
 

 

 

 

 

 

 

Työhönpaluu pitkän perhevapaan jälkeen 

 

 

Sakran Nuojua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

 Liiketalouden koulutusohjelma 

 2019



   Tiivistelmä 
 
     
 
 
 

 

 

Tekijä(t)  

Sakran Nuojua 

Koulutusohjelma 

Liiketalouden koulutusohjelma 

Raportin/Opinnäytetyön nimi 

Työhönpaluu pitkän perhevapaan jälkeen 

Sivu- ja liitesi-
vumäärä 

42 + 2 

 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia äitien ajatuksia ja kokemuksia työelämästä, perhe-
vapaasta ja töihin palaamisesta pitkän perhevapaan (>5 vuotta) jälkeen ja niiden pohjalta 
selvittää, mitkä tekijät estävät ja edistävät äitien työhönpaluuta. 

 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin 
teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää äitiä, joiden perhevapaan pi-
tuus oli 4-8 vuotta. Haastattelun teemat lähetettiin heille etukäteen.  
 
Suurin osa perhevapaakokemuksista oli myönteisiä ja puolsi kotiin jäämistä eli oli estäviä 
tekijöitä työhönpaluun kannalta. Tärkeimmät syyt pitkään perhevapaaseen olivat lapsen 
etu ja perhe-elämän arvostaminen. Lisäksi lasten kehityksen seuraaminen sekä kiireettö-
myys ja vapaus olivat tärkeitä tekijöitä perhevapaalla pysymiseen. Työsuhteen olemassa-
ololla tai vakinaisuudella ei ollut vaikutusta perhevapaan pituuteen, lyhentäväksi vaiku-
tukseksi mainittiin ainoastaan erilaiset taloudelliset pakkotilanteet. Perhevapaalla olemista 
varjostavat yhteiskunnan painostus sekä eri tukien leikkaukset.  
 
Kokemukset työelämästä ennen perhevapaata vaikuttivat työhönpaluuseen odotetusti: po-
sitiiviset kokemukset helpottivat ajatuksia työhönpaluusta, kun taas negatiiviset kokemuk-
set lisäsivät työhönpaluuseen liittyvää ahdistusta.  

 
Työelämään paluu koettiin jännittävänä, mutta osin ahdistavana. Ajatukset työn ja perheen 
yhdistämisestä ja ajan riittämisestä tuntuivat vaikeilta. Pitkän poissaolon jälkeen oman am-
mattitaidon heikentyminen, työhön sopeutuminen sekä ylipäätään työllistyminen pelottivat 
äitejä eniten. Monet äidit miettivät työpaikan vaihtoa tai opiskelun aloittamista.  
 
Useimmat haastateltavista toivoivat pehmeää siirtymistä työelämään. Tärkeintä palaami-
sessa olivat ammattitaidon päivittäminen sekä työnantajan joustavuus heidän elämäntilan-
nettaan kohtaan. Useimmat haluaisivat tehdä lyhennettyä tai osa-aikaista työtä sovittaak-
seen työn ja perheen arjen yhteen.  
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1 Johdanto 

Vaikka yhteiskunta asettaa perhevapaille omat raaminsa, jokainen vanhempi pohtii työelä-

män ja perheen välistä tasapainoa. Perhe-elämän nostaminen keskiöön ja samalla työelä-

män sivuun työntäminen usean vuoden ajaksi ovat monelle arvovalinta taloudellisen tilan-

teen kustannuksella. Lasten kasvun ja kehitysvaiheiden seuraaminen eturivistä on korvaa-

mattoman tärkeää aikaa, mutta kuinka yhteiskunta ja alati muuttuva työelämä suhtautuvat 

työntekijään, jonka urakatko lähenee jo kymmentä vuotta? Miltä työelämästä pois jäämi-

nen näistä äideistä oikeastaan tuntuu? Kuinka perhe-elämä ja ura täytyy arvottaa? 

 

Tälle työorientoituneelle yhteiskunnalle, jossa kaikkien sen kykenevien jäsenten toivotaan 

yleisesti ottaen olevan hyödyllisiä, pitkä urakatko sekä sen aiheuttama tyhjä tila ansioluet-

telossa tuntuvat paheksuttavilta. Työnteon kannustimista puhutaan tuon tuosta ja perhe-

vapaita pyritään koko ajan uudistamaan niin, että äidit palaisivat aiemmin töihin. Millainen 

oikeastaan on Suomen työmarkkinatilanne, jonka osaksi äitejä niin kovasti kaivataan? 

Mikä on äitien rooli painostavalta tuntuvilla työmarkkinoilla? Varjostavatko työelämän pai-

neet ja haasteet perheiden yhteistä aikaa vai saako pitkästä perhevapaasta nauttia rau-

hassa?   

 

Jokainen vanhempi toteuttaa vanhemmuuttaan omalla tavallaan. Usein työssäkäyvät ja 

kotiin pidemmäksi ajaksi jäävät äidit asetetaan vastakkain. Työssäkäyvä äiti haluaa ehkä 

edetä omalla urallaan, tehdä itselleen merkityksellistä työtä päivisin ja olla iltaisin aktiivi-

nen äiti. Kotiin jäävä on enemmän läsnä, mutta tyytyy lyhyempään uraan, pienempään 

eläkkeeseen ja ottaa riskiin pudota työelämän nosteesta. Työssäkäyvä äiti voi olla kiirei-

nen, väsynyt ja poissaoleva, kun kotiin jäävä taas saa taukoa tiukasta työtahdista ja mah-

dollisesti stressaavasta työympäristöstä. Näitä oletettuja vastakkainasetteluja voidaan 

tehdä loputtomiin, mutta onko aina uhrattava toisesta? Eroavatko kotihoidon valitsevat äi-

dit työelämään nopeammin siirtyvistä äideistä? Miten nämä äidit kokevat pitkän perheva-

paan ja tuntevatko he siitä leimautumista tai syyllistymistä?  

  

Suomen perhevapaajärjestelmä muodostuu erilaisista tukikausista, jotka mahdollistavat 

lapsen hoitamisen kotona, kunnes tämä täyttää kolme vuotta. Perhevapaa voidaan jakaa 

molempien vanhempien kesken. Vaikka isille on kiintiöity omia vapaita, suurimman osan 

perhevapaista käyttävät äidit. Pidempi yhtenäinen perhevapaa mahdollistuu, jos perheen 

seuraava lapsi syntyy ennen edellisen lapsen kolmevuotispäivää, jolloin vanhempi voi jat-

kaa suoraan seuraavalle perhevapaalle. Pitkällä perhevapaalla olo voi luoda vanhemman 

ja lapsen välille tiiviin siteen, mutta saattaa samalla vieroittaa vanhemman työelämästä.  
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Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia, millaisia ajatuksia ja kokemuksia pitkällä perhe-

vapaalla olevilla ja olleilla äideillä on työhönpaluusta, työelämästä ja pitkästä poissaolosta 

ja selvittää niiden pohjalta, mitkä tekijät vaikuttavat työhönpaluuseen edistävästi tai estä-

västi. Lisäksi pyritään selvittämään, onko kokemuksilla työelämästä tai perhevapaasta vai-

kutuksia perhevapaan pituuteen. 

 

Tässä opinnäytetyössä kuvaillaan ensin Suomen nykyistä työmarkkinatilannetta sekä van-

hempien asemaa siinä. Seuraavaksi kerrotaan perhevapaiden vaikutuksista työuraan, 

jonka jälkeen esitellään tutkimustulokset haastateltavien ajatuksista ja kokemuksista pit-

källä perhevapaalla olosta sekä työelämästä. Opinnäytetyössä lähteenä on käytetty muun 

muassa Minna Salmen ja Johanna Närven laajaa selvitystä talouskriisin vaikutuksista per-

heisiin ja työelämään (2017) sekä Tilastokeskuksen ja Kelan tietokantoja.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus  

Opinnäytetyön aiheena on kartoittaa pitkän perhevapaan syitä sekä työhön palaamisen 

aiheuttamia tunteita ja ajatuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään 

syitä, jotka edesauttavat tai pitkittävät työelämään paluuta. Tutkimuksessa voidaan löytää 

keinoja kannustaa ja tukea äidin töihinpaluuta pitkän perhevapaan jälkeen.   

  

Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus, jossa pyritään etsimään subjektiivisia syitä 

pitkille perhevapaille ja ajatuksia työelämään paluusta. Tutkimuksessa keskitytään nimen-

omaan äitien ajatuksiin, sillä isillä ei, tasa-arvoistamisesta huolimatta, ole samanlaista 

mahdollisuutta jäädä useiksi vuosiksi peräkkäin kotiin hoitamaan lapsia, perhevapaajär-

jestelmän ollessa nykyisen kaltainen.  

  

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, mitkä tekijät edesauttavat tai estävät äitien 

töihin palaamista pitkältä perhevapaalta?  

  

Alaongelmia ovat:  

  

 Kuinka kokemukset työstä ja työelämästä ennen perhevapaata vaikuttavat työhön 
palaamiseen?  

 

 Kuinka kokemukset perhevapaalla olosta vaikuttavat työhön palaamiseen?  
  

Tässä tutkimuksessa edesauttavia ja estäviä tekijöitä ei verrata haastateltavien perheva-

paan kokonaispituuteen, vaan siihen, vaikuttavatko ne haastatteluhetkellä ajatuksiin tai 
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päätöksiin töihin palaamisesta. Tutkimuksessa keskitytään pitkällä perhevapaalla olon syi-

hin ja työhön palaamisen aiheuttamiin tunteisiin ottamatta kuitenkaan kantaa syvästi hen-

kilökohtaisiin syihin, kuten haasteellisiin sosiaalisiin suhteisiin tai yksityiskohtaisiin terveys-

tietoihin. Tutkimus kohdistuu ainoastaan äitien ajatuksiin, tunteisiin ja kokemuksiin, joten 

tässä työssä ei tutkita perhevapaiden tasa-arvoista käyttöä tai tarkastella perhevapaajär-

jestelmää syvällisesti poliittisista näkökulmista.  

 

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet  

Perhevapaiden tarkoituksena on turvata työssä käyvien vanhempien oikeus saada olla 

pois työstä lapsen syntymään ja hoitoon liittyen samoin kuin oikeus palata samaan tai sa-

man kaltaiseen työhön tämän jälkeen. Yleensä perhevapaalla olevaksi luokitellaan ne, 

jotka saavat vastaavia etuja. Näitä etuja saadakseen ei kuitenkaan tarvitse olla työpaik-

kaa, vaan perusteet etuuksien saamiseen ovat kaikille samat. (Haataja 2016, 36.) Perhe-

vapaa on yleiskäsite äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalle sekä kotihoidon tuen käytölle. 

Perhevapaa siis muodostuu erilaisista tukikausista (Liite 1) ja ne maksaa yleisimmin Kan-

saneläkelaitos Kela. Kuviossa 1 kuvataan yksinkertaisesti Suomen nykyinen perhevapaa-

järjestelmä. 

 

 

Kuvio 1. Perhevapaajärjestelmä (Salmi & Närvi 2017, 19) 

 

Äitiysvapaalle jäädään viimeistään 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua aikaa. Tältä 

ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää eli nelisen kuukautta. Tämän jälkeen alkaa  

vanhempainvapaa, jolle voi jäädä jompikumpi vanhemmista. Vanhempainvapaa kestää 

158 arkipäivää eli puolisen vuotta, kaksosten kohdalla 60 arkipäivää enemmän. Äitiys- ja 

vanhempainvapaan tuen suuruus määräytyy edellisen vuoden verotettujen työtulojen mu-
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kaan. Jos seuraava lapsi syntyy ennen kuin edellinen täyttää 3 vuotta, saa äiti saman äi-

tiysrahan kuin edellisestä lapsesta. Sääntöä voidaan käyttää aina, kun uusi lapsi syntyy. 

Jos työtuloja ei ole, saa tuen vähimmäismääräisenä. (Kela 2019a 2-4; 2019b.)   

  

Isyysvapaa on korkeintaan 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Äidin saadessa äitiys- tai van-

hempainrahaa, isä voi olla valintansa mukaan 1-18 arkipäivää kotona saman aikaisesti. 

Jäljelle jäävät isyysvapaat voidaan pitää enintään 2 jaksossa vanhempainrahakauden lo-

puttua, viimeistään siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. (Kela 2019a, 4-5.)  

  

Jos vanhempi päättää jäädä hoitamaan lasta vanhempainvapaan jälkeen kotiin, hän jää 

hoitovapaalle tai osittaiselle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitaja voi 

olla myös joku muu, kuten isovanhempi tai palkattu hoitaja. (Kela 2018a; Kela 2019c.) Ko-

tihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että lapselle ei valita kunnallista varhaiskasva-

tuspaikkaa sekä se, että lapsi asuu tosiasiallisesti Suomessa. Lapsen on oltava alle kolmi-

vuotias tai kuulua samaan perheeseen alle kolmivuotiaan kanssa, jolla oikeus kotihoidon 

tukeen on ja jota hoidetaan samalla tavalla. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tu-

esta 20.12.1996/1128.)   

  

Kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta sekä hoitolisästä, ja on verotettavaa tuloa. Hoito-

raha on 338,34 €/kuukausi yhdestä alle 3-vuotiaasta ja 101,29 €/kuukausi jokaisesta 

muusta alle 3-vuotiaasta lapsesta. Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista hoitoraha on 

65,09 €/kuukausi. Hoitolisä on enintään 181,07 €/kuukausi. Sitä maksetaan vain yhdestä 

lapsesta ja sen määrä riippuu vanhempien tuloista. Kela maksaa myös alle 3-vuotiaasta 

lapsesta joustavaa hoitorahaa, jolloin vanhempi voi työskennellä osa-aikaisesti, enintään 

30 tuntia viikossa. Hoitorahan suuruus määräytyy viikon keskimääräisten työtuntien mu-

kaan ja on joko 241,19 € tai 160,80 € kuukaudessa. (Kela 2019a, 7-9.)   

  

Lapsilisää Kela maksaa jokaisesta lapsesta sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 

17 vuotta. Lapsilisä on verotonta tuloa ja sen suuruus määräytyy perheen lapsimäärän 

mukaan seuraavasti:   

  

Ensimmäinen lapsi 94,88 €/kuukausi  

Toinen lapsi 104,84 €/kuukausi  

Kolmas lapsi 133,79 €/kuukausi  

Neljäs lapsi 153,24 €/kuukausi  

Viides ja jokainen seuraava lapsi 172,69 €/kuukausi  

  

(Kela 2019a, 7.)  
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2 Työmarkkinat Suomessa  

Tässä luvussa katsastetaan ensin Suomen työmarkkinoita yleisesti Tilastokeskuksen vii-

meisimmän kokonaisen vuoden (2018) kattavan työvoimatutkimuksen valossa. Työllisyys-

luvut koskevat 17-74-vuotiaita, mutta yleisen käytännön mukaan työllisyysaste (*) esite-

tään 17-64-vuotiaasta väestöstä. Sen jälkeen tarkastellaan vanhempien ja erityisesti äitien 

työmarkkina-asemaa.   

 

Jos tilannetta tarkastellaan naisten ja äitien näkökulmasta, Suomessa työmarkkinat eivät 

ole erityisen tasa-arvoisia, vaikka monella muulla mittarilla Suomi onkin hyvin tasa-arvoi-

nen maa. Erityisesti ongelmana on poikkeuksellisen vahva segregaatio eli jakautuminen 

naisten ja miehen aloihin: vain noin joka kymmenes työskentelee aloilla, joilla naisia ja 

miehiä on molempia vähintään 40 %. Segregaatio vaikuttaa negatiivisesti muun muassa 

työmarkkinoiden joustavuuteen ja osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Naisten ja 

miesten epätasa-arvo näkyy segregaation lisäksi selvästi palkoissa. Vaikka palkkaeroja 

on yritetty kaventaa vuosikymmeniä, on ero edelleen noin 16 %, eläkkeissä 21 %. Viimei-

sen 15 vuoden aikana kokonaispalkkaerot ovat kuitenkin supistuneet noin 3 prosenttiyk-

sikköä. Erityisesti naiset kärsivät kuitenkin raskaussyrjinnästä. Tämä näkyy käytännössä 

esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden keston rajoittamisena raskauden ja perhevapai-

den vuoksi. (Tasa-arvovaltuutettu 2018, 10-11; Työ- ja elinkeino ministeriö 2019, 42;44.)  

  

Naisten työllisyysaste Suomessa on kuitenkin poikkeuksellisen korkea, eivätkä erot nais-

ten ja miesten työllisyydessä ole erityisen suuria. Perheenperustamisiässä olevien naisten 

työllisyysaste on kuitenkin pienempi Suomessa, kuin muissa Pohjoismaissa, koska täällä 

lapsia hoidetaan enemmän kotona ja vähemmän päiväkodeissa. (Työ- ja elinkeino minis-

teriö 2019, 42.)  

  

2.1 Suomen työtilanne  

Vuonna 2018 Suomessa oli 15-74-vuotiaita työllisiä keskimäärin 2 540 000, joka on 67 

000 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisyysaste (Taulukko 1) oli Tilastokes-

kuksen työvoimatutkimuksen mukaan 71,7 %, jossa naisten 70,6 % ja miesten 72,7 %. 

Naisten työllisyysaste kasvoi 2017 vuoteen verrattuna 2,1 ja miesten 2,0 prosenttiyksik-

köä. Työllisyysaste nousi kaikissa ikäryhmissä, eniten 55-64-vuotialla sekä 35-44-vuotialla 

verrattuna edellisvuoteen. (Tilastokeskus 2019a.)   

  

Työttömyysaste vuonna 2018 oli keskimäärin 7,4 %, joten se laski edellisvuodesta 1,2 

prosenttiyksikköä. Työttömiä oli keskimäärin 202 000, joka on 32 000 vähemmän, kuin 
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vuonna 2017. Työttömyysaste laski kaikissa alle 65-vuotiaiden ikäryhmissä, eniten 15-24-

vuotiaissa. Piilotyöttömiä, eli niitä 15-74-vuotiaita, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa 

vastaan työtä, mutta eivät sitä aktiivisesti etsineet, oli työttömistä 128 000, kun 2017 heitä 

oli 133 000. (Tilastokeskus 2019a; Tilastokeskus 2019b.)  

  

Taulukko 1. Suomen työtilanne 2018, 17-74-vuotiaat (*17-64-vuotiaat), %  

(Tilastokeskus 2019b; 2019c; 2019d) 

 

  

Työllisyysluvut voivat vaihdella kuukausittain paljonkin. Helmikuussa 2019 naisten työlli-

syysaste oli 70,1 %*, miesten 71,3 %* ja kaikkiaan oli 70,3 %*. Työllisyys nousi edellisen 

vuoden helmikuuhun verrattuna kaikissa ryhmissä 0,9 %. Työttömyysaste naisilla oli 6,7 

%, miehillä 8,1 % ja yhteensä se oli 7,4 %. Työttömien kokonaismäärä väheni 1,2 % viime 

vuoden helmikuuhun verrattuna. Työvoimaosuus oli naisista 63,4 %, miehistä 67,6 % ja 

yhteensä 65,5 %. Työvoimaosuuden ulkopuolelle jäävät ne, jotka eivät ole työllisiä eikä 

työttömiä, kuten opiskelijat, asevelvollisuutta suorittavat tai perhevapaalla olevat. (Tilasto-

keskus 2019e.)  

 

Palkansaajia oli vuonna 2018 keskimäärin 2 204 000, joka on 57 000 enemmän, kuin vuo-

nan 2017. Yrittäjiä ja yrittäjäperheenjäseniä oli yhteensä 335 000, joista yrittäjä perheenjä-

seniä 11 000. Heidän lukumääränsä kasvoi 10 000 henkilöllä, osuus työllisistä (13%) säilyi 

samana, kuin edellisvuonna. Työnantajayrittäjiä oli 91 000, joka on 6 000 vähemmän, kuin 

edellisenä vuotena. Yksinyrittäjiä oli 233 000, joista naisia 86 000 ja miehiä 148 000. (Ti-

lastokeskus 2019b.)  

 

Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2018 useimmilla toimialoilla. Esimerkiksi sosiaali- ja ter-

veyspalveluala kasvoi 13 000 työllisellä, kun se vuonna 2017 oli pienentynyt 5 000 työlli-
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sellä. Teollisuusala sekä tukku- ja vähittäiskauppala kasvoivat 11 000 työläisellä. Rahoi-

tus- ja vakuutustoimintaalalla ja kiinteistöalalla työllisten määrä sen sijaan väheni 4000:lla. 

Saman verran työllisiä väheni myös seuraavilla aloilla: sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, vie-

märi-, jätevesihuoltotoimialat. (Tilastokeskus 2019b.)   

  

Kun tarkastellaan työllisyyden lisääntymistä sosioekonomisen aseman mukaan, ylempien 

toimihenkilöiden määrä kasvoi 25 000, joista 15 000 oli naisia ja 10 000 miehiä. Puoles-

taan alempien toimihenkilöiden määrä kasvoi 22 000 henkilöllä, joista 10 000 oli naisia ja 

12 000 miehiä. Kaiken kaikkiaan naisista 54 prosenttia työskenteli alempana toimihenki-

lönä, vajaa viidennes työntekijäammateissa sekä reilu neljännes ylempänä toimihenkilönä. 

Miehistä taas 44 % oli työntekijäammateissa, neljännes alempana toimihenkilönä sekä va-

jaa kolmannes ylempänä toimihenkilönä. (Tilastokeskus 2019b.)  

  

Yleisin työnteon muoto (Kuvio 2) 15-74-vuotiailla oli jatkuva kokoaikainen palkkatyö, jollai-

sessa vuonna 2018 työskenteli 63 % kyseistä ikäryhmästä. Määräaikaisten työsuhteiden 

määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 18 000 henkilöllä. Vuonna 2018 määräaikaisia 

palkansaajista oli 363 000, joka on 16 % kaikista palkansaajien työsuhteista. Naisilla mää-

räaikaisuus on yleisempää: heitä oli 216 000 eli 19 % kaikista naispalkansaajista ja miehiä 

147 000 eli 13 % miespalkansaajista. Kaikista määräaikaisista työntekijöistä 237 000 olisi 

halunnut vakituisen työpaikan, joista 148 000 oli naisia ja 88 000 miehiä. Kaikista määrä-

aikaisessa työssä olevista 65 prosentilla syy määräaikaisuuteen oli pysyvän työn puute. 

Yleisintä vakituisen työn puute oli 35-44-vuotialla määräaikaisilla palkansaajilla, joista 83 

% syynä oli juuri pysyvän työn puute. Muista syitä olivat koeaika, oppisopimus ja työhar-

joittelu. Kaikista määräaikaisista työllisistä 27 % ei halunnut vakituista työtä, joista suurin 

osa oli alle 25-vuotiaita, usein kesätyöntekijöitä. (Tilastokeskus 2019b.)  
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Kuvio 2. Työllisten erilaiset työnteon muodot vuonna 2018 (Tilastokeskus 2019b)  

Alle vuoden työsuhteessa olleita vuonna 2018 oli 500 000, mikä on 39 000 enemmän kuin 

edellisvuonna. Näistä 51 % oli määräaikaisia, yhden prosenttiyksikön vähemmän, kuin 

vuonna 2017. Naisten uudet työsuhteet olivat selvästi useammin määräaikaisia (57 %), 

kuin miehillä (44 %), kuten vuonna 2017 (naisilla 59 %, miehillä 45 %). (Tilastokeskus 

2019b.)  

  

Osa-aikatyö on 2000-luvulla ollut tasaisen nousevaa (Kuvio 3). Osa-aikatyötä teki 424 

000 työllistä vuonna 2018, joka on 17 % kaikista työllisistä. Palkansaajia heistä oli 344 

000, joka on 13 000 enemmän, kuin vuonna 2017. Naisten osuus osa-aikatyötä tekevistä 

on suurempi kuin miesten. Naispalkansaajista osa-aikaisia oli 235 00 eli 21 % ja miespal-

kansaajista 110 000 eli 10 %, molempien osuudet pysyivät samana verrattuna edelliseen 

vuoteen. Osa-aikatyö oli yleisintä vanhimmilla työtekijöillä sekä nuorilla. 65-74-vuotiasta 

palkansaajista 66 % ja 15-24-vuotiaista 41 % työskenteli osa-aikaisesti. Eniten osa-ai-

kaista työtä tehtiin yksityisellä sektorilla, jossa työskenteli noin kolme neljäsosaa kaikista 

osa-aikaisista palkansaajista. (Tilastokeskus 2019b.) Osa-aikatyötä helmikuussa 2019 

työllisistä naisista teki 23,1 % ja miehistä 14,3 %. Ero vuoden takaiseen on naisilla +1,5 % 

ja miehillä 1,0 %. (Tilastokeskus 2019f.)  
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Kuvio 3. Osa-aikatyölliset ja osa-aikaisten osuus sukupuolen mukaan 2000-2017 (Tilasto-

keskus 2018) 

  

Usealle osa-aikatyö sopii hyvin esimerkiksi elämäntilanteen vuoksi. (Tilastokeskus 

2019b.) Ojalan, Nätin ja Kauhasen (2015, 117) tutkimuksessa myönteisiä kokemuksia 

osa-aikatyöstä olivat esimerkiksi fyysisten rasitustekijöiden ja kiireen vähäisyys verrattuna 

kokoaikaisesti työskenteleviin. Alle 20 tuntia viikossa työskentelevät eivät kokeneet työ-

suhteeseensa kohdistuvia uhkia samalla tavalla kuin muut palkan saajat.  

  

Alityöllisiä, eli niitä osa-aikaisia palkansaajia, jotka haluaisivat tehdä kokoaikaista työtä, oli 

106 000 vuonna 2018. Heistä naispalkansaajat työskentelivät pääosin osa-aikaisesti siksi, 

että kokoaikaista työtä ollut tarjolla, kun taas miespalkansaajien suurin syy oli opiskelu. 

Muita syitä olivat lasten tai omaisen hoito sekä terveydelliset syyt. (Tilastokeskus 2019b.) 

Ojalan ym. (2015, 117) tutkimuksessa kielteisiä kokemuksia osa-aikaisesta työstä olivat 

esimerkiksi huonommat vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön sekä vuosittain vähäisem-

mät koulutuspäivät. Osa-aikatyöläisille kasautuvat usein myös epäedullisimmat työajat, 

kuten ilta- ja yötyöt sekä vuoro- ja viikonlopputyöt. Alityöllisille nämä voivat olla yhtey-

dessä kielteisiin terveysvaikutteisiin.  

  



 

 

10 

Vuonna 2018 työvoiman ulkopuolella oli 1 382 000 henkilöä eli noin kolmas 15-74-vuoti-

aasta väestöstä. Heidän määränsä vähentyi 24 000 vuodesta 2017, eniten 55-64-vuotiai-

den ikäryhmässä. Työvoiman ulkopuolella ovat henkilöt, jotka eivät ole olleet työllisiä eikä 

työttömiä, vaan ovat esimerkiksi opiskelijoita, suorittamassa asevelvollisuutta tai hoita-

massa lapsia tai muita omaisia. Nuoria 15-24-vuotiaita, jotka eivät olleet työllisiä, koulutuk-

sessa tai suorittamassa asevelvollisuutta, oli 51 000, joka on 8 % kyseisestä ikäryhmästä. 

(Tilastokeskus 2019g.)  

  

Avoimia työpaikkoja oli vuonna 2018 keskimäärin 49 400, joista 20 % oli osa-aikaisia ja 

36 % määräaikaisia. Etenkin Helsinki-Uudenmaan suuralueella avoimet työpaikat lisään-

tyivät edellisvuoteen verrattuna. Toimialoista eniten työpaikkoja lisääntyi kauppa-, kulje-

tus- ja varastointialoille sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Myös julkinen hallinto, 

koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla työpaikat lisääntyivät. Työnantajat koki-

vat edellisvuotta useammin työpaikkojen olleen vaikeasti täytettäviä. Keskimäärin vuonna 

2018 avoinna olleista työpaikoista 53 % oli vaikeaa täyttää, kun edellisvuonna osuus oli 

45 %. (Tilastokeskus 2019h.) 

  

2.2 Naiset ja äidit työmarkkinoilla   

Kaikissa Pohjoismaissa naisten osa-aikaisuus on huomattavasti yleisempää kuin miesten, 

sama pätee nollasopimuksissa, joissa vakituista viikkotuntimäärää ei ole määritelty. Osa-

aikatyö vaikuttaa naisten itsenäisyyteen sekä talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja te-

kee siksi naisten työmarkkina-asemasta epätasa-arvoisen. Toisinaan osa-aikatyö voi olla 

oma valinta, mutta se voi kertoa myös niin rakenteellisesta kuin asenteellisestakin ongel-

masta. Esimerkiksi pienipalkkaisella kaupan alalla on tarjolla usein osa-aikaista työtä, 

jossa työskentelee paljon naisia. Tällaisiin töihin voivat hakeutua myös naiset, joille on ka-

saantunut perheen hoivatyö ja siksi vapaa-aika jää huomattavasti lyhyemmäksi, kuin mie-

hillä. Nuorille, synnytysikäisille naisille näyttää kasaantuvan myös määräaikaiset työsuh-

teet, esimerkiksi vuonna 2014 suurimmat erot määräaikaisuuksissa naisten ja miesten vä-

lillä olivat 20-34-vuotialla. Tällöin esimerkiksi 25-29-vuotiaista naispalkansaajista 35,1 % 

oli määräaikaisessa työsuhteessa, kun saman ikäisistä miespalkansaajista heitä oli 19,4 

%. (Kattelus & Jokinen 2017, 46-47; Tilastokeskus 2016, 50.)   

  

Suomessa vuonna 2016 lapsettomien naisten työllisyysaste oli 77 prosenttia, kun taas äi-

tien työllisyysaste oli keskimäärin 74 prosenttia (Tilastokeskus 2017, 1-2). Närven ja Sal-

men (2017, 39) tutkimuksessa ennen lapsen syntymää määräaikaisessa työsuhteessa oli 

ollut 21 % vastaajanaisista ja 7 % vastaajamiehistä. Vastaushetkellä, lapsen ollessa pari-
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vuotias, määräaikaisessa työsuhteessa oli äideistä 15 % ja isistä 6 %. Ennen lapsen syn-

tymää määräaikaisessa työsuhteessa olleet äidit olivat kuitenkin harvemmin työssä lapsen 

ollessa parivuotias, kuin vakituisessa työsuhteessa olevat äidit.  

  

Äitien työllisyyteen vaikuttaa lapsien lukumäärä. Vuonna 2016 yhden tai kahden lapsen 

äideistä työllisiä oli keskimäärin 76 prosenttia, kun taas kolme- tai useampilapsisten äitien 

työllisyysaste oli 66 %. Yhden alle 18-vuotiaan lapsen äitien työllisyysaste on laskenut 

vuodesta 2012, jolloin se oli 78 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 74 prosenttia. Miesten 

keskuudessa ero on ollut voimakkaampi, ja se on pysynyt samanlaisena edelliset viisi 

vuotta. Lapsettomien miesten työllisyysprosentti oli vuonna 2012 73 %, kun taas lapsiper-

heiden isillä lapsimäärästä huolimatta 90 %. (Tilastokeskus 2017, 1-2; 6.)   

  

Työllisyyteen vaikuttaa myös lasten, erityisesti nuorimman, ikä. Suurin osa alle 1-vuotiai-

den äideistä oli kotona hoitamassa lapsia, heidän työllisyysasteensa oli 37 prosenttia. 

Lasten kasvaessa myös äitien työllisyysprosentti nousee nopeasti. Jo yli puolet 1-2-vuo-

tiaden äideistä oli työllisiä ja kun lapsi on 3-6-vuotias, on äitien työllisyysprosentti samalla 

asteella lapsettomien naisten kanssa. Kaikista kahden huoltajan perheistä keskimäärin 67 

prosentissa molemmat vanhemmat olivat työllisiä. Nuorimman lapsen ollessa 3-6-vuotias 

molemmat vanhemmat olivat työllisiä 76 prosentissa perheistä, kouluikäisten vanhem-

mista taas 79 prosenttia. Kahden huoltajan perheistä, joissa molemmat vanhemmat olivat 

työttömiä tai työvoiman ulkopuolella, oli 7 %, kun nuorin lapsi oli alle 3-vuotias ja enää alle 

kolme prosenttia, kun nuorin oli kouluikäinen. (Tilastokeskus 2017, 6-8.)   

  

Myös koulutus on yhteydessä äitien työssäkäyntiin. Äideillä, joilla on korkea-asteen koulu-

tus, on useammin perhevapaan aikana voimassa oleva työsuhde ja he palaavat muita äi-

tejä nopeammin työelämään. Erot korostuvat varsinkin lapsen täytettyä kolme vuotta. 

Nuorimman lapsen ollessa 3-6-vuotias, keskiasteen koulutuksen suorittaneista äideistä 

työllisiä on 76 prosenttia, kun taas korkea-asteen koulutuksen suorittaneista 88 prosenttia. 

Perusasteen jälkeen ilman koulutusta jääneistä äideistä työssä tässä vaiheessa on 36 

prosenttia. Kotiäideiksi tulkitaan ne, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta ja jotka ovat 

ilmoittaneet pääasialliseksi tehtäväkseen hoitaa lapsia kotona. Näin ollen vuonna 2016 

kuusi prosenttia yhden tai kahden lapsen äideistä tulkittiin kotiäideiksi ja vähintään kolmen 

lapsen äideistä 17 prosenttia.  (Tilastokeskus 2017, 8-9.)  
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3 Perhevapaat ja työelämä  

Vuonna 2017 kotihoidon tukea maksettiin 101 094 henkilölle 145 023 lapsesta, jolloin 

määrä väheni 4,9 % edellisvuodesta. Vuonna 2016 lakisääteistä kotihoidon tukea makset-

tiin 106 289 henkilölle 154 279 lapsesta. Miehiä kotihoidon tuen saajista oli 7,1 %. Tuen 

piirissä oli vuoden lopussa 44,8 % lapsista, joiden ikä oli 9 kuukaudesta 2 vuoteen. Maa-

kunnittain luku vaihteli 37-52 prosentin välillä. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa 

lapsen ikä ja asuinpaikkakunta. Keskimäärin tuki yhdestä lapsesta joulukuussa oli 438,47 

euroa kuukaudessa, hoitolisä keskimäärin 135,65 euroa ja kuntalisä 189,14 euroa kuu-

kaudessa. Hoitolisää kaikista tuen saajista sai 44 % ja kuntalisää 32 %. (Kansaneläkelai-

tos 2017b, 17; 2018c, 17.)  

 

Kotihoidon tukea saadakseen vanhempien ei ole pakko hoitaa lasta itse, edellytyksenä 

on, ettei lapsi ole kunnallisessa päivähoidossa. Kuitenkin yli 97 % perheistä hoiti lasta ko-

tona, joissa suurimmaksi osaksi äiti (96 %). (Kansaneläkelaitos 2018b, 265; 274.)  

 

3.1 Perhevapaiden käyttö  

Kela seuraa erilaisia tuensaajia ja ilmoittaa niiden lukumäärät tilastollisissa vuosikirjois-

saan. Kotihoidon tukien seuranta-aika on siihen asti, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta tai per-

heeseen syntyy uusi lapsi. Taulukossa 2 voidaan vertailla kotihoidon tukien saajaperhei-

den määriä vuosina 2010-2015 ja näiden tukijaksojen pituuksia. Vuonna 2015 päättyneitä 

vanhempainrahakausia oli lukumäärältään 56 962, joista 49 472 perheelle maksettiin sii-

hen rahakauteen oikeuttaneesta lapsesta lastenhoidon tukea seuranta-aikana. Vuonna 

2014 päättyneiden vanhempainrahakausien lukumäärässä oli notkahdus, jolloin niitä oli 

47 665, joista seuranta-aikana lastenhoidon tukia maksettiin 42 702 perheelle. Vuonna 

2013 päättyneitä taas 57 011, joista tukia maksettiin 51 653 perheelle. (Kansaneläkelaitos 

2015, 276; 2016, 276; 2017, 274.) Kaikista vanhempainrahapäivistä isät pitivät vain 1,7 % 

(Kansaneläkelaitos 2017b, 17).  
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Taulukko 2. Lastenhoidon tukien käyttö lapsen 3 ikävuoteen asti vuosina 2010-2015 (Kan-

saneläkelaitos 2012, 264; 2013, 266; 2014, 278; 2015, 276; 2016, 276; 2017a, 274.)  

 

 

Haatajan & Juutilaisen (2014, 10-11; 13) tutkimuksessa yhden lapsen saaneen keskimää-

räinen hoitojakso oli 20 kuukautta, kahden peräkkäin syntyneen lapsen keskimäärin 50 

kuukautta (4,2 vuotta) ja kolmen peräkkäin syntyneen lapsen keskimäärin 82 kuukautta 

(6,8 vuotta). Keskimäärin ensisynnyttäjät olivat 13 kuukautta kotihoidon tuella esikoisensa 

jälkeen. Ensimmäisen lapsen perusteella hoitojakso oli keskimäärin pisin niillä äideillä, 

joille ei syntynyt lisää lapsia, kuin niillä, joille syntyi kaksi tai kolme lasta. Kaksi lasta syn-

nyttäneistä ensimmäistä lasta yhtäjaksoisesti hoiti 70 prosenttia ja 30 prosenttia molem-

mat lapset peräkkäin. Kahden lapsen äitien hoitojakso oli myöskin pidempi, kuin kolme 

lasta saaneiden kahteen ensimmäiseen lapseen perustuva hoitojakso. Äidin perhease-

malla ei ollut merkitsevää yhteyttä kotihoidon tukijaksojen pituuteen.  

 

Salmen & Närven (2017, 18; 64.) tutkimuksen mukaan äidit pitävät noin neljä kuukautta 

kestävän äitiysvapaan pääosin kokonaan sekä suurimmaksi osaksi myös noin kuuden 

kuukauden mittaisen vanhempien jaettavissa olevan vanhempainvapaan. Tämän jälkeen 

perheellä on mahdollisuus valita päivähoidon ja kotona hoitamisen välillä siihen saakka, 

kun lapsi täyttää kolme vuotta. Suurin osa perheistä (87-89 %) valitsee kotihoidon ainakin 

muutamaksi kuukaudeksi. Vuositasolla kotihoidon tukea ei käytetä lainkaan 11-13 prosen-

tissa perheistä. Tutkijoiden mukaan useat eri taustatekijät vaikuttavat perhevapaiden kes-

toon: äidin ikä, koulutus, tulot ja lasten lukumäärä sekä työmarkkina-asema vaikuttivat sel-

västi kotihoidon tukikauden pituuteen erikseen, sekä osa myös yhtäaikaisesti, tarkastel-

tuna. Heidän tutkimuksessaan suurin osa äideistä käytti kotihoidon tukea 15-27 kuukautta 

ja lähes saman verran 0-8 kuukautta (kuvio 4). 
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Kuvio 4. Äitien perhevapaan kesto kotihoidon tukikuukausina (Närvi 2017, 68) 

    

Tutkimuksessaan Närvi (2017, 69.) toteaa vanhempien äitien, sekä äitien joilla on kolme 

tai useampi lapsi, käyttävän useammin pitkiä kotihoidon tukikausia. Alle neljäkymppisistä 

ja yhden tai kahden lapsen äideistä puolet käyttivät kotihoidon tukia korkeintaan kahdek-

san kuukautta ja kolmannes vähintään 15 kuukautta (Kuvio 5). Neljäkymmentä vuotta 

täyttäneistä ja kolmen tai useamman lapsen äideistä kolmannes taas käytti korkeintaan 

kahdeksan kuukauden jakson ja puolet korkeintaan 15 kuukauden jakson. 

 

 

Kuvio 5. Eripituisten kotihoidon tukikausien osuudet, %, kun tukikausi ei päättynyt uuteen 

äitiysvapaaseen (Närvi 2017, 71) 

  

Keskimäärin ylemmin koulutetut äidit pitivät lyhyempiä kotihoidon tukijaksoja, kuin vähem-

män koulutetut (Kuvio 5). Äidit, joilla ei ollut ammatillista koulutusta, tai korkeintaan toisen 

asteen koulutus, olivat pidempään kotona, kuin akateemisesti koulutetut. Ero on kaventu-
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nut vuosina 1999 ja 2006 esikoisensa saaneiden välillä, mutta on silti tilastollisesti merkit-

tävä. Pienituloisuus ja heikko työmarkkina-asema pidentävät perhevapaalla oloa. Pitkät 

tukijaksot olivat selvästi yhteydessä äiteihin, jotka asuivat keskituloista pienituloisem-

massa kotitaloudessa. Alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat äidit käyttivät ylimpään tulo-

viidennekseen kuuluvia kaksi kertaa useammin pitkiä tukikausia. (Haataja & Juutilainen 

2014, 10-13; Närvi 2017, 69-70; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)  

  

Ennen esikoisensa syntymää työllistettynä olleet äidit olivat suuremmalla todennäköisyy-

dellä lyhyemmän aikaa kotihoidontuella, kuin työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat 

äidit (Kuvio 6). Vakituisessa työsuhteessa ennen lapsen syntymää olleet olivat useimmi-

ten palanneet työelämään lapsen täyttäessä kaksi vuotta. Lasta kotona ennen uuden lap-

sen syntymää hoitaneista suurin osa oli vielä kotona nuorimman ollessa 2-vuotias. Kaksi 

viidestä työntekijäasemassa olevasta oli kotihoidon tuella vielä lapsen ollessa 2-vuotias, 

kun taas ylemmistä toimihenkilöistä neljännes. Sosiaali-, terveys- ja opetustehtävissä 

sekä kuntasektorilla työskentelevät olivat usein muita pidempään kotihoidon tuella. Sään-

nöllinen työaika myös lyhensi perhevapaan pituutta verrattuna vuoro-, ilta- tai viikonloppu-

työtä tai muuten epäsäännöllistä työaikaa tekeviin. (Haataja & Juutilainen 2014, 10-13; 

Salmi, Närvi 2017, 71; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)   

 

 

Kuvio 6. Parivuotiaiden lasten äitien toiminta aiemman toiminnan mukaan, % (Terveyden 

ja hyvinvoinninlaitos 2014) 

  

Työsuhteen määräaikaisuudella tai vakinaisuudella ei kuitenkaan ollut merkitystä kodin-

hoidon tukikauden pituuteen, kun tarkasteltiin kaikkia äitejä, joilla oli työ ennen lapsen syn-

tymää. Määräaikaisuus saattoi vaikuttaa lyhentävästi silloin, kun työsuhde oli vielä voi-

massa lapsen syntymän aikaan. Nämä äidit eivät kuitenkaan aina palanneet työelämään, 

vaan myös opiskelijoiksi tai työttömiksi. (Närvi 2017, 72; 76-77.)   
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Isät käyttävät perhevapaita vaihtelevasti, mutta vain pieni osa isistä jättää nykyään käyt-

tämättä parin kolmen viikon mittaisen isyysvapaan lapsen syntymän yhteydessä, jolloin 

vanhemmista molemmat ovat yhtä aikaa kotona. (Salmi & Närvi 2017, 105.) Vuonna 2016 

isät pitivät yleisimmin perhevapaita silloin, kun perheen nuorin lapsi oli 1-2-vuotias. Tällöin 

perhevapaalla tai ilman työsuhdetta oli isistä 5 prosenttia. Yleensä kahden huoltajan per-

heissä isien perhevapaat ovat lyhyempiä kuin äitien. Isät luokitellaan työllisiksi isyysva-

paan tai alle kolme kuukautta kestävän hoitovapaan aikana. (Tilastokeskus 2017, 7-8.)  

  

Isien pitämät perhevapaat vaikuttavat äitien kotihoidon tukikauden pituuteen. Jos hoitova-

paa jaettiin isän kanssa, oli äitien tukikausi selvästi lyhyempi, yleisimmin korkeintaan kah-

deksan kuukautta. Tällöin isät käyttivät kodinhoidon tukea useasti äidin kauden jatkoksi. 

Jos isä piti isäkuukauden, saattoi äiti vielä jatkaa lapsen hoitamista kotona sen jälkeen. 

Tällöin molemmat saattoivat olla usein yhtä aikaa kotona. Jos taas äiti käytti hoitovapaan 

kokonaan yksin, pidensi se huomattavasti äitien kotihoidon tukikautta. (Närvi 2017, 70.)   

  

Perustelut isyysvapaiden pitämiselle vaihtelevat. Pääosin se tuntuu olevan itsestään sel-

vyys, mutta syyt ovat vaihdelleet koulutustason mukaan. Akateemisesti koulutetut isät pi-

tävät useimmin vanhemmuutta yhteisenä asiana, kun taas vähemmän koulutetut jäävät 

vapaalle auttaakseen puolisoaan tai pitääkseen lomaa työstä. Korkeammin koulutetut taas 

pitävät vähemmän koulutettuja isiä useammin isyysvapaita. (Lammi-Taskula, Salmi & 

Närvi 2017, 105.)  

 

3.2 Perhevapaiden vaikutus uraan  

Perhevapaat mahdollistavat yhteiskunnallisesti merkittävän hoivatyön perheessä, mutta 

vaikuttavat kielteisesti erityisesti naisten ura- ja palkkakehitykseen. Toiset pitävät kotihoi-

don tukea tasa-arvon esteenä ja sitä on kutsuttu jopa naisansaksi. Kun naiset jäävät tuen 

avulla kotiin hoitamaan lapsia, ura- ja palkkakehitys vaikeutuvat tai loppuvat jopa koko-

naan. Vanhemmuuden kustannukset kasautuvat useimmiten äitien työnantajille, mikä hei-

kentää nuorten naisten työmarkkina-asemaa. (Kattelus & Jokinen 2017, 48; Salmi & Närvi 

2017, 20.) Äitien perheaseman ja lasten heikentävää vaikutusta ura- ja palkkakehitykseen 

kutsutaan avioliittosakoksi tai lapsihaitaksi. (Haataja & Hämäläinen 2010, 81). Perheva-

paat aiheuttavat urakatkoja, jolloin tyypillisesti äideille kertyy vähemmän työkokemusta 

kuin miehille ja lapsettomille naisille (Napari 2012, 160).  

  

Vuonna 2017 naisten mediaanipalkka oli 2771 euroa ja kokonaisansion keskiarvo 3089 

euroa kuukaudessa, miehillä mediaanipalkka oli 3332 euroa ja keskiarvo 3710 euroa kuu-

kaudessa. (Tilastokeskus 2019.)  
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Yksityisellä sektorilla keskeytymättä töissä olleiden ansiot etenevät, kun taas perheva-

pailla olevien ansiot jäävät jälkeen enemmän ja sitä pidemmäksi aikaa, mitä pidempään 

he vapaalla ovat. Poissaolo ja palkkakehityksen hidastuminen heijastuvat myös heidän tu-

leviin eläkkeisiinsä. (Kattelus & Jokinen 2017, 48; Lilja ym. 2007, Koskenvuo 2016, Napari 

2007; Järnefelt 2016, Salmi & Närvi 2017, 21 mukaan.)  

  

Puolisoiden väliset tuloerot ovat pienimmillään vuosi ennen esikoisen syntymää, mutta tu-

loero muuttuu huomattavasti lapsen syntymän jälkeen. Tämän jälkeen tuloeroon vaikuttaa 

pitkälti se, jääkö äiti vuosiksi perhevapaalle, jolloin epätasapaino tuloeroissa pitkittyy. 

(Luotonen 2012, 92.) Tuloerot perheen sisällä muuttuvat siis lasten myötä ja äidin osuus 

perheen yhteisistä tuloista on usein hyvin alhainen. Myöskään ennen lasta vallinneen tulo-

osuuden saavuttaminen ei toteutunut. Ennen lapsen syntymää naisen osuus perheen tu-

loista on 42-44 %. Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen äidin osuus perheen tuloista 

laskee 10 % ja palaa entiselle tasolle viidessä vuodessa. Tuloerot puolisoiden välillä ovat 

suurimmillaan nuorimman lapsen ollessa alle kolmevuotias ja useamman lapsen synty-

essä äidin osuus perheen tuloista laskee useiksi vuosiksi vain kolmannekseen kokonais-

tuloista. (Haataja & Hämäläinen 2010, Sauli 2013 Salmi & Närvi 2017, 21 mukaan.)  

  

Urakatkot voivat selittää myös äitien heikkoa palkkakehitystä. Urakatkon aikana on mah-

dollista, että äitien taidot heikentyvät ja unohtuvat, jolloin heidän on mahdollisesti tyydyt-

tävä pienempään palkkaan. Miesten palkkoihin lasten ei ole havaittu vaikuttavan alenta-

vasti (Napari 2010, 165). Kellokummun (2006, 51; 58-59) mukaan äitiyden vaikutus vuosi-

palkkaan on noin -11 %. Äidit pystyivät saavuttamaan lapsettomien naisten palkkatason 

iän myötä julkisella sektorilla, mutta yksityisellä sektorilla palkkaerot jäivät pysyviksi. Las-

ten määrä taas vaikutti palkkaan vasta, kun heitä oli kolme tai enemmän. Lasten iällä oli 

sen sijaan merkitystä, merkittävintä se oli niillä, joilla oli sekä kouluikäisiä, että alle kou-

luikäisiä lapsia. Lasten kasvaessa kouluikäisiksi, vaikutus jää noin -5 prosenttiin.  

  

Äidit, jotka pitivät lyhyen perhevapaan, saavuttivat lapsettomien naisten palkkakehityk-

sessä noin kolmessa vuodessa, kun pidemmällä perhevapaalla olleiden äitien palkka oli 

yhä noin 10 prosenttia jäljessä. Äitien palkka-aseman heikkous voi johtua vähäisemmästä 

panostuksesta inhimilliseen pääomaan, kuten koulutukseen ja työkokemukseen. Äidit jää-

vät automaattisesti vaille poissaolon aikana järjestettäviä työpaikkakoulutuksia, jotka kas-

vattavat inhimillistä pääomaa. Inhimillistä pääomaa lisää työntekijän tuottavuutta ja sen 

myötä myös tuloja. Tuottavuuseroa äitien ja lapsettomien naisten välille voi myös syntyä 

ajankäytöstä, jota äidit saattavat käyttää lasten asioiden miettimiseen ja hoitoon. Toisaalta 

perhevapaalta palaava äiti voi olla entistä innovatiivisempi ja näin jopa tuottavampi kuin 

ennen. (Napari 2010, 167-168; Kellokumpu 2006, 47.)  
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Palkka ei kuitenkaan ole usein äideille tärkein piirre työssä. He saattavat suosia pienipalk-

kaisia töitä, jotka on helppo sovittaa perhe-elämään. Myös esimerkiksi lyhyt työmatka ja 

muokattavat työajat kompensoivat pientä palkkaa. Palkkaerojen vertaileminen äitien, nais-

ten ja miesten kesken on hankalaa, koska ryhmät eroavat toisistaan monin eri tavoin. Esi-

merkiksi äitien ikä ja koulutustaso vaikuttavat vertailuun. Yleisesti ottaen on huomattu, että 

äitien palkat ovat näistä alhaisimmat. Perhe-elämä saattaa kaventaa myös äitien valinnan 

mahdollisuutta, ja esimerkiksi työnhaku pitää rajoittaa kodin lähettyvillä sijaitseviin työpaik-

koihin. (Napari 2010, 166.)  

  

Vanhemmat itse arvioivat perhevapaiden vaikutuksia omaan asemaan ja etenemis-

mahdollisuuksiin hyvin eri tavoin, joka johtunee vapaiden vaihtelevista pituuksista. Äi-

deistä puolet ajatteli, ettei perhevapaa vaikuttanut omaan asemaan, mutta reilu kolman-

nes arvioi oman aseman ja etenemismahdollisuuksien heikentyvän, lähes kymmenys huo-

mattavastikin. Isistä vain harva ajatteli näin, kolmen viikon isyysvapaan pitäneistä 4 % ja 

pidemmän vapaan pitäneistä 9 % koki isyysvapailla olevan heikentäviä vaikutuksia omaan 

uraansa. Lähes kukaan isistä ei uskonut perhevapaan parantavan asemaansa tai etene-

mismahdollisuuksiaan, äideistäkin vain 4 %. (Närvi 2017b, 170-171.)  

  

Oman asemansa ja etenemismahdollisuuksiensa arvioimisessa heikoiten perhevapaan 

vaikutukset näkivät korkeimmin koulutetut ja yli 30-vuotiaat äidit. Alemman koulutustason 

suorittaneet ja nuoremmat eivät välttämättä osanneet arvioida tilannetta tai näkivät hei-

kentävän vaikutuksen harvemmin. Myös ne äidit, jotka työskentelivät yksityisellä ja valtion-

sektorilla sekä miesvaltaisilla tai sukupuolijakaumaltaan tasaisilla työpaikoilla, kokivat 

muita enemmän asemansa heikentymistä. (Närvi 2017b, 171.)  

  

Perhevapaan pituudella ei varsinaisesti ollut vaikutusta oman aseman ja ammattitaidon 

heikentymisen arvioinnissa, mutta yli kaksi vuotta täyttäneiden äidit olivat useammin epä-

varmempia perhevapaan mahdollisista vaikutuksista. Tämä voi taas johtua siitä, että vä-

hemmän koulutetut käyttivät pidempiä perhevapaajaksoja. Osa vastaajista hoiti edelleen 

lapsia kotona, joten arvioiminen on voinut olla siitäkin syystä hankalaa. Noin puolet äiti-

vastaajista koki, ettei perhevapaalla ole vaikutusta heidän ammattitaitoonsa, kun korkeasti 

koulutetut kokivat taas useammin ammattitaitonsa heikentyneen. Pieni osa koki ammatti-

taitonsa kuitenkin kohentuneen. (Närvi 2017b, 172-173.)  

 

3.3 Työhön paluun kannustimet ja haasteet   

Närven (2017, 97) mukaan perhevapaan jälkeen yli puolet äideistä suuntaa työelämään 

(Kuvio 7). Tarkoituksena on joko palata entiseen työpaikkaan tai hakea uutta työtä. Noin 



 

 

19 

joka seitsemäs jää uudestaan äitiysvapaalle. Vain harva jää hoitamaan lasta ilman kotihoi-

dontukea. 

  

 

 

Kuvio 7. Äitien aikomukset hoitovapaan/kotihoidon tuen jälkeen, kun lapsi on parivuotias, 

% (Närvi 2017, 97)  

  

Työelämään palanneista äideistä, joilla oli parivuotias kuopus, yli puolet (56 %) koki työ-

elämään palaamisen ajankohdan sopivana, 42 % olisi halunnut jäädä vielä kotiin hoita-

maan lasta ja 2 % olisi halunnut palata töihin aiemmin. Pidempien, vähintään 15 kuu-

kautta, kotihoidon tukikausien käyttäjät olivat jonkin verran tyytyväisempiä työhön me-

nonsa ajankohtaan sekä halusivat jonkun verran vähemmän vielä jäädä kotiin, kuin lyhy-

empien, korkeintaan 15 kuukautta käyttäneet äidit. (Närvi 2017, 91.)  

  

Yleisin syy työhön palaamiselle oli tiukka taloudellinen tilanne, jolloin äidit pyrkivät kohot-

tamaan perhevapaan myötä heikentynyttä taloudellista tilannetta. Useimmiten äidit kokivat 

juuri taloudellisen tilanteensa vaikuttaneen töihin paluun ajankohtaan, eikä perhevapaan 

pituudella ollut siihen merkitystä. Joillakin syynä saattoi olla myös puolison heikentynyt 

työtilanne tai halu saada itse vakituinen työpaikka, jonka myötä omaa aikaa sekä palkkaa. 

Työhön paluuseen vaikutti kuitenkin myös omasta työstä pitäminen ja aikuisen seuran kai-

paaminen. Muita, harvemmin mainittuja syitä, olivat uuden työn saaminen tai kokopäiväi-

sen lastenhoidon sopimattomuus itselle. Työhön palaamisen ajankohtaa harkitessaan osa 
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on ottanut huomioon myös työnsä henkisen ja fyysisen kuormituksen, työn ja perheen yh-

teensovittamisen hankaluuden tai työn huonon palkkauksen. (Kauppinen & Raitanen 

2012; Närvi 2017, 92.)  

  

Närven ja Salmen (2017, 53-54; 58) mukaan äidit arvioivat taloudellisen tilanteensa per-

hevapaan jälkeen kolmenlaisesti: vajaa kolmannes koki perheensä talouden parantuneen, 

kolmannes huonontuneen ja vajaa kolmannes pysyneen samana. Yksinhuoltajaäidit koki-

vat useimmiten taloutensa huonontuneen ja vain harvoin parantuneen. Isistä useammat 

kokivat talouden kohentuneet. Saman tutkimuksen mukaan toimeentulokokemukset, eli 

se, kuinka tulojen koetaan riittävän menojen kattamiseen, jakaantuivat kahteen (Kuvio 8). 

Kahdessa viidestä lapsiperheestä koettiin menojen kattaminen tuloilla enemmän tai vä-

hemmän hankalaksi, kun taas samanlainen osuus koki, että rahaa jää säästöön. Äitivas-

taajista taloustilanteen hankalaksi koki suurempi osa ja rahaa jäi säästöön harvemmin, 

kuin lapsiperheillä yleensä. Isävastaajat näkivät perheen toimeentulon siis positiivisem-

min. Nämä erot epäillään selittyvän sillä, että usein äidit ovat vastuussa perheiden arkita-

loudesta ja siten saattavat törmätä tulojen riittämättömyyteen isiä useammin. Syynä voi 

olla myös se, että äidin henkilökohtaiset tulot ovat perheen kokonaistulosta riippumatta 

niukat esimerkiksi perhevapaasta johtuen.  

 

 

Kuvio 8. Äitien ja isien toimeentulokokemukset, % (Närvi & Salmi 2017, 55) 
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Eniten toimeentulo-ongelmia kokivat opiskelevat tai työttömät äidit ja isät. Kokemuksiin 

vaikuttivat suuresti perheen nettotulot. Varsinkin pienituloisilla perheillä äitien epävarmuus 

toimeentulosta saattoi riippua siitä, että hän on ollut tai on edelleen melko pitkään kotihoi-

don tuella, ja perheen pienituloisuus johtuu ennen kaikkea tästä. Vanhempien tilanne työ-

elämässä ennen lapsen syntymää vaikutti heidän kokemukseensa toimeentulosta: jos 

työtä tai voimassa olevaa työsuhdetta ei ollut, toimeentulo tuntui selvästi useammin han-

kalalta lapsen ollessa parivuotias. Monilapsisuus lisäsi toimeentulo-ongelmien tunnetta. 

Toimeentulon kokemista hankalaksi vähensi äidin korkeakoulututkinto tai toimihenkilö-

asema tai työssä olo ylipäätään. Kaikki seikat huomioon ottaen toimeentulokokemukset 

eivät kuitenkaan olleet yhteydessä siihen, oliko äidillä työtä tai voimassa olevaa työsuh-

detta ennen lapsen syntymää. (Närvi & Salmi 2017, 55-56.)  

  

Kauppisen ja Raitasen (2012) tutkimuksessa korostuivat kuitenkin perhevapaan positiivi-

set puolet usein tutkimuksissa esitettyjen negatiivisten puolien sijaan. Työhön palanneista 

äideistä 62 % ja kotona olevista ilman työsuhdetta olevista äideistä 59 % koki, että he ovat 

entistä motivoituneempia työhönsä. Positiivisena puolena nähtiin myös ajanhallinnan ja 

muiden työelämän kannalta hyödyllisten taitojen oppimisen perhevapaan aikana. Vastaa-

jista kolmannes arveli perhevapaan heikentävän heidän asemaansa työelämässä.   

  

Tutkimuksessa puolet töihin palanneista äideistä olivat odottaneet töihin paluuta erittäin 

suurella innolla, kun taas muiden innokkuus työhön paluuseen oli merkitsevästi vähäisem-

pää. Työhön palanneista äideistä useat myös arvelivat pystyvänsä yhdistämään työn ja 

perhe-elämän hyvin. Kotona olevista näin uskoi vain vajaa viidennes. Muita työhön kan-

nustavia tekijöitä olivat työn sisällön vaihtelevuus ja monipuolisuus sekä henkilökohtaisen 

palkkakehityksen varmistaminen sekä työpaikan perheystävällisyys. Työn epävarmuus, 

kuten lomautus tai työttömyysuhka, ei ollut keskeinen syy palata töihin. (Kauppinen & Rai-

tanen 2012.)  

  

3.4 Kotiin jäämisen syitä  

Kotiin jäämisen syitä on monia (Kuvio 9). Jos paineita toimeentulosta, mahdollisuuksista 

työelämässä tai muiden mielipiteitä ei otettaisi huomioon, äitien ihanne olisi hoitaa lasta 

kotona hyvinkin pitkään. Tutkimukseen osallistuneista äideistä 70 % haluaisi hoitaa lasta 

kotona neljävuotiaaksi tai vanhemmaksi. Kolme- mutta alle neljävuotiaaksi hoitaisi 22 % ja 

kaksi- muttei kolmevuotiaaksi 8 %. Alle kaksivuotiaaksi kotona hoitaisi vain 0,3 % äideistä. 

Yleisimmiksi syiksi kerrottiin halu viettää enemmän aikaa lapsen kanssa sekä kotihoidon 

pitäminen lapselle tärkeänä. (Närvi 2017, 79-81.) Äidit ovat halunneet hoitaa lapsiaan ko-

tona jo aiemminkin: esimerkiksi vuonna 2006 suomalaiset naiset olisivat kansainvälisessä 
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tutkimuksessa mieluiten alle kouluikäisen lapsen kanssa kotona tai työskentelisivät osa-

aikaisesti ja osa äideistä on valmis tinkimään elintasostaan kotona olon kustannuksella 

(Hakovirta, Salin 2006, 261; Luotonen 2012, 91). 

 

 

Kuvio 9. Kotiin jäämisen syitä.   

 

Salmisen ym. (2009) tekemän tutkimuksen mukaan useat töihin palanneet äidit olisivat 

halunneet olla pidempään kotona. Suurimmalla osalla syynä oli halu hoitaa lasta kotona, 

kun taas osalle epämieluisa ja raskas työ, pienipalkkaisuus tai huono työilmapiiri. Kauppi-

sen & Raitasen (2012) tutkimuksen mukaan myös puolison asenteilla on katsottu olevan 

vaikutusta työhön paluuseen. Työhön palanneiden puolisoista 14 prosenttia toivoi äidin 

hoitavan lapsia kotona, kun taas kotona olevien puolisoista tätä toivoi yli puolet.   

  

Salmisen ym. 2009 mukaan muita syitä kotona olemiseen olivat koulutusta vastaavan 

työn puuttuminen, halu pitää taukoa kiivastahtisesta työelämästä ja kotiäitiyden ideologia. 

Pidempään kotona olleiden äitien oli hieman vaikeampaa löytää uusi työpaikka kuin aiem-

min töihin palanneilla, niistä äideistä, jolla ei ollut vakituista työsuhdetta ennen perheva-

paata. Moni ajautuukin perhevapaan jälkeen epäedulliseen työtilanteeseen, kuten määrä-

aikaisten työsuhteiden kierteeseen (Carlsson & Leiviskä 2016, 147).   

  

Usein myös yhteys jo olemassa olevan työpaikan kanssa tyrehtyy perhevapaan aikana, 

jolloin paluu suuria muutoksia läpikäyneeseen työpaikkaan tuntuu epävarmalta. Tieto 
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muutoksista ja niiden vaikutuksista omaan rooliin ja työtehtäviin sitouttaa työhön palaajat 

tiiviimmin (Kauppinen & Raitanen 2012, 40-41). 

  

Epävarmuuden kokeminen työtilanteesta ei ole vain omakohtainen kokemus työn menet-

tämisestä tai työttömyydestä, vaan se on laajempi ilmiö. Epävarmuus voi liittyä oman työ-

paikan tilanteiseen ja muutoksiin tai omiin aiempiin tai lähipiirin kokemuksiin. (Lähteen-

mäki 2007, Närvi & Salmi 2017, 40 mukaan.) Närven ja Salmen (2017, 40;48) tutkimuk-

sessa epävarmuutta tutkittiin työttömyyden, irtisanomisen tai lomautuksen uhan sekä työ-

suhteen jatkumisen kannalta. Joka viidennes äideistä ja kolmannes isistä oli kokenut 

näistä yhtä tai useampaa. Erityisesti nuoremmat, määräaikaisessa työsuhteessa olleet 

vanhemmat kokivat epävarmuutta työn jatkumisesta sekä pelkäsivät työttömyyttä.  

  

Myös työn kuormittavuus voi vaikuttaa kotiin jäämiseen. Närvi & Salmi (2017, 47-48) tutki-

vat työn kuormittavuutta tutkittiin niin, että vastaajia pyydettiin vertamaan työn kuormitta-

vuutta ennen lapsen syntymää nykyiseen työhön, jolloin lapsi on parivuotias. Tutkimuksen 

mukaan työn kuormittavuudesta kärsivät useammin yli 30-vuotiaat vakituisessa työsuh-

teessa työskentelevät äidit. He saattoivat olla jo vakaammassa asemassa urallaan, joka 

heijastui työn vaativuuteen ja määrään. Vahvin kokemus työn kuormittavuudesta oli toimi-

henkilöinä työskentelevillä äideillä, jotka lisäksi kokivat työttömyyden ja irtisanomisen uh-

kaa muita äitejä useammin.   

  

Usein äidit kokevat huonoa omatuntoa, jotka johtuvat yhteiskunnan ja heidän itsensä aset-

tamista vaatimuksista sekä työelämän vaativuudesta (Carlsson, Leiviskä 2016). Parivuoti-

aiden lasten vanhemmat, etenkin äidit, kokivat viimeisen vuoden aikana viettäneensä 

työnsä takia vähemmän aikaa lastensa ja puolisonsa kanssa, kuin olisivat halunneet. Näi-

hin tunteisiin usein liittyivät myös työttömyyden, irtisanomisen tai lomautuksen uhkaa. 

Muita enemmän aikapulaa kokivat äideistä alle 30-vuotiaat, kokoaikatyötä tekevät sekä 

yksinhuoltajat. Iseistä taas näin koki useimmin yli 40-vuotiaat sekä yrittäjät. (Närvi & Salmi 

2017, 49-50.) 
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4 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus  

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin teke-

mällä kasvokkain seitsemän yksilöhaastattelua ja analysoimalla niistä saatu aineisto. 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimusmenetelmän sekä haastateltavien valintaan vaikutta-

neista tekijöistä, sekä selvitetään tarkemmin, kuinka haastattelut suoritettiin.   

  

Laadullisella tutkimuksella tavoitellaan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ilman pyrkimystä 

yleistää, kuten kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on kuvata ja 

tulkita tutkittavaa ilmiötä sekä pyrkiä sen syvälliseen ymmärtämiseen. (Kananen 2014, 16-

18.) Erityispiirteenä laadullisessa tutkimuksessa on, ettei sen tarkoituksena ole totuuden 

löytäminen, vaan kertoa ihmisen toiminnasta sellaista, jota pintapuolisesti ei voi huomata. 

Tällä tutkimusmenetelmällä on mahdollisuus tavoittaa niitä asioita, joita ihminen pitää it-

selleen tärkeinä ja merkityksellisinä. Merkitykselliset asiat voivat sijoittua ihmisen elinkaa-

relle yksittäisiksi tapahtumiksi tai pidemmiksi jaksoiksi. (Vilkka 2015, 118-120.)  

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella pitkiä perhevapaita niiden äitien kannalta, 

jotka ovat ilmiön ytimessä ja selvittää miksi juuri he ovat päättäneet jäädä hoitamaan lap-

siaan kotiin pitkäksi ajaksi. Haastateltavat saavat omin sanoin kertoa niistä tekijöistä, joi-

den vuoksi he ovat valinneet pitkän perhevapaan työelämän sijaan. Haastattelulla pyritään 

löytämään lisäksi niitä työelämän ja yhteiskunnan epäkohtia, jotka asettavat perheva-

paalla oleville haasteita ja joita voi olla vaikea saada kuuluviin. Kun perhevapaauudistuk-

sissa tavoitellaan taloudellisia ja työelämän rakenteellisia hyötyjä, tässä tutkimuksessa 

haastateltavat äidit saavat kertoa, miltä heistä oikeasti tuntuu.  

  

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta  

Haastattelun tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aiheesta. 

Haastattelu on tutkimusmenetelmänä joustava välittömän vuorovaikutuksen vuoksi. Haas-

tateltavan kanssa voi keskustella ja tarvittaessa toistaa kysymyksen tai oikaista epäsel-

vyyksiä. Joustavuutta tuo myös vapaus kysyä kysymykset tilanteen mukaisessa järjestyk-

sessä. Haastattelun onnistumisen kannalta on suositeltavaa, että haastateltavat tutustuvat 

teemaan ja kysymyksiin etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.)   

  

Tässä tutkimuksessa keskustelu ja vuorovaikutus olivat erittäin tärkeitä aineistonkeruun 

kannalta. Kun kyseessä ovat kokemukset ja tuntemukset, on niiden avaaminen usein hel-

pointa kasvokkain ja reaaliajassa. Kirjallisella lomakkeella olisi voinut saada laajojakin 

vastauksia, mutta silloin vastausten syventäminen ei olisi onnistunut samalla tavalla.   
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 Kaikki haastateltavat pitivät tutkimusaihetta erittäin mielenkiintoisena suostuessaan haas-

tatteluun. Useat heistä kertoivat jo etukäteen, kuinka paljon heillä on sanottavaa haastat-

telun teemasta. Teemojen etukäteen lähettäminen selvensi ja rajasi haastateltaville ai-

heen ja siihen päästiin tehokkaasti kiinni heti haastatteluiden alussa.  

  

Tutkimuksen aineiston keräämiseen käytettiin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Se on yksi laadullisen tutkimuksen yleisimmistä tiedonkeruumenetelmistä. 

Teemahaastattelua käytetään, kun ilmiötä ei tunneta. Jonkinlainen ennakkokäsitys tulisi 

kuitenkin olla, jotta aiheet, eli teemat, pystytään laatimaan. Haastattelussa haastattelijan 

on tarkoitus keskusteluttaa tiedonantajaa tutkittavasta ilmiöstä ja hänen avullaan lisätä 

ymmärrystään siitä. (Kananen 2014, 76; 2017, 95-96.)  

  

Tämän tutkimuksen yksilapsisella toteuttajalla on omakohtaista kokemusta perhevapaasta 

sekä sen jatkamisen ja päättämisen tasapainottelusta. Teemahaastattelu on hyvä ja teho-

kas tapa syventyä aiheeseen, josta toteuttaja tietää jotain itsekin. Omakohtainen tieto aut-

toi teemahaastattelun keskustelunomaisessa eteenpäin viemisessä sekä ymmärtämään 

vastausten syvällisempiä merkityksiä, joihin päästiin käsiksi lisäkysymysten avulla.  

  

Teemahaastattelussa haastattelukysymyksiä voidaan tarkentaa ja syventää haastatelta-

van vastauksien perusteella, mutta pysytään kuitenkin ennalta valituissa ja rajatuissa ai-

healueissa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88). Teemahaastattelun tavoitteena on, että vas-

taaja voi antaa teemoista oman kuvauksensa. Haastatteluteemojen järjestyksellä ei ole 

merkitystä, vaan ne käsitellään vastaajalle luontevassa järjestyksessä. (Vilkka 2015, 

124.) Haastattelu voi tuottaa myös väärää tietoa. Haastateltava voi vääristellä tietoa tai 

muuttaa sitä omaksi tai jonkun muun eduksi. (Kananen 2017, 89.)  

  

Tutkimuksen luonteen ja tutkimusongelman asettelun vuoksi teemahaastattelu tuntui te-

hokkaimmalta tutkimusmenetelmältä. Kun tutkittavana aiheena on ajatukset ja kokemuk-

set, esimerkiksi kyselylomakkeella vastaukset olisivat voineet jäädä liian suppeiksi tutki-

muksen tarkoitukseen nähden. Tässä tutkimuksessa kehonkielen tai tunteiden havain-

nointia ei kirjattu ylös, koska niiden ei arvioitu olevan niin suuressa roolissa vastausten si-

sällön kannalta. Haastatteluissa ei ilmennyt suuria tunneilmiöitä.  

  

4.2 Haastateltavien valinta ja taustatiedot  

Valintakriteeriksi asetettiin ainoastaan perhevapaan pituus. Tutkimuksen aluksi pitkäksi 

perhevapaaksi määriteltiin opinnäytetyöohjaajan kanssa vähintään viisi vuotta. Perheva-
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paa on voitu viettää yhtäjaksoisesti tai useammassa osassa, kuitenkin niin, että perheva-

paa muodostaa selkeästi yhden kokonaisuuden eikä kahta tai useampaa ajanjaksoa 

(työssäolo perheivapaiden välissä alle puoli vuotta).   

  

Haastateltavia etsittiin kyselemällä tuttavapiiristä, Helsingin kaupungin kerhotoiminnasta, 

seurakunnan kerhotoiminnasta sekä useaan otteeseen sosiaalisen median kautta. Etsin-

nän saateviestissä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkittavien kriteereistä sekä 

siitä, että kyseessä on ammattikorkeakoulun lopputyö.   

  

Etsintä suoritettiin kahteen kertaan: keväällä 2018 sekä talvella 2019. Toisen etsintäkier-

roksen aikana näytti siltä, että aineistoa kaivataan lisää, jolloin mukaan otettiin myös yksi 

haastateltava, jonka perhevapaa-aika ei täysin täytä tutkimuksen kriteerejä. Tutkimukseen 

löydetyt haastateltavat olivat haastattelijalle tuntemattomia yhtä lukuun ottamatta.  

  

Kaikki haastateltavat olivat naisia, joiden perhevapaan pituus vaihteli reilusta neljästä vuo-

desta kahdeksaan vuoteen (Taulukko 3). Haastateltavien ikä vaihteli 29 – 38 vuoden vä-

lillä. Kuusi haastateltavista asui Helsingissä, yksi Turun alueella. Lapsia haastateltavilla oli 

kaksi tai kolme. Kaksi haastateltavaa oli haastatteluhetkellä raskaana (*), tulossa oli mo-

lempien neljäs lapsi.  

  

Haastateltavista yhdellä oli ylempi korkeakoulututkinto, neljällä alempi korkeakoulututkinto 

sekä yhdellä toisen asteen tutkinto. Yhdellä ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kol-

mella heistä oli voimassa oleva vakituinen työsuhde, kaksi jäi äitiyslomalle määräaikai-

sesta työsuhteesta, jotka ovat jo päättyneet ja kaksi olivat äitiysloman alkaessa työttömiä. 

Yksi vakituisessa työsuhteessa oleva oli juuri palannut kuusi viikkoa aikaisemmin työelä-

mään, kun taas muut aikoivat olla perhevapaalla vielä vuodesta kolmeen vuoteen. Yksi 

haastateltavista pyrki jatkamaan kotiäitiyttä perhevapaiden jälkeenkin. Yleisimmin perhe-

vapaan kokonaiskestoksi arvioitiin 8 vuotta. Yksikään perheistä ei ollut jakanut perheva-

paaoikeuttaan. Joissakin perheissä puolison opiskelu- tai työllisyystilanne sallivat kotona 

lapsen kanssa olemisen määräaikaisesti.  
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Taulukko 3. Haastateltujen taustatiedot  

 

  

4.3 Haastattelujen toteuttaminen  

Haastattelun ajankohdasta sovittiin tekstiviestein tai sähköpostitse. Jokaiselle tutkimus-

henkilölle lähetettiin haastattelun teemat (Liite 1) ennen haastattelua sähköpostilla, jotka 

kaikki kertoivat lukeneensa läpi ennen haastattelun aloittamista.   

  

Haastatteluista kolme tehtiin kesällä 2018, yksi syksyllä 2018 sekä kolme talvella 2019. 

Haastatteluista viisi suoritettiin haastateltavien kotona, yksi Haaga-Helian ammattikorkea-

koulun tiloissa ja yksi muussa rauhallisessa julkisessa tilassa. Ennen haastattelua kysyt-

tiin lupa haastattelun nauhoittamiseen. Haastattelutilanteet pyrittiin tekemään mahdollisim-

man kiireettömäksi ja rauhalliseksi, mutta tutkimushenkilöiden kriteerien vuoksi kaikkia 

haastatteluja ei voitu järjestää kokonaan ilman häiriötekijöitä ja useassa haastattelutilan-

teessa oli läsnä lapsia.  

  

Ennen haastattelua esiteltiin haastattelija, sekä kerrattiin lyhyesti tutkimuksen tausta ja ta-

voite. Haastattelujen alussa käytiin läpi haastateltavan taustatiedot, jonka jälkeen edettiin 
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teemoittain, kuitenkin valppaana muille esiin nouseville tekijöille. Esille nousseet lisäkysy-

mykset esitettiin aina mahdollisimman pian haastattelun edetessä. Kaikille haastateltaville 

esitettiin kaikki haastattelurungon kysymykset, mutta niiden järjestys mukaili jokaisen 

haastattelun yksilöllistä kulkua.  

  

Haastattelut kestivät 60-75 minuuttia ja ne sujuivat pääasiallisesti hyvin, mutta usein niihin 

tuli keskeytyksiä lasten vuoksi. Haastattelut nauhoitettiin haastattelijan älypuhelimella 1-3 

osassa, joista yhden haastattelun jälkimmäinen osa ei onnistunut, jonka vuoksi kyseinen 

haastattelun osa toteutettiin viikon sisällä uudestaan.  

  

Opinnäytetyöprosessi aloitettiin talvella 2018 ja jäi tauolle saman vuoden keväällä. Kesän 

ja syksyn aikana tehtiin kaksi haastattelua. Varsinaisesti työ avattiin uudestaan helmi-

kuussa 2019 litteroimalla olemassa olevat haastattelut, jolloin päästiin uudestaan aihee-

seen kiinni. Tuoreet haastattelut litteroitiin samana tai haastattelua seuranneena päivänä. 

Kaikki haastattelut litteroitiin sanasta sanaan tekstinkäsittelyohjelmalla, pois jätettiin vain 

joitakin täytesanoja, joilla ei ollut merkitystä lauseen sisällölle, kuten “niinku” tai “tota noin”. 

Lisäksi korjattiin joitakin sanamuotovirheitä, jotka helpottivat aineiston tulevaa käsittelyä. 

Litterointiin aikaa kului kolmesta neljään tuntiin haastattelua kohti. Aineistoa tarkasteltiin 

sekä jäsenneltiin digitaalisesti, että printtinä useaan kertaan.  
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5 Tutkimuksen tulokset  

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset, jotka on jaettu töihin paluun kannalta edistäviin 

ja estäviin tekijöihin, ja ne saattavat vaikuttaa molempiin. Tulokset mukailevat teoria-

osassa esitettyjä tietoja. 

  

5.1 Töihinpaluuta edistävät tekijät  

Tässä alaluvussa käsitellään niitä tekijöitä, jotka haastateltavien mielestä kannustavat pa-

laamaan työelämään (Kuvio 10.). Työhön paluuta edistäviä tekijöitä voidaan tarkastella 

ennen perhevapaata olleiden sekä perhevapaan aikana tulleiden syiden kannalta. Töihin-

paluuta edistävä tekijä voi olla myös negatiivinen, eli syy, joka painostaa palaamaan työ-

elämään tahtomatta. Kappaleen lopussa, taulukossa 4, tekijät on koottu yhteen. 

  

Tässä kappaleessa esitellään myös sellaisia perhevapaaseen vaikuttavia tekijöitä, jotka 

eivät tässä tutkimuksessa edistäneet työhön paluuta, mutta joissa lasten päivähoitopaikan 

olemassaolo voisi mahdollisesti helpottaa.  

 

 

Kuvio 10. Työhön kannustavia tekijöitä  

 

Perhevapaan aikana voimakkaimmin töihinpaluuta edistävät tekijät olivat taloudellisia. Lä-

hes jokainen haastateltavista kertoi perheen taloudellisen tilanteen olevan tiukka, vaikka 

kaikkien puolisot olivat haastatteluhetkellä vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa tai 
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yrittäjänä. Monet sinnittelivät pienillä tuloilla, koska halusivat nimenomaan olla kotona las-

ten kanssa. He olivat kiitollisia kodinhoidon tuesta ja ylipäätään mahdollisuudesta hoitaa 

lapsia kotona, mutta tukia pidettiin pääosin kotihoitoon kannustamattomana. Kannattavuu-

den kokeminen taloudellisesti nousi lapsiluvun myötä ja kolmen lapsen äideillä oli keski-

määrin positiivisempi suhtautuminen hoitotukiin, kuin kahden lapsen äideillä. Talvella 

2019 tehdyissä haastatteluissa Helsingin kaupungin maksaman Helsinki-lisän poistami-

nen yli 2-vuotiailta kotihoidettavilta puhututti paljon. Niille, joita sen lopettaminen koski, 

kertoivat sen vaikuttavan pakottavasti työhön paluuseen, vaikka he ehkä muuten tahtoisi-

vatkin jatkaa perhevapaalla oloa. Taloudesta kannettiin huolta myös pitkällä aikavälillä. 

Useampi haastateltava pohti vuosien katkoa eläkekertymissä ja sen vaikutuksista tulevai-

suudessa.  

  

Toisaalta taas moni mainitsi työhönpaluun kannustimeksi palkan saamisen sekä sen mu-

kanaan tuoman vapauden ja omien unelmien toteuttamisen.  

  

“Taloustilanteen nousu, varsinkin kun on tullut työttömyystuella ja toimeentuellakin 
osittain toimeen, niin se ajatus, että ois kahden ihmisen palkkatulot käytössä, se on 
aika iso kannustin kyllä. Sitten kun miettii, lähdenkö opiskelemaan vai töihin, niin se 
raha kyllä, vaikka pitkällä tähtäimellä opiskelu ois järkevämpää, kun on niin pitkään 
joutunut miettimään (miten käyttää rahaa).”  

  

Tyytyväisyys omaan työhön ja toimialaan ennen perhevapaata eivät varsinaisesti edistä-

neet työhönpaluuta, mutta saattoivat tehdä ajatuksen paluusta mielekkäämmäksi ja var-

memmaksi. Moni haastateltavista mainitsi pitäneensä työstään ennen perhevapaalle jää-

mistä ja useampi heistä kertoi uskoneensa tuolloin perhevapaan jäävän vain noin vuoden 

mittaiseksi.   

  

Koulutuksen hankkimisella ennen perhevapaalle jäämistä ei näyttänyt myöskään olevan 

suurta vaikutusta perhevapaan kokonaispituuteen, vaikka osalle tässä tutkimuksessa 

haastatelluille koulutus mahdollisti mielekkään työn ja vakituisen työpaikan ennen perhe-

vapaata. Suurin osa haastateltavista pohti opiskelun olevan yksi vaihtoehto perhevapaan 

jälkeen, myös he, joilla oli jo korkeakoulututkinto. Kuitenkin opiskelu heti perhevapaan jäl-

keen koettiin suureksi taloudelliseksi taakaksi.  

  
“Munhan ois järkevintä opiskella tän jälkeen, mutta sieltä vuoden 2014 lopusta on 
kituuttanu, mut jos vois mennä kauppaan silleen, ettei tartteis laskee rahoja. Yrittää 
vaan muistuttaa sit aina itelleen, että tälle ajalle ei voi laittaa hintaa.”  

  

Suurin osa haastateltavista mainitsi myös henkilökohtaiset syyt palata. Tällaisia syitä oli-

vat muuan muassa oma aika ja aikuiskontaktit, ajattelutyö ja aivojen aktivointi sekä vaihte-

lun ja haasteiden saaminen. Lisäksi sopivan ja miellyttävän työpaikan helposti löytyminen 
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pitkän perhevapaan jälkeen voisi edistää työhön paluuta, ainakin osa-aikaisesti. Negatiivi-

sia kannustimia olivat puolison mahdollinen sairastuminen, työttömyys tai jokin muu pa-

kottava syy, jonka vuoksi töihin palaaminen olisi välttämätöntä perheen taloudellisen sel-

viytymisen kannalta.  

  

“Jos meillä ei olisi rahaa ruokaa, tai puoliso sairastuis niin menisin töihin mihin vaan, 
vaikka kaupan kassalle, se on selvää. Olen valmis, en ole niin ehdoton, mutta nyt 
kun kaikki on hyvin ja muuten niin miks en tekisi niin (olisi kotona).”  

  

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei yhteiskunta juuri kannusta kotiäitiyteen kotihoi-

don tuen ohella. Annettujen tukien ja etuuksien poisottaminen tai sillä uhkailu lisäsivät tätä 

tunnetta. Yleinen ilmapiiri tuntui kaikista negatiiviselle ja vähättelevälle sekä saa pohti-

maan, onko tehnyt oikean valinnan jäätyään kotiin hoitamaan lapsia. Kuitenkaan kenelle-

kään ei ollut ratkaisevaa työhön paluun kannalta se, että yhteiskunnassa tuntuu heidän 

mielestään vallitsevan ajastus siitä, että äitien ei pitäisi olla useita vuosia kotona.  

   

“Koska se usein liittyy siihen vauvavuoden päättymiseen, siihen saattaa mun koh-
dalla liittyä, kun yhteiskunta ei arvosta tätä hommaa, niin turhaudun itekin siihen, et 
mun pitäis olla hyödyllisempi ja jotenkin löytäisin sen, että olen arvokas.”  

  

Haastateltavat mainitsivat myös muita tekijöitä, jotka eivät varsinaisesti vaikuttaneet per-

hevapaan pituuteen, mutta heijastuivat perhevapaalla oloon ylipäätään. Se, kuinka lähipiiri 

ja muut ihmiset suhtautuivat pitkällä perhevapaalla olevaan tai kuinka paljon tukea arjessa 

sai, ei vaikuttanut kenelläkään perhevapaan pituuteen. Haastateltavia harmitti se, etteivät 

kaikki ymmärtäneet heidän valintaansa, jota he joutuvat välillä puolustelemaan.   

 

Harvalla haastateltavista oli myöskään isovanhemmista ja muista sukulaisista muodostu-

vaa tukiverkkoa helposti saatavilla. Isovanhempien puuttuminen arjesta johtui yleisimmin 

pitkästä välimatkasta, sairastelusta tai heidän passiivisuudestaan. Kaikilla haastateltavilla 

oli ystäviä ja vertaistukea, mutta lastenhoitoapua näiltä oli vaikeampaa pyytää ja saada. 

Tukiverkoston puuttumisella ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta päätökseen olla pitkään 

perhevapaalla, vaan se yleensä tarkoitti yhteisen ajan vähenemistä puolison kanssa enti-

sestään.  
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Taulukko 4. Yhteenveto työhönpaluuta edistävistä tekijöistä 

 

  

5.2 Töihönpaluuta estävät tekijät  

Suurin osa haastatteluvastauksista puolsivat kotiin jäämistä eli olivat töihinpaluun kannalta 

estäviä tekijöitä. Kuviossa 7 on haastateltavien ajatuksia niistä ajatuksista ja syistä, jotka 

pidentävät perhevapaata. Kappaleen lopussa, taulukossa 5, syyt on koottu jälleen yhteen. 

 

 

Kuvio 7. Syitä pitkään perhevapaaseen  
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Henkilökohtaisia syitä perhevapaalle jäämiseen oli useita. Ennen perhevapaata ilmenneet 

työhön paluuta estävät tekijät olivat usein jo pitkään etukäteen suunniteltuja. Haastatelta-

vista suurin osa kertoi kotiin jäämisen äitiysloma-ajan loputtua olleen itsestään selvyys, 

sitä oli jopa mietitty ennen lasten syntymää. Mahdollisia lapsia varten oli myös säästetty 

rahaa pidemmän aikaa, jotta kotonaolo heidän kanssaan onnistuisi huolettomammin.  

  

“Joo, kun mä säästin rahaa sillon kun olin töissä, että mä oon lasten kanssa kotona, 
tai jos tää ei nyt onnistu, kun käytiin hoidoissakin, että adoptiolasta varten.”  

  

Vahvimmat syyt pitkään perhevapaaseen olivat perhearvot ja kiintymys lapsiin. Haastatel-

tavat kokivat erityisen tärkeänä sen, että lapset saavat olla vanhemman kanssa kotona 

mahdollisimman pitkään ja se vaikutti jokaisessa perheessä olevan vanhempien yhteinen 

päätös. Haastateltavat olivat hyvin kiintyneitä lapsiinsa ja he pitivät kotonaolosta paljon tai 

erittäin paljon. Erittäin tärkeäksi koettiin myös lapsien kasvun ja kehityksen seuraaminen 

ja eri kehitysvaiheissa mukanaolo. Kotonaolo pohjautuu arvovalintaan, jonka keskiössä on 

lasten kasvattaminen itse. Muita syitä olivat esimerkiksi omaan terveyteen liittyvät syyt.  

  

“Ajattelen, etten tule koskaan eläkkeellä katumaan, että oon ollu lasten kanssa ko-
tona viis vuotta, kun ne on ollu pieniä.”  
   

Vaikka taloudellinen tilanne monella perheellä on tiukka, yhteiskunnan maksama kotihoi-

don tuki on kulmakivi pitkälle perhevapaalle. Kaikkien haastateltavien puolisot olivat haas-

tatteluhetkellä vakituisessa työsuhteessa, joka sillä hetkellä mahdollisti perhevapaalla olon 

yhdessä kodinhoidontuen kanssa. Usean haastateltavan puolison työtilanne oli vaihdellut 

aiemmin perhevapaan aikana, jolloin status on saattanut olla esimerkiksi opiskelija, työtön 

tai yrittäjä. Tiukka taloudellinen tilanne ei siltikään näyttänyt olevan este pitkään kotona 

olemiselle, vaan perhe mieluummin eli niukemmin, kuin tinki perhevapaan pituudesta.   

  
“Ja kun tässä tuli tää työttömyystilanne (puolisolle), niin joutui itse kauheesti puolus-
tamaan, että tää on mun suurin unelma. Vaikka joutu tiukille, niin sille ei oo hintaa, 
että mä oon mun lapsen kanssa kotona.”  

  

Kun lasten määrä on kolme tai useampi, alkavat työssä käynnin taloudelliset hyödyt vä-

hentyä, varsinkin pienituloisille. Maksettujen etuuksien, kuten lapsilisien ja kodinhoidon 

tuen yhteissumma voi olla miltei sama, mitä palkkatyöstä jäisi käteen verojen sekä lasten 

päivähoitomaksujen jälkeen.  

  

“Ja sit se rahallinen puoli, kun ei mulla oo mitään järkee käydä töissä, kun ei siinä oo 
mitään järkee olla viis päivää ja meillä kaikilla on kiire, kun sen saman rahan saa nyt 
sillä et mä oon kotona melkein, ---  kun palkka tai tulot ei muuttuis radikaalisti tällä 
hetkellä, kun se kodinhoidontuki on niin hyvä ja lapsilisät päälle.”  

  



 

 

34 

Ennen perhevapaata työelämään liittyvät syyt, jotka voidaan katsoa estäviksi työhön pa-

laamisen kannalta, olivat huonot kokemukset työelämästä tai vakituisen työsuhteen puut-

tuminen. Työelämä oli saattanut tuntua erittäin stressaavalta ja liian aikataululta tai henki-

sesti ja fyysisesti niin raskaalta, että sen yhdistäminen perhe-elämään tuntuu pelottavalta. 

Raskauteen liittyvät ongelmat saattoivat myös estää saamasta vakituista työtä ennen äi-

tiyslomalle jäämistä, joka vaikeuttaa työhönpaluuprosessia.   

  

Se, oliko haastateltavalla olemassa oleva vakituinen työsuhde vai ei, ei ollut merkitystä, 

vaan ne molemmat näyttivät vaikuttavan estävällä tavalla työhön paluuseen (kts. luku 3.1, 

Salmi & Närvi 2017; Närvi 2012), toisin kuin esimerkiksi Haataja ja Juutilainen (2014) ovat 

tutkimuksessaan todenneet (vrt luku 3.1). Ilman työsuhdetta olevat kokivat työnhaun pit-

kän perhevapaan jälkeen erittäin vaikeaksi, kun taas toisaalta vakituisesta työpaikasta oli 

helppo jäädä pois ja varmuus sen olemassaolosta teki pitkällä perhevapaalla olemisesta 

turvallisempaa. Ilman vakituista työsuhdetta stressi työllistymisestä olisi ajanut työelä-

mään takaisin paljon aikaisemmin.   

  

“Jos mulla ei ois ollu työtä oottamassa, mulla ois ollu ihan hirveä stressi tänä aikana, 
oisin hakenu töitä, en ois pystyny keskittymään perheeseen. Oisin menny aikasem-
min töihin, koska mulla ois joku tilaisuus voinu jäähä käyttämättä. Mut kun oli vaki-
paikka olemassa, mä pystyin olemaan kotona.”  
  
“Siks mä oon roikottanu sitä vakipaikkaa, et on joku paikka mihin palata, et on oi-
keesti ja mulla kertyy lomat sieltä, vaikka en oo ollu sen 2012 jälkeen ja saan sieltä 
sen 3 kk palkkaa, kun alkaa äitiysloma, et on mun etu pitää se paikka. --- Kun on va-
kipaikka, niin en mä sitä jännitä silleen.”  

  

Vakituisessa työsuhteessa olevat olivat pitäneet jonkunlaista yhteyttä työpaikkaansa, 

mutta kukaan ei kokenut, että se olisi edistänyt työhön paluuta perhevapaiden välissä tai 

vaikuttanut sen kokonaispituuteen. Työpaikka saattoi suhtautua nuivasti uusiin äitiyslo-

miin, jonka vuoksi työpaikkaan palaaminen alkoi tuntua epämiellyttävältä. Toisaalta taas ei 

haluttu vaikeuttaa työpaikan arkea katkaisemalla sijaisen työsuhdetta pariksi kuukaudeksi, 

eikä siksi perhevapaiden välissä palattu töihin.   

  

Taas ne, joilla työsuhdetta ei ollut ja olivat palaamassa vielä työelämään, paluulle oli vielä 

korkeampi kynnys. Vakituisen työpaikan puuttuminen näkyi siis erityisesti siinä, ettei kah-

den lapsen välissä menty takaisin työelämään, koska työpaikan hakeminen lyhyelle ajan-

jaksolle tuntui liian vaivalloiselle, vaikka halua väliaikaiseen paluuseen olisikin ollut.  

  

“Jos mulla ois ollu se olemassa oleva työpaikka, niin silloin se ois ollu ihan eri, silloin 
olisin voinukin mennä, mitä siinä ois kerennyt, kaksi tai kolme kuukautta. Mutta siinä 
ois ihan uutta pitänyt etsiä, joten en sitten viitsinyt.”  

  



 

 

35 

Yleisin tunne työhön paluusta oli jännitys ja epävarmuus. Vakituinen työpaikka toi varmuu-

den päästä takaisin työmarkkinoille, mutta ei poistanut ilman voimassa olevaa työsuhdetta 

olevien kanssa samaa huolta siitä, kuinka työelämässä tulee pärjäämään. Olemassa ole-

van työn työnkuva ja työajat alkoivat perhevapaan myötä mietityttää ja useammalla oli ai-

komuksena mahdollisesti vaihtaa työnantajaa tai hakea muunlaista työtä. Ne, joilla ole-

massa olemaan työsuhdetta ei ollut, miettivät, kuinka tehdä itsensä jälleen mielenkiin-

toiseksi työmarkkinoilla. Työhakua vaikeuttaviksi tekijöiksi mainittiin esimerkiksi CV:n ja 

työhakemuksen sisällön laatiminen mielenkiintoiseksi vähäisesti käytössä olevalla sisäl-

löllä sekä lasten lukumäärän ilmeneminen työnantajalle. Epävarma työtilanne ja puuttuva 

työpaikka saattoivat ahdistaa niin paljon, ettei sitä halunnut edes ajatella. Pitkän poissa-

olon aikana työelämä on voinut muuttua radikaalistikin: entistä työpaikkaa ei välttämättä 

ole enää olemassakaan, mikä tarkoittaa myös tärkeiden esimieskontaktien katoamista 

(kts. 3.4 Kauppinen & Raitanen 2012). Jännitystä ja ahdistusta voisi vähentää haastatelta-

vien mukaan esimerkiksi pitkältä perhevapaalta palaavien kursseilla, jossa oman alan am-

mattitaitoa päivitettäisiin. Toisten mielestä yhteiskunta taa sei voi tehdä mitään vähentääk-

seen ikäviä tunteita, vaan ne on kohdattava itse olemalla aktiivinen ja pyrkiä verkostoitu-

maan.  

 

“Se, että olen ollut niin kauan pois, mut pitäis kouluttaa, oli se työ mikä tahansa. Mi-
ten mä saa tehtyä mun hakemuksesta ja CV:stä niin mielenkiintosen, että joku nä-
kee sen potentiaalin, että toi kannattais ees pyytää haastatteluun?”  
  

Usealla haastateltavista, ja erityisesti niillä, jotka työskentelivät terveydenhoitoalalla, oli 

syvä huoli oman ammattitaitonsa rapistumisesta, joka sai tulevan työnhaun tuntumaan 

epämiellyttävältä ja pelottavalta. Tämä epävarmuus saattoi ajaa ajatuksiin hakeutua täysin 

toiselle alalle.   

 

Kaikki työelämään takaisin palaavat olivat peloissaan siitä, kuinka yhdistää työ- ja perhe-

elämä. Esiin nousivat huoli lasten päivien pituudesta, yhteisen ajan riittävyydestä sekä 

keskittymiskyvystä sen hetkiseen tekemiseen huolehtimatta toisesta. Kaikki heistä toivoi-

vat osa-aikatyön mahdollisuutta.  

  

“Lähinnä miettii sitä kolmivuorotyötä, et on esim. riski, että oon joulun töissä. Ei se 
aiemmin haitannu, kun ei ollu lapsii, mut nyt niinkun haluunko olla juhannuksena tai 
vappuna töissä tai syntymäpäivänä. Et jos mä oon vuorotyössä, niin siinä on riski, et 
mä missaan jotain heille tärkeitä päiviä.”  

 

Perhevapaalla perhelähtöisyys koettiin erittäin tärkeäksi. Puolisoiden tuen lisäksi haasta-

teltavat saivat tukea muulta lähipiiriltään vaihtelevasti. Useimmin haastateltavan omat 

vanhemmat tukivat pitkää perhevapaata, kun taas puolison vanhemmat sekä muu haasta-

teltavan lähipiiri saattoivat ihmetellä sitä.  
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Kaikki haastateltavat mainitsivat perhevapaalla olon eduksi sen tuoman vapauden. Perhe 

yhdessä voi päättää päivän kulun, eikä mihinkään ole kiire. Arjen pyörittäminen työssä-

käynnin ohella tuntui haasteelliselle, eikä se houkutellut ketään. Etenkin, kun lapsia on 

useampi, valmistautuminen sekä matkat päivähoitoon ja kouluun toisivat lapsien päivään 

helposti lisäpituutta sekä koko perheelle stressiä toimia tarkassa aikataulussa. Pahim-

massa tapauksessa lapset joutuisivat eri päiväkoteihin ja mahdollinen työpaikka löytyy ai-

van eri suunnalta. Juuri yhteinen aika tuntui haastateltavista tärkeältä: yhteiset hetket per-

heen kesken sekä erityisesti ne harvat kahdestaan puolison kanssa, jäisivät taka-alalle, 

jos arkeen pitäisi mahduttaa vielä työ.  

  

“Ja miten itse pystyy keskittymään töihin, kun huolehtii neljän lapsen asioista. Miten 
mä hallitsen kaiken, jos mä oon 40 h viikossa töissä?”  
   

Yhteiskunta vaikuttaa osaltaan äitien pysymiseen perhevapaalla. Perhevapaa pitenee 

myös siksi, ettei lapsia ei haluta laittaa päivähoitoon. Se johtuu useista syistä, kuten tunne 

lapsen liian aikaisesta kehitysvaiheesta, perheen tietystä elämäntilanteesta sekä vahvim-

pana, tunteesta tarjota parempi arki. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että heidän 

lastensa on parempi olla kotona kuin päivähoidossa. He uskoivat, ettei julkinen tai yksityi-

nen varhaiskasvatus ei toisi heidän lapsilleen mitään, mitä he eivät itse pystyisi tarjoa-

maan. Päivähoidon epäkohdiksi haastatteluissa nousivat vaikeasti saatavat hoitopaikat, 

henkilökunnan jaksaminen sekä toimintatiloihin liittyvät seikat, kuten sisäilmaongelmat.  

   

“Paitsi se, että haluan olla lasten kanssa kotona, niin oikeesti uskon, että mä oon pa-
rempi varhaiskasvattaja ilman mitään koulutusta, koska olen läsnä. Tottakai tuon 
ikänen tarvitsee vuorovaikutusta ja virikkeitä ja mä pystyn niitä antamaan ja olen täy-
sin kykenevä ja pystyvä vanhempana ja oon läsnä. Uskon että siitä hyötyy paljon 
enemmän, kun isossa stressaavassa ryhmätilanteessa.”  

  

Yhteiskunta tarjoaa ilmaisia palveluja lapsiperheille, jotka näyttelevät merkittävää osaa 

siinä, että äidit jaksavat hoitaa kotona lapsiaan ja lapset puolestaan olla kotihoidettuina. 

Kaupungin tai seurakunnan tarjoamia palveluja, kuten perhe- ja musiikkileikkikerhoja, käy-

tettiin paljon. Suurin osa kertoi niiden olevan tärkeä osa arkea ja verkostoitumismahdolli-

suuksia, joista sekä lapsi että aikuinen saivat tarvitsemaansa sosiaalista vuorovaikutusta. 

Kerhoissa ja muskareissa käydään usein yhdessä lapsen kanssa, mutta useat kaupungit 

tarjoavat myös yli 2-vuotialle lapsille ilmaista kerhotoimintaa ilman aikuista, 2-3 kertaa vii-

kossa muutaman tunnin ajan. Erilaiset kerhot toivat siis sisältöä ja rutiineja päivään sekä 

usein myös pienen vapaahetken vanhemmalle. Eniten tukea ja ymmärrystä he kokivat 

saaneensa juuri muilta kotiäideiltä, joiden kanssa kerhoissa usein on tutustuttu. Vertais-
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tuen avulla kotiäitiys on saanut lisää syvyyttä ja merkityksellisyyttä. Myös ilmainen joukko-

liikenne Helsingin alueella sai paljon kiitosta, ja oli jopa ehto sille, että jaksaa olla kotona, 

koska se mahdollistaa aktiivisen elämäntyylin lasten kanssa.  

 

Taulukko 5. Yhteenveto työhönpaluuta estävistä tekijöistä 
 

 

 

Loppujen lopuksi, syy pitkälle perhevapaalle on aina lapsien ja koko perheen edun tavoit-

telussa.  

  

“Jos ois mahdollista, niin oisin vaikka koko loppuelämän kotiäiti. Oma äiti on ollut 
paljon kotona, kun sairastanut pitkään.”  
  
“Mutta tuntuu, että siinä on se leima, oon vielä itse just se tilastoäiti, että ei ole kou-
lutusta ja olen pitkään kotona, oon kuitenkin aika älykäs ja tiedostava tyyppi. En ole 
kotona siksi, että mulla ei oo koulutusta vaan siks, koska haluan.”  
  
“Just toi Helsinki-lisäkin, siitä puhutaan, että se passivoi äitejä kotiin. No voi olla, 
mutta itse en tunne kyllä yhtään äitiä, joka jäis kotiin, koska ei jaksa mennä töihin, 
vaan enemmän niitä, jotka on tehneet sen arvovalinnan, että ovat kotona, koska ha-
luavat olla sen lapsen kanssa kotona. Se passivoimisleima tuntuu hankalalta töihin 
paluun kannalta. Ajatteleeko mahdollinen työantaja, että tässä on kotihoidontuen 
passivoima äiti, joka on elelly rahoiks 500 eurolla kuukaudessa? Se tuntuu siinä vai-
keelta. Ja enhän mä työhaastattelussa pääse kertomaan, miten paljon mä rakastin 
olla lasten kanssa kotona”.  
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6 Pohdinta  

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen johtopäätökset, pohditaan työn keskeisimpiä tulok-

sia ja arvioidaan opinnäytetyön luotettavuutta sekä opinnäytetyöprosessia. 

 

6.1 Johtopäätökset  

Opinnäyte työssä oli tarkoitus selvittää, mitkä tekijät edesauttavat ja estävät työhön palaa-

mista äideillä, jotka ovat olleet pitkään perhevapaalla. Lisäksi pyrittiin selvittämään niitä 

kokemuksia työelämästä ja perhevapaasta, jotka vaikuttaisivat työhön paluuseen.  

  

Tutkimuksessa suurin osa annetuista vastauksista puolsivat kotiin jäämistä eli olivat haas-

tateltavien näkökulmasta työhönpaluun kannalta estäviä tekijöitä. Ne haasteet, joita perhe, 

lähipiiri ja yhteiskunta aiheuttivat, ratkaistiin yleensä muilla keinoilla, kuin perhevapaan 

katkaisemisella. Haastatellut äidit ovat valmiita joustamaan urassaan tekemällä esimer-

kiksi osa-aikaista työtä. He elivät niukasti säästöjen, puolison tulojen ja yhteiskunnan tu-

kien varassa, jotta saivat olla kotona lasten kanssa.  

  

Tärkein työhön palaamista estävä syy oli lasten ja perhe-elämän arvostaminen. Haastatel-

tavat halusivat kotihoidolla ajaa lastensa etua ja perheen oikeutta viettää aikaa yhdessä. 

Perheen vapaampi elämäntyyli ja stressittömämpi arki nostivat vastaajien henkistä elä-

mänlaatua ja tasapainottivat vilkasta lapsiperhearkea. Haastateltavista oli hyvin tärkeää 

olla lastensa arjessa mukana ja nähdä heidän kehityksensä. Arvopohjaiset syyt perheva-

paalle eivät katsoneet vastaajien taustaa: koulutustaustalla, työsuhteen olemassaololla tai 

puuttumisella sen enempää kuin sosioekonomisella asemallakaan ei ollut ideologisesti ly-

hentävää vaikutusta perhevapaaseen. Tässä tutkimuksessa ei tosin liitetty varsinaista per-

hevapaan pituutta haastattelijoiden taustatekijöihin, koska perhevapaan kokonaispituus oli 

saatavilla vain yhdestä haastateltavasta. Tutkimuksessa arvioitiin ainoastaan sitä, vaikut-

taako tekijä tietty tekijä haluun palata töihin, vai ei. (Vrt. 3.1 Haataja & Juutilainen 2014, 

10-13; Salmi, Närvi 2017; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.)  

  

Talous oli monille merkittävä osa perhevapaakeskustelua, mutta tutkimusperheissä se ei 

juurikaan vaikuttanut perhevapaan pituuteen. Tulokseksi voidaan todeta, ettei taloudelli-

nen tilanne ei edistänyt tai estänyt työhön paluuta, vaikka se nousi merkittävästi esille 

haastatteluvastauksissa. Ainoa konkreettisesti perhevapaata lyhentävä syy oli taloudelli-

nen ahdinko, joka toki heijastuu perheen sosioekonomiseen asemaan. Työhön palaamista 

voivat edistää tiukan taloudellisen tilanteen lisäksi oman ajan saaminen ja mahdolliset uh-

kakuvat puolison työttömyydestä tai terveydentilasta. Taloudellisesti vaikeaakin tilannetta 
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kestettiin perhevapaan mahdollistaman elämäntyylin vuoksi. Vaikka taloudellinen tilanne 

ei nousekaan arvojärjestyksessä kovin korkealle, vaikuttaa se suoraan perheiden arkeen. 

Moni kertoi elävänsä niukasti ja jättäneensä muun muassa matkustelun, mutta ei kokenut 

sitä ylitsepääsemättömänä ongelmana. Tyytyväisimpiä taloudelliseen tilanteeseen oltiin 

luonnollisesti äitiysrahakaudella ja vanhempainvapaalla, jolloin maksetaan tulosidonnaista 

hoitotukea. Kun siirrytään kotihoidon tukeen, korvauksen määrä tippuu usein merkittä-

västi. Helsingin kaupungin maksaman kuntalisän poistuminen yli 2-vuotialta kotihoidetta-

vilta lapsilta oli tässä tutkimuksessa ainoa taloudellinen pakote työhön palaamiselle (kts 

3.3 mm. Kauppinen & Raitanen 2012; Närvi 2017, 92; Salmi ym. 2009).   

  

Kokemukset työelämästä ennen perhevapaata tai sen aikana vaikuttivat ajatuksiin työhön 

paluusta vaihtelevasti. Toiset kokivat työelämän erittäin stressaavaksi ja raskaaksi, jolloin 

työhön palaaminen tuntui painostavalta. Toiset taas olivat innoissaan ja kertoivat löytä-

neensä oman alansa ja heille ajatus työelämään palaamisesta oli positiivisempi. Lähes 

kaikki kokemukset perhevapaalla olosta taas puolsivat kotiin jäämistä. Kaikki vastaajat 

nauttivat perhevapaalla olosta, ja useat olisivat halunneet jatkaa perhevapaata kauemmin, 

kuin siihen asti, että nuorin lapsi täyttää kolme (kts. 3.4 Närvi 2017, 79-81). Näitä koke-

muksia merkittävämmäksi nousi kuitenkin kokemus työelämään paluun haasteista. Pitkä 

perhevapaa romahduttaa usein tunteen omasta osaamisesta ja jännitys pärjäämisestä 

vaikuttaa huomattavasti ajatuksiin omaan työpaikkaan palaamisesta tai ylipäätään työllis-

tymisestä. Konkreettisesti pelkoa aiheutti työhakemuksen ja CV:n laatiminen sekä oma 

asema työmarkkinoilla.  

 

6.2 Keskeiset tulokset 

Arvomaailman muuttaminen on hankalaa, eikä lasten ja perhe-elämän tärkeimmäksi ar-

vottamisessa ole mitään väärää. Koska kyseessä on liiketalouden koulutusohjelman opin-

näytetyö, tässä kappaleessa pohditaan keskeisimpiä tuloksia siitä lähtökohdasta, että äidit 

halutaan työelämään. 

 

Kuten tuloksista voi päätellä, pitkän perhevapaan mahdollistamiseksi voidaan elää talou-

dellisesti tiukalla ja luopua monesta muusta asiasta, jotka saattaisivat mahdollistua kah-

den ihmisen palkan myötä. Syyt pitkille perhevapaille ovat usein arvomaailmassa, mutta 

kynnyksen madaltaminen työelämään voisi silti aikaistaa paluuta. Siksi kannattaisikin 

puuttua juuri niihin asioihin, joita pitkällä perhevapaalla olevat pelkäävät eniten. Työpaik-

kojen ja yhteiskunnan tulisi muuttaa suhtautumistaan pitkään poissaolleista ja osa-aika-

työstä. Niiden pitäisi tukea äitien ammattitaidon ylläpitämistä perhevapaana aikana sekä 
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turvata osaaminen työhön palatessa. Näin vältytään työntekijän epävarmuudelta ja saa-

daan tehokkaampi ja tuottavampi työntekijä heti työhön palaamisen alussa. Myös perheen 

ja työn yhdistämiseen tarvitaan lisää työkaluja ja lyhennettyä työaikaa tuoda huomatta-

vasti enemmän esille. Kun äidit työmarkkinoilla tuntevat tulleensa kuulluksi ja heidän elä-

mäntilanteensa ymmärretyksi, ovat he varmasti tyytyväisemipä sekä sitoutuneempia työn-

antajaansa ja työhönsä. Myös se, että moni pitää mahdollisuutena myös uuden työpaikan 

hakemisen tai opiskelun (kts. kuvio 5 Närvi 2017, 97), tuntuu epäreilulta ja turhauttavalta 

työnantajan näkökulmasta. Jos työpaikkaa on pidetty sijaisuudella viisikin vuotta, eikä per-

hevapaalla olija tule edes takaisin, tuntuu se resurssien hukkaan heittämiseltä, joten äidin 

paluuseen kannattaa todella panostaa.  

 

Vaikka osa-aikatyö vaikuttaa naisten työmarkkina-asemaan ja pitkällä aikavälillä uraan ja 

eläkkeisiin, haastattelujen perusteella nämä äidit eivät välitä rakenteellisista tai kauaskan-

toisemmista seurauksista, vaan tahtovat elää arkeaan lasten ehdoilla. Rakenteellista muu-

tosta vaikeuttaa se, että vaikka äideille mahdollistuisi osa-aikatyön tekeminen arkisin toi-

mistotyöaikaan, he eivät halua laittaa lapsiaan päivähoitoon liian pieninä. Äidit siis saatta-

vat ohjautua yhteiskunnan epäedullisemmaksi luokitteleville työajoille omasta tahdostaan, 

jotta lasta ei tarvitse vielä viedä hoitoon. Syynä tähän oli muun muassa kuntien kärjistynyt 

päivähoitotilanne, jonka parantamiseen taas tarvittaisiin resursseja varhaiskasvatuksen 

henkilöstöön ja tiloihin. Haastateltavat kokivat nimittäin tarjoavansa kotihoidolla lapselle 

laadukkaampaa kasvatusta, kuin vaikeasti saatavat, työntekijöiden uupumuksen ja sisäil-

maongelmien rasittamat kunnalliset hoitopaikat. Näiden asioiden parantamisen ohella päi-

vähoidon joustavuutta tulisi lisätä, jos äitien työllisyyttä halutaan lisätä. Osa-aikatyön teke-

minen ja kynnyksetön yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa voisivat lisätä äitien kynnystä 

palata työelämään.  

  

Työtä naisten työmarkkina-aseman tasa-arvoistamiseen on paljon. Osan jarruttelusta te-

kevät äidit itse sillä, että haluavat säilyttää oikeutensa olla pitkään kotona lasten kanssa, 

eivätkä välttämättä jakaa perhevapaaoikeuttaan puolisonsa kanssa. Mutta jos tarkastel-

laan esimerkiksi naisten työsuhteiden määräaikaisuuksia (kts. 2.1 Tilastokeskus 2019d.) 

tulee se jatkumaan luultavasti niin pitkään, kun segregaatio vallitsee Suomen työmarkki-

noilla. Naisten määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä verrattuna miehiin selittynee ala-

orientoisuneisuudella. (kts. 2.2 Kattelus & Jokinen 2017, 46-47; Tilastokeskus 2016, 50.) 

Esimerkiksi juuri kaupanalalla, jossa perheenperustamisikäisiä naisia on paljon, perheva-

paista aiheutuneita naisten sijaisuuksia hoitavat pääosin toiset naiset, joka aiheuttaa nais-

ten työllisyydelle tietynlaisen kierteen. Pitkät perhevapaat ovat siis äidin ja lapsen kannalta 

tärkeä mahdollisuus, naisen työmarkkina-aseman kannalta taas heikentävä tekijä. Tasa-
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arvoistaminen on erittäin monimutkainen prosessi, jossa muutosta vaativat monet eri ta-

hot. On kuitenkin erittäin tärkeää, että tasa-arvoiset työmarkkinat ja niiden kohentaminen 

ovat esillä, unohtamatta kuitenkaan äidin oikeutta olla kotona. 

   

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja opinnäytetyöprosessin arviointi  

Tieteellisen tutkimuksen yleiset luotettavuusmittarit ovat validiteetti ja reliabiliteetti. Validi-

teetti mittaa sitä, mitataanko tutkimuksessa sitä, mitä pitikin, eikä se sisällä systemaattista 

virhettä. Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa tulosten pysyvyyttä. Se ker-

too mittauksen kyvystä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia riippumatta siitä, kuka tutkimuk-

sen suorittaa tai millä toistokerralla tulokset saadaan. Nämä termit liitetään kuitenkin 

useimmiten kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. Tutkimustilanteen vakioiminen 

on nimittäin käytännössä mahdotonta silloin, kun tarkastellaan ihmisten toimintaa, käyttäy-

tymistä sekä ajattelua ja siksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen on haas-

tavaa. (Kananen 2017, 173, 175; Vilkka 2015, 193-194.)  

  

Tutkimuksessa tehdyt haastattelut voitaisiin kyllä toistaa ja vastaukset olisivat varmasti sa-

mankaltaisia, jos ne tehtäisiin uudelleen nyt. Ajan myötä vastaukset eivät tosin välttämättä 

olisi enää samoja, koska kokemuksia on tullut lisää, lapset ovat kasvaneet, taloudellinen 

tilanne voinut muuttua ja osa ehkä palannut töihin. Perhevapaauudistuksia ajetaan koko 

ajan eteenpäin ja media kirjoittaa niistä sekä kotiäitiydestä jälleen uusia artikkeleita eri nä-

kökulmin, jotka saattavat vaikuttaa haastateltavien kokemuksiin ja mielipiteisiin. Myös vas-

tausten tulkitsemisessa tulisi varmasti tutkijakohtaisia eroja. 

  

Opinnäytetyön suunnittelu eteni hyvin ja aikataulussa, mutta toteutuksessa olisi pitänyt 

kiinnittää huomiota enemmän nauhoitusvälineen luotettavuuteen. Puolikkaan haastattelun 

uusiminen tuskin vaikuttaa romahduttavasti koko tutkimuksen lopputulokseen. Analysoin-

nissa teorian tukena oli vahva omakohtainen kokemus, jolloin täytyi olla taitoa myös erot-

taa nämä kaksi. Analysoitavat vastaukset käytiin useasti läpi ja samalla täytyi pohtia aktii-

visesti sitä, ettei tuo liikaa omaa näkemystään tuloksiin. Tulosten hyödynnettävyys suu-

remmassa mittakaavassa saattaa olla vähäinen, mutta samanlaisesta tutkimuksesta voisi 

olla hyötyä niille, jotka haluaisivat tehostaa pitkällä perhevapailla olleiden työhönpaluuta, 

kuten yksittäisille yrityksille tai esimerkiksi Helsingin kaupungille työnantajana.  

  

Haastatteluja tehtiin seitsemän, joilla voidaan ajatella täytettävän tutkimuksen saturaatio. 

Tässä yhteiskunnallisessa ajanhetkessä ja voimassa olevalla lainsäädännöllä ja etuuskäy-

tännöllä tuskin uutta tietoa oli tullut, vaikka haastatteluja olisi tehty enemmän. Uskotta-
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vuutta tuloksille lisää haastateltujen määrän lisäksi heidän hyvin erilaiset taustansa. Yleis-

tettävyyttä arvioidessa voidaan todeta, että samankaltaisia ajatuksia ja kokemuksia on 

varmasti valtaosalla samassa tilanteessa olevilla äideillä, koska ajatusten ja kokemusten 

kirjo oli haastattelujen mukaan laaja.   

  

Opinnäytetyöprosessi pitkittyi vaikean elämäntilanteen myötä. Kanasen (2017, 95) mu-

kaan esimerkiksi aineisto pitäisi analysoida mahdollisimman nopeasti, jotta ymmärrys ilmi-

östä kasvaisi ja tutkijalla nousisi esiin lisäkysymyksiä. Vaikka osan haastatteluiden litte-

roinnista ja analysoinnista suoritettiin huomattavasti jälkeenpäin, herätti se mielenkiinnon 

ja ymmärryksen aineistolle uudelleen. Opinnäytetyöprosessin avaaminen tauon jälkeen 

onnistui hyvin juuri olemassa olevan aineiston avulla ja viritti tunnelmaan uusia haastatte-

luja varten. Pitkittynyt opinnäytetyöprosessi saattoi vaikuttaa työn sisältöön jopa positiivi-

sesti, tietoperustan ja aineiston keräämiselle jäi enemmän aikaa ja aihetta tarkasteltiin eri 

näkökulmista ajanjakson pitkittyessä.  

  

Haastateltavien etsiminen oli haasteellinen prosessi, vaikka prosessissa hyödynnettiin 

useita eri kanavia. Talvella 2019 näytti, että haastateltavien määrä jää viiteen, mutta yht-

äkkiä yhteydenottoja tulikin vielä lisää. Haastattelujen tekeminen oli erittäin mielenkiin-

toista ja tapaamiset miellyttäviä. Haastattelukohtaamiset tuntuivat luonnollisille ja kaikkien 

haastateltavien kanssa yhteinen sävel löytyi helposti, vaikka suurin osa heistä oli tutkijalle 

tuntemattomia. Kirjoitusprosessi eteni kutakuinkin aikataulun mukaisesti, vaikka perheen 

sairastelu toi välillä haasteita tähänkin.   

  

Opinnäyteprosessi sujui kaikesta huolimatta hyvin ja yhteystyö opinnäytetyöohjaajan 

kanssa saumattomasti. Tutkimuksen aihe kumpusi opinnäytetyön tekijän omasta elämän-

tilanteesta. Työstä poissaolo on muutamaa kuukautta alle kolmen vuoden mittainen ja jo 

siinä ajassa on syntynyt paljon ajatuksia ja tunteita itsestään, urastaan sekä omasta työ-

markkina-asemastaan. Tutkimusta oli erittäin mielenkiintoista tehdä ja se oli hyvin opetta-

vaista. Opinnäytetyön tekijä on toteuttanut jo aiemmin korkeakoulun laadullisen opinnäyte-

työn, joten prosessi oli tuttu. Koen, että erityisesti haastattelutaidot ovat kehittyneet edelli-

seen kertaan nähden. Erityisen kiinnostavaa tämän työn tekemisessä oli tutustua syvem-

min naisten ja äitien asemaan työmarkkinoilla, ja muuttaa aiemmat kahvipöytäkeskustelut 

eksaktiksi tiedoksi. Oli hälyttävää huomata, miten heikko asema äideillä isiin verrattuna 

työmarkkinoilla on ja halu taistella henkilökohtaisesti niitä vastaan kasvoi.  
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Liitteet 

Liite 1. Perhevapaat ja korvaukset 

 
(Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.)  
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Liite 2. Haastatteluteemat  

Taustatiedot  

  

 Ikä, koulutus, ammatti/työsuhde ja työtehtävät, lapsien määrä ja iät, vuodet poissa työ-

elämästä  

 Onko sinulla vakituinen työpaikka, kuinka kauan olet työskennellyt ko. työpaikassa?  

 Millainen on ja on ollut puolisosi työelämätilanne perhevapaasi aikana?  

 Oletteko jakaneet perhevapaaoikeuttanne puolisonne kanssa?  

 Menevätkö lapset hoitoon/kouluun?  

  

Perhevapaakokemus  

 

 Kerro perhevapaa-ajastasi, millainen perhevapaa on ollut sinulle kokemuksena? 

(Eli millaisena olet kokenut sen, että olet kotona lasten kanssa?) Millaisia ajatuksia 

siitä?  

 Millaisia kannustimia koet olevan perhevapaalla olon suhteen  

o oman perheen  

o yhteiskunnan  

o sosiaalisen ympäristön osalta?  

 Millaisia haasteita koet olevan perhevapaalla olon suhteen  

o oman perheen  

o yhteiskunnan  

o sosiaalisen ympäristön osalta?  

 

Paluu työelämään  

  

 Miten toivot työhön paluun etenevän?  

 Millaisena koit työelämän ennen perhevapaata?  

 Millaisia kannustimia koet olevan työhön paluun suhteen  

o oman perheen  

o yhteiskunnan  

o sosiaalisen ympäristön osalta?  

 Millaisia haasteita koet olevan työhön paluun suhteen  

o oman perheen  

o yhteiskunnan  

o sosiaalisen ympäristön osalta?  

 Millaisia tunteita työhön palaaminen sinussa herättää?  

 Mitä työpaikka tai yhteiskunta voisi tehdä helpottaakseen paluuta?  

  

Työhön palanneelle 

 

 Miten työhön paluu on sujunut? Miten sinut on perehdytetty, otettu vastaan työyh-

teisössä? Miltä paluu tuntui?  

  
  


