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Hoivaisyys kulttuurisena valtavirtana
Katsaus suomalaisten miesten isyyskertomuksiin

PETTERI EEROLA

Suomalaisten miesten isyys ja isänä olemisen käy-
tännöt ovat kokeneet huomattavia muutoksia vii-
meisten vuosikymmenten aikana. Nämä muu-
tokset ja miesten vanhemmuuden uudet käytän-
nöt ovat koskettaneet erityisesti perheitä, joissa on 
pieniä lapsia. Tässä kirjoituksessa tarkastelen suo-
malaisten pikkulapsiperheiden isien vanhemmuu-
dessa viime vuosikymmeninä tapahtuneita muu-
toksia. Väitöstutkimukseni (Eerola 2015) tulok-
siin pohjaten kuvaan, kuinka nämä muutokset 
heijastuvat miesten omissa kertomuksissa 
isyydestään. Lopuksi esitän kolme ehdotusta, joil-
la jaettua vanhemmuutta ja isien osallisuutta van-
hemmuuden arjessa voidaan edistää edelleen.

Muutoksia suomalaisessa isyydessä

Kolme vuosikymmentä sitten lastenvaunuja koti-
pihalla työntelevä isä oli yleisen ihmettelyn, kum-
mastelun ja huvittuneisuudenkin aihe. Harva oli 
kuullutkaan omasta tahdosta koti-isäksi jäävästä 
miehestä. Olihan isän paikka töissä perheen elan-
toa hankkimassa, ei kotona lapsia hoitamassa. Pal-
jon on kuitenkin muuttunut lyhyessä ajassa. Tut-
kijat ovat kuvanneet muutoksia miesten lastenhoi-
tokäytännöissä kehityskulkuna etäisestä elättäjäs-
tä läheiseksi läsnäolijaksi (Huttunen 2014; Gold-
scheider & al. 2014). Tämän kehityskulun myö-
tä vaipat vaihtavasta, soseet syöttävästä ja vauvan 
kylvettävästä isästä on tullut pikemminkin normi 
kuin poikkeus. Vaikka vanhemmuuden sukupuo-

littuneet jakolinjat eivät ole kokonaan kadonneet, 
enää iltapäivät hiekkalaatikolla viettävä isä leikki-
ikäisen lapsen kanssa ei yllätä ketään. 

Tutkimus on dokumentoinut varsin katta-
vasti sekä suomalaisten miesten vanhemmuu-
den käytännöissä että heidän omissa isyyskäsi-
tyksissään tapahtuneita muutoksia. Väestöliiton 
vuosikymmenen takainen Perhebarometri kuvaa, 
kuinka 2000-luvun alkuvuosina isäksi tulleista 
miehistä yhdeksän kymmenestä näki lastenhoi-
don vauva-ajasta alkaen keskeiseksi isyyteen kuu-
luvaksi tehtäväksi (Paajanen 2006, 36). Käytän-
nössä kaikki isät kokivat hoivaamisen olevan osa 
isyyttä (Paajanen 2006, 53). Kaksi kolmesta isäs-
tä sanoi hoitavansa lapset yhtä hyvin kuin äitikin 
(Paajanen 2006, 76). Vanhemmuuden käytäntö-
jen tuon hetkistä murrosvaihetta kuvaavat kuiten-
kin miesten näkemykset vanhemmuuden jakami-
sesta (Paajanen 2006, 43). Puolet miehistä näki ja-
kavansa lapsenhoitoon liittyvät tehtävät tasaises-
ti lapsen äidin kanssa. Toinen puolikas tutkimuk-
seen osallistuneista totesi äidin kuitenkin edelleen 
olevan enemmän vastuussa lapsenhoitoon liitty-
vistä tehtävistä.

Siirryttäessä tarkastelemaan miesten lastenhoi-
toon käyttämää aikaa 2010-luvulla muutokset ai-
empaan ovat selkeitä. Väestöliiton ajankäyttötut-
kimus kuvaa, kuinka miesten ajallinen osuus las-
tenhoidosta kahden työssäkäyvän vanhemman 
pikkulapsiperheessä oli vuonna 2010 jo 41 pro-
senttia (Miettinen & Rotkirch 2012, 76). Vaikka 
ero äitien 59 prosenttiin on selkeä, miesten lasten-
hoitoon käyttämän ajan kasvu on ollut huimaa, 
miltei 60 prosenttia 1980-luvun lopusta (Mietti-
nen & Rotkirch 2012, 60). Osittain kyse on ke-

Teksti perustuu väitöstutkimukseni "Responsible father-
hood: A narrative approach" lectio praecursoriaan.
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hityskulusta, jossa vanhemmat ylipäätänsä pa-
nostavat lapsiinsa ajallisesti aiempaa enemmän. 
Kuitenkin muun muassa julkisen ja laaja-alaisen 
1990-luvulla voimistuneen isyyskeskustelun (ks. 
Aalto 2012; Jallinoja 2006) ja isien yhteiskunnal-
lisen tukemisen myötävaikuttamana isät ovat kas-
vattaneet lastenhoitoon käyttämäänsä aikaa äite-
jä enemmän. Erityisesti nuorten ja koulutettu-
jen kaupunkilaisisien halua panostaa lastenhoi-
toon näyttää lisääntyneen (Miettinen & Rotkirch 
2012, 79; Lainiala 2014; Takala 2005).

Suomalaisen perhevapaajärjestelmän kehittä-
misellä on ollut kahden edellisen vuosikymme-
nen aikana näkyvä rooli miesten aktivoimises-
sa lastenhoitoon. Vaikka isien pitämien perheva-
paiden määrä on kasvanut hyvin hitaasti, kasvu 
on tapahtunut sitä mukaa, kun heille on ositettu 
omia vapaita. Vuonna 2012 miehistä 84 prosent-
tia jäi lapsen syntymän jälkeen isyysvapaalle mak-
simissaan kolmeksi viikoksi. Tämän lisäksi ns. isä-
kuukauden1 piti puolestaan noin kolmannes mie-
histä. Vanhempien yhteisestä vapaasta isien osuus 
oli kuitenkin vain muutamia prosentteja. (THL 
2015.) Tämä kuvaa, kuinka vanhempien yhtei-
nen vapaa tulkitaan edelleen ensisijaisesti äidin va-
paaksi, jonka jakamisesta keskustellaan vain har-
voissa perheissä. Lopputulos on, että tällä hetkel-
lä isät pitävät vanhempainrahaan oikeuttavista va-
paista yhteensä hiukan alle 10 prosenttia. 

Suhteessa pohjoismaisiin isäkollegoihin suoma-
laisisät pitävät hyvin vähän perhevapaita. Suomi 
on miesten vapaissa esimerkiksi Ruotsia jäljessä 
noin kaksikymmentä vuotta. Ruotsissa miesten 
pitämien perhevapaiden osuus on kasvanut kah-
dessa vuosikymmenessä kymmenestä prosentista 
neljännekseen (Eydal & al. 2015, 6). Myös Islan-
ti miltei 30 ja Norja noin 20 prosentin osuuksilla 
painivat miesten vapaissa Suomen kanssa eri sar-
jassa (Eydal & al. 2015, 6). Muissa Pohjoismaissa 
isien osuus perhevapaista on saatu kasvuun osit-
tamalla miehille omia perhevapaita. Ainoastaan 
Tanska, jossa perhevapaiden uudistusta isäystäväl-
lisempään suuntaan ei ole toteutettu, laahaa per-
hevapaissa Suomen luvuissa. Islannin, Ruotsin ja 
Norjan esimerkit osoittavat, että myös suomalais-
miesten pitämien perhevapaiden määrä on mah-
dollista saada kasvuun, kun perhevapaajärjestel-

1 Kuuden viikon mittainen isäkuukausi ja kolmen viikon 
isyysvapaa korvattiin vuoden 2013 alusta alkaen yhdeksän 
viikon mittaisella isyysvapaalla, jonka käytöstä ei ole vie-
lä tilastoja.

män isäystävälliseen kehitykseen panostetaan.
Kansainvälisessä viitekehyksessä Suomi liitetään 

mainituista eroavaisuuksista huolimatta osaksi 
pohjoismaista isäystävällistä perhekulttuuria. Tä-
hän kuuluu mm. se, että aktiivista ja lastenhoi-
toon panostavaa isyyttä arvostetaan, isyyttä tue-
taan yhteiskunnallisesti ja julkinen puhe vanhem-
muutta jakavan isyyden puolesta on vahvaa (Colt-
rane & Behnke 2013; Lundqvist 2012). Vertailu-
kohtana käytetään usein esimerkiksi Yhdysvalto-
ja, jossa odotukset miesten vanhemmuutta koh-
taan ovat huomattavasti konservatiivisemmat kuin 
Pohjoismaissa ja esimerkiksi koko maan kattavaa 
isyysvapaajärjestelmää ei ole lainkaan. Myös usei-
siin Eurooppalaisiin isäkollegoihinsa nähden suo-
malaisisät pitävät enemmän perhevapaita ja jaka-
vat lastenhoitoa vähintäänkin kohtuullisella pa-
nostuksella. 

Tutkimuksen lähtökohdat

Väitöskirjani Responsible fatherhood: A narrative 
approach (Eerola 2015) aiheena ovat suomalais-
ten pienten lasten isien käsitykset ja kertomuk-
set vastuullisesta isyydestä. Sen keskeinen kysymys 
on, kuinka 2000-luvun isäystävällisessä ilmapiiris-
sä isäksi tulleet miehet puhuvat tehtävistään, vel-
vollisuuksistaan ja vastuistaan vanhempina. Ku-
ten kuvasin, suomalainen isyys on kokenut vii-
meisten vuosikymmenten aikana suuria muutok-
sia sekä käytännön että kulttuurin tasolla. Tämä 
on vaikuttanut myös siihen, kuinka miehet itse 
suotavista isänä olon muodoista, tavoista ja vas-
tuualueista puhuvat. 

Tutkimukseni pohjautuu haastatteluaineistoi-
hin, jotka kattavat yhteensä 60 haastattelua 44 
isältä. Olen itse haastatellut 16 isää kahteen ottee-
seen vuosien 2008 ja 2011 välisenä aikana. Ensim-
mäisten haastattelujen aikaan iältään 23–29-vuo-
tiaat miehet olivat pienten esikoislasten isiä. Kah-
den vuoden kuluttua suoritetulla toisella haastat-
telukierroksella suurin osa miehistä oli tullut isäksi 
toistamiseen. Haastateltavat olivat saaneet ensim-
mäiset lapsensa isäkollegoitaan nuorempina, sillä 
miehet tulevat suomessa ensimmäistä kertaa isäk-
si keskimäärin noin 31-vuotiaina. Perhe- ja kou-
lutustaustaltaan miehet olivat enemmän tai vä-
hemmän keskiluokkaisia ja korkeasti koulutettu-
ja. Tutkimukseni lisäaineiston muodostaa kollega-
ni Johanna Mykkäsen vuonna 2003 keräämät 32 
esikoisisien haastattelua. Mykkäsen alun perin väi-
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töskirjaansa (Mykkänen 2010) haastattelemat isät 
olivat 21–44-vuotiaita, ja heidän koulutustausta 
vaihteli peruskoulusta yliopistolliseen jatkotutkin-
toon. Tämä aineisto täydentää keräämiäni haas-
tatteluja haastateltavien laajemman ikähaitarin ja 
monimuotoisemman koulutustaustan osalta.

Tarkastelen tutkimuksessani miesten isyyspu-
hetta kerronnallisen metodologian kautta (ks. 
Squire & al. 2008; Hyvärinen 2010; Heikkinen 
2001). Lähtökohta on, että kertomukset raken-
tavat, välittävät ja uusintavat sekä henkilökohtai-
sia merkityksiä että kulttuurisia käsityksiä todel-
lisuudesta. Kerronnallisuuteen kuuluu ajatus, et-
tä kertominen on ihmiselle luontainen tapa tuot-
taa merkityksiä ja havainnoida ympäröivää todel-
lisuutta. Kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä kerron-
nallisia menetelmiä on käytetty edeltävien vuosi-
kymmenten aikana tarkasteltaessa esimerkiksi per-
he-elämään ja elämänmuutoksiin liittyviä henki-
lökohtaisia ja intiimejä kysymyksiä (esim. Sevón 
2009; Hänninen 1991).

Tutkimukseni sijoittuu perhettä ja sukupuol-
ta tarkastelevalle kasvatustieteen ja sosiologian 
kentälle. Se jatkaa suomalaista kasvatustieteellis-
tä perhetutkimusperinnettä, joka on ponnistanut 
erityisesti Jyväskylän yliopistosta (esim. Huttu-
nen 1990; Böök 2001; Sevón 2009; Murtorinne-
Lahtinen 2011; Tuovinen 2014). Keskeisen vii-
tekehyksen tutkimukselleni muodostaa 2000-lu-
vulla varsin elinvoimaisena kukkinut suomalai-
nen isyystutkimus, jonka piirissä on myös aiem-
min tarkasteltu miesten omia kertomuksia, tulkin-
toja ja kokemuksia isyydestä (esim. Aalto 2012; 
Mykkänen 2010; Kekäle 2007; Kokkonen 2003). 
Kansainvälisesti tutkimukseni edustaa sosiologis-
ta suuntausta, jossa henkilökohtaisia kokemuksia 
ja perhe-elämää tarkastellaan sukupuolen kaut-
ta (esim. Miller 2011; Dermott 2008; Doucet 
2006). Tämän tutkimusperinteen piirissä miesten 
hoivaavia, aktiivisia ja niin kutsuttuja perinteisiä 
vanhemmuuden rooleja kyseenalaistavia isyyden 
käytäntöjä on tarkasteltu 1980-luvulta lähtien.

Hoivaisyys kulttuurisena valtavirtana

Entä mitä isäystävällisessä kulttuurissa elävät pien-
ten lasten isät itse ajattelevat vanhemmuudestaan? 
Tuoreimmat tutkimukset antavat vihjeitä siitä, et-
tä suomalaiset isät ovat halukkaita jakamaan van-
hemmuutta nykyistä enemmän ja kantamaan yhä 
suurempaa vastuuta pienten lasten hoivasta. Esi-

merkkejä on useita. Väestöliiton viime syksynä jul-
kaiseman tutkimuksen mukaan pienten lasten isät 
haluaisivat hoitaa lapsiaan kotona huomattavasti 
nykyistä enemmän (Lainiala 2014). Tämä koskee 
erityisesti nuoria, alle kolmekymppisiä isiä. Tuo-
reet tutkimukset kuvaavat, kuinka isät olivat hive-
nen äitejä myötämielisempiä koskien sekä nykyis-
ten perhevapaiden tasajakoa (Lainiala 2014, 44) 
että pääministeri Alexander Stubbin hallituksen 
alkuvuodesta 2015 kuoppamaa kotihoidon tuen 
kiintiöittämistä molemmille vanhemmille (Salmi 
& Närvi 2014, 416). Merkit isien halusta panos-
taa lastenhoitoon ja jakaa vanhemmuutta enem-
män ja monipuolisemmin löytyvät myös väitös-
tutkimuksestani kuvaamista isyyskertomuksista.

Väitöskirjani koostuu yhteenveto-osan lisäk-
si kolmesta osatutkimuksesta. Niistä ensimmäi-
sessä (Eerola & Huttunen 2011) kuvaan, kuinka 
miehet kertovat isäksi tulemisesta ja pienen lap-
sen isän olemisesta. Analyysissani nostan esiin kol-
me toisistaan poikkeavaa isäksi tulon ja isänä olon 
kertomusta, jotka olen nimennyt sosiologisia mo-
dernisaatioteorioita mukaillen. Miesvanhemmuus 
saa oman muotonsa niin sukupuolittuneessa mo-
dernissa kertomuksessa, uudenlaisia isänä olon ta-
poja etsivässä siirtymäkertomuksessa ja isän ja äi-
din vanhemmuuden rinnastavassa myöhäismoder-
nissa kertomuksessa. Keskeistä kuitenkin on jokai-
seen kertomukseen sisältyvä kuvaus läsnä olevasta 
ja enemmän tai vähemmän lastenhoitoon panos-
tavasta isyydestä.

Toisessa osajulkaisussa (Eerola 2014) kuvaan 
miesten omia tulkintoja vastuullisesta isyydestä. 
Omissa kertomuksissaan pienten lasten isät koros-
tavat erityisesti lastenhoitotyötä ja perheen elättä-
mistä keskeisinä isän tehtävinä. Marssijärjestys on 
kuitenkin selkeä isien painottaessa hoidon ja hoi-
van ensisijaisuutta suhteessa elättämiseen. Myös 
kasvatustehtävään panostaminen lapsen kasvaes-
sa tulkittiin keskeiseksi vastuullista isyyttä määrit-
televäksi tekijäksi. Miesten kuvauksissa vastuulli-
nen isyys määrittyy samanaikaisesti sekä arkisista 
askareista ja hoitotehtävistä että syvemmän tason 
psyykkisestä sitoutumista lapsen kasvun ja hyvin-
voinnin turvaamiseen.

Kolmannessa osatutkimuksessa (Eerola & Myk-
känen 2013) hahmottelen, millaisia sukupuolen ja 
maskuliinisuuden kuvauksia miesten kertomuk-
set sisältävät. Valtaosa isistä myötäili kunnollisek-
si nimeämääni kertomusta isämiehisyydestä. Tä-
mä hallitseva kertomus samanaikaisesti sekä ku-
vaa vanhempien välisiä sukupuolieroja mutta esit-
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tää isät kuitenkin läsnä olevina ja äidin kanssa 
hoivatyötä jakavina vanhempina. Kertomus ku-
vaa, kuinka hoivaavasta ja vanhemmuutta jaka-
vasta isyydestä on tullut kulttuurista valtavirtaa, 
jota perinteiseksi tulkitut maskuliinisuuskäsityk-
set ja miehiin liitettävät kulttuuriset odotukset ei-
vät pysty haastamaan. Vaihtoehtoisina isämiehi-
syydestä kertomisen tapoina ovat puolestaan se-
kä perinteiseksi tulkittua maskuliinisuutta koros-
tava että sukupuolieron kokonaan häivyttävä ker-
rontatapa. Myös molemmat vastakertomukset ku-
vaavat kuitenkin miesten panostamista lastenhoi-
toon, joskin toisistaan vastakkaisin ja hallitsevas-
ta kertomuksesta poikkeavin sanankääntein. Tä-
mä vahvistaa käsitystä hoivan keskeisestä roolista 
2000-luvun kulttuurisessa isyyskuvastossa.

Muutoksia isyyskertomuksissa

Osatutkimusten tulokset tukevat ja vahvistavat 
näkemystä, jonka mukaan suomalaiset isät ovat 
valmiita jakamaan vanhemmuutta sekä nykyistä 
enemmän että monipuolisemmin. Ne myös ku-
vaavat, kuinka isät kokevat lastenhoitotyön kes-
keisimmäksi vastuullista isyyttä kuvaavaksi teki-
jäksi heti lapsen syntymästä alkaen. Isyyskerto-
mukset kuvaavat hoivaamisen ja hoitotyön isän 
omaan aloitteellisuuteen ja vastuuntuntoon poh-
jautuvina itsestäänselvyyksinä. Kun tarkastellaan 
aiempien sukupolvien miesten kertomuksia isyy-
destä esimerkiksi Merja Korhosen (1999) ja Sari 
Kokkosen (2003) väitöskirjojen kautta, on help-
po huomata muutoksen olevan suuri. 

Myös kertomusten kuvaukset vanhemmuudet 
sukupuolittuneisuudesta näyttävät muuttuneen. 
Siinä missä edellisten sukupolvien perheissä mies-
ten ja naisten vastuualueet perhepiirissä näyttäy-
tyivät vielä keskeisesti toisistaan poikkeavina 
(esim. Aalto 2012), nyky-isät kuvaavat vanhem-
pien rooleja monessa mielessä toistensa kaltaisik-
si. Miesten hoivavastuun laajentumien ei ole ainoa 
esimerkki. Aiemmin erityisesti pikkulapsiperheis-
sä miehen tehtäväksi tulkittu taloudellinen huo-
lenpito näyttäytyi isien kertomuksissa pikemmin-
kin vanhempien yhteisenä vastuualueena. Tämä 
päti tosin lähinnä periaatteen tasolla, sillä käytän-
nössä valta-osa tutkimukseeni osallistuneista isistä 
vastasi perheensä taloudesta äidin pitäessä suu-
rimman osan perhevapaista. Kertomukset kuiten-
kin vihjaavat, että isät tuskin panisivat pahakseen, 
vaikka joustavuus ja vuorottelu vanhempien työ- 

ja kotihoitojakson suhteen lisääntyisi.
Väitöstutkimukseni mukaan tämän päivän 

isyyttä kuvaa vahvasti isyyden muodostuminen 
aiempaa refleksiivisemmäksi elämänalueeksi. Eri-
tyisesti nuorehkot ja koulutetut kaupunkilaismie-
het näyttävät pohtivan laajasti roolejaan ja vastui-
taan isänä. On oletettavaa, että sekä miesten ai-
empaa laaja-alaisempi rooli vanhemmuuden arjes-
sa että miesten vanhemmuuteen kohdistetut uu-
det kulttuuriset odotusarvot ovat tuoneet muka-
naan uusia kysymyksiä ja haasteita, jotka kyseen-
alaistavat isyyden aiemmin ehkä itsestään selväk-
sikin nähdyn luonteen. Myös laaja-alainen julki-
nen isyyttä käsittelevä asiantuntijapuhe on kenties 
antanut miehille sanat ja käsitteet pohtia isyyttään 
uusin tavoin. Yhtä kaikki on vaikea kuvitella, et-
tä vastaavaa refleksiivistä isyyspuhetta olisi tuotet-
tu haastattelupuheessa muutamia vuosikymmeniä 
sitten. Tuoreiden äitien vanhemmuuskertomuk-
sista vastaava refleksiivisyys on ollut havaittavissa 
jo kauan (Sevon 2009; Miller 2005).

Kolme ehdotusta jaetun vanhemmuu-
den tukemiseksi

On selvää, että miesten hoivaroolit ja käytännöt 
perheissä vaihtelevat paljon. Tämä on havaitta-
vissa niin aiemmista tutkimuksista (Miettinen & 
Rotkirch 2012; Paajanen 2006), perhevapaati-
lastoista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kuin 
myös tutkimistani isyyskertomuksista. Tarkastel-
taessa kokonaiskuvaa lapsiaan hoitava ja lapsiper-
heen arjessa läsnä oleva näyttää kuitenkin isä edus-
tavan 2010-luvun kulttuurista valtavirtaa. Tämä 
on positiivinen viesti. Lopuksi esitän kolme ehdo-
tusta, joiden pohjalta miesten osallisuutta perhear-
jessa ja lapsenhoidossa voidaan vahvistaa edelleen.

Koska vanhemmuuden tasapuolinen jakaminen 
pikkulapsivaiheessa tukee jaettua vanhemmuutta 
myös lapsen kasvaessa, miesten perhevapaisiin on 
kiinnitettävä enemmän huomiota. Koska miehet 
käyttävät nimenomaan heille kohdennettuja palk-
kasidottuja perhevapaita (THL 2015), vanhempi-
en välistä hoitovastuuta voidaan tasata osoittamal-
la isille lisää omia vapaita. Mielekkäin tapa toteut-
taa perhevapaiden uudistus on soveltaa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden Minna Sal-
men ja Johanna Lammi-Taskulan kehittämää ta-
sakausimallia, jossa isyys-, äitiys- ja vanhempain-
vapaa ovat yhtä pitkät. Sanomattakin on selvä, et-
tä tämä uudistus tulee toteuttaa erilaiset perhe-elä-
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män muodot ja -tilanteet huomioiden. Toteutues-
saan perhevapaiden tasapuolinen jakaminen tukee 
pitkällä aikavälillä lapsiperheiden hyvinvoinnin li-
säksi myös naisten työllistymistä sekä ura- ja palk-
kakehityksen tasa-arvoistumista. 

Työelämän perheystävällisyyteen on syytä kiin-
nittää aiempaa enemmän huomiota. Vaikka asen-
teet ja käytännöt työelämässä ovat muuttuneet vii-
meisten vuosikymmenten aikana perheystävälli-
sempään suuntaan (THL 2015), edelleen useilla 
työpaikoilla asenteet esimerkiksi miesten sairaan 
lapsen hoitoon liittyviin poissaoloihin lienevät 
nihkeitä. Asennemuutosta olisi mahdollista edis-
tää muun muassa työelämä- ja perhejärjestöjen 
yhteisillä kampanjoilla, jotka palkitsisivat yrityk-
siä ja työnantajia isä- ja perheystävällisestä toimin-
takulttuurista. Tällainen tunnustus voisi olla esi-
merkiksi perheystävällinen työpaikka -tunnuspal-
kinto. Sen lisäksi, että perheystävälliset käytännöt 
jo itsessään parantavat työntekijöiden hyvinvoin-
tia myös työpaikalla, julkinen tunnustus todennä-
köisesti motivoisi yrityksiä panostamaan perheys-
tävällisiin käytäntöihin entistä enemmän. Positii-
vinen maine perheystävällisestä työpaikasta olisi 
arvokasta mm. uusista työntekijöistä kilpailtaessa.

Tasapuolisesti jaettu vanhemmuus on syytä ot-
taa myös entistä vahvemmin institutionaaliseksi 
tavoitteeksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jaetun 
vanhemmuuden kannustamisen nostamista neu-
volatyön ohjenuoraksi. Vaikka suomalainen neu-
volajärjestelmä osallistuu nykyiselläänkin miesten 
vanhemmuuden tukemiseen, isän hoitotyön mää-
rä ja muoto nähdään usein yhä perheen vapaaksi 
valinnaksi. Samanaikaisesti äidin oletettu ensisijai-
suus lastenhoidossa ei juuri kyseenalaistu. Koska 
neuvolajärjestelmällä on vahva auktoriteetti suo-
malaisessa vanhemmuuskulttuurissa, molemmil-
le vanhemmille suunnattujen neuvolapalvelujen 
suositukset vanhemmuuden tasapuolisesta jaka-
misesta tuskin kaikuisivat kuuroille korville.

Edellä esitetyt kolme keinoa tulee nähdä 
mahdollisuuksina, joiden avulla voidaan 
edistää sekä perheiden hyvinvointia että jaettua 
vanhemmuutta. Ne tukevat myös isän ja lapsen 
läheisen suhteen syntymistä jo pikkulapsivaihees-
sa. Tällainen suhde edesauttaa lapsen kehitystä ja 
molempien vanhempien hyvinvointia. Se kantaa 
myös jatkossa, lapsen kasvaessa ja elämäntilantei-
den muuttuessa.
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