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Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoitus on kuvata perheiden pärjäämistä poikkeusti-

lan aikana. Sähköinen kysely oli suunnattu MLL:n asiakkaille eli lapsiperheiden vanhemmille, 

jolloin tutkimus tuottaa uutta ja tuoretta tietoa tukemaan MLL:n toimintaa tällä hetkellä val-

litsevan epidemian aikana, jonka aiheuttajana on uusi koronavirus covid-19. Uusi koronavirus 

ilmaantui Kiinassa talvella 2019 ja levisi pandemiaksi keväällä 2020. Virus on harvinaisempi 

siitä, että se voi aiheuttaa kuolemaan johtavia vakavia infektioita. Uuteen virukseen ei ole 

vielä olemassa lääkitystä tai rokotetta, jonka vuoksi se on korkean tason uhka terveydelle.  

 

Perheen määritelmä on hyvin monimuotoinen, mutta tavallisimmin se rakentaa lapsen ensim-

mäiset ihmissuhteet ja kasvuympäristön kasvulle ja kehitykselle. Vanhempien hyvin-vointi on 

suoraan yhteydessä lapsen hyvinvointiin. Perhetalo Keltasirkku on Järvenpäässä sijaitseva 

MLL:n avoin kohtaamispaikka lapsille ja vanhemmille. Keltasirkku tarjoaa perheille mm. mo-

nenlaista ohjattua toimintaa, asiantuntijavierailuja, leikkimahdollisuuksia, arjen irtiottoa, 

hengähdystaukoa ja mahdollisuuden tutustua alueen muihin lapsiin ja vanhempiin.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa vanhempien kokemuksista, perheiden jaksamisesta 

ja tuen tarpeesta. Tutkimuksen tuloksia pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa monin eri 

tavoin. Opinnäytetyön yhteistyökumppani on pystynyt hyödyntämään tuloksia toiminnassaan 

heti tutkimuksen kyselyn sulkeuduttua. Yhteistyökumppanin antamassa palautteessa kerrot-

tiin, kuinka he saavat tuloksista tietoa lapsiperheiden tilasta ja uusien Facebook-sivujen toi-

mivuudesta. Tuloksia on tarkoitus myös hyödyntää tulevan syksyn toimintaa suunniteltaessa ja 

tukea kohdennettaessa.  

 

Tuloksista tuli ilmi kuinka paljon pandemia ja Suomen koronatoimenpiteet kuormittivat kyse-

lyyn vastanneita äitejä. Omasta jaksamisestaan ja omasta terveydestään oltiin lievästi huolis-

saan tai sitä ei osattu arvioida. Enemmän oltiin huolissaan jaksamisesta kuin terveydestä. 

Ajan riittämättömyys jakautui perheissä tasaisesti, mutta kuitenkaan heillä ei sen lisäksi ollut 

tarpeeksi omaa aikaa rentoutumiseen. Sosiaalinen elämän koettiin lievästi tai hyvinkin paljon 

rajoittuneen poikkeustilan myötä. Samoin vertaistuelle koettiin tarvetta. Poikkeustila toi use-

alle perheelle enemmän yhteistä aikaa, mutta vietetyn ajan laatua ei osattu arvioida. Aikaa 

on voitu viettää yhdessä, mutta täysin eri asioita tehdessä. Moni vastanneista totesi myös las-

ten kanssa vietetyn ajan rankaksi. Näin ollen näyttää Perhetalo Keltasirkun sekä Kerava me-

talon tarjoama tuki ja arjen irtiotto olleen paikallisille perheille tärkeää ja tarpeellista jo en-

nen pandemia aikaa. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to describe the wellbeing of families with small 

children during a state of emergency. The electronic survey was aimed at clients of MLL that 

means parents with small children. The study will provide new and up-to-date information to 

support MLL's activities during the current epidemic time caused by the new coronavirus 

Covid-19. The new coronavirus first appeared in China in the winter of 2019. It spread as 

global pandemic in the spring of 2020. The virus is rarer because it can cause fatal serious 

infections. There is not yet any medication or vaccine for the new virus, which makes it a 

high-level threat to health. 

 

The definition of family is very diverse. Family usually builds the child's first human 

relationships and en-vironment for growth and development. The wellbeing of parents is 

directly related to the wellbeing of children. Perhetalo Keltasirkku is MLL's open meeting 

place for parents and their children in Järvenpää. Keltasirkku offers families a wide range of 

guided activities, expert visits, play opportunities, a break from everyday life and the 

opportunity to get to know other parents and their children in the area, among other things. 

 

The aim of this study was to obtain information about how the families were coping with the 

situation and their need for support and help. The results of the research can be utilized in 

many ways in the future. The thesis partner would be able to utilize the results in their 

activities as soon as the research survey is closed. The feedback from the work life partner 

explained, how they got new information about the situ-ation of families with small children 

and the functionality of their new Facebook pages. The results will also to be used in planning 

activities for next autumn and with targeting support. 

 

The results indicate how much the pandemic and the Finnish corona measures burdened the 

mothers. There was a slight concern about coping with daily life and about their health. The 

second largest group could not evaluate their concern. However, there was more concern 

about endurance than health. The time and particularly the lack of time was evenly 

distributed among the families. Still they all did not have enough own time to relax. Social 

life was experienced as a little or a lot restricted because of state of emergency. There was 

also a need for peer support. The state of emergency brought more time to spend together 

for several families, but the quality of the time was hard to evaluate. It might have been 

possible to spend time together, but still doing completely different things. Many also noted 

that the time spent with children as hard. Hence, the support provided by Perhetalo 

Keltasirkku and the Kerava me-talo, seems to have been important and necessary for local 

families even before the global pandemic. 
 

Keywords: family, wellbeing, pandemic 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni on määrällinen kysely perheiden hyvinvoinnista, joka toteutettiin keväällä 

2020, vallinneen Suomen poikkeustilan aikana. Tutkimuksessa ei mitata kokonaisvaltaista hy-

vinvointia vaan keskitystään tutkimaan perheiden voimavaroja, jaksamista ja huolenaiheita. 

Opinnäytetyöni aihe ja toteutus muuttuivat moneen kertaan kyseisen poikkeustilan aiheutta-

neen pandemian vuoksi.  

Talvella 2019, koronavirus covid-19 löytyi kiinassa ja lähti leviämään vauhdilla ympäri maa-

palloa. Tauti levisi muutamassa kuukaudessa ympäri maapalloa ja on aiheuttanut runsaasti 

kuolemantapauksia. Maaliskuussa 2020 koronavirus julistettiin pandemiaksi (Kokkonen & Myö-

hänen 2020). Kuukauden vaihteessa Suomessa julistettiin poikkeustila hidastamaan koronavi-

tuksen leviämistä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020), jonka vuoksi julkisia toimipaikkoja, ku-

ten kouluja, kirjastoja, museoita ja järjestöjen toimipisteitä suljettiin. Näin ollen työt muut-

tuivat etätöiksi ja opinnäytetyöni toteutuminen oli mahdotonta. 

Opinnäytetyöni kolmantena suunnitelmana oli toteuttaa joko laadullinen tai määrällinen kyse-

lytutkimus lapsiperheille. Yhteistyökumppanini toiveena oli hyvin nopeasti täytettävä kysely-

lomake, joka ajallisesti kestäisi noin vartin verran, jolloin päädyimme määrälliseen sähköisen 

kyselytutkimuksen luomiseen. Heillä on aikaisemminkin ollut tämän tyylisiä kyselyitä käytös-

sään. Kysely oli käytännönsyistä suunnattu pienten lapsiperheiden vanhemmille, koska he oli-

vat se taho, joka kyselyn pystyi täyttämään. Kohderyhmänä olivat siis edelleen Mannerheimin 

lastensuojeluliiton asiakkaat eli vanhemmat ja heidän pienet lapsensa. Tarpeena oli tietää 

miten perheet jaksavat poikkeusoloissa. Asiakkaiden ja perheiden siirryttyä julkisista tiloista 

kotioloihin poikkeustilan vuoksi. Tiedon avulla voidaan tarjottua apua kohdentaa paremmin. 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoitus on kuvata perheiden pärjäämistä poikkeustilan ai-

kana. Samalla kuvataan myös hieman MLL:n yksiköiden poikkeusajan toimintaa. Kysely on 

suunnattu MLL:n asiakkaille eli lapsiperheiden vanhemmille, jolloin tutkimus tuottaa uutta ja 

tuoretta tietoa tukemaan MLL:n tämän hetkistä toimintaa. Tutkimuksella on useampi tutki-

muskysymys, jotka ovat: ”miten lapsiperheiden vanhemmat kokevat oman jaksamisensa ar-

jessa?”, ”minkälaisia huolia lapsiperheiden vanhemmilla on?”, sekä ”mihin lapsiperheet kai-

paisivat ja toivoisivat apua?”.  

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa perheiden jaksamisesta ja tuen tarpeesta. Tutki-

muksen tuloksia pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa monin eri tavoin. Opinnäytetyön 

yhteistyökumppani, Mannerheimin lastensuojeluliitto, pystyy hyödyntämään tuloksia toimin-

nassaan heti saatuaan alustavat tulokset kyselyn sulkeuduttua. 
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2 Lapsiperheiden hyvinvointi 

Opinnäytetyöni liittyy vanhemman ja lapsen yhteisen ajan ja paikan tutkimiseen. Perheet 

viettävät enemmän yhteistä aikaa kotona poikkeustilan vuoksi. Etätyöt ja etäopiskelut ovat 

muuttaneet perheiden arkea ja heidän yhdessä vietetyn ajan määrää. Vanhempien hyvinvointi 

on suoraan vaikutuksessa lapsen hyvinvointiin (Mykkänen & Böök 2017, 82). 

Vanhemmat ovat perhetyössä kaivanneet apua mm. itsetunnon vahvistamiseen, väsymykseen, 

jaksamiseen sekä toiveena vahvistaa perheen sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perheen-

jäsen välisiin suhteisiin halutaan vaikuttaa positiivisesti ja luoda yhteistä aikaa. Perheet ovat 

pohtineet mistä yhdessä nauttivat ja kuinka näitä hetkiä saisi lisää. (Häggman-Laitila, Rusko-

maa & Euramaa 2000, 28-31, 51-52.) Yhdessä perhetutkimuksessa huomattiin, että arjen pie-

net ilot ja rutiinit, kuten leipominen, perheateriat, siivoaminen ja lemmikkieläimet, toivat 

iloa ja emotionaalista turvallisuutta (Mykkänen & Böök 2017, 82). 

Opinnäytetyössä huomioidaan myös lapsen kasvuympäristöä. Ympäristöjä on luonnonvaraista 

ja ihmisen rakentamaa. Henkilökohtainen ympäristösuhteemme muodostuu kokemuksistamme 

ja sosiaalinen ympäristö tuottaa käsityksiä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 17-19.) Ympäris-

tön merkitys lapsen taitojen kehittymiselle on tärkeä sekä itse mahdollisuus tutustua erilaisiin 

ympäristöihin, joissa lapsi oppii havainnoiden ja kokemusten kautta. Lapsi käyttää havain-

noimiseen ja oppimiseen kaikkia aistejaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 77-79, 82.) Sosiaa-

linen kestävyys on toisista välittämistä ja kaikkien hyvinvointia (Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 37). 

 

2.1 Perhe 

Ensimmäiset ihmissuhteet ja kasvuympäristön lapsen kasvulle ja kehitykselle tavallisimmin luo 

lapsen perhe, joiden laatu ja turvallisuus ovat merkityksellisimpiä tekijöitä lapsen kasvulle ja 

kehitykselle. Lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat lapsen perheyhteisö ja per-

heen elämäntilanne. (Mykkänen & Böök 2017, 75.) 

Käsitteenä perhe on monimuotoinen. Sen määritelmä riippuu ajasta, paikasta ja määrittelijän 

näkökulmasta (Mykkänen & Böök 2017, 75). Yksiselitteistä perhe määritelmää ei ole, kun yksi-

löllä on oikeus määritellä perheensä itse. Perhemääritelmät ovat laajentuneet. Perheen eri 

jäsenillä voi jokaisella olla erilaiset näkemykset perheen rakenteesta. Biologinen ja juridinen 

määritelmän lisäksi on psykologista ja sosiaalista vanhemmuutta. Psykologinen vanhemmuus 

on tunneperäistä ja sosiaalinen vanhemmuus huolehtimista. (Vilén, Leppämäki & Ekström 

2008, 194-195.) Lapsella voi olla vain kaksi juridista vanhempaa, mutta sosiaalisia vanhempia 

voi hänellä olla enemmänkin kuin vain kaksi (Mykkänen & Böök 2017, 76). 
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Perhettä voidaan tarkastella lapsen hyvinvoinnin kannalta kolmesta näkökulmasta, jotka ovat 

yksilön kokemuksena ja tunteena, yhteisöllisenä rakenteena sekä kulttuurisena ihanteena. 

Perheiden monimuotoisuus näkyy myös perherakenteissa, joita on mm. ydinperhe, uusperhe, 

yhden vanhemman perhe ja sateenkaariperhe. (Mykkänen & Böök 2017, 76.) 

”Perhe merkitsee ihmisille muun muassa yhteenkuuluvuuden tunnetta, lähei-

syyttä ja turvaa. -- Perheen merkitystä on tutkittu myös lasten näkökulmasta, 

jolloin on korostunut perheenjäsenten yhdessä-oloajan tärkeys.” (Mykkänen & 

Böök 2017, 77.) 

Tutkimuksissa on huomattu, että lapset muodostavat perhettään juttelemalla, näkemällä sekä 

viettämällä aikaa perheenjäsenten kanssa. Lapset käyttävät kaikkia aistejaan tutustuessaan 

ihmisiin, kuten havainnoiden ulkonäköä, kasvonilmeitä, tuoksuja, ääniä ja kosketusta. Näiden 

avulla lapselle rakentuu tunne ihmisen läheisyydestä tai etäisyydestä sekä omasta tulkitsemi-

sesta perheenjäseneksi vai ei. (Mykkänen & Böök 2017, 77.) 

Jo pitkään on perheen keskeisimmäksi tehtäväksi nähty jälkikasvusta huolehtiminen, yhteis-

kuntaan sosiaalistaminen ja perinteiden siirtäminen. Lasten riippuvuutta aikuisista ja iän tuo-

man valtasuhteiden epätasaisuudella tarkoitetaan sukupolvisopismusta. Sukupuolisopimuksella 

taas tarkoitetaan sitä, että perheessä on ajateltu olevan omat tehtävänsä miehelle ja nai-

selle. (Mykkänen & Böök 2017, 77-78.) 

”Vanhempien hyvinvointi heijastuu suoraan vanhempi-lapsi-suhteeseen ja sitä kautta 

lapsen hyvinvointiin (Mykkänen & Böök 2017, 82)”. 

 

2.2 Hyvinvointi 

Hyvinvointi on arvo, joka on monimuotoinen ilmiö samoin kuin onnellisuus. Hyvinvointia voi 

tarkastella subjektiivisena hyvinvointina eli hedonistisesta näkökulmasta sekä eudaimonisti-

sena näkökulmasta. Erona on, että keskitymmekö yksilön minä-maailmaan vai yksilön lisäksi 

muita huomioivaan me-maailmaan. (Leskisenoja 2017, 35-37.) 

Subjektiivinen hyvinvointi tarkoittaa yksilön emotionaalista kokemusta ja kognitiivista arviota 

omasta elämästään. Käsitettä lähestytään näin hedonistisesta näkökulmasta. Korkean subjek-

tiivisen hyvinvoinnin omaava henkilö kokee vähän negatiivia tunteita, paljon positiivia tun-

teita sekä arvioi oman elämänsä ja eri elämänalueidensa osalta tyytyväisyyden suureksi. Näin 

ollen tavoitteena on negatiivisten tunteiden minimointi, ja mielihyvän ja positiivisten tuntei-

den maksimointi. Tällaiset onnellisuuden tunteet syntyvät tyypillisesti aistillisista nautinnoista 

ja mielihyvästä. Hyvinvoinnissa keskitytään huomioimaan henkilökohtainen onnellisuus. (Les-

kisenoja 2017, 35-36.)  
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Filosofisen, eudaimonistisen näkökulman hyvinvointi on enemmän kuin mielihyvää. Hyvin-

vointi perustuu henkilökohtaiseen kasvuun, omien arvojen mukaiseen elämään ja hyviin tekoi-

hin muita kohtaan. Todellinen onni löytyy siis inhimillisen potentiaalin hyödyntämisestä ja hy-

veellisestä elämästä. Hyvinvoinnissa keskitytään huomioimaan toisten ihmisten onnellisuus yk-

silön onnellisuuden lisäksi. Tarkastelu teorioita on olemassa useita. (Leskisenoja 2017, 36.) 

Henkisen terveyden jatkumolla kukoistaminen ja nuutuminen ovat hyvinvoinnin ääripäitä, joi-

den väliin asettuu kohtalainen henkinen terveys. Kukoistavat ihmiset ovat onnellisia, voivat 

hyvin, toimivat tehokkaasti ja menestyvät ihmissuhteissaan. Nuutuneiden ihmisten toiminta-

kyky on heikko, heillä on haasteita ihmissuhteissaan ja heidän hyvinvointinsa on alhaista. 

(Leskisenoja 2017, 37.) Hyvinvointimme perustan muodostavat siis myönteiset tunteet, jotka 

tuottavat positiivisia vaikutuksia ja tuovat esiin parhaan potentiaalimme. Myönteiset tunteet 

vahvistavat fyysistä toimintakykyämme, edistävät ihmissuhteitamme, nopeuttavat stressistä 

ja negatiivisista tunteista toipumista sekä vahvistavat positiivisen ajattelun ja optimisten 

asenteen kehittymistä. (Leskisenoja 2017, 38.) 

Erik Allardt kuvaa hyvinvointia kolmiulotteisena, having – loving – being, joiden lähtökohtana 

ovat inhimilliset tarpeet. Tämä hyvinvoinnin tarkastelutapa on hyvin resurssipohjainen, joka 

ottaa huomioon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. (Bardy 2009, 229.) Mielestäni Marjatta Bardy 

on tiivistänyt ja kiteyttänyt ulottuvuudet erinomaisen hyvin, joten lainaan häntä seuraavaksi.  

”Ihminen tarvitsee ruokaa, juomaa, suojaa sekä monenlaisia taitoja selvitäk-

seen hengissä. Having viittaa elinoloihin, kuten toimeentuloon, asumiseen, 

työllisyyteen, työoloihin, terveyteen ja koulutukseen. Samaan ulottuvuuteen 

Allardt liittäisi myös fyysisen ja biologisen ympäristön laadun, kuten ilman, 

veden ja maaperän puhtauden. Loving osoittaa yhteisyyssuhteisiin muun mu-

assa perheen, suvun ja ystävien sekä paikallisyhteisöjen piirissä. Ihminen tar-

vitsee toisia ihmisiä. Being käsittää osallistumisen omaa ja yhteistä elämää 

koskeviin toimiin ja päätöksiin sekä mahdollisuudet vapaa-ajan tekemiseen 

(Doing), mielekkääseen työhön ja luonnosta nauttimiseen. Ihmiselle on tar-

peen kuulua yhteisöön ja elää sovussa luonnon kanssa.” (Bardy 2009, 229 – 

230.) 

Hyvinvointiin vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten mm. ympäristön laatu (fyysinen, 

taloudellinen ja sosiaalinen), yksilön kyvykkyys ja taidot (mm. fyysiset, kognitiiviset ja sosiaa-

liset kyvyt), perhesysteemi ja sen ihmissuhteet sekä perheen hyvinvointiin vaikuttavat van-

hempien jaksaminen ja hyvinvointi. Ympäristön on oltava turvallinen, joka tukee lapsen va-

paata ja itsenäistä toimimista. Yksilön kyky ottaa henkilökohtaiset resurssit käyttöön hyödyn-

täen niitä onnellisuuden ja hyvinvoinnin tavoittelussa, kuten esimerkiksi tunnetaidot. Perheen 

vuorovaikutuksellinen lämpö on tärkeää. (Mykkänen & Böök 2017, 81-83.) 
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2.3 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus on ihmisten välistä sanatonta ja sanallista viestintää, joka voi olla yksisuun-

taista eli vastaanottavaa tai kaksisuuntaista eli molemmin puolista vaikuttamista. Vuorovaiku-

tus on tilannesidonnaista. Sen aikana viestitetään tärkeitä asioita ja vaikutetaan toisiin ihmi-

siin sekä luodaan yhteyttä ja saadaan palautetta. Vuorovaikutuksen aikana jaetaan ja peila-

taan ajatuksia ja tunteita. Samalla se on yhdessä tekemistä ja olemista. (Vilén, Leppämäki & 

Ekström 2008, 18-20.) 

Vuorovaikutukseen liittyy olennaisesti keskustelu ja dialogisuus. Keskustelu on tavoitteellista 

toimintaa, jossa tuodaan omia ajatuksia julki. Dialogi taas on vuoropuhelua, jossa keskitytään 

kuuntelemaan ja kohtaamaan toisen ajatukset. Dialogissa tärkeintä on toisen ymmärtäminen 

ja tasa-arvoisuus. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 86-87.) 

Sanatonviestintä kielen ulkopuolista viestintää, jota ovat mm. kehon kieli, ilmeet ja eleet. 

Sanatonta viestintää on myös puheen oheisviestintää, äänen erilaista käyttöä eli paralingvisti-

siä keinoja, joita ovat mm. äänteet, painotus, sointi, korkeus ja muut kielenulkoiset keinot 

eli ekstraverbaaliset keinot. Pelkän äänen avulla voi viestiä asioita, kuten puhujan terveyden-

tilaa, sukupuolta, tunnetilaa, asennetta, ikää ja kulttuuritaustaa. Sanaton ja sanallinen vies-

tintä voivat olla myös ristiriidassa. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 20-21.) 

Sanallinen eli verbaalinen vuorovaikutus on puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä sen ymmärtä-

mistä. Inhimillisen käyttäytymisen ja ihmisenä olemisen oleellinen osa on kielen käyttö, jossa 

sanojen yksilölliset merkitykset vaihtelevat paljon. Sanojen merkityssuhteet vaihtelevat ih-

misten kokemuksien mukaan myös saman kulttuurin sisällä. (Vilén, Leppämäki & Ekström 

2008, 20.) 

Aikuisen ja lapsen vuorovaikutustaidot eroavat toisistaan. Aikuisen sanavarasto on suuri ja tai-

tavana puhujana osaa valita sanoja keskustellessaan eri ihmisten kanssa. Lapsi havainnoi käyt-

täen kaikkia aistejaan ja voi tehdä tarkempia havaintoja ihmisten tunnetiloista. Koska lapsi ei 

ymmärrä vielä sanojen merkitystä, hän huomioi enemmän ääntä, kehon asentoa ja kasvonil-

meitä. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 22.) 

Vuorovaikutus on työnä sekä antoisaa että väsyttävää. Työ on haastavaa, raskasta ja voimava-

roja kuluttavaa, jolloin työyhteisön tuki ja itsestä huolehtiminen ovat tärkeitä työntekijälle. 

(Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 20.) Vaikka työt muuttuivat etätöiksi koronan vuoksi, on 

poikkeustilan vaikutukset olleet hyvin erilaiset eri perheissä. Samoin vaikutus on tuonut erilai-

set työolosuhteet sosiaalialan työntekijöille. 
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3 Koronapandemian aiheuttama poikkeustila Suomessa 

Koronavirus ei ole käsitteenä meille uusi. Ne ovat yleisempiä kuin moni meistä uskoisi. Ko-

ronavirukset ovat usein lieviä, mutta myös vaikeampia kuolemaan johtavia on ollut jo muu-

tama. Oireiltaan ne muistuttavat paljon kausi-influenssaa eli nuhakuumetta. (Terveyden ja 

Hyvinvoinnin Laitos 2020a.) 

”Koronavirukset ovat suuri joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että 

eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion.” (Tervey-

den ja Hyvinvoinnin Laitos 2020a.) 

Koronaviruksista neljä ovat ihmiselle hyvin yleisiä ja niitä esiintyy vuoden ympäri, mutta eni-

ten syksyllä ja talvella. Kuolemaan johtavia vakavia infektioita ovat aiheuttaneet ennen uu-

sinta koronavirusta kaksi, SARS eli Severe Acute Respiratory Syndrome ja MERS eli Middle East 

Respiratory Syndrom -koronavirukset. Koronavirustautien itämisaika on 2-5 päivää. Koronavi-

rusinfektion oireet ovat oireettomia, lieviä tai kohtalaisia ylähengitystieinfektioita. Näiden 

lisäksi yleisiä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, päänsärky ja kuume. Harvinaisempia oireita 

ovat alahengitystieinfektiot eli bronkiitti tai keuhkokuume. Koronavirusten ehkäisemiseksi on 

tärkeää muistaa hyvä käsihygienia. Koronaviruksia vastaan ei ole rokotteita tai lääkitystä. In-

fektionhoito on oireenmukaista. Tauti todetaan laboratorio testeillä, joita ovat hengitystie-

eritenäytteestä molekyylibiologisilla menetelmillä sekä antigeeninosoitustesteillä. (Terveyden 

ja Hyvinvoinnin Laitos 2020a.) 

Joulukuussa 2019, Kiinassa todettiin keuhkokuumetapauksia, joiden oireiden aiheuttajiksi on 

todettu uusi ja aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Uuden viruksen alkuperästä ei 

olla täysin varmoja, mutta sen perimä on läheistä sukua SARS-koronaviruksen ja lepakoilta 

löydettyjen koronavirusten kanssa. Sen lähtöteorioita on kahdenlaista, joko yksittäisestä ihmi-

sen ja eläimen kontaktista tai se on tarttunut eläimestä ihmiseen jo kauan aikaa sitten, jol-

loin on ollut useampia tartunnan saaneita. (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2020b.) 

”Uusi koronavirus on nimetty sen sukulaisviruksen, SARS-koronaviruksen mu-

kaisesti. Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-

19, joka tulee sanoista corona, virus, disease.” (Terveyden ja Hyvinvoinnin Lai-

tos 2020b.) 

Uuden koronaviruksen itämisaika on keskimääräisten arvioiden mukaan noin 4-5 päivää (Ter-

veyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2020a). Uuteen tautiin ei ole olemassa tiettyä lääkitystä eikä 

myöskään rokotetta. Tauti leviää pisaratartuntana eli aivastamisen, yskimisen tai pintakoske-

tuksen välityksellä. Taudilla on lista mahdollisia oireita, mutta sen voi myös sairastaa oireet-

tomana. Yleisimmät oireet ovat kuitenkin kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, 

nuha, pahoinvointi ja ripuli. Tärkeimmät ehkäisytoimenpiteet ovat hyvä henkilökohtainen 
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hygienia, käsien peseminen ja ihmiskontaktien välttäminen. (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 

2020c.) 

Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) julisti 11.3.2020 koronaviruksen 

pandemiaksi. Siihen on sairastunut jo 110 000 ihmistä ja kuollut yli 4000 henkeä. Pandemia 

tarkoittaa maailmanlaajuiseksi levinnyttä epidemiaa. (Kokkonen & Myöhänen 2020.) Epidemi-

alla voidaan tarkoittaa tartuntatautia, taudin merkittävään leviämiseen tai tautia, joka on le-

vinnyt poikkeuksellisen suurelle osalle väestöstä (Lääkärit Ilman Rajoja 2020). Muutama päivä 

pandemian julistuksen jälkeen Suomen hallitus linjasi, että Suomessa vallitsee koronaviruksen 

vuoksi poikkeusolot 16.3.2020 eteenpäin. Poikkeustilan tarkoituksena on turvata yhteiskunnan 

toiminta ja suojata väestöä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020.) Poikkeustilan julistamisen 

jälkeen 19.3. Suomen rajaliikennettä ryhdyttiin rajoittamaan. Monia rajanylityspaikkoja sul-

jettiin. Sulun aikana ulkomaille ei pidä matkustaa ollenkaan. Matkustusrajoitus koskee lentä-

mistä, meritieitä ja maateitä. Ulkomailta Suomeen palaavien henkilöinen on jäätävä kahdeksi 

viikoksi karanteenin omaisiin olosuhteisiin (Kivinen 2020.) Koko Suomi siirtyi nopeasti poik-

keusoloihin estääkseen ja hidastaakseen koronaviruksen leviämisen, joten kansalaisia kehotet-

tiin pysymään kotonaan ja välttämään ihmiskontakteja. Näin ollen opiskelu muuttui etäopin-

noiksi, työpaikat siirtyivät etätöihin ja julkisia toimipisteitä suljettiin, kuten kirjastot, museot 

ja kolmassektori. Ihmisiä kehotettiin pysymään kotonaan ja välttämään ihmiskontakteja niin 

sanotussa omaehtoisessa karanteenissa. 

Hallitus linjasi, että Uusimaa eristetään muusta Suomesta 28.3. keskiyöllä. Maakunnan raja-

alueella rajan ylitystä valvoi poliisi, 30 kiinteällä tarkastuspisteellä. Liikkumisrajoituksella ha-

luttiin välttää tarpeetonta liikkumista pandemia aikana. (Heikkilä, Kajander, Turunen & Nii-

nistö 2020.) Uudenmaan liikkumisrajoitukset purettiin 15.4. Alkuperäinen suunnitelma oli pi-

tää sulkua 19.4. asti. Hallitus suositteli edelleen välttämään turhaa matkustelemista, esimer-

kiksi kesämökille. (Sutinen, Luukka & Nalbantoglu 2020.) 

Hallituksen tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että peruskoulut avattaisiin 14.5. eteenpäin, ja 

muita muutoksia tehdään porrastetusti niin, että poikkeuslaki päättyy 1.6. Koronaviruksen eh-

käisemiseksi suuret kokoontumiset on estetty tulevalta kesältä. Etätyö suositus jatkuu, kuten 

samoin ikäihmisten fyysisten kontaktien välttäminen. (Konttinen 2020.) 

Tällä hetkellä (22.5.2020) koronatartuntoja on maailman laajuisesti reippaasi yli 5,1 miljoo-

naa, siitä on jo parantuneet yli 1,9 miljoonaa ja siihen on kuollut yli 3 sataa tuhatta (Google 

Uutiset 2020). Suomen tartuntatilanne (22.5.2020) on suhteutettuna väestöön pieni. Koronavi-

rustartuntoja on tiedossa 6537 tapausta ja kuolleita 306 henkeä. Parantuneiden määrän arvi-

oidaan olevan noin 4800 henkilöä. Suomi on pohjoismaista kaikkein alhaisimpana tartuntati-

lastoissa. (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2020d.) 
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Uuden koronaviruksen vaikutukset ovat olleet maailmanlaajuiset. Näiden seurauksena opin-

näytetyön luonne ja aihe muuttuivat muutamaan otteeseen. Muutosten seurauksena päädyin 

tutkimaan sen tuoman poikkeustilan vaikutuksia lapsiperheiden arkeen ja jaksamiseen. 

4 Koronapandemian vaikutukset lapsiperheissä koettuun uupumiseen 

Suomessa vallitsevat poikkeusolot ovat olleet kiinnostava tutkimuksen kohde monessa muussa 

organisaatiossa ja laitoksessa. Ei ole yllätys, että muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia on 

tehty. Haluamme tietää miten poikkeustila on vaikuttanut ihmisten elämään henkisellä ta-

solla ja näin ollen heidän hyvinvointiinsa. Jyväskylän Yliopistossa on tehty asiaa koskeva mit-

takaavaltaan suurempi tutkimus.  

Jyväskylän Yliopiston kahdessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden ja psykologian, kerrottiin al-

kavan tutkimus ”vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijöistä covid-19-kriisin poikkeus-

aikana”. Tutkimuksen laajuus kattaa koko Suomen. Se toteutetaan myös nimettömänä sähköi-

senä kyselynä kevään 2020 aikana. Tutkimus sisältää kattavan määrän tutkimuskysymyksiä 

perheiden selviytymiskeinoista kulttuurien välisiin eroihin. (Jyväskylän Yliopisto 2020a.) 

Kyseinen tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston toista käynnissä olevaa tutkimusta ”Vanhem-

muuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimusta” sekä Belgian Louvainin yliopiston 

”International Investigation of Parental Burnout (IIPB) -tutkimushanketta”, joka käynnistyi 

vuonna 2018. Hanke on maailmanlaajuinen, jossa on mukana useita maita. Tutkimuksella on 

näin ollen luonnollisesti sekä kansainvälinen koordinaattori että Suomen toteutuksesta vastaa-

vat tahot. Hollannin Tilburgin yliopiston professori Hedwig van Bakel ja tutkijatohtori Ruby 

Hall koordinoivat kansainvälistä hanketta, johon kuuluu yhteensä 42 eri maata. Jyväskylän yli-

opiston psykologian professori Kaisa Aunola ja tutkija Matilda Sorkkila vastaavat Suomessa 

tehtävästä tutkimuksesta. (Jyväskylän Yliopisto 2020a; Jyväskylän Yliopisto 2020b.) 

VoiKu eli Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät –tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli 

kehittää luotettava vanhemman uupumuksen arviointimenetelmä neuvoloiden käyttöön. Tut-

kimuksen taustalla on vanhemmuuden uupumuksen osoittanut kansainvälinen hanke. Aihetta 

on aikaisemmin tutkittu vähän. (Jyväskylän Yliopisto 2020b.) 

Kyseessä on konsortiohanke, joka Wikipedian (2020) mukaan tarkoittaa tavallisesti ”eri suori-

tuspaikoissa tai laitoksilla toimiva hankkeiden yhteenliittymä ja määräaikainen osahankkeiden 

kokonaisuus”. Se on vapaaehtoinen, yhteinen ja suunnitelmallinen tilapäinen hanke, jolla on 

vastaava taho eli päätoteuttaja (Wikipedia 2020). Kyseisessä maailmanlaajuisessa konsor-

tiohankkeessa tutkijat ottavat huomioon myös eri kulttuureissa olevia tekijöitä, jotka altista-

vat uupumukselle tai edesauttavat hyvinvointia (Jyväskylän Yliopisto 2020b). 
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Yle Uutiset (Terävä 2020) uutisoivat Jyväskylän Yliopiston tutkimuksen alustavista tuloksista. 

Artikkelin mukaan tulokset ovat jakautuneet hyvin kahtia, jossa yhdet nauttivat tilanteesta ja 

toiset eivät. Professori Kaisa Aunolan haastattelussa tulee ilmi, että huonovointisilla perheillä 

olisi ollut riskitekijöitä jo ennen poikkeustilaa, jotka ovat sen aikana vahvistuneet. (Terävä 

2020.) 

”Alustavien tulosten mukaan kyselyyn vastanneista vanhemmista 54 prosenttia 

koki koronatilanteen synkkänä tai toivottomana, kun taas 44 prosenttia koki 

tilanteen valoisana tai toiveikkaana (Terävä 2020)”. 

Tutkimuksen tuloksista kerrotaan myös, miten poikkeustila on vaikuttanut vanhempi-lapsisuh-

teeseen. 72% vanhemmista koki positiivisia vaikutuksia, mutta samalla 60% koki myös negatii-

visia vaikutuksia. Näin ollen päällekkäisvaikutusta on tullut tuloksissa esiin. 44% vastanneista 

myös kertoivat, että lasten käyttäytyminen herätti vanhemmassa hieman normaalia enemmän 

voimakkaita negatiivisia tunteita, kun taas 20% arvioi niiden vähentyneen. Tilanne ei tuntunut 

aiheuttaneen muutosta noin kolmannes osalle vastaajista. Lastenhoidosta vastasi ennen poik-

keusaikaa enimmäkseen 43% äideistä, mutta poikkeusaikana vastuu on noussut 55%. (Terävä 

2020.) 

Aunola kertoo haastattelussaan, että vanhemmat ovat alkaneet pelkäämään omaa käytöstään 

lapsia kohtaan. Vanhemmat eivät ole varmoja pystyvätkö he hillitsemään itseään stressin alla 

vaan tiuskivat lapsilleen enemmän. Näin ollen vanhempien uupumuksen kokemus olisi myös 

lisääntynyt. 9% vanhemmista kokivat uupumusoireita päivittäin. Viikoittain oireita kokivat 

noin kolmannes vastaajista. Kuitenkin yli puolet vastaajista kokivat oireita harvoin tai ei ol-

lenkaan. Tutkimukseen vastasi 1 105 vanhempaa, joista 12% oli perheen isiä. (Terävä 2020.) 

”Avoimien vastausten perusteella vanhempia näytti kuormittavan erityisesti 

taloudelliset huolet, vaikeudet työn ja perheen yhteensovittamisessa, avun 

puute ja yksin jääminen sekä lasten etäkouluun liittyvät haasteet. Alustavien 

havaintojen mukaan negatiivisia vaikutuksia ja uupumusoireita koettiin enem-

män jos kotona oli alle 10-vuotiaita koululaisia. Samoin oli niiden vanhempien 

kohdalla, joiden lapset tarvitsivat enemmän perään katsomista.” (Terävä 

2020.) 

”Kyselyssä useat vanhemmat kokivat etäkoulun raskaaksi ja vanhempia kuor-

mittavaksi. He pitivät myös oman työn tekemistä hyvin haastavana etäkoulun 

ohella. Kolmannes vanhemmista koki vastuun opetuksesta olleen heillä, vaikka 

sen olisi pitänyt olla opettajalla. Kyselyn mukaan vanhemmat käyttivät aikaa 

lapsensa etäopiskelun tukemiseen keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Vastauk-

set vaihtelivat pääosin 0–7 tunnin välillä.” (Terävä 2020.) 
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Vuonna 2018 tehty ensimmäinen suomalaistutkimus vanhempien uupumuksen syistä julkaistiin 

lokakuussa vuonna 2019. Tutkimuksen tuloksissa selvisi, että 8% vanhemmista kokivat uupu-

musoireita päivittäin, 13% viikoittain ja 79% vain harvoin tai ei ollenkaan. Tutkimukseen vas-

tasi silloin yhteensä 1 725 vanhempaa, joista vain 9% oli perheen isiä. (Terävä 2020.) 

5 Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Perhetalo Keltasirkku 

Marsalkka Mannerheimin sisar, sairaanhoitaja Sophie Mannerheim perusti vuonna 1917 Suomen 

karuihin oloihin yhdistyksen auttamaan äitejä ja heidän lapsiaan aikana, jolloin lapsikuollei-

suus ja köyhyyden luoma puutos oli suurta. Vauvana kuoli joka kymmenes lapsi. Vuonna 1918 

Sophie Mannerheim ryhtyi pohtimaan maan lastensuojeluongelmia kokoamansa työryhmän 

kanssa, jonka ansiosta jo seuraavana vuonna kouluneuvos Erik Mandelin julkaisi lastensuoje-

luohjelman, jossa painottui ennaltaehkäisevä työ. Suunnitelma oli laaja ja siihen sisältyi mm. 

neuvolaverkoston perustaminen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2020.) 

Vuonna 1920 perustettiin kansalaisjärjestö, johon jokainen voisi kuulua. Sophie Mannerheim, 

Erik Mandelin, kenraali Carl Gustaf Mannerheimille sekä lastentautiopin asiantuntijan, do-

sentti Arvo Ylppö olivat tämän järjestön perustamisen pilarit. Kokoukset sekä kanslia päätet-

tiin perustaa kenraalin kotiin. Suunniteltiin organisaatio, säännöt ja liitto, joka muodostui 

keskusjärjestöstä ja paikallisosastoista, jotka olivat itsenäisiä rekisteröityneitä yhdistyksiä. 

(Mannerheimin Lastensuojelu-liitto 2020.) 

”Liiton tarkoitukseksi kirjattiin kaikki lastensuojelutyö, mikä ei lain mukaan 

kuulunut valtiolle tai kunnalle (Mannerheimin Lastensuojelu-liitto 2020).” 

Tänä vuonna Mannerheimin Lastensuojeluliitto juhlii 100 vuotispäiviään perustamisestaan. Or-

ganisaation toimintaan kuuluu oleellisesti vapaaehtoistoiminta, vanhemmuuden ja lapsuuden 

tukeminen. Tein opinnäytetyöni yhteistyössä Järvenpäässä sijaitsevan MLL:n Perhetalo Kelta-

sirkun kanssa. 

Perhetalo Keltasirkku on Järvenpäässä sijaitseva MLL:n avoin kohtaamispaikka lapsille ja van-

hemmille. Keltasirkku tarjoaa perheille mm. monenlaista ohjattua toimintaa, asiantuntijavie-

railuja, leikkimahdollisuuksia, arjen irtiottoa, hengähdystaukoa ja mahdollisuuden tutustua 

alueen muihin lapsiin ja vanhempiin. Perhetalon aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin 

kello 9-15 sekä tiistaisin on vuoroviikoin kello 17-19 perhekahvilaa ja isä-lapsi-toimintaa. 

(MLL:n Uudenmaan piiri 2020.) 

”Perhetalo Keltasirkun toiminta suunnitellaan yhdessä lapsiperheiden kanssa, 

heidän toiveitaan ja tarpeitaan kuunnellen. Toiminta on maksutonta lukuun 
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ottamatta kahvilan tuotteita; nekin on hinnoiteltu kukkarolle ystävällisesti. 

(MLL:n Uudenmaan piiri 2020.)” 

Vuoden 2020 alussa Keltasirkun toimitilat muuttivat Järvenpään ydin keskustasta Jampassa 

sijaitsevaan entiseen Perhekeskus Maahisen tiloihin. Uudet tilat ovat isommat kuin entiset. 

Niihin kuuluu monitoimitila ja keittiötilat sekä laaja ulkona oleva leikki-puistopiha-alue. Keit-

tiö-ruokailutila yhdistelmä on asiakkaiden käytössä. Sieltä löytyy jääkaappi omien ruokien säi-

lyttämiseen, mikro niiden lämmittämiseen sekä astioita ja tiskikone. (MLL:n Uudenmaan piiri 

2020.) 

6 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

Ensin valitsin opinnäytetyöhöni aiheen oman koulutustaustani ja kiinnostuksen kohteitani aja-

tellen. Opinnäytetyön ensimmäinen rajaus oli alle 8-vuotiaisiin lapsiin liittyväksi, jotta lasten-

tarhanopettajan pätevyyskelpoisuus täyttyisi. Näin kohderyhmäksi muodostui vanhemmat ja 

heidän taaperonsa. Haasteena onkin, että toteutukseen tulisi sen ikäisiä lapsia, että he ym-

märtävät mitä on tapahtumassa. Tosin vierestä seuraaminenkin on osallistumista ja vuorovai-

kutusta tapahtuu silloinkin hyvin monella tapaa. 

Opinnäytetyöni alkuperäinen idea oli huomioida kokonaisuudessaan leipominen hyvin mielen-

kiintoisena sosiaalisena tapahtumaympäristönä, joka mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen. 

Leivonta on hyvin mielenkiintoinen sosiaalinen tapahtumaympäristö, joka mahdollistaa avoi-

men vuorovaikutuksen. Samalla luodaan ja jäsennetään omaa suhdetta leipomiseen. Leivonta 

antaa erinomaisen kontekstin oppia esimerkiksi jakamista, yhteistyötä, kärsivällisyyttä, komp-

romissintekoa, ongelman ratkaisua ja lukemisen ymmärtämistä. Sen lisäksi leivonta on luovaa, 

osallistavaa, mahdollistaa itseilmaisua ja antaa tilan vapaalle keskustelulle. Sen lomassa voi 

oppia myös perinteitä ja kulttuureista. Olen itse ensimmäiseltä koulutukseltani leipuri-kon-

diittori ja halusin yhdistää aikaisempaa osaamistani tulevaan opinnäytetyöhöni. 

Etsin toiminnallisen opinnäytetyön toteutukseen yhteistyökumppania kolmannelta sektorilta 

eli järjestötyöstä. Muutaman yhteydenoton jälkeen ensimmäinen vastaus tuli Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton silloiselta Perhekeskus Keltasirkulta, joka oli juuri muuttamassa vuoden 

vaihteessa uusiin tiloihin samalla paikkakunnalla. Sovimme ensimmäisellä käynnillä toteutuk-

sesta ja sen aikataulusta. Tämän jälkeen tein aiheanalyysin, suunnitelman, laadimme yhteis-

työsopimuksen ja tutkimusluvan sekä pidin suunnitelmaseminaarin. Olin ehtinyt toteutusta 

varten kerätä kaikki toimintavälineet ja muokata reseptit lapsiperheille sopiviksi, kun korona-

virus julistettiin pandemiaksi ja toimipaikat ryhtyivät sulkea oviaan. 

Seuraavaksi lähdin kehittämään leivontaa etätyömenetelmänä lapsiperheille tukemaan heidän 

hyvinvointiaan. Pitkän suunnitelman kirjoittamisen jälkeen keskustelin yhteistyöhenkilöni 
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kanssa ja selvisi, että toteutuksesta pitäisi karsia hyvin paljon olennaisia asioita, kuten kes-

kustelut ja teoria sekä aikataulua lyhentää melkein puoleen alkuperäisestä. Jäljelle jäisi tele-

visiomainen leipomisohjeistus, joka omalla tavalla on edelleen mielenkiintoinen, mutta ei 

palvele enää samalla tavalla alkuperäistä ajatustaan, jossa vuorovaikutus, vertaistuki ja yh-

dessä tekeminen olivat avainasemassa. 

Kolmas suunnitelmani oli toteuttaa laadullinen tai määrällinen kyselytutkimus lapsiperheille. 

Opinnäytetyö oli siis toteutukseltaan tutkimuksellinen työ, jossa tehtiin sähköinen kyselylo-

make. Kysely oli muodoltaan määrällinen tutkimus, joka kerää ajankohtaista tietoa poikkeus-

tilan vaikutuksista lapsiperheiden arkeen ja jaksamiseen. Päätös kyselyn muotoilusta laadulli-

sen sijaan määrälliseksi tuli yhteyshenkilöltä. Samoin kyselyn kesto, 15 minuuttia, perustui 

myös yhteystyökumppanin toiveeseen ja kokemukseen. Tutkimuksen kysymykset laadittiin hy-

vin nopealla aikataululla. Tarkoitus oli palaverin jälkeen noin puolessatoista viikossa saada ky-

sely avoimeksi ja levitykseen MLL:n Facebook -ryhmiin. Kyselyn muokkaaminen vei kuitenkin 

enemmän aikaa, joka vaikutti sen julkaisun kestoon. Lomakkeeseen tuli kuusi kategoriaa: 

taustatiedot; arki ja vapaa-aika; perhe, läheiset ja osallisuus; toimeentulo; tuentarve; sekä 

koronavirus covid-19. Abstraktit käsitteet muunnettiin mitattavaan muotoon väittämiksi, eli 

operationalisointiin. Väittämiin vastattiin pääsääntöisesti käyttäen Likertin-asteikkoa. 

Kysymysten muotoiluun ja valintaan auttoivat olennaisesti MLL Perhetalo Keltasirkun yhteys-

henkilöni sekä muut heidän etätyöläisensä. Kysely oli suunnattu lapsiperheiden vanhemmille, 

koska pienet lapset eivät pysty täyttämään sähköistä kyselyä. Samoin, jos vanhempia pyydet-

täisiin haastattelemaan omia lapsiaan, kyselyn pituus olisi reippaasti yli sovitun, maksimissaan 

noin 15 minuuttia, sekä olisi oletetusti vanhemmille paljon työläämpi.  

Kysely tehtiin sekä suomen- että englanninkielisiksi, jotta jokaisella oli mahdollisuus siihen 

vastata. Kyselylomakkeen sähköisen pohjaksi valikoitui Google Forms, sen selkeän ja miellyt-

tävän ulkoasun vuoksi. Toisena vaihtoehtona olisi ollut Laurean e-lomake. Tämän jälkeen ky-

sely oli tarkoitus olla vastaajille avoimena noin kaksi viikkoa, mutta myöhäinen julkaisupäivä 

ja päätös koulujen alkamisesta lyhensi sen heti noin yhteen viikkoon, tarkasti kerrottuna yh-

deksään päivään. Kyselyn julkaisu päivä oli tiistai 5.5. ja se sulkeutui keskiviikkona 13.5. kes-

kiyöllä. Pidempi vastausaika ei ehkä olisi tuonut enempää vastauksia, koska kolmena viimei-

senä päivänä kumpaakaan lomakkeeseen ei enää tullut uusia vastauksia.  

Kyselylomake oli avoimena Järvenpään ja Keravan Facebook ryhmissä sekä MLL:n omilla netti-

sivuilla. Vastauksia tuli yhteensä 40 kappaletta; 39 suomenkieliseen lomakkeeseen ja 1 eng-

lanninkieliseen lomakkeeseen. Otoksen pienen koon vuoksi, tarkastelin ja analysoin aineiston 

vastauksia pääsääntöisesti yhtenä kokonaisuutena, mutta tein myös muutamia tarkempia kat-

sauksia. Analysointivaiheessa myös uudelleen järjestelin väittämiä, jotta sain selkeämpiä ka-

tegorioita vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  
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Tutkimuksessa ei tutkita kokonaisvaltaista hyvinvointia, koska sen tutkiminen veisi enemmän 

aikaa ja se ei ole haluttu tarkastelun kohde. Tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoitus on ku-

vata perheiden pärjäämistä poikkeustilan aikana. Samalla kuvataan myös hieman MLL:n yksi-

köiden poikkeusajan toimintaa. Tutkimus tuottaa uutta ja tuoretta tietoa tukemaan MLL:n tä-

mänhetkistä toimintaa. 

7 Tulokset 

Vastauksia saatiin yhteensä 40 kappaletta, joista 39 tuli suomenkieliseen lomakkeeseen ja 1 

englanninkieliseen lomakkeeseen. Vastaukset jakautuivat seuraavanlaisesti: 12 kpl oli Perhe-

talo Keltasirkun asiakkaita, 15 kpl Kerava Me-talon asiakkaita, 1 kpl MLL Jokelan asiakas, 1 kpl 

tyhjä ja 11 kpl vastaajista eivät olleet MLL:n asiakkaita. Kaikki vastaajat olivat perheen äi-

tejä, joista 90% asui kahden vanhemman taloudessa ja 10% yhden vanhemman taloudessa. 

Perheeseen kuului 50% vastaajista kaksi lasta, 32% yksi lapsi, 15% kolme lasta ja 3% neljä 

lasta. Lapsiperheistä 75% ei ollut kouluikäisiä lapsia. Perheet asuivat pääsääntöisesti niin, että 

heillä oli käytössään omaa piha-aluetta. Vain 20% perheistä asui kerrostalossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle 3-vuotiaat; 10
(25 %)

alle 3 v. ja päiväkoti 3-5 
v.; 11 (27 %)päiväkoti 3-5 v.; 5 (13 %)

alle 3 v. ja muut 
organisaatiot; 6 (15 %)

päiväkoti 3-5 v. ja muut 
organisaatiot; 4 (10 %)

esikoulu ja 
kouluikäiset; 4 (10 %)

LASTEN IÄT PERHEISSÄ

Kuvio 1: Kuviosta näkee lasten ikäjakauman perheissä. Kaikkien perheeseen kuuluvien lasten iät on 

niputettu niille sopivan kategorian alle. Yhteensä 40 perhettä osallistui tutkimukseen. 
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Taustatiedoissa kyseltiin samassa taloudessa asuvien vanhempien toimenkuvaa, johon vain 

neljä vastaajaa ei vastannut kuvaamaan omaa tilannettaan. Muutama vastaajista (6 henkilöä) 

oli valinnut useamman kohdan kuvaamaan omaa tilannettaan, jolloin usealla oli valittuna joko 

molemmat tai toinen vastausvaihtoehdoista; ”Käy töissä kodin ulkopuolella” ja ”Etätöissä ko-

tona koronan vuoksi” sekä ”Jokin muu”. Yksikään vastanneista ei vastannut itse olevansa tai 

toisen vanhemman olevan työtön. Vastaajista enemmistö oli itse vanhempainvapaalla (35%). 

Toinen vanhempi oli usein töissä kodin ulkopuolella (57,5%). Vastaajista kävi töissä kodin ul-

kopuolella (31,6%), oli etätöissä kotona koronan vuoksi (20%), toimi opiskelijana (7,5%), oli lo-

mautettu (7,5%), jokin muu (5%) ja tyhjiä (10%) sekä näistä 6 henkilöä oli valinnut itselleen 

useamman vastauksen. Toinen vanhempi oli etätöissä kotona koronan vuoksi (28,2%), jokin 

muu (10%), oli lomautettu (7,5%), toimi opiskelijana (2,5%), oli vanhempainvapaalla (2,5%) ja 

tyhjiä 1 sekä näistä 5 henkilöä oli valinnut toiselle vanhemmalle useamman vastauksen. Yh-

dessä perheessä molemmat olivat opiskelijoita, yhdessä perheessä molemmat olivat lomautet-

tuja ja kuudessa perheessä molemmat vanhemmat kävivät töissä kodin ulkopuolella. Vastaus-

ten perusteella arviolta 8 - 14 perheessä molemmat vanhemmat olivat kotona erilaisista 

syistä. 

Kerron tulokset pääsääntöisesti yhtenä kokonaisuutena, eli käsittelen kaikkia 40 vastausta ko-

konaisuutenaan. Kyselyssä oli yhteensä 30 kysymystä, jotka oli muotoiltu väittämiksi. Niiden 

lisäksi oli 4 tarkentavaa lisäkysymystä, joihin jokaiseen vastaaja sai halutessaan kirjoittaa tar-

kentavan oman vastauksensa. Moni tutkimukseen vastannut hyödynsi ja vastasi tarkentaviin 

lisäkysymyksiin. Väittämiin vastattiin pääsääntöisesti käyttäen Likertin-asteikkoa; ”1. täysin 

eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. ei samaa eikä eri mieltä, 4. jokseenkin samaa mieltä, 

5. täysin samaa mieltä”. 

 

7.1 Arki ja vapaa-aika 

Kategoriassa ”arki ja vapaa-aika” oli yhteensä 4 väittämää ja yksi tarkentava kysymys. Kate-

goriassa kyseltiin arjen kiireellisyyttä, omaa jaksamista sekä tilanteen vaikutusta mahdolli-

seen parisuhteeseen. Ensimmäinen väittämä liittyi arjen kiireellisyyteen. ”Koen, että ehdin 

arjessa tekemään kaiken mitä minun pitää ja haluan tehdä”. Suurin osa (50%) vastaajista koki-

vat ehtivänsä tekemään arjessa kaiken tarpeellisen ja haluansa, mutta kaaviossa vastaukset 

jakautuivat hyvin tasaisesti. 10% vastaajista vastasi neutraalisti eli eivät olleet samaa eikä eri 

mieltä.  
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Kuvio 2: Taulukko väittämän 1 vastauksista. 

Toinen väittämä liittyi vapaa-ajan määrään. ”Tunnen, että minulla on tarpeeksi vapaa-aikaa 

rentoutumiseen”. Suurin osa vastaajista koki, että heillä (yhteensä 57,5%) ei ollut tarpeeksi 

vapaa-aikaa rentoutumiseen tai (32,5%) valitsi keskikohdan, joka Likertin asteikolla tulkitaan 

ei samaa eikä eri mieltä. Vain neljä vastaajaa koki ajan riittäväksi tai jokseenkin riittäväksi. 

 

Kuvio 3: Taulukko väittämän 2 vastauksista. 

Kolmas väittämä koski vastaajan jaksamista. ”Koen huolta omasta jaksamisestani”. Vastauk-

set jakautuivat asteikossa tasaisemmin, mutta eniten vastauksia (37,5%) tuli kohtaan jokseen-

kin samaa mieltä. Toiseksi eniten vastattiin (22,5%) kohtaan ”ei samaa eikä eri mieltä”. Yh-

teensä 30% vastaajista ei kokenut huolta tai oli jokseenkin eri mieltä. 
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Kuvio 4: Taulukko väittämän 3 vastauksista. 

Kirjallinen lisäkysymys väittämään kolme oli muodoltaan tarkentava monivalinta. ”Jos koette 

huolta jaksamisestanne niin, voisitteko kertoa miksi?” Monivalinnassa oli valmiita vastausvaih-

toehtoja sekä mahdollisuus kirjoittaa oma vastaus. 40 vastaajasta 32 vastasi tarkentavaan ky-

symykseen. 8 vastaajaa jätti kohdan tyhjäksi. 5 vastaajaa kirjoittivat myös oman vastauk-

sensa. Eniten huolta jaksamiseen aiheuttivat perheissä (59,4%) oman ajan riittämättömyys, 

vastaajilla ei yksinkertaisesti ollut riittävästi omaa aikaa. Toiseksi eniten jaksamiseen vaikutti 

se, että (37,5%) perheen äiti huolehti talouden pyörittämisestä yksin, kuten ruuanlaitto, las-

tenhoito ja kodinhoidolliset tehtävät. Vastaajien mukaan yhtä paljon jaksamista kuormitta-

vaksi tekijäksi koettiin myös (37,5%) lasten kanssa oleminen, joka on rankkaa. Omat vastauk-

set liittyivät tulevaan perheen lisäykseen, vanhempien ammattiin, sosiaalisien kontaktien vä-

häisyyteen sekä oman ajan riittämättömyyteen opiskelun, töiden ja lasten keskellä. Vastauk-

sissa korostui myös stressi. 

”Etäkoulun, etätöiden, töiden ja taaperon hoidon yhdistäminen on raskasta. 

Lapsivapaata aikaa ei ole. Stressi tulevista lomautuksista ja taloudellisesta ti-

lanteesta.” 

”Luen pääsykokeisiin samalla kun hoidan kolmena päivänä viikossa etätyöt las-

ten kanssa. Aina miehen tultua kotiin siirryn lukemaan. Aikaa rentoutumiseen 

ei yksinkertaisesti ole. Ilman koronaa olisin saanut osa-aikatyön johdosta käyt-

tää arkena kaksi päivää lukemiseen, kun lapset olisivat olleet hoidossa. Arki-

päivisin olen paikalla, mutta en ole läsnä lapsille, koska työt on hoidettava.” 
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” Sosiaaliset kontaktit livenä ovat vähäisiä, ei riitä viestein kommunikointi, 

olen huono soittamaan puhelimella ja videoyhteyksillä "tapaaminenkin" on har-

vinaista kavereiden kesken, jokunen kaveri sentään suostunut välillä lähte-

mään kävelylle.” 

Voimavarani eivät riitä arjen pyörittämiseen 9 (28,1%) 

Lasten kanssa oleminen on rankkaa 12 (37,5%) 

Huolehdin asiat yksin kuten ruuanlaitto, lastenhoito, kodinhoidolliset tehtävät 12 (37,5%) 

Minulla ei ole riittävästi omaa aikaa 19 (59,4%) 

Oma vastaus 5 (15,5%) 

Taulukko 2: Kolmannen väittämän tarkentavan lisäkysymyksen vastauksia. 

Neljäs väittämä liittyi parisuhteeseen. ”Poikkeustila on vaikuttanut parisuhteeseeni myöntei-

sesti.” Yli puolet 52,5% vastaajista vastasi, että vaikutus on ollut myönteisen puoleinen. 20% 

vastaajista ei osannut sanoa ja 5% vastaajista ei ollut parisuhteessa.  

 

7.2 Perhe, läheiset ja osallisuus 

Kategorian ”perhe, läheiset ja osallisuus” alla oli yhteensä 9 väittämää ja yksi tarkentava ky-

symys. Kategoriassa kyseltiin perheen yhdessä vietetystä ajasta, sosiaalisesta elämästä, lasten 

ruutuajasta, huolen tunteesta isovanhempia kohtaan sekä MLL:n Facebook ryhmien kohderyh-

män tavoittamista. Kategorian ensimmäinen väittämä ja kyselylomakkeen viides väittämä 

koski perheen yhteiseen aikaan. ”Koen, että vietämme enemmän aikaa perheen kesken”. Vas-

taukset olivat erittäin positiivisia. Yhteensä 70% vastauksista oli jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä. Vain 10% vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä.  



  23 

 

 

 

Kuvio 5: Taulukko väittämän 5 vastauksista. 

Kyselylomakkeen kuudes väittämä liittyi lasten kanssa vietettyyn aikaan. ”Keksin helposti las-

ten kanssa yhteistä tekemistä”. Vastaukset olivat hyvin myönteisiä. Yhteensä 57,5% vastaa-

jista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä. 32,5% vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä. 

Vain 10% vastaajista koki, että ei he eivät keksineet helposti yhteistä tekemistä lasten kanssa. 

 

Kuvio 6: Taulukko väittämän 6 vastauksista. 

Kirjallinen lisäkysymys väittämään kuusi oli muodoltaan tarkentava avoin vastaus. ”Voitte ha-

lutessanne kertoa mitä teette yhdessä”. Vastauksia tuli yhteensä 19, joissa jokaisessa kerrot-

tiin ulkoilun tärkeys. Ulkoilua tehtiin omassa kotipihassa, puistoissa, leikkipuistoissa, met-

sissä, joelle syöttämään sorsia, kukkia poimien, retkeillen, lenkkeillen ja pyöräillen sekä uusia 

urheilulajeja opetellen. Yhdessä pelaaminen, leikkiminen, elokuvien katselu ja askartelu oli-

vat myös hyvin yleinen yhteisen ajan viettotapa. Muutamassa vastauksessa korostui myös ar-

jen arkisten askareiden yhdessä tekeminen, kuten ruoan laitto, leipominen, siivoaminen, 
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kasvien istutus ja puutarhan hoito. Yhdessä vastauksessa kerrottiin myös lasten kanssa jump-

pailusta ja temppuilusta.  

”Pyöräillään, ulkoillaan, leivotaan, maalataan, pelataan lautapelejä, harjoi-

teltu uusia taitoja kuten sählyä.” 

”Ulkoilemme paljon lähialueen luonnossa ja kotipihassa. Askartelemme, piir-

rämme, leikimme ja istutamme kasveja.” 

”Ulkoillaan, askarrellaan, leikitään, pelataan Playstationilla auto-peliä (2v 

tykkää katsella, kun autot ajaa ja valita radat ja autot        )” 

”Ulkona puistossa, pyöräily, retkeily, lautapelit, askartelu, elokuvien katsomi-

nen, ruoan laitto, leipominen, oman pihan laitto ja kasvienhoito.” 

”olemme ulkona, metsässä, leikimme, leivomme” 

”Ulkoilemme paljon, leikkipuistoissa ja retkeilemme useammin metsissä kuin 

aiemmin.” 

”Pelataan, ulkoillaan, leivotaan, puuhastellaan kaikenlaista (muovailut yms.)” 

” Cycling, sitting at a river, feeding ducks, arts” 

”Etsitään kukkia. Kävellään ulkona.” 

 

Seitsemäs väittämä liittyi myös perheen yhteiseen aikaan. ”Mielestäni poikkeustila on lähen-

tänyt meitä perheenä”. Suurin osa vastaajista (37,5%) vastasi, että eivät ole samaa eikä eri 

mieltä. Toiseksi eniten vastauksia sai jokseenkin samaa mieltä (27,5%) ja jokseenkin eri 

mieltä (17,5%). Vastausten painopiste neutraalin vastauksen lisäksi kallistui positiivisemmalle 

puolella. Yhteensä 42,5% oli lähentyneen vaikutuksen puolella verrattuna eri mieltä oleviin 

20% vastauksista. Väite ei itsessään ota kantaa vaikutuksen olleen negatiivinen. 
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Kuvio 7: Taulukko väittämän 7 vastauksista. 

Kahdeksannen väittämän vastaukset olivat hyvin yksinvertaiset. Väittämään, ”tunnen, että 

sosiaalinen elämäni on poikkeustilan myötä rajoittunut”, 67,5% vastasi täysin samaa mieltä eli 

he kokevat, että poikkeustila on rajoittanut heidän sosiaalista elämäänsä. Toiseksi eniten vas-

tauksia (9%) sai kohta jokseenkin samaa mieltä. Neutraaleja vastauksia tuli vain 5% ja täysin 

eri mieltä ei saanut yhtään vastausta. 

 

Kuvio 8: Taulukko väittämän 8 vastauksista. 
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Yhdeksäs kysymys oli muodoltaan monivalinta koskien lasten kaipuuta takaisin päiväkotiin tai 

kouluun. ”Lapseni kaipaavat takaisin kouluun tai päiväkotiin”. Kysymys oli kaksi osainen, 

joista päiväkoti-ikäisiä lapsia koskevaan osioon vastasi 36 henkilöä ja koulu- ja esikouluikäisiä 

lapsia koskevaan osioon 19 henkilöä. Kummassakin osiossa oli mahdollisuus valita kohta ”lap-

seni eivät ole vielä päiväkodissa / koulussa”, joka myös sai molemmissa osioissa eniten vas-

tauksia. Molemmissa kaavioissa toiseksi eniten vastauksia sai kohta ”kyllä, lapseni kaipaavat 

takaisin”. Päiväkoti-ikäisten kysymyksessä seuraava vastaus oli tasatilanne vastausten ”ei, 

lapseni ei kaipaa takaisin” ja ”en osaa sanoa”. Samoin kouluikäisten kysymyksessä seuraavana 

oli tasatilanne vastausten ”ei, lapseni ei kaipaa takaisin” ja ”kahdesta lapsesta vai yksi lapsi 

kaipaa takaisin”.  

Taulukko 1: Lasten kaipuusta takaisin kouluun tai päiväkotiin. 

Väittämään (10), ”lapseni katsovat enemmän televisiota”, vastaukset jakautuivat hyvin tasai-

sesti. Eniten vastauksia sai täysin samaa mieltä (35%), toiseksi jokseenkin eri mieltä (25%) ja 

kolmanneksi jokseenkin samaa mieltä (22,5%). Yhteensä 57,5% kallistui lisääntyneen ruutu-

ajan puolelle.  
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9. Lapseni kaipaavat takaisin kouluun tai päiväkotiin.

Ei, lapseni ei kaipaa takaisin.

En osaa sanoa.

Kahdesta lapsesta vain yksi lapsi kaipaa takaisin tänne.

Kyllä, lapseni kaipaavat takaisin.
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Kuvio 9: Taulukko väittämän 10 vastauksista. 

Väittämään (11), ”koen huolta lasteni isovanhempien hyvinvoinnista”, vastaukset olivat hyvin 

yksimieliset. 35% vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 40% jokseenkin samaa mieltä. 5% vas-

taajista ei kyselyhetkellä ollut ollenkaan huolissaan. 20% vastaajista oli jokseenkin eri mieltä 

eli vastaajat eivät kuitenkaan olleet täysin huolettomia lastensa isovanhempien voinnista.  

 

Kuvio 10: Piirakkakuvio väittämän 11 vastauksista. 

Väittämissä 12 ja 13 kyseltiin MLL:n Perhetreffien Facebook -sivujen tuen ja vinkkien kohde-

ryhmän tavoittamista. Kahdestoista väittämä, ”olen saanut vertaistukea MLL:n Perhetreffit -

Facebook-sivulta”, sai eniten vastauksia neutraaliin kohtaan eli vastaajista 53,8% vastasi ei 

samaa eikä eri mieltä. Toiseksi eniten vastauksia (28,2%) sai täysin erimieltä. Kolmanneksi 

eniten (10,3%) kohta jokseenkin eri mieltä. Jokseenkin ja täysin samaa mieltä saivat yhteensä 

7,7% vastauksista. 
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Kolmastoista väittämä, ”olen saanut hyviä vinkkejä lasten kanssa yhteiseen tekemiseen Per-

hetreffit -Facebook-sivulta”, taas sai positiivisemman jakauman. Eniten vastauksia sai neut-

raali vastaus 39,5%:lla. Toiseksi eniten vastauksia (31,6%) tuli kohtaan jokseenkin samaa 

mieltä. Täysin ja jokseenkin eri mieltä saivat yhteensä 21,1% vastauksista. Kun taas täysin ja 

jokseenkin samaa mieltä saivat yhteensä 39,5% vastauksista. 

  

7.3 Toimeentulo  

Kategoriaan ”toimeentulo” kuului 2 väittämää. Väittämään (14), ”olen huolissani perheen ta-

loudellisesta tilanteesta”, ei tullut yhtenäistä vastausta vaan vastaukset jakautuivat hyvin ta-

saisesti huolen kokemuksen molemmille puolille. Molemmat kohdat, jokseenkin eri mieltä ja 

täysin samaa mieltä saivat 25% vastauksista. Seuraava tasatilanne 20% vastauksen voimin sai-

vat kohdat täysin eri mieltä ja jokseenkin samaa mieltä. Vain 10% vastauksista sijoittui neut-

raaliin kohtaan.  

 

Kuvio 11: Taulukko väittämän 14 vastauksista. 

Kysymykseen (15), ”olen saanut apua perheen taloudelliseen tilanteeseen”, oli vaihtoehtoina 

kolme vastausvaihtoehtoa. Eniten 72,5% vastauksista sai ”ei, emme koe avulle tarvetta”. 

Toiseksi eniten 15% vastaajista valitsi kohdan; ”ei, en ole saanut apua, mutta tarvitsisimme 

sitä”. 12,5% vastaajista valitsi; ”kyllä, olen saanut jonkinlaista avustusta (esimerkiksi jaetut 

ruokakassit)”. 
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7.4 Tuentarve 

Kategoriassa ”tuentarve” oli yhteensä 7 väittämää ja yksi tarkentava kysymys. Kategoriassa 

kyseltiin tuentarvetta, tietoa avun löytämisestä ja halukkuutta sen vastaanottamiseen, jos 

sitä tarvitsisi. Avoin lisäkysymys tarkensi kysymystä arjessa tarvittavan avun laadusta. 

Väittämässä (16), ”koen olevani yksin huolenaiheideni kanssa”, oli yhteensä 6 vastausvaihto-

ehtoa, jotka olivat Likertin asteikko sekä ”minulla ei ole huolenaiheita”. Vastaukset jakautui-

vat seuraavanlaisesti; 30% täysin eri mieltä (en koe olevani yksin), 30% jokseenkin samaa 

mieltä, 15% jokseenkin eri mieltä, 10% minulla ei ole huolenaiheita, 10% täysin samaa mieltä 

(kyllä, koen olevani yksin) ja 5% en osaa sanoa. 

Väittämä (17), ”koen tarvitsevani sosiaalista vertaistukea toisilta vanhemmilta”, kysyi vastaa-

jien vertaistuen ja yhteisöllisyyden tunteen tarvetta. Eniten vastauksia tuli (35%) kohtaan jok-

seenkin samaa mieltä. Pylvästaulukko näytti selkeää nousevaa linjaa sosiaaliselle vertais-

tuelle. Toiseksi eniten vastauksia saivat 22,5%:lla neutraali vastaus sekä täysin samaa mieltä. 

12,5% vastaajista vastasi jokseenkin eri mieltä ja vain 7,5% täysin eri mieltä. 

 

Kuvio 12: Taulukko väittämän 17 vastaukista. 

 

Väittämässä (18), ”koen tarvitsevani apua arjessa”, eniten vastauksia (35%) tuli kohtaan jok-

seenkin eri mieltä. 22,5% vastasi neutraalisti. Samoin myös 22,5% vastasi jokseenkin samaa 

mieltä. 15% vastaajista oli täysin eri mieltä ja 5% täysin samaa mieltä.  
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Kuvio 13: Taulukko väittämän 18 vastauksista. 

Edellisen väittämän tarkentava lisäkysymys, ”voitte halutessanne kertoa minkä asian kanssa 

tarvitsette apua”, oli muodoltaan monivalinta. Kysymykseen vastasi yhteensä 30 henkilöä, 

joista 3 antoi myös oman vastauksensa. Vastaajien omissa vastauksissa oli toiveina apua koi-

ran hoitoon, itselle lisää läheisiä ystäviä, sekä seuraa pienille silloin, kun itse on kiireinen. 

Eniten vastauksia monivalinta vaihtoehdoista 76,7% tuli kohtaan lastenhoitoapua. 

”Seuraa pienille silloin, kun tekee kotitöitä, jotta lapsi ei tuijottaisi niin pal-

jon tablettia.” 

”Lisää läheisiä kavereita, joilla olisi aikaa silloin kun itsellä olisi :)” 

 

Keskusteluapua 5 (16,5%) 

Lastenhoitoapua 23 (76,7%) 

Apua lastenkasvatukseen 5 (16,5%) 

Lasten koulunkäynninohjaukseen 4 (13,3%) 

Kotitöiden tekemiseen 9 (30%) 

Kaupassa käymiseen 2 (6,7%) 

Oma vastaus 3 (9,9%) 

Taulukko 2: Arjessa toivottava apu. 
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Väittämässä 19 kysyttiin vastaajan tietoa tarjolla olevien palvelujen löytämisen helppoudesta. 

”Tiedän, mistä tarvitsemaani apua löytyisi, jos sitä tarvitsisin”. Vastaukset jakautuivat seu-

raavanlaisesti: 37,5% jokseenkin samaa mieltä, 30% ei samaa eikä eri mieltä, 12,5% täysin sa-

maa mieltä, 6% jokseenkin eri mieltä ja 5% täysin eri mieltä. Seuraava väittämä 20 kysyi avun 

tarpeen vastaanottamisen valmiutta. ”Olen valmis vastaanottamaan apua, jos sitä tarvitsi-

sin”. Vastaukset olivat hyvin positiivisia. 37,5% vastaajista vastasi täysin samaa mieltä, kuten 

myös 37,5% vastasi jokseenkin samaa mieltä. 20% vastasi neutraalisti. Vain 2,5% vastaajista 

vastasi jokseenkin eri mieltä sekä (2,5%) täysin eri mieltä. 

Väittämässä 21 kysyttiin, että ”koen huolta lasteni koulunkäynnistä”. Kysymykseen vastattiin 

Likertin asteikolla, jonka lisäksi oli mahdollista valita, että vastaajalla ei ole kouluikäisiä lap-

sia tai etäkoulu on ollut enemmänkin helpotus kuin huoli. Vastaajista 75% vastasi, että heillä 

ollut kouluikäisiä lapsia. 7,5% vastasi etäkoulun olleen lapselleen suuri helpotus ja ilo. 7,5% 

vastasi täysin eri mieltä, että he eivät ole huolissaan. 5% vastasi, ettei osannut sanoa. 2,5% eli 

yhden vastauksen saivat sekä jokseenkin eri mieltä että jokseenkin samaa mieltä. Kukaan vas-

taajista ei vastannut täysin samaa mieltä, olen huolissani. 

 

Kuvio 14: Piirakkakuvio väittämän 21 vastauksista. 

Kysymykseen (22), ”olen hyödyntänyt MLL Perhetreffien etä-läksykerhoa”, vastasi poikkeuk-

sellisesti 39 vastaajaa. Kysymyksessä oli siihen sopivat vastausvaihtoehdot. Vastaajista 74,4% 

vastasi, että heillä ollut kouluikäisiä lapsia. Loput vastaukset jakautuivat seuraavanlaisesti: 

12,8% vastasi ei, emme ole tarvinneet apua kotitehtävien tekemiseen; 7,7% vastasi ei, en ole 

aikaisemmin kuullut läksykerhosta, mutta toivoisin apua lasteni kotitehtävien tekemiseen; 

2,6% vastasi kyllä, olemme hyödyntäneet; sekä 2,6% eli yksi vastaajista antoi myös oman vas-

tauksensa. Oman vastauksen antaja kertoi, että lapsi ei innostu asiasta, jonka vuoksi he eivät 

ole hyödyntäneet kerhon apua. 
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7.5 Koronavirus covid-19 

Koronavirukseen liittyvässä kategoriassa oli yhteensä 8 väittämää ja yksi tarkentava kysymys. 

Kategoriassa kyseltiin koronaviruksen aiheuttamaa huolen tunnetta, miten sitä on käsitelty, 

perheen varautumista tilanteeseen sekä viruksesta johtuvaa stressaantumista ja stressin pur-

kamista. Kysymys (23), ”tunnen pelkoa koronavirusta kohtaan”, sai eniten vastauksia (42,5%) 

kohtaan jokseenkin samaa mieltä. 20% vastanneista olivat jokseenkin eri mieltä. 15% eivät ol-

leet samaa eikä eri mieltä. 12,5% vastaajista olivat täysin samaa mieltä ja 10% täysin eri 

mieltä. 

Väittämässä 24 kyseltiin vanhemman arviota lasten huolista; ”perheen lapset ovat huolissaan 

koronaviruksesta”. 42,5% vastanneista olivat täysin eri mieltä eli lapset eivät ole huolissaan 

viruksesta. 30% vastanneista olivat jokseenkin eri mieltä ja 15% jokseenkin samaa mieltä. 

12,5% eivät olleet samaa eikä eri mieltä. Kukaan vastanneista ei ollut täysin samaa mieltä. 

 

Kuvio 15: Taulukko väittämän 24 vastauksista. 

Edellisen väittämän tarkentava lisäkysymys, ”halutessasi voit kertoa siitä, miten käsittelette 

asiaa lastenne kanssa?”, oli muodoltaan avoin vastaus. Kysymykseen vastasi yhteensä 13 hen-

kilöä. Tärkeimpinä keinoina vastauksissa korostuivat avoin keskustelu lapsen kanssa sekä las-

ten uutisten katsominen. Lasten kanssa puhuttiin pöpöstä, jonka vuoksi toimitaan eri tavalla. 

Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että lapset ovat vielä sen verran pieniä, että eivät ymmärrä 

mitä maailmalla tapahtuu. Yhdessä toisessa vastauksessa kerrottiin myös, että lasten kanssa 

on keskusteltu viruksesta, mutta eivät ymmärrä sitä. Monessa vastauksessa kerrottiin, että 

lapselle on selitetty, että miksi arki on muuttunut eikä normaaleihin paikkoihin (päiväkoti, 

kirjasto, kaverit, harrastukset) pääse, mutta kerrottu myös, että tilanteen helpotuttua se on 

taas mahdollista. 
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”Vanhemmalle lapselle on pyritty selittämään, miksi mm päiväkotiin, kaup-

paan, harrastuksiin hän ei nyt pääse. On puhuttu, että on flunssa-sairaus/tauti 

liikkeellä, joka voi tarttua. Koen, että hän ymmärtää tämän omalla tasol-

laan.” 

”Viisivuotias tietää, että nyt on pöpöjä liikkeellä, ja sen takia emme voi nähdä 

kavereita tai olla päiväkodissa.” 

”Pienet lapseni eivät vielä ymmärrä. Pidämme kiinni rutiineista ja keksimme 

kivaa tekemistä rajoitusten puitteissa.” 

”Lasten uutisten katsominen ja yhteiset keskustelut aiheesta.” 

” Puhutaan niin miten ikää katsoessa voi puhua. Tietävät korona viruksesta 

muttei ymmärrä sitä. Odottavat että menee pois.” 

”Olemme jutelleet asiasta neutraalisti (esim. mitä vaikutuksia, onko huolta), 

lapset tietävät jo nykyisin että kun joku ei onnistu normaalilla tavalla niin 

syynä on koronaepidemia.” 

”Lapsille on selitetty, että tällä hetkellä on semmoinen pöpö, jonka takia on 

jouduttu paljon sulkemaan paikkoja eikä lapset voi mennä päiväkotiin tai 

kauppaan eikä kavereille kylään.” 

”Jutellaan ”pöpöstä” ja että miksi käsiä pestään.” 

” HS lasten uutiset” 

”Olemme puhuneet, että nyt on paha sairaus ja sen takia ei pääse päiväkotiin, 

kyläilemään, kirjastoon ym., mutta kun se helpottaa, voidaan taas tehdä kys. 

asioita.” 

 

Väittämissä 25 ja 26 kysyttiin vastaajaan huolta omasta tilastaan ja varautumisestaan, jos sat-

tuisi sairastumaan. Väittämässä (25), ”koen huolta omasta terveydestäni”, sai eniten vastauk-

sia (37,5%) kohtaan jokseenkin samaa mieltä. 20% vastaajista oli täysin eri mieltä. 17,5% vas-

taajista olivat jokseenkin eri mieltä sekä (17,5%) neutraaleita. Vain 7,5% vastaajista oli täysin 

samaa mieltä eli kokivat huolta omasta terveydestään. 
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Seuraavan väittämän (26) vastaukset olivat hyvin samanlaiset. Väittämä kuului: ”Tiedän miten 

toimisin, jos itse tai joku perheenjäseneni sairastuisi. Olen varautunut tilanteeseen jollain ta-

valla.” 42,5% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä. 20% vastaajista ei ollut samaa eikä eri 

mieltä. 15% vastaajista oli sekä jokseenkin eri mieltä että (15%) täysin eri mieltä. Vain 7,5% 

vastaajista oli täysin samaa mieltä eli olivat jollain tavalla varautuneet kuvattuun tilantee-

seen. 

Väittämät 27 ja 28 kyselivät vastaajan tuntemaa stressiä ennen ja jälkeen poikkeustilan alka-

mista. Väittämä 27, ”koen jatkuvaa stressiä poikkeustilan muutosten aiheuttamasta tilan-

teesta”, sai hyvin tasaisen jakautumisen vastauksissa. 27,5% vastaajista oli jokseenkin eri 

mieltä. 22,5% vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä. 20% vastaajista oli täysin eri mieltä. 

Samoin 20% vastauksista oli neutraaleita. Vain 10% vastauksista oli täysin samaa mieltä. 

 

Kuvio 16: Taulukko väittämän 27 vastauksista. 

Väittämässä 28, ”minulla oli toistuvaa stressiä jo ennen poikkeustilaa”, korostui stressittö-

myys. 30% vastaajista oli täysin eri mieltä. Samoin 30% vastauksista oli neutraaleita. 20% vas-

taajista oli jokseenkin eri mieltä ja 12,5% jokseenkin samaa mieltä. 7,5% vastaajista oli täysin 

samaa mieltä eli kokivat stressiä jo ennen poikkeustilan alkamista. 
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Kuvio 17: Taulukko väittämän 28 vastauksista. 

 

Väittämässä (29), ”minulla ei ole riittävästi kykyä tässä tilanteessa vähentää kokemaani stres-

siä”, vastaukset olivat johdonmukaisia edellisiin väittämiin verraten. 30% vastaajista oli täysin 

eri mieltä, samoin toiset 30% jokseenkin eri mieltä. Yhteensä siis 60% vastaajista koki pysty-

vänsä ainakin jossain määrin vähentämään kokemaansa stressiä. 15% vastaajista ei ollut sa-

maa eikä eri mieltä. 22,5% vastaajista koki olevansa jokseenkin samaa mieltä. Vain 2,5% vas-

taajista oli täysin samaa mieltä. 

Kyselyn viimeinen kysymys (30) oli muodoltaan monivalinta. Kysymykseen vastasi poikkeuksel-

lisesti 39 henkilöä, joista 4 kirjoitti myös oman vastauksensa. Kysymys kuului, että ”stressin 

purkamiseen ja vähentämiseen rentoudun”. Eniten stressin vähentäjiä olivat ulkoilu (79,5%) 

sekä televisiosarjojen ja elokuvien katselu (76,9%). Kolmanneksi suosituin keino oli leipomi-

nen (43,6%). Yli 30% vastaajista vähensi stressiään myös musiikkia kuunnellen (35,9%), urheil-

len (30,8%) ja lukien kirjoja tai lehtiä (30,8%). 28,2% vastaajista kertoivat, ettei heillä ollut 

aikaa rentoutumiseen. Yli 20% vastaajista rakensi palapelejä (20,5%) sekä piirsi ja väritti 

(20,5%). 10,3% vastaajista rentoutui joogaamalla tai meditoimalla. Askartelemista harrasti 

myös 10,3% vastaajista. Vain 2,6% eli yksi vastanneista kertoi, ettei ollut vielä löytänyt keinoa 

tai keinoja, kuinka purkaa stressiä ja rentoutua. Kukaan vastanneista ei rentoutunut soittaen 

instrumenttia. Neljässä vastaajien antamissa omissa vastauksissa kerrottiin heidän rentoutu-

van tanssien kotona, käsitöitä tehden, ajanviettämistä leikkien lapsen kanssa sekä rukoillen ja 

uskovien yhteys. 
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8 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimus oli loppujen lopuksi otokseltaan hyvin pieni. Määrällisenä tutkimuksena sen toistet-

tavuus, käyttövarmuus ja luotettavuus eli reliabiliteetti on mahdollinen samoja kysymyksiä ja 

vastausvaihtoehtoja käyttäen erilaisissa olosuhteissa, kuten poikkeusolojen jälkeen tai uuden 

poikkeusajan aikana. Kyselyssä oli myös muutama samaa asiaa tutkiva kysymys, joka mahdol-

listaa yhdenvertaisen vastauksen antamisen arvioimisen ja vertaamisen. Tämä mahdollistaa 

myös mittauksen reliaabelin arvioimisen. 

Tutkimuksen aikana ei kerätty ollenkaan vastaajan henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeä, 

osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostia tai henkilötunnusta. Kyselyyn vastaaminen oli täysin 

vapaaehtoista ja se tehtiin nimettömänä eli anonyymisti. Kyselyssä välteltiin arkaluontoisia 

kysymyksiä. Kysymykset oli muotoiltu väittämiksi, joiden esittämisen sävy voi olla vastaajaa 

johdatteleva. Tein itse päätöksen muotoilla väittämät aina mahdollisuuden mukaan positiivi-

siksi. Väittämien esittämisen sävy ei kuitenkaan tuloksia analysoidessa tuntunut vaikuttavan 

annettuihin vastauksiin. Kaikista 40:stä vastaajasta vain yksi ei vastannut jokaiseen kysymyk-

seen. Mielestäni tämä kuitenkaan vaikuta mittausvirheeseen eli mitatun tuloksen ja oikeaan 

tilanteen eroon. Tutkimuksesta ei olla tekemässä toistomittauksia, joten mittausvirhettä ei 

voida arvioida. 
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30. Stressin purkamiseen ja vähentämiseen rentoudun: 
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Taulukko 3: Rentoutumisen keinot, kysymyksen 30 vastaukset. 



  37 

 

 

Tutkimuksen pätevyys eli validiteetti ilmaisee sen, että mittasiko tutkimus asiaa tai ominai-

suutta, jota sen oli tarkoitus selvittää. Tämä on huomioitava tutkimuksen kysymyksiä teh-

dessä sekä tutkimuksen tuloksia analysoidessa. Tutkittiinko ja mitattiinko tutkimuksella juuri 

sitä mitä oli tarkoitus mitata ja selvittää. Yhteistyökumppanilta tuli suoraan toive pitää tutki-

mus luonteeltaan määrällisenä eli rasti-ruutuun-kysymyksinä. Tutkimuksella haluttiin myös 

tietää joidenkin seikkojen taustatietoja, joka johti tarkentaviin lisäkysymyksiin, joihin vastat-

tiin hyvin. Validiteetin puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman. Mielestäni tutkimus tut-

kii haluttua ilmiötä eli lapsiperheiden hyvinvointia, voimavaroja ja jaksamista koronaviruksen 

aiheuttaman poikkeustilan aikana. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkita kokonaisvaltaista tut-

kimusta, johon kuuluu mm. myös asumisen laatu, materiaalinen hyvinvointi, asuinolot ja ym-

päristö, työllisyys ja työolot, itsensä toteuttaminen, sosiaalinen pääoma, odotukset hyvästä 

elämästä, mielekäs tekeminen ja omanarvontunto (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020e) 

sekä erilaiset onnellisuuden mittarit (Tilastokeskus 2020). Tutkimuksesta tulisi pituudeltaan 

paljon pidempi, jos siinä tutkittaisiin ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Tutkimus keskittyy mittaamaan henkilön subjektiivista hyvinvointia eli hänen omaa kokemus-

taan ja arviotaan siitä. Sen mittaamiseen ei ole selkeitä vakiintuneita mittareita, mutta mää-

rällisessä tutkimuksessa on paljon käytetty Likertin asteikkoa, jossa vastaajan on mahdollista 

arvioida oma mielipiteensä selkeällä viisiportaisella asteikolla, johon kuuluu myös neutraali 

vastaaminen.  

9 Johtopäätökset  

Kyselyssä väitteet jakautuivat viiteen kategoriaan, jotka olivat arki ja vapaa-aika; perhe, lä-

heiset ja osallisuus; toimeentulo; tuentarve; ja koronavirus covid-19. Näiden kategorioiden 

alla oli samoja aiheita käsitteleviä kysymyksiä, kuten jaksaminen ja huolenaiheet, joita ha-

luan analysoida omina osioinaan. Näin ollen palaan tutkimuskysymyksiini, jotka olivat: ”miten 

lapsiperheiden vanhemmat kokevat oman jaksamisensa arjessa?”, ”minkälaisia huolia lapsi-

perheiden vanhemmilla on?”, sekä ”mihin lapsiperheet kaipaisivat ja toivoisivat apua?”. Näi-

den lisäksi käsittelen MML:n tarjoamia palveluja omana osionaan. 

 

9.1 Perheen äitien jaksaminen ja tuentarve 

Vastaajat olivat kaikki perheiden äitejä, joten tulokset koskevat perheiden äitien omia koke-

muksia omasta jaksamisestaan poikkeustilan aikana eli heidän itsensä kokemaa subjektiivista 

hyvinvointia. Jaksamista arvioiden käsittelen 10 väittämän vastauksia (kysymykset 1, 2, 3, 8, 

16, 17, 18, 25, 27, 28 ja 29). Näistä väittämistä yhteenlaskettuna eniten vastauksia tuli koh-

taan lieväsi samaa mieltä. Toisin sanottuna suurin osa vastaajista koki lievästi huolta omasta 



  38 

 

 

jaksamisestaan. Lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat lapsen perheyhteisö ja 

perheen elämäntilanne (Mykkänen & Böök 2017, 75). 

Vastauksista selvisi, että poikkeustilan aikana ajan riittämättömyys kaiken arkisten askareiden 

tekemiseen jakautui tasaisesti (nro 1), mutta kuitenkaan heillä ei sen lisäksi ollut tarpeeksi 

omaa aikaa rentoutumiseen (nro 2). Perheen äidit kokivat, että heidän sosiaalinen elämänsä 

olisi lievästi tai hyvinkin paljon rajoittunut poikkeustilan myötä (nro 8). Samalla he kokivat 

myös, että voisivat tarvita sosiaalista vertaistukea toisilta vanhemmilta (nro 17). Vain muu-

tama totesi, että he eivät koe tarvetta vertaistuelle tai eivät olleet kumpaakaan mieltä. Toi-

sin sanottuna ystävillä ja sosiaalisilla yhteisöillä on merkittävä rooli oman henkisen jaksami-

sen ylläpitämisessä.  

Kun vastaajilta kysyttiin suoraan, että ovatko he huolissaan omasta jaksamisestaan (nro 3) tai 

omasta terveydestään (nro 25), olivat vastaukset hyvin samanlaisia keskenään. Molemmissa 

vastaajat kokivat olevansa lievästi huolissaan, seuraavaksi suurin ryhmä ei osannut arvioida. 

Enemmän oltiin huolissaan jaksamisesta kuin terveydestä. Oman jaksamisen kuormittajina 

(nro 3 lisäkysymys) nousi esille oman vapaa-ajan riittämättömyys, kotitalouden työmäärään 

kuormittavuus ja lasten kanssa vietetyn ajan laatu. Aikaisemmissa tutkimuksissakin on to-

dettu, että kotitöiden jakautuminen on hyvin epätasaista, ja ne kuormittavat kotiäitejä sekä 

työssäkäyviä äitejä enemmän kuin isiä (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 50, 53). Tämä on sel-

västi edelleen yksi perheen äitejä kuormittavimmista seikoista, koska 37,5% vastanneista ker-

toi huolehtivansa talouden pyörittämisestä yksin, kuten ruuanlaitosta, lastenhoidosta ja ko-

dinhoidolliset tehtävistä. Aikaisemmissakin väestötason hyvinvointitutkimuksessa (2009) oli 

noussut yleiseksi alaikäisten lasten vanhempien kokema huoli omasta jaksamisestaan, jolloin 

huolta jaksamisestaan kantoi kaksi viidestä vanhemmasta (Bardy 2009, 236). Samassa tutki-

muksessa huomattiin, että kotiäideistä 92% kertoi vastanneen yksin talouden pyörittämisestä 

(Lammi-Taskula & Salmi 2009, 50, 54). 

Puolet vastanneista äideistä kuitenkin koki, ettei oikeastaan tarvinnut apua arjessa (nro 18). 

Arjessa koetun avun tarve jakautui melko tasaisesti loppujen vastaajien kesken, kun lievästi 

apua kokevia oli yhtä paljon kuin heitä, jotka eivät osanneet sanoa kokivatko sille tarvetta vai 

ei. Vanhempien omalla jaksamisella on suora vaikutus lapsen hyvinvointiin (Mykkänen & Böök 

2017, 82). Aikaisemmassa vanhempien uupumustutkimuksessa (2018) ja Jyväskylän tekemän 

tutkimuksen (2020) alustavissa vastauksissa molemmissa enemmistö vanhemmista kokivat uu-

pumusta pääsääntöisesti vain harvoin, mutta vertaillessa molempien tuloksia on vanhempia 

kokema uupumuksen määrä lisääntynyt (Terävä 2020). Tutkimustuloksien voidaan näin sanoa 

olevan yhdenvertaisia omien tutkimustulosteni kanssa, joiden mukaan vastaajat olivat lievästi 

huolissaan jaksamisestaan eli uupumisestaan. Kyselyssä ei kuitenkaan kysytty kokevatko he 

juuri ”uupumusta”, mutta kyselyn lopussa kyseltiin stressin tuntemusta, jossa stressin koke-

mus oli selvästi noussut poikkeustilan myöstä. 
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Työssä koettu väsymys heijastuu vanhemmuuteen uupumuksena ja stressiä, jolloin vanhem-

mat kokevat olevansa lastenkasvatustehtävän edessä riittämättömiä ja voimattomia. Aikai-

semmassa tutkimuksessa huomattiin, että ne näkyivät perheissä vanhempien jaksamattomuu-

tena olla kiinnostunut lapsen tarpeista ja mielipiteistä sekä kiinnostuksen kohteista ja harras-

tuksista. Näin vanhempien työssä kokema fyysinen sekä psyykkinen ylikuormitus voi heijastua 

pahoinvointina myös lapseen ja lapsen käyttäytymiseen. (Kinnunen & Mauno 2020, 106 – 109.)  

Vastaajilta kysyttiin, että kokevatko he olevansa yksin huolenaiheidensa kanssa (nro 16), jo-

hon yhtä moni totesi, ettei koe olevansa ollenkaan yksin kuin he, jotka kokivat olevansa hie-

man yksin. Melkein yhtä moni vastaajista kertoi, olevansa lievästi yksin huolenaiheidensa 

kanssa ja kokevansa tarvitsevan vertaistukea toisilta vanhemmilta (nro 17). Tarkemmassa ver-

tailussa huomasin, että noin yksi kolmas osa heistä, jotka eivät kokeneet ollenkaan olevansa 

yksin huolenaiheidensa kanssa koki kuitenkin tarvitsevansa toisten vanhempien vertaistukea.  

Poikkeustila aiheutti erilaisia muutoksia, joiden seurauksena melkein puolet vastaajista ker-

toi, etteivät he koe jatkuvaa stressiä tilanteesta (nro 27). Tosin toinen puoli vastaajista pai-

nottui enemmän lievän jatkuvan stressin puolelle kuin heihin, jotka eivät osanneet arvioida 

tilannetta. Mutta kun vastauksia vertaa ennen poikkeustilaa koskevaan stressiin, on perheen 

äitien stressin tuntemus noussut. Ennen poikkeustilaa yhteensä tasan puolet vastaajista koki, 

ettei heillä ollut toistuvaa stressiä (nro 28). Tämän lisäksi 30% vastaajista ei osannut arvioida 

stressin tuntemustaan. Kysyimme myös olisiko vastaajalla riittävästi kykyä tässä tilanteessa 

vähentää kokemaansa stressiä (nro 29), johon yhteensä 60% vastasi, että heiltä löytyy siihen 

mahdollisuus tai lievästi kykyä. Neljäs osa vastaajista taas koki, ettei heiltä tällä hetkellä ole 

riittävästi mahdollisuutta stressin vähentämiseen. Kun tuloksia vertaa, niin vain noin neljäs 

osa vastaajista koki lievää jatkuvaa stressiä poikkeustilan vuoksi ja yhtä moni koki kykyjen 

riittämättömyyden stressin lievittämiseen. Vastauksia tarkemmin tarkastellessa puolet jatku-

vaa stressiä kokevat perheen äidit eivät kyenneet lievittämään stressiään. 

Tuentarvetta ja sen vastaanottamisen halukkuutta kyseltiin väittämissä 18, 19 ja 20. Vastaa-

jilta kysyttiin, että tietäisivätkö he mistä tarvittavaa apua löytyisi, jos he sitä tarvitsisivat 

(nro 19), johon puolet vastaajista vastasivat, että tietävät tai osittain tietävät mistä tarvit-

tava apu löytyisi. Kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, että olisi valmis vastaanottamaan apua 

(nro 20), jos he sitä tarvitsisivat. Näin ollen yksi neljäsosa vastaajista, jotka kokivat tarvitse-

vansa apua arjessa (nro 18), saisivat suurella todennäköisyydellä apua, jos vain tietäisivät 

mistä sitä hakisivat. Yksinkertaisesti palveluiden selvempi tarjoaminen voisi helpottaa niiden 

hakemista. 

Esteitä avun hakemiselle ei näyttäisi olevan, muuta kuin poikkeustilan toimenpiteet, jotka 

suosittelevat sosiaalista etäisyyden ottoa. Tämä on huomioitava, kun tarvittavaa apua koet-

tiin eniten (nro 18 lisäkysymys) lastenhoitoon, kotitöiden tekemiseen, lasten kasvatukseen 
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sekä keskusteluapua. Näistä keskusteluapua lukuun ottamatta, kaikkiin kuuluu lähikontakti ja 

konkreettinen paikalla olo, joka on poikkeusolojen suosituksien vastaista. Tämä on ongelmal-

lista silloin, kun tarvittavaa apua ei ehkä voida edes turvallisuussyistä tarjota.  

Kyselyn viimeinen kysymys (nro 30) kysyi vastaajien rentoutumisen ja stressin purkamisen kei-

noja. Kaikista vastaajista yksi henkilö jätti vastaamatta kysymykseen. Samoin vain yksi hen-

kilö kertoi, ettei ollut löytänyt keinoja lievittää kokemaansa stressiä. Noin yksi neljäsosaa 

kertoi, ettei heillä ollut aikaa rentoutua, joka on yhden vertainen edellisen kysymyksen vas-

tauksiin, jossa kysyttiin vastaajan kokemaa kykyä vähentää omaa stressiään (nro 29). Kolme 

neljäsosaa vastaajista vähensi stressiään ulkoillen tai katsellen televisiosarjoja ja elokuvia. 

Oman hyvinvointimme perustan muodostavat myönteiset tunteet, joiden positiiviset vaikutuk-

set nopeuttavat stressistä ja negatiivisista tunteista toipumista (Leskisenoja 2017, 38). Näin 

ollen stressin purkaminen on keskeisessä osassa oman jaksamisemme ja hyvinvointimme yllä-

pitämisessä. Kaiken kaikkiaan perheiden äidit ovat jaksaneet yllättävän hyvin vallinneiden 

poikkeusolojen aikana.  

 

9.2 Huolentunne perheissä 

”Huolen tai huolettomuuden tunne on aina kokijalleen tosi” (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 187). 

Perheessä koettuja huolenaiheita varten tarkastelen kuutta väittämää (kysymykset 1, 3, 11, 

14, 21 ja 23). Näistä väittämistä yhteenlaskettuna eniten vastauksia tuli kohtaan lieväsi sa-

maa mieltä. Näin ollen poikkeustila toi perheisiin pysyvää lievää huolen tunnetta. Huolta ko-

ettiin omasta jaksamisesta (nro 3), lasten isovanhempien hyvinvoinnista (nro 11) ja perheen 

taloudellisesta tilanteesta (nro 14). Huolen tunteet kuormittavat omaa jaksamista. Huolen 

tunteeseen liittyy myös lievä pelko koronavirusta kohtaan (nro 23), jota yli puolet vastaajista 

kokivat.  

Vastaajilta kysyttiin suoraan, että ovatko he huolissaan omasta jaksamisestaan (nro 3), johon 

hieman yli kolmas osa vastasi olevansa lievästi huolissaan. Noin neljäs osa vastasi kysymyk-

seen neutraalisti, joten voidaan sanoa, että oman jaksamisen arvioiminen voi olla vastaajalle 

vaikeaa. Omaan jaksamiseen liittyy kokemus arjen kiireellisyydestä (nro 1), jossa noin kolmas 

osa koki lievästi, ettei ehtinyt tehdä arjessa kaikkea mitä piti ja halusi tehdä. Näiden vastauk-

sien kesken on huomattavissa jonkinlaista yhdenvertaisuutta, mutta kuitenkin 40% vastaajista 

kokivat ehtineen arjessa tekemään jokseenkin kaiken.  

Vanhemmilta kysyttiin huolen tunteesta myös lasten isovanhempien hyvinvointiin (nro 11) ja 

lasten koulunkäyntiin (nro 21) liittyen. Perheen äidit olivat kaikista eniten huolissaan juuri 

omista vanhemmistaan ja lapsen muista isovanhemmista. 35% vastaajista oli huolissaan ja 40% 

lievästi huolissaan lasten isovanhempien hyvinvoinnista. Kyselyssä ei tarkemmin kysytty 
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isovanhempien ikää tai kuntoa, mutta kaikki vastaajat osasivat arvioida huolentuntemuk-

sensa. Vain 5% vastaajista eivät kokeneet huolta isovanhempien hyvinvoinnista. Lasten huolta 

isovanhempia kohtaan ei kyselyssä kysytty. Suomen koronaviruksen leviämisen toimenpiteet 

suosittelivat ikäihmisten omaehtoista karanteenia ja ihmiskontaktien välttämistä. Tämä suosi-

tus jatkui myös poikkeuslain päättymisen jälkeen. 

Kyselyyn vastanneista perheistä kolmessa neljäsosassa eli 75% ei kuulunut kouluikäisiä lapsia. 

Perheissä, joihin kuului kouluikäisiä lapsia selvisi, että etäkoulu on ollut lapsille suuri ilo ja 

helpotus (nro 21). Vanhemmat eivät myöskään olleet huolissaan lastensa koulunkäynnistä. Ky-

selyssä ei tosin otettu kantaa oliko lapsella jonkinlaista oppimisvaikeutta tai oliko perheen 

vanhemmat ottaneet apuopettajan roolia kotona ollessaan. Näihin tekijöihin oli kuitenkin tu-

tustuttu Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa, jossa kolmannes vastanneista vanhemmista koki 

vastuuta lapsensa opetuksesta (Terävä 2020). 

Perheen toimeentulosta kyseltiin kyseisen nimisen kategorian kahdessa kysymyksessä 14 ja 

15. Vastaajista yhtä moni, neljäs osa ja neljäs osa, koki selvää huolta tilanteesta kuin lievästi 

olevansa huoleton. Kuitenkin kaikista vastaajista vain hieman yli neljäs osa oli saanut avus-

tusta sekä ei ollut saanut avustusta, mutta koki sille tarvetta. 72,5% vastaajista ei kokenut 

tarvetta saada apua perheen taloudelliseen tilanteeseen. Tämä ei kuitenkaan vastaa per-

heissä koettuun huolen tunteeseen. Kuitenkin kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, että olisi 

valmis vastaanottamaan apua (nro 20), jos he sitä tarvitsisivat. Kuitenkin Jyväskylän tekemän 

tutkimuksen mukaan taloudelliset huolet olivat yksi vanhempia kuormittavimmista tekijöistä 

(Terävä 2020). Vastausten ero saattaa selittyä lasten ikiä ja vanhempien toimenkuvaa katso-

essa. Enemmistö (noin 70%) vastaajista oli itse kotona eri syistä. Toisaalta, toinen vanhempi 

oli usein töissä kodin ulkopuolella (57,5%). Perheen heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa 

perheeseen monella tavalla, kuten stressiä, miehen parisuhteen laadun heikkenemistä ja luo 

negatiivista painetta vanhemmuuteen (Pulkkinen 2002,19). Aikaisemmassa tutkimuksessa 

osoitettiin, että ansiotyössä käyvät perheen pienten lasten äidit kokivat usein aikapulaa las-

ten kanssa ja miehet puolisonsa kanssa (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 38). Alle 3-vuotiaiden 

lasten vanhempainvapaalla olevat perheen äidit eivät kokeneet ansiotyöstä tulevaa aikapulaa 

lasten kanssa, mutta heidän tulonsa eivät välttämättä aina helposti riittäneet menoihin 

(Lammi-Taskula & Salmi 2009, 44). 

Vanhemman pelkoa ja huolta itse koronavirusta kohtaan (nro 23) kyseltäessä vastaukset ja-

kautuivat hyvin tasaisesti. Ilmeisesti suurin osa vanhemmista oli lievästi huolissaan maailman 

laajuista pandemiaa aiheuttavasta viruksesta. Yhteensä vain noin neljäs osa vastaajista totesi, 

etteivät he tunne pelkoa virusta kohtaan. Kuitenkin heitä, jotka tunsivat selvää huolta ja pel-

koa oli enemmän kuin heitä, jotka olivat täysin huolettomia ja pelottomia. Uskon, että tähän 

vastaukseen vaikuttaa vahvasti Suomen sosiaalinen kulttuuri, maantieteellinen sijainti ja 

maan toimenpiteet tartuntojen ehkäisyä vastaan. Suomen tartunta tilanteet ovat olleet myös 
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kyselyn julkaisuaikana vielä vähäiset. Jyväskylän Yliopiston tutkimuksen alustavat tulokset oli-

vat myös saman suuntaisia, enemmistö eli yli puolet vastaajista kokivat koronatilanteen synk-

känä (Terävä 2020). 

Vanhemman arviota lasten kokemasta huolesta koronavirusta kohtaan kysyttiin väittämässä 24 

sekä sen tarkentavassa kysymyksessä miten koronavirusta käsitellään lasten kanssa. Kysymyk-

sessä hyödynnettiin vanhemmalle syntynyttä kontaktitietoa eli ”tietoa, jota saadaan vuoro-

vaikutussuhteen sisältä käsin” (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 187). Kysymykseen liittyvässä lisä-

kysymyksessä selvisi, että usean lapsen kanssa aiheesta on keskusteltu, jonka vuoksi vanhem-

man arvio lapsen kokemasta huolesta voi olla hyvinkin todellisuutta vastaava. Vanhempien ar-

vioiden mukaan suurin osa lapsista eivät olleet ollenkaan huolissaan koronaviruksesta. Voi 

melkein sanoa, että perheen vanhempien huolettomuus heijastuu suhteessa lapsiin. Monessa 

perheessä lapset olivat myös vielä niin pieniä, että eivät täysin tai osin ymmärrä mitä maail-

malla tapahtuu. 27 perheeseen kuului 3-vuotiaita ja pienempiä lapsia ja 12 perheessä kaikki 

lapset olivat 4-vuotiaita tai vanhempia. Yksi vastaaja ei kertonut lastensa ikää. Kerrotuista 73 

lapsesta 33 lasta eli noin puolet olivat 3-vuotiaita tai pienempiä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

suurimmalla osalla lapsista ymmärryksen ja vuorovaikutuksen taso on vielä varhaisessa kehi-

tyksessä. Pienet lapset kuitenkin hyödyntävät kaikkia aistejaan vuorovaikutuksessaan, jolloin 

vanhemman kehonkieli, ilmeet, eleet ja äänen sävy (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 22) 

tuottavat tietoa lapselle vanhemmat olotilasta ja mahdollisesta stressitilasta, joka esimerkiksi 

voi ilmetä, näkyä tai heijastua lapsessa jollain tavalla. Näin lapsi voi kuitenkin aistia ja huo-

mata vanhemman stressitilan ja huolen, vaikka siitä ei suoraan puhuttaisi. Samalla tavalla 

kuin aikuinen voi aistia toisen aikuisen hermostuneisuuden sanattoman viestinnän avulla. 

 

9.3 Perhesuhteet 

Suomen poikkeustila ja poikkeuslaki suositteli kansalaisten pysymistä kotona ja välttävän mui-

den ihmisten tapaamista. Perheen yhdessä vietettyä aikaa tarkastelen viiden väittämän avulla 

(kysymykset 4, 5, 6, 7 ja 10). Näistä väittämistä yhteenlaskettuna eniten vastauksia tuli koh-

taan lieväsi samaa mieltä. Toiseksi eniten vastauksia keräsi täysin samaa mieltä. Poikkeustila 

toi usealle perheelle enemmän yhteistä aikaa (nro 5), mutta vietetyn ajan laatua (nro 7) ei 

osattu arvioida. Samoin yli puolet vastaajista kertoivat, että perheessä lapset katsoivat enem-

män televisiota kuin aikaisemmin (nro 10). 

Perheen äideistä hieman yli kolmas osa kertoi poikkeustilan vuoksi viettäneen hieman enem-

män aikaa perheen kesken (nro 4) ja yhtä moni kertoi vaikutuksen olleen hieman myönteinen 

myös omaan parisuhteeseensa (nro 5). Vain viides osa vastanneista arvioi yhdessä vietetyn 

ajan pysyneen samana tai vähentyneen. Samoin hieman yli viides osa vastanneista totesi poik-

keustilan vaikutuksen parisuhteeseen olleen negatiivinen tai hieman negatiivinen. Perheen 
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yhdessä vietetty aika (nro 7) oli vaikuttanut perheisiin eri tavalla, mutta enemmistöllä per-

heistä vaikutus oli ollut positiivinen kuin negatiivinen. Miehen parisuhteen laadun heikkenemi-

seen voi vaikuttaa perheen heikko taloudellinen tilanne (Pulkkinen 2002,19). Aikaisemmin on 

huomattu, että perheen sisäinen vuorovaikutuksellinen lämpö on tärkeää koko perheen hyvin-

voinnin kannalta (Mykkänen & Böök 2017, 81-83). Samoin pientenlasten vanhempien tyytyväi-

syys parisuhteeseen on tärkeä lasten kannalta. Pientenlasten vanhemmat saavat toisiltaan 

emotionaalista tukea ja ovat usein tyytyväisiä parisuhteen molemminpuoliseen kunnioituk-

seen. Vuoden 2009 tutkimuksen mukaan tyytymättömyyttä toi parisuhteen käytännön asioiden 

paineet, kuten yhteisen ajan ja tekemisen vähäisyys arjessa. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 

55.) 

Vanhemmilta kysyttiin myös, että keksivätkö he helposti lasten kanssa yhteistä tekemistä (nro 

6), johon melkein 60% vastasi, että keksivät helposti tai melko helposti. Jokainen vastaaja 

kertoi ulkoilevansa yhdessä lastensa kanssa (nro 6 lisäkysymys). Erilaiset pelaamiset, askarte-

lut ja leikkimiset olivat myös yleisiä yhteisiä ajanvietto tapoja. Moni vanhempi myös osallisti 

lapset mukaan arjen arkisten askareiden tekemiseen, kuten ruoanlaitto, leipominen, siivoami-

nen, kasvien istutus ja puutarhan hoito. Yhdessä aikaisemmassa perhetutkimuksessa huomat-

tiin, että juuri arjen pienet ilot ja rutiinit, kuten leipominen, perheateriat, siivoaminen ja 

lemmikkieläimet, toivat iloa ja emotionaalista turvallisuutta perheisiin (Mykkänen & Böök 

2017, 82). 

Vanhemman arviota lapsen kaipuun tunteesta takaisin päiväkotiin tai kouluun kyseltiin väittä-

mässä 9. Väittämään saatiin epämääräinen määrä vastauksia, mutta tarkemmassa tarkaste-

lussa perheiden määrä, joissa oli 3-5 vuotiaita lapsia vastasi päiväkoti-ikäisten lasten kaipuun 

arvioon. Samoin koulu- ja esikouluikäisten lasten arvioiden määrä vastasi melkein perheiden 

määrää, joissa oli 6 vuotiaita tai vanhempia lapsia. Perheitä oli kaksi enemmän kuin vastauk-

sia, mutta jotkin kuusi-vuotiaat voivat olla vielä päiväkodissa ja siirtyvät vasta syksyllä esikou-

luun. Kuitenkin molemmissa ikäryhmissä enemmistö vanhemmista olivat arvioineet lapsensa 

kaivanneet takaisin päiväkotiin ja kouluun. Vanhempien oli vaikeampi arvioida päiväkoti-ikäis-

ten lastensa kaipuuta kuin kouluikäisten lasten. Noin kolmas osa vanhemmista ei osannut arvi-

oida päiväkoti-ikäisen lapsen mieltä, kun taas vain yksi kahdestatoista vanhemmasta ei osan-

nut arvioida kouluikäisen lapsen kaipuusta takaisin opinahjoon. Toisin sanottua poikkeustila ja 

sosiaalisen etäisyyden ottaminen (social distanding) ei ollut aiheuttanut suurempia ongelmia 

lasten jaksamiselle. Perheellä on ollut suuri keskeinen merkitys tulokseen. Perhe on tärkein 

yhteenkuuluvuuden, läheisyyden ja turvan tuoja (Mykkänen & Böök 2017, 77). 
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9.4 MLL antanut apua ja tukea 

Väittämät 12, 13 ja 22 käsittelivät MLL:n antamaa apua ja tukea perheille. Vastaajilta kysyt-

tiin ovatko he saaneet vertaistukea ja hyviä vinkkejä lasten kanssa yhteiseen tekemiseen 

MLL:n Perhetreffit Facebook -sivuilta sekä ovatko he hyödyntäneet MLL:n Perhetreffien etä-

läksykerhoa. 

Kun järjestöt sulkivat ovensa ja poikkeuslaki muutti työtehtävät etätöiksi, syntyi MLL:n Per-

hetreffit Facebook -sivut. Yli puolet vastanneista eivät osanneet sanoa, että ovatko saaneet 

vertaistukea Facebook-sivujen kautta (nro 12). Noin kolmas osa totesi, ettei ollut saanut ver-

taistukea Perhetreffien Facebookista. Järjestötoiminnassa näkyy keskeisenä osana sosiaalinen 

kestävyys, joka tarkoittaa toisista välittämistä ja kaikkien ihmisten hyvinvointia (Parikka-Nihti 

& Suo-mela 2014, 37). Vastanneista kuitenkin 7,7% oli saanut vertaistukea tai jonkin verran 

tukea Facebook -ryhmän kautta. Tämä sosiaalinen tuki voi olla toisille hyvinkin tärkeä osa 

jaksamisen kannalta, kun vertaistuen keskeinen osa on juuri jakaminen ja tukeminen. 

MLL:n Perhetreffien kautta annetaan ja kerrotaan erilaisia vinkkejä viikoittain lasten kanssa 

touhuamiseen. Kyselyyn vastanneista äideistä yli kolmas osa totesi, ettei osannut arvioida 

oliko saanut hyviä vinkkejä Facebookin kautta, mutta myös yli kolmas osa oli löytänyt vinkit 

hyvinä tai jokseenkin hyvinä (nro 13). Etänä tehtävät työt näkyivät myös tutkimuksen yhteis-

työhenkilöiden kiireellisyytenä. Samalla, kun vuorovaikutus on siirtynyt internetin kautta ta-

pahtuvaksi, on se tuonut enemmän kirjoitetussa muodossa olevaa viestintää. 

MLL tarjoaa perheille myös apua kotitehtävien tekemiseen MLL Perhetreffien etäläksykerhon 

avulla. Kysymykseen vastasi yhteensä 10 perheen äitiä, joiden perheisiin kuului kouluikäisiä 

lapsia (nro 22). Puolet vastaajista kertoi, etteivät he ole kokeneet tarvetta apuun kotitehtä-

vien tekemisessä. Yllättävin toteamus oli seuraavaksi suurimmalta vastausryhmältä, jossa 30% 

perheistä eivät olleet saaneet apua, koska he eivät olleet kuulleet aikaisemmin läksykerhosta 

ja toivoisivat apua lasten kotitehtävien tekemiseen. Vain yksi perhe oli hyödyntänyt läksyker-

hoa. 

 

9.5 Covid-19 pandemia 

Koronavirusta käsittelevän kategorian alla oli kahdeksan väittämää, joista tässä tarkastelen 

neljää (kysymykset 23, 24, 25 ja 26). Poikkeustilan tuomaa stressiä ja sen purkamista käsitel-

tiin aikaisemmassa alaluvussa ”10.1 Perheen äitien jaksaminen ja tuentarve”, joten en näe 

tarvetta toistaa tuloksia uudelleen. Samoin aikaisemmassa alaluvussa todettiin jo, että suurin 

osa vanhemmista koki lievää pelkoa koronavirusta kohtaan (nro 23), mutta kaiken kaikkiaan 

vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti. Lasten kohdalla tilanne oli taas päinvastainen. 
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Kyselyssä kysyttiin vanhemman arviota lapsen huolesta koronavirusta kohtaan (nro 24). Arvioi-

den mukaan lapset olivat hyvinkin huolettomia asian suhteen. Vain 15% arvio lapsen olleen 

hieman huolissaan, mutta kukaan vastaajista ei arvioinut lapsensa olevan täysin huolissaan vi-

ruksesta. Uskon, että tähän vaikuttaa osaksi lasten pieni ikä sekä heille kerrotun tiedon 

määrä. Vanhemmat kertoivat keskustelleensa lasten kanssa aiheesta paljon sekä katsovansa 

lasten uutisia, joissa selitetään yksinkertaisesti mitä tällä hetkellä maailmalla tapahtuu. Sa-

noisin, että tiedon puute olisi yhteydessä huolenaiheeseen, jolloin selittämättömät arjen 

muutokset tuovat mukanaan stressiä. 

Moni vanhemmista kertoi, että lasten kanssa käsitellään asiaa (nro 24 lisäkysymys) keskustel-

len ja katsoen lasten uutisia. Vastaajien kirjoituksissa korostui tasavertainen dialogi lapsen 

kanssa, jossa annetaan tilaa kysymyksille ja pohdinnalle. Lapsen sanavarasto on pienempi eikä 

ymmärrä vielä sanojen merkitystä, hän tukeutuu muihin aisteihin vuorovaikutustilanteissa 

(Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 22). Lasten uutiset auttavat selittämään tapahtumia käyt-

täen lapsille sopivaa sanavarastoa sekä kuvallista viestinnän tukea.  

Perheen vanhemmilta kysyttiin suoraan, olivatko he luolissaan omasta terveydestään (nro 25) 

ja tietäisivätkö, miten he toimisivat, jos itse tai joku perheenjäsen sairastuisi (nro 26) eli 

ovatko he varautuneet kyseisenlaiseen tilanteeseen jollain tavalla. Molempien kysymysten 

vastaukset ovat hyvinkin samanlaiset. Perheen äidit olivat hieman huolissaan omasta ter-

veydestään sekä vielä enemmissä määrin olivat myös hieman varautuneet, jos joku perheen-

jäsen sattuisi sairastumaan. Yhtä moni tunsivat jonkin verran pelkoa koronavirusta kohtaan 

(nro 23) kuin oli varautunut jotenkin jonkun perheenjäsenen sairastumiseen. Yhteensä noin 

kolmas osa ei ollut varautunut perheenjäsenen sairastumiseen. En osaa sanoa, että kertooko 

tämä positiivisesta ajattelutavasta vai ei. Tosin viranomaisilta tulleet ohjeet ovat olleet myös 

hyvin selkeät, että miten tulee toimia, jos epäilee itse sairastuneen koronavirukseen. Näin ol-

len voisi sanoa, että asiasta tiedotetaan melko hyvin. 

10 Loppusanat 

Viime keväänä tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata perheiden pärjäämistä ko-

ronapandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana. Tarpeena oli myös tietää miten perheet 

jaksavat poikkeusoloissa. Asiakkaiden ja perheiden siirryttyä julkisista tiloista kotioloihin 

poikkeustilan vuoksi. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselylomakkeena, jota jaettiin yhteis-

työkumppanin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. Uuden tutkimustiedon avulla pystytään ja voi-

daan tarjottua apua kohdentaa paremmin. 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa vanhempien kokemuksista, perheiden jaksamisesta 

ja tuen tarpeesta. Tutkimuksessa saatiin yhteensä 40 vastausta, joista kaikki olivat perheiden 
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äitejä. Tutkimuksen tuloksista voimmekin huomata perheen yhdessä vietetyn ajan lisäänty-

neen, mutta sen laadun ehkä kärsineen. Aikaa on voitu viettää yhdessä, mutta täysin eri asi-

oita tehdessä. Yli puolet vastaajista kertoivat lastensa katsovan enemmän televisiota kuin ai-

kaisemmin. Perheen äidit olivat kiireisiä eivätkä ehtineet rentoutua. Omasta jaksamisesta, 

terveydestä, läheisistä ja koronaviruksesta ollaan huolissaan, mutta vain hieman. Suurimpina 

jaksamisen kuormittajina koettiin vapaa-ajan riittämättömyys, kotitalouden työmäärään kuor-

mittavuus ja lasten kanssa vietetyn ajan laatu. Sosiaalinen elämä koetiin myös lievästi tai hy-

vinkin paljon rajoittuneen poikkeustilan takia. Samalla vertaistuelle koettiin tarvetta. Ulkoilu 

nähtiin yhdeksi tärkeimmäksi lasten kanssa yhdessä vietetyksi ajaksi. Jatkuva stressin tunte-

mus oli noussut poikkeustilan myötä 20%:lla vastaajista ja oman stressin tuntemusta oli sel-

västi helpompi arvioida. Kuitenkin neljäsosa vastaajista kokivat, ettei heillä kyseisellä het-

kellä ollut riittävästi mahdollisuutta stressin vähentämiseen. 

Tutkimuksen tuloksia pystytäänkin hyödyntämään tulevaisuudessa monin eri tavoin. Opinnäy-

tetyön yhteistyökumppani on pystynyt hyödyntämään tuloksia toiminnassaan Järvenpäässä 

sekä Keravalla heti tutkimuksen kyselyn sulkeuduttua. Yhteistyökumppanin antamassa palaut-

teessa kerrottiin, kuinka he saavat tuloksista tietoa lapsiperheiden tilasta ja uusien perheiden 

hyvinvoinnin tukemiseksi perustettujen Facebook-ryhmien toimivuudesta. Tuloksia on tarkoi-

tus myös hyödyntää tulevan syksyn toimintaa suunniteltaessa ja tukea kohdennettaessa.  

Tutkimuksen raportoinnin loppu hetkillä (14.8.2020) maailman laajuinen tartuntatautitilanne 

on melkein 21 miljoonaa, siitä on jo parantuneet yli 13 miljoonaa ja siihen on kuollut melkein 

760 tuhatta ihmistä (Google Uutiset 2020). Suomen tartuntatautitilanne (14.8.2020) on edel-

leen suhteutettuna väestöön pieni. Koronavirustartuntoja on tiedossa 7 700 tapausta ja kuol-

leita on raportoitu 333 henkeä. Parantuneiden määrän arvioidaan olevan noin 7 050, eli yli 90 

prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Pohjoismaiden vertailussa Suomessa on ollut tar-

tuntatautitilastoissa vähiten tartuntoja koko kuluneen epidemia-ajan aikana. (Terveyden ja 

Hyvinvoinnin Laitos. 2020d.) 

Opinnäytetyönä tehty määrällinen tutkimus kaipaa lisätutkimusta sekä syvällisempiä ja suu-

rempia väestötason otoksia. Jyväskylän Yliopistossa tehtävä tutkimus (2020) on juuri tämän-

kaltainen, joka kerää tutkimustietoa koko Suomen laajuudelta. Myöhemmin kuluvana vuonna 

saamme ehkä tietää aiheesta enemmän. Luultavasti saamme kuulla vielä tulevina vuosinakin 

koronaviruksen vaikutuksista lapsiperheiden hyvinvointiin. 
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Liite 1: Suomenkielisen kyselylomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

 

Suomenkielisen kyselylomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

Lomakkeen nimi: Lapsiperheiden hyvinvointi tutkimus poikkeustilan aikana 

Lomakkeen seliteteksti 1: ”Tutkimus pienten lasten perheiden voimavarojen ja huolenaihei-

den tunteesta poikkeustilan aikana. Tutkimus on opinnäytetyö, joka tehdään yhteistyössä 

Laurea ammattikorkeakoulun ja MLL Perhetalo Keltasirkun kanssa.” 

Lomakkeen seliteteksti 2: ”Tutkimuksessa pidämme kiinni täydestä anonymiteetistä. Julkais-

tavan materiaalin perusteella ei pystytä tunnistamaan henkilöitä tai perheitä. Kyselyyn vas-

taaminen on täysin vapaaehtoista ja vie ajallisesti noin 10-15minuuttia. Seuraavaksi esitän 

taustatieto kysymyksiä, joita seuraa sarja väittämiä. Väittämiä/tutkimuksen kysymyksiä on 

yhteensä 30 kappaletta.” 

Jokaisen kategorian otsikon alla oli tarkentava selitys vastausvaihtoehdoille. ” Kysymyksiin 

vastataan käyttäen Likertin-asteikkoa. 1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. ei sa-

maa eikä eri mieltä 4. jokseenkin samaa mieltä 5. täysin samaa mieltä.” 

 

Kysymykset Vastausvaihtoehdot 

Taustatiedot 

Olen: Pudotusvalikko: Isä, Äiti, Isovanhempi, 

Muu 

Vastaajan ikä: Pudotusvalikko: alle 18, 18-20, 21-25, 26-

30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, yli 50 

Kuinka monta alaikäistä lasta perheeseen 

kuuluu? 

Pudotusvalikko: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Minkä ikäisiä lapsia perheeseen kuuluu? 

Tarkennus: Kerro lasten iät numeroina ja 

erota pilkulla. (esimerkki 1kk, 3v, 4v) 

Vastaaja kirjoittaa oman vastauksen 
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Olen: MLL Perhetalo Keltasirkun asiakas, Me-talo 

Keravan asiakas, En ole MLL:n asiakas, Muu 

(halutessaan kirjoittaa mikä) 

Kuulun johonkin MLL:n perhetreffit facebook -

ryhmään. 

Kyllä, Ei 

Samassa taloudessa asuvien vanhempien luku-

määrä: 

Pudotusvalikko: Yksi vanhempi taloudessa, 

Kaksi vanhempaa taloudessa, Enemmän 

kuin kaksi vanhemmuussuhteessa lapseen 

olevaa aikuista taloudessa, Kaksi vanhem-

paa sekä isovanhempia asuu samassa ta-

loudessa, Yksi vanhempi sekä isovanhem-

pia asuu samassa taloudessa 

Onko lapsella talouden ulkopuolisia vanhem-

pia: 

Pudotusvalikko: Kyllä, Ei 

Samassa taloudessa asuvien vanhempien toi-

menkuva: 

Olen: / Toinen vanhempi: 

Tarkennus: Jos taloudessa on vain yksi van-

hempi, älä merkkaa mitään toisen vanhem-

man riville. 

Kaaviovastaus itselle ja toiselle vanhem-

malle: 

Käy töissä kodin ulkopuolella, Etätöissä ko-

tona koronan vuoksi, Lomautettu, Työtön, 

Vanhempainvapaalla, Opiskelija, Jokin 

muu 

Arki ja vapaa-aika 

1. Koen, että ehdin arjessa tekemään kaiken 

mitä minun pitää ja haluan tehdä. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

2. Tunnen, että minulla on tarpeeksi vapaa-

aikaa rentoutumiseen. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

3. Koen huolta omasta jaksamisestani. 1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

Jos koette huolta jaksamisestanne niin, voisit-

teko kertoa miksi? 

Monivalinta: Voimavarani eivät riitä arjen 

pyörittämiseen; Lasten kanssa oleminen on 

rankkaa; Minulla ei ole riittävästi omaa 
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aikaa; Huolehdin asiat yksin kuten ruuan-

laitto, lastenhoito, kodinhoidolliset teh-

tävä; Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 

4. Poikkeustila on vaikuttanut parisuhteeseeni 

myönteisesti. 

1. Täysin eri mieltä. Ei, vaikutus on ollut 
negatiivinen. 

2. Jokseenkin eri mieltä. 

3. En osaa sanoa. 

4. Jokseenkin samaa mieltä. 

5. Täysin samaa mieltä. Kyllä, vaikutus on 
ollu positiivinen. 

En ole parisuhteessa. 

Perhe, läheiset ja osallisuus 

5. Koen, että vietämme enemmän aikaa per-

heen kesken. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

6. Keksin helposti lasten kanssa yhteistä teke-

mistä. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

Voitte halutessanne kertoa mitä teette yh-

dessä. 

Vastaaja kirjoittaa halutessaan oman vas-

tauksen 

7. Mielestäni poikkeustila on lähentänyt meitä 

perheenä. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

8. Tunnen, että sosiaalinen elämäni on poik-

keustilan myötä rajoittunut. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

9. Lapseni kaipaavat takaisin kouluun tai päi-

väkotiin. 

Päiväkoti-ikäiset lapset: / Koulu- ja esikou-

luikäiset lapset: 

Kaaviovastaus päiväkoti-ikäiselle lapselle 
sekä koulu- ja esikouluikäiselle lapselle: 

Ei, lapseni ei kaipaa takaisin. 

En osaa sanoa. 

Kahdesta lapsesta vain yksi lapsi kaipaa ta-
kaisin tänne. 

Kyllä, lapseni kaipaavat takaisin. 

Lapseni eivät ole vielä päiväkodissa / kou-
lussa. 
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10. Lapseni katsovat enemmän televisiota. 1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

11. Koen huolta lasteni isovanhempien hyvin-

voinnista. 

1. Täysin eri mieltä. En ole huolissani. 

2. Jokseenkin eri mieltä. 

3. En osaa sanoa. 

4. Jokseenkin samaa mieltä. 

5. Täysin samaa mieltä. Kyllä, olen huolis-
sani. 

Lapsillani ei ole isovanhempia / isovan-
hemmat ovat jo edesmenneet. 

12. Olen saanut vertaistukea MLL:n Perhetref-

fit -Facebook-sivulta. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

13. Olen saanut hyviä vinkkejä lasten kanssa 

yhteiseen tekemiseen Perhetreffit -Facebook-

sivulta. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

Toimeentulo 

14. Olen huolissani perheen taloudellisesta ti-

lanteesta. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

15. Olen saanut apua perheen taloudelliseen 

tilanteeseen. 

Kyllä, olen saanut jonkinlaista avustusta. 
(esimerkiksi jaetut ruokakassit) 

Ei, en ole saanut apua, mutta tarvitsi-
simme sitä. 

Ei, emme koe avulle tarvetta. 

Tuentarve 

16. Koen olevani yksin huolenaiheideni 

kanssa. 

1. Täysin eri mieltä. En koe ole yksin. 

2. Jokseenkin eri mieltä. 

3. En osaa sanoa. 

4. Jokseenkin samaa mieltä. 

5. Täysin samaa mieltä. Kyllä, koen ole-
vani yksin. 

Minulla ei ole huolenaiheita. 
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17. Koen tarvitsevani sosiaalista vertaistukea 

toisilta vanhemmilta. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

18. Koen tarvitsevani apua arjessa. 1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

Voitte halutessanne kertoa minkä asian kanssa 

tarvitsette apua. 

Monivalinta: Keskusteluapua, Lastehoi-

toapua, Apua lastenkasvatukseen, Lasten 

koulunkäynninohjaukseen, Kotitöiden te-

kemiseen, Kaupassa käymiseen, Muu (halu-

tessaan kirjoittaa mikä) 

19. Tiedän, mistä tarvitsemaani apua löytyisi, 

jos sitä tarvitsisin. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

20. Olen valmis vastaanottamaan apua, jos 

sitä tarvitsisin. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

21. Koen huolta lasteni koulunkäynnistä. Etäkoulu on ollut lapselleni suuri helpotus 
ja ilo. 

1. Täysin eri mieltä. En ole huolissani. 

2. Jokseenkin eri mieltä. 

3. En osaa sanoa. 

4. Jokseenkin samaa mieltä. 

5. Täysin samaa mieltä. Olen huolissani. 

Minulla ei ole kouluikäisiä lapsia. 

22. Olen hyödyntänyt MLL Perhetreffien etä-

läksykerhoa. 

Kyllä, olemme hyödyntäneet. 

Ei, emme ole tarvinneet apua kotitehtä-
vien tekemiseen. 

Ei, en ole aikaisemmin kuullut läksyker-
hosta, mutta toivoisin apua lasteni koti-
tehtävien tekemiseen. 

Minulla ei ole kouluikäisiä lapsia. 

Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 

Koronavirus covid-19 
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23. Tunnen pelkoa koronavirusta kohtaan. 1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

24. Perheen lapset ovat huolissaan koronavi-

ruksesta. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

Halutessasi voit kertoa siitä, miten käsitte-

lette asiaa lastenne kanssa? 

Vastaaja kirjoittaa halutessaan oman vas-

tauksen 

25. Koen huolta omasta terveydestäni. 1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

26. Tiedän miten toimisin, jos itse tai joku 

perheenjäseneni sairastuisi. Olen varautunut 

tilanteeseen jollain tavalla. 

1 täysin eri mieltä, en tiedä miten toimi-

sin; 2; 3; 4; 5 täysin samaa mieltä, tiedän 

miten toimisin 

27. Koen jatkuvaa stressiä poikkeustilan muu-

tosten aiheuttamasta tilanteesta. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

28. Minulla oli toistuvaa stressiä jo ennen 

poikkeustilaa. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

29. Minulla ei ole riittävästi kykyä tässä tilan-

teessa vähentää kokemaani stressiä. 

1 täysin eri mieltä, 2, 3, 4, 5 täysin samaa 

mieltä 

30. Stressin purkamiseen ja vähentämiseen 

rentoudun: 

Tarkennus: Voit valita alta useamman sekä 

kirjoittaa lisää kohtaan muu. 

Monivalinta: 

Lukeminen: kirjat ja lehdet 

Televisiosarjojen ja elokuvien katselu 

Palapelit 

Musiikin kuuntelu 

Instrumentin soittaminen 

Ulkoilu 

Urheilu 

Askartelu 

Leipominen 

Piirtäminen ja värittäminen 

Jooga tai meditointi 
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En ole vielä löytänyt keinoja kuinka purkaa 
stressiä ja rentoutua. 

Minulla ei ole aikaa rentoutua. 

Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 
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Liite 2: Englanninkielisen kyselylomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

 

Englanninkielisen kyselylomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

Lomakkeen nimi: Welfare research of families with small children during the state of emer-

gency 

Lomakkeen seliteteksti 1: ”This is a research study of families with young children. The study 

looks at how families are coping in everyday life and their feelings of concern during a state 

of emergency. This research is part of a thesis and is to done in collaboration with Laurea 

University of Applied Sciences and MLL Perhetalo Keltasirkku.” 

Lomakkeen seliteteksti 2: ”Participants in this study remain anonymous and cannot be identi-

fied in the final published thesis. Answering the survey is voluntary and takes about 10-15 

minutes. I hope you will answer to every question. Next, I will present you some background 

information that follows a series of argument type of questions. There is total 30 argument 

type of questions / research questions. Press "Seuraava" to continue.” 

Jokaisen kategorian otsikon alla oli tarkentava selitys vastausvaihtoehdoille. ” We use Likert 

scale for questions. 1. Strongly disagree 2. Somewhat disagree 3. Neither agree nor disagree 

4. Somewhat agree 5. Strongly agree. "muu" means other.” 

Koska lomakkeen pohjaa ei pystynyt luomaan englanniksi, jokaisen kategorian otsikon alla oli 

tarvittaessa selostukset: ” "muu" means other. "valitse" means choose. "oma vastauksesi" 

means write the answer.” Lomakkeen jokaisessa sivunvaihdossa oli myös selitykset: ”Press 

"Seuraava" to continue or press "Takaisin" to go back.” Lomakkeen lopussa oli myös varmis-

tukseksi selitys: ”Press "Lähetä" to send the survey.” 

 

 

Kysymykset Vastausvaihtoehdot 

Background information 

I am: Pudotusvalikko: Father, Mother, Grand-

parent, Other 

The age of the respondent: 

Tarkennus: Means your age. 

Pudotusvalikko: under 18, 18-20, 21-25, 

26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, over 

50 
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How many minor children belong to the family? 

Tarkennus: Minors are under 18 years old chil-

dren. This question is really important. 

Pudotusvalikko: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

How old are the children are? 

Tarkennus: Enter the answer in numbers. Give 

each child's own age. This question is really im-

portant. (e.g. 1 month, 2 years, 4 years) 

Vastaaja kirjoittaa oman vastauksen 

I am: A customer of MLL Perhetalo Kelta-

sirkku (Järvenpää), A customer of Me-

talo Kerava, Muu (halutessaan kirjoittaa 

mikä) 

I belong to one of MLL "perhetreffit" facebook 

groups. 

Yes, No 

Number of parents living in the same household: Pudotusvalikko: 

One parent in the household 

Two parents in the household 

More than two parents in the household 

One parent in the household together 
with some grandparents 

Two parents in the household together 
with some grandparents 

Does the child have parents outside of your 

household: 

Yes, No 

Parent's job description: 

I am:/Other parent:   

Tarkennus: If household has one parent, don't 

check the second row. 

Kaaviovastaus itselle ja toiselle van-

hemmalle: 

Employed: outside the home; Em-

ployed: teleworker, homeworker; Laid 

off; Unemployed; Parental leave; Stu-

dent; Other 
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I live in: Apartment building, House (single-fam-

ily house), Row house (terraced house), 

Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 

Everyday life and spare time 

1. I feel like I have time in everyday life to do 

everything I need and want to do. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

2. I feel like I have enough free time to relax. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

3. I am worried of my own well-being. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

If you feel worried, then could you tell us why? Monivalinta: My resources are not 

enough to run everyday life; Being with 

children is hard; I don’t have enough 

free time for myself; I take care of all 

the things alone. e.g. like cooking, 

babysitting, housekeeping task; Muu 

(halutessaan kirjoittaa mikä) 

4. The state of affairs has had a positive effect 

on my relationship. 

1. Strongly disagree. No, the effect has 
been negative. 

2. Somewhat disagree 

3. I am not sure 

4. Somewhat agree 

5. Strongly agree. Yes, the effect has 
been positive. 

I am not in a relationship. 

Family, loved ones and a sense of inclusion 

5. I feel like we spend now more time as a fam-

ily. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 
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6. I can easily think of things to do with my chil-

dren. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

If you want, you can tell us what you are doing 

together. 

Vastaaja kirjoittaa halutessaan oman 

vastauksen 

7. I think the state of emergency has brought us 

closer together as a family. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

8. I feel that my social life is limited because of 

the state of emergency. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

9. My children miss being at school or kindergar-

ten. 

Kindergarten children:/School and preschool 

children: 

Kaaviovastaus päiväkoti-ikäiselle lap-
selle sekä koulu- ja esikouluikäiselle 
lapselle: 

No, my children don't miss being at 
school or kindergarten. 

I can not say. I don't know.  

Of the two children, only one child 
misses being at school or kindergarten. 

Yes, my children miss being at school or 
kindergarten.  

My children are not in kindergarten / 
school yet. 

10. My children watch more TV. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

11. I am worried about the well-being of my chil-

dren’s grandparents. 

1. Strongly disagree. No, I am not wor-
ried. 

2. Somewhat disagree 

3. I am not sure 

4. Somewhat agree 

5. Strongly agree. Yes, I am worried. 

My children don’t have grandparents / 
grandparents are already deceased. 
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12. I have received peer support from MLL's Fam-

ily Cafe -Facebook page. (MLL:n Perhetreffit -Fa-

cebook) 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

13. I have got some great tips what to do to-

gether with children from Family Cafe -Facebook 

page. (MLL:n Perhetreffit -Facebook) 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

Livelihood 

14. I am worried about the financial situation of 

my family. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

15. I have had help for the financial situation of 

my family. 

Yes, we have received some form of 
help. (e.g. shared food bags) 

No, we have not gotten help, but we 
would need it. 

No, we do not feel the need for help. 

Support and help 

16. I feel that I am alone with my concerns and 

worries. 

1. Strongly disagree. No, I don't feel 
alone. 

2. Somewhat disagree 

3. I am not sure 

4. Somewhat agree 

5. Strongly agree. Yes, I feel alone. 

I have no concerns or worries. 

17. I feel I need social peer support from other 

parents. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

18. I feel I need help in everyday life. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

If you like, you can tell me with what you need 

help. 

Monivalinta: Discussion help, Child care 

Help, Help with raising children, To 
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guide children's schooling, With doing 

homework, For Supermarket shopping, 

Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 

19. I know where to find the help I need, if I 

would need it. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

20. I am ready to receive help if I would need it. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

21. I am worried of my children’s schooling. 1. Strongly disagree. I am not worried. 

2. Somewhat disagree 

3. I am not sure 

4. Somewhat agree 

5. Strongly agree. I am worried. 

My children doesn't go to school yet. 

22. I used the "MLL Perhetreffien" Remote home-

work clubs. (MLL Perhetreffien etä-läksykerhoa) 

Yes, we have used it. 

No, we have not needed any help with 
homework. 

No, I have not heard from a homework 
club before. However, my children 
would like to have some help with their 
homework. 

My children don't go to school yet. 

Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 

Coronavirus covid-19 

23. I am afraid of the coronavirus. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

24. My children are afraid or concerned about 

the coronavirus. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

If you like, you can tell us how you deal with it 

with your children? 

Vastaaja kirjoittaa halutessaan oman 

vastauksen 
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25. I am worried about my own health. 1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

26. I know what I would do if I or someone in my 

family got sick. I have prepared for the situation 

in one way or another. 

1 Strongly disagree. I don't know what 

to do. 2, 3, 4, 5 Strongly agree. I know 

what to do. 

27. I have experienced constant stress from the 

changed situation caused by the state of emer-

gency. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

28. I have had long running stress even before 

the state of emergency. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

29. At this moment, I don’t have enough ability 

or power to reduce the stress I experience. 

1 Strongly disagree, 2, 3, 4, 5 Strongly 

agree 

30. To relieve and reduce my stress, I do the fol-

lowing: 

Tarkennus: You can select several answers from 

below and write more in the "muu". 

Monivalinta: 

Reading books and magazines 

Watching TV series and movies 

Puzzles 

Listening to music 

Playing an instrument 

Outdoor activities 

Doing sports 

Crafting 

Baking 

Drawing and coloring 

Yoga or meditation 

I don't have time to relax. 

Muu (halutessaan kirjoittaa mikä) 

 

 


