiseksi. Tämän seurauksena myös seurantatutkimukseen lukeutu-
vat tutkimuspisteet kerääntyvät kaksi vuotta. 

Isätutkimuksen osajulkaisuissa käytettävä aineisto rajautui koko seurantatutki-
muksen kohorttia pienemmäksi. Aineiston rajaamiseen ja käytettyyn isäaineiston ko-
konaisuuteen vaikuttivat isien edustavuus eri perhemuodoissa sekä osajulkaisujen 
tutkimusasetelmat. Tutkimusasetelmiin sisältyi osin samoja vastaajia, ja tutkimuk-
sissa hyödynnettiin tutkittavien seurantatutkimuksen alussa antamia taustatietoja. 
Tämä mahdollisti myös isien ensisijaisia tuen lähteitä ja vertaistukea käsittelevien 
vastausten tarkastelun isien eri taustatekijöiden valossa. Isien vertaistuen tutkimi-
seen sisältyvä muutoksen tarkastelu seurantajakson aikavälillä ajoittui vauvaiän lo-
pulta lapsen kolmeen ikävuoteen. Tutkimuksen kohteena olevien isien valikoitumi-
nen ja valikoitumisen reunaehdot on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2.  Seurantatutkimuksesta isäaineistoon valikoituminen. 

Osajulkaisu Aineisto 
 Tutkimusaineisto = kaikki suomalaiset naiset, joilla synnytys 1.1.2008–

31.3.2010 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, N = 9811 
  

 
 

 
 

Kaikki Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimukseen rekrytoidut perheet,  
N = 1797  

  
 

 Tutkimuksen alussa ydin- tai uusperheisiin lukeutuvat isät, N = 1742 (saman 
asuintalouden perheet) 

  
 
 

 

 Vastanneet Puuttuvat 
I 13 kk tutkimispiste, isien tutkimusjoukko 

osa-aineisto n = 443, perusten 2009–2010 
kertyneeseen aineistoon 

 

 Seurantatutkimuksen alussa ja 13 kk ikäpis-
teellä vastanneet ydin- ja uusperheitä edus-

tavat isät, perusten 2009–2010 kertynee-
seen aineistoon 

Puuttuvat tiedot on laskettu vain 
valmiiksi kertyneistä tutkimus-

pisteiden aineistoista 

II,III 13 kk tutkimuspiste, isien tutkimusjoukko,  
n = 1069 

13 kk tutkimuspiste, puuttuvien 
isien ryhmä, n = 8. 

 Seurantatutkimuksen alussa ja 13 kk ikäpis-
teellä vastanneet ydin- ja uusperheitä edus-

tavat isät 

Isät, jotka eivät vastanneet kyse-
lyyn 13 kk ikäpisteellä. Perustuen 
tietoon kaikista tutkimukseen lu-
keutuneista ydin- ja uusperheen 
tutkimuksen isistä, jotka asuvat 

yhdessä puolisonsa kanssa seu-
rantatutkimuksen alussa ja 13 kk 

tutkimuspisteessä,  
(n = 1077) 

III 3 v tutkimuspiste, isien tutkimusjoukko,  
n = 720 

3 v, puuttuvien isien ryhmä  
n = 357 

 Seurantatutkimuksen alussa ja 13kk sekä 3 
v ikäpisteillä vastanneet ydin- ja uusperheitä 

edustavat isät 

Isät, jotka eivät vastanneet kyse-
lyyn 13 kk ja 3 v ikäpisteillä. Pe-
rustuen tietoon kaikista tutkimuk-
seen lukeutuneista ydin- ja uus-
perheen tutkimuksen isistä, jotka 

asuvat yhdessä puolisonsa 
kanssa seurantatutkimuksen 

alussa ja 13 kk tutkimuspisteessä,  
(n = 1077) 

 
Kyselyaineiston kerääminen alkoi tutkimusperheiden raskausvaiheesta seuraten lap-
sen eri ikävaiheita. Väitöstutkimuksessa hyödynnetyt keskeiset tutkimuspisteet ajoit-
tuivat seurantatutkimuksen rekrytointi- ja raskausvaiheeseen, joissa kyselylomak-
keilla kerättiin tutkimusperheiden taustatietoja. Keskeisiin tutkimuspisteisiin kuului-
vat myös isätutkimuksen ensisijaisia tuen lähteitä käsittelevät kysymykset, jotka 
ajoittuivat tutkimusperheen lapsen noin vuoden ikään. Isäksi tulleiden vertaistuen 
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tarvetta kysyttiin lapsen ollessa vuoden ja kolmen vuoden ikäinen. Näin ollen seu-
rantatutkimuksen rekrytoinnin alkaessa vuonna 2007 ajoittui väitöskirjaa koskevan 
isäaineiston keruu kokonaisuudessaan vuosille 2007–2013 (taulukko 3). 

Taulukko 3. Väitöstutkimukseen sisältyvän seuranta-aineiston kerääminen ja keskeiset teemat. 

Tutkimuspiste1 Aineiston 
keräämisen 
ajankohta  

Mitä / Miten  Kyselylomakkeista väitöstutki-
mukseen valitut keskeiset sisäl-
löt 

10 Raskausviikko 
(rv.) 

2007–2010 Kyselylomake äidille 
neuvolassa 

Perheen taustatiedot2 perheraken-
ne, asuminen, isien ammattikoulutus, 
työmarkkina-asema, toimeentulo 

20 rv.  2007–2010   
30 rv. 2007–2010   
Lapsen syntymä 2008–2010   
Lapsi 3–4 kk 2008–2010   
Lapsi 8 kk    
Lapsi 13 kk 2009–2011 Kyselylomake (äiti, 

isä, lapsi), tutkimus-
käynti 

Perheen taustatiedot, perhera-
kenne, työmarkkina-asema, toi-
meentulo, isien ensisijaiset tuen 
lähteet, isien vertaistuki 

Lapsi 18 kk 2009–2011   
Lapsi 2 v 2010–2012  Perheen taustatiedot,  
Lapsi 3 v 2011–2013 Kyselylomake (äiti, 

isä, lapsi), tutkimus-
käynti 

Perheen taustatiedot, perherakenne 
työmarkkina-asema, toimeentulo 
isien vertaistuki 

Lapsi 4 v 2014–2015 Kyselylomake (äiti, 
isä, lapsi), tutkimus-
käynti 

Perheen taustatiedot, isien ammat-
tikoulutus, ammattiasema 

1 Taulukossa on lihavoitu tämän tutkimuksen kannalta keskeiset tutkimuspisteet. 
2 Taustatietoja hyödynnettiin lisäksi väitöstutkimuksen katoanalyyseissa. 

 
Yleisesti lomakekyselyiden vahvuutena pidetään niiden tehokkuutta ja soveltuvuutta 
laajan määrällisen aineiston keräämiseen, kun samoilta vastaajilta kerätään tietoa sa-
manlaisin mittarein (Valli 2015, s. 84–85; Hirsjärvi ym., 2005, s. 182–184). Kyse-
lyihin sisältyy myös heikkouksia, kuten mahdolliset väärinymmärrykset eri kysy-
mysten ja mittareiden osalta sekä haasteet kontrolloida vastaamista ja vastaajien suh-
tautumista tutkimuskyselyyn. Yksittäiseen kyselyyn ja seurantatutkimuksen eri vai-
heissa toteutettuihin kyselyihin sisältyy lisäksi kadon riski (Hirsjärvi ym., 2005, 
s. 184; Leskinen, 2005, s. 476). Seurantatutkimuksen kadon merkitystä käsitellään 
erikseen tutkimuksen luotettavuuden ja katoanalyysin valossa. 

Osatutkimuksissa hyödynnettävät taustatiedot kerättiin tutkimusperheiden rek-
rytointivaiheessa. Tämän lisäksi tutkimuksen edetessä hyödynnettiin isien pääsään-
töistä toimintaa ja perheiden tulotasoa kuvaavia tietoja. Ensimmäisessä osatutkimuk-
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sessa käytetty aineisto muodostui tutkimusperheiden rekrytointi- ja aineiston kerty-
misvaiheen mukaan vuosilta 2009 ja 2010 isistä, jotka olivat vastanneet ensimmäi-
sen vuoden tutkimuspisteen kyselylomakkeeseen (n = 443).  

Osatutkimuksissa kaksi (n = 1069) ja kolme (n = 720) vastaajamäärät muodos-
tuivat tutkimusasetelman reunaehtojen mukaisesti samoista vastaajista. Näin ollen 
myös tutkittavien taustatiedot ja osatutkimusten vastaajamäärien vaihtelu muodos-
tuivat sen mukaan, miten isätutkimuksen tutkittavat olivat osallistuneet ja vastanneet 
kyselylomakkeisiin seurantatutkimuksen eri vaiheissa. Taulukkoon 4 on kuvattu 
isien taustatietoja osatutkimusten mukaan. Isien edustus taustatietojen mukaan muo-
dostui valtaosin samansuuntaiseksi eri osatutkimuksissa, vaikka vastaajamäärät 
vaihtelivat (taulukko 4). 

Taulukko 4. Koonti osajulkaisujen (I, II, III) valikoiduista isien ja perheiden luokitelluista tausta-
tietoista. 

  Osatutkimus1 [I N=443], II  
N=1069 13kk 

Osatutkimus III, 
N=720 3v  

Taustamuuttujat  n ka. tai % kh. n ka. tai %  kh. 
Ydinperhe, ei aikaisempia lapsia (%) [206] 576 [49] 56 _ 399 57   
Ydinperhe, aikaisempia lapsia (%)  [167] 358 [40] 35 _ 244 35   
Uusperheet (%)  [46] 100 [11] 10 _ 56 8   
Isän ikä tutkimuksen alussa [429] 1069 [32.84] 32.98 [5.32] 5.20 720 33.11 5.25 
< 29 (%) [103] 229 [24] 21 _ 146 20   
30–39 (%)  [271] 715 [63] 67 _ 490 68   
> 39 (%) [55] 125 [23] 12 _ 84 12   
Isien ammattiasemaa [342] 860     589     
Korkea SES (%)  [195] 516 [57] 60 _ 361 61   
Matala SES (%) [147] 344 [43] 40 _ 228 39   
Isien pääasiallinen toimintab  [424] 1056     712     
Kokopäivätyössä (%) [386] 914 [87] 87 _ 615 86   
Kokopäivätyön ulkopuolella (%)  [56] 142 [13] 13 _ 97 14   
Perheen kuukausittainen nettotuloista [423] 1055     713     
< 3000 € (%) [292] 730 [69] 69 _ 496 70   
> 3000 € (%) [131] 325 [31] 31 _ 217 30   

1 Osatutkimusten taustoja kuvaavat tunnusluvut on esitetty kootusti yhdessä. Hakasulkeissa esitetyt luvut 
kuvaavat osatutkimuksen I taustamuuttujien osuuksia.  
Pyöristyksestä johtuen prosentit eivät summaudu sataan a Isien ammattiaseman luokituksessa hyödyn-
nettiin International Standard Classification of Occupations (ISCO) -luokitusta: 1 = johtajat, 2 = erityisasi-
antuntijat, 3 = asiantuntijat, 4 = toimistotyöntekijät, 5 = palvelu- ja myyntityöntekijät, 6 = maanviljelijät, 
metsätyöntekijät ym., 7 = rakennus- korjaus ja prosessityöntekijät, 8 = prosessi ja kuljetustyötekijät, 9 = 
muut työntekijät.  
Korkeaan luokkaan sisältyivät luokat 1–3.  
b Isien pääasiallista toimintaa kuvaava muuttuja sisälsi vaihtoehdot 1 = kokopäivätyössä, 2 = osa-aika-
työssä, 3 = vuorotteluvapaalla, 4 = Työtön, 5 = kotona esim. hoitovapaalla, 6 = opiskelemassa ja 7 = sai-
rauspäivärahalla tai eläkkeellä.  
c Arvioon perheen kuukausittaisesta tulotasosta sisältyi viisi tulokategoriaa välillä alle 1000€ – yli 4000€.  



Tutkimuksen toteutus 

 47 

4.2 Metodologiset sitoumukset 
Väitöstutkimus on kokonaisuudessaan kvantitatiivinen, ydin- ja uusperheen isien nä-
kökulmasta toteutettu pitkittäistutkimus. Väitöstutkimus kytkeytyy osaksi seuranta-
tutkimuksen lomakekyselyiden aineistonkeruun aikataulua (taulukko 3). Määrälli-
seen kyselyaineistoon perustuva seurantatutkimus on muodostanut lähtökohdat osa-
tutkimusten toteuttamiselle. Seurantatutkimuksen avulla on mahdollista tarkastella 
erilaisten ilmiöiden muutosta. Olennainen osa seurantatutkimuksen tarjoamista mah-
dollisuuksista muodostuu samojen henkilöiden tutkimisesta, vaikka muuttujat ja mit-
tarit vaihtelevat (Leskinen, 2005). Seurantatutkimukseen voi sisältyä sekä poikittai-
sia että pitkittäisiä tutkimusasetelmia, kuten myös tässä isätutkimuksessa. Ensisijai-
sia tuen lähteitä käsitellään poikkileikkausasetelmassa, isien vertaistukea puolestaan 
pitkittäisasetelmassa. 

4.2.1 Tutkimukseen sisältyvät mittarit ja analyysit 
Väitöstutkimuksen osajulkaisuissa hyödynnettävät mittarit sisältyivät seurantatutki-
muksen eri vaiheissa kerättyyn kyselyaineistoon. Isätutkimuksen keskeiset mittarit 
muodostuivat kyselylomakkeiden tutkimusperheiden taustoja kartoittavista kysy-
myksistä sekä isien ensisijaisia tuen lähteitä ja vertaistuen tarvetta käsittelevistä ky-
symyksistä, joita analysoitiin tutkimuksen tavoitteisiin vastaamiseksi. Isien ensisi-
jaisia tuen lähteitä ja vertaistukea käsittelevät kysymykset on esitetty kokonaisuu-
dessa liitteessä 1. Osajulkaisuissa käytettyjä keskeisiä mittareita, muuttujia ja ana-
lyysejä on kuvattu taulukossa 5.  

Taulukko 5. Väitöstutkimuksen osajulkaisuissa käytetyt keskeiset muuttujat, mittarit ja analyysit. 
 

Artikkeli Taustamuuttujat Tutkimusmuuttujat Analyysit 
(I) Isien tukiverkostot 

vauvaperheissä. 
Kategorisina muuttu-
jina ikä, perhera-
kenne, asuminen, 
sosioekonomisen 
asema työmarkkina-
asema, pääasialli-
nen toiminta, per-
heen nettotulot 

Isien ensisijaiset 
tuen lähteet, isien 
vertaistuki 13 kk, 
väittämäkohtainen 
tarkastelu 

Aineistoa kuvailevat 
analyysit, 
T-testit, eroavuudet 
perheen, isien taus-
tojen ja tuen mukaan 

(II) Formal and informal 
sources of paternal 
support in early 
parenthood. 

Kategorisina muuttu-
jina perherakenne,  
isien ikä  
perheen nettotulot, 
sosioekonominen 
asema 
isien työssäkäynti 

Isien ensisijaiset 
tuen lähteet 13 kk,  
kategoriset tuen läh-
teitä ja tarvetta ku-
vaavat muuttujat,  
välineellistä tukea 
kuvaava muuttuja 

Aineistoa kuvailevat 
analyysit, muuttujien 
reliabiliteetti, logisti-
nen regressio-
analyysi, vetosuh-
teet (Odds ratio), va-
rianssianalyysi  
Khiin neliö -testi 
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Artikkeli Taustamuuttujat Tutkimusmuuttujat Analyysit 

(III) Muuttuuko isien ver-
taistuen tarve lapsen 
syntymän jälkeisinä 
vuosina? 
Seurantatutkimus 
isien suhtautumis-
esta vertaistukeen ja 
vertaistuen kehit-
tämiseen. 

Kategorisina muuttu-
jina perherakenne, 
sosioekonominen 
asema 

Isien vertaistuki 13 
kk ja 3 v, 
vertaistuen tarvetta 
toisten isien kanssa 
ja vertaistuen kehit-
tämistarvetta kuvaa-
vat muuttujat  

Aineistoa kuvailevat 
analyysit, konfirma-
torinen faktoriana-
lyysi, muuttujien re-
liabiliteetti, raken-
neyhtälömallit. 

 
Väitöstutkimuksessa käytettyjä muuttujia ja mittareita tarkasteltiin eri analyysime-
netelmillä, jotka olivat sidoksissa tutkimusongelmiin ja osin myös isäaineistonke-
ruun vaiheeseen. Isien ensisijaisia tuen lähteitä tarkasteleva mittari sisälsi kaikkiaan 
kahdeksan kysymystä, joissa kysyttiin, keneltä isät saavat puolison lisäksi tukea eri 
tyyppisiin asioihin, kuten lapsen hoivaan, hoivajärjestelyihin ja taloudellisiin kysy-
myksiin liittyen. Nämä kysymykset kohdentuivat sosiaalisen tuen muodoista väli-
neellisen tuen tarpeisiin. Mittariin sisältyivät myös tuen tarve kasvatuskysymyksissä 
sekä tarvittava tuki perhettä kohdanneessa vaikeassa tilanteessa, kuten sairaudessa. 
Nämä kysymykset kohdentuivat sosiaalisen tuen emotionaalisiin ja tiedollisiin muo-
toihin. (ks. Liite 1).  

Tuen lähteitä koskeva kysymys sisälsi seuraavat vaihtoehdot: omat vanhemmat, 
sukulaiset, ystävät/tuttavat, entinen puoliso, virallinen taho sekä internet. Internet-
vaihtoehto oli käytettävissä ainoastaan silloin, kun kyseessä oli perhettä kohdannut 
vaikea tilanne tai neuvot lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi vastaus-
vaihtoehtoihin lukeutuivat seuraavat vaihtoehdot: en tarvitse tukea ja kukaan ei ole 
tukemassa. Vastaavanlaisia mittareita on ollut käytössä myös aiemmissa tutkimuk-
sissa, joissa on tarkasteltu sosiaalisen tuen eri muotoja ja tuen lähteiden merkitystä 
(ks. House, 1981; Leinonen ym., 2003; Sarason ym., 1983). 

Isien vertaistukea käsittelevä mittari muodostui kahdestatoista neliportaisesta Li-
kert-asteikollisesta väittämästä (Liite 1). Väittämiin sisältyi kysymyksiä isien keski-
näisestä vertaistuen tarpeesta kytkeytyen isyyden, lapsen hoivan, vanhemmuuden ja 
parisuhteen aihepiireihin. Isien vertaistuen väittämät käsittelivät lisäksi uusien ver-
taisten merkitystä sekä vertaistuen kehittämistä ja tarvetta osana virallisten tahojen 
toimintaa.  

Osatutkimuksessa yksi tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi hyödynnettiin ai-
neistoa kuvailevia analyysejä. Isien ensisijaisia tuen lähteitä kuvattiin prosentti-
osuuksina eri tuen muotojen mukaan kysytyistä aihepiireistä. Vastaavasti isien ver-
taistukea tarkasteltiin kuvailevien analyysien avulla sekä väittämäkohtaisin tarkaste-
luin t-testiä hyödyntäen. T-testin avulla selvitettiin mahdollisia eroavuuksia isien eri 
taustatekijöiden, ryhmien ja vertaistuen tarpeiden mukaan.  



Tutkimuksen toteutus 

 49 

Osatutkimuksessa kaksi asetettujen hypoteesien tutkimiseksi muodostettiin tut-
kimuksen taustamuuttujista ja isien tukimahdollisuuksia käsittelevästä mittarista en-
sisijaisia tuen lähteitä kuvaavia kategorisia muuttujia. Tulokset analysoitiin logisti-
sen regressioanalyysin (Binary Logistic) avulla. Analyysi esittää kategoristen taus-
tamuuttujien sekä ensisijaisia tuen lähteitä kuvaavien muuttujien väliset vetosuhteet 
(Odds ratio) ja 95 %:n luottamusvälit. Tarkoituksena on selvittää, missä suhteessa 
tutkimuksessa tarkasteltavat kategoriset tekijät esiintyvät yhdessä. Esimerkiksi mää-
rättyyn taustaryhmään kuuluminen, kuten esikoisperheen isät, ja määrätyn ensisijai-
sen tuen lähteen valikoiminen, kuten lapsen isovanhemmat. Osana analyysejä esitet-
tiin eri vertailuluokkien ja tuen lähteiden prosentuaaliset osuudet, jotka laskettiin 
erikseen ristiintaulukoimalla. Osatutkimuksessa kaksi tarkasteltiin lisäksi erikseen 
isien välineellisen tuen tarpeita kuudesta kysymyksestä muodostetun summamuut-
tujan ja varianssianalyysin avulla.    

Osatutkimuksessa kolme tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi hyödynnettiin 
isien vertaistukea käsittelevää mittaria tutkimuksen kahdella mittauspisteellä. Ana-
lysointi toteutettiin väittämäkohtaisesti kuvailevien analyysien avulla esittäen väit-
tämien keskiarvoja sekä jakaumia, vinoutta ja huipukkuutta. Analyyseihin sisältyi 
myös isien vertaistukea koskevan teoreettisen mallin tarkastelu. Mallin testaaminen 
toteutettiin konfirmatorisen faktorianalyysin (CFA) avulla. Konfirmatorinen fakto-
rianalyysi on teorialähtöinen menetelmä, jossa aikaisempaan teoriaan tai malliin pe-
rustuen haetaan vahvistusta tutkimuksessa käytettävästä aineistosta (Metsä-
muuronen 2009, s. 683; Schreiber ym., 2006, s. 323–324). Osatutkimuksessa tarkas-
teltiin, saadaanko isäaineistosta tukea hypoteettiselle mallille, joka kuvaa isien vä-
listä vertaistuen tarvetta sekä vertaistuen kehittämistarvetta kahdella ikäpisteellä. 
Osatutkimusten analysointi toteutettiin IMB SPSS Statistics -ohjelmalla sekä Mplus 
8.0 -ohjelmalla (Muthén & Muthén, 1998–2017). 

4.2.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 
Väitöstutkimuksen luotettavuuden tarkastelua on tehty eri näkökulmista, jotta voi-
daan muodostaa ymmärrys tutkittavista perheistä, isien joukosta sekä mahdollista 
erityispiirteistä ja rajoitteista, joita tähän aineistoon sisältyy. Tutkimuksen luotetta-
vuuden tarkastelu kohdentuu myös tutkimuksessa käytetyn aineiston keruumenetel-
mään sekä osatutkimuksissa käytettyihin muuttujiin, mittareihin, menetelmiin ja 
analyyseihin. 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan Metsämuurosen (2009, s. 65) mukaan 
sitä, tutkitaanko tutkimuksessa sitä mitä on tarkoitus tutkia. Luotettavuuden tarkas-
telua on tutkimuskirjallisuudessa jaettu ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin (Metsä-
muuronen, 2009). Ulkoista validiteettia tässä tutkimuksessa kuvaa se, missä määrin 
tutkimus on yleistettävissä ja mihin isäryhmiin tutkimusta voidaan yleistää. Sisäinen 
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validiteetti puolestaan tarkoittaa tämän tutkimuksen luotettavuutta, ja tarkastelu koh-
dentuu tutkimuksessa käytettyihin mittareihin (ks. Metsämuuronen, 2009) 

Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimuksen luotettavuuskysymyksiä on tarkas-
teltu tutkimuksen käynnistämistä ja rekrytointia käsittelevässä artikkelissa (Lag-
ström ym., 2013), jossa on vertailtu tutkimukseen rekrytointivaiheessa mukaan läh-
teneiden perheiden (N = 1797) taustoja ja aineiston edustavuutta koko kohortin po-
tentiaalisiin osallistujiin (N = 9811) ja tutkimuksen ulkopuolelle jääneisiin perheisiin 
(N = 8014) verrattuna. Rekisteritietojen vertailun ja rekrytointivaiheessa kerättyjen 
tietojen perusteella seurantatutkimukseen lähteneet äidit edustavat todennäköisem-
min korkeampaa ammattiasemaa ja ovat esikoistaan odottavia (Lagström ym., 2013, 
s. 1275–1276).  

Seurantatutkimuksiin usein sisältyvän kadon välttämiseksi kyselylomakkeita 
valmisteltiin seurantatutkimuksen monitieteisessä johtoryhmässä, jossa hyväksytet-
tiin kuhunkin tutkimuspisteeseen sisältyneet mittarit. Tällä haluttiin lähtökohtaisesti 
välttää liian pitkiä kyselylomakkeita mahdollistaen kuitenkin riittävän tasavertaiset 
edellytykset eri tutkimusryhmien mittareiden käytölle ja tavoitteiden saavuttami-
selle. Isätutkimuksen aineiston kerääminen ja mittareiden hyödyntäminen lukeutui-
vat osaksi laajemmin suunniteltua seurantatutkimuksen aineistonkeruuta. Katoa eh-
käisevistä toimista huolimatta kyselylomakkeet saattoivat olla verraten pitkiä ja työ-
läitä vastata (Lagström ym., 2013). Väitöstutkimuksen puuttuvia tietoja analysoita-
essa ei kuitenkaan havaittu katoa käytettyjen mittareiden vastauksissa. Tämä viittaa 
siihen, että isät eivät ole jättäneet kyselylomakkeeseen vastaamista kesken.  

Väitöstutkimuksessa tehtiin soveltuvin kohdin vertailua isäaineiston ja kansalli-
sen populaation välillä Tilastokeskuksesta saatavien tunnuslukujen perusteella. Ver-
tailulla haluttiin parantaa isäaineiston luotettavuutta tunnistamalla yleistettävyyden 
edellytyksiä suhteessa laajempaan populaatioon, koska seurantatutkimuksen aineis-
tonkeruu on keskittynyt Varsinais-Suomen alueelle. Vertailu toteutettiin hyödyntäen 
lapsiperheitä ja väestöä käsitteleviä tunnuslukuja aineistonkeruun vuosilta.  

Tunnuslukuihin lukeutuivat ensimmäistä kertaa isäksi tulleiden keskimääräinen 
ikä, uusperheiden osuus sekä isien työllisyystilanne koulutustason mukaan. Vertai-
lun perusteella työssäkäyvien prosentuaalinen osuus alemman koulutustason ryh-
mässä oli tämän tutkimuksen isäaineistossa korkeampi kuin väestössä yleisesti. 
Eroavuuksia voi selittää myös se, että tarkempaa tilastoa juuri pikkulapsiperheiden 
työllisyystilanteesta ei ollut suoraan saatavilla. Muiden tarkasteltavana olleiden 
muuttujien osalta tämän tutkimuksen isäaineisto ja laajempi kansallinen populaatio 
eivät eronneet toisistaan (Lähteenmäki ym., 2017).  

Aineiston ulkoisen vertailun lisäksi väitöstutkimuksessa on tarkasteltu mahdol-
lista seurantatutkimuksen sisäistä, isäaineistoon sisältyvää kadon aiheuttamaa vää-
ristymää. Tutkimuksen katoanalyysiin sisältyivät seurantatutkimuksessa pysyneiden 
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ja tutkimuksesta pois jääneiden isien taustojen välinen vertailu, joka painottui väi-
töstutkimuksen seurantajaksolle. Taustatiedoissa hyödynnettiin tässä yhteydessä 
isien ammatillista koulutusta (n = 1024) ja sosioekonomista ammattiasemaa 
(n = 860), jotka luokiteltiin korkeaa ammatillista koulutustasoa ja ammattiasemaa 
edustaviin luokkiin. Katoanalyysiin valittujen muuttujien ja ryhmien välisen vertai-
lun tuloksia on esitetty taulukossa 6.  

Taulukko 6. Isäaineiston katoanalyysi Khiin neliö -testin tulokset valituissa taustamuuttujissa väi-
töstutkimuksen seurantajaksolla osallistuneiden ja poisjääneiden isien välillä. 

Seurantatutkimuksen ikä-
piste muuttujan vertailu-
luokka  

Vertailuluokassa seuran-
tatutkimukseen osallistu-
neiden osuus n (%)  

Vertailuluokassa 
poisjääneiden osuus 
n (%) 

p 

13 kk isän korkea ammatilli-
nen koulutusa 

501 (49 %) - - 

13 kk Isän korkea ammatti-
asemab 

516 (60 %) - - 

2 v Isän korkea ammatilli-
nen koulutus 

383 (50 %) 118 (47 %) .530 

2 v Isän korkea ammatti-
asema 

388 (60 %) 128 (60 %) .974 

3 v Isän korkea ammatilli-
nen koulutus 

356 (50 %) 145 (46 %) .153 

3 v Isän korkea ammatti-
asema 

361 (61 %) 155 (57%) .255 

4 v Isän korkea ammatilli-
nen koulutus 

306 (55 %) 195 (42 %) <.001 

4 v Isän korkea ammatti-
asema 

308 (66 %) 208 (53 %) <.001 

a Isien ammatillinen koulutus sisälsi vaihtoehdot 1 = ei ammatillista koulutusta, 2 = ammattikurssi 
tai oppisopimus, 3 = kouluasteen tutkinto, 4 = opistoasteen tutkinto, 5 = ammattikorkeakoulutut-
kinto, 6 = alempi korkeakoulututkinto, 7 = Ylempi korkeakoulututkinto, 8 = lisensiaatin / tohtorin 
tutkinto, 9 = jokin muu. Korkeaa ammatillista koulusta edustivat luokat 5–8.  
b Isien ammattiaseman luokituksessa hyödynnettiin International Standard Classification of Occu-
pations (ISCO) -luokitusta 1 = johtajat, 2 = erityisasiantuntijat, 3 = asiantuntijat, 4 = toimistotyönte-
kijät, 5 = palvelu- ja myyntityöntekijät, 6 = maanviljelijät, metsätyöntekijät ym., 7 = rakennus- korjaus 
ja prosessityöntekijät, 8 = prosessi ja kuljetustyöntekijät 9 = muut työntekijät. Korkeaan luokkaan 
sisältyivät luokat 1–3. 

 
Katoanalyysin tulosten perusteella väitöstutkimuksen seurantajaksolla isäaineistossa 
ei ilmennyt eroavuuksia tutkimukseen osallistuneiden ja poisjääneiden korkeaa am-
matillista asemaa ja koulutusta edustavien isien välillä (taulukko 6). Vertailua toteu-
tettiin tarkastelussa olevien taustamuuttujien ja Khiin neliö -testin avulla. Sen sijaan 
katoanalyysin ulottuessa väitöstutkimuksen tarkastelujaksoa pidemmälle aikavälille, 
lapsen neljään ikävuoteen, oli tuloksissa eroavuuksia. Katoanalyysin perusteella nel-
jän ikävuoden tutkimuspisteessä isäaineistoon jääneet isät edustavat korkeampaa 
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ammatillista koulutustasoa ja ammattiasemaa. Tämän perusteella seurantatutkimuk-
sen jatkotutkimusasetelmissa, jotka ulottuvat yli kolmen vuoden seurantapisteen, on 
analyyseissa ja tulosten tulkinnoissa huomioitava korkeammin koulutettujen ja am-
mattiasemaa painottuva isien edustus. 

Kokonaisuudessaan isäaineiston tarkastelun ja käytettyjen muuttujien perus-
teella isäaineistosta sekä laajemmin kansallisesta populaatiosta löytyy samankaltai-
suuksia perhetyypin sekä isäksi tulleiden iän suhteen. Tämän vertailun pohjalta isä-
tutkimus täyttää ulkoisen validiteetin kriteerit. Tutkimus on yleistettävissä laajem-
paan populaatioon tutkimusasetelman taustojen perusteella. Toisaalta kyseessä ovat 
kahden vanhemman ja saman talouden perheet. Aiemmat vertailut koko kohortin ja 
tutkimusperheiden äitien koulutuksen osalta antavat viitteitä siitä, että perheet edus-
tavat korkeammin koulutettuja sosiodemokrafisten muuttujien valossa hieman pa-
rempiosaisia perheitä (Lagström ym., 2013).  

Isätutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin se, että tätä vertailua pystytään te-
kemään kohortin sisäisesti ja soveltuvin osin suhteessa laajempaan populaatioon 
muodostaen täsmällisempi kuva yleistettävyydestä ja sen rajoitteista. Tutkimuksen 
luotettavuutta parantaa myös se, että isätutkimukseen sisältyvästä kadosta huoli-
matta vastaajamäärä säilyi useissa sadoissa. Seurantatutkimuksiin sisältyvät suosi-
tukset edellyttävät vähintään kohtuullista, sadoissa liikkuvaa vastaajamäärää eri ana-
lyysien, etenkin monimuuttujamenetelmien toteuttamiseksi (Leskinen, 2005; Metsä-
muuronen, 2009).  

Osatutkimuksissa yksi ja kaksi käytettyä perheen ulkopuolista tukea käsittelevää 
mittaria ja vastaavanlaisia kysymyksiä on käytetty aiemmissakin tutkimuksissa. 
Luotettavuutta parantaa aiemmissa tutkimuksissa tunnistettu jäsentely epävirallisiin 
ja virallisiin tuenlähteisiin. Tämä jäsentely sisältyi myös tämän tutkimuksen käytet-
tyyn mittariin vanhemmuuden kontekstissa. Osatutkimukseen kaksi sisältyneen vä-
lineellisen tuen tarkastelun osalta luotettavuutta parantaa luodun summamuuttujan 
Cronbahin alfa -kerroin, joka oli 0.85. Mittariin sisältyi myös aiemmissa tutkimuk-
sissa määriteltyjä sosiaalisen tuen muotoja ja lähteitä (ks. House, 1981, s. 22–30; 
Leinonen ym., 2003, s. 412; Neitola, 2011, s. 178–180; Sarason ym., 1983). Luotet-
tavuutta heikentävänä tekijä voidaan pitää sitä, että kyseessä ei kuitenkaan ole kysy-
myksiltään ja kysymysmuodoiltaan täysin identtinen ja validoitu mittaristo.  

Ensisijaisia tuen lähteitä käsittelevä mittaristo myös rajaa ulkopuolelle sosiaali-
sen tuen ja pääoman potentiaalia, jota isillä saattaa olla käytettävissään eri tuen läh-
teiden muodossa (ks. Sarason ym., 1983, s. 129–130; Putnam, 2000). Toisaalta sosi-
aalisten kontaktien ja tuen lähteiden määrään osalta vain muutama tai yksittäiset tuen 
lähteet voivat muodostua läheisiksi ja riittäviksi (Cohen & Wills, 1985, s. 351–352).  

Sosiaalisen tuen verkostoon sijoittuvien tuen lähteiden jaottelu eri kategorioihin 
on auttanut jäsentämään eri tukitahoja, mikä helpottaa aineiston tarkastelua ja tähän 
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tarkoitukseen soveltuvien analyysien käyttöä myös tässä tutkimuksessa. Luotetta-
vuuden kannalta tästä voi kuitenkin muodostua pelkistetty käsitys isien tukitematii-
kasta ilmiönä. Kategorisina muuttujina tuen lähteet voivat rajata ja yksinkertaistaa 
verkostoista välittyvän vuorovaikutuksen sisältöä ja sosiaalisen tuen ulottuvuuksia 
sekä vastavuoroisuutta (ks. Cochran & Niego, 1995; Bronfenbrenner & Morris, 
2006). 

Osatutkimuksissa yksi ja kaksi käytettyä isien vertaistukea käsittelevää mittaria 
ei ole aiemmin käytetty, eikä kyseessä ole kansainvälisesti tai kansallisesti validoitu 
mittari. Kyseessä on väitöstutkimusprosessin aikana kehitelty mittaristo ja malli. 
Toisaalta mittari tuo uutuusarvoa isien vertaistuen tutkimiseksi. Tutkimuksen luotet-
tavuutta mittarin osalta parantaa se, että mittaria esitestattiin Turun lapsi- ja nuoriso-
tutkimuskeskuksen henkilökunnalla. Esitestaus mahdollisti vertaistuen mittarin 
muokkaamisen saatujen kommenttien perusteella. Kuitenkin systemaattinen ja do-
kumentoitu pikkulapsiperheen isille suunnattu esitestaus jäi vertaistuen mittarin 
osalta puuttumaan.  

Tutkimuksen luotettavuutta isien vertaistuen tarkastelun osalta parantavat tässä 
tutkimuksessa esitetyt mittarin summamuuttujien tunnusluvut. Summamuuttujien 
Cronbachin alfa -kertoimien tunnusluvut vertaistuen tarpeen osalta toisten isien 
kanssa olivat kahdella tutkimuspisteellä 0.89–0.90. Vastaavasti uuden vertaistuen 
kehittämistarvetta kuvaavien summamuuttujien Cronbachin alfa -kertoimien tunnus-
luvut olivat 0.63–0.59. Vertaistuen kehittämistä kuvaavien summamuuttujien alfa-
kertoimet jäivät luotettavuuden osalta heikommiksi, mikäli kriittisenä rajana pide-
tään 0.60 (ks. esim. DeVellis, 2012, s. 108–110).  

Aiemmissa metatutkimuksissa on käsitelty Cronbachin alfa -kertoimien arvoja 
esittäen ne suuntaa-antavina lukuina ilman ehdottomia kriteeriarvoja (ks. Taber, 
2018). Cronbachin alfa -kertoimien arvojen laskutapaa on myös kritisoitu, koska ar-
voihin vaikuttaa laskennallisesti käytetty väittämien määrä ja mittarin skaala. Pi-
dempi mittari ja riittävän laaja skaala muodostavat kuitenkin hyvät lähtökohdat tut-
kittavan ilmiön tarkastelulle, vaikka teknisesti väittämien määrää lisäämällä myös 
alfan arvo saattaisi kasvaa (Metsämuuronen, 2009, s. 147–148). Toisaalta kyselylo-
maketutkimuksissa on tarkoituksenmukaista katsoa yksittäisten mittareiden lisäksi 
lomakkeen kokonaispituutta, jotta siitä ei muodostu luotettavuutta heikentävää teki-
jää.  

Osatutkimukseen kolme sisältynyttä isien vertaistuen mallin luotettavuutta pa-
rantavat ne testikriteerit ja arvot, jotka kertovat vertaistuen mallin sopivuudesta ja 
riittävyydestä. Kriteereihin lukeutuivat (Comparative Fit Index) CFI (> 0.95 / 0.90), 
(Tucker Lewis Index) TLI (> 0.95 / 0.90) sekä (Root Mean Square Error of Approx-
imation) RMSEA (< .06) ja (Square Root Mean Error) SRMR (< .08). (ks. Hu & 
Bentler, 1999; Metsämuuronen, 2009, s. 696; Schreiber ym., 2006). Koska isien kes-
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kinäinen vertaistuki on verraten vähän tutkittu ilmiö isyyden kysymyksissä ja tutki-
muksessa käytetty mittarin oli uusi, olisi luotettavuuden parantamiseksi mittarin so-
veltuvuutta eri isäaineistoihin ja ryhmiin testattava erikseen esimerkiksi pikkulapsi-
perheiden eronneilla isillä. Tämä tarkoittaisi luotettavuuden näkökulmasta myös sitä, 
että isien vertaistuelle saataisiin laaja-alaisempi vertailupohja erilaisista aineistoista.   

Voidaan myös ajatella, että tarkasteltavan ilmiön ollessa uusi on vertaistuen kä-
sitteellisessä mallissa ja ulottuvuuksissa juuri isyyden kontekstissa täsmennettävää. 
Tämä tarkoittaa mallintamisen kehittelyä, teoreettisesti yhtäältä tarkemman ja toi-
saalta moniulotteisemman kuvan muodostamista isyyden vertaistuen tutkimiseksi. 
Tätä puoltavat myös tutkimuskirjallisuudessa hahmotetut sosiaaliseen tuen ja isyy-
den sitoutuneisuuden eri ulottuvuudet, joita on vaikea sovittaa yhteen mittariin. Pu-
humattakaan ekologisen viitekehyksen eri systeemien tasoista. (ks. esim. Bron-
fenbrenner & Morris, 2006; Dennis, 2003; Pleck, 2010.) Jotta voidaan ymmärtää 
isien vertaistuen tarpeita ja käyttöä paremmin, on tärkeää jatkaa vertaistuen mittarin 
kehittämistä ja mallintamista isyyden kontekstissa. Jatkotutkimusaiheita käsitellään 
erikseen tutkimuksen lopussa. 

4.3 Tutkimuseettiset kysymykset 
Väitöstutkimuksen eettinen tarkastelu kohdentuu ensiksi seurantatutkimuksen ylei-
siin linjauksiin, joissa taustoitetaan lukijalle seurantatutkimuksen parissa tehtyjä eet-
tisiä toimia. Toiseksi eettinen tarkastelu kohdentuu tarkemmin väitöstutkimuksen 
tutkijan positioon. Koko seurantatutkimuksen tutkimussuunnitelma on tehty eettiset 
näkökulmat huomioon ottaen, ja tutkimus on hyväksytty Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin eettisessä toimikunnassa 27.2.2007. Tutkimuksesta on laadittu rekisteri-
seloste, jota säilytetään yliopiston lukituissa tiloissa. 

Tutkittavien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ja heidän intimiteettisuojansa on 
varmistettu siten, että heistä käytetään tutkimuskoodeja ilman henkilötunnusta. Jo-
kaiselta tutkimukseen osallistuvalta pyydettiin henkilökohtainen suostumus ja lap-
sen suostumukseen pyydettiin huoltajan tai huoltajien allekirjoitukset. Lisäksi tutkit-
taville kerrottiin heidän oikeudestaan lopettaa tutkimus syytä ilmoittamatta. Hyvän 
kasvun avaimet -seurantatutkimukseen liittyvät osatutkimukset ja väitöstutkimukset 
hyväksytettiin seurantatutkimuksen johtoryhmässä. 

Tutkimuksen kohdentuessa lapsiperheisiin ja perheenjäseniin tutkijalle avautu-
vat mahdollisuudet lisätä ymmärrystä monen tasoisista tutkittavista ilmiöistä, jotka 
ilmenevät erilaisissa perhekonteksteissa. Tutkimuksesta ja menetelmällisestä lähes-
tymistavasta riippuen tutkimusprosessiin voi sisältyä vaiheita, joissa tutkittavat per-
heet avaavat kerättävän aineiston pohjalta tutkijalle pääsyn henkilökohtaiselle elä-
mänalueelle. Näin ollen on tarkoituksenmukaista tehdä eettistä reflektointia tutki-
muksen eri vaiheista sekä tutkijan ja tutkittavien positioista. Brown (2019, s. 111–



Tutkimuksen toteutus 

 55 

114) tarkastelee asiaa erityisesti laadullisen tutkimuksen näkökulmasta esittäen sa-
malla eri tasoista koostuvan reflektointia palvelevan mallin (ks. Kuvio 6). 

Malliin on hahmoteltu eri tasoille yltäviä eettisten käytäntöjen sekä tutkittavien 
osallistumismahdollisuuksien tasoja. Siirryttäessä mallin ulommaisiin kehiin koros-
tuu yhteistyö tutkittavien välillä. Samalla myös tutkimusprosessin päätöksenteko ja 
valta jakautuvat tasaisemmin tutkijan ja tutkittavin välillä vaarantamatta kuitenkaan 
tutkimuseettisiä käytänteitä. Mallin sisin ympyrä kuvaa tilannetta, jossa tutkimus-
prosessin päätökset ja valta ovat tutkijalla. Tässä pääpaino on eettisten käytäntöjen 
varmistamisessa, eikä osallistamista tutkittavan näkökulmasta juurikaan tapahdu. 
Pintapuolista osallistamista kuvaavalla kehällä tutkijalla on edelleen ensisijainen 
valta hänen informoidessaan tutkittavia esimerkiksi suostumukseen ja eettisten peri-
aatteisiin liittyvistä käytänteistä.  

Tutkittavien valta kohdentuu lähinnä suostumukseen siitä, osallistuvatko he tut-
kimusprosessiin vai eivät. Systemaattinen osallistaminen ulottuu eettisiä käytänteitä 
ja säädöksiä pidemmälle, jolloin tutkittavia sitoutetaan ja kuullaan koko tutkimus-
hankkeen ajan. Samalla heillä on enemmän vaikutusvaltaa siihen, millaiseksi tutki-
musprosessi muotoutuu. Mallin uloimmalla kehällä holistiseen osallistamiseen yh-
distyvät eri näkökulmat, jotka tunnustavat tutkittavien eettiset oikeudet, aktiivisen 
osallistamisen sekä tutkimusmetodologiset lähestymistavat. Näitä lähestymistapoja 
tarkastellaan vuoropuhelussa tutkittavien kanssa huomioiden heidän erilaiset taus-
tansa. Tutkimus ja sen eettinen perusta on enenevässä määrin luotu yhteisesti dialo-
gissa tutkittavien kanssa. (ks. Brown, 2019.)  

Väitöstutkimus edustaa menetelmällisesti ja aineistoltaan määrällistä seuranta-
tutkimusta. Tästä huolimatta Brownin esittämä malli tarjoaa soveltuvin osin hyödyl-
lisiä näkökulmia tutkimuseettiseen tarkasteluun, koska määrätyt tutkimuksen posi-
tiot, valtasuhteet ja osallistumista koskevat kysymykset sisältyvät myös käsillä ole-
vaan väitöstutkimukseen. Tutkimuseettisten reflektoinnin avulla tutkija voi tulla tie-
toisemmaksi tutkimukseen sisältyvistä eettistä kysymyksistä ja näkökulmista. Sa-
malla on mahdollista oppia luomaan tutkimusasetelmia, joissa eettisiä kysymyksiä 
ja tutkittavia perheitä pystytään huomioimaan mahdollisimman kattavasti (Brown, 
2019, s. 139–140). Tästä näkökulmasta katsottuna kysymys on eettisesti vastuulli-
sesta tutkimustyöstä, joka kykenee kriittisesti ja läpinäkyvästi tarkastelemaan niitä 
vahvuuksia ja heikkouksia, joita kulloiseenkin tutkimukseen sisältyy.  
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Kuvio 6. Tutkittavien perheiden osallistamisen malli eri eettisten käytäntöjen tasoilla (soveltaen 

Brown, 2019, 120). 

Väitöstutkimukseen kerätty isäaineisto ja tutkimuksen toteutus ovat lähtökohtaisesti 
perustuneet seurantatutkimuksen aikana tehtyihin eettisiin linjauksiin, tutkittavien 
suostumukseen ja lupa-asiakirjoihin. Tästä huolimatta väitöstutkimukseen sisältyy 
oma tutkimusprosessinsa, sen eettiset kysymykset ja tavat, joilla erityisesti isät osal-
listetaan tutkimukseen. Kysymys on myös tutkimuksenaikaisesta prosessista ja vuo-
ropuhelusta, jota käydään tutkittavien perheiden kanssa.  

Eri tutkimuspisteiden sisältöä ja käytettäviä mittareita suunniteltiin ja toteutettiin 
myös siitä näkökulmasta, että lomakkeet säilyvät perheiden näkökulmasta mielek-
käinä ja kohtuullisen pituisina. Tällä haluttiin välttää liian laaja-alaisiksi ja perheiden 
kannalta kuormittaviksi muodostuvia kyselylomakkeita, jotka lopulta karsisivat vas-
taajamääriä. Tutkimusperheiltä saadun palautteen ja osin ilmenneen kadon perus-
teella tässä ei kuitenkaan täysin onnistuttu. Näin ollen on myös eettisesti tärkeää tar-
jota mahdollisuuksia palautteen antamiseen tutkimuksen tekemisen yhteydessä.   

Väitöstutkimukseen sisältyvä osallistaminen ei ole muodostunut pelkästään yk-
sipuoliseksi kerättävän kyselyaineiston keruuksi, vaan tutkimukseen osallistuneille 
tutkimusperheille ja isille on tarjottu säännöllisesti mahdollisuuksia kuulla väitöstut-
kimuksen alustavia tuloksia seurantatutkimuksen parissa järjestetyissä seminaa-
reissa ja tapahtumissa. Brownin (2019, s. 120) malliin kytkeytyen seurantatutkimuk-
sen ensimmäisiin vuosiin sisältyi systemaattista osallistamista ja vuoropuhelua sekä 
viestintää tutkimusperheiden kanssa. Väitöskirjan tekijänä osallistuin edellä kuvat-
tuihin seurantatutkimuksen monipuolisiin tehtäviin. 
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5 Tulokset 

Väitöstutkimukseen lukeutuvat kolme osatyötä painottavat pikkulapsiperheen isien 
tukitematiikan eri näkökulmia vastatakseen tutkimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Osatyössä yksi hahmotettiin isien tukimahdollisuuksia ja vertaistuen merkitystä vau-
vaiän lopulla. Väitöstutkimuksen edetessä ja seurantatutkimusaineiston kertyessä 
tarkastelua laajennettiin ja syvennettiin. Osatyössä kaksi keskityttiin tarkastelemaan 
isien ensisijaisia tuen lähteitä ja tarpeita isien edustamista taustoista käsin. Osatyössä 
kolme tarkastelu kohdentui isien vertaistukeen ja vertaistuen kehittämiseen tutki-
muksen seurantavälillä vauvaiän lopulta lapsen kolmeen ikävuoteen asti. Luvussa 
esitetään tiivistetysti kunkin osatutkimuksen tulokset ja osatöistä johdettua tulosten 
yhteenvetoa. 

5.1 Osatutkimus I: Isien tukiverkostot 
vauvaperheissä 

Ensimmäisen artikkelin tavoitteena oli hahmottaa seurantatutkimuksessa kertyneen 
osa-aineiston avulla (1) Millaisia tukimahdollisuuksia vauvaperheiden isillä on käy-
tössään ja miten runsaasti he niitä käyttävät? (2) Miten merkittävänä omalle isyydel-
leen ja isänä toimimiselleen vauvaperheiden isät pitävät vertaistukea ja muita isiä? 

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ja tukimahdollisuuksien hahmottamiseksi 
isien prosentuaalisia osuuksia kuvattiin käytetyillä mitta-asteikoilla. Tuloksissa ko-
rostuivat isien epävirallisen verkoston ja tuen lähteiden tarjoamat tukimahdollisuu-
det. Epävirallisista tuen lähteistä korostui isovanhempien osuus. Vastaavasti viralli-
seen tukeen turvautui vain harva tutkimuksen isistä. Pieni joukko tutkimuksen isistä 
raportoi, ettei vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä ollut ketään keneen turvau-
tua. Tämä tukiverkostoltaan ja tuen lähteiltään puutteelliseksi jäävä isien joukko olisi 
erityisen tärkeää tunnistaa osana perheiden ja isien kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta 
tarvittavia tukimahdollisuuksia pystyttäisiin tarjoamaan isille virallisen tuen piiristä. 
Tutkimuksessa kysytyistä ensisijaisista tuen lähteistä huolimatta osa isistä raportoi 
myös useampien tuen lähteiden saatavuudesta vanhemmuuden liittyvissä kysymyk-
sissä. Siten pieni joukko isiä asettui tukimahdollisuuksiltaan toiseen ääripäähän ver-
rattuna vastaajiin, joilla ei ollut ketään keneen tukeutua.   
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Isien välinen vertaistuki osoittautui isille tärkeäksi vauvaiän lopulla, jolloin tois-
ten isien kanssa oltiin valmiina keskustelemaan isyyden, vanhemmuuden ja lapsen 
hoidon aiheista. Vastaavasti virallisten palveluiden tarjoama vertaistuki näyttäytyi 
tutkimuksen isille osin ristiriitaisena. Tuloksista ilmeni joukko työelämän ulkopuo-
lella olevia isiä, jotka kokivat neuvoloiden tarjoamat vertaistuen mahdollisuudet riit-
tävinä verrattuna työelämässä olevien isien ryhmään. Tämän perusteella isien työ-
elämän vaikutteita on tärkeää huomioida myös isyyden tuen kysymyksissä. Vau-
vaiän lopulla yli puolet isistä toivoi, että vertaistukea kehitettäisiin lisää. Tutkimuk-
sen isät eivät tukimahdollisuuksien ja vertaistukea koskevien tulosten perusteella 
näyttäydy yhdenmukaisena joukkona, vaikka tukeutumisessa löytyykin yhteneviä 
piirteitä. 

5.2 Osatutkimus II: Isien viralliset ja epäviralliset 
tuen lähteet varhaisen vanhemmuuden aikana 

Osatyön kaksi tavoitteena oli tutkia isien ensisijaisia tuen lähteitä lisäten samalla 
ymmärrystä virallisten ja epävirallisten tuen lähteiden merkityksestä isäksi tulleiden 
näkökulmasta tarkasteltuna. Tarkastelun osaksi sisällytettiin isäksi tulleiden eri taus-
tatekijöitä, joihin kuuluivat isien ikä, perherakenne, sosioekonomiset tekijät, ammat-
tiasema sekä perheen tulotaso. Tutkimuskirjallisuudesta nousevat viitteet erilaisten 
perheiden resurssien ja sosiaalisen verkoston keskinäisistä yhteyksistä antoivat pe-
rustellusti olettaa isien edustamien perhemuotojen ja sosioekonomisten tekijöiden 
olevan yhteydessä ensisijaisten tuen muotoihin ja tarpeeseen (ks. esim. Cogner ym., 
2010; Hashima & Amato, 1994; House, 1981). Tutkimuskirjallisuuden perusteella 
oli perusteltua olettaa, että (1) epäviralliset tuen lähteet ovat isille ensisijaisia van-
hemmuuden ja lastenhoidon kysymyksissä, (2) isillä, joilla on korkeampi sosioeko-
nomisen tausta, on vähemmän tarvetta perheen ulkopuoliseen tukeen ja (3) matalam-
paa sosioekonominen asemaa tai uusperheitä edustavilla isillä on kasvanut tarve vä-
lineelliselle tuelle, kuten lastenhoitoavulle. 

Jotta tutkimuksessa voitiin vastata kirjallisuudesta johdettuihin oletuksiin isien 
ensisijaisista tuen lähteistä ja ulkopuolisen tuen tarpeesta, hyödynnettiin aineistoa 
kuvailevia tietoja, logistista regressioanalyysiä sekä eri tuen lähteiden vertailuluok-
kien suhteellisia osuuksia, vetosuhdetta sekä prosenttiosuuksia kuvaavia tunnuslu-
kuja. Tutkimukseen sisältyneitä oletettuja eroavuuksia isien perhetyypin, sosioeko-
nomisen aseman ja välineellisen tuen suhteen tarkasteltiin varianssianalyysin avulla.  

Saadut tulokset olivat linjassa epävirallisten tuen lähteiden merkitystä puoltavan 
hypoteesin kanssa. Tuloksissa ilmeni isien omien vanhempien keskeinen osuus 
isäksi tulleiden ensisijaisena tuen lähteenä vanhemmuuden ja lapsen hoidon järjes-
telyissä. Tarkemmassa tarkastelussa isien erilaiset taustatekijät olivat yhteydessä 
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isien tuen tarpeeseen ja ensisijaisten tuen lähteiden valikoitumiseen. Tulokset vah-
vistivat jo osajulkaisussa yksi saatuja tuloksia isovanhempien keskeisestä osuudesta 
ensisijaisena tuen lähteenä. Tässä isovanhempien merkitys ensisijaisena tuen läh-
teenä osoittautui keskeiseksi erityisesti tutkimuksen nuoremmissa ikäryhmissä, eli 
29-vuotiailla tai sitä nuoremmilla isillä sekä esikoisperheen isillä.  

Vastaavasti sukulaiset valikoituivat ensisijaisiksi tuen lähteiksi, kun perheessä 
oli aiempia lapsia. Tämän lisäksi myös uusperheiden työssäkäyville isille sukulaiset 
valikoituivat ensisijaiseksi tuen lähteeksi. Tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että 
nuorempien isien ikäryhmään verrattuna vanhemmissa ikäryhmissä viralliset tukita-
hot valittiin useammin ensisijaiseksi tuen lähteeksi.  

Kokonaisuudessaan isien tarve perheen ulkopuoliselle tuelle vaihteli sosioeko-
nomisten taustojen mukaan. Tutkimuksen tulokset olivat linjassa asetetun hypotee-
sin kanssa, jonka mukaan korkeampaa asemaa ja tulotasoa edustavat isät tarvitsivat 
vähemmän perheen ulkopuolista tukea. Tämä näkyi myös erikseen tarkasteltuna vä-
lineellisen tuen osalta. Toisaalta tutkimuksessa ei saatu vahvistusta hypoteesille, 
jossa välineelliselle tuelle olisi enemmän tarvetta uusperheitä edustavien isien jou-
kossa. Tämän taustalla saattaa olla myös uusperheiden lähtökohtaisesti rajalliset ja 
erilaiset tukimahdollisuudet, joissa tuen lähteiden painopiste on muuttunut sukulai-
sista muuhun lähipiiriin.   

5.3 Osatutkimus III: Muuttuuko isien vertaistuen 
tarve lapsen syntymän jälkeisinä vuosina? 
Seurantatutkimus isien suhtautumisesta 
vertaistukeen ja vertaistuen kehittämiseen 

Osatyön kolme tavoitteena oli tutkia isien suhtautumista vertaistukeen ja vertaistuen 
kehittämiseen. Artikkelin tarkasteluun sisältyi keskeisenä osana isien vertaistuen tar-
peissa tapahtuvan muutoksen tutkiminen seurantatutkimuksen aikavälillä vauvaiän 
lopulta lapsen kolmen vuoden ikään. Tutkimuksessa hyödynnettiin sosiaalisen tuen 
ja perhetaustojen välistä yhteyttä tarkastelevaa tutkimuskirjallisuutta (ks. esim. Den-
nis, 2003; House, 1981). Tutkimuskirjallisuuden perusteella isien edustamia perhe-
muotoja ja sosioekonomisia taustatekijöitä valittiin tarkasteltavaksi myös vertaistuen 
tarpeiden yhteydessä (esim. Conger ym., 2010; Viljamaa, 2003). Artikkelin tutki-
muskysymykset muodostuivat seuraaviksi: (1) Mitä vertaistuen aiheita isät pitävät 
tärkeänä lapsen ensimmäisinä ikävuosina? (2) Muuttuuko isien raportoima keskinäi-
sen vertaistuen tarve ja vertaistuen kehittämistarve lapsen ensimmäisinä ikävuosina? 
(3) Ovatko tutkimuksessa edustetut perhemuodot ja isien korkea ammattiasema yh-
teydessä isien väliseen vertaistukeen ja vertaistuen kehittämistarpeeseen? 

Vertaistuen aiheiden tärkeyttä koskevaan tutkimuskysymykseen vastaamiseksi 
käytettiin aineistoa kuvailevia menetelmiä tarkastellen kahden eri tutkimuspisteen 



Marko Lähteenmäki 

 60 

isien vertaistuen tarpeita koskevia väittämäkohtaisia keskiarvoja ja keskihajontoja. 
Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi tarkasteltiin konfirma-
torisen faktorianalyysin avulla ajallista muutosta pohjautuen luotuun faktorimalliin 
isien keskinäisestä vertaistuesta ja vertaistuen kehittämistarpeesta. Lisäksi tarkastel-
tiin perherakenteen ja ammattiaseman yhteyksiä isien vertaistuen faktorimalliin.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat vertaistuen tärkeyden isyyden kysymyksissä. 
Tutkimukseen osallistuneiden isien kohdalla vertaistuki näytti olevan tärkeää eten-
kin vauvaiän lopulla vertaistuen tarpeen laskiessa lapsen kolmeen ikävuoteen men-
nessä. Esikoisperheiden isät suhtautuivat vertaistukeen muita perhetyyppien isiä 
myönteisemmin.  

Tulokset osoittivat isien vertaistuen kehittämistarpeen laskevan tutkimuksen 
seurantavälillä vauvaiän lopulta lapsen kolmeen ikävuoteen mennessä. Tulosten pe-
rusteella korkeampaa ammattiasemaa edustavat isät kokivat vähemmän tarvetta ver-
taistuen kehittämiselle verrattuna matalampaa ammattiasemaa edustaviin isiin.  

Osatutkimuksesta saadut tulokset antoivat viitteitä siitä, että isien vertaistukea 
olisi tarpeen kehittää erityisesti lapsen vauvaikään kohdentuen. Vertaistuen kehittä-
misessä tulisi huomioida isien erilaiset taustat, kuten isien edustamat perhemuodot 
ja sosioekonomiset taustat. Tämän isille merkityksellisen ajanjakson hahmottaminen 
ja vertaistuen tärkeäksi kokevien isien tunnistaminen on tärkeä signaali perhe- ja 
isälähtöistä työtä tekeville toimijoille, kuten neuvoloille. 

5.4 Tulosten yhteenvetoa 
Kolmen osatutkimuksen tulokset antavat viitteitä isien erilaisista ja vaihtelevista tu-
kimahdollisuuksista. Tämä ilmenee isien taustoista käsin eri tavoin kohdentuvina 
isyyden tuen tarpeina ja mahdollisuuksina. Kysymystä isien tuen rakentumisen mo-
ninaisuudesta on hyvä tarkastella erikseen teoreettisessa viitekehyksessä. Keskeisille 
tuloksille yhteneväistä on epävirallisten tuen lähteiden merkitys isien ensisijaisena 
tuen lähteenä, jossa korostuu erityisesti isovanhempien osuus.  

Isyyden tuen tarpeita yhdistävien tekijöiden lisäksi havaittiin tuen rakentumista 
eriyttäviä tekijöitä. Isäksi tulleiden erilaiset taustat näyttävät olevan ainakin osittain 
yhteydessä isien tuen tarpeisiin ja ensisijaisten tuen lähteiden vaihteluun. Tulosten 
perusteella nuorempien ja esikoisperheiden isien sekä vastaavasti vanhempien ja 
uusperheiden isien keskuudessa tapahtuu muutoksia ensisijaisissa tuen lähteissä. 
Tämä voi olla seurausta useamman lapsen kohdalla kasvavista tuen tarpeista ja siten 
tarvittavista resursseista perheen keskuudessa. Näissä tapauksissa isovanhempien si-
jaan valitaan muita epävirallisia tuen lähteitä.  

Tuloksissa toistuu myös isien sosioekonomiset tekijöiden yhteys isien tuen tar-
peisiin, mikä antavaa viitteitä isien erilaisista tukiverkoston mahdollisuuksista ja tar-
peista käyttää niitä. Kysymykseen voivat tulla myös erilaiset taloudelliset resurssit 
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avaten yhtäältä mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi erilaisia hoivajärjestelyitä ja 
toisaalta vähentäen tietyn tyyppisten tuen muotojen tarvetta. Tutkimuksen isistä val-
taosa oli työelämässä tutkimuksen tarkastelujaksoilla. Korkeamman ja matalamman 
ammattiaseman kohdalla taustalla voivat olla myös erityyppiset työelämän rakenteet 
ja mahdollisuudet toimia joustavasti työn ja pikkulapsiperheen arjessa. Ensimmäi-
sessä osatutkimuksessa saatujen tulosten perusteella neuvoloiden tarjoaman vertais-
tuki koettiin eri tavoin merkitykselliseksi työelämässä ja työelämän ulkopuolella ole-
vien isien keskuudessa. Työelämässä olevien isien suurempi vertaistuen tarve antaa-
kin viitteitä työelämän kytköksistä tuen tarpeiden ilmenemiselle.  

Tutkimukseen osallistuvien isien erilaiset taustat eivät kuitenkaan ole yhteydessä 
tukimahdollisuuksien puuttumiseen kokonaan. Ilmiön taustalla vaikuttavia tekijöitä 
tulisi tutkia tarkemmin, sillä tämä saattaa olla juuri se isien ryhmä, joka hyötyisi 
eniten uusista tukimahdollisuuksista. Tutkimuksen tuloksissa ajan ulottuvuudet kyt-
keytyvät isien ikäryhmien tukimahdollisuuksiin sekä isien vertaistukeen. Tulosten 
perusteella isien tuen tarpeet ovat alttiita muutoksille ajan kuluessa, ja siksi pikku-
lapsiperheissä hahmotettuja tukimahdollisuuksia on tärkeää jäsentää uudelleen eri 
elämänkulun ja tapahtumien yhteydessä. 
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä luvussa tarkastellaan väitöstutkimuksen teoriaan ja tuloksiin pohjautuvia kes-
keisiä päätelmiä. Lisäksi tarkastellaan tutkimuksen rajoitteita ja potentiaalisia jatko-
tutkimusaiheita sekä arvioidaan käytettyä teoreettista viitekehystä. Lopuksi lukijalle 
esitetään käytännön johtopäätöksiä. 

6.1 Isien tukimahdollisuudet 
Väitöstutkimuksessa tutkittiin isien tärkeinä pitämiä tuen lähteitä, isien välisen ver-
taistuen ja sosiaalisen tuen verkostojen merkitystä isien varhaisen vanhemmuuden 
aikana. Pikkulapsiperheen isien tukimahdollisuuksia tarkasteltiin yksilötasolla eri 
taustoista tulevien isien näkökulmasta käsin. Väitöstutkimuksen tulokset antavat 
viitteitä nykyisien vaihtelevista tukimahdollisuuksia eri tuen lähteiden ja tarpeiden 
muodossa. Tämä ilmenee myös siinä, miten merkityksellisenä isien välinen vertais-
tuki ja vertaistuen kehittäminen näyttäytyvät eri taustoista tuleville isille. 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä isien tukimahdollisuuksien hahmot-
taminen painottui mikro-, meso- sekä näiden muodostamien eksosysteemien tasoille. 
Sen sijaan tutkimuksessa makrotasolle paikantuvien sisältöjen tavoittaminen näyt-
täytyy tutkimuksen tarkastelunäkökulman ja kysymyksenasettelun myötä vähäisem-
pänä. Yhteyksiä makrotasolle voidaan nähdä lähinnä isien sosioekonomisten tausto-
jen ja niiden edustamien viiteryhmien pohjalta. Isätutkimuksen kronosysteeminen 
ulottuvuus kohdentui erityisesti isien vertaistukeen ja soveltuvin osin isien tukimah-
dollisuuksiin. Tässä isätutkimuksessa on viitteitä myös muista kronosysteemeistä, 
kuten eri sukupolvien kohtaamisesta.  

Isätutkimuksessa saadut tulokset ja niiden yhtymäkohdat teoreettiseen viiteke-
hykseen antavat aihetta pohtia myös sitä, missä määrin isyyden tukeminen ja tarpeet 
ovat isälähtöisiä, mikrojärjestelmiin paikantuvia ilmiöitä ja missä määrin eri tyyppi-
siin tuen verkostoihin paikantuvia, aina makrotasolle asti ulottuvia ilmiöitä. Tutki-
muksessa saatujen tulosten perusteella pikkulapsiperheen isien tukimahdollisuuk-
sissa painottuvat epäviralliset tuen lähteet ja verkostot. Isien epävirallisten tuen läh-
teiden merkitys on korostunut myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Melson ym., 
1993; Wissö & Plantin, 2015).  
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Putnamin (2000) mukaan juuri epävirallisiin sitoviin verkostoihin sisältyvät otol-
liset olosuhteet keskinäisen sosiaalisen tuen välittymiselle. Nämä verkostot perustu-
vat luottamukseen, solidaarisuuteen ja ihmisiä entuudestaan yhdistäviin tekijöihin. 
Kysymys on myös siitä, että tämän tyyppisten verkostojen kohdalla esimerkiksi kes-
kinäistä luottamusta ei luoda alusta alkaen läheisten kanssa. Tällöin on luontevaa 
turvautua entuudestaan tuttuihin ihmisiin silloin, kun se on mahdollista.  

Tutkimuksessa tuen tarpeista kertovista isistä valtaosalla oli tukimahdollisuuksia 
erilaisten epävirallisten tuen lähteiden muodossa. Käytettävissä olevilla tuen läh-
teillä on lähtökohtaisesti keskeinen merkitys isyyden pääoman kehittymiselle. Ole-
massa oleva sosiaalinen pääoma saatavilla olevien tuen lähteiden muodossa avaa 
mahdollisuudet isyyden pääoman kehittymiselle esimerkiksi isien kasvatuskysy-
myksissä, hoivan sisällöissä ja arjen hoivajärjestelyissä. Isien saatavilla olevilla tuen 
lähteillä on kullakin ainutlaatuiset resurssinsa tarjota esimerkiksi käytännön apua tai 
kasvatusneuvoja. Yhdessä nämä edistävät myös lapsen kehitystä. (ks. Pleck, 2010.) 
Kyse on kuitenkin juuri mahdollisuuksista, sillä isien epävirallisten tuen lähteiden 
keskinäinen vuoropuhelu ja arvomaailma sekä verkostossa vallitsevat isyyden mallit 
ovat lopulta vaikuttamassa siihen, millaisiksi tuen sisällöt lopulta muotoutuvat.   

Epävirallisten tuen lähteiden osalta tutkimuksessa painottui isovanhempien 
osuus isien ensisijaisena tuen lähteenä. Isovanhempien keskeinen asema pikkulapsi-
perheiden tuen verkostoissa korostuu myös aiemmissa tutkimuksissa. Isovanhem-
pien merkitys ja sidokset pikkulapsiperheiden elämään näyttäytyvät myös sisällöl-
tään laaja-alaisina ja vastavuoroisina (Danielsbacka ym., 2015; Bernhold & Giles, 
2019; Silverstein & Marenco, 2001). Toisaalta kysymys on myös yksilöllisistä ja 
tapauskohtaisista eroista isovanhemmuuden osalta. Isovanhempien omat resurssit ja 
taustat voivat vaikuttaa heidän osallistumismahdollisuuksiinsa (Silverstein & Ma-
renco 2001, s. 514–518).  

Tässä tutkimuksessa ilmennyt isovanhempien keskeinen rooli isien ensisijaisena 
tuen lähteenä herättää myös kysymyksen tuen lähteiden ja tukimahdollisuuksien ra-
jallisuudesta. Tämän tutkimuksen osalta ei kuitenkaan päästä tulosten valossa tuki-
mahdollisuuksien rajalliseen isovanhempien asemasta kertovaan ilmiöön tarkemmin 
kiinni. Kysymys on siitä, millainen merkitys äidin puolelta tulevilla isovanhemmilla 
on pikkulapsiperheen tukimahdollisuuksissa. Danielsbacka, Tanskanen ja Rotkirch 
(2015, s. 900–901) havaitsivat tutkimuksessaan viitteitä siitä, että isovanhempien 
tuki ja kontaktit muodostuvat useimmiten juuri äidin puolelta ja tarkemmin sanot-
tuna lapsen äidin äidiltä (ks. myös Bernhold & Giles, 2019).  

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella herää kysymys siitä, missä määrin 
perheiden ulkopuolinen tuki on edelleen sukupuolittunutta ja äitivetoista. Toisaalta 
isovanhemmuutta ei ole syytä katsoa liian kapea-alaisesti yksinomaan tuen näkökul-
masta. Isovanhempien merkitys voi näyttäytyä monin tavoin merkityksellisenä eri 
pikkulapsiperheiden mikroympäristöissä, esimerkiksi tilanteessa, jossa isoisien 
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kautta on havaittu välittyvän merkityksellisiä ja huumorin sävyttämiä muistoja las-
tenlapsille (Bernhold & Giles, 2019, s. 527). Viimeaikaisissa tutkimuksissa on ha-
vaittu isoisien oman sosiaalisen verkoston laajenevan heidän asettuessa hoivaamaan 
lastenlapsiaan. Sosiaalisen verkoston laajenemisesta huolimatta on samassa yhtey-
dessä myös raportoitu isoisien yksinäisyyden kokemuksista (Quirke ym., 2021, s. 
972–974). Tämän perusteella isovanhemmuuden myötä tulevaa elämänmuutosta on 
tärkeää tarkastella myös sukupolvien välisenä prosessina tukimahdollisuuksien nä-
kökulmasta.  

Tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa vanhemmuuden ja yhtä lailla isovanhem-
muuden sidokset historiaan. Kysymys on myös eri kronosysteemien kohtaamisesta 
ja niiden sisällöistä sukupolvien välillä. Sukupolvien väliseen kanssakäymiseen ja 
toimiin saattavat heijastua kunakin aikana isyyteen ja äitiyteen kohdentuneet käsi-
tykset ja roolit sekä se, millaiset isyyden sitoutuneisuuden muodot välittyvät verkos-
toista sukupolvien välillä (ks. Belsky, 1984, s. 86; Bronfenbrenner & Morris, 2006, 
s. 822).  

Tässä tutkimuksessa ulkopuolinen tuki kohdentui isovanhempien sijaan laajem-
malle isien lähipiiriin, kun kyseessä oli tyypiltään useamman lapsen ydinperhe tai 
uusperheen isä. Useamman lapsen perheissä myös lastenhoitojärjestelyt vaativat 
usein enemmän resursseja, mikä voi heijastua myös isien tukimahdollisuuksien koh-
dentumiseen laajemmin sukulaisiin ja ystäväpiiriin sekä kasvavaan välineellisen 
tuen tarpeeseen. Tämä edellyttää myös isien tuen verkostolta valmiuksia vastata pik-
kulapsiperheiden tarpeisiin mikrojärjestelmien muuttuessa. Siten vuorovaikutuksen 
pohjalta isyyttä tukevan muutoksen on rakennuttava sekä mikrojärjestelmien että 
laajemmin eksojärjestelmien tuen verkostoista käsin.  

Tutkimukseen sisältyi myös joukko pikkulapsiperheiden isiä, jotka eivät koke-
neet tuen tarvetta lainkaan erityyppisissä vanhemmuuteen, lasten hoitoon, hoivaan 
tai lapsen kasvatuskysymyksiin liittyvissä asioissa. Ominaista näille isille oli korke-
ampi sosiaalinen asema, mikä antaa viitteitä siitä, että heillä saattaa olla käytössään 
resursseja, joiden vuoksi erityyppiselle tuelle ei ole lainkaan tarvetta. Kysymys voi 
olla myös siitä, että nämä isät ovat siinä määrin suuntautuneita työelämään, ettei 
isyyden tuen tarpeita koskevia kysymyksiä koeta tarpeellisina. Työelämän yhteydet 
isien toimintaan ja isyyteen on nostettu esiin myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. 
Cabrera ym., 2014; Hiilamo, 2020). Närvin (2014, s. 197–198) tutkimuksessa monet 
miehet liittivät työhön taloudellisen vakauden kysymyksiä. Miesten usein vakiintu-
neempi työmarkkina-asema voi heijastua myös perheen hoivaratkaisuihin ja siihen, 
miten isät osallistuvat ja puntaroivat lapsen hoivan kysymyksiä osana perheiden ar-
kea.   

Isien tukimahdollisuuksien ja isyyden pääoman näkökulmasta jää tässä yhtey-
dessä useita kiinnostavia kysymyksiä avoimeksi. Ensiksi se, miten näissä tapauk-
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sissa isät hyödyntävät olemassa olevia resursseja ja verkostoaan juuri isyyden kysy-
myksissä? Toiseksi, muodostuvatko sosiaaliset kontaktit ja hyödyt isyyden näkökul-
masta keskeisiin verkostoihin muilla periaatteilla kuin tukitematiikkaan perustuen? 
Järjestelevätkö isät esimerkiksi lasten hoivaan liittyviä asioita ilman, että kokevat 
saavansa perheen ulkopuolista tukea? Lopuksi, ovatko nämä isät siinä määrin työ-
orientoituneita, että isyys ja isyyden kysymykset jäävät enemmän työuran taustalle. 
Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, kun hahmotetaan, miten eri resurssit välittyvät so-
siaalisten kontaktien ja pääoman välityksellä isyyden ja lapsen hyödyksi (ks. Cole-
man, 1988: Lin, 2001; Pleck, 2010).  

Tutkittavien joukossa oli myös isiä, joilla ei ollut ketään keneen turvautua van-
hemmuuteen liittyvissä kysymyksissä, vaikka he kokivat tarvetta tuelle. Isien tuki-
mahdollisuuksien puuttuminen on jo sinänsä hyvin huolestuttava signaali. Aikaisem-
pien tutkimusten perusteella tuen puuttumisella on yhteyksiä koettuun stressiin ja 
hyvinvointiin (ks. Cohen & Wills, 1985; Sarason ym., 1983; Wills & Shinar, 2000). 
Tukimahdollisuuksien puuttuminen rajoittaa lähtökohtaisesti isän vanhemmuutta 
palvelevien resurssien ja pääoman muodostumista. Siksi puuttuvilla tuen verkos-
toilla on seurauksia sekä isille itselleen että lapselle, etenkin jos tukimahdollisuudet 
ovat puutteelliset koko perheessä.  

Tässä tutkimuksessa virallisen tuen merkitys jää vähäiseksi ensisijaisena tuen 
lähteenä pikkulapsiperheen isille. Tästä huolimatta juuri virallisilla tukitahoilla saat-
taa olla käyttämätöntä potentiaalia laajentaa toimintaansa osaksi pikkulapsiperhei-
den isyyden tuen verkostoja etenkin niissä tapauksissa, joissa isien tuen verkostot 
näyttäytyvät muutoin verraten kapea-alaisina.  

Virallisissa verkostoissa oleva potentiaali voi tarkoittaa isien näkökulmasta ko-
konaan uusia tuen lähteitä ja ylipäätään sosiaalisia kontakteja sekä uudentyyppistä 
isyyttä ja lapsen kehitystä palvelevaa asiantuntemusta tai tietoa. Tällaista tukea ei 
välttämättä synny olemassa olevissa epävirallisen tuen verkoston rakenteissa. Siksi 
on tärkeää, että viralliset tukitahot ja painotukseltaan silloittavat verkostot kykenevät 
asettumaan enenevässä määrin osaksi isien tuen verkoston rakenteita.  

Asiantuntemukseltaan ja sisällöiltään kattavat pikkulapsiperheiden palvelut eivät 
välttämättä sellaisenaan takaa, että isät saavat virallisten verkostojen potentiaalin 
käyttöönsä. Palveluiden rinnalle tarvitaan myös mekanismeja, jotka edistävät isien 
kohtaamista ja luottamusta sekä sitouttavat isät osaksi virallisen verkoston rakenteita 
(ks. Putnam 2000). Siten myös näissä rakenteissa tapahtuvat isien ohipuhumisen ja 
syrjäyttämisen kokemukset muodostuvat pahimmillaan erityisen haitallisiksi kaven-
taen isyyttä palvelevan sosiaalisen pääoman kehittymistä.  

Pikkulapsiperheen isien kohdalla varhainen kiinnittäminen eri tyyppisten tuki-
mahdollisuuksien pariin nousee entistä merkityksellisemmäksi tekijäksi. Isien ja 
isyyden ympärille muotoutuva tuki ja tuen tarpeet on tärkeää tunnistaa osana eri pal-



Marko Lähteenmäki 

 66 

velujärjestelmien, kuten neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin toi-
mintaa. Tällöin pystytään paremmin tarjoamaan erilaisia tukitoimia niitä tarvitseville 
isille. Ajoitus palvelee paitsi tuen kohdentamista myös sitä, että myönteiset koke-
mukset ja luottamuksen rakentuminen pääsevät näissä rakenteissa kehittymään pit-
källä aikavälillä. Kysymys on myös siitä, millaiseen yhteistyön kulttuuriin isiä ohja-
taan osana näitä virallisia rakenteita sekä miten isät oppivat toimimaan ja kokevat 
osallisuutensa perhepalveluissa.  

Tässä tutkimuksessa isien tärkeinä pitämiä tuen lähteitä kysyttiin vauvaiän lo-
pulla, eikä varsinaista seurantaa isäaineistossa näiden kysymysten osalta tehty. Tästä 
huolimatta joitakin isien tukimahdollisuuksien pysyvyydestä kertovia viitteitä löydet-
tiin. Tuen lähteiden kohdentuminen nuorempien ikäryhmien ja esikoisperheen isillä 
isovanhempiin ja vanhempien ikäryhmien sekä useamman lapsen ja uusperheen 
isillä laajemmin sukulaisiin antaa viitteitä siitä, että isien tuen verkosto ei ole isyyden 
kysymyksissäkään pysyvän laatuinen elämänkulun eri vaiheissa.  

Aikaisemmissa sosiaalista verkostoa ja tuen rakenteita tarkastelevissa tutkimuk-
sissa on myös havaittu verkostossa tapahtuvia muutoksia elämänkulun eri vaiheissa 
(Bost ym., 2002; Kalmijn, 2012). Kysymykseen voivat tulla myös tilanteet, joissa 
nuorempana ylläpidetyt sosiaaliset kontaktit ja ystävyyssuhteet muodostuvat harva-
lukuisemmiksi ihmisen ikääntyessä. Tällöin myös isyyden tuen verkosto jäsentyy 
uusista lähtökohdista, ja virallisten tukitahojen merkitys voi alkaa korostua. Kun 
huomioidaan teoreettisia lähtökohtia isien tukimahdollisuuksien näkökulmasta, 
myös sillä on merkitystä, millaiseen elämänvaiheeseen ja tilanteeseen lapsen syn-
tymä ajoittuu (ks. Bronfenbrenner & Morris, 2006).   

Tutkimuksella tavoitettiin isien erityyppisten tuen lähteiden ja tuen muotojen 
myötä isyyden sosiaaliseen pääomaan kytkeytyviä tuen lähteitä. Nämä tuen lähteet 
ovat yhdistettävissä epävirallisiin sitoviin ja virallisiin silloittaviin verkostoihin (ks. 
Putnam, 2000). Isien käytettävissä olevat tuen lähteet antavan näkymän pikkulapsi-
perheiden isien tukimahdollisuuksista ja sen vaihtelusta. Toisaalta tutkimuksessa il-
menevä tuen lähteiden vaihtelu paikantuu valtaosin juuri epävirallisiin verkostoihin. 
Siten isyyden tuen kysymyksissä sillä on suuri merkitys, millaiseksi nämä isyyden 
tuen tarpeisiin vastaavat prosessit lopulta muotoutuvat epävirallisissa verkostoissa. 

6.2 Isien tärkeäksi kokema vertaistuki 
Väitöstutkimuksen alkuvaiheessa erityisesti pikkulapsiperheiden isien vertaistukea 
käsittelevä tutkimuskirjallisuus oli verraten vähäistä. Pikkulapsiperheiden isien ver-
taistuen tarvetta, hyötyjä sekä puutteita isyyden tukemisessa on kuitenkin tunnistettu 
esimerkiksi perhevalmennuksen ja neuvoloiden toiminnan yhteydessä (Pietilä-Hella, 
2010; Viljamaa, 2003). Tämän lisäksi isyyden varhaisen tukemisen merkitys on 
noussut esille yhteiskunnan näkökulmasta, mikä kertoo myönteisestä tahtotilasta 
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kohdentuen myös isien vertaistuen muotoihin ja tarjontaan osana palvelujärjestelmiä 
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008a). Isyyden sosiaalisen pääoma voi kehittyä eri 
verkostojen tasoilta ja yhteisöistä isille kohdentuvina tuen mahdollisuuksina ja sisäl-
töinä. (Pleck, 2010; Putnam, 2000). Käytännössä nämä mahdollisuudet voivat pai-
kantua isien sitovia verkostoja edustavan lähipiirin lisäksi silloittaviin verkostoihin 
esimerkiksi neuvoloiden isien vertaisryhmiin sekä niiden tarjoamaan asiantuntemuk-
seen ja uusiin kontakteihin isyyden kysymyksissä. Siksi ei ole yhdentekevää, millai-
siin verkostoihin isillä on pääsy ja miten he suhtautuvat vuoropuheluun isyyden ky-
symyksistä. 

Tutkimuksen aikavälillä isien vertaistuen tarpeista ja suhtautumisen muutoksesta 
kertovien tulosten lisäksi on hyödyllistä palata tarkastelemaan Bronfenbrennerin 
(2017) ekologisen teorian lähtökohtia ja taustalla olevan kaavaa Dt = f(t – p) (PE)(t – 

p). Tarkastelu on paikallaan, sillä varsinaisten lopputulosten kannalta vähintään yhtä 
tärkeää on pyrkiä ymmärtämään prosessia ja ilmiötä, jonka seurauksena lopputulos 
on syntynyt. Kysymys on myös teoreettisten lähtökohtien sovellettavuudesta isätut-
kimukseen. Tässä ei kuitenkaan tule tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä teorian puo-
lesta tai vastaan. On paremminkin tarkasteltava, millaisia tekijöitä tässä tutkimuk-
sessa on liitettävissä isien vertaistuen muutoksen taustalla olevaan prosessiin ja teo-
reettisiin lähtökohtiin. Toiseksi, mitä muita tekijöitä voisi olla perusteltua liittää 
osaksi tarkastelua ymmärtääkseen ilmiötä paremmin etenkin jatkotutkimusten kan-
nalta?   

Isätutkimuksessa kehittymistä ilmaiseva D sisälsi tutkimuksen tarkastelun koh-
teena olevan muutoksen isien vertaistuen tarpeissa ja suhtautumisessa vertaistukeen. 
Isien vertaistuen kehittymistä kuvaava lopputulos (f) muodostui seurantajakson ai-
kavälillä (t – p), eli tutkimusperheiden lapsen vauvaiän ja kolmen ikävuoden välillä, 
isien (P) ja heidän ympäristönsä (E), eli isyyden mikroympäristönä toimivan perhe-
tyypin sekä sosioekonomisen aseman lopputulemana. Ekologisessa viitekehyksessä 
sosioekonomista asemaa edustavat viiteryhmät kytkeytyvät makrotasolle asti.  

Näiden tekijöiden valossa tämän tutkimuksen löydökset kertovat isille merkityk-
sellisestä vertaistuesta. Isien myönteinen suhtautuminen vertaistukeen on tärkeä läh-
tökohta myös isyyden sosiaalisen pääoman kehittymisen näkökulmasta. Tämä luo 
lähtökohdat tuen verkostojen hyödyntämiselle juuri isyyden kysymyksissä ja kasva-
tustehtävän toteuttamisessa. Täten myönteinen asennoituminen toisten isien kanssa 
käytäviin keskusteluihin isyyden kysymyksissä kertoo myös osaltaan isyyteen sitou-
tuneisuudesta isyyden näyttäytyessä merkityksellisenä asiana (ks. Lamb, 2010).  

Vertaistuki toisten isien kanssa oli tärkeää erityisesti esikoisperheen isille vau-
vaikään ajoittuen. Esikoisperheen isillä lapsen hoivaan ja ylipäätään isyyteen sisäl-
tyvät kysymykset tulevat monella tavalla uusina. Siksi on ymmärrettävää, että ti-
lanne herättää myös tarvetta tukeutua ja keskustella isyyteen liittyvistä kysymyk-
sistä. Vastaavia tuloksia esikoisperheen isien erityisistä tuen tarpeista ja tärkeänä 
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näyttäytyvästä vertaistuesta on löydetty myös aiemmissa tutkimuksissa (Pietilä-
Hella, 2010; Sourander ym., 2021; Viljamaa, 2003).  

Vertaistuen kehittämistarpeisiin nähden isien keskinäisen vertaistuen tarve näyt-
täytyi myös pysyvämpänä ilmiönä tutkimuksen tarkastelujaksolla. Tämän isille mer-
kityksellisen ajanjakson hahmottaminen ja vertaistuen tärkeäksi kokevien isien tun-
nistaminen on tärkeä signaali perhe- ja isälähtöistä työtä tekeville toimijoille, kuten 
neuvoloille. Tulos vahvistaa myös käsitystä siitä, että isyys on asia, josta halutaan 
keskustella. Isille tärkeän ajanjakson aikana eri vertaistuen muotojen ja keskustelu-
mahdollisuuksien tarjoaminen sekä keskusteluun kannustavan kulttuurin edistämi-
nen ovat arvokasta nykyisyyttä tukevaa työtä.  

Ilmiön tunnistaminen pelkästään mikrojärjestelmien tasolla jää kapea-alaiseksi. 
Laajemman ymmärryksen muodostamiseksi isien vertaistuesta on tärkeää tunnistaa 
myös meso-, ekso- ja makrojärjestelmien sisältöjä. Esimerkiksi se, millaista neuvon-
pitoa isät käyvät perhe- ja lähipiirin keskuudessa pikkulapsiperheille suunnattuihin 
palveluihin ja käynteihin osallistumisesta. Vastaavasti tärkeää on se, millaisten si-
sältöjen ja välineiden varassa isien kohtaaminen tapahtuu pikkulapsiperheille suun-
nattujen palveluiden, kuten neuvoloiden ja niiden isäryhmien yhteydessä. 

Isien osallistumista palvelevia rakenteita, joustoa ja kulttuuria tarvitaan myös 
työelämän rakenteissa. Isien tukimahdollisuuksien ja tuen tarpeiden lisäksi isien kor-
keampi ammattiasema erotteli uuden vertaistuen kehittämisen tarvetta. Isätutkimuk-
sen perusteella on tärkeää tunnistaa niitä ympäristöjä ja viiteryhmiä, joissa isät toi-
mivat ja joihin isät ovat sidoksissa, sillä ne ovat muovaamassa sekä tukimahdolli-
suuksia että vertaistuen tarpeita.  

Wissö ja Plantin (2015) havaitsivat tutkimuksessaan myös työkavereiden osoit-
tautuvan tärkeiksi tukitahoiksi isyyden kysymyksissä. Viljamaan (2003, s. 97) tutki-
muksessa ilmeni työkavereilta saadun tuen myönteinen yhteys isien neuvolapalve-
lutyytyväisyyteen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella työelämässä saattaa muo-
dostua rakenteita ja areenoita, joissa käydään keskusteluja myös isyyden kysymyk-
sistä kollegoiden kanssa. Etenkin pitkäaikaisissa työsuhteissa voi muodostua uusia 
ystävyyssuhteita, joissa tapahtuu siirtymää epävirallisiin verkostoihin. Tämä tutki-
mus ei kuitenkaan avaa näitä seikkoja suoraan tulosten perusteella. Lisäksi pelkkä 
viiteryhmän tunnistaminen ei avaa syvemmin sitä prosessia, joka aiheuttaa muutok-
sia isien tuen rakentumisessa ja avaisi näin myös työelämän merkitystä perusteelli-
semmin.  

Tarvitaankin yksilötasoa laaja-alaisempia tarkastelunäkökulmia, jotta voidaan 
ymmärtää paremmin tukitematiikkaa ja siihen sisältyviä rakenteellisia kysymyksiä, 
jotka heijastuvat isien tukimahdollisuuksiin. Samalla kysymys on siitä, että isyyden 
tukimahdollisuuksiin on mahdollista puuttua laaja-alaisemmin kuin vain yksilötason 
mikrojärjestelmien isyyden tarpeita hahmottamalla. Ymmärtääksemme isyyden tuen 
tarpeiden rakentumista ja sen moninaista sisältöä on huomio keskitettävä juuri niihin 
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prosesseihin, joissa tuen tarpeet kehittyvät (ks. Bronfenbrenner & Morris, 2006). Si-
ten isyyden kysymysten yhteydessä valikoituvien tuen lähteiden ja muotojen rinnalla 
on yhtä tärkeää tarkastella tuen valikoitumisen prosessia.  

6.3 Näkökulmia tulevaan isyystyöhön 
Väitöstutkimukseen sisältyvät rajoitteet, jatkotutkimusaiheet ja käytännön johtopää-
tökset esitetään tässä omana kokonaisuutenaan. Kyseiseen jaotteluun päädyttiin, sillä 
tässä tutkimuksessa havaitut rajoitteet muodostavat pohjan uusille jatkotutkimusase-
telmille. Tarkasteltaessa isien tukitematiikkaa on samanaikaisesti muistettava, mil-
laista tietoa eri systeemien tasoilta ja tuen verkoston rakenteista oli lopulta saatavilla 
ja miten tätä tietoa hyödynnettiin tässä tutkimuksessa. Isätutkimuksen kannalta tämä 
asettaa reunaehtoja saavutetulle ymmärrykselle pikkulapsiperheen isien tuen tar-
peista. Vastaavasti tutkimuksellisten rajoitteiden tunnistaminen avaa näkymiä tule-
valle isätutkimukselle ja teoreettisen viitekehyksen jatkokäytölle. 

6.3.1 Tutkimuksen rajoitteet 
Määrätyt rajoitteet, joita tarkastellaan seuraavaksi, koskevat myös tätä isätutkimusta. 
Osajulkaisuja läpäisevänä rajoitteena voidaan pitää isäaineiston ja tutkittavien rajal-
lista kontekstia. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan pikkulapsiperheiden isien tukite-
matiikkaa rajatuissa perhemuodoissa ja taustoissa, jotka olivat seurantatutkimuk-
sessa valtaosin edustettuna. Näin ollen väitöstutkimus rajoittuu pikkulapsiperheisiin. 
Tuloksia ei voida suoraan yleistää tutkimuksen ulkopuolelle jääviin perhemuotoihin, 
kuten esimerkiksi maahanmuuttajaperheisiin tai yksinhuoltajaisiin. Tutkimusaineis-
toja kerättäessä haasteeksi muodostuu paikoin myös aineistojen samantyyppisyys ja 
hyväosaisuuden kumuloituminen osaksi tutkimusaineistoja. Tämä näkyy siinä, että 
tutkittavat edustavat ammattiasemaltaan ja tulotasoltaan lähinnä keski- tai sitä pa-
rempituloisia kahden vanhemman esikoistaan odottavia perheitä (ks. Lagström ym., 
2013). 

Isätutkimuksen kohdalla on huomattava, että isyyteen ja isyyskäsityksiin koh-
dentuvat muutokset ja ilmiöt eivät näyttäydy samalla tavoin eri yhteiskunnissa, 
vaikka yhteneviä tuloksia olisikin löydettävissä joidenkin maiden välillä (Cabrera 
ym., 2000; Huttunen, 2014). Tutkijat muistuttavat myös, että historian valossa esille 
nousseita isyyttä määrittäneitä rooleja ja ihanteita ei tule tulkita liian suoraviivaisesti. 
Historian ymmärrys saattaa perustua myös verraten samantyyppisille isäaineistoille, 
joissa esimerkiksi erilaiset kulttuuriset, etniset ja taloudelliset tekijät puuttuvat (Mar-
siglio ym., 2000, s. 1175). Tästä näkökulmasta myös tämän tutkimuksen isäaineisto 
edustaa heikosti marginaalisempien isien ryhmiä.  
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Isien tukitematiikkaa käsittelevä mittaristo on tuonut arvokasta tietoa pikkulap-
siperheen isien käytettävissä olevista ensisijaisista tuen lähteistä. Mittaristoon sisäl-
tyy kuitenkin myös rajoitteita, kuten se, millainen merkitys on perheen isän sekä 
äidin puolelta tulevalla isovanhempien tuella. Millaisissa tilanteissa tukeudutaan äi-
din tai isän vanhempiin tai tasapuolisemmin kummaltakin puolelta tulevaan vanhem-
pien apuun (ks. Danielsbacka ym., 2015). Täsmällisemmän kuvan isien tukimahdol-
lisuuksista ja siitä, miksi määrätyt tahot valikoituvat ensisijaisiksi tuen lähteiksi, an-
taisi myös tieto tuen saatavuudesta, kuten siitä, asuvatko isovanhemmat pikkulapsi-
perheiden lähellä.  

Epävirallisista tuen lähteistä erityisesti varhaiskasvatus rytmittää monen pikku-
lapsiperheen arkea, ja sen puuttuminen tämän tutkimuksen virallisista tuen raken-
teista kuuluu tutkimuksen rajoitteisiin. Tähän on jatkotutkimuksissa kiinnitettävä 
huomiota. Tutkimuksen tarkastelussa painottuneet tukimahdollisuudet ja tuen ensi-
sijaisuus eivät myöskään avaa täysimääräisesti kaikkia isien tukimahdollisuuksia ja 
käytettävissä olevia tuen lähteitä. Ilmiön laajamittainen tutkiminen edellyttäisi toi-
senlaista mittaria ja verkostoanalyysiä. Tämän tutkimuksen perusteella näkymä isien 
sosiaalisen pääoman ja tuen rakentumisen edellytyksistä on rajallinen.   

Isien suhtautumista vertaistukeen tarkasteltiin seurantatutkimuksen kahdessa 
vaiheessa, vauvaiän lopulla ja perheen lapsen ollessa kolmen vuoden ikäinen. Isätut-
kimuksessa käytetty tarkastelujakso asettaa näin rajoitteita seurantavälin ulkopuo-
lelle ulottuviin tulkintoihin vertaistuen tarpeista ajoittuen esimerkiksi perheen ras-
kausvaiheeseen ja lapsen syntymään.  

Bronfenbrennerin kronosysteemiset aikaulottuvuudet läpäisevät myös käsillä 
olevaa seurantatutkimusta. Aikaulottuvuudet alkavat aineiston keräämisestä ja päät-
tyvät tutkimuksen julkaisuun. Väitöstutkimuksen näkökulmasta on hyvä pyrkiä tie-
dostamaan rajoitteita, jotka kytkeytyvät näiden aikaulottuvuuksien yhteensovittami-
seen tutkittavan ilmiön tarkastelussa (ks. Bronfenbrenner & Morris, 2006). Kysymys 
on ajankohtaisista muutoksista, jotka ovat havaittavissa isyyden ja isien tukitematii-
kassa tutkimuksen alusta sen valmistumiseen. Tästä näkökulmasta katsottuna on 
myös tärkeää tarkastella potentiaalisia jatkotutkimusaiheita ja liittää tutkimus osaksi 
muuta isyystutkimusta. 

6.3.2 Isyyden tukitematiikan jatkotutkimus 
Tutkimuskirjallisuudesta välittyvä ymmärrys isyyden moninaisuudesta yhdistettynä 
isien tukitematiikkaa käsittelevän tutkimuksen vähäisyyteen tarjoaa jatkotutkimuk-
selle monia tarpeita. Isyyden ilmentyessä eri tavoin on tärkeää, että myös isyyden 
tukemista tutkitaan uusin näkökulmin. Kysymys on myös siitä, että isien tukitema-
tiikkaa käsittelevien jatkotutkimusten myötä muodostuu kasvava vuoropuhelu teo-
reettisten lähtökohtien, mittareiden ja menetelmien sekä tutkittavan ilmiön välille.  
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Yhä edelleen on tarvetta isäksi tulleiden tuen tarpeita käsitteleville pitkittäistut-
kimuksille. Yleisesti tarvitaan lisätietoa siitä, millaisina isien kokemat tuen tarpeet 
näyttäytyvät lapsen syntymän jälkeen. Millaista vaihtelua tuen tarpeisessa on ja millä 
perusteella isät kaipaavat erilaisia tukimuotoja? Tässä tutkimuksessa tuen saata-
vuutta painottaneen näkökulman rinnalle tarvitaan tutkimusnäkökulmia ja kysymyk-
senasetteluja, joihin lukeutuvat myös erilaisten tuen lähteiden ja tuen muotojen 
käyttö osana isyyttä. Millaisissa asioissa isät tukeutuvat sosiaaliseen tukiverkos-
toonsa, keihin verkostoissa lopulta tukeudutaan ja kuinka säännönmukaisesti? Oma 
kysymyksensä on myös se, mitä eri tuen muodoista ja saadusta tuesta koetaan seu-
raavan isyydelle ja lapselle. Miten saatu tuki ja vuorovaikutus ilmenevät isyyden ja 
kasvatuksen kysymyksissä? 

Tässä tutkimuksessa isien ensisijaisena tuen lähteenä korostunutta isovanhem-
pien tukea on tärkeä tutkia myös jatkossa. Nykyisin monella isovanhemmalla voi 
olla yhä paremmat edellytykset olla läsnä pikkulapsiperheen arjessa. Vuosikymmen-
ten kuluessa kohonnut elinikä, terveydentila ja koulutustaso luovat monelle isovan-
hemmalle resursseja toimia aktiivisesti osana lastensa ja lastenlastensa elämää. Toi-
saalta isovanhemmuus voidaan kokea elämänvaiheena, jota halutaan toteuttaa yksi-
löllisesti vapaana pikkulapsiperheen arjen velvoitteista. Näistä syistä myös isovan-
hemmuus avautuu yhä moninaisempana, mikä tekee siitä kiinnostavan tutkimuskoh-
teen myös pikkulapsiperheiden isien tuen näkökulmasta.   

Väitöstutkimukseen sisältynyttä isien vertaistuen tarkastelua on perusteltua jat-
kaa uusilla jatkotutkimusasetelmilla, sillä moni kiinnostava isien tukitematiikan il-
miö jää vielä avoimeksi, ja vertaistuen tutkiminen isyyden kontekstissa on ilmiönä 
edelleen uusi. Väitöstutkimuksen pitkittäisasetelmaa ja ajallista vertaistuen ulottu-
vuutta on perusteltua hyödyntää myös tulevissa isätutkimuksissa. Tällöin on mah-
dollista saada lisätietoa ja vahvistusta ajanjaksosta, jolloin vertaistuki koetaan isien 
näkökulmasta erityisen tarpeellisena tuen muotona. Toisaalta huomioiden kronosys-
teemien eri tasot myös laadulliset seuranta-asetelmat voivat avata esimerkiksi isien 
mikroaikaa ja lyhyitä mesoaikaa kuvaavia ajanjaksoja sisällöllisesti rikkaina myös 
isien tukimahdollisuuksien näkökulmasta.  

Vertaistuen tarvetta on hyvä tarkastella myös muissa kuin tähän tutkimukseen 
lukeutuvissa isien taustaryhmissä, esimerkiksi eronneisiin, isä-lapsiperheisiin koh-
dentuen. Jotta voidaan syventää isien vertaistuen tarpeita koskevaa tarkastelua, on 
tutkimusasetelmiin perusteltua liittää erityyppisiä isien osallistumista ja hoivajärjes-
telyitä sekä vastuuta kuvaavia tekijöitä. Tällöin on muodostettavissa paremmin kä-
sitys siitä, missä määrin tuen tarpeet ovat sidoksissa isien osallistumiseen ja isyyteen 
sitoutuneisuuteen (ks. Lamb, 2010).  

Luontevana jatkumona tälle tutkimukselle olisi isien vertaistuen tarkastelu uu-
silla kysymyksenasetteluilla ja jatkokehitetyllä mittarilla. Jatkotutkimuksen paino-
pistettä olisi hyvä muuttaa esimerkiksi isien käymiin keskusteluihin. Kenen kanssa, 
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kuinka usein ja millaisista isyyteen kytkeytyvistä sisällöistä keskustellaan, ja miten 
tärkeänä näitä keskustelumahdollisuuksia pidetään? Tämän lisäksi olisi hyvä tarkas-
tella, millaisen painoarvon saavat näissä tutkimusasetelmissa isien viralliset ja epä-
viralliset vertaistuen muodot (ks. Dennis, 2003; House, 1981).  

Tässä tutkimuksessa virallisen tuen merkitys, kuten myös uuden vertaistuen ke-
hittäminen jäivät vähäisiksi. Tästä huolimatta saattaa olla hyödyllistä syventää isien 
vertaistukea käsittelevää tietoa yhdistämällä tämä perheiden hoivaratkaisuihin tai 
varhaiskasvatuksen kontekstiin, jolloin laajennettaisiin myös virallista tukea käsitte-
leviä väittämien osuutta.  

Tämän tutkimuksen keskittyessä pikkulapsiperheisiin on jatkotutkimusasetel-
missa tärkeää kohdentaa tutkimusta myös muihin elämänkulun vaiheisiin. Jatkotut-
kimuskohteisiin on hyvä sisällyttää tutkimusasetelmia, joilla tavoitetaan isien tuen 
tarpeita muissakin merkittävissä elämäntapahtumissa. Tutkimus toisi samalla arvo-
kasta tietoa siitä, millaista isille suunnattua tukea ja tuen muotoja näiden elämänta-
pahtumien yhteyteen olisi tarpeen järjestää. Koska resurssit ja toimintamahdollisuu-
det vaihtelevat eri puolilla maata, ja vaihtelu perustuu esimerkiksi kuntakohtaisiin 
palveluratkaisuihin ja väestörakenteeseen, on isätutkimusta ja tukimahdollisuuksia 
perusteltua tarkastella myös erityyppisillä alueilla ja kuntarakenteissa. Näin voidaan 
löytää mahdollisia eroavuuksia sekä aluekohtaisia keinoja, joilla isiä parhaiten aute-
taan.  

6.3.3 Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen arviointia 
Isätutkimuksen lopuksi on tarkoituksenmukaista reflektoida myös sitä, miten tutki-
muksen teoreettiset lähtökohdat ja tässä tutkimuksessa käytetty teoreettinen viiteke-
hys ovat lopulta auttaneet ymmärtämään pikkulapsienperheiden isien tukitematiik-
kaa ja isyyden tukemista. Vastaavasti kiinnostava kysymys jatkon kannalta on myös 
se, millaisen teoreettisen viitekehyksen turvin isyyden tukitematiikkaa käsittävää 
ymmärrystä voitaisiin parantaa. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on tässä tutkimuksessa auttanut jäsentä-
mään isien erilaisia tuen lähteitä ja muotoja. Samalla on löydetty yhteyksiä erityyp-
pisiin isien tuen verkostoihin, jotka paikantuvat eri systeemien tasoille (ks. Bron-
fenbrenner, 2017). Tutkimuksessa käytettyjen taustatekijöiden osalta on saatu viit-
teitä niiden yhteyksistä isien tukimahdollisuuksiin. Tämän tutkimuksen muodosta-
essa omat rajalliset reunaehtonsa on tutkimuksen edetessä kasvanut teoreettinen ym-
märrys isätutkimuksen ulkopuolelle jääneistä isien tuen ulottuvuuksista. Näihin on 
perusteltua tarttua uusilla isätutkimuksilla. Aiemmin esitettyjen jatkotutkimusai-
hepiirien lisäksi seuraavaksi palataan tässä tutkimuksessa käytettyyn teoreettiseen 
viitekehykseen ja sen laajennettuihin uusiin sisältöihin (Kuvio 7.). 
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Kuvio 7.  Laajennettu teoreettinen viitekehys isätutkimuksen aikana kertyneen ymmärryksen poh-

jalta. 

Laajennettu teoreettinen viitekehys tulee ymmärtää sovellettavana mallina uusille 
isätutkimuksille niiden kohdentuessa isien tukitematiikaltaan, tavoitteiltaan rajattui-
hin aiheisiin ja näkökulmiin sekä metodologiaan. Laajennettuun viitekehykseen on 
tutkimustemaattisina sisältöinä lisätty isien eri tuen lähteistä vastaanottama sosiaali-
nen tuki ja sen eri muodot. Tähän yhteyteen lukeutuvat myös isien käyttämä vertais-
tuki ja vertaistuen muodot. Potentiaalisten tukimahdollisuuksien ja tuen tarpeiden 
rinnalla isien eri tuen lähteistä vastaanottama tuki sekä tuen muotojen tarkastelu 
avaavat uuden näkymän myös isyyttä palvelevaan sosiaaliseen pääomaan ja verkos-
tojen dynamiikkaan. 

Isyyttä palvelevan sosiaalisen pääoman kohdalla myös yhteydet isyyteen sitou-
tuneisuuteen nousevat esille (ks. Pleck, 2010). Siksi on kiinnostavaa tarkastella, mi-
ten eri tavoin muodostunut isyyden sosiaalinen pääoma ilmenee lapsen kasvatuk-
sessa ja hoivassa.  

Tässä isätutkimuksessa tuen tarkastelu seuranta-asetelmalla kohdentui isien ver-
taistukeen suhtautumiseen ja vertaistuen kehittämiseen. Viitekehykseen sisältyvää 
ajallista ulottuvuutta puoltavat tutkimukset, joissa sosiaalisen tuen verkostoon koh-
distuu muutoksia vanhemmuuden ja laajemmin elämänkulun aikana (esim. Bost ym., 
2002; Kalmijn, 2012). Isyyden sosiaalisen pääoman voidaan ajatella myös kehitty-
vän niiden sosiaalisten suhteiden ja verkostojen yhteydessä, joihin isillä on sidoksia. 
Vastaavasti lapsen kasvaessa erilaiset isyyttä, lapsen kasvatusta ja hoivaa palvelevat 
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tekijät muodostuvat ajankohtaisiksi. Tällöin isyyden tuen verkostoihin voi muodos-
tua uudentyyppisiä tarpeita ja sisältöjä. Siten isille tuen tarpeita koskevien merkityk-
sellisten ajanjaksojen hahmottaminen on jatkossa tärkeää. 

6.3.4 Käytännön johtopäätökset 
Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat vaihtelua isien tukimahdollisuuksissa sekä 
tuen muodoissa ja lähteissä. Isien tuen lähteissä korostui epävirallisten tuen lähteiden 
osuus. Isien vertaistuen tarpeiden osalta tulokset osoittivat tarpeen ajoittaa vertais-
tuen tarjontaa isien vauvavaiheeseen. 

Tutkimustulokset puoltavat tukimahdollisuuksien säännöllistä huomioimista ja 
järjestämistä osaksi pikkulapsiperheiden palvelurakenteita, kuten äitiys- ja lasten-
neuvoloiden toimintaa. Säännönmukainen huomioiminen edellyttää lähtökohtaisesti 
mahdollisuuksien luomista isien kohtaamiselle ja vuoropuhelulle, jotta päästään pe-
rille isien vaihtelevista tuen tarpeista.  

Isien kohtaaminen ja tukimahdollisuuksien luominen voisivat muodostua osaksi 
niitä rakenteita ja ympäristöjä, joissa pikkulapsiperheet ja isät muutoinkin toimivat. 
Siten neuvolatoiminnan yhteydessä tulisi jatkossakin järjestää isäryhmätoimintaa. 
Näitä kohtaamisen mahdollisuuksia voisi järjestää myös varhaiskasvatuksen kon-
tekstiin, jossa perheet ja vanhemmat muutoinkin kohtaavat. Kysymykseen voisivat 
tulla myös isien tuen alueelliset hybridimallit, joissa yhdistyisivät virallisen ja epä-
virallisen toiminnan muodot. Tällöin esimerkiksi neuvolatoiminnan yhteydessä 
käynnistyneessä asiantuntijavetoisessa isäryhmätoiminnassa kannustettaisiin myös 
isien omaehtoiseen kohtaamiseen ja ideaalitilanteessa tarjottaisiin tiloja tai muita 
foorumeita isien yhteiselle toiminnalle.  

Tulosten perusteella isien tukimahdollisuudet kohdentuvat eri tavoin perhetilan-
teen ja iän mukaan. Tulokset puoltavat perhe- ja isälähtöisiä toimintamalleja, sillä 
esimerkiksi esikoisperheen ja uusperheen isille tukeutumisen kysymykset ja tarpeet 
voivat muodostua eri tavoin.  

Virallisilla tukitahoilla, kuten perhepalveluilla on edellytykset myötävaikuttaa 
niiden pikkulapsiperheiden ja isien tuen verkostoihin, joissa tarvittavat tukimahdol-
lisuudet isyyden kysymyksissä jäävät puutteellisiksi. Toiseksi virallisten tukitahojen 
kautta pystytään tarjoamaan asiantuntijavetoista sisältöä sekä tietoa vanhemmuuden 
kysymyksiin. Siksi ei ole yhdentekevää, miten isät kohdataan ja millaisten kokemus-
ten ja tiedon varassa isät irrottautuvat pikkulapsiperheille suunnatuista palveluista. 
Ilman näitä isien kohtaamisen mahdollisuuksia edellytykset vahvistaa isyyttä isien 
omissa verkostoissa eivät myöskään pääse käynnistymään.  

Kysymys on myös kollektiivista kohtaamista palvelevien rakenteiden ja kulttuu-
rin luomisesta, jonka puitteissa isien on yhä luontevampaa paitsi keskustella myös 
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tarvittaessa tukeutua yhteisön apuun isyyden kysymyksissä eri elämänkulun vai-
heissa. Makrotason keinoihin lukeutuu myös perhevapaauudistus, jossa kiintiöimällä 
vanhempainvapaata kannustetaan isiä perhevapaiden käyttöön ja osallistumaan lap-
sen hoivaan.  

Monet pikkulapsiperheiden isistä ovat työelämässä. Tämän vuoksi myös työelä-
mään ja työpaikoille suunnatut isäohjelmat voisivat toimia kannusteina isämyöntei-
sen toiminnan ja isien kohtaamisen edistämisessä. Työnantajan näkökulmasta tämä 
voisi olla myös maine- ja houkuttelevuustekijä samaan tapaan kuin esimerkiksi työ-
tekijöiden liikkumiseen kannustaminen. Tilanteessa, jossa nykyisyys näyttäytyy yhä 
moninaisempana, isälähtöisyyttä palvelisi myös se, että isiltä itseltään kysyttäisiin 
aktiivisemmin heille sopivista yhteistoiminnan muodoista.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella isien tuen tarpeet eivät näyttäydy sa-
mankaltaisina sosioekonomisten tekijöiden näkökulmasta. Tulosten perusteella val-
taosa pikkulapsiperheiden isistä on työelämässä. Siksi työelämäjoustoja ja isämyön-
teisen työelämän kehittämistä on jatkettava ammattiasemasta riippumatta etenkin 
siitä näkökulmasta, että työssäolo ja määrätty ammattiasema eivät merkitsisi isyyden 
tukimahdollisuuksien ja resurssien eriytymistä.  

Vallitseva korona-aika on muodostanut pitkäaikaisia rajoitteita pikkulapsiper-
heiden elämään rajoittaen paitsi perheiden omia myös esimerkiksi monen isovan-
hemman elämää ja sosiaalisia kontakteja läheisten kanssa. Pitkäaikainen tukimah-
dollisuuksien puute pikkulapsiperheissä saattaa näkyä pitkälläkin aikavälillä kasva-
vina tuen tarpeina. Näistä tarpeista kertovat jo nyt huolestuttavat indikaattorit, kuten 
kasvavat lastensuojelutarpeet, lasten ja nuorten pahoinvointi, vanhempien ongelmat 
sekä korona-aikana tehdyt havainnot vauvaperheiden uupumuksesta. Tämän vuoksi 
pikkulapsiperheissä voi lähivuosina esiintyä korostetusti tuen tarpeita myös isyyden 
näkökulmasta.  
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Lyhenteet 

CI   Luottamusväli (confidence interval) 
CFA Confirmatory Factor Analysis 
CFI  The Comparative Fit Index 
HKA  Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus 
ISCO  International Standard Classification of Occupation 
KA  Keskiarvo 
KH  Keskihajonta 
MLR Robust Maximum Likelihood 
OR  OR-luku, vetosuhde (Odds Ratio) 
RMSEA  Root Mean Square Error of Approximation 
SRMR Standardized root mean square residual 
STM  Sosiaali- ja terveysministeriö 
SVT  Suomen virallinen tilasto 
TLI  Tucker-Lewisin indeksi (the Tucker-Lewis Index) 
VSSHP  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
χ2   Chi-Square 
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Liitteet 

Liite 1. Väitöstutkimukseen sisältyneet isien ensisijaisia tuen lähteitä ja vertaistukea käsittelevät 
mittarit.   

Seuraavat väittämät koskevat erityisesti isyyden vertaissuhteita: Mitä mieltä olet seuraavista 
isyyden vertaissuhteita koskevista väittämistä? 

 Täysin 
eri 

mieltä 

Jokseen-
kin eri 
mieltä 

Jokseen-
kin samaa 

mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

1. On tärkeää jakaa kokemuksia isyydestä toisten 
isien kanssa 

1 2 3 4 

2. Isyydessä on asioita, joista on helpompi jakaa 
kokemuksia juuri toisten isien kanssa 

1 2 3 4 

3. On tärkeää jakaa kokemuksia ja ajatuksia lap-
sen hoidosta toisten isien kanssa 

1 2 3 4 

4. On tärkeää jakaa kokemuksia parisuhteesta 
toisten isien kanssa 

1 2 3 4 

5. On tärkeää jakaa kokemuksia vanhemmuudesta 
toisten isien kanssa 

1 2 3 4 

6. On tärkeää puhua ja vaihtaa ajatuksia isyydestä 
ystävien kanssa 

1 2 3 4 

7. Ystävistäni, ne jotka ovat isiä ovat nyt erityisen 
tärkeitä 

1 2 3 4 

8. Uusille ystäville, jotka ovat tulleet isäksi olisi nyt 
tarvetta 

1 2 3 4 

9. Neuvoloiden järjestämä isyyttä tukeva vertaistoi-
minta on riittävää (esim. isäryhmät, perhevalmen-
nus) 

1 2 3 4 

10. On tärkeää, että on muuta isyyttä tukevaa ver-
taistoimintaa (esim. paikallisjärjestöistä, yhdistyk-
sistä) 

1 2 3 4 

11. Isyyttä tukevaa vertaistoimintaa on helposti 
saatavilla 

1 2 3 4 

12. Isyyttä tukevaa vertaistoimintaa olisi kehitet-
tävä lisää 

1 2 3 4 
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Keneltä saat ensisijaisesti tukea tai apua seuraavissa tilanteissa puolisosi lisäksi? 
 En tar-

vitse tu-
kea 

Omat van-
hemmat 

Sukulai-
set 

Ystävät/ 
tuttavat 

Entinen 
puoliso 

Virallinen 
taho 

Ei kukaan  

1. Lastenhoitoapu 
esim. iltamenoja 
varten 

1 2 3 4 5 6 7  

2. Lastenhoitoapu 
lasten sairastuessa 1 2 3 4 5 6 7  

3. Käytännön apua 
esim. siivous ja asi-
oiden hoito 

1 2 3 4 5 6 7  

4. Lapsen haku tai 
vienti kouluun/ päi-
väkotiin 

1 2 3 4 5 6 7  

5. Rahallista tukea, 
esim. lainaa  
tarvittaessa 

1 2 3 4 5 6 7  

5. Rahallista tukea, 
esim. lainaa tarvitta-
essa 

1 2 3 4 5 6 7  

6. Lasten vienti har-
rastuksiin 1 2 3 4 5 6 7  

7. Tukea perhettä 
kohdanneessa vai-
keassa tilanteessa, 
esim. sairaus 

1 2 3 4 5 6 7 Internet 
8 

8. Neuvoja lasten 
kasvatukseen  
liittyvissä asioissa 

1 2 3 4 5 6 7 Internet 
8 
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