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TIIVISTELMÄ 
 
Ketoja, Arja. "Ehdoton kohokohta oli yhteiset kalareissut joelle".  
Lukioikäisten nuorten kokemuksia isovanhemmistaan. 
Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 
2005. 70 sivua. Julkaisematon. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Jalasjärven lukion oppilaiden kokemuksia 
isovanhemmistaan. Tutkimus käsittää 30 nuoren esseet ja kyselylomakkeet isovan-
hemmistaan. Esseet analysoitiin kvalitatiivisesti käyttämällä Giorgin metodia ja 
kyselylomakkeet analysoitiin käyttämällä SPSS-analyysimenetelmää. 
 
Lukiolaisten isovanhemmista oli noin puolet elossa, ja nuoret pitivät isovanhempiin-
sa usein yhteyttä, lähinnä käymällä isovanhempiensa luona. Nuoret kokivat suhteen-
sa isovanhempiinsa hyviksi. Suhteen laatua lukioiässä paransi se, että nuoret olivat 
olleet lapsina paljon tekemisissä isovanhempiensa kanssa. Suhteen laatuun vaikutti-
vat myös monet muut asiat, mm. nuorten vanhempien välit isovanhempiin ja isovan-
hempien terveydentila. 
 
Nuoret olivat jutelleet isovanhempiensa kanssa kaikenlaista, enimmäkseen koulun-
käynnistään. Monet isoisät ja äidit olivat olleet sota-aikana rintamalla tai lottina, 
joten niistä ajoista he juttelivat nuorten kanssa paljon. Nuoret ja isovanhemmat viet-
tivät yhteistä aikaa tekemättä mitään erikoista eli "vain oleskelemalla yhdessä", he 
olivat olleet yhdessä kalassa tai marjassa, pelanneet pelejä ja tehneet töitä. He olivat  
viettäneet yhdessä juhlapäiviä ja isovanhemmat olivat antaneet lapsenlapsilleen mm. 
rahaa ja lahjoja. Nuoret kertoivat oppineensa isovanhemmiltaan "vanhojen ihmisten 
arvostusta" ja positiivista elämänasennetta. 
 
Ellei nuorella ollut enää isovanhempiaan elossa, hänellä saattoi olla "korvike-
isovanhempia", jotka auttoivat ja tukivat häntä. Isovanhemmuus ei välttämättä vaadi 
biologista pohjaa, joten kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kokea isovan-
hempien antama tuki ja mummolan tunnelma esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjen  
tukihenkilötoiminnan  kautta. 
 
 
 
Avainsanat: isovanhemmat, isoäidit, isoisät, lukiolaiset 
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Kiinnostuin isovanhempien merkityksestä lapsille ja nuorille syksyllä 2002 pohties-

sani proseminaarityön aihetta, jota valitessani mietin oman kasvuni kannalta tärkeitä 

asioita. Isän äiti, isu, muistui tuolloin mieleeni tärkeänä kasvattajana elämässäni. 

Asuimme samassa talossa kymmenen vuotta. Hänestä tuli elämääni erittäin tärkeä 

henkilö. Hänen antamansa elämänohjeet ja arvot muistan lopun ikäni. Hän oli suuri 

persoona ja auttaja elämän kolhuissa. Arvostan suuresti hänen elämänkokemustaan. 

 

Tänään minulla on kaksi pientä tyttöä. Samassa talossa meidän kanssamme asuu 

heidän isänsä äiti, mummu. Näen päivittäin, miten tärkeä mummu on pienille lapsen-

lapsilleen, ja koen mummun tarjoavan heille ”suuren sylin”, heidän sitä tarvitessaan. 

Omalla elämänkokemuksellaan ja rakkaudellaan mummu tuo lastenlastensa elämään 

turvallisuutta ja läheisyyttä. 

 

Tein  vuosina 2002 - 2003 kvalitatiivisen tutkimuksen (proseminaarityön) aiheesta 

"Minun isovanhempani". Tämä pro gradu –tutkielma on sille jatkoa. Työhön olen 

lisännyt kvantitatiivisen tutkimusosuuden. 

 

Isovanhemmuutta on tieteellisesti tutkittu Suomessa lasten ja nuorten näkökulmasta 

viimeksi 1980-luvun lopulla. Kiinnostus isovanhemmuuteen on Suomessa heräämäs-

sä, siitä on osoituksena mm. lukuisat isoäitien tekemät "elämänoppaat" tuleville 

isovanhemmille. Isovanhemmille on perustettu oma yhdistys, lokakuun 3. lauantaita 

vietetään "isovanhempien päivänä", ja isovanhemmuuteen kiinnitetään huomiota 

myös valitsemalla "vuoden isovanhempia". 

 

Vanhusten lisääntyminen yhteiskunnassamme johtaa siihen, että vanhukset ja isovan-

hemmat ovat nuorempien sukupolvien kanssa yhä enemmän tekemisessä monella 

tavalla. Tulevaisuuden isovanhemmat ovat hyväkuntoisia, heillä on paljon vapaa-

aikaa ja varallisuuttakin. Isovanhemmat tulevat olemaan suuri kuluttajaryhmä tavara- 

ja palvelumarkkinoilla, joten kiinnostus heihin on myös siitä syystä lisääntymässä. 

 

Suomessa isovanhemmuudesta on 1980-luvun lopulla tutkittu lähinnä "perusasioita": 

kuinka usein isovanhemmat ja nuoret ovat yhteydessä toisiinsa, ja mitä he ovat tois-
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tensa kanssa tehneet. Amerikkalainen isovanhemmuustutkimus on paljon pidemmäl-

lä. 2000-luvun tutkimukset käsittelevät mm. isovanhempien juridisia oikeuksia lasten-

lastensa suhteen. Suomalaisen tieteellisen tutkimuksen puuttuessa olen käyttänyt 

tutkimukseni pohjana ulkomaalaisia isovanhemmuustutkimuksia. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on valottaa eteläpohjalaisen Jalasjärven kunnan 30 abitu-

rientin kokemuksia isovanhemmistaan. Tutkimus sisältää kvantitatiivisen ja kvalita-

tiivisen tutkimusosuuden. Kvantitatiivinen osuus sisältää kyselylomakkeen avulla 

saadun tiedon analysoinnin. Kvalitatiivinen osuus kertoo nuorten kirjoittamien "Mi-

nun isovanhempani" -aineiden sisällöstä. 

�
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Vanhojen ihmisten määrä suhteessa lapsiin on lisääntynyt voimakkaasti 1900-luvulta 

alkaen. Vuonna 2030 ennustetaan yli 65-vuotiaita ja alle 18-vuotiaita olevan 

USA:ssa yhtä paljon. (Bengtson 2001). Kehitys on samansuuntainen koko EU:n 

alueella. Suomessa tilastokeskuksen ennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneen väestön 

osuus koko väestöstä on vuoden 2030 paikkeilla noin 25 %, ja se pysyy pidemmän 

aikaa samalla tasolla. (Heikkinen 2000, 217.) Bengtsonin (2001) mukaan vanhojen 

ihmisten määrän lisääntyessä sukupolvien välillä vallitsevat siteet tulevat yhä tärke-

ämmiksi.  

 

Perhemuotojen muuttuminen on tärkeä syy siihen, miksi useampaa sukupolvea tarvi-

taan toistensa tukena. Ensinnäkin sukupolvia on tulevaisuudessa useita. Lapsilla on 

isovanhempia ja isoisovanhempia. Useimmat naisista viettävät jopa puolet elämäs-

tään isovanhemman roolissa (Silverstein & Long, 1998).  Perinteisen perheen (äiti, 

isä ja lapset) lisäksi nykyään on yhä enemmän avoliittoja, yksinhuoltajia, uusperhei-

tä, samaa sukupuolta olevien perheitä ja monia muita perhemuotoja. Vuonna 1995 

amerikkalaislapsista puolet asui jossakin vaiheessa elämästään yhden vanhemman 

kanssa. (Uhlenberg 2000, 277.) Perheen määrittelemisessä onkin nykyään vaikeuk-

sia. Tämä on huomattu tutkimuksissa, joissa on selvitetty, keitä ihmiset katsovat 
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kuuluvan perheeseensä. Myös eri ikäluokat ja sukupolvet elävät perhe-

elämäkertaansa nykyään eri rytmeissä.  (Marin 1994, 19 - 20.)   

 

Uhlenberg (2000, 277) katsoo, että vanhojen ja nuorten ihmisten tulisi lähentyä 

toisiaan tulevaisuudessa, koska aikuisten työssäkäynti on lisääntynyt. Yli 60 % alle 

kuusivuotiaiden lasten vanhemmista työskenteli kodin ulkopuolella, joten lasten 

hyvinvointi riippuu yhä enemmän muista ihmisistä kuin lapsen omista vanhemmista.  

USA:ssa on 1990-luvulta lähtien lisääntyneet kotitaloudet, joissa isovanhemmat ovat 

lasten ensisijaisia huoltajia (Fuller-Thomson & Minkler 2000; Barer 2001).  

 

Amerikkalainen tulee isovanhemmaksi keskimäärin 45-vuotiaana. Puolet isovan-

hemmista on alle 60-vuotiaita ja kolmasosa on alle 55-vuotiaita. Keskimäärin joka 

toisella  yli 65-vuotiaalla on ainakin yksi aikuinen lapsenlapsi. (Mills, Wakeman & 

Fea 2001.) 

 

2000-luvun vanhat ihmiset voivat ilmeisen hyvin. Seitsemänkymmentä prosenttia yli 

65-vuotiaista amerikkalaisista vanhoista ihmisistä tunsi olonsa hyväksi tai erinomai-

seksi. Lisäksi heidän taloutensa oli vakaa. (Uhlenberg 2000, 277.) Isovanhemmat 

kuluttavat USA:ssa keskimäärin 400 dollaria lapsenlapseensa vuosittain rahaa. Nel-

jäsosa isovanhemmista kuluttaa vuosittain jopa 800 dollaria lapsenlapseensa. Tästä 

syystä isovanhemmat kuluttajina ovat kaupoille tärkeitä. Kaupat tekevät monenlaisia 

kuluttajakyselyjä isovanhemmille saadakseen selville, mihin nämä kuluttavat rahan-

sa. (Roma, Stovall & Hanks 2001.)  

 

Myös Suomessa suurimmat nettovarat ovat yli 50-vuotiailla. Laskelmien mukaan ne 

ovat n. 60 000 euroa. Ero nuoriin on huomattava, koska nuorille ei ole vielä varalli-

suutta kertynyt. Toisaalta vanhat ikäluokat ovat eläneet ankarimmissa olosuhteissa, 

kasvaneet aikana, jolloin hyvinvointivaltioita vasta alettiin rakentaa. (Karisto, Takala 

& Haapola 1997, 212.) Teini-ikäisten isovanhemmista vain ani harva on enää työ-

elämässä mukana (Kartovaara & Sauli 2000, 58). 

 

Suurin osa vanhoista ihmisistä on käynyt kouluja. Heillä on erilaisia elämässä hankit-

tuja taitoja. Ikäihmisillä on siis monenlaista tietoa annettavanaan nuoremmille suku-
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polville. Nuoret taas voivat opettaa isovanhemmilleen esimerkiksi tietokoneen käyt-

töä. Ikääntyneiden ja nuorten yhdessäolo vähentää nuorten ennakkoluuloja vanhoja 

ihmisiä kohtaan. (Uhlenberg 2000, 277.) 

 

Kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että Suomessa lapset viettävät yksikseen 

huomattavan pitkiä aikoja verrattuna muihin maihin. Lasten lähipiirissä on aikai-

semmin ollut jatkuvasti monenlaisia aikuisia, joiden puoleen lapsi on voinut tarvitta-

essa kääntyä, mutta lasten aikuiskontaktit ovat tästä vähentyneet. (Taskinen 2001, 

54.) 

 

Uhlenberg (2000, 279) on tutkimuksessaan todennut, että isovanhempien läsnäololla 

on merkittäviä vaikutuksia nuoren hyvinvointiin. Isovanhempien läsnäololla yksin-

huoltajaperheissä oli nuoren rikollista käyttäytymistä alentava vaikutus.  Isovanhem-

pien asuminen perheessä vähensi nuorten tyttöjen masentuneisuutta ainakin yksin-

huoltajaäitien perheissä. 

 

Baranowskin (1982) tutkimuksessa isovanhemmat vaikuttivat nuorten kehitykseen 

kolmella tavalla. 1. ���������������	���
������: Isovanhemmat siirtävät kulttuurista ja 

perhehistoriallista tietoa. Tästä on nuorelle myöhemmin apua mahdollisissa identi-

teettikriiseissä. 2. Isovanhemmat auttoivat nuoria heidän �	������������������	���

������. Isovanhemmat tietävät vanhemmista erilaisia asioita, ja toimivat sovittelijoi-

na, jos lasten ja vanhempien välille tulee erimielisyyksiä. 3. Laadukkaat suhteet 

isovanhempiin lisäävät positiivisen ��������� ��	���
������ ������
���� ja muihin ai-

kuisiin. (Baranowski, 1982.) 
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Tilastokeskuksen mukaan suomalaisille kouluikäisille lapsille löytyy isovanhempi 

seuraavasti: isän isä 72 %:lle, isän äiti 89 %:lle ja vastaavasti äidin isä 76 %:lle ja 

äidin äiti 91 %:lle. Teini-ikäisillä tilanne on selvästi toisenlainen, vain 35 %:lle  

Suomen läsnäolevasta väestöstä on isän isä ja 40 %:lle äidin isä. Vain joka kymme-

nennellä  on väestötietojärjestelmän mukaan kaikki neljä isovanhempaa. Kokonaan 

ilman isovanhempia olevia alle kouluikäisiä tai ala-asteikäisiä on todella vähän. 

Suurin osa näistä lapsista on oletettavasti ulkomailta tulleita. (Kartovaara & Sauli 

2000, 45 - 47.) 

 

Suomessa matkat mummolaan ovat keskimäärin hyvin kohtuullisia. Noin 15 000 

lasta asuu perheineen samassa asunnossa kuin isän äiti, kun äidin äiti asuu vain 10 

000 lapsen perheen kanssa. Samassa talossa, mutta eri asunnossa asuu lisäksi 9 000 

lapsen isän äiti, äidin äiti 6000 lapsella. Mummola ei ole enää punainen tupa maalla. 

Lähes joka kolmannen lapsen mummi asuu kerrostalossa. Vain noin puolella isovan-

hemmista on omakotitalo, ja näidenkin isovanhempien  määrä vähenee lasten iän 

kasvaessa. (Kartovaara & Sauli 2000, 50 - 52.) 

 

Isän vanhempien kanssa asuvien perheiden lapsista 44 % on maalaistalon lapsia, 

äidin vanhempien kanssa asuvista on maanviljelijöiden lapsia vain 10 %. Tässä 

näkyy ilmeisesti se, että maatiloilla työtä jatkaa yleensä tilan poika. Isän- ja äidin- 

puoleisten kolmen polven perheiden rakenne eroaa myös siinä, että isän vanhempien 

kanssa asuvista lapsista valtaosa on avioparien lapsia ja vain 5 % on yksinhuoltajien 

lapsia. Äidin vanhempien kanssa asuvista lapsista 42 % on yksinhuoltajien lapsia. 

Ilmeisesti yksinhuoltajaäidit hakeutuvat useammin asumaan vanhempien kanssa. 

Noin tuhat lasta asuu isovanhempiensa kanssa siten, että lapsen vanhempia ei asu 

samassa kodissa. (Kartovaara & Sauli 2000, 55.) 
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Esko (1984) näkee isovanhempien roolin vaihtelevan perhekulttuureittain, hyvin 

läheisistä etäisiksi jääneisiin isovanhempiin. Hän on jaotellut isovanhemmat kuuteen 

roolimalliin: ����������� ������ isovanhempi (isoisä) on eristäytynyt lastensa per-

heistä ja hänen on vaikea löytää perheessä paikkaansa. Niinpä hän yleensä vain antaa 

lahjoja ja taloudellista tukea ja uskoo, ettei häneltä muuta odotetakaan. ���	������

���������� ������	������ ������ kuuluu isovanhemmille, jotka pyrkivät ottamaan 

lapsiltaan vanhemmuuden tehtävän ja vastuun. Vanhempien työkiireiden takia iso-

vanhempia tarvitaan niin paljon, että päävastuu lasten kasvatuksesta ja huolenpidosta 

tuntuu siirtyvän heille. (Esko 1984, 83.) 

 

��������������������isovanhempi leikkii lastenlastensa kanssa ja  välittää uudelle 

sukupolvelle kokemuksen siitä, millaisena ikääntyvä ihminen kokee elämänsä. Hei-

dän suhteessa on pyyteetöntä rakkautta ja ihailua. �������������������������	�����

��������� isovanhemmat kertovat lastenlapsilleen niistä ajoista, kun he itse olivat 

pieniä. (Esko 1984, 84.)  

 

Eskon (1984, 84) mielestä isovanhempien ja lastenlasten yhdessäoloon ovat aina 

kuuluneet sadut. ������� ��������� �������� isovanhempien lukemat sadut auttavat 

lasta käsittelemään lapsen sisäisiä ahdistuksia ja toiveita. ���������
�
����������������

���eri sukupolvien yhdessäolo on niin altis kriiseille, että sitä pyritään kaikin keinoin 

välttämään. Erimielisyydet sukupolvien välillä saattavat johtua esimerkiksi selvittä-

mättömistä syyllisyyden tunteista, ennakkoluuloista, aatteellisista tai uskonnollisista 

eroista. (Esko 1984, 85.)  

 

Mueller, Wilhelm ja Elder (2002) ovat tutkimuksessaan löytäneet viisi ryhmää, 

joihin he ovat isovanhemmat jakaneet. ������������������������	�������  oli mah-

dollisuus olla vaikuttamassa nuoren elämään monella eri tavalla. Useimmat heistä 
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tapasivat lähes päivittäin. Tämä oli varsin merkittävää, koska he eivät asuneet samas-

sa taloudessa. He tekivät lastenlastensa kanssa jotakin, esimerkiksi töitä. Nämä iso-

vanhemmat kokivat, että heidän täytyi opettaa lapsenlapsilleen joitakin taitoja ja 

auttaa heitä kehittämään kykyjään. Tämä ryhmä oli varsin sitoutunut isovanhemmuu-

teen, ja heillä oli läheinen suhde lapsenlapsiinsa. He myös kertoivat toimivansa 

nuoren uskottuna ja kertoivat  omasta lapsuudestaan. Vaikka vain puolet näistä iso-

vanhemmista kertoi keskustelleensa lastenlastensa kanssa näiden ongelmista, monet 

olivat keskustelleet lastenlastensa tulevaisuudesta. Nämä isovanhemmat antoivat 

myös lapsenlapsilleen taloudellista tuke, ja olivat  auttaneet heitä työpaikan etsinnäs-

sä. (Mueller ym. 2002, 370.) 

 

Toiseen ryhmään kuuluivat ������������� ������	�����. Nämä isovanhemmat ero-

sivat vaikutusvaltaisista isovanhemmista siten, että he eivät nähneet rooliaan auktori-

teettisena tai kuria pitävänä. Tukea antavat isovanhemmat  tapasivat lapsenlapsensa 

harvemmin kuin vaikutusvaltaiset isovanhemmat, mutta useimmat kuitenkin ainakin 

kerran viikossa. He tekivät lastenlastensa kanssa monenlaista, mutta työn tekeminen 

oli harvinaisempaa. Nämäkin isovanhemmat painottivat sitä, että lastenlasten olisi 

hyvä oppia heiltä erilaisia taitoja. (Mueller ym. 2002, 375.)  

 

Kolmanneksi ryhmäksi löytyivät   ������������������	������ Passiiviset isovanhem-

mat olivat vain muodollisesti sidoksissa lastenlastensa elämään. He eivät antaneet 

vanhempien kaltaista tukea lapsenlapsilleen, ja heillä oli vain vähän yhteistä tekemis-

tä. Useimmat heistä kuvailivat itseään lastenlastensa kavereina. Isovanhempien 

sukupuolella oli tässä suhteessa eroa: isoäitejä voisi kuvailla pikemminkin passiivi-

siksi kuin välinpitämättömiksi isovanhemmiksi. (Mueller ym. 2002, 376 - 377.) 

 

Neljänteen ryhmään kuuluivat ������������������	�����. Auktoriteetti oli luonnol-

lisesti keskeinen osa isovanhemman ja lapsenlapsen suhdetta. Isovanhempien ja 

lastenlasten kontakti  oli lähinnä epäsuoraa, he eivät nähneet toisiaan pitkiin aikoihin. 

Vain harva heistä näki itsensä lastenlastensa uskottuna ja oli kertonut  esimerkiksi 

lapsuudestaan. Lähes jokainen isovanhemmista oli antanut ohjeita lapsenlapsilleen, 

mutta vain harva heistä oli kuitenkaan antanut mitään konkreettista tukea lapsenlap-

silleen. (Mueller ym. 2002, 377 - 378.) 
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Omaksi ryhmäkseen löytyivät ������������������������	�����.  Nämä isovanhem-

mat olivat vähiten läsnä lastenlastensa elämässä. Heillä oli  vähiten yhteistä tekemis-

tä keskenään. Välinpitämättömät isovanhemmat eivät jutelleet juurikaan lastenlasten-

sa asioista eivätkä antaneet heille minkäänlaista tukea. (Mueller ym. 2002, 378.) 

 

Silverstein ja Bengtson (1997) ovat tutkimuksessaan löytäneet sukupolvien välisistä 

suhteista monenlaista vaihtelevuutta. He ovat jakaneet ihmissuhteet viiteen kategori-

aan, jotka viittaavat suhteiden laatuun. Ensimmäinen ryhmä ovat ne, joilla on toisiin-

sa suuri läheisyyden tunne, he elävät lähekkäin ja ovat usein tekemisissä toistensa 

kanssa (25 %). Toiseen ryhmään kuuluvat ”erilliset sukulaiset”, jotka eivät ole tois-

tensa kanssa juuri tekemisissä (16 %). Edellä mainittujen välimuoto on ns. ”vaihtele-

vat” (17 %), jossa sukulaisten suhde vaihtelee aika ajoin. He löysivät omaksi ryh-

mäkseen myös ns. ”seuralliset” (25 %) sekä ”läheiset mutta erilliset” (16 %). 

 

0)'��������������"�����"�����������-����
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Perheiden rakenne ja koko ovat muuttuneet vuosikymmenien kuluessa. Aikaisemmin 

maaseudulla sisarukset, isovanhemmat ja muut sukulaiset hoitivat lapsia, kun per-

heen äiti oli maatalouden ja karjanhoidon töissä. Kaupungeissakin äidit hoitivat 

kodin ja lapsensa pääsääntöisesti itse, mutta ovat nyt siirtyneet  ansiotyöhön kodin 

ulkopuolelle. (Haavio-Mannila, Jallinoja & Strandell 1984, 113, 118.) 

 

Kunnallisen päivähoidon aloittaminen alkoi hiljalleen, mutta 1970-luvun alkupuolel-

la lapset hoidettiin pääsääntöisesti omin avuin. Kaupungeissa 1970-luvulla oli alle 

kouluikäisistä lapsista kotona hoidossa 63 % ja maalaiskunnissa 73 %. Vuonna 1981 

oli kotona sukulaisten hoidossa n. 9 % lapsista. (Haavio-Mannila, Jallinoja & Stan-

dell 1984, 122.) 

 

Tilastokeskuksen mukaan 1990-luvun loppupuolella alle kouluikäisistä lapsista oli 

kotona hoidossa runsaat puolet. Noin 1 %, eli 2500 lasta oli kotona hoidossa jollakin 

muulla kuin isällä tai äidillä (Kartovaara & Sauli 2000, 133.) Nämä tilastot kertovat, 
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että nykyään isovanhemmat ovat hyvin harvoin lastenlastensa pääasiallisia hoitajia, 

isovanhempia käytettäneen enemmän satunnaisesti lastenlasten hoitajina. 

 

Fuller-Thomson ja Minkler (2001) kartoittivat isovanhempien roolia lastenlastensa 

hoitajina. Isovanhemmista 40 % ei ollut koskaan hoitanut lapsenlapsiaan ja 59,6 % 

isovanhemmista oli hoitanut lapsenlapsiaan ainakin satunnaisesti, näistä 5,3 % oli 

hoitanut pääsääntöisesti lapsenlapsiaan. Lapsenlapsiaan hoitavissa ja ei-hoitavissa 

isovanhemmissa he havaitsivat seuraavanlaisia eroja: lapsenlapsiaan hoitavat isovan-

hemmat olivat huomattavasti nuorempia (56,4 -vuotiaita vrt. 66,8 -vuotiaita), he 

olivat useammin naimisissa (73 % vrt. 59 %), he olivat useammin afroamerikkalaisia 

(17 % vrt. 9 %) ja useammin naisia kuin miehiä (65 % vrt. 52 %). Lapsenlapsiaan 

hoitavat isovanhemmat kertoivat  suhteensa lapsenlapsiinsa olevan läheinen (9,6 vrt. 

7,8 asteikolla 1-10). Lapsenlapsiaan hoitavat isovanhemmat eivät eronneet  

ei-hoitavista isovanhemmista koulutuksen, maantieteellisen sijainnin, tulojen tai 

lastenlasten määrän suhteen. (Fuller-Thomson & Minkler 2001.)  

 

Hirsjärvi, Laurinen ja tutkijaryhmä (1998, 26-27) näkevät isovanhemman roolin 

lastenlasten hoitajana hieman ristiriitaisena. He näkevät lasten vanhempien odotta-

van, että isovanhemmat osallistuisivat lastenlastensa hoitoon, mutta eivät pidä iso-

vanhempien liiallisesta puuttumisesta lasten kasvattamiseen. Isovanhempien hoitaes-

sa lapsia he kuitenkin samalla kasvattavat lasta mm. keskustelemalla heidän kanssaan 

erilaisista asioista. Isovanhemmat osallistuvat lastenlasten kasvattamiseen epäsuoras-

ti: se millaisen kasvatuksen lasten äiti tai isä on saanut, vaikuttaa myös lastenlasten 

kasvattamiseen. (Hirsjärvi ym. 1998, 26-27.) 

 

Mäkelän  (1999, 36) tutkimuksessa isovanhemmat tunsivat myös vapautta kasvatus-

vastuusta, koska heidän ei tarvinnut hoitaa lapsenlapsiaan väsyneinä. Iäkkäät isoäidit 

kantoivat symbolista kasvatusvastuuta vielä aikuisistakin lapsenlapsistaan. He esi-

merkiksi rukoilivat lastenlastensa puolesta. 

�

�
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USA:ssa lapsenlapsi asuu yhä useammin isovanhempiensa kanssa. USA:n tilastokes-

kuksen mukaan vuonna 2000 noin kuusi miljoonaa alle 18-vuotiasta lasta asui iso-

vanhempiensa tai sukulaistensa kanssa. (Landry-Meyer & Newman 2004.) Nousua 

vuodesta 1980 oli peräti 44% (Jenrek 1993). 

 

Syitä siihen, miksi lapset asuvat isovanhempiensa kanssa, on useita: vanhempien 

avioerot,  sosiaaliset  ja psyykkiset ongelmat, huumeiden käyttö ja alkoholiriippu-

vuus, teiniraskaudet ja  aids-infektion leviäminen (Minkler & Roe 1993, Burton 

1992, Jendrek 1994). Kokaiini-epidemia 1980-luvulla oli erityisen voimakas, vielä-

kin nähtävissä oleva asia, joka lisäsi isovanhempien huoltajuuden määrää (Burton 

1992). 

 

Isovanhemmilla, jotka hoitavat lapsenlapsiaan, varsinkin köyhillä afroamerikkalaisil-

la isoäideillä, on havaittu masentuneisuutta, psyykkistä stressiä ja liian vähän ”omaa 

aikaa” (Jendrek 1993). Toisaalta lapsista huolehtimisen on todettu myös edistävän 

isovanhempien hyvinvointia. Lapsista huolehtiminen on antanut isovanhemmille 

elämäntarkoitusta ja  iloa elämään. (Poindexter & Linsk 1999.) 

 

USA:ssa on kiinnitetty viime aikoina paljon huomiota siihen, että isovanhemmat ovat 

lastenlastensa huoltajia enemmänkin ”yksityisesti” kuin juridisesti (Goodman ym. 

2004). Lasten hyvinvointia seuraava viranomaistaho pitää isovanhempia helposti 

”suvustaan huolehtijoina”, joilta  puuttuvat  lailliset oikeudet, jotka kuuluvat  huolta-

juuteen ja adoptioon (Kropf & Burnette 2003). Mutchler ja Baker (2004) ovat kiin-

nittäneet huomionsa siihen, että lastenlastensa kanssa samassa taloudessa asuvat 

isovanhemmat ovat usein lastensa pääasiallisia huoltajia, vaikka samassa taloudessa 

asuisikin heidän vanhempiaan. 

 

Isovanhempien huostassa olevat lapset näyttivät Solomonin ja Marxin (1995) tutki-

muksessa voivan terveydellisesti yhtä hyvin kuin kaksivanhempisen perheen lapset. 

Heidän koulumenestyksensä oli yhtä hyvä, mutta isovanhempien huostassa olleilla ei 

ollut yhtä paljon akateemisia oppiarvoja kuin kaksivanhempisen perheen lapsilla. 
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Aho (2003) tutki kahtatoista suomalaista perhettä, jossa isovanhemmat olivat ryhty-

neet lastensa sijaisvanhemmiksi. Hänen tutkimuksessaan isovanhemmat olivat viet-

täneet pitkiä aikoja lasten kanssa jo aiemmin, joten Aho (2003, 93) katsoo, että heitä 

olisi ollut kohtuutonta erottaa toisistaan. Heillä oli vahvat tunnesiteet ennestään, ja 

isovanhemmat halusivat ylläpitää sukulaissuhteita niin paljon kuin mahdollista. 

Isovanhempien luo sijoittaminen voi olla hyvinkin onnistunut ratkaisu, mutta onnis-

tumisen edellytys on viranomaisten riittävä tuki. (Aho 2003, 88.) 

 

Ongelmat lastenlasten hoitamisessa johtuivat usein isovanhempien väsymyksestä. 

Jos omasta lähipiiristä ei löydy hoitoapua, isovanhemmat ovat hyvin sidottuja lapsen-

lapseen. Aho (2003, 89) löysi tutkimuksessaan yhtäläisyyttä amerikkalaiseen käytän-

töön siinä, että sijoituksen laillisilla perusteilla on selviä yhtymäkohtia avustusten 

saamiseen. Huonoimmassa asemassa ovat ne isovanhemmat, joilla ei ole virallista 

järjestelyä tukien saamiseksi. Aho (2003, 91) katsookin, että isovanhemmat tulisi 

Suomessa rinnastaa muihin sijaisperheisiin. Vaikka isovanhemmilla on suuri halu 

auttaa lapsenlapsiaan, se ei tarkoita sitä, että heidän pitäisi tehdä se ilman yhteiskun-

nan tukea. 

 

Isovanhemman huoltajuudessa on myös ongelmana isovanhempien ikääntyminen. 

Kun lapsi tulee murrosikään, isovanhemmat alkavat olla jo melko iäkkäitä. Kaikki 

Ahon (2003, 92) haastattelemat isovanhemmat olivat joutuneetkin pohtimaan omaa 

jaksamistaan vuosien kuluessa. 

�
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Suomessa isovanhemmuutta on tutkittu tieteellisesti  hyvin vähän. Helena Hurme on 

julkaissut muutamia tutkimuksia (1986, 1988), jotka käsittelevät isovanhemmuutta 

nimenomaan lasten tai nuorten kannalta katsottuna. Viime vuosina on ilmestynyt 

monia isovanhemmuutta koskevia ”elämänoppaita”, Terttu Arajärven vuonna 1995, 

Maijaliisa Dieckmannin 2002, Vappu Taipaleen 2002 ja Kirsti Ijäksen 2004. Myös 

lehdet pohtivat lasten kasvatusta mm. Lapsen maailma on kirjoittanut isovanhem-
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muudesta lukuisia artikkeleita viime aikoina. Isovanhemmuus on vasta tulossa tie-

teellisen tutkimuksen pariin. 

 

Vakimo (2001) katsoo, että mummojen puuttuminen suomalaisesta yhteiskunnalli-

sesta tutkimuksesta kertoo vanhuuden ja naiseuden halveksunnasta. Toisaalta ihmiset 

elävät nykyään pidempään kuin ennen, joten isovanhemmuutta tullaan tutkimaan 

enemmän. Myös Uhlenbergin (2000, 278) mukaan isovanhempia koskeva kirjalli-

suus on lisääntymässä, mutta esimerkiksi tutkimukset kontaktien tiheydestä nuorten 

ja vanhojen ihmisten välillä puuttuvat. 

 

Jyrkämä (1989) on kvantitatiivisessa tutkimuksessaan selvittänyt koulunuorison 

mielikuvia vanhenemisesta, vanhoista ihmisistä, ja myös nuorista itsestään. Tutki-

mustuloksia on käytetty Suomen Akatemian vanhenemista koskevassa tutkimukses-

sa. Jyrkämä oli tehnyt koululaiskyselyn Iisalmessa, Parikkalassa, Taivalkoskella ja 

Tampereella 263 oppilaalle. Tutkimustuloksissa 76 % oppilaista arvioi suhteensa 

isovanhempiin olevan melko läheinen. ”Oppilaat pitivät vanhana keskimäärin 60-

vuoden ikäistä. Nuoret arvelivat samanikäisten arvostavan vähiten vanhoja ihmisiä. 

Korkeimmillaan vanhojen arvostus nuorten mielestä oli oman paikkakunnan keski-

ikäisten parissa. (Tässä ei siis mitattu nuorten omaa arvostusta, vaan arviota muiden 

samanikäisten arvostuksesta.) Loppuarviossa koettiin, että kouluikäisten suhtautumi-

nen vanhuksiin ei ollut ylistävän myönteistä tai kielteistä. (Jyrkämä 1989.) 

 

Suvi Ronkainen (1989) kertoo ns. eläytymismenetelmällä tekemästään tutkimukses-

ta. Menetelmä muistuttaa perinteistä ainekirjoitusmetodia, mutta otsikon sijasta 

kirjoittajalle annetaan pieni kehyskertomus, johon heidän pyydetään mielikuvissaan 

eläytyvän. Käytössä oli neljä kehyskertomusta, joiden mukaan oppilaat kirjoittivat 

kuvauksen tyytyväisestä tai tyytymättömästä vanhuksesta. Johtopäätöksissä Ronkai-

nen toteaa että yhtenäistä, selkeätä vanhuskuvaa ei kerättyjen kertomusten moninai-

suudesta voinut rakentaa. Kirjoittajien maailmassa paikkakunnan tyypillinen vanhus 

ei ole yhteiskunnallinen tai taloudellinen toimija, eli hänellä ei ollut valtaa. Kuvauk-

sissa oli kaksi ristiriitaista suuntaa. Toisaalta ne murtavat perinteisen käsityksen 

mummosta  ja vaarista. Tarinoiden henkilöt ovat aktiivisia, harrastukset ovat kotitöitä 
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tärkeämpiä, maalaisukkila tai mummola on kadonnut. Toisaalta henkilöiden toiminta 

keskittyy kotiin, ja elämänsisällön antaa lapsista ja lapsenlapsista huolehtiminen. 

Tutkija lopussa kyseenalaistaakin sen, missä määrin kirjoitelmat kuvastavat koulu-

laisten vanhuskuvaa ja missä määrin ne kuvastavat kirjoittajiaan, nuoria. (Ronkainen, 

1989.) 

 

Helven (1987,141) tutkimuksessa helsinkiläisten lähiönuorten isovanhemmat asuivat 

maalla. Nuoret olivat pitäneet yhteyttä isovanhempiinsa käymällä vierailuilla ja 

lomilla heidän luonaan. Nuoret katsoivat, että isovanhemmille oli tärkeätä, että hei-

dän koulunkäyntinsä sujui hyvin. Isovanhemman kuolema oli ollut monelle nuorelle 

ensimmäinen kokemus läheisen kuolemasta. Vaikka nuoret arvostivat isovanhempi-

aan, Helven (1977, 59 - 60) aikaisemman tutkimuksen mukaan isovanhempien mer-

kitys tradition välittäjinä oli vähäinen. 

  

Barrantin (1985) mukaan 1970- ja 1980 –luvun tutkimuksissa isovanhempien ja 

nuorten välisistä suhteista nuorilla aikuisilla oli enemmän kontakteja äidin puoleisiin 

isovanhempiin. Erityisesti isoäitien ja tyttöjen (lapsenlapsen) välit olivat lämpimät. 

Pojilla (lapsenlapsista) ja isänpuoleisilla isoisillä oli läheisempi side kuin pojilla ja 

äidinpuoleisilla isoisillä. Isoisillä oli isoäiteja suppeampi näkemys siitä, mitä he 

voivat lapsenlapsilleen tarjota. Kaikkiaan suuri osa isovanhemmista kertoi olevansa 

emotionaalisesti sidoksissa aikuistuviin lapsenlapsiinsa. Nuoret kokivat isovanhem-

pansa tärkeiksi. (Barranti 1985, 345.) 

 

Hurme vertaili 80-luvun lopulla tutkimuksessaan suomalaisten ja puolalaisten lasten 

käsityksiä isovanhemmistaan. Tuloksissa ilmeni, että Suomessa oli voimakkaammin 

individualistisesti suuntautunut kulttuuri kuin Puolassa. Perhesiteet ja kolmen suku-

polven välinen vuorovaikutus oli Puolassa voimakkaampaa kuin Suomessa. Isoäitejä 

koskevassa lauseentäydennystestissä suomalaisnuoret mainitsivat puolalaisnuoria 

useammin isovanhemman ulkonäön (p <  .001) ja isovanhemman toimintoja  

(p < .001). Hurme katsookin, että koska tutkimus oli tehty jo 1980-luvulla, voidaan 

olettaa, että Puolassa individualismi on lisääntynyt markkinatalouden myötä. (Hurme 

1999.) 
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Havainto siitä, että isoäitiyttä ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, sai Eräsaaren 

(2002) lähettämään kirjoituspyynnön isoäideille eri lehtiin. Eräsaari katsoo, että 

mummot ovat ajankohtainen aihe, koska mummot muodostavat ”vanhenevana väes-

tönä ongelman 2010-luvulta lähtien”. Hän pyysi isoäitejä kirjoittamaan siitä, millais-

ta on nykyään olla isoäitinä. Hän sai isoäideiltä 65 kirjettä, ja lisäksi opiskelijat olivat 

haastatelleet 40 isoäitiä. Isoäidit kirjoittivat mukautumisesta perheissä tapahtuviin 

muutoksiin. Heidän oli ollut selvittävä lastensa avioeroista, vaihtuvista lapsenlapsista 

ja monikkoperheiden lisääntymisestä. 

 

Eläkkeelle jäätyään isoäidit matkustelevat ulkomailla ja lastenlastensa luona ja ovat 

kiireisiä. Usein mummot eläkkeelle jäätyään muuttavat asumaan lähemmäksi lapsi-

aan. Isovanhempien ja lastenlasten välisiä suhteita ei enää ylläpidetä tapaamalla 

kasvokkain, vaan käytössä ovat kaikki välineet kännykästä sähköpostiin. Eräsaari 

katsoo, että 1970-luvun keskustelu, jossa puhuttiin perheen merkityksen vähentymi-

sestä ei päde nykyperheisiin. (Eräsaari 2002.) 

 

Nykymummoilla on monta roolia, he voivat olla kotona olevien lasten vanhempia, 

itsekin lapsia ja isovanhempia. Eräsaari (2002) havaitsi nuorilla mummoilla olevan 

ongelmia mummon rooliin kasvamisessa, koska isoäitiys ja vanhuus yleensä yhdis-

tyvät mielikuvissamme. Mummon rooliin asettuminen käy helpommin, jos omat 

lapset ovat jo lähteneet kotoa pois. 

 

Perinteistä isoäitien kirjoituksissa oli se, että isoäidit panostivat kovasti ruokaan ja 

syömiseen, samalla he myös opettivat lapsille pöytätapoja. He käyttävät erilaisia 

kasvatukseen liittyviä teoksia ja alan ammattilaisia oppainaan rakentaessaan omaa 

vanhemmuuttaan. Tästä syystä Eräsaari toteaakin, että isovanhemmuus on ”pedago-

gisoitunut”. (Eräsaari 2002.) 

 

Vain parissa Eräsaaren (2002) isoäideiltä saamissa kirjeissä oli maininta välirikosta 

lastenlasten kanssa. Yhdessä tapauksessa välirikon oli aiheuttanut perinnönjako ja 

toisessa äidin ja tyttären suhde oli muuttunut lastenlasten synnyttyä. Välirikko oli 

syntynyt myös lasten vanhempien eron myötä. Isoäidit katsoivat, että merkittävintä 
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oli kokea paikkansa sukupolvien ketjussa ja katsoivat, että tavaroiden sijaan merkit-

tävintä hemmottelua lapsenlapsille on ”ajan antaminen”.  

 

Eräsaaren tutkimuksessa (2002) eläkkeellä olevat isoäidit tuntuivat korvaavan niitä 

asioita, mitä omilta lapsilta oli jäänyt puuttumaan. Mummolla on aikaa ja kärsivälli-

syyttä tehdä lastenlasten kanssa kaikenlaista, mitä äidit eivät kiireeltään ehdi. Isoäi-

tien ja lastenlasten suhteessa tuttua on myös fyysisyys, sillä isoäidit kertoivat mielel-

lään, miltä tuntui pitää lapsia sylissä. Tyydytystä tuotti sekin, jos aikuiset tai murros-

ikäiset lapsenlapset halailivat isoäitiään. Monet isoäidit kirjoittivat, miten lapsenlapsi 

nuorentaa ja pitää kiinni nykymaailmassa. Toisaalta isoäidit kertoivat lastenlasten 

vaativan heiltä liikaa aikaa, palveluksia ja rahaa, mikä aiheutti isoäideissä ristiriitai-

sia tuntemuksia. (Eräsaari 2002.) 

 

Lähinnä omaa tutkimustani on Helena Hurmeen (1986a) tekemä tutkimus ”Isoäiti 

12-vuotiaan kuvaamana.” Hurmeen tutkimuksessa aineen oli kirjoittanut kaikkiaan 

487 oppilasta, ja 69 oppilasta oli haastateltu. Materiaali oli analysoitu kvantitatiivi-

sesti. Hurme teki seuraavanlaisia johtopäätöksiä: isoäitiä kuvattiin sekä aineissa että 

haastatteluissa yleensä myönteisesti. On lapsia, joille isoäidin merkitys ei ole ollut 

kovin suuri, ja jopa eräitä tapauksia, joissa isoäiti kuvattiin kielteisesti. Toisaalta on 

lapsia, joille isoäiti on erityisen läheinen. Kaksitoistavuotiaat arvioivat isoäitiä varsin 

egosentrisestä näkökulmasta sen mukaan, millaista välitöntä mielihyvää ja hyötyä 

hän antoi lapselle, esimerkiksi jotain hyvää ruokaa. Lapset toivat esille myös sen, että 

heillä ja isoäidillä on suhteellisen vähän yhteistä tekemistä. Lapset lähinnä oleilivat 

mummolassa, lukivat lehtiä ja katselivat ympärilleen. Toisaalta oli eräitä pareja, jotka 

kävivät yhdessä uimassa, kaupungilla tai puuhailivat puutarhassa. (Hurme 1986a.) 

 

Yhteenvetona voisin todeta, että isovanhemmuutta nuorten näkökulmasta ovat Suo-

messa tutkineet tarkemmin vain Hurme (1986a, 1986b, 1988) ja Jyränki (1989), ja 

heidänkin kvantitatiiviset tutkimuksensa ajoittuvat 1980-luvun loppupuolelle. Hurme 

oli tutkinut 12-vuotiaiden kokemuksia isovanhemmistaan, ja Jyrängin kohderyhmänä 

olivat peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset. 
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Isovanhempien näkökulmasta tutkimuksia on useampia, Eräsaari (2002) tutki iso-

vanhemmuutta kvalitatiivisesti isovanhemmilta saamistaan kirjeistä, samoin isovan-

hempien kokemuksia isovanhemmuudesta ovat tutkineet pro gradu -tutkielmassaan 

mm. Mäkelä (1999) ja Soininvaara (1988).  Tampereen yliopistolle on tehty graduja, 

jotka koskettavat mm. isovanhempia lastenlastensa huoltajina (Aho, 2003), sekä 

isovanhempien onnellisuutta (Kokko, 1999). Myös ulkomaalainen kirjallisuus käsit-

telee isovanhemmuutta lähinnä isovanhempien näkemänä ja kokemana.  

 

USA:n akateeminen tutkimus isovanhemmista on muuttunut siten, että vielä 1990-

luvulla tutkimukset koskettivat lähinnä isovanhempien roolia, mutta 2000-luvulla 

tutkimuksista on tullut poliittisia, ne käsittelevät mm. isovanhempien oikeuksia ja 

lasten huoltajina olevien isovanhempien tarpeita. (Roma ym. 2001.) 

 

,�����������%�"����

 

Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää 

1. Nuorten yhteydenpito isovanhempiinsa 

    - Onko nuorilla isovanhempia? 

    - Ovatko he isovanhempiinsa yhteydessä? 

    - Onko tytöillä ja pojilla eroa yhteydenpidossa isovanhempiinsa? 

 

2. Nuorten suhde isovanhempiinsa 

    - Millaiseksi nuoret kokevat suhteensa isovanhempiin? 

    - Onko nuoren suhde isovanhempiinsa muuttunut viime aikoina? 

    - Onko tytöillä vai pojilla läheisempi suhde isovanhempiinsa? 

 

3. Yhteinen toiminta isovanhempien kanssa 

     - Mitä yhteisiä asioita nuoret ovat tehneet isovanhempiensa kanssa? 

     - Millaisia isovanhempia nuoret arvostavat? 

     - Mitä nuoret ovat mahdollisesti oppineet tai saaneet isovanhemmiltaan? 
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Kiinnostuessani isovanhemmuuden merkityksestä lapsille ja nuorille päätin tutkia 

nimenomaan lukioikäisten kokemuksia. Ajattelin, että lukioikäiset pystyvät esseen 

avulla tuottamaan tietoa isovanhemmistaan syvällisemmin kuin esimerkiksi ala-

asteikäiset. 

 

Myöhäinen nuoruus on varsin tärkeä elämänvaihe sukupolvien välisissä tutkimuksis-

sa. Tällöin nuori lapsenlapsi kasvaa nuoreksi aikuiseksi ja suhde tulee sen myötä 

vapaaehtoiseksi ja laadukkaaksi. Suhde muuttuu huolehtivasta ja hoitavasta vanhem-

pi-suhteesta ja lasten leikeistä syvempään kommunikointiin, keskinäiseen kanssa-

käymiseen, ohjaukseen ja tukeen. (Mueller, Wilhelm & Elder 2002, 364.) 

 

Valitsin Jalasjärven tutkimuspaikkakunnaksi, koska asun itse Jalasjärvellä ja tutki-

musaineiston kerääminen oli Jalasjärven lukiolta luontevaa. Keskusteltuani asiasta 

Jalasjärven lukion äidinkielenlehtorin kanssa valitsimme kohderyhmäksi lukion 

kolmannen luokan oppilaita, eli abiturientteja. Heitä oli toisessa luokassa 31 oppilas-

ta, joka oli mielestäni kohderyhmäksi sopiva määrä. Koska yksi oppilas oli kyseisenä 

tutkimuspäivänä poissa koulusta, tuli tutkimusjoukoksi 30 oppilasta. 

 

Jalasjärvi on lähes 9000 asukkaan maalaiskunta Etelä-Pohjanmaalla. Jalasjärveläinen 

maatalous kuuluu valtakunnan eturiviin elintarviketeollisuuden raaka-ainetuottajana. 

Jalasjärvellä on myös muuta yritystoimintaa mm. kenkä- ja tekstiiliteollisuutta sekä 

huonekaluteollisuutta ja puunjalostusta. (Jalasjärven kunta, www-dokumentti.) 
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1)'�2�������"�%���

�

Kvalitatiivisen tutkimukseni analyysi perustuu fenomenologiaan. �	��������������

�� ��� oppi-isänä pidetään Edmund Husserlia (1859 - 1938). Hänen tavoitteenaan 

oli, että tutkittavia ilmiöitä kuvataan mahdollisimman tarkasti juuri sellaisina, kuin 

ne esiintyvät tutkittavien kokemusmaailmassa. (Lehtovaara 1995, 72 - 73). Husserl 

piti välitöntä subjektiivista kokemusta totuuden perustana, jonka vuoksi kaikkea 

teoretisointia tulisi pyrkiä välttämään, koska siinä etäännytään välittömästä koke-

muksesta (Perttula 1996, 8-9). Fenomenologian tavoitteena ei ole muodostaa sään-

nönmukaisia teorioita, vaan se auttaa lähinnä ihmisten ymmärtämistä. Laine (2001, 

34) toteaakin, että teoreettiset viitekehykset ovat lähinnä este tutkittaessa ihmisen 

alkuperäistä  kokemusta. 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa korostetaan ns. sulkeistamista, jonka avulla siirre-

tään mielestä pois ennalta olevat uskomukset ja oletukset tutkittavasta asiasta. Puh-

taan fenomenologian tarkoituksena on kuvailla välitöntä kokemusta juuri sellaisena 

kuin se ilmenee, ilman tulkintaa. (Lehtovaara 1995, 82.) 

�

 ������������������ ���������� ��� oppi-isänä pidetään Martin Heideggeria (1889 - 

1978), joka oli Husserlin oppilaita. Heidegger otti käyttöön "situaation" ja "esiym-

märryksen" -käsitteet. (Lehtovaara 1995, 74 - 75.) Suomessa eksistentiaalisen feno-

menologian edustajana ja kehittäjänä tunnetaan professori Lauri Rauhala. Rauhala 

(1990) osoittaa, että tutkimuksissa täytyisi tehdä aluksi ontologinen analyysi ja myö-

hemmin myös tieto-opillinen analyysi. Ontologisen analyysin tehtävänä on selvittää, 

mitä tutkimuskohde on perusluonteeltaan. Tieto-opillisessa analyysissä voidaan 

tarkastella tutkimusprosessia ja tutkimuksen tuloksia. Kannanottoa tutkimuksen 

perusluonteeseen kutsutaan ontologiseksi ratkaisuksi. (Rauhala 1990, 28.) 

 

 Ihmisen olemassaoloa koskevan ontologisen analyysin tulos on ihmiskäsitys. 

Rauhala (1990, 32) huomauttaa, että ihmiskäsitys ei ole sama asia kuin ihmiskuva, 

vaikka ne usein sekoitetaan keskenään. Kokemusperäiset ihmistieteet, esimerkiksi 

biologia, sosiologia tai psykologia muodostavat ihmiskuvia omalta alueeltaan omine 

tutkimuksineen.  
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 Kun tutkija esittelee ihmiskäsityksensä, sen tulisi olla kattava. Eksistentiaalisessa 

psykologiassa korostetaan ns. holistista ihmiskäsitystä. 

 

  Siinä ajatellaan, että ihminen todellistuu, eli tulee olemassa olevaksi kolmessa eri 

perusmuodossa, jotka ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus (sekä 

kuolemattomuus). (Rauhala 1990, 34 -35.) !�	����������� tarkoitetaan olemassa-

olon orgaanisia osia ja tapahtumia, kuten aivoja ja verenkiertoa. Ilman aivoja ei olisi 

ajattelua, mutta ajattelua ei sinällään tavoiteta tutkimalla aivoja. Aivot toimivat ajat-

telun orgaanisina edellytyksinä. (Rauhala 1990, 36 - 46; Rauhala 1993, 99-102; 

Rauhala 1995, 85-87.)    

 

 "��������������� tarkoitetaan olemassa olon kokemista. Tajunta antaa asioille 

merkityksiä, ja sen kautta ihminen suuntautuu aina jonnekin. Tajunnan sisällöllinen 

kokonaisuus muodostuu mm. tietämisen, toivomisen ja tuntemisen kautta tietynlai-

seksi. � ������������������ tarkoitetaan elämäntilannetta, eli kaikkea sitä, mihin 

keho ja tajunta ovat sidoksissa. Tätä kolmijakoista ontologiaa voidaan vielä täyden-

tää neljännellä olemassa olon muodolla, joka on eräissä ihmistutkimuksen yhteyksis-

sä tärkeää, eli ������������� Se tarkoittaa olemassa olon jatkumista orgaanisen 

elämän sammumisen jälkeen. Tätä ei voida järjellisesti perustella, mutta sitä on 

pidettävä mahdollisuutena ihmisen olemassaolon ulottuvuuksia tutkittaessa. Mikään 

ihmisenä olemisen perusmuoto ei ole ontologisesti toistaan tärkeämpi. 

                  Olento on ihminen vain, kun nämä kolme (neljä) olemuspuolta ovat ja toimivat 

yhdessä.    (Rauhala 1990, 36 - 46; Rauhala 1993, 99 - 102; Rauhala 1995, 85 - 87.) 

Katsonkin, että voin tutkimuksessani pohjautua Rauhalan esittelemään holistiseen 

ihmiskäsitykseen.  

 

 #��������� �������
���� ��� tutkimusmenetelmän taustalla oleva filosofia juontuu 

Hursserlin puhtaan fenomenologian ja Heideggerin perustaman, ihmisen ainutlaatui-

suutta ja yksilöllisyyttä korostavan eksistentiaalisen filosofian synteesistä (Perttula 

1996, 27). 
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 Siihen kuuluu myös edellä esitelty ontologian tason analysointi. Kvalitatiivinen 

tutkimusote soveltuu parhaiten tajunnallisten (merkitykset ihmisen koetussa maail-

massa) ja situationaalisten ilmiöiden (sosiaalisen todellisuuden ilmiöt, jotka muodos-

tuvat ihmisten välisestä vuorovaikutuksessa) tutkimiseen. (Perttula 1995, 40 - 41.) 

  

 Fenomenologinen tutkimus perustuu deskriptiivisyyteen, reduktioon, 

merkitysverkostojen etsimiseen ja tajunnan mielellisyyteen. Tutkittavan ilmaisema 

kokemus ja tutkijan siitä muodostaman kuvauksen tulisi vastata toisiaan mahdolli-

simman tarkasti $�������������

�%� Tutkijan on siirrettävä syrjään ennakkokäsityksen-

sä tutkittavista asioista ja uskottava tutkittavien antamaa kuvausta asiasta, vaikka se 

tuntuisi epätodeltakin $�������%� Fenomenologisen psykologian tutkittava ilmiö 

perustuu aina �������� ���������

����. Tällä tarkoitetaan sitä tapaa, jolla tajunta 

toimii: mieli suhteutuu ulkomaailman ilmiöihin ja antaa niille merkityksen. Feno-

menologiaan pohjautuva psykologinen tutkimus etenee yksityisestä kohti yleistä 

siten, että jokainen kokemus on yksilöllinen kokemus, mutta niistä voidaan löytää 

kaikille tutkittaville yhteisiä piirteitä. Tuloksena on ns. ������
���������� (Perttula 

1996, 43-51.) Fenomenologisesta tutkimuksesta ei voi antaa tarkkaa kuvausta, vaan 

se on aina tapauskohtainen (Laine 2001, 31). 

 

Yksi fenomenologiaan perustuvista tunnetuista tutkimusmenetelmistä on Amedeo 

Giorgin kuvaama fenomenologisen psykologian analyysimenetelmä. Perttula on 

yhdistänyt metodin kuvauksessa Lauri Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian 

ihmiskäsityksen Giorgin käyttämään käsitteistöön (Perttula 1996, 88 - 89). 

 

1)0�	��"�����������������������������-���������"!�������3���%�������#�����!������

 

Fenomenologinen tutkimusaineisto kerätään yleensä haastatteluilla, tutkittavien 

kirjoittamilla esseillä tai muilla kirjoituksilla. Haastattelut tms. tutkimusmateriaali 

pyritään keräämään niin, että tutkija vaikuttaisi mahdollisimman vähän tutkittavan 

materiaalin laatuun. Tutkittavaa ei saisi tässä vaiheessa liikaa ohjailla esimerkiksi 

liian johdattelevilla kysymyksillä tai ennakkokäsityksillä, vaan kysymyksen asettelu 

tulisi olla mahdollisimman laaja-alainen. (Laine 2001, 35 - 36.)  

 



 25 

Jalasjärven lukion äidinkielen lehtori kirjoitutti lukion kolmannen luokan 30 oppi-

laalle esseen aiheesta: "Minun isovanhempani".  Halusin, että oppilaita ei tässä vai-

heessa ohjailla lisäkysymyksillä, vaan oppilaat saavat kirjoittaa isovanhemmistaan 

niitä muistoja, jotka kokevat itselleen tärkeiksi. Olimme opettajan kanssa sopineet, 

että he ensin kirjoittavat esseen ja sen jälkeen vasta tekevät kyselylomakkeet, joten 

lukiolaiset eivät tässä vaiheessa tienneet, mitä tutkija kysyy kyselylomakkeessa eikä 

se vaikuttanut heidän kirjoituksiinsa. 

 

Koska aihe on henkilökohtainen, lukiolaiset kirjoittivat esseensä nimettöminä. He 

tiesivät kenelle kirjoitukset tulevat ja mihin käyttöön. Sain kirjoitukset suoraan itsel-

leni, ilman että opettaja korjasi tai luki niitä. Kirjoitukset olivat keskipituudeltaan 

noin kaksi konseptisivua.  

 

Kiviranta (1995, 95) katsoo, että analyysivaiheessa tutkimukselta edellytetään, että se 

on kirjallisessa ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Olennaista myös on, 

että tutkijalla on käytössään koko tutkimusmateriaali, eikä vain "valittuja paloja". 

 

Kyseessä olevaa kirjoitusmuotoa voi sanoa myös ns. teemakirjoittamiseksi. Teema-

kirjoittamisesta on kirjoittanut mm. Apo (1995), joka toteaa, että sen etuja ovat mm. 

menetelmän halpuus ja aineiston esikäsittelyn keveys. Teemakirjoittaminen sopii 

Apon (1995, 183) mielestä hyvin perheen sisäisten asioiden tarkasteluun, mutta 

muistuttaa, että ihmiset välillä puhuvat yhtä ja tekevät toista. Asioiden muistaminen 

on valikoivaa. 

 

Laine (2001, 34 - 35) kirjoittaa tutkijan kulkevan kuin ”hermeneuttista kehää”. Kehä-

tien alussa tutkija tekee välittömiä tulkintoja, mutta niistä yritetään päästä eroon 

kriittisen ja reflektiivisen asenteen avulla. Välillä tutkija ottaa etäisyyttä omaan 

tulkintaansa eli pyrkii pois kuvitelmasta, jonka on tutkijana toisesta ihmisestä luonut. 

Tämän jälkeen tutkija menee jälleen aineiston pariin, yrittää nähdä uusin silmin, mitä 

toinen on ilmaisullaan tarkoittanut. Aineisto näyttäytyy kriittisen etäisyyden jälkeen 

toisena: sieltä nousee esiin asioita, joita ei aluksi lainkaan huomannut tai joita piti 

epäolennaisina, koska ne eivät vastanneet tutkijan omaa välitöntä tulkintaa. Tavoit-

teena tässä kehäliikkeessä on löytää todennäköisin ja uskottavin tulkinta siitä, mitä 

tutkittava on tarkoittanut. (Laine 2001, 34-35.) 
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Yleisellä, käsitteellisellä kielellä esitetty kysymys ohjaa haastateltavaa helposti vas-

tamaan käsitysten ja mielipiteen tasolla. Laine (2001, 36) varoittaa, että käsitykset 

eivät läheskään aina ole omien kokemusten reflektiossa syntyneitä, vaan suurin osa 

yksilön käsityksistä on kotoisin yhteisöstä. Käsitykset muovautuvat informaation, 

kasvatuksen, opetuksen ja sosiaalisaation kautta. Kokemus on aina omakohtainen, 

mutta käsitys ei välttämättä ole. Käsitykset voivat pikemminkin kertoa yhteisön 

perinteellisistä, tyypillisistä tavoista ajatella maailmaa. Kokemusten tutkija joutuu 

vaikeuksiin tutkimuksensa analyysivaiheessa, jos hän on kerännyt aineiston, jossa 

puhutaan vain yleisiä ajatuksia ja mielipiteitä. Kokemuksista emme voi välttämättä 

puhua kovin yksiselitteisesti ja täsmällisesti, vaan joudumme käyttämään esimerkiksi 

vertauksia, joiden kautta uskomme sanoneemme jotain koetusta asiasta. Tämä mo-

nimerkityksisyyden ongelma tulee meitä vastaan myös tulkitessamme aineistoamme. 

(Laine 2001, 36.) 

 

Koen, että lukiolaiset kirjoittivat esseensä rehellisesti omista isovanhemmistaan ja 

kokemuksistaan, joita heillä isovanhemmista oli. Analysoin kirjoitukset fenomenolo-

giseen psykologiaan perustuvalla Giorgin metodilla. 

 

�Giorgin analyysimenetelmä 

�

Giorgin analyysimenetelmään perehtynyt Kiviranta (1995, 94) katsoo, että menetel-

män tarkoituksena ei ole löytää yhtä ainutkertaista elämismaailmaa, vaan etsiä yksi-

löllisten kokemusmaailmojen yhteisiä sisältöjä. Tämä edellyttää, että tutkija ja tutkit-

tavat elävät samankaltaisessa kulttuurissa, jonka sosiaaliset toimintamallit ovat mo-

lemmille ennestään tuttuja. 

 

Perttula (1996, 69 - 72) kuvaa Giorgin analyysimenetelmää seuraavasti: menetelmän  

�����������������	����� tutkija lukee huolellisesti  koko tutkimusaineiston saadak-

seen siitä kattavan yleiskuvan. Tässä kohtaa tutkija pyrkii sulkeistamaan omat en-

nakkokäsityksensä ja mahdollisen lukemansa teorian käsiteltävistä asioista. Sulkeis-

tamisella pyritään siihen, että tutkittavan kokemukset näkyvät mahdollisimman 

alkuperäisinä. (Giorgi 1988, 10 - 11; Perttula 1996, 72 - 74.) Perttula katsoo, että 
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hänellä oli tutkimuksessaan apua siitä, että hän ei etukäteen tutustunut tutkittavista 

oleviin aikaisempiin tutkimuksiin tai heidän henkilötietoihinsa (Perttula 1996, 120). 

 

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa luin kirjoitukset läpi ja kirjoitin ne tietoko-

neella sanatarkaksi tekstiksi, jotta sitä olisi myöhemmin helppo käsitellä. Koska olin 

jo aikaisemmin tehnyt proseminaarityön samasta aiheesta ja lukenut paljon alan 

tutkimuksia, sulkeistaminen oli koko ajan vaikeaa. 

 

Menetelmän ��������� ���	����� tutkimusaineisto jaetaan kokonaisuudessaan ns. 

merkityksen sisältäviin yksikköihin, jotka jäsentävät sisältöalueet. Merkitysyksiköitä 

ovat kaikki tekstin osat, jotka ilmaisevat jotakin olennaista tutkittavan ilmiön kannal-

ta. Tutkija tekee merkitysyksikköjen erottelun oman intuitionsa pohjalta. (Giorgi 

1988, 11 - 15; Perttula 1996, 72 - 74.) Kiviranta (1995) katsoo, että hänellä merki-

tysyksikköjen erottelu tapahtui merkitsemällä muistiinpanoja suoraan haastattelu-

teksteihin. Perttula itse jäsensi tutkimuksessaan sisältöalueet mahdollisimman laa-

joiksi ja merkitsi ne omina kappaleinaan. Hän katsoo, että tutkijan on tässä vaiheessa 

todella tiedettävä, mitä hän tutkii. (Perttula 1996, 121.) Kiviranta (1995, 99) piti 

merkitysyksikköinä kaikkia haastateltavien vastauksia, joissa tuli ilmi tutkimuksen 

tematisoinnin kannalta keskeisiä asioita. 

 

Analysoinnin kolmannessa vaiheessa jaoin ohjeen mukaisesti tietokoneella kirjoitta-

mani tekstin merkityksen sisältäviin luokkiin intuition pohjalta. Käytännössä erotte-

lin tässä vaiheessa lyijykynällä merkityksen sisältämät luokat. 

 

Menetelmän ���������������	����� jokainen merkityksen sisältävä yksikkö käänne-

tään tutkittavan kieleltä tutkijan tieteenalan yleiselle kielelle. Tämän voi tehdä esi-

merkiksi kirjoittamalla muunnoksen kunkin merkityksen sisältämän yksikön perään 

sulkuihin isoilla kirjaimilla. (Perttula 1996, 122.) Käännöksen teko on välttämätöntä, 

sillä haastateltavan vastausten yleiskieli sisältää monimielisiä ja jäsentymättömiä 

merkityksiä. Tutkija pyrkii käännöstyönsä avulla tavoittamaan merkityksen sisältä-

vän yksikön kokemuksen keskeisen sisällön. Tästä edetään kohti merkitysverkoston 

kuvaamista. Tämä edellyttää tutkijana tietoista reflektiota ja mielikuvatasolla tapah-

tuvaa muuntelua, jossa eri merkitysyhdistelmiä muunnellen etsitään kunkin merki-

tyksen sisältävän yksikön edellyttämät merkitykset. Välttämättömät merkitykset 
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tekevät kokemuksesta juuri kyseisen, muuten se muuttuu alkuperästään. (Giorgi 

1988, 17 - 19; Perttula 1996, 74 - 77.) 

 

Käänsin kaikki merkityksen sisältämät yksiköt "omalle kielelleni" ja yritin hahmottaa 

oleellisia asioita tekstistä, samalla tekstimäärä väheni ja oleelliset asiat alkoivat 

hahmottua. 

 

Menetelmän ������������ ���	����� käännetyistä merkityksen sisältävistä yksiköistä 

muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto, ne asetetaan sisällöllisesti toistensa 

yhteyteen. Perttula (1996, 128) on käyttänyt Text Base Alfa-ohjelmaa, joka toimii 

leikkaa-liimaa periaatteella. Hän sijoitti peräkkäin kunkin tutkittavan osalta kaikki 

tiettyyn sisältöalueeseen sijoitetut merkityksen sisältävät yksiköt ja niiden muunnok-

set)�Tässä esimerkki Perttulan yksilökohtaisesta merkitysverkostosta: &��� ����� ���

��������������
�
���������������� ��	������������������������������������
�

����
����������������������������������	����������'
�
��������������	�����

�����������	
������	����������������������������(����������	������������������������

	
���� �	���� ��� ������������� ������ �����
������� ������ ��	����� ����
���������

��	��������	������������	�������
������& (Perttula 1996, 136.) 

 

Perttulan mukaan merkitysverkostojen muodostaminen on keskeistä, sillä kokemuk-

set eivät muodostu toisistaan erillisistä merkityssuhteista, vaan niiden monimutkai-

sista mielellisistä kietoutumista. Tutkija pyrkii hahmottamaan toisen ihmisen koke-

muksen toistuvia ja tutkimuksen tavoitteiden kannalta keskeisimpiä merkityssisältö-

jä. (Perttula 1996, 77 - 84.) 

 

Tässä vaiheessa etsin samojen teemojen alle kietoutuvia merkityssuhteita. Käytin 

tekstinkäsittelyohjelmaa liittämällä eri kirjoituksissa esille tulleet yksityiskohtaiset 

merkitysverkostot toistensa yhteyteen.   

 

Menetelmän ������������ ���	����� kaikkien tutkittavien kertomuksen muodossa 

olevista yksityiskohtaisista merkitysverkoista muodostetaan yleinen merkitysverkos-

to, johon kootaan jokaisen tutkittavan yksityiskohtaisesta merkitysverkosta esiin 

noussut, tutkittavan ilmiön kannalta keskeinen merkityssisältö. Tässä lyhyt esimerkki 

Perttulan kuvaamasta yleisestä merkitysverkostosta: ")������� ������� �
�
�����
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��������
������&�(Perttula 1996, 174.)  

 

Ilmiön yleisen merkitysverkoston kielellistä ilmaisua muotoillessaan tutkija joutuu 

koko ajan pohtimaan, onko ilmiö ymmärrettävissä ilman tiettyjä ilmaisuja. Kun 

pyritään löytämään yleinen merkitysverkosto, se ei tarkoita sitä, että kaikilla tulisi 

olla samanlaisia kokemuksia, vaan tutkija etsii koettujen maailmojen yhteisiä sisältö-

jä. (Perttula 1996, 84 - 89.) Kiviranta (1995, 102) oli käyttänyt tutkimuksissaan 

runsaasti suoria sitaatteja, vaikka se ei varsinaiseen Giorgin metodiin kuulukaan. Hän 

kuitenkin katsoi, että sai näin paremmin tutkittavien oman äänen kuuluville. 

 

Lopuksi hahmottelin teksteistä ns. yleisiä, kaikille yhteisiä merkitysverkostoja tee-

moittain, sekä joitakin poikkeustapauksia nuorista, jotka olivat kokeneet asiat eri 

tavalla. Aineiston sisältä nousi neljä kantavaa teemaa. Ensimmäinen teema oli ne 

nuoret, jotka eivät olleet tunteneet isovanhempiaan, eivät muistaneet heitä tai muisti-

vat vain välähdyksenomaisesti. Toinen teema olivat ne kokemukset, millaisina iso-

vanhemmat muistettiin luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan. Kolmas teema oli se, mitä 

isovanhempien kanssa oli tehty ja mitä nuoret olivat saaneet isovanhemmiltaan. 

Neljäs teema kertoo isovanhempien sairaudesta, kuolemasta, heidän vieraantumises-

taan  ja arvoeroistaan. 

 

1)*�	���������������������������������-���������"!!���

�

Sen jälkeen kun lukiolaiset olivat kirjoittaneet esseen äidinkielen tunnilla, he vastasi-

vat kyselylomakkeisiin, jotka koskivat heidän isovanhempiaan (liite 1). Kyselylo-

makkeella saatiin tutkittavilta hieman erilaista tietoa isovanhemmuudesta kuin essei-

den kirjoituksilla. Laadin kyselylomakkeen isovanhemmuutta koskevan proseminaa-

rityöni tulosten sekä lukemani teorian perusteella. 

 

Koska jokaisella lukiolaisella oletettiin olevan nollasta neljään isovanhempaa, heille 

jaettiin neljä kyselylomaketta, yksi kutakin isovanhempaa kohden. Lukiolaiset vasta-

sivat kyselylomakkeisiin nimimerkeillä, he käyttivät kaikissa kyselylomakkeissa 
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samaa nimimerkkiä kuin esseissään. Näin tutkittavien tietoja voitiin myös verrata, 

mikä lisää tutkimustulosten luotettavuutta.  

 

Kyselylomakkeen alussa kysyttiin vastaajien taustatietoja, mm. sukupuoli, sisarusten 

määrä ja kenen kanssa asuu. Sen jälkeen kysyttiin keitä isovanhempia on elossa. 

Lukiolaiset vastasivat vain niitä isovanhempia koskeviin kysymyksiin, joista heillä 

oli muistikuvia. Ellei muistikuvia kerta kaikkiaan ollut, niin lomake jätettiin "tyhjä-

nä", ilman tietoja ko. isovanhemmasta. Kaikki vastaajat eivät olleet huomanneet, että 

kyselylomakkeissa on kaksi sivua, joten toinen sivu oli jäänyt täyttämättä. 

 

Kyselylomakkeessa oli paljon kysymyksiä, joissa tutkittavat pystyivät valitsemaan 

useamman vaihtoehdon samanaikaisesti. Esim. Miten olet yhteydessä isovanhem-

paan? Tässä tutkittava pystyi valitsemaan esimerkiksi vaihtoehdoista a) käyn hänen 

luonaan b) hän käy meillä c) puhelimitse jne., tai vaikka kaikki vaihtoehdot. 

 

Käsittelin aineiston SPSS for windows 12 -ohjelmalla. Aineiston pienuuden vuoksi 

olen käyttänyt nonparametrisiä testejä, kuten Spearmanin korrelaatiotestiä ja Mann-

Whitney U-testiä.  

 

Kyselyyn vastasi 30 Jalasjärven lukion abiturienttia, 16 (53,3 %) tyttöä ja 14 (46,7 

%) poikaa. Näillä nuorilla oli keskimäärin kaksi sisarusta ja he asuivat pääsääntöises-

ti (77 %) molempien vanhempiensa kanssa. Yksinhuoltajaperheissä asui kuusi nuorta 

(20 %), ja yksi (3 %) nuori kertoi asuvansa miehensä kanssa. Yksikään nuorista ei 

asunut isovanhempiensa kanssa, mutta välimatka isovanhempien luokse (0 km) 

osoitti, että kuusi isovanhempaa asuu joko samassa talossa omalla puolellaan tai 

samassa pihapiirissä kuin lapsenlapsensa. 

 

�

�

�

�

�

�

�
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 Välimatkat isovanhempiin 
 
�
Nuorilla oli isovanhempia elossa seuraavasti: äidin äiti 17:llä (56,7 %),  

äidin isä 12:lla (40 %), isän äiti 17:llä (56,7 %) ja vähiten elossa oli isän isiä 11:llä 

(36,7 %). Tämä vastaa hyvin suomalaisia keskiarvoja, jotka ovat tilastokeskuksen 

mukaan seuraavat: teini-ikäisten (17-vuotiaiden) äidin äiti on elossa 59 %:lla, äidin 

isä 35 %:lla, isän äiti 59 %:lla ja isän isä 30 %:lla (Kartovaara & Sauli 2000, 46). 

 

Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaiden isovanhemmat ovat keskimäärin seuraavan 

ikäisiä: äidin äidit 72-vuotiaita, äidin isät 75-vuotiaita, isän äidit 74-vuotiaita ja isän 

isät 76-vuotiaita (Kartovaara & Sauli 2000, 48). Tutkimukseen osallistuvien nuorilta 

ei kysytty heidän isovanhempiensa ikää, mutta oletettavasti he ovat syntyneet vuosi-

na 1920 - 1940, koska monet isoisät ovat olleet mukana sodassa. Isoäidit ovat hieman 

nuorempia kuin isoisät. 

 

Roos (1987, 54) kuvailee vuosina 1920 - 1940 -syntyneitä "sodan jälkeisen jälleenra-

kennuksen ja nousun sukupolveksi." Tämä sukupolvi muistaa maailmansodan elä-

västi. Nuoruudessa he ovat kokeneet hätää ja puutetta, mutta sodan jälkeen alkoi uusi 

jälleenrakentamisen kausi, jonka tuloksista myös ko. sukupolvi on saanut nauttia. 
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Välimatkat mummolaan olivat keskimäärin seuraavanlaiset: 
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���������

���������
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���������

���������

����

�����������    16     16    18    10 

����������    33 km    28 km    59 km    49 km 

�����������      2 km      2 km      0 km      3 km 

������������    42 km    37 km  102 km    63 km 

�����������  0-150 km  0-150 km  400 km  170 km 

 
 
 
Välimatka mummolaan vaihteli 0-6800 km, suurin arvo 6800 km (äidin isä Espanjas-

sa) on jätetty taulukosta pois, koska se antaisi virheellisen kuvan keskimääräisistä 

välimatkoista. Nuorilla näytti olevan lyhyemmät välimatkat äidin vanhempien luokse 

kuin isän vanhempien luokse. Isän äidin välimatkan moodi eli yleisin arvo on kuiten-

kin 0 km. Frekvenssien tarkastelu osoittaa, että kolme isän äitiä asuu samassa talossa 

tai pihapiirissä lapsenlapsensa kanssa. 

 

Jalasjärveläisnuoret asuivat keskimääräistä lähempänä isovanhempiaan. Tilastokes-

kuksen mukaan 17-vuotiaiden keskimatka isovanhempiensa luokse on 67 km, ja eri-

ikäisillä lapsilla ei ole suurta eroa. Sen sijaan isän äiti asuu keskimäärin kymmenen 

kilometriä lähempänä lastenlastansa kuin äidin äiti. Eroa kasvattaa se, että isän äidit 

asuvat useammin nuoren perheen kanssa samassa asunnossa (Kartovaara & Sauli 

2000, 50). Jalasjärveläisnuoret asuivat keskimääräistä lähempänä isovanhempiaan. 

 

Isovanhemmilla, jotka asuvat lähempänä lapsenlapsiaan, on mahdollisuus olla 

enemmän lastenlastensa kanssa tekemisissä (Brussoni & Boon 1998). Mutta vaikka 

isovanhemmat asuisivat hyvin lähellä lapsenlapsiaan, heidän välilleen ei välttämättä 

synny hyvä suhde. Suhteen syntyyn vaikuttavat myös monet muut tekijät. (Mueller, 

Wilhelm & Elder 2002.) 
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Hurme (1997) katsookin, että yhteydenpidon säännöllisyys on tärkeämpi tekijä iso-

vanhemman ja lapsenlapsen suhteen syntymiselle kuin välimatkan pituus. 

 

 Kuinka usein nuoret olivat yhteydessä isovanhempiin? 
 
�
Nuoret olivat isovanhempiinsa yhteydessä pääasiassa käymällä heidän luonaan. 

Seuraavaksi yleisintä oli, että isovanhemmat käyvät nuoren luona tai he soittelevat 

toisilleen. Tytöt soittelivat eniten äidin äideilleen. Vain kaksi nuorta oli isovanhem-

piinsa yhteydessä sähköpostitse ja vain yksi kirjeiden välityksellä. 

�
Oheisesta taulukosta näemme, kuinka usein nuoret olivat keskimäärin yhteydessä 

isovanhempiinsa. Puolet nuorten isovanhemmista oli jo kuollut, mutta elossa olevia 

isovanhempiaan n. 60 % nuorista tapasi vähintään kerran kuukaudessa ja n. 30 % 

jopa vähintään kerran viikossa. Vain kaksi nuorta eivät olleet koskaan yhteydessä 

elossa oleviin isovanhempiinsa. 

 

����������	�������������������������
 
���������������������� ������� ������� ������� �������

����������     6,7 %        0 %   10,0 %    3,3 % 

��������������   16,7 %   16,7 %    13,3 %  13,3 % 

�������������������   26,7 %   20,0 %   20,0 %    6,7 % 

����������������     6,7 %     3,3 %   10,0 %  10,0 % 

�����������������	������ �        0 %         0 %     3,3 %    3,3 % 

!������������������    43,3 %    60,0 %   43,3 %  63,3 % 

�
�
�
Jyrkämän tutkimuksessa (1989, 22) isovanhempia tavattiin myös varsin usein, 72 % 

nuorista tapasi isovanhempiaan vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Tyttöjen ja 

poikien välillä ei ollut eroa tapaamistiheydessä. Nuoret vierailivat mummolassa tai 

ukkilassa säännöllisesti mm. kesälomien aikana. 

 

Jyrkämän tutkimuksessa (1989, 23 - 24) enemmistö nuorista arvioi suhteensa isovan-

hempiinsa joko hyvin tai melko läheisiksi. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroja. 
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Jyrkämä katsoo, että sillä, miten usein nuoret tapaavat isovanhempiaan, näyttää 

olevan selvä yhteys suhteiden läheisyyteen. 

 
Tarkastelen Mann-Whitney U-testillä (liite 2), onko tyttöjen ja poikien yhteydenpi-

dossa isovanhempiinsa eroja. 

 

1 = yhteydessä joka päivä, 2 = yhteydessä kerran viikossa,  3 = yhteydessä kerran 

kuukaudessa, 4 = yhteydessä kerran vuodessa tai harvemmin  5 = ei koskaan yhtey-

dessä isovanhempiin 

 

Taulukosta huomaan, että tytöt tapaavat äidin puoleisia isovanhempia useammin 

kuin pojat. Pojat taas ovat useammin yhteydessä isän puoleisiin isovanhempiin. Isän 

äitien tapaamisessa on tilastollisesti merkittävä ero, Z = -2.12, p< 0,05. Pojat siis 

tapaavat huomattavasti useammin isän äitejä kuin tytöt. Muut erot eivät olleet tilas-

tollisesti merkitseviä. 
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Tarkastelen Spearmanin korrelaatiotestillä, vaikuttaako välimatka isovanhempien 

luokse siihen, kuinka usein isovanhemmat ja nuoret ovat yhteydessä toistensa kanssa. 
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     ,393     -,110     ,030     -,878* 

���������
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    ,030      ,237     ,184      ,000 

��������
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   -,192     -,331     ,881 **      ,951** 

���������

�����������

   -,975 **     -,316     ,390      ,982** 

 

 

Taulukosta nähdään, että välimatkan pituus isovanhempien luokse korreloi erityisesti 

isän puoleisten isovanhempien yhteydenpitoon. Mitä lyhyempi matka on isän isän tai 

isän äidin luo, sitä useammin nuoret ovat heihin yhteydessä. Huomattavaa korrelaa-

tiota löytyy myös niin päin, että mitä lyhyempi matka äidin äidin luo on, niin sitä 

harvemmin nuori on isän isään yhteydessä. Tästä voisin päätellä, että nuoret ovat 

mahdollisesti yhteydessä heitä lähinnä asuviin isovanhempiinsa, joko äidinpuoleisiin 

isovanhempiin, jolloin isän puoleisiin ei pidetä niin usein yhteyttä, tai päinvastoin. 

 

�	
	��'�����������������
�
�
Nuorille oli kyselylomakkeessa lueteltu 18 ominaisuutta, joista heidän piti valita 

kolme parhaiten kuhunkin isovanhempaansa sopivaa (liite 1., kysymys nro 17). 

Nuoret pitivät isovanhempiaan lähinnä "lapsirakkaina" ja kokivat, että "he ovat 

selvinneet vaikeina aikoina". Nuoret myös pitivät isovanhempiaan "anteliaina ja 

hyväntahtoisina".  Seuraavaksi yleisin ominaisuus isovanhemmissa oli se, että "he 

selvisivät hienosti sotien aikana" ja "hän auttaa minua". Nuoret siis valitsivat isovan-



 36 

hempiinsa hyvin positiivisia kuvauksia. Yksikään nuori ei esimerkiksi maininnut 

isovanhempaansa "epärehelliseksi. "Nuoret kokivat suhteensa isovanhempiinsa 

kaiken kaikkiaan erittäin tai melko hyväksi. 
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Tutkin Mann-Whitney U-testillä, oliko sukupuolella merkitystä siihen, millaisiksi 

välit koettiin. 

 

1 = erittäin hyvät välit, 2 = melko hyvät välit, 3 = ei huonot, eikä hyvät välit,  

4 = melko huonot välit, 5 = erittäin huonot välit 
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Mann-Whitney U -taulukon avulla voin arvioida, että tytöillä olisi paremmat välit 

kaikkiaan äidinpuoleisiin isovanhempiin, ja pojilla isän puoleisiin isovanhempiinsa. 

Tilastollisesti merkittäviä eroja ei ollut, koska p > 0,05 kaikissa neljässä tapauksessa 

(liite 3). 

 

Hyden ja Gibbsin (1993) tutkimuksen mukaan lapsenlapsista tytöillä on läheisempi 

suhde isovanhempiinsa, erityisesti isoäiteihin.  Siteet äidin puolelta tuleviin isovan-

hempiin ovat tutkimusten mukaan vahvemmat kuin isän puolelta tuleviin isovan-

hempiin (Uhlenberg & Hammill 1998). Isoäidit taas näyttävät olevan läheisempiä 

lapsenlapsilleen verrattuna isoisiin (Kivett 1985). 

 

Omassa tutkimuksessani on hienoinen ristiriita amerikkalaistutkimusten kanssa, sillä 

jalasjärveläispojilla oli lämpimämpi suhde isänpuoleisiin isovanhempiinsa kuin 

tytöilllä, ja kaikkein paras suhde olisi ollut poikien ja isän isien välillä. Tässä on 

kuitenkin otettava huomioon se, että isän isiä oli elossa enää kuudella pojalla, ja 

heistä kaikilla hyvät välit isoisiensä kanssa. Toisaalta mm. Barranti (1985) on saanut 

samanlaisia tuloksia poikien suhteista isoisiin (katso sivu 17). 

 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla katsoin, korreloivatko nuorten välit heidän 

omien vanhempiensa ja isovanhempien välisiin suhteisiin. Taulukosta nähdään, että 

nuoren kokemat välit isovanhempiinsa ja hänen kokemansa vanhempien suhde iso-

vanhempiin ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Eniten korreloi nuoren suhde isän 

isään ja hänen kokemansa vanhempien suhde isän isään (r =  ,689**). 
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Lasten vanhemmilla on vaikutusta lapsen suhteeseen isovanhempansa kanssa. Lasten 

vanhemmat muodostavat isovanhempi-lapsenlapsi suhdetta joko rohkaisemalla heitä 

siihen tai pyrkimällä kadottamaan heidän yhteytensä (Robertson 1975.) Vaikka 

lasten vanhemmilla onkin todettu olevan suuri vaikutus isovanhempien ja lastenlas-

ten suhteen muodostumisessa, saattaa saman perheen lapsilla olla isovanhempiinsa 

joko läheiset tai etäiset välit samoista vanhemmista huolimatta (Mueller, Elder & 

Glen, 2003). 

 

Hirsjärvi ym. (1998, 23) huomauttavat, että isovanhempien ja vanhempien varhainen 

lapsi-vanhempi -suhde heijastuu myös heidän myöhempään kanssakäymiseensä, ja 

siten myös isovanhempien ja lapsenlapsen väliseen suhteeseen. Jos vanhemmat 

pitävät arvossa lastenlasten ja isovanhempien välisiä suhteita, niin sitä enemmän he 

tukevat niiden muodostumista ja kehitystä. Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

positiivisesti isovanhemmuussuhteen kehittymiseen, ovat esimerkiksi isovanhempien 

kokemukset omista isovanhemmistaan (King & Elder 1997). 
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Lähes kaikki (97 %) kysymykseen vastanneista nuorista kertoi jutelleensa isovan-

hempiensa (etenkin isän äitien) kanssa kaikenlaista. Toiseksi eniten nuoret (87 % 

kysymykseen vastanneista) olivat "vain olleet" isovanhempiensa kanssa tekemättä 

mitään erikoista. 60 % kysymykseen vastanneista nuorista kertoi käyneensä jonkun 

isovanhemman kanssa marjassa tai kalassa. Varsin monet nuoret (57 % kysymykseen 

vastanneista) kertoivat myös pelanneensa isovanhempiensa kanssa erilaisia pelejä. 

Osa nuorista (28 % kysymykseen vastanneista) kertoi tehneensä isovanhempiensa 

kanssa "jotain muuta" kuin kyselylomakkeessa mainittuja asioita, he olivat esimer-

kiksi katsoneet tv:tä, käyneet ostoksilla ja laittaneet ruokaa tai leiponeet. 

 

Mäkelän (1999, 40) pro gradu -tutkimuksessa maaseudun isoäidit tutustuttivat lap-

senlapsiaan mielellään maalaiselämään. He olivat ottaneet lapsenlapsensa mukaan 

navettaan tai kyläreissuille naapuriin. Isoäidit olivat liikkuneet lastenlastensa kanssa 

luonnossa, he olivat retkeilleet ja olleet marjassa yhdessä. 

 

Enimmäkseen nuoret keskustelivat isovanhempiensa kanssa nuoren koulunkäynnistä, 

sukulaisista ja isovanhempien sotakokemuksista. Vähiten nuoret puhuivat isovan-

hempiensa kanssa "juoruja kylältä" tai nuoren ongelmista. Isovanhemmat kertovat 

usein lastenlapsilleen niistä ajoista, kun he itse olivat pieniä. Esko (1984, 84) katsoo, 

että isovanhemmat ovat suureksi hyödyksi uudelle sukupolvelle kertoessaan suvun 

eri vaiheista, juhla-aikojen perinteistä ja ihmissuhteista. 

 

Korkiakangas (2002, 177) kokee, että muistojen välittäminen nuoremmille sukupol-

ville on ikääntyneille eräänlainen missiotehtävä. ����������	
��������	�����	������

���	 
�����������	 ������������	 ��	 ���
�������	 �������	 ������������	 Samoin	Mäkelän 

(1999, 40) tutkimuksen isoäidit keskustelivat aikuistuvien lastenlastensa kanssa 

ajankohtaisista tapahtumista ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmista ja olivat kiin-

nostuneita seuraamaan lastenlastensa elämän menoa.  

 

Yli puolet kaikista nuorista (N = 30) kertoi olleensa isovanhempiensa kanssa suvun 

juhlilla yhdessä, 48 % nuorista kertoi viettäneensä joulua yhdessä isovanhempiensa 

kanssa ja 45 % nuorista kertoi matkustelleensa tai retkeilleensä isovanhempiensa 
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kanssa. Mäkelä (1999, 41) katsookin, että isoäideille on tärkeää viettää lastensa 

perheiden kanssa juhlapyhiä ja syntymäpäiviä. Juhlapäiviä viettämään saapuvat usein 

myös kaukana asuvat lapsenlapset. Lastenlasten rippi- tai ylioppilasjuhlille pääsy on 

isoäideille kunnia-asioita.  

 

Kuusikymmentä prosenttia nuorista muisti olleensa joskus pienenä hoidossa äidin 

äidillään, puolet vastaajista muisti olleensa hoidossa äidin isällä ja samoin puolet oli 

ollut joskus isän äidillä hoidossa. Isän isänkin luona oli ollut 40 % vastaajista hoidos-

sa. Nuoret olivat olleet hoidossa enimmäkseen "satunnaisesti tarvittaessa" tai kesä-

lomillaan. 

 

Nuoret kertoivat saaneensa isovanhemmiltaan enimmäkseen lahjoja (83 % kysymyk-

seen vastanneista), rahaa (79 % kysymykseen vastanneista) ja rakkautta (61 % ky-

symykseen vastanneista.) Vain yksi prosentti vastanneista ilmoitti, ettei ole saanut 

isovanhemmiltaan mitään. Hurmeen tutkimuksessa (1988, 98) lapset olivat myös 

saaneet isovanhemmiltaan usein lahjoja (92 %) ja rahaa (83,9 %). 

 

Mäkelän tutkimuksessa (1999, 41) isoäidit pitivät lahjojen ostamista varsinkin 

isommille lapsenlapsilleen vaikeana asiana, ja monet heistä päätyivät antamaan 

lapsenlapsilleen rahaa, että nämä saisivat valita mieleisensä tuotteen. Isoäidit toivoi-

vat kuitenkin, että rahat käytettäisiin vaatteisiin tai muuhun tarpeelliseen. Isoäidit 

kokivat velvollisuutenaan lastenlasten syntymäpäivien muistamisen, vaikka he eivät 

olisi niin paljon olleetkaan heidän kanssaan tekemisissä. 

 

Nuoret olivat oppineet isovanhemmiltaan lähinnä "arvostamaan vanhempia ihmisiä" 

sekä myönteistä elämänasennetta. Ainoastaan muutama nuori sanoi, ettei ole oppinut 

isovanhemmiltaan mitään. Lähes kaikki (96 %) nuoret sanoivatkin arvostavansa 

isovanhempiaan. 

 

Nuoret näkevät perheen tärkeimmäksi rooliksi arvomaailman ja perinteiden välittä-

misen sekä erilaisten arvostuksien opettamisen. Perheessä opitaan vastuullisuutta ja 

toisista huolehtimista, sosiaalisuutta ja joustavuutta ja työn tekemisen arvostamista. 

(Aittola, Koikkalainen & Vaherva 1997, 35 - 36). 
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Oman tutkimukseni isovanhemmat olivat opettaneet nuorille pääasiassa työteliäisyyt-

tä, toisten kunnioittamista ja rehellisyyttä, myös Soininvaaran (1988, 54) mukaan 

isovanhemmat pitivät työnteon opettamista lapsenlapsille tärkeänä.  

 

Jyrkämän tutkimuksessa (1989, 52) tytöt olivat enemmän kuin pojat sitä mieltä, että 

nuorilla olisi opittavaa vanhoilta ihmisiltä. Nuoret kokivat, että nuorilla olisi opitta-

vaa vanhoilta ihmisiltä mm. omista sukujuurista ja tietoa entisistä ajoista. Tytöt olivat 

myös vielä selvemmin kuin pojat sen kannalla, että nuorilla olisi jotain opetettavaa 

vanhoille ihmisille, esimerkiksi käden taitoja tai avoimuutta. 

 
Puolet kysymykseen vastanneista nuorista katsoi, että heidän suhteensa isovanhem-

piin ei ole muuttunut viime vuosina. Keskimäärin 16 % katsoi, että suhde oli muuttu-

nut paremmaksi ja keskimäärin joka kolmannella nuorella suhde oli muuttunut huo-

nompaan suuntaan. 

 

Eniten suhde oli muuttunut isän isään, lähinnä huonompaan suuntaan. Huonompaan 

suuntaan oli muuttunut myös suhde äidin äitiin.  Suhde isän äitiin taas oli muuttunut 

viime aikoina paremmaksi, samoin kuin suhde äidin isään. 

 
Sekä isovanhempien että lastenlasten ikä voi vaikuttaa suhteen laatuun. Hagestadtin 

(1985) mukaan heidän suhteensa muuttuu usein lapsenlapsen kasvaessa vanhemmak-

si, koska lapsi tarvitsee silloin vähemmän huolenpitoa ja on enemmän kiinnostunut 

perheen ulkopuolisista asioista. Isovanhempien terveys on myös yksi suhteeseen 

vaikuttavista tekijöistä. Nuoret isovanhemmat ovat yleensä terveitä ja aktiivisia 

lastenlastensa kanssa. (Riley 1990.) 

 

 

 

 

 

 

 

�

�
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Nuoret aloittivat yleensä esseensä kuvailemalla kaikki isovanhempansa. He kuvaili-

vat isovanhempiaan etunimillä, kertoivat missä ammateissa isovanhemmat olivat 

toimineet, osa kuvaili myös isovanhempiensa ulkonäköä ja asuinpaikkaa. 

 

Monet isovanhemmista olivat kuolleet jo ennen ko. lapsenlapsensa syntymää tai 

silloin, kun hän oli vielä pieni, niin ettei nuorelle ollut jäänyt minkäänlaista muisti-

kuvaa isovanhemmastaan, tai muistoja oli hyvin vähän ja ne olivat "välähdyk-

senomaisia". 
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												�������	 �����	 ��
�	 
����	  !!"�	 ���	 ������	 �����	 ������	 ���������	 �����		

�������	����	��������	��	���	
����	������	�������������	
������	�������	���	�����	

�������� ����
��
�������	 �������	 
����	 �����	 �����	 �����������	 
���������� 

(Tämä on viimeinen talvi) 

 

Fitzgeraldin (1988) mukaan muistot liittyvät usein henkilökohtaisesti tärkeisiin, usein 

yllättäviinkin tapahtumiin, ja niistä keskustellaan useammin toisten ihmisten kanssa. 

Välähdyksenomaiset muistot koskettavat usein läheisten syntymää, avioliiton solmi-

mista tai kuolemaa. 

  

Muut sukulaiset olivat usein kertoneet nuorille joitakin tietoja edesmenneistä isovan-

hemmista. Toisin nämä tarinat olivat vaihdelleet sen mukaan, kuka oli ollut kertojana 

ja nuorelle oli saattanut muodostua ristiriitainen kuva edesmenneestä isovanhemmas-

taan. 
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Nuoret kirjoittivat, että heitä olisi kiinnostanut kovasti isovanhempiensa eletty elämä 

ja heillä olisi ollut paljon kysyttävää isovanhemmilta, jos he olisivat vielä olleet 

elossa. Nuoret olisivat kysyneet isovanhemmiltaan mm. näiden nuoruusvuosista ja 

elämän eri vaiheista.  

 

																�#��	 �����	 �������	 ��������	 �������	 ��	 ���������	 �������	 �������	 
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������	�����������	(Orpo tyttö) 

	

Hurme (1990, 220) katsookin, että yksi isovanhempien merkityksestä on ns. sosiaali-

nen jatkuvuus, eli "������������	 ���������	 ��	 ��
�����	 ��	 ���
���	 �����������	

���������������	���	�����	�����	����	����

��
���	������	�����������	��
�����	

������������	�����	��	���	�����������	���
�������".  

 

Osa nuorista oli kateellisia niille, joilla oli vielä isovanhemmat elossa, ja heihin 

lämmin suhde. 
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���	������	����� (Tämä on viimeinen talvi) 

 

Nimimerkki "Orpo tyttö" kertoi tuntevansa olonsa suvun jäsenenä orvoksi, koska 

hänellä ei ollut enää isovanhempia elossa. Kun isovanhemmat eivät olleet enää elos-

sa, tai nuori ei ollut omiin isovanhempiinsa minkäänlaisessa yhteydessä, niin hänellä 

saattoi olla "korvike-isovanhempia", esimerkiksi läheinen mummo, joka auttoi ja 

kannusti nuorta, tai poikaystävän isovanhemmat, jotka tuntuivat läheisiltä ja joiden 

luona oli mukava vierailla. Eräs nuori tyttö halusi käydä useammin poikaystävän 

isovanhempien luona kuin poikaystävä itse ja kirjoitti, että hän osaa arvostaa mum-

molan lämmintä tunnelmaa. Eräsaarenkin (2002) tutkimuksessa isoäidit olivat sitä 

mieltä, ettei isoäitiys välttämättä vaadi biologista pohjaa.  
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mienkeli) 

 

Kaikilla lapsilla ei ole ollut mahdollisuutta kokea hyvää suhdetta vanhempiinsa ja 

saada tarpeeksi heiltä tukea ja ymmärrystä. Se, että lapselta jää puuttumaan jokin 

kokemus suhteessa vanhempiinsa, ei ole kehityksen kannalta niin kohtalokasta kuin 

on totuttu ajattelemaan, sillä lapsella on usein mahdollisuus kokea jotakin vastaavaa 

suhteessa muihin ihmisiin. Psykologiassa kysymys siitä, mikä auttaa ihmisiä selviy-

tymään vaikeasta lapsuudesta, on synnyttänyt käsitteen ”suojaavat tekijät”. (Furman 

1997, 23 - 24.) 

 

Yksi suojaavista tekijöistä on hyvä suhde johonkin tärkeäksi koettuun ihmiseen. Jos 

kumpikaan vanhemmista ei pysty olemaan lapselle vanhempana, lapsella näyttää 

olevan ilmiömäinen kyky löytää ympäristöstään itselleen korvikevanhempia. Isovan-

hemmat ja muut sukulaiset antavat usein lapsille rakastetuksi ja ihailluksi tulemisen 

kokemuksen silloin, kun vanhemmat eivät siihen syystä tai toisesta pysty. Jos lapsilla 

ei ole mahdollisuutta keskustella asioistaan omien vanhempiensa kanssa, he osoitta-

vat monesti neuvokkuutta löytäessään ympäristöstään muita ihmisiä, joille he voivat 

kertoa kokemuksistaan ja huojentaa mieltään. (Furman 1997, 23 – 24.) 

 

Lapsen persoonallisuus vaikuttaa myös suhteen luomiseen. Lapsenlapsi, joka on 

onnellinen, lämmin ja huolehtiva, rohkaisee isovanhempaa luomaan häneen lähei-

semmän suhteen kuin lapsi, joka on vähemmän positiivinen. Kenties lapsi, jolla on 

ongelmia, pyytää isovanhempia turvaksi elämäänsä. (Mueller ym. 2003.) 

 

Marin (2002, 113-114) huomauttaa, että kaikilla ihmisillä ei ole ollut mahdollisuutta 

isovanhemmuuteen, heillä ei ole mahdollisesti ollut omia lapsia tai lapsenlapsia. 
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�������  Yhteiskunnallista isovanhemmuutta voi toteuttaa esimerkiksi vapaaehtois-

toiminnassa.  

 

�	�	��)���������������������

 

Isovanhempia kuvailtiin yleensä kuvailemalla joitakin heidän luonteenpiirteitään tai 

ominaisuuksiaan. Monet nuoret kuvailivat isovanhempiaan sisukkaina, he olivat 

selvinneet vaikeista ajoista, mm. sota-ajoista ja lapsiensa menetyksistä. 

 

Nuoret kuvailivat isovanhempiensa luonnetta positiivisesti sanoilla ystävällinen, 

reilu, nuorekas, hyväntuulinen, huumorintajuinen ja ahkera. Negatiivisia adjektiiveja 

isovanhemmista olivat mm. kiukkuinen, riidanhaluinen, utelias tai väkivaltainen. 

 

Luonteenpiirteiden kuvaus kertoi myös paljon siitä, millaiset välit nuori koki isovan-

hempiinsa olevan. Mitä läheisemmät heidän välinsä olivat, sitä positiivisemmin hän 

isovanhempiaan kuvaili. Monet nuoret tunsivat isovanhempansa hyvin läheisiksi 

itselleen. Isovanhemmista muistettiin hyvin se, jos he olivat puolustaneet, kannusta-

neet tai auttaneet lapsenlapsiaan näiden vaikeina aikoina, esimerkiksi murrosiän 

kuohuissa. 

 

Kauniit kuvaukset isovanhemmista eivät ehkä aina anna todellista kuvaa lapsenlap-

sen ja isovanhemman suhteesta. Esko (1981, 26) kuvailee, miten perheet toteuttavat 

erilaisia "myyttejä". Harmoniamyytin toteuttamisessa omasta perheestä halutaan 

antaa harmoninen kuva: kaikki on hyvin ja hienosti. Nämä myytit myös siirtyvät 

sukupolvelta toiselle, ellei niitä kyetä kyseenalaistamaan. 

 

Läheiset isovanhemmat olivat myös jaksaneet kuunnella nuoria näiden henkilökoh-

taisissa asioissa ja kokivat, että isovanhemmat ymmärsivät heitä. Eräskin poika 

totesi, että hänen mummonsa jaksaa kuunnella häntä tarkemmin kuin oma äiti. 
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 Roma ym. (2001) havaitsivat tutkimuksessaan, että isovanhemmat halusivat ensisi-

jaisesti olla lastenlastensa ystäviä ja uskottuja. Hurmeen (1988, 107) tutkimuksen 

mukaan lastenlasten merkitys isoäideille oli joko erittäin tärkeä 37,7 % tai tärkeä 

60,5 %, ei-läheisiksi lapsenlapsensa tunsi vain 1,8 % vastaajista. 

 

Monet nuoret kertoivat esseissään, että heidän paappansa oli sotaveteraani tai mum-

mo oli ollut lottana sodan aikana. Heikkinen (2002, 220) kuvailee, miten sota oli 

merkinnyt ���
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����	�������  Sodassa käynti näkyi omassa tutkimuksessani siinä, että isovanhem-

milla oli tapana kertoa sotatarinoita lapsenlapsilleen. 
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of the Soul) 

 

                 �0�����������	 ���������	 ���	 ��

��	 
�����	 ������������	 ���
��	 ������	

�����	���	��	����	����
����� (Lappis) 

 

Osa isovanhemmista oli myös haavoittunut sodassa, josta syystä heillä oli joitakin 

pysyviä ja näkyviä sairauksia, mm. halvaantumisia tai näön menetyksiä. Eräs nuori 

kertoo saaneensa edesmenneeltä paapaltaan tämän sodassa tekemiä puuesineitä, jotka 

olivat hänelle nyt hyvin rakkaita. 

 

Nimimerkki "Kersantti" kertoo, miten hän aikoo hakeutua armeijaan lukion jälkeen. 

Hän oli kertonut siitä paapalleen, joka oli sotaveteraani, ja tämä oli siitä syvästi 
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liikuttunut ja opettanut heti "Kersantille" ampumista. Sotatarinat olivat varmaankin 

siksi niin yleinen puheenaihe nuorten ja isovanhempien keskuudessa, koska nuoret 

olivat pian lähdössä itse armeijaan. Kyseiset esseet kirjoitettiin koulussa myös pian 

itsenäisyyspäivän jälkeen, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että nuoret korostivat iso-

vanhempiensa olleen sodassa mukana. 

 

Waldropin ym. tutkimus isoisistä osoittaa, että isoisät haluaisivat olla roolimalleja 

lapsenlapsilleen. He toivoivat, että lapsenlapset voisivat oppia heiltä esimerkiksi 

arvoja ja taitoja, joita he uskoivat lastenlastensa tarvitsevan elämän varrella.  Isoisät 

uskoivat, että koulutus ja kova työ ovat avaimia tyytyväiseen elämään. He pitivät 

tärkeänä toisten ihmisten kunnioitusta sekä toisista huolehtimista. (Waldrop ym. 

1999.)  

 

�	�	"�������������������������������������

 

Nuoret kertoivat, että isovanhemmat olivat hoitaneet heitä pieninä. Monesti oli vielä 

silloin asuttukin samassa talossa, jossa isovanhemmalla oli oma puoli, tai oma talo 

samassa pihapiirissä. 

 

Jos isovanhemmat olivat hoitaneet nuoria näiden ollessa pieniä, niin he näyttivät 

olevan läheisiä myöhemminkin. He olivat oppineet hoidon aikana tuntemaan toisensa 

hyvin, ja tämä näytti lisäävän läheisyyden tunnetta. 
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Mäkeläkin (1999, 47) huomauttaa tutkimuksessaan, että lapsenlapsen ja isoäidin 

suhteen kannalta olennaista oli se, että lapsenlapsi oli asunut lapsuutensa lähellä 

isoäitiään. Silloin hyvän kiintymyssuhteen syntyminen oli ollut mahdollista. Isoäitien 

ja lastenlasten välinen yhteydenpito säilyi lastenlasten lähdettyä maailmalle opiske-

lemaan, jos yhteyttä oli pidetty lastenlasten vielä asuessa kotonaan. 
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Omassa tutkimuksessani läheisiksi kokemiensa isovanhempiensa kanssa nuoret 

tekivät yhdessä metsä- tai karjataloustöitä. Työntekoahan vanhemmalla polvella on 

riittänyt vuosikymmenien ajan. Taustalla on ollut jatkuva aineellinen niukkuus ja 

niissä oloissa heidän on täytynyt tehdä paljon työtä ja olla säästäväisiä. (Haavio-

Mannila ym. 1984, 298.) Hurme (1990, 221) katsoo, että isovanhemmat toimivat 

lapsenlapsilleen roolimalleina, he antavat lapsenlapsilleen elämänohjeita sekä opet-

tavat käytännön taitoja. 

 

Roman ym. tutkimuksessa (2001) isovanhemmille esitettiin kysymys: "Mikä on 

tärkeintä suhteessasi lapsenlapsiisi?" Isovanhemmista 78 % vastasi, että lastenlasten 

arvoihin vaikuttaminen on kaikkein tärkeintä. Kysyttäessä isovanhemmilta heidän 

tulevaisuudentoiveitaan lastenlasten suhteen, isovanhemmista 66 % mainitsi, että 

heille olisi tärkeää perhearvojen opettaminen ja 83 % mainitsi että he yrittävät saada 

lapsenlapsensa kokemaan itsensä hyväksytyksi ja rakastetuksi. (Roma, ym. 2001.) 

 

Nuoret olivat pelanneet isovanhempiensa kanssa erilaisia pelejä, mm. korttia, ja he 

olivat katselleet yhdessä tv:tä. Eräskin poika (The Keeper of the soul)  totesi, että ���	

���	 �
���	�����	����	�����	�������	2��������	 ��	3��
�����	 �����
��������	  Toisinaan 

nuoret olivat vain istuskelleet yhdessä teekupposen ääressä isovanhempiensa kanssa 

ja jutelleet kaikenlaisista asioista. Samoin Innasen (2001, 149) tutkimuksessa parasta 

nuorten kasvusuhteessa vanhempiinsa näyttää olevan läheisyys ja jopa suoranainen 

tekemättömyys, mahdollisuus vain olla vanhempiensa kanssa kahden. 

 

Kun nuoret olivat olleet lapsia, niin isovanhemmat olivat myös kuljettaneet heitä 

hammaslääkärissä ja kerhoissa. He olivat myös kulkeneet yhdessä marjassa tai ongel-

la, he olivat ulkoilleet, hiihtäneet ja lenkkeilleet yhdessä, niin kauan kunnes isovan-

hempien kunto alkoi olla niin huono, ettei se enää pitkiä liikuntaharrastuksia kestä-

nyt. Yksi poika (The Keeper of the soul) muisteli isovanhempaansa seuraavasti: 

�4��������
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Osa isovanhemmista asui kerrostalossa, osa oli ainakin aikaisemmin asunut maatilal-

la, josta muutamilla nuorilla oli lämpimiä muistoja. Pojat olivat isovanhempien 

maatilalla päässeet ajelemaan mopoilla ja peltoautoilla. 
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 Mummolaan oli saattanut tulla myös serkkuja leikkikavereiksi ja elämää mummo-

lassa kuvailtiin huolettomaksi. 

 

									�'���	�������	�����	����������	
��	�����	
�����	�������	������	������	��	

���

�����	 ��������	 
��	 ����������	 �����
�����	 ����	 ����������	 $�����	 �������	

������	���	��
�����	��

������	������	���	�����	������	���	���������	������
����

��	 ��	 ��������������	 4���
��	 ��
������	 ���	 �����	�����	 ���

�	 ���

������	 ��������	

����	���	����	����������	�������� (Oppipoika) 

 

Eräsaari (2000) katsoo, että isoäidit olivat kirjoituksissaan korostaneet lastenlastensa 

kanssa kiireettömyyttä ja luonnossa liikkumista, ja he toimivat näin myös vastavoi-

mana lapsiperheiden kiireelliselle arjelle. 

 

Monet nuoret kertoivatkin olevansa kiitollisuuden velassa isovanhemmilleen, koska 

nämä olivat heitä pienenä niin paljon auttaneet. Suuremmiksi kasvettuaan lukiolaiset 

kertoivat itse auttavansa isovanhempiaan mm. luomalla näiden lumia talvella, kan-

tamalla ja tekemällä heille puita, siivoamalla, leipomalla ja käymällä kaupassa. Sa-

moin Hurmeen (1988, 78) tutkimuksessa 12-vuotiaat nuoret olivat auttaneet isovan-

hempiaan jonkin verran mm. kotitöissä, mutta Hurme katsoo, että vanhemmat lap-

senlapset auttavat varmaan enemmän isovanhempiaan (Hurme 1990, 217).  

 

Isovanhemmat olivat antaneet lapsenlapsilleen rahaa, makeisia, tekemiään käsitöitä 

ja yksi oli myös testamentannut omaisuutensa lapsenlapselleen.  

 

Roma ym. 2001 oli tutkinut, mitä isovanhemmat halusivat oppia suhteessa lapsenlap-

siinsa? Tutkimuksen mukaan ainoastaan 4 % isovanhemmista halusi oppia kuinka 

valita paremmin leluja tai lahjoja lapsenlapsilleen. Kolmasosa isovanhemmista halusi 

oppia, miten auttaa lastenlasta oppimaan uusia asioita. Puolet isovanhemmista oli 

kiinnostunut oppimaan sitä, miten auttaa lastenlasta jatkamaan isovanhempiensa 

arvomaailmaa. Vain 8 % isovanhemmista suunnitteli jättävänsä perintönsä lapsenlap-

silleen. (Roma ym. 2001.) 

 

Osa nuorista piti isovanhempiaan "perusisovanhempina", jotka leipoivat pullaa ja 

kutoivat sukkia. Havaittavissa oli myös Eräsaaren (2002) käyttämää termiä "moder-
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neja mummoja", joita hän kuvailee heitä seuraavasti: nykymummot ovat moderneja, 

eivät enää keinutuolissa istuvia ja sukkaa kutovia vanhuksia. Isoäidit kuvailivat 

itseään Eräsaaren tutkimuksessa lähinnä ”vauhtimummoiksi”, eivätkä sellaisiksi, 

kuin stereotypiat heiltä edellyttäisivät. 

 

Yksi nuori tyttö kertoi, miten hänen naapurissaan oleva mummonsa käy lainaamassa 

hänen meikkejään, kun hän on lähdössä uuden miesystävänsä kanssa päivätansseihin. 

Eräs nuorukainen taas oli hyvin ylpeä 75-vuotiaasta paapastaan, joka tiesi nykytek-

niikasta kaiken. Tämä paappa käytti lähes päivittäin mm. sähköpostia ja digikameraa, 

skanneria, digitv:tä ja tietysti kännykkää. 

 

�	�	&�������������������������

 

Suhdetta isovanhempiin varjosti usein isovanhemman sairaudet mm. syöpä ja de-

mentia.  Suurin osa syöpään sairastuneista on eläkeläisiä. Keskivaikeaa tai vaikeaa 

dementiaa sairastaa Suomessa noin kymmenesosa 75 - 84 -vuotiaista. (Jylhä 1990, 

171 - 172.) Dementia oli saattanut muuttaa isovanhemman koko persoonallisuutta tai 

aiheuttaa sen, että isovanhempi ei ollut enää tuntenut lastenlastaan. Tällöin lapsen-

lapsen suhde sairaaseen isovanhempaan muuttui etäisemmäksi.  
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Hurme (1990, 223) katsoo, että laitokset vanhusten asuinpaikkana on lähes täysin 

unohdettu isovanhemmuudesta puhuttaessa. Hän huomauttaa, että on havaittu, että 

kotona asuvilla isovanhemmilla on paljon tiiviimmät välit isovanhempiinsa kuin 

laitos-isovanhemmilla. 

 

Suomalainen mies elää keskimäärin 83-vuotiaaksi ja nainen 85-vuotiaaksi. (Jylhä 

1990, 169). Tieto isovanhemman vaikeasta sairaudesta tai kuolemasta oli tullut mo-
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nelle yllätyksenä, jopa "shokkina". Kaikki eivät olleet edes aavistaneet, kuinka vaka-

vasti sairaita heidän isovanhempansa olivat. 
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Nuorten ohella isovanhempien poismenosta olivat järkyttyneet myös nuorten omat 

vanhemmat. Pari heistä kertoi, että isovanhemman poismeno oli isälle "kova paikka". 

Nuori oli saattanut nähdä isänsä itkevän tuolloin ensimmäistä ja viimeistä kertaa, ja 

hänestä tuntui pahalta isänsä puolesta. Yhdellä nuorella oli toive, että hän tapaisi 

isovanhempansa (taivaassa) oman kuolemansa jälkeen. 
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Koska isovanhemmat olivat jo vanhoja, nuoret tiesivät odottaa tulevia hautajaisia. 
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Kun he tiesivät isovanhempiensa pian kuolevan, he myös miettivät miten tämän 

lopun yhteisen ajan voisi viettää mahdollisimman hyvin isovanhempiensa kanssa. 

Ruth ja Ruoppala (1983, 173) katsovat, että jos kuoleva ihminen ja hänen omaisensa 

ovat löytäneet yhteisen arvomaailman, jonka avulla eletty elämä nähdään kokonai-

suutena ja tarkoituksenmukaisena, niin kuolevan ihmisen on helpompi hyväksyä se 

tosiasia, että hänen aikansa on lopussa.  

 

Nuoret potivatkin huonoa omaatuntoa siitä, että käyvät tapaamassa isovanhempiaan 

liian harvoin. Yleisimmäksi syyksi he mainitsivat omat kiireensä ja pitkän välimat-

kan. Yksi nuori piti harvoihin tapaamisiin syynä sitä, että hänen vanhempansa olivat 
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eronneet ja hänellä oli isäänsä viileät välit. Avioerojen myötä suhteet toisen van-

hemman vanhempiin usein huononevat, amerikkalaistutkimukset osoittavat, että 

avioerot perheessä lisäävät erityisesti äidin puoleisten isovanhempien tarvetta. (Uh-

lenberg & Hammill 1998.) 

 

Laine (2000, 24) katsoo, että koulu- ja luokkahuoneissa kirjoitetuilla teksteillä saat-

taa olla kertomusta "virallistava" vaikutus. Oppilaat miettivät, mitä tällaisessa ympä-

ristössä on sopivaa tuoda julki ja mitä ei. Katson kuitenkin, että nimimerkin taakse 

piiloutuminen auttoi oppilaita tuomaan  negatiivisiakin asioita isovanhemmistaan 

julki. 

 

Roos (1987, 214) on huomannut joidenkin ihmisten käyttävän elämäkertakirjoituk-

sissa ns. onnellisuusmuuria. Onnellisuusmuuria käyttävälle kirjoittajalle on tyypillis-

tä , että hän sivuuttaa vaikeatkin asiat vain ohimennen sivulauseessa tai kertoo niistä 

vasta, kun ne ovat onnellisesti ratkenneet.  

 

Isovanhemmat olivat saattaneet jäädä nuorelle kokonaan vieraiksi, tai he eivät koke-

neet minkäänlaista samankaltaisuutta isovanhempiensa kanssa. 
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Pari nuorta koki isovanhempansa vanhanaikaisina: elävät vanhanaikaisessa talossa, 

jossa vesikin haetaan kaivosta ja kaikki tehdään kuten ennen vanhaan. 
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Ruth ja Ruoppala (1983, 207) ovat havainneet, että 1970-luvun alussa puolet van-

huksista eli vielä vanhanaikaisiksi luokitelluissa asunnoissa, jotka olivat varustetasol-

taan puutteellisia. Vanhusten asumisen taso on varmasti kolmessakymmenessä vuo-

dessa paljon kohonnut, mutta vieläkin on vaatimattomasti eläviä vanhuksia, joilla ei 

ole nykyajan uusinta tekniikkaa kotonaan. 

 

Yksi nuori kertoi, miten hänen isovanhempansa on vaikea sulattaa nuorten tatuointe-

ja ja lävistyksiä, mutta oli alkanut niihin hiljalleen tottua. Osa nuorista koki, että 

heillä on täysin erilainen arvomaailma. 

 

Nuoren suhde isovanhempaan oli saattanut muuttua erilaiseksi nuoren aikuistuttua. 

Nuoresta ei enää tuntunut mukavalta, jos mummo oli koko ajan puuttumassa hänen 

syömisiinsä tai pukeutumisiinsa. 

 

Suhde oli saattanut muuttua etäisemmäksi myös siksi, että mummolla oli "liuta" 

muitakin lapsenlapsia, joita hän kävi hoitamassa ja katsomassa. 
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Isovanhempien, joilla on paljon lapsenlapsia, voi olla vaikea muodostaa läheinen 

side kaikkien kanssa, kahden tai kolmen lapsenlapsen kanssa se on paljon helpom-

paa. Mutta vahva kontakti monen lapsenlapsen elämässä lisää mahdollisuutta, että 

isovanhemmasta tulee tärkeä henkilö ainakin joidenkin lasten elämään (Mueller 

ym.2003.)  

 

Suutama (1986, 1) katsoo, että lastenlasten vähentyminen (lasten määrän yleensäkin 

vähentyessä) voi lujittaa isovanhempien suhteita lastenlapsiinsa, koska isovanhem-

milla on enemmän aikaa kullekin lapsenlapsilleen. 
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Kolmasosa nuorista lopetti kirjoituksensa myönteisiin kommentteihin isovanhem-

mistaan: �(��	��	�����	��
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Suhde isovanhempiin oli siis saattanut muuttua huonommaksi monesta eri syystä, tai 

sitä ei ollut koskaan muodostunutkaan. Teini-ikäisten isovanhemmat ovat varsin 

iäkkäitä, joten suhdetta varjostivat usein isovanhemman sairaudet, tieto isovanhem-

man poismenosta sekä erilainen arvomaailma. Nuoret kokivat usein huonoa omaa-

tuntoa siitä, että kävivät tapaamassa isovanhempiaan harvoin, vaikka isovanhemmat 

olivat heille tärkeitä.	
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Nuorten isoäideistä oli elossa keskimäärin 60 % ja isoisistä n. 40 %. Isovanhemmat 

olivat iältään n. 70 - 80 -vuotiaita ja olivat ns. "sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja 

nousun" sukupolvea. Monet isovanhemmat olivat jo kuolleet ennen nuoren syntymää 

tai silloin, kun nuori oli vielä pieni. Tällöin nuorelle ei ollut jäänyt minkäänlaista 

muistikuvaa isovanhemmastaan, tai ne olivat hyvin "välähdyksenomaisia" ja yllättä-

viäkin. Ne nuoret, jotka eivät ole nähneet isovanhempiaan, olivat kuitenkin kiinnos-

tuneita isovanhempiensa elämästä ja omasta historiastaan, ja heillä olisi ollut paljon 

kysyttävää isovanhempiensa menneisyydestä. 

 

Jos isovanhemmat eivät enää olleet elossa, nuorella saattoi olla "korvikeisovanhem-

pia", eli läheisiä iäkkäitä ihmisiä, jotka antoivat hänelle tukea elämän varrella. Huo-

mion arvoinen seikka on se, että isovanhemmuus ei välttämättä vaadi biologista 

pohjaa, vaan isovanhemmuuden kaltainen suhde voi syntyä läheiseen ihmiseen esi-

merkiksi vapaaehtoistyön kautta tai muulla tavoin. Monet yhdistykset ja kaupungit 
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järjestävät ns. tukihenkilökursseja, joiden kautta iäkkäät henkilöt voivat löytää väy-

län isovanhemmuuteen ja "oman lapsenlapsen". 

 

Välimatkat jalasjärveläisten nuorten kodista isovanhempiensa luokse olivat keski-

määräistä lyhyemmät. Äidin vanhemmat asuivat keskimäärin 30 km päässä nuorten 

kodista ja isän vanhemmat keskimäärin 55 km päässä nuorten kodista. Muutama 

isovanhempi asui myös samassa pihapiirissä, mutta eri taloudessa lapsenlapsensa 

kanssa. 

 

Nuoret olivat melko usein isovanhempiinsa yhteydessä. Kuusikymmentä prosenttia 

nuorista oli yhteydessä isovanhempiinsa vähintään kerran kuukaudessa, ja kolmasosa 

vähintään kerran viikossa. Tutkimus antoi viitteitä siihen, että tytöt olisivat olleet 

enemmän yhteydessä äidin puoleisiin isovanhempiin ja pojat isän puoleisiin isovan-

hempiin. Yhteydenpito oli myös voimakkaasti yhteydessä isovanhempien luokse 

olevan välimatkan pituuteen. Mitä lähempänä isovanhemmat asuivat, sitä useammin 

nuori oli heihin yhteydessä. Nuoret olivat isovanhempiinsa yhteydessä pääasiassa 

käymällä heidän luonaan. 
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Nuoret kokivat suhteensa isovanhempiin erittäin tai melko hyväksi. Tutkimus antoi 

viitteitä siitä, että tytöillä olisi paremmat välit äidin puoleisiin isovanhempiin ja 

pojilla isän puoleisiin isovanhempiin. Nuoret pitivät isovanhempiaan lapsirakkaina, 

anteliaina ja hyväntahtoisina. He kuvailivat isovanhempiaan yleensäkin hyvin posi-

tiivisesti. Isovanhemmat olivat nuorten kertomusten mukaan puolustaneet, kannusta-

neet ja auttaneet sekä kuunnelleet nuoria elämän eri tilanteissa. 

 

Isovanhemmat koettiin läheisemmiksi, jos he olivat hoitaneet nuoria näiden ollessa 

lapsia. Isovanhemmat olivat jo tuolloin tulleet nuorille hyvin tutuiksi ja turvallisiksi, 

ja heihin pidettiin säännöllisesti yhteyttä myöhemminkin.  

 

Isovanhempien ja lastenlasten suhteen laatu korreloi voimakkaasti sen kanssa, millai-

siksi nuori koki isovanhemman ja oman vanhempansa väliset suhteet. Vanhemmat 

mahdollisesti joko edesauttavat tai ehkäisevät lapsenlapsi-isovanhempi suhteen 
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syntymistä. Uhlenberg ja Hammill (1998) kuitenkin katsovat, että vanhempien las-

tenlasten välit isovanhempiin eivät kuitenkaan ole niin riippuvaisia heidän vanhem-

piensa suhteesta isovanhempiin kuin nuorempien lastenlasten. 

 

Siihen, millaiseksi nuori koki suhteensa isovanhempaansa, vaikutti myös isovan-

hemman terveydentila. Suhde isovanhempaan oli saattanut muuttua huonommaksi, 

jos isovanhemmalle tuli esimerkiksi dementia ja hänen persoonallisuutensa muuttui. 

Fieldin ja Minklerin tutkimuksessa (1988) nuorten kontaktit isovanhempiin väheni-

vät 14 -vuotiaasta alkaen. Tämän ikäisille nuorille ovat usein jo omat kaverit ja har-

rastukset tärkeämpiä kuin kontaktit isovanhempiin. Osa kirjoittajista kokikin huonoa 

omaa tuntoa siitä, että heillä on nykyään niin kiire, etteivät he ehdi tarpeeksi usein 

tapaamaan isovanhempiaan. 

 

Isovanhempi oli saattanut jäädä lapsenlapselleen myös kokonaan vieraaksi, suhdetta 

ei ollut syntynyt lapsena eikä myöhemminkään. Nuori myös saattoi nähdä isovan-

hempansa vanhanaikaisina ja kaavoihin kangistuneina tai nuori koki, että isovan-

hemmat puuttuvat liikaa hänen syömiseensä tai pukeutumiseensa. Nykyajan isovan-

hempien saattaakin olla vaikea sulattaa lastenlastensa tatuoinnit ja lävistykset ja 

napapaidat. 

 

Monen nuoren isovanhemmalla on jo liuta lapsenlapsia, ja luonnollisesti aikaa ei 

enää riitä kaikille tasapuolisesti. Tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että isovan-

hemmat keskittyvät lähinnä asuvien ja pienempien lastenlastensa hoitamiseen. Crea-

sey ja Kaliher (1994) havaitsivat myös tutkimuksessaan, että isovanhemmat olivat 

läheisimpiä nuorempien lastenlastensa kanssa, mutta kokivat heidät myös väsyttä-

vämpinä kuin vanhemmat lapsenlapsensa. 

 

Koska isovanhemmat olivat nuorille hyvin läheisiä, heillä oli myös pelko isovan-

hempiensa menettämisestä ja kuolemasta. Monen isovanhemman yllättävä poismeno 

oli järkyttänyt  nuoren koko perhettä. 
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Lähes kaikki (97 %) nuoret olivat jutelleet isovanhempiensa kanssa kaikenlaisista 

asioista. Enimmäkseen nuoret kertoivat jutelleensa isovanhempiensa kanssa koulun-

käynnistään, sukulaisista ja isovanhempien sotakokemuksista. Monet nuoret kertoi-

vat , että heidän isoisänsä olivat sotaveteraaneja ja isoäitinsä olleet lottina. Isovan-

hemmat sitten kertoivat lapsenlapsilleen sodassa kokemiaan asioita ja siitä, miten 

kaikesta kurjuudesta oli selvitty hengissä. Monilla isoisillä oli myös sodassa synty-

neitä vammoja.  

 

Nuoret pitivät isovanhempiaan urheina, koska nämä selvisivät sodasta ja olivat muu-

tenkin pärjänneet hyvin vaikeina aikoina. Lähes kaikki (96 %) nuoret kertoivat ar-

vostavansa isovanhempiaan. He kertoivat oppineensa isovanhemmiltaan juuri "van-

hojen ihmisten arvostamista" sekä myönteistä elämänasennetta. 

 

Keskustelemisen lisäksi nuoret olivat saattaneet vain oleskella isovanhempiensa 

kanssa ilman mitään ihmeellisempää tekemistä. Yli puolet vastanneista kertoi käy-

neensä isovanhempiensa kanssa kalassa tai marjassa, he olivat myös useasti pelan-

neet erilaisia pelejä yhdessä. Nuoret olivat tehneet isovanhempiensa kanssa erilaisia 

 töitä. Vanhemmaksi tultuaan he olivat myös auttaneet isovanhempiaan mm. metsä- 

ja kotitöissä, luomalla lumia talvisin sekä käyneet isovanhempien kauppa-asioilla.  

Isovanhemmat olivatkin opettaneet nuorille ensisijaisesti työntekoa, toisen kunnioit-

tamista ja rehellisyyttä. 

 

Mummola maalla oli ollut monelle pojalle "unelmapaikka", missä sai ajella peltoau-

toilla ja traktoreilla ja elämä oli ollut varsin huoletonta. Isovanhemmat taitavatkin 

sallia lapsenlapsilleen paljon sellaisia asioita, jotka he ovat omilta lapsiltaan ehdot-

tomasti kieltäneet. 

 

Nuoret olivat viettäneet isovanhempiensa kanssa joulua ja muita juhlapäiviä, kuten 

syntymäpäiviä. Isovanhemmat olivat antaneet lapsenlapsilleen rahaa, lahjoja, käsitöi-

tä, makeisia ja rakkautta. 
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Tutkimuksessani yhdistin sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusmenetel-

män, mikä ei ole pro gradu -tutkielmissa kovin yleistä. Mielestäni nämä kaksi tutki-

musmenetelmää täydensivät toisiaan ja antoivat erilaista tietoa. Esimerkiksi kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa voin ristiintaulukoinnin avulla nähdä asioiden erilaisia yhte-

yksiä, mitä kvalitatiivisesti en olisi voinut havaita. Lisäksi kvantitatiivisella tutki-

muksella pystyn vastaamaan tarkemmin tutkimusongelmien seuraavanlaisiin tilastol-

lisiin kysymyksiin: miten usein nuoret ja isovanhemmat ovat yhteydessä toisiinsa? 

Mikä on heidän välimatkansa pituus? Kvalitatiivisen tutkimusotteen kautta pystyin 

taas näkemään kertomuksissa monenlaisia "välähdyksenomaisia" muistoja isovan-

hemmista, nuorille tärkeistä asioista, joita kysymyslomakkeella ei voi tutkia tai ei ole 

huomannut kysyä. 

 

Tein kvantitatiivisen tutkimuksen kyselylomakkeella, ja näin jälkikäteen arvioiden 

olisin tehnyt siihen pieniä muutoksia. Ensinnäkin olisin koetestannut sen useammalla 

nuorella ja keskustellut heidän kanssaan kysymyksistä ja kysynyt heiltä, miten he 

ymmärsivät kysymykset. Koetestaus olisi saattanut myös osoittaa, että kaikki nuoret 

eivät havaitse, että kysymyslomakkeessa on kaksi sivua, josta minun olisi pitänyt 

ehdottomasti mainita, koska kaikki eivät olleet täyttäneet toista sivua ollenkaan. 

Tilastollista analyysiä ajatellen, minun olisi kannattanut kiinnittää enemmän huomio-

ta kysymysten laatuun. Olin antanut liikaa vastausvaihtoehtoja samaan kysymykseen 

"voit valita useampia vaihtoehtoja", mikä taas hankaloitti tai esti erilaisten tilastollis-

ten menetelmien käyttöä.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa nuoret kirjoittivat esseen isovanhemmistaan. Koska 

olin jo pro seminaari -tutkielmassani käyttänyt samaa menetelmää, osasin tehdä 

tutkimuksen kulkuun korjauksen. Pro seminaari -tutkielmassa nuoria johdateltiin 

kirjoittamaan tietyistä aiheista lukemalla heille tutkimusongelmat, joihin he kirjoi-

tuksissaan vastasivat. Tässä kohtaa jätin kirjoittajien johdattelun pois, nuoret saivat 

kirjoittaa isovanhemmistaan mitä halusivat otsikolla "Minun isovanhempani". Sa-

moin kysymyslomakkeet jaettiin vasta esseiden jälkeen.  Fenomenologisessa tutki-

muksessa tutkimusaineisto pyritään keräämään niin, että tutkija vaikuttaa mahdolli-
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simman vähän aiheiston laatuun. Lukiolaisten kirjoitukset olivat samankaltaisia 

tutkimustavasta riippumatta.  

 

Analysoin kvalitatiivisen aineistoni kirjoitukset Giorgin viisivaiheista metodia apuna 

käyttäen. Analyysini kulkua olen selostanut metodia esittelevässä luvussa (ks. 26). 

Sulkeistaminen, eli varsinkin positiivisten ennakkokäsitysten pitäminen tutkimuksen 

ulkopuolella on ollut vaikeaa koko tutkimuksen ajan. Kvalitatiivisen aineiston validi-

teetti, eli luotettavuus ja yleistettävyys, on yleensäkin ongelmallista todeta. Toinen 

tutkija voisi nostaa aineistosta esille myös toisenlaisia näkökohtia isovanhemmuu-

teen. Tällaisessa tutkimuksessa voisi olla apua myös ns. tutkijatriangulaatiosta, eli 

kaksi tai useampaa tutkijaa pohtisi samaa asiaa. Toisen samaa aineistoa tutkivan 

kanssa olisi hyödyllistä keskustella omista näkökannoista tutkimuksen edetessä. 

 

Mielestäni nuoret kertoivat esseissään hyvin avoimesti isovanhemmistaan, mutta on 

mahdollista, että kaikkein pahimpia, salattavia asioita ei kerrottu tässä yhteydessä. 

Nuorilla saattoi olla myös kirjoituksissaan vähän kiire, koska essee kosketti kaikkia 

heidän neljää isovanhempaansa, niin kukaan ei ehtinyt kuvailla kovin tarkasti ja 

syvällisesti suhdettaan kaikkiin isovanhempiinsa. Tässä yhteydessä voisi myös ns. 

syvähaastattelun avulla lisätä tietoa ja tarkentaa aineistoa.  

 

Tutkimustuloksiin vaikuttaa myös se, että aineisto oli pienehkö, 30 nuorta käsittävä. 

Lisäksi monet isovanhemmat olivat jo aikaa sitten kuolleet, eikä nuorella ei ollut 

heistä minkäänlaista muistikuvaa. Tämä vaikeutti myös tilastollista analyysiä. Koska 

vastausprosentti oli joissakin kohdissa hyvin pieni, niin se saattoi antaa epävarmoja 

tuloksia esimerkiksi siitä, oliko suhde isovanhempiin muuttunut. Aineiston pienuus 

vaikuttaa myös siihen, että tutkimuksesta ei voi tehdä kaikkia Suomen lukiolaisia 

koskettavia yleistyksiä. Suhteet isovanhempiin saattavat vaihdella myös asuinpaikan 

mukaan, joten isoissa kaupungeissa tulokset saattavat olla erilaisia. On myös muistet-

tava, että amerikkalainen yhteiskunta on erilainen kuin suomalainen, joten amerikka-

laisiin isovanhemmuustutkimuksiin pitäisi suhtautua tietyllä varauksella. 

 

Sain vastauksia näillä tutkimusmenetelmillä hakemiini tutkimusongelmiin, ja meto-

dinen triangulaatio toimi hyvin. 
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Aikaisemmat Suomessa julkaistut tieteelliset tutkimukset isovanhemmuudesta lasten 

ja nuorten kannalta katsottuna ovat 1980-luvun loppupuolelta. 2000-luvun tutkimus-

tieto aiheesta siis puuttuu. Tutkimukseni perusteella voin todeta, että suhtautuminen 

isovanhempiin ei ole kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut, isovanhemmat ovat 

nuorille yhä hyvin tärkeitä. 

Lukioikäisten isovanhemmuuskokemuksia leimasivat vanhuuden vaivat ja pelko 

isovanhemman poismenosta. Näitä asioita ei 1980-luvun tutkimuksissa käsitelty. En 

löytänyt suuria ristiriitaisuuksia omien tutkimustulosten ja muiden vastaavien tutki-

musten välillä.  

 

Tutkimuksestani hyötyvät erityisesti vapaaehtoisjärjestöt, jotka kouluttavat tukihen-

kilöitä lasten ja nuorten kasvua tukemaan. Tutkimus valottaa asioita, joita nuoret 

odottavat isovanhemmiltaan ja joita he isovanhemmissaan arvostavat. Isovanhem-

muustutkimuksista hyötyy myös markkinatalous, koska isovanhemmat tulevat tule-

vaisuudessa olemaan suuri kuluttajaryhmä niin tavaramarkkinoilla kuin palveluissa. 

 

Myönteinen kuva isovanhemmuudesta tutkimusten, "isovanhempien päivän" ja 

"vuoden isovanhemman" yms. kautta parantaa osaltaan isovanhempien ja vanhojen 

ihmisten asemaa ja arvostusta yhteiskunnassamme. 

 

Isovanhemmuuden merkitystä Suomen nuorille olisi tutkittava huomattavasti suu-

remmasta aineistosta kuin itselläni oli ja joka käsittäsi Suomen eri osat. Näin sai-

simme yleistettävää tietoa nuorten kokemuksista isovanhemmuudesta. Monet tutkijat 

ovat haastatelleet tutkimuksiinsa isoäitejä. Nyt olisi jo isoisien vuoro saada äänensä 

kuuluviin. Mielenkiintoisia olisivat myös ns. pitkittäistutkimukset, joissa isovanhem-

pi-lapsenlapsi -suhdetta seurattaisiin esimerkiksi muutaman vuoden ajanjaksolla. 

 

�
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1. Merkitse rasti oikeaan kohtaan: 
 
 Olen  _____   tyttö              ______   poika           sisarusten lukumäärä: _______ 
 
2. Ympyröi oikea vastaus: 
 a) asun isän ja äidin kanssa 
 b) asun isän kanssa 
 c) asun äidin kanssa 
 d) asun yksin 
 e) asun isovanhempani kanssa.  
 Kenen? ___________________ 
 f) asun jonkun muun kanssa. 
  Kenen? _____________________ 
 
3. Keitä isovanhempia sinulla on elossa? Ympyröi elossa olevat: 
 a) äidin äiti 
 b) äidin isä 
 c) isän äiti 
 d) isän isä 
 e) minulla ei ole isovanhempia elossa  
 
4. Valitse nyt isovanhemmistasi se, josta ������������������3 
 a) äidin äiti 
 b) äidin isä 
 c) isän äiti 
 d) isän isä 
 
���������������������������������*�������������������	��
Jos hän on kuollut ennen syntymääsi tai kun olit niin pieni, ettei ������������������ 
��������*����������������������������#�������. 
 
5. Kuinka usein olet tähän isovanhempaan yhteydessä? 
 a) joka päivä 
 b) kerran viikossa 
 c) kerran kuukaudessa 
 d) kerran vuodessa tai harvemmin 
 e) en koskaan 
 
6. Miten olet yhteydessä häneen? Voit valita useampia vaihtoehtoja. 
 a) käyn hänen luonaan 
 b) hän käy meillä 
 c) puhelimitse 
 d) kirjeiden ja korttien välityksellä 
 e) sähköpostilla 
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7. Mitä olet tehnyt hänen kanssaan? Voit valita useampia vaihtoehtoja. 
     a) jutellut kaikenlaisista asioista 
     b) olemme vain ”olleet”, tekemättä mitään erikoista 
     c) olemme olleet marjassa tai kalastamassa 
     d) olemme pelanneet erilaisia pelejä 
     e) olemme tehneet töitä 
     f) muuta, mitä? _____________________________ 
 
8. Jos olet jutellut tämän isovanhempasi kanssa ”kaikenlaisista asioista”, oletteko 
jutelleet seuraavista asioista? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
 a) isovanhemman sotakokemuksista e) koulunkäynnistäsi 
 b) isovanhemman lapsuudesta           f) ongelmistasi 
 c) entisaikojen elämästä                    g) tulevaisuudestasi 
 d) oman perheen historiasta             
 e) sukulaisista                                    f) juoruja kylältä 
 g)muusta,mistä?  
 
9. Onko tämä isovanhempasi antanut sinulle seuraavia asioita? Voit valita useamman 
vaihtoehdon. a) hyvää ruokaa 
 b) rakkautta ja läheisyyttä 
 c) rahaa 
 d) lahjoja 
 e) ei mitään 
 f)jotakin muuta,mitä?  
 
10. Oletko ollut tämän isovanhemman luona hoidossa pienenä? 
 a) en b) kyllä 
 
11. Jos olet ollut tämän isovanhemman luona hoidossa, niin milloin? Voit valita 
useampia  vaihtoehtoja. 
 a) kun vanhempani olivat töissä, yhteensä noin __________ 
 vuotta 
 b) kun olin kipeänä 
 c) satunnaisesti tarvittaessa 
 d) kesälomalla 
 e)muulloin,milloin?  
 
 
12. Oletko viettänyt juhlapäiviä tai retkeillyt tämän isovanhemman kanssa? Voit 
valita useamman vaihtoehdon. 
 a) en 
 b) olemme viettäneet joulua yhdessä 
 c) olemme olleet suvun juhlissa (esim. syntymäpäivillä) 
 yhdessä 
 d) olemme matkustelleet tai retkeilleet yhdessä, minne? 
 _________________________________________________ 
 
 
 



 69 

 
13. Valitse oheisista väittämistä suhdettanne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 
 a) suhteeni tähän isovanhempaan ei ole muuttunut viime 
 vuosina 
 b) suhteeni tähän isovanhempaan on muuttunut viime 
 vuosina paremmaksi, koska ________________
 c) suhteeni tähän isovanhempaan on muuttunut viime vuosina 
 huonommaksi, koska ______________________________ 
 
14. Mitä olet oppinut isovanhemmiltasi? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
       a) en mitään 
       b) myönteistä elämänasennetta 
       c) arvostamaan vanhempia ihmisiä 
       d) arvostamaan omia vanhempiani 
       e)arki-ja käytännöntaitoja, mitä?  
 f) jotakin muuta, mitä?  
 
15. Mitä elämän arvoja tämä isovanhempasi on sinulle opettanut? Voit valita use-
amman vaihtoehdon. 
 a) rehellisyyttä 
 b) toisen kunnioittamista 
 c) työteliäisyyttä 
 d) säästäväisyyttä 
 e) raittiutta 
 f) muuta, mitä?  
 
16. Arvostatko tätä isovanhempaa? 
 a) kyllä   b) en 
 
17. ������� ������ ��������� ���������� alla luetelluista, jotka sopivat tähän 
isovanhempaan. 
    a) hän selvisi hienosti sotien aikana  j) hän on laiska  
    b) hän on selvinnyt vaikeina aikoina k) hän on kova juoruilemaan 
    c) hän on lapsirakas                      l) hän on itsekäs 
    d) hän on antelias ja hyväntahtoinen m) hän on saita 
     e) hän on uskonnollinen n) hän on utelias 
     f) hän muistaa merkkipäiväni o) hän unohtelee asioita 
     g) hän ei puutu asioihini p) hän on epärehellinen 
     h) hän on rehellinen  q) hän on kiva 
     i) hän auttaa minua  r) hän on yksinäinen 
 
18. Millaiseksi koet suhteesi tähän isovanhempaan kaiken kaikkiaan? Valitse yksi 
vaihtoehto. 
 a) erittäin hyväksi 
 b) melko hyväksi 
 c) ei huonoksi eikä hyväksi 
 d) melko huonoiksi 
 e) erittäin huonoiksi 
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19. Millaiset välit vanhemmillasi on tähän isovanhempaan? Valitse yksi vaihtoehto. 
 a) erittäin hyvät 
 b) melko hyvät 
 c) ei hyvät eikä huonot 
 d) melko huonot 
 e) erittäin huonot 
 
20. Miten pitkä matka kotoasi on tämän isovanhemman luo? Noin _________  km. 
 
20. Mitä muuta haluaisit sanoa tästä isovanhemmasta? 
  
   
 
Liite 2. 
 

�������������	��

27,500 15,000 12,500 8,000

72,500 43,000 78,500 29,000

-,877 -,452 -2,131 -1,324

,381 ,651 ,033 ,186

,423
a

,755
a

,037
a

,247
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

äidin äitiin
usein

yhteydessä

äidin isään
usein

yhteydessä

isän äitiin
usein

yhteydessä

isän
isään
usein

yhteydess
ä

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: sukupuolib. 

   
����". 

�������������	��

30,500 24,000 42,000 16,000

85,500 90,000 97,000 52,000

-1,270 -1,405 -,973 -1,087

,204 ,160 ,330 ,277

,243
a

,211
a

,387
a

,345
a

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

suhde
äidin
äitiin

suhde
äidin
isään

suhde
isän äitiin

suhde
isän

isään

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: sukupuolib. 
 


