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Pidetään isälle
kehityskeskustelu

Pääkirjoitus

Työ ja muu elämä tasapainoon
Kukapa meistä isistä ei haluaisi olla hyvä isä, puo-

liso, ammattilainen ja työtoveri. Ruuhkavuosien paineessa ihanteet saattavat liukua ulottuvilta. Tässä
lehdessä tuodaan esiin näkökulmia, joiden avulla
omaa elämää voi kenties muuttaa piirun verran
lähemmäksi näitä tavoitteita. Ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän elää arvojensa mukaan.
Lähdetään liikkeelle kaikkein tärkeimmästä,
lapsesta. ”Lapselle on lottovoitto, jos hän voi kiinnittyä
mieheen, joka on päättänyt olla tälle lapselle läheinen, lämmin ja luotettava
aikuinen, tapahtuipa mitä
tahansa”, tiivistää isätutkija
Jouko Huttunen.
Tutkimusten mukaan vanhemmuuteen sitoutuminen
parantaa myös miehen elämän ja parisuhteen laatua.
Lapsen äidille on eduksi, jos
hän voi jakaa töitä ja vastuita. Vanhemmuuteen sitoutuminen on myös vakuutus
siltä varalta, jos tulee ero tai
sattuu jotakin muuta yllättävää.
Jos mies voi hyvin kotona,
hän voi todennäköisemmin hyvin myös töissä.
Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi kuin huonosti
voiva. Syntyy rikastamisvaikutusta ja myönteisiä
kehiä, kun myönteiset asiat yhdellä elämänalueella
lisäävät myönteisiä asioita toisilla elämänalueilla.
Vastaavasti jos työt kuormittavat liikaa, työntekijä ottaa usein lainaa perheeltä. Laina saatetaan
joutua maksamaan perhekriiseinä ja työkyvyn las-

kysymykset nousevat erityisen tärkeiksi. Juuri tätä
kohderyhmää – mikroyrityksiä, yksityisyrittäjiä ja
pätkätyöläisiä – julkaisussamme on ajateltu. Myös
isommille työyhteisöille tästä lehtisestä on hyötyä,
sillä usein pienissä yksiköissä toimivat ratkaisut ovat
siirrettävissä isompiin yksiköihin.
Tämän julkaisun syntyä ovat edesauttaneet
lukuisat henkilöt. Joensuulaisten yrittäjien aamiaistapaamiset ovat olleet tärkeitä ideoinnin ja palautteen
paikkoja. Kiitos Savottamiesten Mikko Juvonen, Properin
Teemu Purmonen, Vendaconin Otto Kuivalainen, Lämmin
Kodin Markku Väänänen,
Vatupassin Jarkko Tarnanen
ja muut aamiaisille osallistuneet. Kiitos teksteistä Juuan
kunnanjohtaja Markus Hirvonen, isyystutkijat Jouko Huttunen ja Johanna Mykkänen,
toimittaja Pasi Huttunen ja
työnohjaaja Piia Nurhonen.
Kiitos graafinen suunnittelija
Tarmo Majasaari, toimitustyöhön aktiivisesti osallistunut Janne Riiheläinen, Lapselliset miehet -blogiyhteisö
sekä kaikki, jotka ovat myötävaikuttaneet tämän
julkaisun syntyyn.
Julkaisu on osa Pelastakaa Lasten ESR-rahoitteista Isämies elämässä -hanketta. Pohjois-Karjalassa 2015–17 toimivan hankkeen tavoitteena on
tukea ja motivoida miehiä sitoutumaan vanhemmuuteen sekä etsiä tapoja helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista.

Jos ihminen
on itse itsensä
työnantaja
ja henkilöstöpäällikkö,
suunnittelun
ja rajanvedon
kysymykset nousevat erityisen
tärkeiksi.

kuna.
Työntekijän elämäntilanteen huomioiminen
vähentää sairaspäiviä ja rekrytointeja. Vanhemmuuden kannalta kriittisiä ovat erilaiset muutostilanteet: lapsen syntymä, sairastelu ja hoitoon vieminen, mahdollinen ero tai muu perhettä kohtaava
kriisi.
Työ voi olla merkittävä osa elämää, mutta se
ei saisi olla varsinkaan perheellisen miehen koko
elämä. Jos ihminen on itse itsensä työnantaja ja
henkilöstöpäällikkö, suunnittelun ja rajanvedon

Joensuussa 22.2.2017
Topi Linjama
Julkaisun toimittanut Topi
Linjama on isätyöntekijänä
Pelastakaa Lapsilla
Joensuussa, viiden lapsen
isä, freelance-toimittaja
ja filosofian maisteri. Jutut
ovat hänen kirjoittamiaan,
ellei toisin mainita.

Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry, Isämies elämässä -hanke Päätoimittaja: Topi Linjama Painopaikka: Offsetpaino
Tuovinen ky Painosmäärä: 1. painos 5000 kpl Taitto & visuaalinen suunnittelu: Tarmo Majasaari, www.majasaari.net
Kansikuvat: Samuel Hoisko Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto Yhteystiedot: Pelastakaa Lapset ry, Itä-Suomen
aluetoimisto, Länsikatu 15 4B, 80110 Joensuu ISBN: 978-952-7112-30-4

Kysytään hankalia. Työnohjaaja
Piia Nurhosen palstalla pohditaan työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista.

Isyys on
tahtolaji. 20
s.

Tärkein hyvän isyyden perusta on tahto. Mies päättää tahtoa isäksi. Lapselle
on lottovoitto, jos hän voi kiinnittyä mieheen, joka on päättänyt olla lapselle
läheinen, lämmin ja luotettava aikuinen, tapahtuipa mitä tahansa.
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Johtaminen

Tärkeintä on

johtaminen
”Make, lapsella ei ole kaikki kunnossa”,

vaimo sanoi itkuisena. Otimme heti
yhteyttä sairaalaan. Meidät käskettiin
suoraan polille, jossa tuttu lääkäri odotti.
”Lapsi on elossa, mutta jotain kummallista tässä on. Lapsi ei lainkaan liiku.”
Juoksimme kätilön kanssa leikkaussaliin. Lapsi leikattiin nopeasti ja vietiin lastenteholle. Seisoin kliinisesti varustetussa
leikkaussalissa, täysin sekaisin, ja mietin
mitä ihmettä tytölleni oli tapahtunut.
Kun sitten menin lastenteholle, löysin sieltä iloisia hymyileviä ihmisiä, jotka
onnittelivat uutta isää. Olin hämmästynyt: lapseni on siis kunnossa? Keskoskaapissa makasi Lydia, kaksikiloinen kultakimpale, ja katsoi hieman ylisuurilla silmillään
isäänsä. Silloin päätin, ettei mikään asia
elämässä ole tärkeämpää kuin lapset ja
perhe.
Ny t seitsemän vuot ta myöhem min tyttö on lähdössä kouluun. Minulla
4

sairaanhoitajan työt ovat vaihtuneet
rekrytointi- ja hallintopäälliköiden virkojen kautta Juuan kunnanjohtajan tehtäviin. Lapsia on meillä kolme ja vietämme
tavallista lapsiperheen arkea.
Olenko pitänyt tuon lupaukseni?
Ovatko lapset ja perhe kaikista tärkein
asia kiireisessä arjessa? Voinen sanoa,

johtamistason tehtävissä. Suurta työmäärää ja menestystä ihannoidaan. Monien
työpaikkojen kahvipöydissä keskustellaan jopa hieman kilpailevaan sävyyn
pitkistä työpäivistä ja työpäivien jatkumisesta iltaisin.

että pääsääntöisesti kyllä.
Päihteiden lisäksi mikään ei nykyisessä
maailmassa uhkaa lasten hyvinvointia
yhtä paljon kuin työelämä. Perussuorittaminen klo 8-16 ei enää oikein riitä missään ammatissa, vähiten asiantuntija- ja

tio, työkaverit vai yksilö itse? Varmasti
vaatimukset ovat monen asian summa,
mutta pienessä mittakaavassa organisaatio on aina johtamisjärjestelmänsä
mukainen. Mitä organisaatiossa asetetaan tavoitteeksi? Miten sitä mitataan?

Kuka asettaa vaatimukset: organisaa-

Päihteiden lisäksi mikään ei nykyisessä
maailmassa uhkaa lasten hyvinvointia
yhtä paljon kuin työelämä.

Mikään työ ei ole sen arvoista, että
perhe kannattaisi sen vuoksi rikkoa.
Miten perhekeskeisyyttä arvostetaan?
Mitkä arvot ovat organisaatiossa keskeisiä? Nämä määrittävät uran ja perheen
yhdistämisen kovan ytimen. Kaikki organisaation ongelmat, myös asenneongelmat, ovat viime kädessä johtamisen
ongelmia. Tähän ei ole poikkeuksia. Sen vuoksi perheen ja
työn yhdistäminen onnistuu
juuri niin hyvin kuin se on johtamisessa otettu huomioon.
Työelämä on valitettavasti
täynnä heikkoa johtamista, toimimattomia prosesseja ja väärin asetettuja
tavoitteita. Nämä aiheuttavat huonoa
käytöstä ja ongelmia työhyvinvoinnissa. Heikot alaistaidot ovat toki myös
ongelma, mutta nekin ovat yleensä seurausta puuttumattomuuden kulttuurista.
Samoista johtamisprosessien heikkouksista johtuvat heikot mahdollisuudet
yhdistää perhe ja työ. Niiden yhdistäminen ei ole rakettitiedettä, vaan se vaatii ennen kaikkea perhekeskeisen arvomaailman hyväksymistä. Kysymys on
yksinkertaisista asioista, kuten positiivisesta suhtautumisesta isyysvapaisiin ja
kohtuullisen pituisiin työpäiviin. Kun mies
ilmoittaa jäävänsä kotiin, sanotaanko
organisaatiossa ensimmäiseksi ”kuka
hoitaa hommat sillä ajalla” tai ”et sitten
ole kauan”? Vai sanotaanko vaikkapa
”se on hienoa aikaa, ota siitä kaikki irti!”
Sanavalinnoissa kuuluvat organisaation
arvot ja asenteet.
Vaarallisimmillaan työ vie ajan lapsilta.

Tässä täytyy koko ajan olla tarkkana, sillä
työ on vain työtä ja loppujen lopuksi lapset ja perhe on se oikeasti merkityksellinen asia. Työyhteisöjen tulisi huomioida
kiireestä ja tulostavoitteesta huolimatta
lapsiperheet ja erityisesti nykyisin perheenisät, joiden työtaakka on kasvanut.
Mikään työ ei ole sen arvoista, että perhe
kannattaisi sen vuoksi rikkoa.
Kovassa uraputkessa asioiden tiedostaminen yksilöltä itseltään ei onnistu,

vaan asia on huomioitava johtamisjärjestelmässä. Yksilönä mies voi kuvitella olevansa korvaamaton. Tuppaamme pitämään itseämme tärkeänä. Sen vuoksi
organisaation on kerrottava meille, että
meitä tarvitaan kotona, ja että urakehitys ei kärsi, vaikka antaisimme aikaamme
perheelle.
Syksyllä 2015 olin todella tiukoilla sotemuutoksen tuomien kiireiden vuoksi.
Sanoin silloiselle pomolleni, että lopetan työt joka päivä klo 16. Jos se ei riitä,
niin teidän pitää vaihtaa miestä. ”Se
on oikein, meidän kaikkien tulisi perheidemme vuoksi tehdä niin”, pomo
vastasi.

Nykyisessä virassani Juuassa sain esimieheltäni, kunnanhallituksen puheenjohtajalta Jaakko Ruokolaiselta ohjeen:
”Opettele sanomaan ei. Me emme valinneet Juukaan poikamies-kunnanjohtajaa, vaan perheellisen. Me tarvitsemme
jatkossakin perheellisen kunnanjohtajan.” Tätä on johtaminen perheen ja työn
yhdistämisessä. Tekoja, ei lepertelyä.
Markus Hirvonen
Kirjoittaja on Juuan kunnanjohtaja.
Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu
Lapselliset miehet -blogissa 14.8.2016

Kunnioitanko perheaikaani?
Yritän kunnioittaa – välillä onnistun, välillä en. Työt seuraavat kotiin, mutta jos lapsilla on asiaa, laitan koneen
pois ja kuuntelen. Välillä ajatus harhailee, mutta yritän
kehittyä paremmaksi siinä. Rauhoitan tietyt hetket perheelle enkä räplää kännykkää tai muuta vastaavaa silloin. Pidän kysymystä todella tärkeänä.
Arttu Käyhkö, Rookie Communications Oy

Jatkokysymyksenä voisi kysyä, kunnioittaako perheeni
työaikaani? Joskus työn ja perheen yhteensovittamisessa stressaa eniten se, että ei pysty keskittymään kumpaankaan osa-alueeseen.
Työ saattaa tunkeutua kotiin sillä tavoin, että siitä
kantaa huonoa omaatuntoa, etenkin kun tiedostamme,
kuinka tärkeitä ovat läsnäolo ja yhteinen aika perheessä.
Toisaalta koti voi tunkeutua töihin: puoliso tai lapset saattavat pitää tiivistäkin yhteyttä työpäivän aikana. On
hyvä pohtia, millaiset rajat työn ja kodin välillä minä tarvitsen. Tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta.
Piia Nurhonen, työnohjaaja
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Ajanhallinta

Muiden on joustettava, jotta

lapsen ei
tarvitse
Aamulla laitan lapset päiväkotiin ja kou-

luun kaaoksen saattelemana ja kiiruhdan
tapaamaan asiakkaita.Sen jälkeen on
kokous. Pysähdyn pariksi sekunniksi siunailemaan onneani, kun tänään kukaan
ei ole sairastunut. Lounaan jälkeen ehdin
koordinoida tiimin kanssa hommia eteenpäin. Iltapäivällä pääsen pyörähtämään
salilla, laitan kuulokkeisiin hyvää musiikkia
ja unohdan hetkeksi kaiken muun.
Myöhemmin kotona lasten hake misen ja ruokkimisen jälkeen on hyvä
hetki tehdä vähän rutiiniluontoisia toimistohommia. Ne vaativat sen verran
vähän ajattelua, että onnistuvat, vaikka
meuhkaava taapero roikkuu jalassa ja
toinen on hetkenä minä hyvänsä putoamassa jostain. Tänään on kerrankin
sellainen päivä, ettei illalla ole minkään
järjestön tai yhdistyksen kokousta tai
muuta menoa. Leikkimistä, läheisyyttä
ja iltatoimet, lapset nukkumaan. Pysyn
hereillä melkein Netflix-sarjan loppuun
saakka.
Aamulla herään hävyttömän aikaisin.
On aikaa ottaa iso kupillinen kahvia ja
omistautua luovalle työlle. Sitten sama
rumba alkaa uudestaan – paitsi jos illalla
lapsella nousee kuume ja seuraavasta
päivästä tuleekin kotipäivä.
Isyyteen on löydettävä harmoniaa. Musii-

kissa harmonia on sitä, että monta ääntä
soi yhtä aikaa, ja se kuulostaa hyvältä.
Tämä sopii kuvaamaan perhearkea,
6

jossa ihminen tekee töitä hankkiakseen
toimeentulon, hoitaa lapsia, luultavasti
harrastaa jotain ja haluaa välillä levätä.
Lisäksi tulee kaikenlaisia yllättäviä, iloisia,
surullisia, inspiroivia ja pelottavia yllätyksiä sekä itselle että muille perheessä. On
sairastumisia, työttömyysjaksoja, ylityöllistymisen jaksoja, loma-aikoja, jotka eivät
perheenjäsenillä satu samaan aikaan ja
ties mitä.
Yksi hyväksi havaittu tapa hahmottaa vanhemmuutta on kysyä kolme kysymystä: 1) Kuinka läsnä olen lapselleni? 2)
Olenko hoivaava vanhempi, jääkö hoivaaminen pääasiassa toiselle vanhemmalle, vai jääkö lapsi peräti ilman riittävää hoivaa? 3) Onko minulla isänä usko
osaamiseeni vai olenko epävarma ja
arka olemaan läsnä ja hoivaamaan?
Läsnäolo on periaatteessa äärimmäisen helppo asia: lasta on kuultava
silloin kun lapsella on kuulemiseksi tulemisen tarve ja katsottava silloin kun tämä
haluaa tulla nähdyksi. Kyse on siitä, että
lapsella on joku, jolle sanoa tai näyttää
kulloinenkin asiansa.
Läsnäolon on tapahduttava pitkälti lap-

sen ehdoilla. Vanhempi voi yrittää määritellä ajan, milloin on läsnä lapselle,
mutta se on vaikeaa ja silloin lapsi muuttuu vanhemmalle helposti häiriötekijäksi.
Aina läsnäolo ei ole mahdollista, mutta
sille on yritettävä löytää sen verran aikaa
kuin lapsi tarvitsee.

Lapsi joustaa
kaikkein
vähiten, joten
loogisin ratkaisu
on pyrkiä
rytmittämään
arki lapsen
mukaan.
Hoivaavuus ei välttämättä tule luontevasti, mutta sitä voi ja kannattaa opetella. Yksi osa hoivaamista on se, että
puhuu lapselle hellästi ja rakastavasti
ja koskettaa tätä, pitää sylissä ja silittää
päätä. Toinen on se, että huolehtii lapsen tarpeista. Syöttää, vaihtaa vaippoja,
pyyhkii nenää, käyttää kylvyssä. Hoivaaminen ja läsnäolo eivät ole erotettavissa
toisistaan. Läsnä voi olla hoivaamatta
ja hoivata voi olematta läsnä, mutta
tilanne on paras silloin kun ne käyvät
käsi kädessä.
Isyys on vahvimmillaan silloin, kun sitä
tekee, eli viettää aikaa hoitaen lapsiaan
ja on lapsen saatavilla. Töitä tehdessä tai
harrastaessa isyys ei ole tunteissa ja ajatuksissa välttämättä päällimmäisenä.

Tämä on hyvä asia. Mieli keskittyy
kulloiseenkin käsillä olevaan asiaan.
Isyyden vahvuus näkyy siinä, kuinka
jouhevasti pystyy liikkumaan roolien
välillä. Isyys muodostuu ehjemmäksi
ja kokonaisemmaksi tekemällä ja
oppimalla isyyden taitoja. Silloin on
helpompi myös poistua isyyden tekemisen parista aika ajoin. Jos isyyden
tekemistä on vähän, on siihen vaikeampi tarttua. Joskus lapsen äidille
saattaa joutua jämäkästikin sanomaan, että nyt minä hoidan lasta.
Yhteiskunta ei ole enää sellainen, että Jamppa marssii aamukahdeksaksi tehtaaseen tai toimistoon
töihin, tulee neljän aikaan kotiin ja
vaimo hoitaa lapset kotona. Työsuhteet ovat sirpaleisempia ja yhä useampi elättää itsensä yrittäjämäisesti.
Työajat eivät ole selkeät ja ne vaihtelevat usein. Työn luonnekin saattaa
muuttua usein. Työpaikka vaihtelee
tai se voi olla siellä, mihin läppärinsä
ja puhelimensa kanssa milloinkin
asettuu.
Työntekijältä vaaditaan joustavuutta. Toisaalta myös työnantaja
joustaa monessa tilanteessa paljon
aiempaa paremmin. Lapsi joustaa
kaikkein vähiten, joten loogisin ratkaisu on pyrkiä rytmittämään arki
lapsen mukaan.
Nykyisessä työelämässä ei perheen työnjako isän töissä käymiseen
ja äidin kodin ja lasten hoitamiseen
enää kovin usein onnistu, eikä moni
sitä enää edes halua. Vanhempana
olemisen taitoja ja töitä ei voi enää
jakaa sukupuolen mukaan. Sekä isän
että äidin on kyettävä tarvittaessa
kantamaan kokonaisvastuu kodin ja
lasten hoitamisesta. Muuten tarvittavaa joustavuutta ei saada aikaan.
Vanhemmuus ei ole asia, joka joko
luonnostaan osataan tai ei osata. Se
on asia, jonka voi opetella.
Koko perheen hyvinvointi ja tyytyväisyys lisääntyvät, jos pystyy sovittamaan arkensa suhteellisen hyvin lapsen rytmiin sopivaksi.
Pasi Huttunen
Kirjoittaja on toimittaja ja
kahden lapsen isä

Miia Laurila, Studio Korpilumo

Työyhteisö ja perhe
toisilleen tutuiksi
Mikko Räisänen on tuhkalannoitteita

tuottavan Ecolan Oy:n kehittämispäällikkö. Hänen työhönsä kuuluu paljon
reissaamista ja vastuu perheen seitsemästä lapsesta jää pitkälti vaimo
Lealle, joka myös käy päivätyössä.
Mikko on pyrkinyt rajaamaan työviikkoa siten, että maanantait ja perjantait voisi tehdä etänä. Noina päivinä hän voi vaimoaan helpommin
hoitaa lasten hammaslääkärikäynnit
tai muut ennalta tiedetyt menot. Etätöiden lisäksi Mikolla yrityksen avainhenkilönä tuntuu olevan vähän liikkumavaraa. Jotakin kuitenkin on voitu
tehdä.
Lapset ovat olleet mukana työmatkoilla. Heille matkat ovat olleet kohokohtia. Työpaikalla lapsista on helppo

puhua, kun työkaverit tietävät, keistä
on puhe. Myös kotona tunnetaan
Mikon työkaverit ja heidän elämäntilanteensa. ”Kohtaamiset lisäävät työn
inhimillisyyttä”, sanoo Lea.
Työterveyslaitos nostaa perheen
huomioinnin esille kymmenen parhaan käytännön listassaan: ”Perheen
olisi hyvä saada tutustua työpaikkaan
ja työhön, sillä se auttaa ymmärtämään vanhemman, puolison tai
oman lapsen työtä ja siihen liittyviä
vaatimuksia. Esimerkiksi koko perheen
yhteiset tapahtumat työpaikalla ovat
hyviä keinoja tutustumiseen. Samalla
työnantaja saa tilaisuuden tutustua
työntekijän perheeseen, joka on tärkeä voimavara.”
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Isä hoitaa
Kehitykselle merkityksellistä isän ja lapsen
välistä varhaista vuorovaikutusta

Syli
Sylissä ja kantoliinassa lapsi tuntee
olonsa turvalliseksi.
Myös motoriikan
kehitys edistyy.

Ääni
Jo 25. raskausviikolla lapsi kuulee
ja reagoi ääniin. Hän oppii
tuntemaan isän äänen.

Kylpyhetki
Hellä kosketus
ja katsekontakti
rauhoittavat vauvaa.

Syöminen
Sormiruokailun avulla lapsi oppii
säätelemään syömänsä ruoan määrää.
Sotkua tulee, mutta ei haittaa!
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Myönteiset
kehät
Jos töissä tuntuu siltä, että
+ työtehtävät ovat mieluisia ja
tarjoavat sopivasti haasteita
+ esimies ja johto tukevat työssä

Kosketus
Ihokosketus syntymän
jälkeen lievittää stressiä ja
edistää lapsen kasvua sekä
kehitystä.

+ palkkaus ja edut vastaavat työn
vaatimuksia
+ työn suoritustapaan voi
sopivalla tavalla vaikuttaa
+ työkaverit ja työympäristö
kannustavat,
on todennäköistä, että
työpaikalta siirtyy myönteisiä
tuntemuksia kotiin.
Jos kotona tuntuu siltä, että
+ tulee ihmisenä hyväksytyksi
sellaisena kuin on

Lukeminen
Rauhallinen satuhetki
sopii iltaan. Ääneen
lukeminen tukee lapsen
kielellistä kehitystä.

+ saa tukea, rakkautta ja
huolenpitoa puolisolta
+ vastuut kodista ja perheestä
jakautuvat tasapuolisesti
+ kotona voi rauhoittua ja
palautua työpäivän jälkeen
+ lapsilla on hyvä olla ja
hoitokuviot toimivat,

Varhaisen vuorovaikutuksen julisteen ovat toteuttaneet terveydenhoitajaopiskelijat Hanna Ihanus ja Susanna Haataja yhdessä
Pelastakaa Lasten Isämies elämässä -hankkeen kanssa.
Lataa juliste tulostettavassa muodossa
www.pelastakaalapset.fi/isyys

on todennäköistä, että nämä
tuntemukset kantautuvat
myönteisellä tavalla töihin.

Lähde: Maria Carlsson, Ruuhkavuosien ratkomisopas (2016)
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Tahto

Isyyteen sitoutuminen on

kaikkien
etu
Lapsen varaukseton rakkaus on yllät-

tänyt monet miehet. Kaisa, 7, kuvailee
isästä tekemäänsä piirustusta näin:
Tämä tässä on isäni. Maailman
mahtavin mies. Hän on niin mahtava että on vaikea sanoa miksi hän
on niin mahtava. Esimerkiksi siksi
hän on maailman parhain mies,
koska hän antaa supervauhdit keinussa. Loppu.
Nykypäivän hyvä isä osallistuu, rakastaa
ja on monessa mukana. Osallistuva, sitoutunut isä kantaa puolisonsa kanssa vastuuta perheen elannosta, leikkii, lukee
ja juttelee lapsensa kanssa sekä kuskaa
häntä harrastuksiin ja lääkäriin. Osallistuvan isän tunnusmerkkeihin kuuluu isän
ja lapsen välinen vahva kiintymys ja tunneside. Tällainen isä haluaa olla mukana
lapsensa hyvissä ja huonoissa arkipäivissä
elämän eri vaiheissa.
Sitoutunut isyys hyödyttää ennen kaikkea lasta. Isän seura, kasvatus ja vastuunkanto lisäävät lapsen kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Lapsen sosiaaliset taidot
karttuvat, kun hän voi päivittäin olla
tekemisissä useamman häntä rakastavan
aikuisen kanssa. Myös toisten huomioonottaminen kehittyy ja kiusatuksi tulemisen
todennäköisyys vähenee. Lapsen hyvä ja
vastavuoroinen suhde isään vähentää
10

lasten psyykkisiä ongelmia, masennusta
ja käytöshäiriöitä.
Murrosiässä isän merkitys korostuu.
Isän läsnäolo ja huolenpito voi ennaltaehkäistä muun muassa alkoholinkäyttöä
ja rikollisuutta. Sitoutuneiden isien tyttärien ensimmäiset seksikokemukset ovat
myöhemmin kuin tyttöjen, joiden isä ei
ole mukana lapsen elämässä.
Isän sitoutuminen vanhemmuuteen
parantaa lapsen ajatteluntaitoja, kuten
ongelmanratkaisukykyä ja kielellisiä
kykyjä. Sitoutuneiden isien lapset näyttävät kouluttautuvan ja menestyvän taloudellisesti paremmin kuin ei-sitoutuneiden
isien lapset.

Isän seura,
kasvatus ja
vastuunkanto
lisäävät lapsen
kokonaisvaltaista
hyvinvointia.

Mitä sitoutunut isyys merkitsee isälle itsel-

leen? Eräs esikoisen saanut isä totesi näin:
Ei minulla ole elämässä ollut parempaa aikaa kuin tämä aika. En voisi
ajatellakaan, ettei olisi Santtua. Se
on niin iso ja kokonaisvaltainen juttu,
ettei sitä pysty pukemaan sanoiksi.
Sampo, 41
Isäksi tulo ja isänä oleminen motivoi
miestä pitämään huolta omasta terveydestään. Isänä oleminen on esimerkiksi
vähentänyt monen miehen alkoholin
ja tupakan käyttöä ja lisännyt terveellisen ruokavalion osuutta, mistä tietenkin

hyötyvät myös muut perheenjäsenet ja
koko yhteiskunta.
Isi on miehistä minulle kaikista tärkein. Isi pitää minusta hyvää huolta
ja leikkii minun kanssa. Isissä on
parasta se, kun se on minun isi ja se
on aina hyvällä tuulella. Isin kanssa
tykkään pelata lautapelejä. Isi lukee
iltasadun joka ilta ja antaa halipulin.
Ville, 7
Lapselle paras isä voi olla monenlainen,
mutta yhteistä lasten puheessa on se,

Riittääkö parisuhteelle
aikaa yrittämisen ja
lapsiperheen arjessa?

että isä ”osaa rakastaa minua”, sanoo
Minttu, 6, ja että isä on läsnä ja saatavilla.
Isän ja lapsen yhteisen ajan puute ja kiire
ovat todellisuutta lastenkin maailmassa.
Esimerkiksi Kalle, 7, kertoo:
Se ei ole parasta, kun se tekee töitä
melkein koko ajan, eikä pysty vastaamaan jos minä kysyn jotakin.
Monet isät ovat huomanneet oman tunnemaailman muuttuneen lapsensaannin myötä. Mies voi yllättyä kokiessaan
uusia, vahvoja tunteita lasta kohtaan.
Isän empatiakyky kasvaa, kun lapsen tarpeet asettuvat omien edelle. Saku, 41, on
huomannut, että ”tässä yhteiskunnassa
pikkuhiljaa ollaan menossa siihen, että
kyllä miehetkin saa tuntea herkästi”.

ajatellaan henkilökohtaista vastuuta,
niin pitää itsensä terveenä, että pystyy olemaan ja pyörittämään tätä
taloudellisesti. Suurin on se semmoinen kasvatusvastuu.
Isän ja lapsen hyvästä suhteesta ja hyvinvoinnista hyötyy luonnollisesti myös lapsen äiti, joka voi jakaa lapsen isän kanssa
niin huolen- kuin ilonaiheet ja lapseen
liittyvät vastuut. Useimmiten hyvä parisuhde edesauttaa myös hyvän isyyden
ja äitiyden toteutumista. Vaikka tutkimustulokset ovat suuntaa antavia ja yksittäisiä eroja on paljon, iso kuva on selkeä:
osallistuva ja vastuullinen isyys hyödyttää
lasta, isää itseään ja läheissuhteita monin
eri tavoin.
Johanna Mykkänen

Sitoutuneet isät ovat tyytyväisempiä elä-

Kirjoittaja on kasvatustieteen tohtori

määnsä kuin isät, jotka eivät syystä tai toisesta ole mukana lastensa elämässä. Toki
isyys tuo myös vastuuta ja huolta, jotka
Teemu, 33, kiteyttää seuraavasti:

Jyväskylän yliopistosta. Isien ja lasten

Meidän vastuu on totta kai huolehtia
siitä, että Eetu pystyy kasvamaan
turvallisessa ympäristössä ja hakea
apua, jos on terveyden kanssa
ongelmia, ja että Eetu saa riittävän
erilaisia virikkeitä ulkoiluun ja tällaisia ihan normaaliasioita. Mutta jos

puhekatkelmat on koottu tutkimushankkeista.

Kirjallisuutta:
Flouri, E. 2005. Fathering & child outcomes. Chichester,
West Sussex: John Wiley & Sons.
Holmes, E.K. Huston, A.C. 2010. Understanding positive
father-child interaction. Children’s, father’s and
mother’s contributions. Fathering 8 (2), 203-225.
Sarkadi, A. & Kristiansson, R., Oberklaid, F. &
Bremberg, S. 2007. Father’s involvement and children’s
development outcomes. A systematic Review of
longitudinal studies. Acta Paediatrica 97 (2), 153-158.

Meillä kahdenkeskinen aika
ajoittuu tällä hetkellä iltaaikaan, jolloin kumpikin lapsistamme on jo nukkumassa.
Aikaa on yleensä yhdestä kahteen tuntia. Parisuhdeajaksi
luokittelisin myös esimerkiksi
kaikki päivän aikana vanhempien välillä käydyt keskustelut ja
vuorovaikutustilanteet. Näistä
lyhyemmistä hetkistä voi helposti tulla merkittävämpi osa
päivän parisuhdeaikaa kuin
illaksi jäävä ’virallinen’ parisuhdeaika.
Meidän tapauksessa kumpikin vanhemmista työskentelee
perheyrityksessä. Yrittäjäpohjainen työskentely on koettu ainoastaan hyvänä asiana parisuhdeajan järjestämiselle.
Jani Miettinen, LashLovers Oy

Pikkulapsiperheessä vanhempien keskinäisen ajan merkitys
saattaa unohtua. Parisuhde
hoituu harvemmin itsestään.
Kun siihen järjestää aikaa, osoittaa samalla toiselle, että hän
ei ole itsestäänselvyys. Aina
tämän ei tarvitse tarkoittaa
erityisen hienoja ja ikimuistoisia hetkiä. Huomio ja valinnat
arjessa ovat usein niitä tärkeämpiä. Kumpi teillä esimerkiksi tavallisena arki-iltana vie
voiton, siisti keittiö vai vanhempien yhteinen hetki? Voisiko
välillä rohkeasti tehdä arjen
valintoja haastaen omia pinttyneitäkin tapoja?
Piia Nurhonen, työnohjaaja
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Elämänopettaja

Rakkaudenantaja

Huoltaja

Shutterstock

Lähde: Varsinais-Suomen
Lastensuojelukuntayhtymä

Johtamisvalmennuksia tekevä Otto Kuivalainen Vendacon

Oy:stä on huomannut, että monet hänen asiakkaistaan haluaisivat antaa enemmän aikaa perheelle. Mutta työn vähentäminen ei toimi keinona perhe-elämän parantamiseksi.
”Toimivampaa on lisätä painoa perhe-elämään. Käytännössä
siis tavoitteeksi ei laiteta työn vähentämistä, vaan perhe-elämään liittyvien asioiden lisäämistä.”
Se ei tietenkään toimi, jos tulee neljältä väsyneenä töistä
kotiin ja istutaan koko perheellä kännykät sylissä television
ääressä. Otto kehottaa etsimään asioita, joihin on imua ja kiinnostusta itsellä ja muilla perheenjäsenillä.

Ei vähemmän töitä,
vaan lisää perheelämää
”Perhe-elämälle voi asettaa konkreettisia tavoitteita kuten
yhdessä tekemistä ja yhteisiä kokemuksia.”
Tällaisia voivat olla vaikkapa yhteinen lomamatka, yhteinen
harrastus, vaellus tai muu luontoretki. Yhteiset projektit lähentävät vanhempaa ja lasta.
”Isä voi esimerkiksi suunnitella lasten kanssa talvella onkiretken
seuraavalle kesälle. Katsotaan youtubesta videolta ongintavinkkejä, käydään ostamassa vehkeet yhdessä, katsotaan kartalta
sopivia kohteita ja mennään kesällä kalaan”, Otto ehdottaa.
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Johtaminen

Koko

yhteiskunta

voittaa, kun perhe voi hyvin

Tätä nykyä
isyysvapaisiin
nihkeästi
suhtautuvat
työnantajat ovat
vähemmistössä.

Työpaikkojen perheystävällisyys on koko

yhteiskunnan etu. Tutkimusten mukaan
perheystävällisyyteen panostavissa työpaikoissa on vähemmän sairauspoissaoloja, pienempi työntekijöiden vaihtuvuus ja lyhyemmät perhevapaat.
Tämä edellyttää joustoa sekä työnantajalta että työntekijältä. Oman kortensa
kekoon kantaa esimerkiksi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO), joka on lähtenyt
Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka
-ohjelmaan.
”Suosittelen ja kannustan kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä nostamaan perheystävälliset käytännöt työpaikoilla keskusteluun. Perheystävällisyys voi olla tekijä,
josta voi tulla todella merkittävä. Se voi
lisätä tämän maan kilpailukykyä merkittävästi”, PKO:n henkilöstöjohtaja MikaJussi Mononen sanoo ja naurahtaa, että
punastellen saa muistella niitä aikoja,
kun omat lapset olivat pieniä. Työnantajien asenteet ovat muuttuneet nopeasti
ja tätä nykyä esimerkiksi isyysvapaisiin
nihkeästi suhtautuvat työnantajat ovat
vähemmistössä.
Perheystävällisyydellä tarkoitetaan
sitä, että erilaiset elämäntilanteet otetaan huomioon osana työntekoa ja

työpaikan tapoja. Edellytyksenä on, että
esimiehet ja henkilöstöasioista vastaavat
toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lakia noudattaen. Asia on huomioitava henkilöstöpolitiikassa ja perheystävällisyydestä on laadittava yhteiset
periaatteet.
PKO teettää noin 1200 työntekijälleen
kyselyn, jossa selvitetään perheystävällisyyden lähtötaso. Mononen painottaa,
että perheystävällisyys hyödyttää sekä
työntekijää että työnantajaa.
”PKO:ssa on tehty pitkään työtyytyväisyystutkimuksia ja hyvät tulokset yksikön työtyytyväisyydessä korreloivat selvästi hyvän taloudellisen tuloksen kanssa.
Lisäksi parhaimmillaan syntyy onnistumisen kehä jossa nämä ruokkivat toisiaan.
Tämä Perheystävällinen työpaikka -pilottiin lähteminenkin tapahtui työntekijöiden aloitteesta, kun huomasimme, että
tavoitteet käyvät yhteen yrityksen tavoitteiden kanssa.”
PKO:n tapauksessa perheystävällisyyden

työkalupakkiin kuuluvat esimerkiksi toivotun osa-aikaisen työn tekemisen mahdollisuudet, lyhennetty tai joustava työaika,
erilaiset työhön ja työaikoihin liittyvät järjestelyt, kuten työvuorojen sopiminen, perhevapaiden mahdollisuus ja palaaminen
sujuvasti vapaalta takaisin töihin. Alkuvaikutelma on ollut, että moni arkipäivän
käytäntö solahtaa suoraan tavoitteisiin.
”Tämän t y yppisiä käytäntöjä on
omaksuttu jo ennen pilottiin lähtemistä.
Aiemmin kun olemme huomioineet ansioituneita työntekijöitä, on huomiointi ollut
henkilökohtaista. Nyt sitä on muokattu
niin, että huomioinnista hyötyy myös
työntekijän perhe”, Mononen kuvailee.
Pasi Huttunen
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Työpaikan perheystävällisyys – mistä asioista on kyse?
Väestöliitossa on kehi-

tetty testi, jolla työpaikan
perheystävällisyyttä voi
mitata. Laajassa testissä on
32 kysymystä. Pikatestissä
on seuraavat kymmenen
väittämää, joihin vastataan
asteikolla ”täysin samaa
mieltä … täysin eri mieltä”.
Kysymyksien kautta pääsee
jyvälle perheystävällisyyden
teemoista.

Linkki testin laajaan versioon
www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo-testeri
Linkki pikatestiin
www.parassyy.fi/tee-testi

Pidänkö työpäivän aikana
lounastauon ja teen jotakin,
joka ei liity työhön?
Syön kyllä aamupalan, mutta lounas välillä
unohtuu. Ollessani kouluttamassa koulutuspäivien ohjelmaan kuuluu yleensä lounastauko. Usein silloin haukkaan jotakin pientä
kuten banaanin. Kotitoimistopäivinä vaimon ollessa kotona muistan syödä paremmin – epävirallinen taukojen ja ravitsemuksen edunvalvoja auttaa tosi paljon. Pyrin
pitämään kuitenkin työpäivän aikana pieniä taukoja, vaikkapa 5–10 minuuttia. Laitan kännykän ja tietokoneen pois, lähden
ajatuksissa eri paikkaan ja tuuletan päätä.
Franz Schnider, SCHNIDER koulutus ohjaus
valmennus

Jos työpäivän menee täydellä vauhdilla,
ilta ei välttämättä riitä palauttamaan.
Myös työpäivään olisi hyvä mahtua vähintään 30 palauttavaa minuuttia. Tällainen
hetki voi olla vaikkapa pienet tauot ja/
tai lounastauko, jos silloin voi mielessään
tehdä irtioton työstä. Muista syödä ja
juoda. Kun työpäivän aikana muistaa tankata, ajatus on kirkkaampi ja illalla tankkaa
järkevämmin.
Piia Nurhonen, työnohjaaja
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Ajanhallinta

Lapsi
mukana
töissä
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Miia Laurilan perheessä on 10-, 8- ja
4-vuotiaat lapset. Mies käy päivätyössä.
Äitiysloman jälkeen Miia toteutti unelmansa ja perusti Korpilumo-valokuvaamon, vaikka entinen työ erityisopettajana olisi ollut yksinkertaisempi ja
vähemmän työläs ratkaisu.
Tavallisena työpäivänä kello soi klo
6:00. Miia tekee kotona toimistotöitä tunnin pari. Kouluunlähdön ja aamutoimien
jälkeen hän lähtee 4-vuotiaan tyttärensä
kanssa kuvaamaan joko studiolle tai ulkomiljööseen. Kuvattavat ovat yleensä lapsia ja kuvaukset kestävät pari tuntia. Tytär
leikkii studioon rakennetussa nurkkauksessa omia leikkejään, askartelee, piirtää
tai avustaa kuvauksessa vaikkapa saippuakuplia puhaltamalla.
Ruokatunnin jälkeen ajellaan kotiin ja
nelivuotiaan työpäivä on pulkassa. Isommat lapset tulevat koulusta, syödään välipalaa, käydään läpi päivän kuulumiset,
tehdään läksyt. Sen jälkeen Miia jatkaa
hetken työpäivää kotitoimistollaan lasten leikkihuoneen vieressä. Joskus toimistohommat jäävät iltaan, jolloin perheen
toinen aikuinen on kotona.

Vanhemmuus
muuttaa
ajankäyttöä
Lapset tarvitsevat huomiota ja aikaa. ”Anna kotiin tullessasi muutama
minuutti jakamatonta, myönteistä huomiota kaikille kotona oleville”,
neuvoo psykoterapeutti Timo Sarkkinen. Nuo minuutit voivat vaikuttaa
koko loppuillan kulkuun. Kuulumisten ja halien jälkeen lapsi syventyy
omiin juttuihinsa helpommin.
Alle kouluikäisiä ei voi jättää käytännössä lainkaan ilman valvontaa. Jonkun aikuisen on oltava vastuussa ja lapsen lähellä koko ajan.
”Meillä vastuun aika jakautuu isän vuoroon, äidin vuoroon, molempien jakamaan sekavuoroon, päiväkodin vuoroon ja mummon vuoroon”, sanoo 1-vuotiaan lapsen isä, kulttuurintutkija Juhana Venäläinen. ”Koska vastuun aikaa on paljon, saattaa olla järkevää ajatella
jonkinlaista ’perheen lukujärjestystä’. Myös kiireettömään hetkeen sijoittuva vanhempien viikkopalaveri, jossa käydään läpi seuraavan viikon
menot, on hyvä idea.”
Lapset eivät tarvitse huomiota kaiken aikaa, vaan suurin osa ajasta
on sellaista, jolloin vanhempi on lapsen käytettävissä tarvittaessa. Jos
lapsi tai lapset puuhaavat omiaan ketään tai mitään vahingoittamatta
eikä ole välttämättömiä syitä keskeyttää heitä, anna heidän puuhata
rauhassa.

Määritän
työaikani lasten
aikataulujen
mukaan ja siten,
minkä koen olevan
heidän kannaltaan
parasta.

Olen. Nopein tie parantumiseen on lepo. Myös lasten ollessa
sairaana jaamme vastuuta puolison kanssa. Kysymys on
minusta vähän hassu, koska asia on minulle itsestään selvä.
Tiedän toki, ettei se ole sitä kaikille. Kynttilää ei kannata polttaa molemmista päistä. Itse osaan ottaa pienistäkin lepohetkistä kaiken irti.
Pauli Järviluoto, Pauli Järviluoto Photography

Miia Laurila, Studio Korpilumo

Miia perustelee työjärjestelyitä lapsen
edulla. ”Lasten kasvattaminen on minun
tärkein työni ja tämän työn pystyn parhaiten tekemään olemalla yrittäjä.
Määritän työaikani lasten aikataulujen
mukaan ja siten, minkä koen olevan heidän kannaltaan parasta. Teen sitä, mitä
päiväkodeilta usein pyydetään: kasvatan lasta hänen ikä- ja taitotasonsa vaatimusten mukaan ja tuen hänen kehitystään ja kasvuaan mahdollisimman
monipuolisesti.”

Olenko aika ajoin poissa töistä oman ja
perheen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi?

Lepää joskus levon, älä pelkästään sairauden vuoksi. Säännöllinen lepo ja loma palauttavat voimavaroja. Jos mahdollista, varaa päivittäin vähintään 1 tunti, viikoittain vähintään 1
päivä ja joka 12.–16. viikko yksi viikko levolle ja palautumiselle.
Huolehdi siitä, että sinulla on myös sellaista aikaa, jolloin kunnioitat suhdetta läheisiisi ja täytät omia sekä lähelläsi olevien
läheisyyden, kosketuksen, kiintymisen ja tuen tarpeita.
Piia Nurhonen, työnohjaaja
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Hannu Similä Uudenmaan Maalauspalvelusta ryhtyi yrittäjäksi viitisen
vuotta sitten. Samoihin aikoihin hän
oli perustanut perheen.
”Suvussa tai lähipiirissä ei ollut yrittäjiä, joten läksin sotaan sokkona soitellen. Päivät venyivät usein kohtuuttomiksi ja kokemuksen puutteessa
jokaiseen työpy yntöön tar tuttiin.
Olin paljon poissa kotoa, myös iltaisin
ja öisin. Kun pääsin kotiin, työt tulivat
mukana”, Hannu kertoo.
”Tuota aikaa muistellessa ei voi
välttää omia päänpudistuksia. Ajau-

”Hartain toiveeni oli, että hän viihtyisi kanssani pidemmän jakson silloin,
kun hän itse haluaa. Tunne oli riipaisevan kaunis, kun hän hiljattain kysyi,
voisiko hän viettää luonani kokonaisen viikon.”
Hannun työ on sesonkiluontoista:
keväästä syksyyn painetaan posket
punaisina, talvella höllätään. Mutta
kun lapsi on Hannun luona, työpäivän
on mahduttava virka-ajan sisään.
Tämä on parantanut ennakointikykyä
ja työtehoa, Hannu sanoo.

duimme eroon neljän avioliittovuoden jälkeen. Syyt eroon olivat monet,
mutta yrittäjyyden opettelu ensimmäisen lapsen syntymän aikaan ei
ainakaan parantanut perhe-elämää”,
Hannu kuvailee.
Ero tuli hieman puun takaa ja sai
Hannun miettimään, mitä hänelle
merkitsee se, että lapsi on hänen
elämänsä tärkein ihminen. Millaisena lapsi tulee muistamaan isänsä?
Elämä muuttui lapsentahtisemmaksi
ja suhde lapseen syventyi. Hannu
alkoi ”taistella” lapsen rakkaudesta.

”Kun lapsi on luonani, olen kuormittuneena ja väsyneenäkin hänen
ainoa syli ja leikittäjä. Panokseni lapseen on suurempi kuin se olisi kahden
vanhemman taloudessa”, hän kertoo.
Vastuu lapsesta on tuonut Hannun elämään merkitystä, vakautta ja
hyviä rutiineja. Se on opettanut pyyteetöntä rakkautta ja läsnäolon taitoa.
”Jos työ, ura tai raha menee lähimpien ihmisten edelle, elämä tyhjenee. Lapsi palkitsee rakkaudella kaikki
uhraukset, jotka teet oman ajan käytössä.”

Tuota aikaa
muistellessa
ei voi välttää
omia päänpudistuksia.

Taloudellinen
turva
matalammalle tasolle. Kunnollinen YEL tarkoittaa muun
muassa sitä, että jos yrittäjä
sairastuu, hän voi ihan oikeasti
pitää sairaslomaa, tai jos
menettää nuorena työkyvyn,
saa kunnollista eläkettä.
”Kiinnitin YELin silloisen palkkani tasoon, kun lähdin turvatusta palkkatyöstä yrittäjäksi.
Alkuvaiheessa ei aina ollut
varaa maksaa itselle YELin
mukaista palkkaa, mutta
YELin tasoa en ole halunnut
madaltaa”, Teemu sanoo.

Jos nyt kuolisin, mistä perheeni muistaisi minut?
Olipa pysäyttävä kysymys. Yrittäjänä joudun
välillä tekemään kipeitä päätöksiä ajankäyttöni suhteen. Joudun matkustamaan paljon ja
minulla on joskus huono omatunto poissa kotoa
vietetyistä illoista. Jos nyt kuolisin, toivoisin perheeni muistavan minut kuitenkin isänä ja aviopuolisona, jolle tärkein oli perheen etu. Yrittäjänä minun pitäisi muistaa, että perheen ja itseni
hyvinvointi on myös yrityksen etu.

Mikä kuitenkin on kaikkein tärkeintä? Mistä en
olisi valmis luopumaan? Arjen pyörityksessä
on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan asioiden
tärkeysjärjestystä. Olenko valinnut niiden järjestyksen itse vai onko arjen oravanpyörä vain heittänyt asiat jollekin mallille? Ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hän elää arvojaan todeksi.

Shutterstock

Teemu Purmonen Proper Oy:stä luonnehtii itseään isänä rakenteiden ja taloudellisen turvan ylläpitäjäksi. Taloudellinen
suunnittelu näkyy muun muassa siinä,
että yrittäjä on varautunut vakaviin,
mutta epätodennäköisiin tapahtumiin
huolehtimalla vakuutusturvasta.
Teemu on säätänyt henkivakuutuksensa sellaiseksi, että kuoleman kohdatessa se kattaisi jäljelle jäävät lainat.
Lisäksi perheen tulotaso säilyisi muutaman vuoden nykyisellä tasolla.
Myös sitä Teemu pitää tärkeänä, että
yrittäjäeläke on säädetty mieluum min todellisia tuloja korkeammalle kuin

Piia Nurhonen, työnohjaaja

Tuomas Kallio, Kallio Consulting Oy
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Tahto

Miten tullaan

Tahto

50 %

hyväksi
isäksi?
Pitkän linjan isätutkijana olen joutunut usein vastaamaan kysymykseen
”miten tullaan hyväksi isäksi”. Nuorempana koin kysymyksen arkaluontoiseksi
ja pyörittelin vastausta hienovaraisesti.
Iän ja kokemuksen myötä rohkenen nyt
eritellä asiaa pidemmälle. Huomaan
katsovani kysymystä entistä tiukemmin
lapsen näkökulmasta: millaisen miesvanhemman lapsi tarvitsee ja mille pohjalle
rakentuva isyys on kestävintä lapsen kannalta?
Naisen äidiksi tulemiseen verrattuna
isyys alkaa takamatkalta. Naisella on
etunaan odotusaika, ja vauva kasvaa vain hänen sisällään. Eihän kaikilla naisillakaan kiintymyssuhde
vastasyntyneeseen muodostu
itsestään hormonien hoitamana, mutta erityisesti isän
kohdalla luonto ei yksinään
vie tikanpoikaa puuhun.
En luottaisi hirveästi siihen,
että biologinen side tai

miehen yhtäkkinen ihastuminen vauvaan takaavat lapselle kestävän isäsuhteen. Isä-lapsisuhteen rakentaminen on
määrätietoisuutta vaativa tehtävä, joka
ei tuota pikavoittoja, mutta palkitsee pitkän päälle.
TAHTO , 50 % isyydestä. Tärkeimmäksi
hyvän isyyden asiaksi nostan tahdon,
että mies päättää tahtoa isäksi. En näe
eroa siinä, onko mies lapselle biologinen
vai sosiaalinen isä. Jokaiselle lapselle on
lottovoitto, jos hän voi kiinnittyä mieheen, joka on päättänyt olla tälle lapselle läheinen, lämmin ja luotettava aikuinen, tapahtuipa mitä tahansa.
Isyys on tahtolaji kuten kaikki läheiset
ihmissuhteet, ja oikeastaan ihmettelen,
miksi minkäänlaista ”isyyslupausta” ei ole
otettu käyttöön. Tiedämmehän, mikä valtava voimavara latautuu mielen sopukoihin, jos teemme itsemme kanssa sisäisen
sopimuksen esimerkiksi kuntoilun, työn tai
opiskelun suhteen.

Tekeminen

30 %

Tila

20 %
20

Unsplash, Jesse Orrico

RAKKAUS

RAJAT

Kasvatustyylit
TEKEMINEN , 30 % isyydestä. Isä-lapsisuhde

alkaa muodostua tekemisen myötä. Isälle
ei ole olemassa tähän mitään omaa
temppugalleriaa eikä varsinkaan oikotietä. On vain päivästä toiseen tehtävä
hoivatyötä, joka aikaa myöten yhdistää isän ja lapsen. Tutkimusten mukaan
tuoreita isiä kalvaa usein epäily, olenko
oikeasti hullaantunut vauvasta, rakastanko häntä tarpeeksi ja onko hän nyt
minulle kaikki kaikessa, kuten näyttää
usein olevan äidin kohdalla. Varmuuden saamiseen on vain yksi tie: vauvan
kanssa yhdessä oleminen alusta alkaen
niin, että hoiva ja huvi, rutiinit ja ilo, kietoutuvat rajatta toisiinsa. Näin syntyvä
molemminpuolinen kiintymyssuhde kannattelee lasta pitkälle aikuisuuteen.

Sodanjälkeiselle sukupolvelle tyypillistä oli
määräilevä kasvatustyyli, jolle lepsun kasvatustyylin
voi nähdä vastareaktiona. Määräilevä tyyli ohittaa
lapsen mielipiteet, tunteet ja kokemukset. Lepsun
tyylin yhtenä ongelmana on puolestaan se, että
lapsi joutuu liian varhain päättämään asioista, joita
hänen ei pitäisi päättää. Laiminlyövä kasvatustyyli
on oikeastaan kasvatuksen puutetta.
Nykytietämyksen mukaan paras neljännes on
lapsilähtöinen, mutta ei lapsijohtoinen kasvatustyyli,
jota tässä kutsutaan sanalla jämäkkä.
Lähde: www.mll.fi/vanhempainnetti

TILA , 20 % isyydestä. Tällä tarkoitan mah-

dollisuuksien, ajan ja paikan raivaamista
isyydelle. Isä-lapsisuhde tarvitsee huokoisen ympäristön, jossa ei ole liikaa puristusta, stressiä tai kolmansien osapuolien
niskaan hengitystä. Äidit voivat avartaa
tai kaventaa hienovaraisin keinoin sitä
käytävää, jonka päässä on vahva isän
ja lapsen kahdenkeskinen suhde. Kuitenkin vastuu on viime kädessä isällä itsellään. Vaikka äiti pitäisi porttia auki, kaikki
isät eivät sitä omilta menoiltaan huomaa
tai eivät halua oikeasti tasaveroista vanhemmuutta. Tahtoisät puolestaan raivaavat tiensä äidin rinnalle näyttöjen kautta
sitkeällä tekemisellä ja osaamisella.

Onko minulla aikaa, jolloin minun ei
tarvitse olla kenenkään käytettävissä?
Kyllä on, kun olen sellaista järjestänyt. Käyn aamulla muiden
vielä nukkuessa kuntosalilla.
Siinä kyllä pää tyhjenee – tosin
toisinaan tulee samalla jo suunniteltua päivän töitä. Illasta
omaa aikaa olisi vaikeampi
järjestää, kun sen mielellään
pitää perheaikana.

Ota ja järjestä läheisillesi hiljaista aikaa, jolloin kuulee omat
ajatuksensa eikä tarvitse ottaa
muita huomioon. Pienikin hetki
päivässä voi riittää. Kun itselle
saa tilan, pystyy paremmin olemaan läsnä ja antamaan tilaa
myös muille.
Piia Nurhonen, työnohjaaja

Jouko Huttunen

Keijo Liukkonen, Upkeep 24 Oy

Isyystutkija, KT, viiden lapsen isä
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Lyhyesti

Älä ole jonkun
muun tulkinta
kunnon isästä
Isyys on muuttunut sitten isoisän aikojen. Yleistäen voisi
sanoa, että 1900-luvun puolivälin isä oli etäinen perheenpää ja elättäjä. 1960–70-luvun isä oli usein äitiä auttava
isä, jonka vastuu lapsen hoivasta oli vähäinen. 2000-luvun
ihanteeksi on muodostunut osallistuva isä, joka kykenee
ottamaan puolet hoiva- ja kotitöistä sekä vastuista. Tällainen isä sijoittuu nelikentässä oikealle ylös.
Vasemmalle ylös sijoittuva isä on lapsen elämässä
mukana, mutta hän ei ehkä tarjoa lapselle kunnollista aikuisen miehen mallia. Oikealla alhaalla oleva isä ehkä kaipaa
lasta, on kiireinen ja ahdistunut, koska ei voi olla riittävästi
lapsensa kanssa. Vasemmalla alhaalla oleva isä on syystä
tai toisesta poissa lapsen elämästä.
Löydätkö paikkasi nelikentässä?

Paljon

Isyyden arvo
miehelle

Unsplash, Caroline Hernandez

Ei kovin tärkeä

Hyvin tärkeä

Vähän

Paljonko aikaa mies
antaa lapselleen

Taulukon pohjana on Jouko Huttusen kirja Isänä olemisen uudet suunnat (2001), s. 82.

Perhe-etuudet
ensimmäisen lapsen
syntyessä ja kasvaessa

Syntymä
Äitiysraha
Isyysraha (yht. 9 viikkoa, voidaan pitää osissa)
Mahdollinen aika pitää isyysrahapäiviä
Lapsilisä

Kuviossa näytetyt etuudet on päivitetty
alkuvuodesta 2017. Tarkista ajantasaiset
tiedot Kelan www-sivuilta.

Vanhempainraha
Kotihoidon tuki / joustava hoitoraha
Yksityisen hoidon tuki
Osittainen hoitoraha
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3 kk

9 kk

Työhön liittyvät menot,
opiskelu ja itsensä
kehittäminen

Kuinka hyvin löydät
omassa elämässäsi aikaa
seuraaville elämän osaalueille? Arvioi asteikolla
1–5 (1, keskellä=ei lainkaan,
5=erittäin hyvin)
Halutessasi voit antaa
vaikkapa puolisosi tehdä
arvion sinusta.

5

Työ
4

Kotiaskareet

3

2

1

Lasten
hoitaminen

Liikunta ja
hyvinvointi

Rauhoittuminen
ja lepo

Lähde: mukaillen Maria Carlsson:
Ruuhkavuosien ratkomisopas (2016), s. 98

Parisuhde
ja ystävät

Palkallisia vapaita
tuoreille isovanhemmille
Kasvatusvastuu ei lopu siihen, kun

lapsi täyttää kahdeksantoista. Tämä
ymmärretään teleoperaattori DNA:lla,
joka alkaa myöntää viikon mittaista
palkallista vapaata isovanhemmaksi
tuleville työntekijöilleen. Isovanhempainvapaata myönnetään vuoden
2017 alusta syntyneiden lasten isovanhemmille.
”Tarkoituksenamme on, että pyst yisimme tukemaan t yöntekijöitä
myös uran myöhemmässä vaiheessa”,
sanoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko

1 vuotta

2 vuotta

3 vuotta

Oma aika ja
harrastukset

Rissanen. ”Monilla tuoreilla äideillä ja
isillä tukiverkosto saattaa olla pitkän
matkan päässä, joten on tärkeää, että
isovanhemmat voivat olla läsnä silloin,
kun heitä tarvitaan.”
DNA on mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa.
Hankepäällikkö Lassi Köppä Väestöliitosta pitää DNA:n avausta hyvin kiinnostavana. Hän ei tiedä, että missään
muussa suomalaisessa yrityksessä tarjottaisiin isovanhemmuuteen perustuvaa lomaa.

1. luokka

Nukutko riittävästi?

8+8+8
Unta kannattaa vaalia kuin pientä vauvaa. Unen riittävyyteen vaikuttavat
sekä määrä että laatu. Jotakuta auttaa 8+8+8-malli, jossa päivä jakautuu
kolmeen kahdeksan tunnin osaan, uni,
työ ja muu elämä.
Tietokoneen sininen valo leikkaa
unen virkistävää vaikutusta, joten näyttöpäätetyö kannattaa siirtää illan myö-

häisistä tunneista aamun varhaisiin. Illan
voi viettää vaikkapa lapsentahtisesti ja
käydä nukkumaan hyvissä ajoin.

2. luokka

17 vuotta

Lähde: Kansanelökelaitos
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Isyys on
tahtolaji.

Tämä esite sekä muuta
sähköistä materiaalia
www.pelastakaalapset.fi/isyys

Isämies elämässä -hankkeen tavoitteena on tukea ja motivoida
miehiä sitoutumaan vanhemmuuteen. Hankkeessa on useampia toimintalinjoja: se on järjestänyt toimintaa isämiehille ja
lapsille sekä isäryhmiä, kehittänyt neuvolan perhevalmennuksia
isät paremmin huomioiviksi, järjestänyt isäteemaisia koulutuksia
ja yleisötilaisuuksia sekä tehnyt miesten vanhemmuutta tukevaa
yhteistyötä yritysten kanssa. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke toimii Pohjois-Karjalassa vuoden 2017 loppuun.
Elokuussa 2016 Ylä-Savossa käynnistyi kaksivuotinen sisarhanke
Isämies Työelämässä.
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutuma-

ton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
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