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Suomessa isovanhemmuus ja sen merkitys on muuttunut viime vuosikymme-

ninä. Isovanhemmat ovat nykypäivänä aktiivisemmin mukana lastenlastensa 

elämässä. Kuitenkin nykyajan isovanhemmuus ja isovanhemman osallistuminen 

lapsiperheen arkeen, muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä, talou-

dellisena tukijana tai lastenhoidossa on jäänyt huomiomatta monilla tutkimus-

alueilla. Tämän varhaiskasvatustieteen artikkelimuotoisen pro gradu- tutkiel-

man tarkoituksena oli selvittää isovanhempien ajatuksia isovanhemmuudesta 

sekä heidän osallistumistansa lapsiperheen arkeen.  

Tutkimusaineisto kerättiin sosiaalisessa mediassa julkaistulla kirjoituskut-

sulla elokuun 2020 aikana. Aineiston keräämisessä hyödynnettiin Webropol 3.0 

-kyselyohjelmaa. Aineisto koostui 12 suomalaisen isovanhemman henkilökohtai-

sista kirjoitelmista. Heistä 10 kertoi olevansa isoäiti, yksi isoisä. Lisäksi yksi kir-

joittajista ei maininnut omaa sukupuoltaan. Tutkimusaineisto analysoitiin teo-

riasidonnaista sisällönanalyysiä hyödyntäen. 

Tutkimuksen tuloksien mukaan isovanhemmat kokivat isovanhemmuu-

tensa myönteisenä kokemuksena, joka havaittiin tunteena, merkityksellisyyden 

tarjoajana sekä roolina. Tuloksien mukaan isovanhemmat osallistuivat lapsiper-

heen arkeen joko tarvittaessa tai heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua lapsiper-

heen arkeen muun muassa etäisyyden, terveydentilan tai työssä käynnin vuoksi. 

Jatkotutkimuksissa isovanhempia voisi tarkastella laajemmalla otoskoolla 

sekä sukupuolittain, jolloin saataisiin monipuolisempi kuvaus siitä, kuinka iso-

vanhemmat kokevat oman osallisuutensa arjessa ja mitkä asiat siihen vaikutta-

vat.  

Asiasanat: isovanhemmuus, lapsiperheen arki, osallistuminen  



SISÄLTÖ 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................................... 2 

SISÄLTÖ ........................................................................................................................ 3 

1 JOHDANTO ........................................................................................................... 5 

1.1 Isovanhemmuus .............................................................................................. 7 

1.2 Lapsiperheen arki ......................................................................................... 11 

1.3 Isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen .............................. 14 

1.4 Isovanhempien osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä ............................. 16 

1.5 Tutkimuskysymykset ................................................................................... 19 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT ............................................................................. 20 

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat ........................................................................... 20 

2.2 Tutkimusaineiston keruu ja osallistujat ..................................................... 21 

2.3 Aineiston analyysi ........................................................................................ 24 

2.4 Eettiset ratkaisut ............................................................................................ 27 

3 TULOKSET ........................................................................................................... 29 

3.1 Isovanhemman kokemuksia isovanhemmuudesta ................................. 29 

3.1.1 Isovanhemmuuden tuomat tunteet ............................................. 30 

3.1.2 Isovanhemmuus merkityksellisyyden tarjoajana ...................... 31 

3.1.3 Isovanhemmuuden roolit .............................................................. 32 

3.2 Isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen .............................. 34 

3.2.1 Osallistuminen arkeen tarvittaessa .............................................. 35 

3.2.2 Osallistuminen arkeen mahdotonta ............................................ 37 

4 POHDINTA .......................................................................................................... 39 

4.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset......................................................... 39 

4.2 Tutkimuksen luotettavuus .......................................................................... 45 



4.3 Yhteenveto ja jatkotutkimusmahdollisuudet ............................................ 46 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 48 

LIITTEET ...................................................................................................................... 57 



1 JOHDANTO 

Viime vuosina isovanhemmuus ja sen merkityksellisyys ovat olleet yhä enem-

män esillä yhteiskunnassamme (Rotkirch, Söderling & Fågel 2010, 8).  Isovan-

hemmuutta pidetään yleisesti tärkeänä elämänvaiheena (Mahne & Motel-Klin-

gebiel 2012, 145). Lisäksi se on yksi perheen arvostetuimmista ja vanhimmista 

sosiaalisista rooleista yhteiskunnassamme (Fågel 2010, 62–65; Rotkirch, Söder-

ling & Fågel 2010, 8). 

Yhteiskunnan muutosten, terveydenhuollon kehittymisen sekä väestön 

eliniän pidentymisen myötä lastenlasten ja isovanhempien yhteinen elinaika on 

pidentynyt (Ates 2017, 67; Bengtson & Lowenstein 2003; Haavio-Mannila 2010, 

98; Igel & Szydlik 2011, 210; Lee & Gardner 2010, 470; Nätkin 2018, 149; Wilska 

2010, 25). Isovanhemmat ovat nykyään paljon terveempiä, koulutetumpia ja va-

rakkaampia kuin aikaisemmin (Arber & Timonen 2012, 3; Maijala, Uusiautti & 

Määttälä 2013, 627).  Tämä antaa myös enemmän mahdollisuuksia isovanhem-

mille olla osana lastenlastensa elämää sekä edistää heidän hyvinvointiaan (Arber 

& Timonen 2012, 3; Haavio-Mannila 2010, 98).  

Väestöliiton (2020a) mukaan Suomessa syntyvyyden määrä on ollut las-

kussa, aikuiset hankkivat lapsia yhä myöhemmällä iällä. Tilastojen mukaan 35-

vuotiaista suomalaisnaisista noin joka neljännes on lapseton (Väestöliitto 2020b) 

Tämä näkyy myös isovanhemmaksi tulemisen ajankohdassa, isovanhemmaksi 

tullaan entistä myöhemmin (Rotkirch & Fågel 2010, 35; Tanskanen 2014, 14).  Kui-

tenkin nykyajan isovanhemmat ovat paljon terveempiä, aktiivisempia ja varak-

kaampia kuin aikaisemmin (Tanskanen 2014, 14). 

Isovanhemmuutta ja sen merkityksellisyyttä on tarkasteltu kansainvälisesti 

muun muassa sukupolvien välisten vuorovaikutussuhteiden (Uhlenberg & 

Hammil 1998) ja sukupuoliroolien kautta (Herlofson & Hagestad 2012). Myös 

isovanhemmuutta on vertailtu eri maiden (Aassve, Meroni & Pronzato 2012; Igel, 

Szydlik, 2011) sekä kulttuurien välillä (Sarvimäki 2013). Lisäksi tutkimuksissa ja 



artikkeleissa isovanhemmuutta on käsitelty erilaisten roolien ja tunteiden vaiku-

tusten kautta (Rotkirch, Söderling & Fågel 2010). Suomessa isovanhemmuutta 

käsittelevä tutkimustieto on tällä hetkellä vielä todella vähäistä, sillä se on saanut 

suomalaisessa yhteiskunnassa huomiota enemmän, vasta muutamia vuosikym-

meniä sitten. Suomen isovanhemmuus tutkimukset ovat kuitenkin lisääntyneet. 

Isovanhemmuutta on tarkasteltu muun muassa lapsen ja vanhuksen välisen koh-

taamisen kautta, institutionaalisissa konteksteissa (Ukkonen-Mikkola 2011). Uk-

konen-Mikkolan (2011) tutkimuksessa havaittiin, että institutionaalinen kohtaa-

minen ei kuitenkaan korvaa perheen sisäistä isovanhemmuutta. Kuitenkin tä-

män Suomessa toteutetun vähäisen isovanhemmuus tutkimuksen myötä kirjalli-

suus painottuu suurimmaksi osaksi kansainvälisten kulttuurien isovanhemmuu-

teen ja sen merkityksiin.  

Perhe on ollut aina merkityksellinen ja arvostettu käsite yhteiskunnas-

samme (Jokinen 2013, 72–74). Perhe on moninainen käsite ja sitä onkin kuvattu 

yksilöiden ”turvasatamaksi” (Mykkänen & Böök 2017). Länsimaisissa perheissä 

ja varsinkin suomalaisissa perheissä on tapahtunut nopeasti merkityksellisiä 

muutoksia, muun muassa syntyvyyden laskun, nousseen ensisynnyttäjien iän 

sekä avioliittojen kasvun ja avioerojen yleistymisen myötä (Jokinen 2013, 72–74; 

Mykkänen & Böök 2017). Lisäksi perheet ovat pienentyneet sekä monen suku-

polven kanssa yhdessä asumisesta on tullut yhä entistä harvinaisempaa (Hurme 

2006, 245; Mykkänen & Böök 2017).  

Lapsiperheen arki koostuu säännöllisistä ja toistuvista rutiineista, jotka 

ovat täynnä erilaisia toimintoja, tilanteita sekä kirjavia tunteita (Rönkä, Malinen 

& Lämsä 2009, 12; Terävä & Böök 2018, 89). Tiedetään, että lapsiperheen arki on 

usein hektistä aikaa, jota määrittävät muun muassa vanhempien työajat, kiireel-

lisyys sekä erilaiset ihmissuhteet (Mykkänen & Böök 2017). Usein perheen arkea 

haastaakin vanhempien työn ja lasten hoitoaikojen sekä perheen vapaa-ajan yh-

teensovittaminen (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 17). Tämän vuoksi haluankin 

selvittää, ovatko isovanhemmat osana lapsiperheen kiireellistä arkea nykypäi-

vänä vai pyrkivätkö perheet selviytymään itse, ilman isovanhempien tukiverkos-

ton apua. 



Tämä pro-gradun tutkielma tuottaa tietoa siitä, miten nykyajan isovanhem-

mat ajattelevat isovanhemmuudestaan sekä osallistumisestaan lapsiperheen ar-

keen. Tutkimuksessa kartoitettiin eroavatko isovanhempien kokemukset ja toi-

mintatavat toisistaan lapsiperheen arkeen osallistumisessa. Tutkimus on ajan-

kohtainen Suomessa, koska nykyajan isovanhempien osallistumisesta lapsiper-

heen arkeen ei ole juurikaan aikaisemmin tehty tutkimusta. Lisäksi perheiden 

rakenteet sekä isovanhempien roolit ovat muuttuneet nykyajan kehittyvässä ja 

muuttuvassa yhteiskunnassa.  

1.1 Isovanhemmuus  

Isovanhemmuus nähdään moninaisena ilmiönä sekä määritelmänä (Laru ym. 

2010, 114). Isovanhemmuus rinnastetaan usein vanhuuteen, vaikka isovanhem-

maksi tullaan tyypillisesti jo keski-ikäisenä (Arber & Timonen 2012a, 252; Her-

lofson & Hagestad 2012, 31). Rotkrichin & Fågelin (2010, 33) mukaan isovanhem-

muutta voidaan verrata jollain tavoin vanhemmuuteen, sillä isovanhemman ja 

lapsenlapsen välillä on havaittu vanhemmuutta muistuttava vuorovaikutus-

suhde (Rotkrich & Fågel 2010, 33). Kuitenkin Tirkkosen (2000, 2) tutkimuksen 

mukaan, isovanhempien mielestä isovanhemmuus eroaa vanhemmuudesta. Iso-

vanhemmat huolehtivat lapsenlapsesta kuin vanhemmat, mutta heidän väli-

sensä suhde on usein ”helpompi”, jossa vastuu ja velvollisuus näyttäytyvät vä-

häisempänä (Rotkirch & Fågel 2010, 33).  

Viime vuosikymmeninä isovanhempien elinajanodote, on nähty nousevan, 

mutta samalla isovanhemmaksi tulemisen ajankohta on myöhentynyt huomatta-

vasti teollistuneissa maissa (Arber & Timonen 2012a, 252; Arber & Timonen 

2012b, 2; Igel & Szydlik 2011, 210). Syntyvyyden laskuun voivat vaikuttaa aikuis-

ten pidempiaikainen kouluttautuminen sekä työllisyys (Jokinen 2013, 76–77). 

Tämä on huomattavissa varsinkin nuorten naisten keskuudessa (Jokinen 2013, 

76–77). Tanskasen (2014, 14) mukaan yhteiskunnan syntyvyyden laskun vuoksi 

isovanhemmilla vähemmän lapsenlapsia kuin aiemmin, mutta nykyään heillä on 

enemmän aikaa viettää lastenlasten kanssa, kuin aikaisemmin. 
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Myös Jokisen (2013, 81) mukaan nykyajan isovanhemmat ovat enemmän 

tekemisissä omien lastensa sekä lastenlastensa kanssa. Isovanhemman ja lasten-

lasten välinen vuorovaikutuksellinen suhde voidaan nähdä molemminpuolisena 

välittämisenä sekä oppimisena (Arajärvi 1995, 56; Laru ym. 2010, 109–110). Vuo-

rovaikutussuhde ei välttämättä rajoitu pelkkään yhteydenottopitoon, vaan iso-

vanhemmat voivat myös tarjota apua lastenhoidossa sekä tarvittaessa tukea ta-

loudellisesti lapsiperhettä (Jokinen 2013, 81; Rotkirch, Söderling & Fågel 2010, 6).  

Isovanhemmaksi tuleminen merkitsee myös sukupolvien välistä muutosta 

(Attias-Donfut & Segalen 2002, 284). Isovanhemmuus voidaankin nähdä tasapai-

notteluna eri sukupolvien välillä (Nätkin 2018, 154). Grinstead ym. (2003, 318–

324) mukaan isovanhempi itsessään ei voi vaikuttaa isovanhemmaksi tulemi-

seen. Tämän vuoksi isovanhemmaksi tuleminen on jokaiselle henkilökohtainen 

ja erityinen kokemus, jonka jokainen isovanhempi kokee sekä käsittelee sen 

omalla tavallaan (Rotkirch & Fågel 2010, 38). Tämän vuoksi isovanhemmuus voi-

daankin kokea joko oikeutena ja/tai velvollisuutena, johon liittyy laaja kirjo 

muun muassa erilaisia tunteita (Arber & Timonen 2012b, 1; Laru ym. 2010, 114; 

Nätkin 2018, 161). Myös Findlerin ym (2013, 249) mukaan isovanhemmuus näh-

dään sukupolven jatkuvana yhteytenä, joka voidaan kokea rikastavana tai haas-

tavana tunteena. Findlerin ym. (2013, 248) tutkimuksessa osoitettiin, että isovan-

hemmuuden kokemuksessa voi esiintyä samanaikaisesti positiivisia, että nega-

tiivisia tunteita. On havaittu, että isovanhemmuus voi tuoda pettymyksen tun-

teita muun muassa, isovanhemman ja lapsiperheen välisen vuorovaikutussuh-

teen katkeamisen tai rikkoutumisen vuoksi, näin ollen isovanhemmat eivät vält-

tämättä saa tavata omia lastenlapsiaan (Nätkin 2018, 159). Tämän vuoksi isovan-

hemmat voivatkin kokea häpeää, surua tai epäonnistumisen tunteita omassa etu-

oikeutetussa tehtävässään (Nätkin 2018, 161). Lisäksi isovanhemmilla voidaan 

havaita menetyksen tai syyllisyyden tunteita siitä, että he eivät pysty olemaan 

fyysisesti läsnä sekä apuna lapsiperheen arjessa (Alitolppa-Niitamo & Säävälä 

2010, 138–140).  
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Kuitenkin suurimmaksi osaksi isovanhemmat kokivat isovanhemmuuden 

positiivisena merkityksenä, kun he pystyvät osallistumaan aktiivisesti lastenlas-

ten kasvattamiseen sekä omien lastensa tukemiseen (Findler ym. 2013, 251). 

Myös Nätkinin (2018, 161) mukaan isovanhemman ja lapsenlapsen välinen 

suhde oli suurimmaksi osaksi ongelmatonta sekä mielihyvää tuottava kokemus. 

Lisäksi Grinstead ym. (2003, 318–324) ovat samoilla linjoilla siitä, että lapsenlap-

sien hoitaminen voi vaikuttaa positiivisesti isovanhempaan, sillä lapsen ja iso-

vanhempien välille syntyä vuorovaikutus, joka on mahdollisesti palkitsevaa mo-

lemminpuolisesti. 

Isovanhemmat pyrkivät yhdessä vanhempien kanssa kasvattamaan lap-

sista kunnon kansalaisia, jotka tulevat ottamaan tulevaisuudessa vastuuta 

omasta elämästään (Nätkin 2018, 161). Kuitenkaan isovanhemmuuden kokemi-

sessa ei ole havaittu huomattavia sukupuolten välisiä eroavaisuuksia (Tirkkonen 

2000, 2). Findlerin ym. (2013, 249) sekä Tirkkosen (2000, 2) tutkimuksien mukaan 

isoäidit kuitenkin kokivat isovanhemmaksi tulemisen enemmän tunteellisena 

kokemuksena, kun taas isoisien puheissa ilmeni mahdollisuus uuteen vanhem-

muuteen. 

On havaittu, että isovanhemmuuden kokemus voidaan erotella muun mu-

assa huolettomaan ja huolen vivahduttamaan isovanhemmuuteen (Nätkin 2018, 

152).  Huolettomassa isovanhemmuudessa korostuvat isovanhempien mielihy-

vän kokemukset lapsenlapsien hoitamisesta sekä siihen liittyvistä odotuksista 

että etuoikeuksista (Nätkin 2018, 152). Nätkinin (2018, 152) mukaan isovanhem-

mat haluavat jakaa suvun perinteitä ja tapoja seuraaville sukupolville. Kun taas 

ne isovanhemmat, jotka kokevat isovanhemmuuden huolen aiheena, he saatta-

vat olla huolissaan katkenneista suhteistaan, tarpeettomuudesta tai lapsen hy-

vinvoinnista esim. perheen alkoholin käytön tai avioeron seurauksena. Lisäksi 

pitkät etäisyydet lapsiperheen luo voivat aiheuttaa huolta isovanhemmissa (Nät-

kin 2018, 154–159). Lapsenlapset voivat asua eri kaupungissa kuin isovanhem-

mat, jolloin heidän tapaamisensa voivat olla hyvin harvassa (Alitolppa-Niitamo 

& Säävälä 2010, 138–140).  Eri paikkakunnalla asumiselle voi olla useita syitä, 
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joista yleisin on lapsiperheen vanhemman tai isovanhemman työ. Vaikka fyysi-

nen läsnäolo ei välttämättä aina ole mahdollista, isovanhemmilla voi olla tärkeä 

paikka lastenlastensa elämässä. Viestintäteknologian kehityksen ansiosta nyky-

ään pitkät etäisyydet eivät erota sukupolvia toisistaan samalla tavalla kuin aikai-

semmin. (Alitolppa-Niitamo & Säävälä 2010, 138–140.)  

Viime vuosikymmeninä isovanhemmuus ja sen merkityksellisyys ovat 

muuttuneet yhteiskunnan, perhesuhteiden sekä sosiaalisten että taloudellisten 

olosuhteiden myötä (Arber & Timonen 2012b, 1; Sciplino ym. 2010, 298). Samalla 

myös isovanhemmuuden roolit ja tehtävät ovat korostuneet lapsiperheiden si-

sällä (Rotkirch, Söderling & Fågel 2010, 6; Maijala, Uusiautti & Määttälä 2013, 

628). Maijalan, Uusiautin & Määttälän (2013, 637–638) ovat nähneet isovanhem-

muuden neljän erilaisen roolin näkökulmasta. Ensimmäisessä roolissa isovan-

hemmalla ei ole resursseja hyväksyä muutosta tai hän ei osaa sopeutua elämän-

muutokseen. Kun taas kompensoivalla isovanhemmalla on paljon resursseja, 

mutta hän ei ole valmis ottamaan isovanhemman roolia. Kolmantena roolina 

nähdään isovanhempi, jolla ei ole resursseja, mutta hän haluaisi panostaa enem-

män ja samalla hän hyväksyy elämän muutokset. Viimeisenä roolina he näkevät 

isovanhemman, joka on valmis ottamaan isovanhemman rooli ja nauttii isovan-

hemmuudestaan. (Maija, Uusiautti & Määttälä 2013, 637–638.) 

 Myös Arber & Timonen (2012b, 7) ovat havainneet erilaisia isovanhemman 

rooleja. Heidän mukaansa isovanhemmuuden roolit voidaan nähdä erillisistä 

isovanhemmuudesta, vaikutusvaltaisiin isovanhempiin. Isovanhemmat voivat 

olla passiivisia, tukea antavia tai jopa arvovaltaisia lapsiperheelle. Etäiset isovan-

hemmat ovat maantieteellisesti kauempana, kun taas vaikutusvaltaisemmat iso-

vanhemmat ovat säännöllisesti yhteydessä omiin lastenlapsiinsa. (Arber & Timo-

nen 2012b, 7.) Myös Muellerin ym. (2002, 370–376) mukaan vaikutusvaltaiset ja 

tukea antavat isovanhemmat ovat läheisesti yhteydessä lapsiperheeseen, sillä 

heillä on todettu parempi mahdollisuus osallistumia lapsiperheen arkeen.  

Isovanhemmuus on nähty myös erilaisena monissa eri maissa ja kulttuu-

reissa. Sarvimäen (2013, 95) mukaan länsimaisissa kulttuureissa arvot, omatoi-
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misuus, aktiivisuus ja tuottavuus nähdään keskeisimpinä asioina. Kun taas aa-

sialaisissa ja afrikkalaisissa yhteisöllisyys nähdään tärkeänä. Yhteisökeskeisissä 

kulttuureissa kunnioitetaan vanhempaa väestöä ja isovanhemmaksi tuleminen 

koetaan arvokkaana (Sarvimäki 2013, 95).  

Vaikka isovanhemmuutta, sen kokemuksia sekä merkityksiä ei voida ver-

tailla keskenään, kuitenkin isovanhemman rooliin liitetään usein erilaisia yhteis-

kunnan oletuksia, odotuksia ja vaatimuksia. On havaittu, että isovanhempien tu-

lisi olla aina valmiita auttamaan ja tukemaan lapsiperhettä, että lapsenlapsiaan 

tarpeen tullen. Kuitenkin samalla heidän tulisi pitää tietty välimatka ja etäisyys 

lapsiperheen arkeen. Isovanhempien tulisi olla puuttumatta kasvatukseen sekä 

perheen valintoihin että tapoihin. (Oulasmaa, Ingman-Friberg & Cacciatore 

2020.) Tämä voi luoda haasteen isovanhemmuudessa sekä oman roolin muodos-

tamisessa, että isovanhemmuuden kokemisen tunteessa. Yhteenvetona voidaan-

kin todeta, että keskeisimmässä asemassa nähdään se, kuinka isovanhemmat ko-

kevat oman isovanhemmuuteensa sekä kuinka he pystyvät tai haluavat olla 

osana lapsiperheen arkea sekä lapsenlapsien jokapäiväistä elämää. 

1.2 Lapsiperheen arki 

Perheiden moninaisuus on yleistynyt yhteiskunnassa (Erera 2002, 1). Hurmeen 

(1995, 141) mukaan perhe nähdään aktiivisena prosessina, johon kuuluu useim-

miten äiti, isä sekä heidän lapsensa. Myös Ereran (2002, 1) mukaan perinteinen 

ydinperhe muodostuu avioparista, jotka elävät biologisten lastensa kanssa. Tilas-

tokeskus (2020a) täydentää käsitettä niin, että perheen muodostavat avio- tai avo-

liitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa yhdessä asuvat henkilöt sekä heidän 

mahdolliset jälkeläisensä. Lisäksi Ereran (2002, 1–2) mukaan perhe nähdään so-

siaalisena ryhmänä, jolle on ominaista yhteinen asuinpaikka, taloudellisuus sekä 

lisääntyminen. Näiden erilaiset näkökulmien vuoksi, nykyajan perhe -käsite voi-

daan nähdä hyvin monimutkaisena ilmiönä, jolle ei ole yhtä selkeää määritelmää 

(Erera 2002, 3; Mykkänen & Böök 2017). Nämä erilaiset määritelmät riippuvat 

perheen tarkoituksista, sekä sen olosuhteista (Erera 2002, 3).  
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Yleistyneet, monimuotoiset perheet haastavat omalla tavallaan perheen 

määritelmää ja käsityksistä siitä, mitä perheellä oikein tarkoitetaan (Erera 2002, 

3), sillä jokainen perheen jäsen kokee perheen merkityksen henkilökohtaisesti 

sekä sen mikä perhe on sekä ketä siihen kuuluu (Mykkänen & Böök 2017). Tässä 

luvussa avataan sekä kartoitetaan hieman tarkemmin lapsiperheen arkea sekä 

sen koostumusta nyky-yhteiskunnassa. Lapsiperhe käsitetään tässä tutkimuk-

sessa perheenä, jossa vanhempien kanssa asuu vähintään yksi alle 18-vuotias 

lapsi (Tilastokeskus 2020b).  

Arki on vaikea tunnistaa sekä määritellä, koska arki usein koetaan itsestään 

selvyytenä, joka syntyy eri tavoin, eri paikoissa sekä saa erilaisia merkityksiä (Jo-

kinen 2005, 7; Korvela & Rönkä 2014, 196; Salmi 2004, 14–15). Onkin havaittu, että 

arki koostuu samoista toistoista, jotka luovat arjen rytmin sekä käytännönlähei-

syyden (Felski 2000, 81; Jokinen 2005, 27; Korvela & Rönkä 2014, 196). Rutiinien 

avulla pystytään säästämään aikaa arjen muuhun toimintaan (Salmi 2004, 17–19). 

Lisäksi arkea on pyritty määrittelemään muun muassa ajallisuuden, tilallisuuden 

sekä modaalisuuden avulla (Felski 2000, 81). Felskin (2000, 81) mukaan arjen ajal-

lisuus nähdään sen toistettavuutena, tilallisuus niin sanottuna kodintuntuna, 

kun taas modaalisuus ihmisten tapoina, tekoina sekä asenteina.  Arki ei ole eri-

tyistä, vaan se korostaa tavallista elämää, joka toistuu samoissa sykleissä päivästä 

toiseen (Jokinen 2005, 27; Korvela & Rönkä 2014, 196–197). Tämä näkyy selkeästi 

myös lapsiperheen arjessa.   

Lapsiperheen arki koostuu usein säännöllisistä sekä toistuvista rutiineista ja 

tilanteista, muun muassa erilaisten työ ja hoitoaikojen sekä rytmien yhteensovit-

tamisesta (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 12–13; Terävä & Böök 2018, 89). Van-

hempien työaikojen, lasten hoitoaikojen lisäksi arkea ja elämää rytmittävät myös 

perheen vapaa-aika, erilaiset harrastukset sekä lasten nukkumaanmeno- että 

ruokailuajat (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 12).  

Yhteiskunnan arjen ongelmana nähdään usein erilaiset elämänalueet ja nii-

den sovittaminen yhteen (Salmi 2004, 11). Onkin havaittu, että lapsiperheen van-

hemmat tekevät yhtä usein osa-aikatyötä ja yhtä pitkiä että epäsäännöllisiä työ-

aikoja kuin muut suomalaiset työikäiset ihmiset (Sorsa & Rotkirch 2020, 46). Työ- 
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ja perhe- hankkeen kyselytutkimuksen mukaan lapsiperheiden vanhemmat te-

kevät yhteenlaskettuna pidempää työviikkoa kuin työssäkäyvät lapsettomat pa-

riskunnat (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 31). Lisäksi kyselyssä havaittiin, että 

varsinkin varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempien työssä käytetty aika on 

pitkä sekä ylitytöt ovat heillä todella yleisiä. Suurimmaksi osaksi yleisin syy pit-

kiin työaikoihin oli taloudellinen tilanne sekä lisätienesti hankkiminen.  (Lammi-

Taskula & Salmi 2004, 31–32.) 

Vuoden 2020 perhebarometrin mukaan puolet vanhemmista kokevat työn 

ja perheen yhteensovittamisen haasteellisena (Sorsa & Rotkirch 2020, 46). Onkin 

havaittu, että lapsiperheen haastavat tilanteet kohdistuvat usein erilasiin siirty-

mätilanteisiin sekä vieraisiin toimintaympäristöihin, kuten vanhempien töistä 

kotiin palaamiseen (Rönkä, Malinen & Lämsä 2009, 16). Röngän, Malisen ja Läm-

sän (2009, 16) sekä Malisen ja Röngän (2009, 200) mukaan erilaiset siirtymätilan-

teet ja vanhempien työt eivät olleet ainoita haasteellisia hetkiä lapsiperheen ar-

jessa, myös kiireellisyys, vapaa-aika sekä kotiyöt nähtiin kuormittavan osaksi 

vanhempia. Kuitenkin vuoden 2011 perhebarometrin mukaan vanhempien kiire 

oli huomattavasti vähentynyt, mutta samalla aikapula sen sijaan oli lisääntynyt 

viime vuosina (Miettinen & Rotkirch 2011, 128–129). Myös työ- ja perhe hank-

keen kyselyssä havaittiin ajan puutteen olevan yksi ongelma, jonka työelämä luo 

perheen ja työn yhteensovittamiselle (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 33). Lisäksi 

taloudellinen tilanne on nähty huolettavan vanhempia (Rönkä, Malinen & Lämsä 

2009, 17). Röngän, Malisen & Lämsän (2009, 17) mukaan lapsiperheet ovat nähty 

olevan heikommassa asemassa, tämän vuoksi se voi hankaloittaa sekä eriarvois-

taa lapsien, että vanhempien arkea ja elämää.  

Kuitenkin on havaittu, haasteista huolimatta, että vastapainona arjen haas-

teisiin lapsiperheillä on yhteiset hetket ja läsnäolo, jonka avulla pystytään naut-

timaan perheen jäsenten seurasta, ilman erilasia arjen häiriötekijöitä (Lammi-

Taskula & Salmi 2004, 33; Malinen & Rönkä 2009, 200). Tämä kuitenkin vaatii ja 

edellyttää riittävästi aikaa, jokaiselta perheen jäseneltä (Lammi-Taskula & Salmi 

2004, 33). 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että lapsiperheen arkea ja sen rutiineja ovat 

ensisijaisesti muodostamassa perheen lapset, vanhemmat, isovanhemmat sekä 

muut lähipiirin jäsenet. He yhdessä pyrkivät muodostamaan arjesta sellaisen, 

jossa lapsiperheen toiminnat yhteensovittavat muiden menojen, kuten vanhem-

pien työn ja lasten hoitoaikojen kanssa sellaiseksi, jotta arki olisi yksikertaista, 

sujuvaa sekä lisäksi mielekästä. Näin ollen voidaankin todeta, että yksikertaisesti 

lapsiperheen arki syntyy perheestä, sen toimintatavoista, yhdessä erilaisten sosi-

aalisten ja ympäristötekijöiden kanssa.  

1.3 Isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen  

Osallisuus (inclusion tai social engagement) nähdään moniulotteisena käsiteenä, 

jolle ei ole pystytty muodostamaan selkeää ja yhtenäistä määritelmää (Vuoren-

maa 2016, 19–20). Suomi sanakirjan (2020) mukaan osallisuus nähdään ilmene-

vän osallisena olemisena sekä siinä vaikuttamisena, kun taas Nivalan ja Ryynä-

sen (2013, 21) mukaan osallisuus merkitsee vastuun ottamista asioista sekä nii-

den kustannuksista. Lisäksi Kiilakoski ym. (2012, 24) täydentävät osallisuuden 

määritelmää pikemminkin moninaisena yhteenkuulumisen tunteena erilasissa 

yhteisössä ja yhteisön toiminnassa. Epäselkeän ja moninaisen käsitteen vuoksi 

osallisuuteen liitetään usein muita käsitteitä, muun muassa osallistuminen (Vuo-

renmaa 2016, 20).  

Richterin (2000) mukaan osallistumisella (participation) yksinkertaisesti tar-

koitetaan mukanaoloa (Ilvonen 2011, 8).  Ilvosen (2011, 8) mukaan osallistuminen 

voidaankin jakaa kolmeen erilaiseen ulottuvuuteen; sosiaalinen, toiminnallinen 

ja kansalaisosallistuminen.  Sosiaalinen ulottuvuus voidaan todeta silloin, kun 

mukana on muitakin henkilöitä. Toiminnallisella ulottuvuudella tarkoitetaan eri-

laista aktiivista toimintaa. Kun taas kolmannessa ulottuvuudessa osallistuminen 

nähdään mahdollisuutena yhteisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi on havaittu, 

että osallistuminen mahdollistaa myös muun muassa vaikuttamisen, jolloin yk-

silö muuttuu passiivisesta osallistujasta aktiiviseksi vaikuttajaksi. (Ilvonen 2011, 

8.) Tässä tutkielmassa käytän termiä osallistuminen. Osallistumisella tarkoitan, 
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isovanhemman henkilökohtaista kyvystään sekä ymmärryksestään toimia ja vai-

kuttaa itseä ja lapsiperhettä koskevissa toimissa sekä asioissa.   

Isovanhemmista on suuri apu varsinkin alle kouluikäisten lapsiperheiden 

arjesta selviytymisestä ja niiden tukemisessa (Lammi-Taskula 2004, 70; Lammi-

Taskula, Suhonen, Salmi 2004, 107). Lammi-Taskulan (2004, 70) sekä Lammi-Tas-

kulan, Suhosen ja Salmen (2004, 97) mukaan isovanhemmat ovat lapsiperheille 

suuri tuki lastenhoidossa, kuin myös perheen, työn ja vapaa-ajan yhteensovitta-

misessa. Työ- ja perhe hankkeessa havaittiin, että mitä pienempiä lapsia per-

heessä oli sitä enemmän, lapsiperheet tarvitsivat isovanhempien apua (Lammi-

Taskula 2004, 70). 

Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että suurin osa tutkimuk-

siin osallistuneista isovanhemmista olivat vahvasti mukana lastenlastensa elä-

mässä (Aassve, Meroni & Pronzato 2012, 515; Igel & Szydlik 2011, 216). Igelin & 

Szydlikin (2011, 216) tutkimuksessa ilmeni, että Pohjois- ja Keski-Euroopan iso-

vanhemmat olivat enemmän perheiden apuna kuin Etelä-Europan maiden iso-

vanhemmat. Lammi-Taskulan, Suhosen ja Salmen (2004, 98) mukaan noin vii-

dennes isovanhemmista hoiti lastenlapsiaan kuukausittain ja noin 40 % vastaa-

jista hoiti lastenlapsiaan ainakin joskus. Myös Herlofsonin & Hagestadin (2012, 

33) norjalaisesta tutkimuksesta havaittiin, että yli puolet isovanhemmista hoiti-

vat vähintään kuukausittain lapsenlapsiaan ja olivat jotenkin perheiden apuna 

arjessa. Kuitenkin vain harvat isovanhemmat hoitivat lastenlapsiaan säännölli-

sesti päivittäin (Herlofson & Hagestad 2012, 33; Lammi-Taskula, Suhonen & 

Salmi 2004, 108).  

Lisäksi useammat isovanhemmat kuljettavat lapsenlapsiaan harrastuksiin 

ja viettävät paljon aikaa heidän kanssaan muun muassa loma-aikoina (Lammi-

Taskula, Suhonen & Salmi 2004, 111). Lammi-Taskulan, Suhosen ja Salmen (2004, 

111) mukaan isovanhemmat halusivat korjata lastenlastensa kanssa sitä mistä oli-

vat jääneet paitsi omien lastensa kanssa lapsiperhe arjen kiireellisyyden sekä yh-

teisen ajan puutteen vuoksi. Kuitenkin isovanhemmat voivat kokea uupumusta 

ja väsymystä lastenlastensa hoitamisesta (Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 



16 
 

2004, 111–112). Muun muassa isovanhemman työn ja lastenlasten hoitamisen yh-

teensovittaminen voivat aiheuttaa uupumusta, samalla tavalla kuin lapsiperheen 

vanhemmille (Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 2004, 111–112). Isovanhem-

malta voidaan olettaa, että hän on aina valmis hoitamaan lastenlapsiaan, vaikka 

hän ei ehtisi tai jaksaisi, sillä useampi isovanhempi ei uskalla kieltäytyä, koska 

haluaa auttaa lapsiperhettä sekä nähdä lastenlapsiaan ja olla heidän elämässään 

osallisena (Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 2004, 111–112).  

Osa isovanhemmista osallistuvat myös lapsiperheen taloudelliseen tukemi-

seen. Kuitenkin lapsiperheen taloudellisesta tukemisesta nähtiin hieman erilaisia 

näkemyksiä. Lammi-Taskulan, Suhosen ja Salmen (2004, 98) mukaan puolet 

ikääntyneistä vanhuksista tukivat omia lapsiaan taloudellisesti. Ja noin 70 % lap-

siperheen vanhemmista odottivat saavansa taloudellista tukea omilta vanhem-

miltaan (Lammi-Taskula, Suhonen, Salmi 2004, 107). Kun taas Herlofson & Ha-

gestad (2012, 33) tuloksien mukaan vain harva isovanhemmista ja vanhemmista 

olivat sitä mieltä, että isovanhemmilla olisi velvollisuus osallistua taloudellisiin 

menoihin.  

Isovanhemmilta saatu tuki ja apu eivät perustu vain lastenhoidollisiin tai 

taloudellisiin avustuksiin, sillä on havaittu, että omilta vanhemmilta saatu hen-

kinen tuki on tärkein ja hyvin tavallisin tuen muoto (Lammi-Taskula, Suhonen & 

Salmi 2004, 108). Kuitenkin Pohjoismaissa isovanhempien velvollisuutena näh-

dään enemmänkin perheiden auttaminen sekä omien lapsien tukeminen van-

hemman roolissa (Herlofson & Hagestad 2012, 29; 33). 

1.4 Isovanhempien osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Suomessa isovanhempien osallistumista lapsiperheen arkeen ei ole juurikaan 

tutkittu. Kuitenkin isovanhempien osallistumiseen on havaittu vaikuttavan mo-

net eri tekijät. Seuraavaksi kerron yleisempiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa iso-

vanhempien osallistumiseen lapsiperheen arjessa. Nämä isovanhempien osallis-

tumiseen vaikuttavat tekijät ovat kuvattu lopuksi kuvioon 1. 
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  Jokaisella isovanhemmalla nämä tekijät vaihtelevat, mutta kuitenkin on 

havaittu, että yksilölliset tekijät, kuten sukupuoli (Herlofson & Hagestad 2012, 

33), ikä (Lammi-Taskula 2004, 71) ja sosiaaliset tekijät, kuten sukupolvien väliset 

suhteet (Arber & Timonen 2012b, 9) sekä ympäristölliset tekijät, kuten asuin-

paikka (Lammi-Taskula, Suhonen, Salmi 2004, 107), näyttäytyvät sekä vaikutta-

vat vahvasti isovanhempien osallistuneisuuteen lapsiperheen arjessa. 

Sukupuolten välisissä tekijöissä on havaittu erilaisia tuloksia, siitä kuinka 

isovanhempien osallistuminen näkyy isovanhemmuudessa. Lammi-Taskula, Su-

honen ja Salmi (2004, 110) ovat havainneet, että isovanhempien sukupuolella ei 

ole merkitystä siihen, kuinka isovanhemmat hoitavat lapsenlapsiaan, sillä isoisät 

hoitavat yhtä paljon lapsenlapsiaan kuin isoäiditkin. Kun taas Herlofson & Ha-

gestad (2012, 33) tutkimukseen osallistuneista isovanhemmista havaittiin, että 

isoäidit olivat aktiivisemmin perheiden apuna kuin vastaavasti isoisät.   

Myös ikä ja työllisyys nähtiin olevan yhteydessä siihen, kuinka isovanhem-

mat osallistuvat lapsiperheen arkeen. Isovanhempien mahdollisuudet tukea lap-

siperhettä muun muassa lastenhoidossa ja olla osana heidän arkeansa, riippuvat 

täysin isovanhempien omasta työtilanteesta, työajoista vai ovatko he jo eläk-

keellä (Lammi-Taskula 2004, 71). Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi (2004, 110) 

havaitsivat, että työssäkäyvät isovanhemmat hoitavat lastenlapsiaan viikonlop-

puisin sekä arkisin, jos he vain olivat vapaalla (Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 

2004, 110). 

Lisäksi isovanhempien mahdollisuuksiin osallistua ja tukea lapsiperhettä 

on havaittu riippuvan myös isovanhempien omasta fyysisestä, että henkisestä 

kunnosta sekä terveydestä (Grinstead ym. 2003, 318–324; Lammi-Taskula, Suho-

nen & Salmi 2004, 107), sillä muun muassa lastenlastenhoito voi olla isovanhem-

mille fyysisesti kuin henkisestikin raskasta (Grinstead ym. 2003 318–324). Kui-

tenkin Holmes ja Joseph (2011, 1) havaitsivat, että lapsenlapsista huolehtiminen 

vaikuttaa myös siihen, että isovanhemmat panostavat enemmän omaan aktiivi-

suuteen sekä terveydentilaansa. Lisäksi isovanhemmuustutkimuksissa (Arpino 

& Bordone 2014, 337; Di Gessa, Glaser & Tinker 2016, 166; Grinstead ym. 2003, 

318–324; Hank & Buber 2009, 53-73), on käynyt ilmi, että ne isovanhemmat, jotka 
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tarjoavat perheille satunnaisesti lapsenlapsen hoitoapua ovat todennäköisemmin 

paremmassa fyysisessä sekä psyykkisessä kunnossa että kokevat elämänlaatunsa 

korkeammaksi, verrattuna niihin isovanhempiin, jotka hoitavat lastenlapsiaan 

päivittäin tai joilla ei ole mahdollisuutta lainkaan hoitaa omia lastenlapsiaan. 

Myös Arberin ja Timosen (2012, 9) mukaan, ne isovanhemmat, joilla on parempi 

fyysinen, että henkinen terveys ovat useimmiten myös paljon aktiivisempia 

omien lastenlasten kanssa. Danielsbackan ja Tanskasen (2010, 223) perusteella 

voidaan todeta, että myös lastenlapset voivat edesauttaa isovanhempien parem-

paa fyysistä, että henkistä terveyttä ja hyvinvointia, omalla aktiivisuudella ja ole-

massaolollaan.  

Myös sukupolvien väliset vuorovaikutussuhteet ovat nähty yhtenä vaikut-

tavana tekijänä isovanhempien osallistumiseen, lapsiperheen arjen tukemisessa.  

Arberin ja Timosen (2012, 9) mukaan varsinkin keskimmäisen sukupolven suh-

teen laatu omiin vanhempiinsa vaikuttavat voimakkaasti isovanhempien ja las-

tenlasten suhteisiin. Grinstead ym. (2003, 318–324) mukaan isovanhemmat yrit-

tävät pitää yhteydet hyvänä jokaisen perheen osapuolen kanssa, sillä vanhem-

mat voivat määritellä isovanhempien tapaamisia lapsenlasten kanssa, kuinka ja 

milloin isovanhemmat saavat tavat lapsenlapsiaan. Tämän vuoksi isovanhem-

mat usein tasapainoilevat avun tarjoamisen sekä lapsiperheen tarpeiden kanssa 

(Grinstead ym. 2003 318–324). 

 

ISOVANHEMPIEN OSALLISTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

KUVIO 1. Isovanhempien osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä lapsiperheen ar-

keen 

Yksilötekijät

• Sukupuoli, ikä

• Työelämässä, 
eläkkeellä

• Terveydentila

Sosiaaliset tekijät

• Sukupolvien väliset 
vuorovaikutus-
suhteet

Ympäristö tekijät

• Asuinpaikka ja 
etäisyys 
lapsiperheen ja 
isovanhemman 
välillä
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Myös asuinpaikkojen etäisyys lapsiperheen ja isovanhempien välillä voi 

olla este läheisille tapaamisille (Lammi-Taskula, Suhonen, Salmi 2004, 107). Kui-

tenkin tutkimuksien mukaan yli puolella alaikäisellä lapsella on vähintään yksi 

isovanhempi, joka asuu noin 20 km säteellä lapsiperheestä (Lammi-Taskula, Su-

honen, Salmi 2004, 107). Näin ollen asuinpaikkojen etäisyys harvemmin rajoittaa 

isovanhempien ja lapsiperheen välisiä yhteyksien ylläpitämistä, vaikka usein 

niin ajatellaan (Lammi-Taskula, Suhonen, Salmi 2004, 107).  

1.5 Tutkimuskysymykset 

Isovanhemmuutta ja sen merkitystä on tutkittu kansainvälisesti erilaisista näkö-

kulmista. Suomessa kuitenkin tutkimus isovanhemmuudesta on jäänyt hieman 

vähäiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa isovanhempien aja-

tuksia isovanhemmuudesta ja isovanhemmaksi tulemisesta. Lisäksi tavoitteena 

on selvittää isovanhempien osallistumista lapsiperheen arkeen. Tutkimustieto 

isovanhemmuudesta ja isovanhempien osallistumisesta lapsiperheen arkeen on 

Suomessa varsin vähäistä ja sen vuoksi sitä on erityisen ajankohtaista ja tarpeel-

lista tutkia.  

 

1. Miten isovanhemmat kokevat isovanhemmuutensa? 

2. Millä tavoin isovanhemmat osallistuvat lapsiperheiden arkeen? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee isovanhempien ajatuksia siitä, miten 

he kokevat oman isovanhemmuutensa. Kun taas toisella tutkimuskysymyksellä 

selvitetään sitä, millä tavalla isovanhemmat osallistuvat lapsiperheiden arkeen 

sekä onko isovanhemmilla eroavaisuuksia lapsiperheen arkeen osallistumisessa 

ja vaikuttaako lapsiperheen arkeen osallistumiseen tietyt tekijät. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tarkastella, mi-

ten isovanhemmat tuovat esille henkilökohtaisia ajatuksiaan ja kokemuksiaan 

omasta isovanhemmuudestaan sekä lapsiperheen arkeen osallistumisesta (Cruz 

& Tantia 2017, 81; Juuti & Puusa, 2020; Patton 2015, 104). Tämän vuoksi lähestyn 

tutkimusta fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan kautta. Fenomeno-

logis-hermeneuttisella lähestymistavalla pyritään tulkitsemaan ilmiöitä sekä il-

miöiden tarkoituksia että kokemuksia, erilaisten tekstien tai tarinoiden pohjalta 

(van Manen 1990, 77; Creswell & Poth 2017, 77, 314; Metsämuuronen 2008, 18; 

Metsämuuronen 2011, 251). Tavoitteena on ymmärtää ja tulkita isovanhempien 

kokemuksia kyseenolevasta ilmiöstä sellaisena, kun ne esiintyvät heidän omassa 

elämässään (Huhtinen & Tuominen 2020). Laineen (2018) mukaan keskeisimpinä 

käsitteinä tässä lähestymistavassa vallitsee kokemus, merkitys sekä yhteisölli-

syys.  

Vapaamuotoisia kirjoitelmia analysoin molempien tutkimuskysymysten 

kohdalla, teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä (Eskola & Suoranta 1998; Silvasti 

2015, 37). Teoriasidonnainen sisällönanalyysi nähdään aineistolähtöisen ja teo-

rialähtöisen analyysin välimuotona, jonka tarkoituksena on analysoida aineistoa 

aineistolähtöisesti, mutta analyysiä ohjaa tietyt käsitteet, jotka ovat nousseet 

esille aikaisemman kirjallisuuden pohjalta (Eskola & Suoranta 1998).  Myös Puu-

san (2020) mukaan teoriasidonnaisessa analyysissä tutkijan analyysiin vaikutta-

vat aineistosta nousseet ilmiöt sekä aikaisempi teoriatieto kyseenolevasta ai-

heesta. 

Tutkielmani tarkoituksena on edetä vaiheittain, yksityiskohdista yleisem-

pään kokonaisvaltaiseen tietoon (Kyngäs & Vanhanen 1998, 139; Silvasti 2015, 

40).  Tavoitteenani on tarkastella aineistoa isona yhtenä kokonaisuutena (Alasuu-

tari 2011, 30). Teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä kuvailen isovanhempien 
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kokemuksia isovanhemmuudesta sekä osallistumisesta lapsiperheen arkeen (Es-

kola & Suoranta 1998; Kyngäs & Vanhanen 1998, 139; Silvasti 2015, 37). Laadulli-

sen tutkimusaineiston analysoinnin tavoitteena onkin löytää keskeiset käsitteet, 

jotka kuvaavat kyseenolevaa ilmiötä, joiden tarkoituksena on tehdä luokitteluja 

ja tunnistaa niiden kautta syntyviä erilaisia merkityksiä (Kiviniemi 2018, 69; Sil-

vasti 2015, 37). Tämän vuoksi pyrin löytämään kirjoitelmista keskeisempiä käsit-

teitä, joiden avulla pystyn tekemään niistä johtopäätelmiä sekä rakentamaan yh-

tenevän kokonaisuuden isovanhemmuudesta ja heidän osallistumisestaan lapsi-

perheen arjessa (Alasuutari 2011, 30; Kiviniemi 2018, 69; Silvasti 2014, 40; Tuomi 

& Sarajärvi 2018). Kuitenkin Grönforsin (1982, 161) että Krippendorffin (2013, 16) 

mukaan sisällönanalyysissa, käsitelty aineisto auttaa tekemään johtopäätöksiä, 

mutta ei itsessään kerro tutkimuksen tuloksia, vaan tutkijan on pääteltävä ne itse. 

2.2 Tutkimusaineiston keruu ja osallistujat 

Tutkimusaineisto kerättiin verkkopohjaisesti, sosiaalisessa mediassa julkaistulla 

kirjoituskutsulla elokuun 2020 aikana. Tämä tutkimusaineistonkeruu muoto tuki 

tutkimukseni tavoitetta, koska tarkoituksena on kartoittaa isovanhempien aja-

tuksia sekä kokemuksia isovanhemmuudesta sekä heidän osallistumisestansa 

lapsiperheen arkeen. 

Ennen aineiston hankintaa laadin asianmukaisen tietosuojailmoituksen tut-

kimuksen osallistumista varten. Tietosuojailmoituksen laadittua, suunnittelin 

Webropol 3.0- kyselyohjelman kautta kirjoituskutsun (Liite 1), jossa kutsuin iso-

vanhempia kirjoittamaan vapaan kirjoitelman omasta isovanhemmuudestaan 

sekä osallistumisesta lapsiperheen arkeen. Kirjoituskutsussa oli muutamia aihee-

seen herättäviä kysymyksiä, joiden avulla oli helpompi aloittaa vapaamuotoisen 

kirjoitelman kirjoittaminen. Lisäksi halusin isovanhempien liittävän kirjoitelman 

loppuun muutamia taustatietoja itsestään, kuten sukupuolen, iän, työllisyyden 

ja lapsenlapsien määrän sekä heidän ikänsä. Ennen kyselyn varsinaista julkaise-

mista, pilotoin kyselyn, jotta kysely varmasti toimii. Pilotointiin osallistui yliopis-

tossa opiskelevia opiskelijoita.  
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Tutkimukseen osallistuminen oli kaikille vapaaehtoista ja kirjoitelmien lo-

pullinen vastaaminen oli mahdollista keskeyttää koska tahansa tutkimuksen vai-

heessa. Kirjoitelmiin vastaamisen vaatimuksena oli sosiaalisen median kautta le-

vitetyn kirjoitelmakutsun huomioiminen sekä vastaaminen Webropol 3.0 -kyse-

lyn kautta, suomen kielellä. Sosiaalisen mediassa julkaistulla kirjoituskutsulla ja 

Webropol 3.0 -kyselyohjelman avulla hankittu aineisto antoi mahdollisuudet 

saada laaja ja monipuolinen aineisto isovanhemmuudesta sekä sen kokemuk-

sesta. Otoksen tarkoituksena oli tavoittaa mahdollisimman monipuolinen iso-

vanhempien kirjo, joilla olisi erilaisia näkökulmia isovanhemmuuteen ja osallis-

tumiseen lapsiperheen arkeen. Tällä otanta menetelmällä, ei kuitenkaan pystytty 

tavoittamaan kaikkia isovanhempia ja heidän ajatuksiaan, sillä tutkimukseen 

osallistumiseen tarvittiin oma päätelaite, jonka kautta pystyi vastamaan kyseen-

olevaan tutkimukseen.  

Kirjoitelmien etuna näin mahdollisten haastattelussa esiintyvien haittateki-

jöiden, kuten valtasuhteet haastateltavan ja haastattelijan välillä jää pois, verkon 

välityksellä tehdyllä aineistokeruulla (Kuula 2011, 174). Lisäksi voi olla hyvin 

mahdollista, että osalle tutkimukseen osallistuneelle isovanhemmalle on hel-

pompi kertoa henkilökohtaisempia kokemuksia sekä ajatuksista anonyymisesti 

kirjoitelman muodossa, verrattuna kasvokkain tehtyyn vuorovaikutukselliseen 

haastatteluun (Creswell& Poth 2017, 160; Eskola & Suoranta 1998; Tuomi & Sa-

rajärvi 2018). Samoin vapaamuotoisilla kirjoitelmilla pystytään mahdollisesti hel-

pommin hahmottamaan vastaamisen kokonaisuutta sekä parantamaan oman 

vastauksen syvällisyyttä ja loogisuutta, kun kirjoittajilla on enemmän miettimis-

aikaa omalle vastaukselleen (Creswell & Poth 2017; 160; Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Kuitenkin suoraan kirjoitetussa aineistossa haasteena voi esiintyä mahdollisesti 

ilmaisun puuttuminen, muun muassa osallistujan ilmeiden ja eleiden pois jäämi-

nen vastauksesta voi viedä aineistosta jotain pois (Savolainen 1999, 12–13). Kui-

tenkin tämän hetkisen tilanteen vuoksi, tutkimusaineiston hankkiminen konk-

reettisesti haastattelun kautta, olisi voinut olla hieman haasteellista näin, yhteis-

kunnan poikkeustilanteen aikana, jonka vuoksi en halunnut ottaa riskiä, ja kerä-

sin tutkimusaineiston verkkopohjaisesti. 
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Verkkopohjaisen Webropol 3.0- kyselyohjelmiston kautta kirjoitelmia lähe-

tettiin yhteensä 12. Vapaamuotoiset kirjoitelmat olivat pituudeltaan noin puolen 

sivun - sivun pituisia. Tutkimukseen osallistui 12 suomalaista isovanhempaa, 

joista 10 oli isoäitejä ja yksi heistä oli isoisä. Yksi tutkimukseen osallistuneista ei 

kertonut sukupuoltaan kirjoitelmassaan. Suurin osa isovanhemmista oli vielä 

työelämässä, mutta osa oli jo jäänyt ansaitulle eläkkeelle. Isovanhempien lasten-

lapsien määrä vaihteli yhdestä yli kymmeneen lapsenlapseen, joiden ikä vaihteli 

varhaiskasvatusikäisyydestä aikuisuuden kynnykseen asti. Kuviossa 2 on kuvat-

tuna aineiston hankinnan eteneminen yksityiskohtaisesti vaihevaiheelta. 

 

KUVIO 2. Aineiston hankinnan eteneminen. 

 

 

Tutkimussuunnitelma

2019

Tietosuojailmoitus

8/2020

Kirjoituskutsun ja 
Webropol-

kyselyn luominen 
sekä sen 
pilotointi 

8/2020

Tutkimuksesta tiedottaminen ja 
webropol-kyselyn julkaiseminen 

sosiaalisessa mediassa 

8/2020

Tutkimusaineiston kerääminen 

8/2020
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2.3 Aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen aineiston perustui isovanhempien vapaamuotoisiin kirjoi-

telmiin, joiden analyysi pohjautui teoriasidonnaiseen sisällönanalyysiin (Eskola 

& Suoranta 1998; Puusa 2020). Alasuutarin (2011, 31) mukaan laadullinen ana-

lyysi koostuu kahdesta vaiheesta aineiston pelkistämisestä sekä ilmiön ratkaise-

misesta. Tämän pohjalta tutkielmani sisällönanalyysin vaiheet koostuivat pelkis-

tetyistä ilmauksista eli redusoimisesta, ryhmittelystä eli klusteroinnista sekä teo-

reettisten käsitteiden luomisesta eli abstrahoinnista (Elo & Kyngäs 2008, 109). En-

nen varsinaista analyysia saatoin varsinaisen tutkimusaineiston sellaiseen muo-

toon, jotta analysoiminen olisi mahdollista (Metsämuuronen 2008, 48). Luin huo-

lellisesti lopulliseen tutkimusaineistoon valikoidut kirjoitelmat kokonaisuudes-

saan, jotta sain kokonaisvaltaisen kuvan kyseenolevasta aineistostani. Lukiessani 

aineistoa, hahmottelin kokonaiskuvaa ja samalla peilasin niitä tutkimuskysy-

myksiini, jotka tarkentuivat paremmin kuvaamaan isovanhemmuutta ja heidän 

osallistumistansa lapsiperheen arkeen. Aineistoon perehtymisen jälkeen jatkoin 

sisällönanalyysiä aineiston keräämisellä erilliseen tiedostoon (Elo & Kyngäs 

2008, 109; Puusa 2020). Keräsin erilliseen tiedostoon isovanhempien kirjoitel-

mista nousseita alkuperäisilmauksia, jotka koodasin (esimerkki: Kirjoittaja 1, K1). 

Näin ollen varmistin, että tutkimukseen osallistuneita ei pystytä tunnistamaan 

valmiista tutkielmasta. Taulukossa 1 on esimerkki aineiston sitaattien keräämi-

sestä erilliseen tiedostoon. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston alkuperäisten ilmauksien keräämisestä eril-

liseen tiedostoon 

 

K4. 
”Osallistun lapsiperheen arkeen, jos he tarvitsevat apua tai haluan 

muuten vain käydä. En halua olla enempää lapsiperheiden arjessa mu-

kana, etten tee itsestäni tungettelevaa. ” 
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Tämän jälkeen jatkoin aineiston analysointia aineistoin pilkkomisella ja muodos-

tin aineiston alkuperäisistä ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia, jotka olivat olen-

naisia molempien tutkimuskysymysteni kannalta (Alasuutari 2011, 31; Elo & 

Kyngäs 2008, 109; Puusa 2020). Pelkistettyjen ilmauksien avulla pyrin kuvaa-

maan ja käsitteellistämään aineistosta nousevia ilmiöitä (Alasuutari 2011, 32). 

Taulukossa 2 on esimerkki aineiston sitaattien muodostamisesta pelkistetyiksi il-

maisuiksi.  

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston sitaattien muodostamisesta pelkistetyksi il-

maukseksi. 

 Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

 

 

K11. 

 

 ”En enää osallistu lapsiperheiden arkeen, 

koska asuvat kauempana ja itse olen jo vanha 

ja sairas.” 

Isovanhemman terveys 

Vanhuus 

Isovanhemman ja lapsi-
perheen välinen etäisyys 

 

Pelkistettyjen ilmauksien muodostettua erilliseen taulukkoon, luokittelin aineis-

tosta nousseet samankaltaiset asiat, joista muodostui alaluokkia ja alaluokista 

yläluokkia (Elo & Kyngäs 2008, 109; Puusa 2020). Alaluokkien ja yläluokkien 

muodostamisella pyrin tarkemmin käsitteellistämään kyseenolevaa ilmiötä tut-

kimuskysymyksien pohjalta (Alasuutari 2011, 32–33).  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen alaluokkia syntyi yhteensä yhdek-

sän, joista muodostui yhteensä kolme yläluokkaa, (tunne, merkityksellisyyden 

tarjoaja, rooli), kuvaamaan isovanhemman kokemuksia omasta isovanhemmuu-

desta.  Kun taas toisesta tutkimuskysymyksestä syntyi yhteensä viisi alaluokkaa, 

joista kaksi kuvasi lapsiperheen arkeen osallistumista tarvittaessa ja kolme niistä 

kuvasi tekijöitä, joiden perusteella osallistuminen arkeen ei ollut mahdollista iso-
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vanhemman puolesta. Tutkimuksen aineiston analysointi vaihe toistettiin kah-

teen kertaan varmistuakseen oikein tehdystä analyysistä. Taulukossa 3 on esi-

merkki teoriasidonnaisesta sisällönanalyysistä. 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki teoriasidonnaisesta sisällönanalyysistä 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Lapsenlapsien  
hoitaminen 

 

 

Avun antaminen 
ja tarjoaminen 

 

 

 

 

Lapsiperheen 

arkeen  

osallistuminen  

tarvittaessa 

 

 

 

 

 

 

 

Isovanhem-

man  

osallistumi-

nen lapsiper-

heen  

arkeen 

Auttaminen  
erilaisissa juhlissa 

Neuvojen ja ajatus-
ten antaminen 

Auttaminen  
kodinhoidossa ja  
arjen 
yhteensovittami-
sessa 

Kerho ja harrastus 
kuljetuksiin 
osallistuminen 

Lapsiperheillä oma 
arki ja elämä 

 

Lapsiperheen 
oma arki 

Isovanhempi ei ha-
lua häiritä lapsiper-
heen arkea 

Etäisyys isovanhem-
man ja lapsenlapsen 
välillä. 

 

Etäisyys 

 

 

Lapsiperheen 

arkeen osallis-

tuminen ei 

mahdollista 

Etäisyys lapsiper-
heen ja isovanhem-
pien välillä 

Isovanhemman  
terveys 

 

Isovanhemman 
terveydentila 

Vanhuus 

Isovanhemman 
jaksaminen 

Työssä käyminen Työelämä 
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2.4 Eettiset ratkaisut 

Tämän tutkielman kohteena olivat isovanhempien ajatukset isovanhemmuudes-

taan sekä heidän osallistumisestaan lapsiperheiden arkeen. Keräsin tutkimuksen 

aineiston isovanhempien vapaamuotoisilla kirjoitelmilla verkkopohjaisen 

Webropol 3.0 -kyselyohjelmiston kautta. Kirjoitelmat olivat isovanhempien hen-

kilökohtaisia kokemuksia ja ajatuksia isovanhemmuudesta ja osallistumisesta 

lapsiperheen arkeen. Verkkopohjaisesti kerätty tutkimus antaa uusia mahdolli-

suuksia, mutta samalla asettaa uusia haasteita eettisyyteen (Patton 2015, 343). 

Tutkimukseen vastaaminen tapahtui Webropol 3.0 -kyselyohjelmiston 

kautta, jossa osallistujille oli nähtävissä ennen aineiston hankintaa laaditut asian-

mukainen kirjoituskutsu sekä tutkielmaani koskeva tietosuojailmoitus. Kuulan 

(2011, 99) mukaan tutkittavien informointi ennen tutkimuksen alkua on tärkeää. 

Tämän vuoksi kirjoituskutsussa sekä tietosuojailmoituksessa kerroin yksityis-

kohtaisesti tutkimusaiheestani, sen tarkoituksesta, aineiston käyttämisestä sekä 

sen säilyttämisestä. Tutkimuksen aineiston analyysivaiheessa isovanhempien 

kirjoitelmat koodattiin uudestaan (”Kirjoittaja 1, K1”), jonka vuoksi kirjoittajien 

henkilöllisyyttä ja tietoja ei voida mitenkään yhdistää tai tunnistaa lopullisesta 

tutkielmasta. Tällä tavoin varmistettiin tutkimuksen osallistujien yksityisyys 

sekä suojeltiin heidän haavoitettavuuttansa (Kuula 2011, 64; Patton 2015, 343).  

Osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista ja isovanhemmilla oli mahdolli-

suus kieltäytyä kirjoittamasta kyseenolevasta aiheesta. Lisäksi heillä oli mahdol-

lista keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa tutkimuksen vai-

heessa ennen henkilökohtaisen kirjoitelman lähettämistä. Valmiit kirjoitelmat 

päätyivät Webropol 3.0 -kyselyohjelman kautta suoraan tutkimuksen toteutta-

jalle eli minulle.  

Tutkielma noudatti hyvän tieteellisen käytännön ohjeita (Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta TENK, 2012). Tutkielma on toteutettu huolellisesti ja re-

hellisesti sekä siinä on otettu tarkasti huomioon tutkielman eri vaiheet tutkielmaa 

tehdessä. Tutkimuksessani olen viitannut aiempiin muiden tekemiin tutkimuk-

siin huolellisesti tieteellisen käytännön ohjeita noudattaen. Lisäksi olen pyrkinyt 
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jättämään omat ennakkokäsitykset sekä tiedot tutkittavasta ilmiöstä, varmistu-

akseen siitä, että analyysivaiheessa tutkimuksen aineiston oli tarkoitus puhua.  

Tutkimuksen aineistoa säilytin luottamuksellisesti omalla tietokoneel-

lani, käyttäjätunnuksen sekä salasanan takana, jolla varmistettiin, ettei aineistoon 

päässyt käsiksi kukaan ulkopuolinen taho (Kuula 2011, 114–115). Lisäksi varmis-

taakseni aineiston turvallisuuden ja sen mahdollisen muuttumisen, varmuusko-

pion aineiston toiselle tallennusvälineelle (Kuula 2011, 114). Käytin keräämäni 

aineistoa ainoastaan tähän pro gradu -tutkimukseen, joka hävitettiin perusteelli-

sesti tutkimukseni valmistuttua syksyllä 2020 (Kuula 2011, 88). Valmis tutkimuk-

seni on vapaasti luettavissa Jyväskylän yliopiston tietokannasta, pro-gradu -tut-

kielmien arkistosta. 
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3 TULOKSET  

3.1 Isovanhemman kokemuksia isovanhemmuudesta 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitin miten isovanhemmat kokevat 

oman isovanhemmuutensa. Aineistosta ilmeni, että isovanhemmat kokivat ko-

konaisuudessaan isovanhemmuuden myönteisenä kokemuksena. Aineistosta 

nousi kolme pääteemaa, joiden pohjalta isovanhemmat kokivat isovanhemmuu-

tensa myönteisenä kokemuksena. Kirjoitelmien mukaan isovanhemmat kokivat 

isovanhemmuuden tunteena, elämäänsä tuovana merkityksenä sekä tietynlai-

sena roolina, nämä teemat ovat kuvattu kuvioon 3.  Seuraavaksi esittelen alalu-

vuissa tarkemmin näitä aineistosta nousseita pääteemoja, yhdistellen tekstiä sekä 

aineistosta nousseita aineistokatkelmia. 

 

 

KUVIO 3. Isovanhempien kokemuksia isovanhemmuudesta 

 

Isovanhemmuus 
positiivinen kokemus:

Tunteena

Merkityk-
sellisyyden 
tarjoajana

Roolina
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3.1.1 Isovanhemmuuden tuomat tunteet 

Isovanhemmuuden nähtiin antavan paljon erilaisia tunteita isovanhempien elä-

mään. Kirjoitelmissa tuli selkeästi esille, että isovanhemmuus sekä isovanhem-

maksi tuleminen nähtiin varsin miellyttävänä tunteena isovanhempien keskuu-

dessa. ”Isovanhemmuus on hieno asia, olen erittäin tyytyväinen, että on lapsia ja 

lastenlapsia.”(K11) Esimerkissä isovanhempi kertoi isovanhemmuuden olevan 

hieno ja onnellinen asia omassa elämässään. Isovanhempi koki olevansa erittäin 

ylpeä ja tyytyväinen siitä, että on saanut tulla omassa elämässään isovanhem-

maksi. Myös toisessa esimerkissä isovanhempi koki isovanhemmuuden positii-

visena asiana. ”En osaa sanoa mitään negatiivista isovanhemmuudesta se on 

niitä suurimpia lahjoja, joita olen elämältä saanut.” (K1) Esimerkissä isovan-

hempi ei osannut sanoa mitään negatiivista tunnetta isovanhemmuudestaan, 

vaan koki sen äärimmäisen positiivisena tunteena, hänen mielestään se on suurin 

”lahja” omassa elämässään. Isovanhempien kirjoituksissa positiiviset tunteet 

näyttäytyivät jokapäiväisessä elämässä. 

Se onni ja kiitollisuus ja ilo mikä täyttää sydämen, on jokapäivä melessä. Minulle ei ole 
sanahelinää sanoa, että tämä on omien lasten syntymän jälkeen parasta mitä olen saanut 
kokea. K8  

Esimerkissä eräs isovanhempi kuvailee, isovanhemmaksi tulemisen olevan pa-

rasta mitä voi kokea omien lapsien syntymän jälkeen, joka ei ole pelkkää ”sana-

helinää”, vaan aitoa onnen ja kiitollisuuden tunnetta, mitä voi saada isovanhem-

maksi tulemisesta. 

Aineistosta nousi myös esille, että isovanhempien ja lapsenlapsien tapaa-

misen nostavan isovanhemmissa paljon positiivisia tunteita esiin. Isovanhemmat   

kokivat lapsenlapsien tuottavan paljon iloa, onnellisuutta sekä nautintoa, kuten 

seuraavissa esimerkeissä voidaan havaita, ”mikä on sen parempaa, kun pieni 

lapsi, tulee syliin ja sanoo ”mumma”. Se on niin aitoa.” (K12) ”Sydän pakahtuu 

onnesta, kun lapsenlapseni halaa ja kertoo että on ollut ikävä ja kiva kun pääsi 

mumman kotiin.” (K5). Esimerkeissä molemmat isovanhemmat mainitsevat lap-

senlapsien läheisyyden ja rakkauden olevan niin aitoa, joka tuottaa isovanhem-
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malle suuren onnellisuuden tunteen, jota ei voi välillä edes sanoin kuvailla. Iso-

vanhemmat myös kuvailevat lapsenlapsen reagoimisen nähdessään isovanhem-

man, joka tuottaa suuren ilon tunteen molemmin puolin. 

3.1.2 Isovanhemmuus merkityksellisyyden tarjoajana 

Aineiston mukaan isovanhemmuuden kokemuksen myötä, isovanhemmuus 

pystyy tarjoamaan isovanhemmille myös tietynlaista merkityksellisyyttä elä-

mään. 

Olen ajatellut, että se on elämän rikkaus olla isovanhempi ja, kun on saanut ja saa, olla 
vieläkin omien lasten ja lastenlasten elämässä.  K12 

Isovanhemmuus merkitsee minulle läsnäoloa, rakkautta ja onnea olla lastenlasteni elä-
mässä mukana, niin arjessa kuin juhlassa. Se tuo merkitystä elämään. K5 

Yllä olevissa esimerkissä eräs isovanhempi kertoo isovanhemmuuden olevan 

”elämän rikkaus”, mitä on saanut kokea. Toisessa esimerkissä isovanhempi kertoo 

isovanhemmuuden tarjoavan osallistumisen lapsenlapsien elämään, erilaisten ti-

lanteiden merkeissä. Lapsenlapsien elämään osallistuminen ja mukana oleminen 

koetaan isovanhempien keskuudessa yhdeksi todella merkitykselliseksi koke-

mukseksi elämässä.  

Muutamissa kirjoitelmissa isovanhemmat mainitsivat isovanhemmuuden arvos-

tuksen. Isovanhempien mielestä isovanhempien tarvitseminen ja arvostus koe-

taan yhdeksi merkityksellisyyden tarjoajaksi omaan elämään. 

Isovanhemmuus merkitsee minulle todella paljon, on äärimmäisen hienoa, että saa olla 
paapa, nähdä että paapaakin tarvitaan ja että lapsenlapsi arvostaa ja kaipaa isovanhempi-
aan. K9. 

Yllä olevassa esimerkissä isovanhempi kokee ”paapana” olon erittäin merkittä-

vänä sekä mainitsee, että ”paapaakin” tarvitaan sekä arvostetaan niin lastenlap-

sien kuin perheenkin puolesta. Myös seuraavassa esimerkissä isovanhempi ko-

kee isovanhemmuuden olevan hyvin arvostettu sekä merkityksellinen asia 

omassa elämässä. ”Isovanhemmuus on minulle hyvin kunnia asia ja koen olevani 

"arvomerkkin" saajana nyt korkeimmillaan.” (K6) Esimerkin isovanhempi kertoo 

isovanhemmuuden olevan hänelle kunnia asia. Isovanhempi kuvailee, että iso-

vanhemmaksi tultuaan, että on saanut korkeimman ”arvomerkin” minkä hän voi 
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elämässään saada. Lisäksi kirjoituksissa ilmeni merkityksellisyys suvun jatkumi-

sesta. ”Isovanhemmuus merkitsee, että näkee suvun jatkumon, mukavalta tun-

tuu, kun näkee lastenlapsien kehityksen.” (K10) Tässä esimerkissä isovanhempi 

kertoi merkityksellisenä asiana suvun jatkumisen sekä lapsenlapsien kehittymi-

sen näkemisen. Hänen mielestään nämä asiat tuovat merkityksellisyyden koke-

muksen omassa elämässään. 

3.1.3 Isovanhemmuuden roolit 

Isovanhemmuus kuvattiin isovanhempien kirjoitelmissa tietynlaisina roolina. 

Isovanhemman roolilla kuvataan sitä, mitä isovanhemmat voivat tarjota itses-

tään olevansa isovanhempi. Kirjoitelmissa nousikin selkeästi esille, että isovan-

hemmuus voidaan kokea tietynlaisena vastuualueena. Isovanhemmat kertoivat 

kokevansa isovanhemmuuden erilaisena kuin vanhemmuuden. Isovanhemmat 

toivat esiin muun muassa kokevansa vastuun olevan erilaista kuin vanhemman 

vastuu.  

Toisaalta huoleton, koska vanhemmat huolehtii pääosin hänestä, mutta myös vastuulli-
nen, koska en ole koko ajan hänen kanssaan, katson, etten vain ole jättänyt lähelle mitään, 
jonka hän voi vetää ja satuttaa itseään K2 

Tällä hetkellä roolini on olla aktiivinen isovanhempi, minun ei tarvitse ottaa muuta vas-
tuuta, kun vanhemmat ottavat sen. K8 

Isovanhemmuus tuntuu erilaiselta kun omien lasten kanssa oleminen kun he olivat lap-
sia. Täytyy olla vastuussa sillä hetkellä oman lapsen lapsista.  K5 

Isovanhemmat mainitsevat esimerkeissä isovanhemmuuden olevan vastuullista, 

koska isovanhempi huolehtii oman lapsen lapsesta. Kuitenkin samalla he kerto-

vat sen olevan hieman huolettomampaa, koska pääsääntöisesti vanhemmat huo-

lehtivat omasta lapsestaan enemmän kuin isovanhemmat. Myös seuraavassa esi-

merkissä isovanhemmalla on samansuuntaisia ajatuksia omasta isovanhemmuu-

den roolista ja luottamuksellisuudesta tähän saatuun rooliin. ”On erittäin tärkeää 

olla luottamuksen. Ei tarvitse, eikä pidäkkään olla isä tai äiti, saa ja pitää olla 

paapa ja mummi.” (K9) Tässä esimerkissä eräs isovanhemmista haluaa olla luot-

tamuksen arvoinen omassa isovanhemman roolissa. Lisäksi hän kuitenkin to-

teaa, että ei tarvitse tai pidä olla lapsen vanhempi, vaan saa olla ihan vain pelkkä 
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”paapa” tai ”mummi.” joka tuo erilaista roolia isovanhemmuuteen ja isovanhem-

man rooliin. Vaikka vanhemmilla nähdäänkin olevan päävastuu lapsen huoleh-

timisesta kuitenkin isovanhempien kirjoitelmissa, nousi esiin lapsenlapsista huo-

lehtiminen ja tukeminen.  

Isovanhemmuus on minulle todella tärkeä tehtävä, haluan olla lastenlasten tukena kai-
kissa asioissa. Heidän hyvinvointi on minulle tosi tärkeää. K4 

Olen sellainen niin sanottu varaihminen, joka on pitänyt jöötä ja aina vähä katottu pe-
rähän, kun tullut esimerkiksi koulusta. Myös olen kuunnellut kaikkien murheet ja ilot. 
K12 

Isovanhemmat kuvaavat näissä esimerkeissä lapsenlapsen huolehtimisesta sekä 

tukemista tärkeänä isovanhemman tehtävänä. Isovanhemmat haluavat olla tu-

kena kaikissa lapsenlapseen kohdistuvissa asioissa. Esimerkissä isovanhempi 

korosti olevansa niin sanottu ”varaihminen”, johon voi turvautua ja tukeutua eri-

lasissa tilanteissa. Lisäksi isovanhemmat kuvaavat olevansa kuuntelijoita, jolle 

voi jutella vaikeistakin asioista, mitkä lastenlasta pohdituttaa. Lisäksi isovan-

hempi pohti tulevaisuutta ja toivoi vielä olevansa murrosikäisen lapsenlapsensa 

elämässä tietynlaisena ”tasapainottajana sekä naiseuden jakajana”. (K8)  

Kirjoituksissa nousi esille, että myös isovanhemmat voivat saada itse tukea 

ja turvaa lapsenlapsiltaan.  

Vanhempien lastenlasten kanssa tapaamme esim lounailla, viestittelemme ja soittelemme 
toisillemme. Pystymme puhumaan elämästä hyvinkin syvälliseti ja toisaalta he ovat ol-
leet turvani varsinkin mieheni sairastelun aikana ja hänen kuolemansa jälkeen.”K3 

Ylläolevassa esimerkissä eräs isovanhempi tuo esille, että tukeminen lastenlasten 

ja isovanhemman välillä on molemminpuolinen. Esimerkin isovanhempi kertoo, 

että lapsenlapsien kanssa he pystyvät puhumaan vaikeistakin asioista ja hän to-

teaakin lastenlapsien olleen tukena ja turvana isovanhemman vaikeina aikoina.  

Aineistosta ilmeni, että isovanhemmat tukevat myös isovanhempien omia 

lapsia sekä koko perhettä. 

Roolini isovanhempana on tukea koko perhettä, mutta samalla olla sekaantumatta kasva-
tukseen, myötäillä vanhempien asettamia rajoja, mutta paapana voi joskus hiukan tasoi-
tella mahdollisesti jossakin kohtaa asioita. K9 
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Isovanhemmat kertoivat tukevansa koko perhettä sekä vanhempia, mutta vai-

kuttamatta heidän kasvatustyyliinsä sekä asettamiin rajoihin. Kuitenkin esimer-

kin isovanhempi kertoo, että joskus isovanhempi voi vähän niin sanotusti ”tasoi-

tella” joitakin vanhempien määräämiä asioita. Isovanhempien mielestä isovan-

hemmuudessa tärkeää on kuitenkin olla hetkessä mukana ”mukana elämisen mal-

lina”, kuten seuraavassa esimerkissä eräs isovanhempi kirjoitelmassaan tuo 

esille. 

Roolini mummana olossa on se hetki, tässä ja nyt. Sellainen mukanaelämisen malli. An-
nan kaikkeni, että heille jää vierailusta hyvä mieli. Osaan myös kieltää heitä, mitä saa 
tehdä ja mitä ei sekä sopia sisarusten riitoja/leikkejä. Mummalassa on mumman sään-
nöt,heidän kodissaan heidän säännöt. K5 

Tässä esimerkissä kiteytyy yksinkertaisesti, kuinka isovanhemmat kokevat iso-

vanhemmuuden kautta saadun roolinsa. Isovanhemmat haluavat keskittyä tä-

hän hetkeen ja nauttia siitä mitä tällä hetkellä on elämässä meneillään, sellainen 

”mukana elämisen malli”, kuten isovanhempi kuvaa se on ” hetki, tässä ja nyt”. 

Lisäksi isovanhemmat haluavat antaa positiivisen kuvan itsestään, ja lastenlasten 

vierailuista, mutta kertoo myös samalla osaavansa pitää myös rajat ja säännöt 

”mummalassa” lastenlapsilleen. Isovanhemman rooli voidaan siis nähdä monen-

laisena isovanhemman elämässä. 

3.2 Isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin isovanhempien mahdollista osallis-

tumista lapsiperheen arkeen. Aineistosta nousi kaksi selkeää pääteemaa, jotka 

esiintyivät isovanhempien kirjoitelmissa. Isovanhempien osallistuminen lapsi-

perheen arkeen näkyi osallistumisena tarvittaessa tai osallistuminen lapsiper-

heen arkeen ei ollut mahdollista eroavien syiden vuoksi. Nämä teemat ovat ku-

vattu taulukkoon 5. Seuraavaksi esittelen alaluvuissa isovanhempien osallistu-

mista lapsiperheen arkeen yhdisteltynä aineistosta nousevista aineistokatkel-

mista. 
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TAULUKKO 5. Isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen 

1.Isovanhemman osallistuminen 
lapsiperheen arkeen tarvittaessa: 
 

2.Isovanhemman osallistuminen  
lapsiperheen arkeen mahdotonta: 

Lasten- ja kodinhoidossa avun tarjoa-
minen ja auttaminen 

Etäisyys isovanhemman ja lapsiper-
heen välillä 

Erilaisissa arjen tilanteissa auttami-

nen 

Työelämä 

Neuvojen ja ohjeiden antaminen Isovanhemman terveys ja jaksaminen 

 

3.2.1 Osallistuminen arkeen tarvittaessa 

Aineiston perusteella isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen näkyi 

vain tarpeen vaatiessa. Isovanhempien kirjoitelmissa esiintyi selkeästi erilaisia 

osallistumisen muotoja lapsiperheen arkeen, mutta samalla he korostivat osallis-

tuvansa vasta silloin kun, lapsiperheillä olisi siihen tarve. ”Osallistun lapsiper-

heen arkeen silloin, kun he tarvitsevat apua esimerkiksi lastenhoidossa.” (K12) 

Isovanhempien kirjoitelmissa tuli selkeästi esille, että he auttavat mielellään lap-

siperheitä tarpeen vaatiessa. ”Lapsiperheen arkeen osallistun vain, kun sitä pyy-

detään ja koetan silloin auttaa mahdollisimman hyvin.” (K9) Esimerkissä koros-

tuu isovanhempien auttaminen, silloin kun on tarve he haluavat tehdä sen mah-

dollisimman hyvin, että siitä olisi myös hyötyä lapsiperheille.   

Isovanhemmat toivat kirjoituksissaan esille lapsiperheiden oman elämän 

sekä arjen tärkeyden, jonka vuoksi eivät halunneet häiritä tai tunkeutua lapsiper-

heiden arkeen. ”En halua olla enempää lapsiperheiden arjessa mukana, etten tee 

itsestäni tungettelevaa”. (K4) Esimerkissä isovanhempi kertoi, ettei halua tehdä 

itsestään ”tungettelevaa”, jonka vuoksi hän auttoi vain tarvittaessa lapsiperhettä 

heidän arjessaan. Lisäksi isovanhempien kirjoitelmissa jatkui lapsiperheen arjen 

kunnioittaminen 

En halua olla enempää lapsiperheen arjessa mukana, en olisi itsekkään halunnut, että 
omat vanhempani olisivat sekaantuneet rutiineihin. K9 
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Esimerkissä isovanhempi korostaa, että itse lapsen vanhempana ollessaan, ei 

olisi itsekkään halunnut omien vanhempien ”sekaantuvan” arjen rutiineihin.  

Aineiston perusteella havaittiin, että silloin, kun lapsiperheellä oli tarve iso-

vanhempien apuun, isovanhemmat auttoivat mielellään lapsiperheitä erilaisissa 

arjen asioissa. Suurimmaksi osaksi isovanhemmat kertoivat auttavansa erilai-

sissa arjen tilanteissa sekä sen yhteensovittamisessa, muun muassa lasten- ja ko-

dinhoidossa. 

Olen auttanut jokaisessa kolmessa perheessä erilaisissa arjen tilanteissa; hoitanut, ollut 
apuna, kun on lähdetty synnytyksiin, sairauksien aikana, antanut apua siivouksessa, 
ruoan valmistuksessa jne. Auttanut ristiäisten valmistuksessa ja muissa juhlien järjestä-
misessä. ” K1 

Yllä olevassa esimerkissä isovanhempi tuo esiin lapsiperheiden auttamisen tasa-

puolisuuden kolmen eri perheen arjessa, joissa hän on auttanut niin lastenlasten 

hoitamisessa, kodinhoitamisessa kuin erilaisten juhlien järjestämisessä. Myös 

seuraavassa esimerkissä isovanhempi nostaa esiin osallistumisensa lapsiperheen 

arkeen erilaisiin kuljettamisiin osallistumisena. 

Olen osallistunut lapsiperheen arkeen lastenhoidon muodossa sekä kerhoon viemisessä. 
Koulun jälkeen tulevat mumman luo ”hoitoon”. Lisäksi olen osallistunut erilaisiin kulje-
tuksiin kuten vienyt urheiluharrastauksiin ja kerhoon” K12 

Yllä olevassa esimerkissä isovanhempi kertoo lastenhoidon lisäksi auttavansa 

erilasissa kuljetuksissa, kuten kerhoon tai urheiluharrastuksiin viemisessä. Eri-

laisiin arjen tapahtumiin osallistuminen nähdään helpottavan lapsiperheen arjen 

yhteensovittamista muiden menojen kanssa. 

Aineistosta ilmeni, että osa isovanhemmista näki lapsiperheen arkeen osal-

listumisen myös erilaisten neuvojen ja ohjeiden antamisena. ”Kysyttäessä jakaa 

omia ajatuksia kasvatuksesta. yhdessä pohtien, jos minulla iän ja kokemuksen 

tuomaa viisautta.” (K8) Isovanhempi kertoo jakavansa omia ajatuksia kasvatuk-

sesta vanhemmille, jos he kysyvät. Lisäksi hän ajattelee antavansa neuvoa, jos 

hänestä itsestään tuntuu, että hänellä on omasta vanhemmuudesta tulleita vii-

sauksia. Kuitenkin yksi isovanhemmista pohtiikin, neuvojen antamisen tarkkuu-

desta: ”neuvojen antamisessa pitää olla tarkkana, eikä liikaa sovi mennä heidän 
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arkeensa” (K9) Aineiston isovanhempien mielestä lapsiperheen arkeen osallistu-

minen on erittäin tärkeää, mutta kuitenkin isovanhemmat haluavat kunnioittaa 

lapsiperheen omaa arkea ja elämää. 

3.2.2 Osallistuminen arkeen mahdotonta 

Isovanhemmat kertoivat, että osallistuminen lapsiperheen arkeen ei ole kuiten-

kaan aina mahdollista. Kirjoitelmien mukaan lapsiperheen arkeen osallistumi-

seen vaikutti erilaiset tekijät, jonka vuoksi osallistuminen ei ollut mahdollista 

tällä hetkellä, vaikka halu olla osana lapsiperheen arkea olisi suuri. Isovanhem-

mat mainitsivat etäisyyden isovanhemman ja lapsiperheen välillä olevan yksi 

niistä tekijöistä, joka vaikuttivat siihen, kuinka osallistua lapsiperheen ar-

keen. ”Lapsiperhearkeen en pysty osallistumaan välimatkan takia, vaikka 

kuinka haluaisin.” (K5) Esimerkissä isovanhemman ja lapsiperheen välillä oleva 

välimatka nähtiin suureksi osallistuakseen lapsiperheen arkeen. Isovanhemmat, 

kuitenkin yrittivät osallistua erilaisiin tapahtumiin välimatkasta huolimatta, 

”lapset asuvat kaukana, mutta yritämme käydä synttäreillä pyydettäessä.” (K7) 

Isovanhempi kuvaa etäisyyden olevan este, mutta kuitenkin yrittää käydä esi-

merkiksi syntymäpäivillä ja auttamalla sekä osallistumalla näin lapsiperheen ar-

keen.  

Isovanhemman ja lapsiperheen välisen välimatkan lisäksi, osa isovanhem-

mista kertoi olevansa vielä työelämässä, joka havaittiin vaikuttavan vahvasti per-

heen arkeen osallistumisessa. ”Osallistuminen lapsiperheen arkeen nyt ei on-

nistu koska ollaan vielä työelämässä.” (K10) Isovanhemmat kuvaavat esimer-

keissä työelämän rajoittavan osallistumista lapsiperheen arkeen. Työelämässä 

oleminen vaikeutti lapsiperheen auttamista ja tukemista arjessa. 

Aineistosta ilmeni, että osa isovanhemmista ei pystynyt osallistumaan lap-

siperheen arkeen oman jaksamisen ja terveytensä vuoksi. 

En enää osallistu lapsiperheiden arkeen, koska asuvat kauempana ja itse olen jo vanha ja 
sairas. Haluaisin kyllä olla enemmän lastenlasten elämässä ja arjessa mukana. K11 

Ylläolevassa esimerkissä isovanhemmat kokevat oman hyvinvointinsa ja tervey-

tensä vaikuttavan lapsiperheen arkeen osallistumisessa. Isovanhemmat kertovat 
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haluavansa osallistua enemmän lapsiperheen arkeen, mutta iän tuoma heikenty-

nyt kunto sekä jaksaminen rajoittavat sen toteutumista. Joten osallistuminen lap-

siperheen arkeen ei ollut tällä hetkellä tai enää mahdollista. 
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4 POHDINTA 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa isovanhempien kokemuksia iso-

vanhemmuudesta sekä heidän osallisuudestaan lapsiperheiden arkeen. Tässä 

luvussa tarkastelen tutkielman tuloksia ja niiden perusteella saatuja 

johtopäätöksiä. Lopuksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta sekä pohdin 

tutkielman kautta heränneitä mahdollisia tulevaisuuden jatkotutkimus 

mahdollisuuksia. 

4.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Pro gradu tutkimuksessani tavoitteena oli tarkastella isovanhempien kokemuk-

sia isovanhemmuudesta sekä heidän osallistumistansa lapsiperheen arkeen. Tut-

kimukseni toteuttamistapa oli laadullinen teoriasidonnainen tutkimus, jossa iso-

vanhemmat kirjoittivat vapaamuotoisia kirjoitelmia kyseenolevasta ilmiöstä. Va-

paamuotoisia kirjoitelmia analysoin sisällönanalyysin kautta.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksista havaittiin, että isovanhem-

mat kokivat kokonaisuudessaan isovanhemmuuden positiivisena kokemuksena. 

Aineistostani korostui isovanhempien positiivinen kokemus isovanhemmuu-

desta, tunteena, merkityksellisyyden tarjoajana sekä isovanhemmuuden roolina.  

Tutkimukseen osallistuneet isovanhemmat kertoivat isovanhemmuuden 

herättävän heissä paljon erilaisia positiivisia tunteita. Aikaisemmissa tutkimuk-

sissa isovanhemmuus ja isovanhemmaksi tuleminen nähtiin henkilökohtaisena 

kokemuksena, johon liittyi paljon kirjavia tunteita (Arber & Timonen 2012b, 1; 

Laru ym. 2010, 114; Nätkin 2018, 161). Tutkimuksessa isovanhemmat kokivat on-

nellisuuden ja ilon tunteita isovanhemmaksi tulemisessa sekä lapsenlapsen 

kanssa yhdessä olemisessa sekä yhteisessä vuorovaikutuksessa. Samansuuntai-

sia tutkimus tuloksia saatiin Nätkinin (2018, 161) tutkimuksessa, jossa isovan-

hemman ja lapsenlapsen välinen suhde nähtiin suurimmaksi osaksi miellyttä-

vänä tunteena ja kokemuksena. Toisin kuin Findlerin ym. (2013, 248) tutkimuk-
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sessa, jossa osoitettiin, isovanhempien isovanhemmuuden kokemisessa esiinty-

vän samanaikaisesti positiivisia, että negatiivisia tunteita. Negatiivisissa tun-

teissa on havaittu nousevan esiin epäonnistumisen, surun tai menetyksen tun-

teita (ks. Nätkin 2018, 159–161; Alitolppa-Niitamo & Säävälä 2010, 138–140). Tut-

kimuksessani positiivinen huomio, että tähän tutkimukseen osallistuneilla iso-

vanhemmilla, ei esiintynyt tai ei ainakaan mainittu olevan negatiivisia tunteita 

isovanhemmuutta ja isovanhemmaksi tulemisen kohtaan, vaikka aiemmissa tut-

kimustuloksissa havainto on ollut toinen.  

Isovanhemmuus on nähty myös yhtenä perheen arvostetuimmista ja van-

himmista sosiaalisista rooleista yhteiskunnassamme (Fågel 2010, 62–65; Rotkirch, 

Söderling & Fågel 2010, 8). Tämän pystyi aistimaan, myös minunkin tutkimuk-

sessani, sillä isovanhemmuuden kokeminen havaittiin tiettynä merkityksellisyy-

den tarjoajana omassa henkilökohtaisessa elämässä. Tuloksien mukaan, isovan-

hemmat kokivat isovanhemmaksi tulemisen sekä isovanhempana olemisen tär-

keänä, merkityksellisenä ja arvokkaana asiana omassa henkilökohtaisessa elä-

mässä. Isovanhemmat kertoivat merkityksellisyyden olevan parhaimmillaan, 

kun he pääsevät osallistumaan lastenlasten elämään sekä näkevät oman suvun 

jatkuvan. Samoin kuin Findlerin ym. (2013, 251) tutkimuksessa isovanhempien 

kokemukset merkityksellisyydestä olivat samansuuntaisia, sillä heidän tutki-

muksessaan nousi esiin isovanhemmuuden positiivinen merkitys sekä aktiivinen 

osallistuminen lastenlasten jokapäiväiseen elämään. 

Aikaisempien tutkimuksien myötä on havaittu isovanhemmilla erilaisia 

isovanhemmuuden rooleja (ks. Maijala, Uusiautti & Määttälä 2013, 637–638; Nät-

kin 2018, 152). Kuten aikaisempien tutkimusten mukaan, niin tutkimuksessani-

kin esiintyi erilaisia isovanhempien kokemia rooleja. Rotkrichin ja Fågelin (2010, 

33) mukaan isovanhemmuutta voidaan verrata vanhemmuuteen, kuitenkin tut-

kimukseeni osallistuneet isovanhemmat kuvailivat isovanhemmuuden vastuun 

olevan erilaista kuin vanhemman vastuu. Heidän mielestään isovanhemman 

vastuu näyttäytyy ”helpompana”, kun lapsen vanhemmalla on suurempi vas-

tuu. Tämän olivat havainneet myös Tirkkonen (2000, 2) sekä Rotkirch & Fågel 
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(2010, 33) kirjallisuudessaan, joiden mukaan isovanhempien rooli on erilainen 

sekä vastuu lapsenlapsesta vähäisempi.  

Vaikka tutkimukseni isovanhemmat kertoivat isovanhemmuuden roolin 

olevan vastuullisesti vähäisempää, kuitenkin heidän kirjoituksissaan ilmeni iso-

vanhemmuuden roolin olevan koko lapsiperheen; lastenlasten sekä vanhempien 

auttamista ja tukemista. Kirjoitelmissa esiintyi lapsenlapsesta huolehtimista eri-

laisissa arjen tilanteissa. Mielenkiintoisena tutkimus tuloksena osoitettiin, iso-

vanhemman ja lapsenlapsen välinen molemmin puolinen tukeminen ja auttami-

nen. Isovanhemmuus ei pelkästään ole avun ja tuen antamista lastenlapsille, 

vaan myös isovanhemmat voivat saada tukea lapsenlapsiltaan muun muassa läs-

näololla, vaikeina aikoina. Myös Arajärvi (1995, 56) että Laru ym. (2010, 109–110) 

ovat havainneet samansuuntaisia asioita isovanhemman ja lapsenlapsen väli-

sestä suhteesta, joka voidaan nähdä molemminpuolisena tukemisena ja koske-

tuksena.  Tutkimukseni isovanhemmat kertoivat roolinsa ulottuvan myös per-

heen vanhempien tukemiseen muun muassa lasten kasvatuksessa. Kuitenkin yh-

deksi tärkeimmäksi asiaksi isovanhemmat nostivat isovanhemmuudessaan het-

kessä elämisen ja siitä nauttimisen. Isovanhemman roolista ja isovanhemmuu-

desta tulee nauttia niin kauan kuin on mahdollista.   

 

Isovanhempien osallistuminen lapsiperheen arkeen 
 
Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin isovanhempien osallistumista lap-

siperheen arkeen. Aikaisemmissa Euroopan maissa tehdyissä tutkimuksissa 

osoitettiin isovanhempien olevan vahvasti yhteydessä lapsiperheen arjessa (ks. 

Herlofson & Hagestad 2012, 33; Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 2004, 108). 

Tämä myös näkyi osittain omassa tutkimuksessani. Tutkimukseni tuloksissa ko-

rostui, että isovanhemmat osallistuivat mielellään lapsiperheen arkeen, mutta 

osallistuminen tapahtui vain tarvittaessa, lapsiperheen sitä kysyessä. Tutkimuk-

seen osallistuneet isovanhemmat korostivat osallistuvansa tarvittaessa lastenlap-

sien hoitamiseen ja heistä huolehtimiseen. Lisäksi osa isovanhemmista mainitsi 

auttavansa perhettä erilaisten arjen asioiden helpottamisessa, kuten kodinhoi-
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dollisissa asioissa. Samansuuntaisia tutkimus tuloksia ovat saaneet muun mu-

assa Herlofsonin & Hagestadin (2012, 33), joiden mukaan isovanhemmat olivat 

apuna ja mukana vähintään kuukausittain lapsiperheen arjessa, lastenlasten tai 

kodinhoidollisin keinoin. 

Jokisen (2013, 81) sekä Rotkirchin, Söderlingin ja Fågelin (2010, 6) mukaan 

isovanhemmat voivat tarvittaessa tukea lapsiperheitä taloudellisesti ja osallistua 

sitä kautta lapsiperheen arkeen. Tällaista osallistumisen muotoa ei havaittu tut-

kimukseni osallistuneiden isovanhempien kirjoitelmissa. Tutkimukseni isovan-

hemmat eivät viitanneet kirjoitelmissaan mitenkään lapsiperheen taloudelliseen 

tukeen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen huomio, sillä aikaisemminkin isovan-

hempien taloudellisesta tukemisesta on nähty eriäviä näkemyksiä. Muun muassa 

Lammi-Taskula, Suhonen, Salmi (2004, 107) mukaan suurin osa lapsiperheen 

vanhemmista odotti taloudellista avustusta, kun taas Herlofson & Hagestad 

(2012, 33) tutkimuksessa vain harvan mielestä isovanhemmalla olisi velvollisuus 

osallistua lapsiperheen taloudellisiin menoihin. Tämä on mielenkiintoinen tutki-

mus tulos, sillä onko perheiden taloudellisuus ja siitä puhuminen niin sanottu 

tabu yhteiskunnassamme. Vai vallitseeko Suomessa tietynlainen kulttuuri, jossa 

tulisi pärjätä yksin, missä varsinkin taloudellisen avun pyytäminen nähdään 

heikkouden merkkinä. Tästä on monia näkemyksiä ja jokainen näkee sekä kokee 

sen omalla tavallaan. 

Tutkimukseni isovanhemmat kertoivat myös osallistuvansa tarvittaessa 

erilaisten neuvojen, kasvatusohjeiden sekä tuen antamiseen. Lammi-Taskulan, 

Suhosen ja Salmen (2004, 108) mukaan isovanhemmilta saatu tuki ja apu eivät 

perustu vain lastenhoidollisiin tai taloudellisiin avustuksiin, vaan omilta van-

hemmilta saatu henkinen tuki on tärkein tuen muoto. Isovanhempien velvolli-

suutena nähdäänkin perheiden auttaminen sekä omien lapsien tukeminen lapsi-

perheen vanhemman roolissa (Herlofson & Hagestad 2012, 29; 33). Tuloksissa 

kuitenkin korostui isovanhemman neuvojen jakamisen heidän oman tietonsa 

sekä kokemuksen pohjalta, ilman tungettelemista lapsiperheen arkeen. Tutki-

muksen isovanhempien mielestä oli todella tärkeää, että isovanhemmat osallis-
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tuvat lapsiperheen arkeen tarvittaessa, mutta samalla kunnioittivat lapsiper-

hettä, heidän arkeansa ja elämää olemalla tungettelematta liikaa heidän arkensa 

toimintaan sekä tapoihin. 

Tutkimuksen tuloksissa havaittiin myös, että osa isovanhemmista ei pysty-

nyt osallistumaan lapsiperheen arkeen erilaisten syiden vuoksi. Isovanhemmat 

haluaisivat olla enemmän mukana arjessa, mutta tekijät vaikuttavat siihen, 

kuinka mahdollista se on tällä hetkellä. Suurimmaksi osaksi tutkimukseen osal-

listuneet isovanhemmat mainitsivat lapsiperheen ja isovanhemman välisen etäi-

syyden vaikuttavan osallistumiseen lapsiperheen arkeen. Lammi-Taskula, Suho-

nen sekä Salmi (2004, 107) ovat myös havainneet välimatkan rajoittavan isovan-

hempien osallistumista lapsiperheen arkeen, mutta etäisyys harvemmin rajoittaa 

perheen välistä yhteydenpitoa. Nykyajan yhteydenpitoa lapsiperheen ja isovan-

hemman välillä on helpottanut teknologia, joka on varmasti ollut myönteinen 

asia näin yhteiskunnan poikkeustilassa. Kuitenkin tutkimukseni isovanhemmat 

kokivat etäisyyden olevan rajoittava tekijä, koska suuren välimatkan vuoksi iso-

vanhempi ei voinut osallistua fyysisesti lapsiperheen arkeen, esimerkiksi lasten-

lasten hoidossa.  

Lisäksi isovanhemman työtilanne nähtiin vaikuttavan rajoittavana tekijänä 

lapsiperheen arkeen osallistumisessa. Tutkimukseen osallistuneet isovanhem-

mat korostivat oman työssä käymisen vaikuttavan negatiivisesti lapsiperheen 

auttamiseen sekä osallistumiseen päivittäiseen arkeen. Samoin Lammi-Taskula 

(2004, 71) havaitsi tutkimuksessaan isovanhempien osallistumisen lapsiperheen 

arkeen riippuvan täysin isovanhempien omasta työtilanteesta sekä työajoista. 

Tämä ilmiö tulee tulevaisuudessa korostumaan vielä voimakkaammin, koska yh-

teiskunnan eläkeikä nousee jatkuvasti, jonka vuoksi myös isovanhempien osal-

listuminen perheen arkeen muuttuu haasteellisemmaksi. 

Isovanhempien mahdollisuuksiin osallistua lapsiperheen arkeen on nähty 

riippuvan myös isovanhempien omasta fyysisestä, että henkisestä kunnosta sekä 

terveydestä (Grinstead ym. 2003, 318–324; Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 

2004, 107). Tämä nousi esiin myös tutkimuksessani, jossa osa isovanhemmista 

kertoi oman terveydentilansa sekä jaksamisen rajoittavan lapsiperheen arkeen 
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osallistumista. Grinstead ym. (2003, 318–324) korostaakin, että muun muassa las-

tenlastenhoito voi olla isovanhemmille fyysisesti kuin henkisestikin raskasta. 

Kuitenkin tutkimuksien perusteella (ks. Danielsbacka & Tanskanen 2010, 223) 

mukaan lastenlapset voivat edesauttaa isovanhempien parempaa fyysistä, että 

henkistä terveyttä ja hyvinvointia, omalla aktiivisuudella ja olemassaolollaan. 

Tutkimuksen osa isovanhemmista mainitsivat haluavansa auttaa enemmän lap-

siperhettä, he eivät kyenneet oman huonon kuntonsa vuoksi antamaan sellaista 

apua, jota he toivoivat antavansa lapsiperheelle. 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa (ks. Arber & Timonen 2012b, 9; Grinstead 

ym. 2003, 318–324) on havaittu sukupolvien välisen vuorovaikutuksen vaikutta-

van isovanhempien osallistumiseen perheen arkeen joko mahdollistavana tai ra-

joittavana tekijänä. Tutkimuksessani positiivisena huomiona voitiin havaita, että 

isovanhemmat eivät maininneet omien vuorovaikutussuhteiden vaikuttavan ne-

gatiivisesti omaan osallistumiseen lapsiperheen arjessa. Isovanhemmat kuvasi-

vat omaa suhdettaan lapsiin ja lapsenlapsiin myönteisenä sekä yhteistyö heidän 

välillänsä oli kitkatonta. Kuitenkin isovanhempien ja lapsiperheen vanhempien 

välillä on havaittu eripuraa, joka voi mahdollisesti vaikuttaa isovanhemman ja 

lastenlasten tapaamisiin (ks. Grinstead ym. 2003, 318–324). Tällaista ilmiötä ei ha-

vaittu tutkimukseeni osallistuneiden isovanhempien kirjoitelmissa, mutta tämä 

ilmiö isovanhemmuudessa ja lapsiperheen arkeen osallistumisessa on hyvin 

mahdollinen.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää isovanhempien kokemuksia 

isovanhemmuudesta ja osallistumisesta lapsiperheen arkeen. Tutkimus vahvisti 

aiempaa tutkimustietoa isovanhemmuuden kokemisesta sekä osallistumisesta 

lapsiperheen arkeen, mutta se toi myös samalla uutta tietoa nyky-yhteiskunnan 

isovanhemmuudesta sekä miten isovanhemmat kokevat oman roolinsa lapsiper-

heen arjessa. 
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4.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkielmassa tarkoituksena oli tarkastella vapaamuotoisten kirjoitelmien 

kautta isovanhempien kokemuksia isovanhemmuudesta sekä osallistumisesta 

lapsiperheen arkeen. Tavoitteenani tässä tutkimuksessa oli saada mahdollisim-

man monipuolisia sekä vapaamuotoisia kirjoitelmia isovanhemmuudesta sekä 

osallistumisesta lapsiperheiden arkeen. Tutkielman osallistumiseen laadittu kir-

joituskutsu, jaettiin sosiaalisessa mediassa ja vastaaminen tapahtui Webropol 3.0 

-kyselyohjelman kautta. Sosiaalisen median näen tutkielmassa vahvuutena, 

mutta samalla myös rajoittavana tekijänä. Sosiaalinen media tavoittaa laajasti ja 

nopeasti eri puolilla asuvia henkilöitä, (Valli & Perkkilä 2018), mutta toisaalta 

kaikilla ei ole omaa päätelaitetta, jonka vuoksi kirjoituskutsu ei välttämättä ta-

voittanut kaikkia tutkimukseen soveltuvia henkilöitä. Lisäksi aineistonkeruun 

yhteydessä tuli huomioida, että välttämättä kaikilla tutkimukseen osallistuneilla 

isovanhemmilla ei ole taitoa kirjoittaa vapaamuotoista kirjoitelmaa, jonka vuoksi 

ovat jättäneet vastaamatta kyseessä olevaan tutkimukseen.  

Kuten mainitsin, aineistonkeruumenetelmänä oli verkkopohjainen Webro-

pol 3.0 -kyselyohjelmisto, jonka kautta keräsin isovanhempien vapaamuotoiset 

kirjoitelmat. Tämän vuoksi tutkijana en pystynyt kysymään tarkentavia lisäky-

symyksiä kyseessä olevasta ilmiöstä, joita olisi voinut tehdä muun muassa vuo-

rovaikutuksellisessa tilanteessa, haastattelun yhteydessä. Hyvärisen (2017) sekä 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 35) mukaan tarkentavilla lisäkysymyksillä pysty-

tään paremmin syventämään ja konkretisoimaan vastaajan yleistyksiä ilmiöstä. 

Verkkopohjaisen aineiston hankinnan yhteydessä, aineisto ei voida tunnistaa 

onko aineisto välttämättä täysin luotettavaa (Vilkka 2007, 33), sillä tutkija ei voi 

olla varma vastaavatko isovanhempien henkilökohtaiset tiedot ja kokemukset to-

dellisuutta. Toisaalta vuorovaikutuksellisissa haastatteluissakaan tutkija ei voi 

olla täysin varma haastatellun ajatuksista ja kokemuksista.  

Tutkijana, en ole pyrkinyt vaikuttamaan aineistoon, kuitenkin tutkittavaan 

tietoon voi mahdollisesti vaikuttaa tutkijan omat henkilökohtaiset käsitykset 

sekä ajatukset kyseenolevasta aiheesta. Tämän vuoksi olenkin pyrkinyt tulosten 
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analysoinnissa ja tulkinnassa pysymään mahdollisimman täsmällisenä aineis-

tolle kaikissa tutkielman vaiheissa.  

Tutkimuksessa olen ottanut huomioon aiempien tutkijoiden saavutukset 

kunnioittamalla heidän aikaisempaa työtänsä oikeanlaisella viittauksella. Tutki-

mukseni on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu huolellisesti hyvän tieteellisen 

käytännön ohjeita noudattaen. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK, 2012.) 

Tutkielmassani olen raportoinut kaikki tutkimuksessa esiintyneet analyysivai-

heet yksityiskohtaisesti sekä kuvannut ne esimerkein, jotka lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta sekä antavat kuvan siitä, kuinka tutkimukseni on edennyt vaihe-

vaiheelta. Lisäksi olen verrannut omia tutkimuksen tuloksia aiempiin tutkimuk-

siin ja niiden tuloksiin, varmistaakseen, että tutkimukseni tulokset ovat relevant-

teja. Lisäksi niiden olen pystynyt arvioimaan omia tutkimukseni tuloksia ja nii-

den luotettavuutta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK, 2012.) 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka otoskoko oli 

myös suhteellisen pieni, joten tutkimuksen tulosten tavoitteena ei ollut yleistää 

tuloksia valtakunnallisesti. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin isovanhempien 

henkilökohtaisia kokemuksia. Henkilökohtainen kokemus on jokaisen yksilölli-

nen tapahtuma, joten niistä ei voida selkeästi sanoa johtopäätöstä, että miten iso-

vanhemmat kokevat oman isovanhemmuutensa sekä kuinka he osallistuvat lap-

siperheen arkeen nyky-yhteiskunnassa.  

4.3 Yhteenveto ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Yhteenvetona voidaan todeta, että isovanhemmat kokevat isovanhemmuuden 

positiivisena kokemuksena omassa elämässään. Isovanhemmuus voidaan kokea 

myönteisenä tunteena, merkityksellisyyden tarjoajana tai isovanhemmuuden 

roolina. Lisäksi isovanhemmat haluavat olla mukana lapsiperheen arjessa sekä 

auttaa lapsiperhettä mahdollisuuksien mukaan, mutta kuitenkin vain heidän sitä 

tarvittaessa. Osalla isovanhemmista ei ollut kuitenkaan mahdollista osallistua 

lapsiperheen arkeen muun muassa etäisyyden, terveydentilan tai työssä käynnin 

vuoksi. 
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Tämän tutkimuksen tulokset antoivat samansuuntaisia tuloksia aiempiin 

tutkimuksiin nähden, mutta myös uutta tietoa siitä, miten isovanhemmat koke-

vat isovanhemmuuden sekä kuinka he osallistuvat lapsiperheen arkeen. Isovan-

hemmuutta olisi kuitenkin mielenkiintoista tarkastella myös tulevaisuudessa, 

muun muassa syntyvyyden laskun, nousseen eläkeiän sekä pidentyneen eliniän 

vuoksi. Lisätutkimuksille on siis tarvetta yhteiskunnassamme. 

Tässä tutkimuksessa otoskoko oli suhteellisen pieni, joten tuloksista ei 

voida antaa yleistettävää kuvausta isovanhempien ajatuksista isovanhemmuu-

teen ja osallistumiseen lapsiperheen arkeen.  Tämän vuoksi jatkotutkimuksissa 

olisi mielenkiintoista tarkastella isovanhempia laajemmalla otoskoolla, jolloin 

saataisiin monipuolisempi kokonaiskuva siitä, miten isovanhemmat kokevat 

osallistumisensa lapsiperheen arjessa sekä mitkä asiat osallistumiseen vaikutta-

vat. Lisäksi aineistossani esiintyi enemmän isoäitejä, kuin isoisiä, joten tulevai-

suuden tutkimuksissa olisi mielenkiintoista ottaa enemmän huomioon myös iso-

isien näkökulmat, joiden kautta pystyttäisiin huomioimaan yksityiskohtaisem-

man erot sekä kokemuksen isoäitien ja isoisien välillä isovanhemmuuteen sekä 

osallistumiseen lapsiperheen arkeen. 
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LIITTEET 

Liite 1: Kirjoituskutsu tutkimukseen ”Isovanhempien osallistuminen lapsiper-

heen arkeen 

 

KIRJOITUSKUTSU, ISOVANHEMMILLE PRO GRADU -TUTKIELMAA 

VARTEN. 

  

Hei isovanhempi, 

Olen varhaiskasvatustieteen maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistosta. Tarkoi-

tuksenani on tehdä tämän syksyn aikana pro gradu -tutkielma ja saada sen myötä 

kasvatustieteen maisterin pätevyys. Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa 

isovanhempien ajatuksia isovanhemmuudesta sekä osallistumisesta lapsiper-

heen arkeen. Etsin nyt vapaaehtoisia isovanhempia kirjoittamaan kirjoitelmaa ja 

kertomaan omia ajatuksia aiheesta.  

 

Pyydänkin teitä kirjoittamaan vapaasti ajatuksista ja kokemuksista liittyen iso-

vanhemmuuteen sekä osallistumisesta lapsiperheen arkeen. Kirjoitelma on va-

paamuotoinen, mutta aloittamisen helpottamiseksi, voit miettiä seuraavia kysy-

myksiä: 

- Mitä isovanhemmuus merkitsee sinulle? Miltä isovanhemmuus tuntuu si-

nusta?  

-Millaisia toiveita/ odotuksia sinulla on isovanhemmuudesta? 

-Kuinka usein näet lapsenlapsia? Kuinka usein olet yhteydessä lastenlap-

siin? 

-Millainen rooli sinulla on isovanhempana?  

-Onko isovanhemmuuden myötä muuttunut suhde omaan lapseen? 

-Osallistutko lapsiperheen arkeen? Jos osallistut, miten? Jos et osallistu, 

miksi et?   

-Haluaisitko olla enemmän osana lapsiperheen arkea?  
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Kirjoitelmaan vastaaminen on nimetöntä, mutta toivon sinun liittävän kirjoituk-

seen taustatietoja varten iän, sukupuolen, oletko työelämässä vai eläkkeellä 

sekä montako lastenlasta sinulla on ja minkä ikäisiä he ovat. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistumisen 

voi keskeyttää missä tutkimuksen vaiheessa tahansa. Käytän keräämäni aineis-

toa ainoastaan tähän tutkimukseen ja kun tutkimukseni on valmis, aineisto hävi-

tetään. Säilytän aineistoa luottamuksellisesti ja niin, että siihen ei pääse käsiksi 

kuin tutkimuksen toteuttaja eli minä. Tutkittavien henkilöllisyys ja tiedot eivät 

tule esiin missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimuksen valmistuttua, se on luet-

tavissa Jyväskylän yliopiston tietokannasta, pro-gradu -tutkielmien arkistoista. 

Kirjoitelmaan pystyy osallistumaan Webropol- kyselyn kautta. Linkki kyselyyn 

löytyy tämän kirjoituskutsun yhteydestä.  

 

Kirjoitelmaan on mahdollista osallistua 31.8.2020 asti. 

 

Tietosuojailmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: 

https://drive.google.com/file/d/1e5LjKhQO7fJO-

XZSc65RX0hOekZLP2Slk/view?usp=sharing  

 

Toivon, että otatte yhteyttä, jos teille herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen. 

Kiitos mielenkiinnostanne osallistua tutkimukseen. Jokaisen henkilökohtainen 

kirjoitelma on erityisen tärkeä, joka tuottaa uutta ja tärkeää tietoa isovanhem-

muudesta. 

 

Ystävällisin terveisin: 

Tutkielman tekijä: 

Niina Keppo,  

Varhaiskasvatustiede, Kasvatustieteiden laitos, 

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylä yliopisto 

Sähköposti: ********** 

https://drive.google.com/file/d/1e5LjKhQO7fJOXZSc65RX0hOekZLP2Slk/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1e5LjKhQO7fJOXZSc65RX0hOekZLP2Slk/view?usp=sharing%20
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Tutkielman ohjaaja: 

Tuulikki Ukkonen-Mikkola 

Varhaiskasvatustiede, Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto 

Sähköposti: ***************  


