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noita toimivia kuntoutustoi-
mia ovat kognitiivis-behavioraa-
liset ohjelmat. Kivivuoren mu-
kaan näkemys, että rikollisuutta 
voitaisiin selittää jollain yleisellä 
oppimisteorialla, on virheellinen 
ja vanhanaikainen. Jälkimmäis-
tä väitettä hän myötäilee. Mui-
takin näyttöön perustuvia rikol-
listen kuntoutustoimia on ole-
massa. 

Kirjassa on selitysteorioihin 
liittyvä suuri määrä empiiris-
tä tutkimusaineistoa, joka on 
myös ajanmukaista. Empiiri-
sen aineiston kohdalla tulkin-
toja voi olla joskus myös useita. 
Kivivuoren mukaan esimerkik-
si lapsensurmien/tappojen suu-
ri väheneminen Suomessa joh-
tuisi mm. lisääntyvästä hyvin-
vointivaltiollisesta kontrollista. 
Itse olen opetuksessani kääntä-
nyt asian toisinpäin: vähenemi-

nen johtuu sosiaalisen kontrol-
lin heikkenemisestä. Tätä puol-
taisi mm. se tieto, että lapsensur-
mia tehtiin 1800-luvulla eniten 
siellä, missä aviottomia lapsia 
syntyi vähiten, eli Pohjanmaalla. 
Lievemmän sosiaalisen kontrol-
lin oloissa paine lapsen surmaa-
miseen ei ollut niin suuri. Vas-
takkainen ilmiö saattaa olla me-
nossa Japanissa. Häpeän kult-
tuuri, joka ennen toimi rikoksia 
ehkäisevänä sosiaalisena kont-
rollina, voi uusissa taloudellisis-
sa oloissa toimiakin rikollisuut-
ta lisäävänä sosiaalisena painee-
na. Sosiaalinen kontrolli ei vain 
vähennä rikollisuutta, se voi sitä 
myös lisätä.

Kivivuori pohtii suuren yhte-
näisteorian mahdollisuutta kri-
minologiassa. Ehkei sen aika vie-
lä ole, vaikka aineksia tuntuukin 
olevan ilmassa. Yhä enemmän il-

mestyy ihmisen käyttäytymiseen 
liittyviä teoksia, joissa ei juututa 
koulukuntiin tai tieteenaloihin, 
vaan pystytään yhdistämään 
evoluutiopsykologian, käyttäy-
tymisgenetiikan ja sosiologian 
kestävimmät osat (esimerkkinä 
Judith R. Harrisin The Nurtu-
re Assumption ja No Two Ali-
ke). Yksi avainkäsite saattaa ol-
la Harrisin esiintuoma statuskil-
pailu, joka selittäisi sen, miksi 
olemme erilaisia silloinkin, kun 
geenimme ja koettu ympäris-
tö ovat samat. Ja erilaisuudesta-
han rikollisuudessa on myös ky-
symys.

Kivivuoren kirja on pedago-
ginen. Sen on myös poleemi-
nen ja kantaaottava. Siitä huo-
limatta tai ehkä juuri sen vuok-
si se soveltuu hyvin alan opetus-
käyttöön. 

Perheen vastaisku pureutuu sii-
hen suhtautumistapaan, joka 
perheestä vallitsi vuosituhannen 
vaihteen mediassa. Tuolloisessa 
familistisessa eli perhemyöntei-
sessä käänteessä ajattelutapaa lei-
masivat huoli ydinperheen hy-
vinvoinnista ja toisaalta se, et-
tä naiset asettivat perheen hy-
vinvoinnin omien tarpeidensa 
edelle. Riitta Jallinojan mukaan 
familistisen keskustelun ytimeen 
nousivat puhe lasten hoidos-
ta, vanhemmuus sekä lasten ja 
nuorten pahoinvointi. Jallinojan 
kirja tuo suomalaiseen perhetut-
kimuskeskusteluun monia uusia 

näkökulmia, mikä johtunee tut-
kimuksen aineistosta ja erityises-
ti sen aineistolähtöisestä analy-
sointitavasta. 

Riitta Jallinoja on koonnut 
tutkimustaan varten kattavan 
lehdistöaineiston Helsingin Sa-
nomista vuosilta 1999–2003, 
jolloin keskustelu perheestä 
kuohui vilkkaimmin. Jallino-
ja huomauttaa, ettei hänen ai-
neistonsa keruu ollut täysin sys-
temaattista. Aineisto on kuiten-
kin erittäin kattava, sillä se sisäl-
tää 1 539 kirjoitusta, joista puo-
let on uutisia ja puolet mielipi-
dekirjoituksia. Aineistona Hel-

singin Sanomissa käyty keskus-
telu perheestä on herkullinen, ja 
sen kautta Jallinoja nostaa esiin 
näkökulmia siitä, miten kansa-
laiset ja eri ammatilliset toimija-
tahot ovat määrittäneet perheen 
sisäistä elämää. Aineiston kaut-
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ta tarkastellaan myös sitä, miten 
kirjoittajat Helsingin Sanomissa 
määrittelevät perheen ja yhteis-
kunnan välisen suhteen.

Jallinoja tuo kiinnostavalla ta-
valla luokan mukaan 2000-lu-
vun yhteiskuntatieteelliseen per-
hetutkimukseen. Luokka liittyy 
hänen mukaansa toisaalta kes-
kusteluun lasten pahoinvoin-
nista ja toisaalta työn ja per-
heen yhteensovittamisesta käy-
tyyn keskusteluun sekä erityi-
sesti kotiäitiyteen työn ja per-
heen yhteensovittamisen ratkai-
suna. Lasten hyvin/pahoinvoin-
ti luokittelee vanhemmat työvä-
enluokkaisiin eli niihin, joiden 
lapset voivat pahoin (ongelmat 
koulussa, harrastuksissa jne.), 
sekä (ylempään) keskiluokkaan, 
jossa vanhemmilla on mahdol-
lisuus ja halu panostaa lastensa 
hyvinvointiin. 1990-luvun la-
man myötä on kuitenkin siir-
rytty tilanteeseen, jonka Jallino-
ja nimeää uudeksi luokkajaok-
si tai keskiluokan dilemmaksi. 
Uudessa luokkajaossa lasten pa-
hoinvointi, joka voi olla seura-
usta vanhempien työttömyydes-
tä, on tyypillisesti sellaista, et-
tä se voi kohdata kenet tahan-
sa – edes keskiluokka ei ole sil-
tä turvassa.

Keskiluokkaan ja etenkin 
ylempään keskiluokkaan liite-
tään yleisesti myös koulutus. 
Puhuessaan koulutetusta kes-
kiluokasta Jallinoja sukupuolit-
taa vanhemmuuden sekä erityi-
sesti työn ja perheen yhteenso-
vittamisen problematiikan. Kes-
kiluokalle ja varsinkin korkeas-
ti koulutetulle keskiluokalle yli-
töiden tekeminen ja työajan ve-
nyminen oli tyypillistä. Jallin-
ojan analyysista jäi sellainen kä-
sitys, että pitkää työpäivää teki-
vät etenkin isät. Äideille puoles-
taan pienten lasten hoitaminen 
kotona näytti hänen aineiston-

sa pohjalta olevan tyypillinen 
ratkaisu, jota käytettiin niin työ-
väenluokkaisissa kuin keskiluok-
kaisissakin perheissä. Kun lap-
set olivat pieniä, naisten toimi-
juus määrittyi siis lähinnä koti-
äitiyden ja kansalaisyhteiskunta-
toiminnan kautta. Monet, eri-
tyisesti koulutetut äidit, toimi-
vat aktiivisesti esimerkiksi koti-
äitien aseman puolesta. Jos äidit 
kuitenkin keskittyivät pelkäs-
tään lasten- ja kodinhoitoon, he 
kertoivat kokevansa sen ahdis-
tavana. Tämä ei sinänsä ole uu-
si huomio, sillä kuten Eeva Jo-
kinen on väitöskirjassaan Väsy-
nyt äiti (Tampere: Gaudeamus, 
1996) todennut, äitejä väsyttää 
koti niin sanottuna työpaikka-
na, eikä niinkään itse lastenhoi-
to toimintana.

Perhemyönteisyyden eli fami-
lismin kanssa suomalaisessa yh-
teiskunnallisessa ajattelutavassa 
elpyi myös yhteisöllisyys. Eetok-
sen taustalla oleva ajatus on se, 
että niin familismi kuin yhtei-
söllisyyskin lisäävät ihmisten hy-
vinvointia. Jallinojan mukaan (s. 
193) Helsingin Sanomien pu-
heenvuorot osoittivat, että yh-
teisöt eivät aina olleet niin pa-
rantavia ja hyvinvointia lisää-
viä, kuin niiden toivottiin ole-
van. Yhteisöjen toimintaan si-
sältyi myös ristiriitoja ja jännit-
teitä, ja yhteisöllisyyden nimis-
sä voitiin toimia myös ihmis-
ten pahoinvoinnin lisäämisek-
si (vrt. huostaanotot). Jallinoja 
toteaa, että niinä viitenä vuote-
na, jolloin hän tutki Helsingin 
Sanomien perheestä käytyä kes-
kustelua, oli usko yhteisöllisyy-
teen vahvaa. Hänen tulkintansa 
mukaan yhteisöt osoittautuivat 
kuitenkin sisäisesti jännitteisik-
si, eikä niissä toimiminen tai nii-
den toiminta aina ollut pelkäs-
tään positiivista. Kaikkein ää-
rimmäisin esimerkki yhteistoi-

minnan sisäisistä jännitteistä oli 
huostaanotto. 

Huostaanotto herätti Helsin-
gin Sanomissa paljon keskus-
telua. Siitä oli yhteensä 50 kir-
joitusta, joista 62 prosenttia oli 
mielipidekirjoituksia. Huos-
taanottoon liittyvä yhteisölli-
syyden rikkova jännitteisyys 
tulee esiin jo itse tapahtumas-
sa, sillä osoittaahan huostaan-
otto, ettei perheen sisällä val-
litse yhteisöllisyyttä. Huostaan-
otto myös korosti perheen sito-
vuutta: ulkopuolisten ei odote-
ta puuttuvan perheen sisäiseen 
elämään. Huostaanoton kohdal-
la käytiin ikään kuin määritte-
lykamppailua siitä, milloin jul-
kisen vallan tai ylipäätään ke-
nenkään perheen ulkopuolisen 
tahon voidaan katsoa rikkovan 
perheen koskemattomuutta ja 
puuttuvan perheen sisäiseen toi-
mintaan. Huostaanotosta käyty 
keskustelu Helsingin Sanomis-
sa oli myös ristiriitaista. Toisaal-
ta siinä puolustettiin biologis-
ten vanhempien oikeutta lap-
siinsa ja toisaalta kiellettiin bio-
logisten vanhempien oikeus lap-
siinsa, ja molempia näkökanto-
ja puolustettiin lapsen parhaan 
nimissä. Jallinoja tiivistääkin (s. 
208–209) huostaanotoista käy-
dyn keskustelun toteamalla: ”Eri 
toimijatahojen yhteenliittymä ei 
välttämättä synnytä sellaista yh-
teisöllisyyttä, joka loisi solidaa-
risuuden siteen toimijoiden vä-
lille”.    

Helsingin Sanomista kootun 
aineiston pohjalta Jallinoja ottaa 
kantaa myös siihen, kuka käyt-
tää valtaa perheestä puhuttaes-
sa. Hän esittelee systemaattises-
ti ne toimijatahot, jotka Helsin-
gin Sanomissa ovat perhe-asias-
sa saaneet äänensä kuuluviin ja 
millä painotuksin. Jallinoja (s. 
47) toteaa, että aineistossa mu-
kana ollut joukko käsittää 2 059 
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henkilöä, joista 156 esiintyi ni-
mimerkillä. Puheenvuoroista, 
joista oli mahdollista selvittää 
esittäjän sukupuoli, 62 prosent-
tia oli naisten esittämiä. Jallinoja 
luokittelee Helsingin Sanomissa 
perheasiaa määrittelemään ko-
koontuneiden puhujien toimin-
tatahoiksi yhdeksän eri tahoa: 
kansalaiset, tutkijat, ammatti-
laiset, virkamiehet, järjestöt, po-
liitikot, media, kirkko ja yrityk-
set. Kansalaisiksi hän luokittelee 
ne toimijat, joissa ei kirjoituk-
sen yhteydessä ollut mainintaa 
toimijatahosta. Tyypillistä kui-
tenkin oli, että perheasian mää-
rittelyssä mukana olleet henki-
löt esitettiin tai he esittäytyivät 
jonkin toimijatahon edustajina. 
Jallinoja toteaa, että aikaisem-
man tutkimuksen mukaan tämä 
menettely on tyypillistä Helsin-
gin Sanomille mutta myös ylei-
semmin suomalaiselle lehdistöl-
le. Se, mille toimijataholle pu-
heenvuoroja annetaan, kuvaa si-
tä, keille puhevalta missäkin asi-
assa kuuluu. Toimittajathan ei-
vät valitse esiintyjiä mediaan sat-
tumanvaraisesti, vaan heillä on 
käsitys siitä, ketkä ovat tai keitä 
pidetään missäkin asiassa asian-
tuntijoina.

Tarkastellessaan määrällises-
ti sitä, miten puhevalta eri toi-
mijatahojen kesken jakaantui, 
Jallinoja on jakanut kirjoituk-
set kahteen luokkaan: uutisiin 
ja mielipidekirjoituksiin. Mie-
lipidekirjoituksissa kansalaisten 
ääni on kuuluvin, sillä 44 pro-
senttia mielipidekirjoituksis-
ta on kansalaisten kirjoittamia. 
Tutkijat (14 %) ja ammattilaiset 

(18 %) muodostavat seuraavak-
si äänekkäimmän ryhmän. Polii-
tikot (4 %), virkamiehet (5 %), 
järjestöt (9 %), media (2 %) ja 
yritykset (4 %) ovat olleet var-
sin yksituumaisia kirjoitusaktii-
visuudessaan. Mielipidekirjoi-
tuksissa ei ollut yhtään kirkon 
kannanottoa. Uutisissa äänival-
ta eri toimijatahojen kesken ja-
kaantui vieläkin tasaisemmin. 
Kansalaisten ja virkamiesten ää-
ni oli uutisissa parhaiten edus-
tettuna 18 prosentin osuudella. 
Tutkijat ja poliitikot saivat ää-
nensä kuuluviin 17 prosentissa 
uutisista. Ammattilaisten ääntä 
kuultiin 13 prosentissa uutisista 
ja järjestöjen ääni kuului 12 pro-
sentissa. Medialla (3 %), kirkol-
la (2 %) ja yrityksillä (2 %) oli 
puolestaan marginaalisempi ase-
ma perheasiasta käydyssä mää-
rittelykamppailussa. Jallinoja 
(s. 52) toteaa, että uutisoinnis-
sa vallinnut tilanne vaikuttaa de-
mokraattiselta, koska kuusi pai-
nokkaimmin äänensä kuuluviin 
saanutta toimijatahoa oli äänes-
sä lähes yhtä usein ja pääsi näin 
vaikuttamaan perheasian luon-
teeseen lähes yhtä paljon. 

Jallinoja käy kirjassaan fami-
lismia läpi lähinnä sosiologis-
ten teorioiden kautta. Minut, 
sosiaalipolitiikasta kiinnostu-
neen lukijan, kirja sai havait-
semaan lisäksi sen, kuinka per-
he ja perheasiakin on valjastet-
tu palvelemaan sitä julkisen val-
lan alasajoa, joka suomalaisessa 
yhteiskunnassa on ollut meneil-
lään 1990-luvun suuren laman 
jälkeen. Puhe yhteisöllisyydestä 
ja yhteisöllisyyden paluusta, ai-

van samoin kuin puhe familis-
mista, liittyy hyvinvointivaltion 
kehityksen tilaan, jossa suoma-
laista hyvinvointivaltiota ajet-
tiin alas, leikattiin ja supistet-
tiin. Kansalaisia ei enää voinut 
”kyykyttää” pelkästään indivi-
dualismin eetoksen kautta, vaan 
yksilöllistymisen ohelle ja rin-
nalle piti saada jotakin muuta. 
Tähän aukkoon moderni fami-
lismi yhteisöllisyyttä korostavi-
ne eetoksineen tuli kuin tilauk-
sesta. Enää yksilön hyvinvointi 
ei ollut pelkästään hänen omalla 
vastuullaan, kuten individualis-
missa, mutta julkinen valtakaan 
ei enää ottanut vastuuta yksi-
löstä tai perheestä siinä määrin, 
kuin se otti vielä hyvinvointival-
tion kukoistuksen aikana 1980-
luvulla, jolloin ihmisiä kehotet-
tiin ja opetettiin huolehtimaan 
toisistaan, ainakin ydinperheen 
sisällä. 

Suosittelen kirjaa kaikille, joi-
ta perhesosiologian, perhetutki-
muksen ja perheasian sekä me-
dian väliset kytkökset kiinnos-
tavat. Riitta Jallinojan kirjoitus-
tyyliä ei voi kuin ihailla. Hän 
kirjoittaa tarkkaa ja perusteltua 
kieltä karkottamatta kuitenkaan 
lukijaa muihin puuhiin. Kirja on 
perusteellinen, ja se on saatettu 
loppuun huolellisesti ja täsmäl-
lisesti. Tänä projektien, artikke-
leiden ja tiivistettyjen kirjoitus-
ten aikakautena oli huojenta-
vaa keskittyä lukemaan ja naut-
timaan siitä, että kirjoittaja on 
paneutunut asiaansa pitkäjäntei-
sesti ja ammattitaitoisesti. 


