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Miten vanhempien välinen yhteistyö kehittyy ja muuttuu esikoislapsen perheissä?

Miten yhteisvanhemmuuden rakentumista tuetaan yhteisöllisesti 
lapsiperhepalveluissa?

• Esikoistaan odottavat vanhemmat 
• Haastattelut ja kyselyt 4/2020-2/2021

• Lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaiset 
• Ryhmähaastattelut 11/2020 – 12/2020

Kaksi suurta mullistusta elämässä



”Se on tietenki ollu inhottavin että multa on sitte 
poistettu kaikki nämä neuvolat sun muut, että isät 
ei saa osallistua ja se synnytyspuolella sitten kans 
että se on synnytyksen jälkeen pari tuntia ja sitten 
moi!”

esikoistaan odottava isä



Esikoistaan 
odottavien 
vanhempien 
näkemyksiä 
koronan 
vaikutuksista

Lähde: Kuusiaho I-L, Böök ML, Rönkä A. 2021. 
Enemmän huolta, vähemmän tukea: 
yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan 
odottavilla vanhemmilla korona-aikana. Tutkiva 
Hoitotyö 19(2), 20–28.

Kokemukset isän osallisuuden 
rajaamisesta

Kokemukset yhteiskunnan 
tarjoaman tuen 
vähenemisestä

Kokemukset rajoitustoimien 
aiheuttamasta sosiaalisesta 

eristäytyneisyydestä

Kokemukset stressilähteiden 
lisääntymisestä



Ammattilaisten näkemykset: 
Koronarajoitusten vaikutukset perheiden 
osallisuuteen palveluissa

• Isien osallistumisen rajoitukset neuvoloissa ja synnytyksessä

• Äitien osallistumisen estyminen  vertaistoimintaan

• Vaikutukset erityistä tukea tarvitseviin perheisiin viiveellä



Ammattilaisten näkemykset: 
Koronarajoitusten vaikutukset 
perhesuhteisiin

• Etätyö perhesuhteiden muokkaajana

• Isovanhemmat etäälle perheen elämästä

• Hyvin toimivan yhteisvanhemmuuden potentiaali



”ja sitte no kaikki ryhmät on semmosia aa 
yksinäisiä vaikka ensisynnyttäjiä joilla on se vauva 
ja haluaisivat ovat oottaneet vauva-aikaa että 
pääsevät sitte kä-käymään kerhoissa ja näkemään 
ihmisiä ja sitte se ei toteudukaan nyt ei uskalla 
liikkua koronan takia että et kyllä se on vaikuttanu
tosi paljon ja hyvin niikö monella monella eri 
alueella” 

terveydenhoitaja 



Johtopäätökset
Miten tästä eteenpäin?

• Yhteisvanhemmuuden polarisaatio
• Kuinka tunnistetaan perheet, joiden yhteisvanhemmuutta pandemian muutti pysyvämmin?

• Omanlaisen yhteisvanhemmuuden mahdollistaminen
• Kuinka varmistetaan molempien vanhempien mahdollisuus olla osallisina lapsen 

odotuksessa?

• Tuki omanlaisen yhteisvanhemmuuden löytämiseksi

• Yhteisvanhemmuuden tukemiseksi olennaista arvot ja asenteet joita ammattilaiset ja 
palvelut välittävät
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